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

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

शकु्रिार, ददनाांि १३ माचच, २०२० / फाल्गनु २३, 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 - ६३ 
------------------------------------- 

  
राज्यातील षद्योधगि प्रशशक्षण सांस््ाांमधील िां त्राटी ननदेशि तसेच 

पदधारिाांना ननयशमत शासिीय सेिेत सामािून घेण्याबाबत 
  

(१) * २२४ श्री.विलास पोतनीस : सन्माननीय िौशल्य वििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील शासकीय औद्योगगक प्रशशक्षण सींस्ाींमधील ३२६ कीं त्रा्ी 
ननदेशकाींना ननयशमत सेवेत सामावनू घेण्याबाबतचा प्रसताव ददनाींक 
१७/०१/२०१८ रोजी मा.मींत्रत्रमींडळासमोर आदेशा्थ सादर करण्यात आला असता 
मा.मींत्रत्रमींडळाने कौशल्य ववकास व उद्योजकता ववभागाच्या अखत्यारीतील 
शासकीय औद्योगगक प्रशशक्षण सींस्ाींमधील ३२६ कीं त्रा्ी ननदेशकाींना ननयशमत 
सेवेत सामावनू घेण्याच्या प्रसतावासींबींधी वेगवेगळ्या प्रकारच्या तरतदुी व 
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मा.सवोच्च न्यायालयाच्या वेगवेगळ्या ननणथयाचा ववचार व पररपणूथ अभ्यास 
करून अहवाल सादर करण्यासाठी तत्कालीन मा.कौशल्य ववकास व 
उद्योजकता मींत्री याींच्या अध्यक्षतखेाली मींत्रत्रमींडळ उपसशमती नेमण्यात 
आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू मींत्रत्रमींडळ उपसशमतीने याबाबतचा अहवाल शासनास 
सादर केला आहे काय, उपसशमतीने अहवालात केलले्या शशफारसीींचे ्ोडक्यात 
सवरूप काय आहे, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन राज्यातील 
औद्योगगक प्रशशक्षण सींस्ाींमधील कीं त्रा्ी ननदेशकाींना तसेच अन्य प्रशासकीय 
ववभागाींतगथत कायथरत कीं त्रा्ी पदधारकाींना ननयशमत शासकीय सेवेत सामावनू 
घेण्याबाबत कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.निाब मशलि : (१) होय, हे खरे आहे.  
(२) व (३) होय, उपसशमतीने ३२६ कीं त्रा्ी ननदेशकाींना ननयशमत सेवेत 
सामावनू घेणेकरीता ववभागाने प्रसताव मींत्रत्रमींडळासमोर सादर करण्यात यावा, 
असे नमदू केले होत.े त्ावप, कीं त्रा्ी कमथचाऱयाींना ननयशमत करण्याबाबत 
मा.सवोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी ददलेल्या ननणथयाच्या अनषुींगाने तसेच सदर 
प्रकरणी मा.महाराषर प्रशासकीय न्यायागधकरण, मुींबई याींचे आदेश ववचारात 
घेता पढुील कायथवाही करण्यात आलेली नाही.  
(४) प्रश्न उद् भवत नाही.  

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

राज्यातील + २ स्तरािरील उच्च माध्यशमि व्यािसानयि  
अभ्यासक्रमाच ेदोन्ही ननणचय रद्द िरण्याबाबत 

  

(२) * ४७३ प्रा.अननल सोल,े श्री.नागोराि गाणार, श्री.रामदास आांबटिर, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.सजुजतशसांह ठािूर, श्री.रामननिास शसांह, श्री.विजय 
ऊफच  भाई धगरिर, श्री.रमेशदादा पाटील, डॉ.पररणय फुिे, प्रा.जोगेन्द्र ििाड े: 
सन्माननीय िौशल्य वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) राज्यातील +२ सतरावरील उच्च माध्यशमक व्यावसानयक अभ्यासक्रमाच्या 
(एच.एस.सी. व्होकेशनल) सींस्ेच्या ननरीक्षण करण्याच्या धोरणात्मक ननणथय 
प्रक्क्र येतील ननरीक्षणाच्या प्रक्क्र या ्ाींबववण्याबाबत लोकप्रनतननधीींनी 
मा.मखु्यमींत्री याींना ददनाींक १६ डडसेंबर, २०१९ रोजी वा त्यासमुारास लेखीपत्र 
ददल,े हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच कौशल्य ववकास व उद्योजकता ववभागाींतगथत येणाऱया राज्यातील 
+२ सतरावरील आधारीत एच.एस.सी. व्होकेशनल व ददल्ली अभ्यासक्रमाकडील 
पणूथ वेळ शशक्षक याींच्या प्रलींत्रबत मागण्याींकड े लक्ष वेधण्यासाठी व्होकेशनल 
इन्सरक््सथ ्ीचसथ असोशसएशन तफे ददनाींक १७ डडसेंबर, २०१९ रोजी वा 
त्यासमुारास ववधीमींडळावर मोचाथ काढण्यात आला, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सहाव्या वेतन आयोगातील तरतदुीनसुार ४६०० ग्रेड पे मींजूर 
करण्यात यावा, व्यवसाय अभ्यासक्रमाचे रुपाींतरण व ननरीक्षण रद्द करावे या 
प्रमखु मागण्या शासनाकड ेकेल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदर दोन्ही ननणथय 
रद्द करण्याबाबत कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.निाब मशलि : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) इन्सरक््सथ ्ीचसथ असोशसएशन तफे ददनाींक १७ डडसेंबर, २०१९ रोजी 
ववधीमींडळावर मोचाथ काढण्याबाबत ननवेदन ददले होत.े 
(३) होय, हे खरे आहे. 
(४) एच.एस.सी.व्होकेशनल (एम.सी.व्ही.सी.) शशक्षक ननदेशकाींच्या प्रश्नाबाबत 
मा.मींत्री, कौशल्य ववकास व उद्योजकता याींच्या अध्यक्षतखेाली ददनाींक     
२१ जानेवारी, २०२० रोजी बठैक आयोजजत करण्यात आली होती. सदर 
बठैकीत एच.एस.सी. व्होकेशनलचे रुपाींतर करण्यासींदभाथत नववन सशमती 
नेमण्यात यावी व या नववन सशमतीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानींतर या 
सींदभाथत आवश्यक कायथवाही करण्याचे ठरले आहे.  
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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राज्यातील अनुदाननत शाळाांमधील शशक्षिेतर िमचचाऱयाांना 
आश्िाशसत प्रगती योजनचेा लाभ देण्याबाबत 

  

(३) * १००८ डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.शरद रणवपस,े श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोि 
ऊफच  भाई जगताप, अॅड.हुस्नबान ूखशलफे, श्री.अमरना् राजूरिर, प्रा.जोगेन्द्र 
ििाड,े श्री.विक्रम िाळे, श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.मोहनराि िदम, डॉ.िजाहत 
शमर्ाच, श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल सोले, श्री.धगरीशचांद्र व्यास : 
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील माध्यशमक व उच्च माध्यशमक मान्यताप्राप्त अनदुाननत 
शाळाींमधील शशक्षकेतर कमथचाऱयाींना पदोन्नतीचा लाभ देण्यासाठी शासनाने 
आश्वाशसत प्रगती योजना लाग ू केली असनू सदर योजनेंतगथत २४ वषाथच्या 
सेवेनींतर शमळणारा दसुरा लाभ शशक्षकेतर कमथचाऱयाींना शमळाला नाही, हे खरे 
आहे काय, 
(२) तसेच, सदर प्रकरणी शासनाने कोणतहेी आदेश न ददल्याने मा.उच्च 
न्यायालय खींडपीठ, नागपरू ये्े शशक्षकेतर कमथचाऱयाींनी दाखल केलेल्या 
यागचकेवर मा.उच्च न्यायालयाने ननयमानसुार शमळणारा आश्वाशसत प्रगती 
योजनेचा लाभ देण्याचे आदेश पारीत केले असनू न्यायालयीन आदेशानसुार 
शशक्षकेतर कमथचाऱयाींना आश्वाशसत प्रगती योजनेचा दसुरा लाभ शमळाला 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन शशक्षकेतर 
कमथचाऱयाींना आश्वाशसत प्रगती योजना लाग ूकरण्याबाबत कोणती कायथवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, तसेच शासनाने आदेश न देण्याची कारणे काय 
आहेत, याबाबतचे आदेश केव्हापयतं ननगथशमत करण्यात येणार आहेत, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. िषाच गायििाड : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) राज्यातील खाजगी अनदुाननत शाळाींमधील शशक्षकेतर कमथचाऱयाींना 
शासन ननणथय, ददनाींक ३०/०४/१९९८ अन्वये केवळ १२ वषाथच्या सेवेनींतर देय 
असणारी कालबद्द पदोन्नती योजना लाग ूआहे. २४ वषाथच्या सेवेनींतर देय 
असणारी आश्वाशसत प्रगती योजना शशक्षकेतर कमथचाऱयाींना अद्याप लाग ू
करण्यात आलेली नाही. 
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 सदर प्रकरणी मा.उच्च न्यायालय, मुींबई ये्े दाखल रर् यागचका क्र. 
३३४/२०१८ मध्ये ददनाींक ०४/१०/२०१८ रोजी पारीत केलेल्या आदेशाववरूध्द 
मा.उच्च न्यायालयात ववधी व न्याय ववभागाने ददलेल्या परवानगीनसुार 
पनुववथलोकन यागचका दाखल करण्यात आलेल्या आहेत. यानसुार मा.उच्च 
न्यायालय, खींडपीठ नागपरू ये् ेरर् यागचका क्र. ६३२३/२०१८ व यागचका क्र. 
८४३९/२०१८ मध्ये ददनाींक १५/०७/२०१९ रोजी पारीत केलेल्या आदेशाववरूध्द 
पनुववथलोकन यागचका दाखल करण्याची कायथवाही सरुू आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
  
राज्यात िला, क्रीडा ि िायाचनुभि शशक्षि भरती सुरू िरण्याबाबत 

  

(४) * १७१ 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) खाजगी व्यवस्ापनाच्या शाळेतील शशक्षक भरती पववत्र प्रणालीमाफथ त 
करण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर भरतीमध्ये कला, कायाथनभुव व क्रीडा शशक्षकाींची भरती 
करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन राज्यातील कला, 
क्रीडा व कायाथनभुव शशक्षकाींची भरती सरुू करण्याबाबत कोणती कायथवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. िषाच गायििाड : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२), (३) व (४) सींचमान्यतनेसुार ररक्त पदाींवर शकै्षणणक सींस्ाींच्या 
मागणीनसुार पद भरती करण्यात येत आहे. 
 

----------------- 
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डॉ.बाबासाहेब आांबेडिर मराठिाडा विद्यापीठात  
मुल्याांिनाच्या िामात गैरव्यिहार र्ाल्याबाबत 

  

(५) * ३८ श्री.सनतश चव्हाण, श्री.हेमांत टिल,े श्री.विक्रम िाळे, श्री.अमरना् 
राजूरिर : सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) औरींगाबाद ये्ील डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर मराठवाडा ववद्यापीठाचे बींगळुरु 
ये्ील नॅशनल ॲके्रडी्ेशन अ ॅण्ड अ ॅसेसमें् कौजन्सल (नॅक) माफथ त माहे माचथ, 
२०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान मलु्याींकन करण्यात आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मलु्याींकनासाठी २२ ववभागामधील ववववध ववभागातील 
डागडूजीच्या कामासाठी रुपये ८ को्ी खचथ करुन ५ को्ी रुपयाींचा आग्थक 
गरैव्यवहार केला असनू कुलपती कायाथलयाने मा.कुलगरुुीं च्या अगधकाराच े
उल्लींघन करुन २७ कामाींना वाढत्या दराने मींजूरी देऊन आग्थक गरैव्यवहार 
केला, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन डॉ.बाबासाहेब 
आींबेडकर मराठवाडा ववद्यापीठात झालेल्या गरैव्यवहाराची चौकशी 
करण्याबाबत कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.उदय सामांत : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) ववद्यापीठातील ववववध इमारतीच्या देखभाल दरुुसतीची कामे सन २०१६ 
त े २०१९ या कालावधीत झालेली असनू इमारत व बाींधकाम सशमतीच्या 
वेळोवेळी झालले्या बठैकीत त्या त्या वेळेस मान्यता घेऊन करण्यात आलेली 
आहेत.  
(३) डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर मराठवाडा ववद्यापीठ, औरींगाबाद ववद्यापीठात 
झालेल्या आग्थक गरैव्यवहाराबाबतची बातमी वतथमान पत्रात छापनू आल्याने 
सदर बातमीच्या आधारे नॅकच्या अनषुींगाने केलेल्या कामाची चौकशी 
करण्यासाठी ववद्यापीठाच्या व्यवस्ापन पररषदेच्या ददनाींक ०७ नोव्हेंबर, 
२०१९ रोजी झालेल्या बठैकीतील ननणथयानसुार सशमती गठीत केली असनू  
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व्यवस्ापन पररषदेच्या ददनाींक ०४ फेब्रवुारी, २०२० रोजी झालेल्या बठैकीतील 
ननणथयानसुार सदर सशमतीचे पनुगथठन करण्यात आल ेआहे. सदर सशमतीचा 
अहवाल अद्याप ववद्यापीठास अप्राप्त आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

शशक्षि सेििाांच्या मानधनात िाढ िरण्याबाबत 
  

(६) * १२४५ श्री.श्रीिाांत देशपाांड े: सन्माननीय शालये शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शशक्षक सेवकाींच ेमानधन सरुुवातीला रुपये ३०००/-, माध्यशमक शशक्षकाींच े
रुपये ४,०००/- व उच्च माध्यशमक शशक्षकाींचे रुपये ५,०००/- असनू सन २०१२ 
नींतर प्रा्शमक शशक्षक रुपये ६,०००/-, माध्यशमक शशक्षकाींना रुपये ६,०००/- 
तसेच उच्च माध्यशमक शशक्षकाींना रुपये १२,०००/- मानधन देण्यात आल,े हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक् त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन वाढती महागाई लक्षात 
घेता सदर मानधनात वाढ करुन शशक्षक सेवकाींची योजना रद्द करून सहायक 
शशक्षकाची पद भरती करण्याबाबत कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. िषाच गायििाड : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) व (३) अद्याप शासनसतरावर सदर बाब ववचाराधीन नाही. 
  ----------------- 
  

खेड (जज.रत्नाधगरी) ये्ील राज्य पररिहन महामांडळाच्या 
अधधिाऱयाांिडून  

महामांडळाची फसिणूि होत असल्याबाबत 
  

(७) * १२३५ प्रा.जोगेन्द्र ििाड े: सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
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(१) महाडनाका, खेड ये्े राज्य पररवहन महामींडळाला बसस्ानक 
उभारण्यासाठी शासनाने ददलेल्या भखुींडाचा वापर व्यावसानयक वापरासाठी होत 
असल्याने महामींडळाच्या अगधकाऱयाींकडून महामींडळाची फसवणूक केल्याच े
माहे जानेवारी, २०२० च्या पदहल्या आठवड्यात ननदशथनास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सींबींगधत अगधकाऱयाींवर 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
अॅड. अननल परब : (१) सदर भखुींडावर राज्य पररवहन महामींडळाचे नवीन 
बसस्ानक बाींधणेसाठी वासतवुवशारदाची ननयकु्ती करण्यात आली असनू, 
सद्य:जस्तीत सदर भखूींड ररक्त असल्याने सामाजजक/धाशमथक/शासकीय/ 
शकै्षणणक कारणासाठी शासन पररपत्रकानसुार योग्य शलु्क आकारुन सदर 
भखूींड वापरास ददला जात आहे. 
(२) व (३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
  
राज्यातील अपांग समािेशशत विशषे शशक्षिाांच ेसमायोजन िरण्याबाबत 

  

(८) * ७११ श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल सोले, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, 
श्री.रामदास आांबटिर, श्री.श्रीिाांत देशपाांड े: सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अपींग समावेशशत शशक्षण योजना (माध्यशमक सतर) अींतगथत सन २००९ 
नींतर ननयकु्त ववशषे शशक्षक व पररचर याींना मुींबई उच्च न्यायालयाच्या 
औरींगाबाद खींडपीठाने ददनाींक २५ ऑगस्, २०१६ रोजी ददलेल्या ननणथयानसुार 
तसेच मा.मखु्यमींत्री याींनी ददनाींक १२ ऑक््ोबर, २०१६ रोजी ददलेल्या 
आदेशानसुार अन्य शाळेत समायोजन न केल्याबाबत तसेच वेतनाची 
्कबाकी अदा न केल्याबाबत नागपरू ववभागाच्या शशक्षक लोकप्रनतननधीींनी 
ददनाींक २६ ऑक््ोबर, २०१९ रोजी मखु्य सगचव, अप्पर मखु्य सगचव, शशक्षण 
आयकु्त व शशक्षण सींचालक (प्रा्/माध्य.) याींना पत्र पाठवनू दोषी 
अगधकाऱयाींववरूध्द कारवाई करण्याची मागणी केली होती, हे खरे आहे काय, 
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(२) तसेच, राज्यातील अपींग समावेशशत शशक्षण योजना (माध्यशमक सतर) 
अींतगथत सन २००९ नींतर ननयकु्त ववशषे शशक्षक व पररचर याींना अनतररक्त 
ठरवनू प्रा्शमक व माध्यशमक शशक्षण सींचालनालयाच्या आस्ापनेने 
अगधनसत स्ाननक सवराज्य सींस्ाव्दारे शाळेतील ररक्त पदी समायोजन 
करण्याबाबत शासन ननणथय ननगथशमत करण्याबाबतची मागणी महाराषर राज्य 
शशक्षक पररषद अपींग समावेशशत ववशषे शशक्षक सींघ्नेच्या माध्यमातनू व 
लोकप्रनतननधी या नात्याने मा.मखु्यमींत्री याींना ददनाींक १३ डडसेंबर, २०१९ 
रोजी करुनही सदरहू प्रकरण प्रलींत्रबत असल्याचे ददनाींक २ जानेवारी, २०२० 
रोजी वा त्यासमुारास ननदशथनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अपींग समावेशशत शशक्षक याींना माध्यशमक सतरावर अींतगथत 
ववशषे शशक्षक आणण पररचर याींचे ्क्कत वेतन जमा करून त्याींचे समायोजन 
करण्याबाबत मा.उच्च न्यायालयाच्या औरींगाबाद खींडपीठाने ददनाींक २६ 
ऑगस्, २०१६ रोजी ददलले्या आदेशाच्या अींमलबजावणीस शासन ददरींगाई 
करीत आहे, तसेच सदरहू प्रकरणे प्रलींत्रबत ठेवण्याची कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन ववशषे शशक्षकाींच्या 
समायोजनाचा व ्कीत ननयशमत वेतनाचा शासन ननणथय ननगथशमत 
करण्याबाबत कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. िषाच गायििाड : (१), (२), (३) व (४) अींशतः खरे आहे, अपींग 
समावेशशत शशक्षण योजना (माध्यशमक सतर) या योजनेतील कायथरत ववशषे 
शशक्षकाींची समायोजनाची मागणी असनू त्यासींदभाथत योजनेंतगथत कायथरत 
असलेले कोणत े ववशषे शशक्षक समायोजनासाठी पात्र आहेत हे ननजश्चत 
करण्यासाठी राज्य प्रकल्प सींचालक, महाराषर प्रा्शमक शशक्षण पररषद, 
चनीरोड, मुींबई याींच्या अध्यक्षतखेाली तपासणी प्क नेमण्यात आले असनू 
त्याींचेमार्फथ त तपासणी सरुु आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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राज्यातील विद्यार्थयाांना शशष्ट्यितृ्तीची रक्िम देण्याबाबत 
  

(९) * ६५३ आकिच .अनांत गाडगीळ : सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील ववद्यार्थयांना शकै्षणणक सवलत शमळण्यासाठी राजषी छत्रपती 
शाहू महाराज शशक्षण शलु्क शशषयवतृ्ती आणण डॉ.पींजाबराव देशमखु वसनतगहृ 
ननवाथह भत्ता योजनेंतगथत मींजूर करण्यात आलेल्या रुपये २९०० को्ी 
शशषयवतृ्तीपकैी रुपये १२०५ को्ी खचथ करण्यात आल्याचे तत्कालीन मा.उच्च 
व तींत्र शशक्षण मींत्री महोदयाींनी घोवषत केले असनू उवथररत रुपये १६९५ को्ी 
शशषयवतृ्ती ददली नसल्याच े मादहती अगधकार कायद्याींतगथत माहे जानेवारी, 
२०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशथनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन ववद्यार्थयांना अदा न 
करण्यात आलेल्या शशषयवतृ्तीच्या रक्कमेबाबत पाठपरुावा करुन उवथररत 
शशषयवतृ्तीची रक्कम देण्याबाबत कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.उदय सामांत : (१) हे खरे नाही. 
 उच्च व तींत्र शशक्षण ववभागाच्या अींतगथत येणाऱया ववववध 
अभ्यासक्रमाींसाठी राजषी छत्रपती शाहू महाराज शशक्षण शलु्क शशषयवतृ्ती 
योजना व डॉ. पींजाबराव देशमखु वसनतगहृ ननवाथह भत्ता योजना या दोन 
योजनाींवर सन २०१४-२०१५ त े २०१८-२०१९ या ५ वषाथच्या कालावधीत      
रुपये २४५७.४१ को्ी इतकी रक्कम खचथ करण्यात आली आहे. 
 तसेच सन २०१९-२०२० मध्ये या दोन्ही योजनाींसाठी एकूण       
रुपये ८०६.५० को्ी इतकी तरतदू करण्यात आली असनू त्यापकैी माहे 
फेब्रवुारी, २०२० अखेर रुपये ४००.६१ को्ी इतकी रक्कम खचथ करण्यात आली 
आहे. तसेच उवथररत रक्कम ववतरीत करण्याची कायथवाही सरुु आहे. 
(२) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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नागपूर विभागातील दहािी ि बारािीतील विद्यार्थयाांच्या 
 गुणपत्रत्रिा प्रमाणपत्रामध्ये चिुा र्ाल्याबाबत 

  

(१०) * ३२६ श्री.धगरीशचांद्र व्यास, प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.रामदास आांबटिर : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपरू ववभागातील उच्च व माध्यशमक शशक्षण मींडळाकडून दहावी व 
बारावीतील ववद्यार्थयांच्या गणुपत्रत्रका प्रमाणपत्रामध्ये अगधक प्रमाणात चुका 
झाल्याचे माहे नोव्हेंबर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशथनास आल,े हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, गणुपत्रत्रका प्रमाणपत्रामधील चुक दरुुसतीकरीता चार-चार 
मदहने ववद्यार्थयांना ववभागीय कायाथलयात जाव ेलागत ेतसेच शशक्षण मींडळाने 
तयार केलेली यादी सींबींगधत शाळा मखु्याध्यापकाकडून कालमयाथदेत नाव 
दरुुसती केली जात नसल्याने शशक्षण मींडळाच्या अनागोंदी कारभारामळेु 
ववद्यार्थयांना त्याींच्या भववषयामध्ये अनेक अडचणी ननमाथण होत आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन शशक्षण मींडळाने 
गणुपत्रत्रका प्रमाणपत्रामध्ये चुका दरुुसतीकरीता कालमयाथदा ननजश्चत करुन 
ववनामलु्य व्यवस्ा करण्याबाबत कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. िषाच गायििाड : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) व (३) नागपरू ववभागीय मींडळाच्या कायथकक्षेतील काही शाळा/कननषठ 
महाववद्यालयाींतील ववद्यार्थयांच्या प्रमाणपत्रात त्रु् ी ननदशथनास आल्यामळेु 
सदर प्रमाणपत्राचे वा्प न करता त े जमा करून सधुारीत प्रमाणपत्राींच े
सींबींगधताींना ववनामलु्य वा्प करण्यात आले आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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फॅट स्प्रेडच्या तीन बॅ्रन्डचा माल अन्न ि षषध 
प्रशासनाने जप्त िेल् याबाबत 

  

(११) * १२२७ श्री.प्रविण दरेिर, श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय अन्न ि 
षषध प्रशासन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई, पनवेल, शभवींडी, नाशशक आणण औरींगाबाद ये्ून अन्न व औषध 
प्रशासनामाफथ त ववशषे मोदहमेंतगथत गपु्त वाताथ (अन्न) ववभागाने न्यरुालाई् 
फॅ् सपे्रड, डडलीसीयस फॅ् सपे्रड अॅण्ड अमलु लाइय फॅ् सपे्रड अन्न पदा्ांच े
उत्पादन करणाऱ या नामाींकीत पेढयाींच्या ववववध दठकाणी असणाऱ या कोल्ड 
स्ोरेजवर छापा ्ाकून एकूण ६९ लाख ३४ हजार २३२ रुपयाींचा साठा जप्त 
केल्याच ेमाहे जानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशथनास आल,े हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल् यास, सदरहू कीं पनीने झीरो कोलेसरॉल, लो फॅ्, लो कोलेसरॉल अशी 
जादहरात उत्पादनाींवर करुन उत्पादन ववकणे हे अन्न सरुक्षा कायद्याने गनु्हा 
असल्याने न्यरुालाई्, डडलीसीयस, अमलु बॅ्रण्डकडून ननयमाचे उल्लींघन 
केल्याचे प्रशासनाच्या ननदशथनास आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सींबींगधत कीं पनी 
तसेच दोषीींववरुध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. राजेंद्र शश ांगणे : (१) अन्न व औषध प्रशासनाच्या गपु्तवाताथ ववभागातील 
अगधकाऱ याींनी ददनाींक ०२/०१/२०२० त े ददनाींक १०/०१/२०२० या कालावधीत 
न्यरुालाई् फॅ् सपे्रड, डडलीसीयस फॅ् सपे्रड अॅण्ड अमलु लाइय फॅ् सपे्रड या 
अन्न पदा्ांच े उत्पादन करणाऱ या नामाींक्कत पढेयाींच्या राज्यातील पनवेल, 
गोरेगाव (मुींबई), शभवींडी, नाशशक, औरींगाबाद, पणेु ये्े असलेल्या कोल्ड 
स्ोरेजवर धाडी ्ाकुन फॅ् सपे्रड या अन्न पदा्ांचा एकूण              
रुपये ०१,०३,१९,९८२/- क्कींमतीचा साठा जप्त केलेला आहे.  
(२) होय, हे खरे आहे. 
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(३) सदर कारवाईच्या वेळी घेण्यात आलेल्या अन्न पदा्ांचे नमनेु 
ववश्लेषणासाठी प्रयोगशाळेत पाठववण्यात आलेले आहेत. सदर ववश्लेषण 
अहवाल प्राप्त झाल्यानींतर चौकशीअींती सवथ सींबींगधताींवर अन्न सरुक्षा व 
मानदे कायदा २००६ अींतगथत कायदेशीर कारवाई घेण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

बोईसर (जज.पालघर) ये्ील षद्योधगि क्षेत्रातील  
िां पन्याांिर िारिाई िरण्याबाबत 

  

(१२) * ४५६ श्री.रमेशदादा पाटील, अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.प्रसाद लाड, 
श्री.नागोराि गाणार : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४१८९८ ला ददनाांि १६ जुल,ै 
२०१८ रोजी ददलले्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय पयाचिरण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बोईसर (जज.पालघर) ये्ील औद्योगगक क्षते्रातील कीं पन्याींमधील 
रसायनयकु्त साींडपाणी प्रक्क्रया न करता खाडीमध्ये सोडल्याने खाडीचे पाणी 
दवूषत होऊन मासे मतृ्यमूखुी पडल्याने मत्सयबीज नष् होत असल्याचे माहे 
ऑक््ोबर, २०१९ च्या शवे्च्या सप्ताहात ननदशथनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदर उद्योगातील 
दवूषत पाण्यामळेु मासेमारी करणाऱया स्ाननक मच्छीमार कोळी बाींधवाींचे 
नकुसान होत असल्याने मच्छीमाराींना नकुसान भरपाई देवनू सींबींगधत 
उद्योजकाींवर साींडपाण्याववषयी ननबधं लावण्याबाबत कोणती कायथवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.आददत्य ठािरे : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

 
----------------- 
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िल्याण शहरातील ऐनतहाशसि दगुाचडी किल्ल्याच्या िामासाठी  
ननधी उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

  

(१३) * १०९ श्री.जगन्ना् शशांदे, श्री.हेमांत टिल,े श्री.किरण पािसिर, श्रीमती 
विद्या चव्हाण : सन्माननीय पयचटन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील   
काय :- 
(१) छत्रपती शशवरायाींनी सवराज्याच े पदहले आरमार उभारलेल्या कल्याण 
खाडी क्कनाऱयालगत असलेल्या दगुाथडी क्कल्ल्याच्या सींवधथनासाठी शासनाच्या 
पयथ् न ववकास महामींडळाने रुपये ३ को्ी ५० लाखाींचा ननधी मींजूर केला 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त ननधीमधील केवळ रुपये २५ लाख ववतरीत करण्यात 
आल्याने क्कल्ल्याच्या डागडुजीचे काम मागील दोन वषाथपासनू प्रलींत्रबत आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन मींजूर ननधीपकैी 
उवथररत ननधी उपलब्ध करून देण्याबाबत कोणती कायथवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.आददत्य ठािरे : (१) प्रादेशशक पयथ् न ववकास योजना सन २०१६-२०१७ 
अींतगथत कल्याण (पजश्चम) ये्ील दगुाथडी क्कल्ल्याची डागडुजी करण्याच्या  
रुपये १७९.०० लक्षच्या कामास मींजूरी देण्यात आली आहे. 
(२) व (३) कल्याण (पजश्चम) ये्ील दगुाथडी क्कल्ल्याची डागडुजी करण्याच्या 
कामासाठी रुपये १७९.०० लक्षच्या कामास मींजूरी देऊन रुपये २५.०० लक्ष 
ननधी ववतरीत करण्यात आला आहे. सदर कामासाठी ननधीच्या 
उपलब्धतनेसुार व राज्य पयथ् न ववकास सशमतीच्या मान्यतनेे उवथररत ननधी 
ववतरीत करण्याचे प्रसताववत आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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षद्योधगि प्रशशक्षण सांस््ेतील डडप्लोमा अभ्यासक्रमाांच्या  
जागा ररक्त असल्याबाबत 

  

(१४) * १०५६ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊफच  भाई 
जगताप, श्री.जनादचन चाांदरूिर, अॅड.हुस्नबान ू खशलफे, डॉ.िजाहत शमर्ाच, 
श्री.मोहनराि िदम, श्री.अमरना् राजूरिर, प्रा.जोगेन्द्र ििाड े: सन्माननीय 
िौशल्य वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यात १० वी नींतर औद्योगगक प्रशशक्षण सींस्ेतील (आय.्ी.आय.) 
डडप्लोमा अभ्यासक्रमाींना प्रवेश घेण्यासाठी राबववण्यात आलेल्या प्रवेश 
प्रक्क्रयेत २९.९५९ जागा ररक्त असल्याच ेददनाींक १२ नोव्हेंबर, २०१९ रोजी वा 
त्यासमुारास ननदशथनास आले असनू त्यात अमरावतीतील ररक्त जागाींची 
सींख्या २.१६२ इतकी आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन औद्योगगक प्रशशक्षण 
सींस्ेतील डडप्लोमा अभ्यासक्रमाींमध्ये जासतीत जासत ववद्यार्थयांनी प्रवेश 
घेण्यासाठी कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.निाब मशलि : (१) होय, हे अींशत: खरे आहे. शासकीय व खाजगी 
औद्योगगक प्रशशक्षण सींस्तेील अभ्यासक्रमाींना प्रवेश घेण्यासाठी राबववण्यात 
आलेल्या ऑगस्, २०१९ च्या प्रवेश प्रक्क्रयेत एकूण २९,९११ इतक्या जागा 
ररक्त आहेत. यापकैी अमरावती ववभागात २,१६२ इतक्या जागा ररक्त 
आहेत.  
(२) व (३) औद्योगगक प्रशशक्षण सींस्ाींमधील प्रवेशप्रक्क्रयेत उमेदवाराींचा 
अगधकागधक प्रनतसाद लाभण्यासाठी ववभागाकडून आवश्यक कायथवाही 
करण्यात येत असत.े 
 

----------------- 
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रायगड जजल््यातील गाि तलाि ि विदहरीांमधील गाळ िाढणेबाबत 
  

(१५) * ८६६ श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय पाणीपरुिठा ि स्िच्छता मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रायगड जजल््यातील अनेक गावाींमध्ये तलाव व सावथजननक ववदहरीींमधील 
पाण्याचा वापर घरगतुी वापरासाठी तसेच जनावराींना वपण्यासाठी केला जात 
असनू रायगड जजल््यातील ववशषे करून दषुकाळी भागातील ग्रामस् हे 
तलावातील व ववदहरीमधील पाण्याचा वापर करीत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर गावाींमधील तलाव व सावथजननक ववदहरीींमधील गाळ 
अनेक वषांपासनू काढण्यात न आल्यामळेु त्यामधील पाण्याच्या साठवणकुीची 
क्षमता कमी होत चालली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन रायगड 
जजल््यामधील तलाव व सावथजननक ववदहरीींमधील गाळ काढण्यासाठी तसेच 
सशुोशभकरणासाठी कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.गलुाबराि पाटील : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) गाळमकु्त धरण व गाळयकु्त शशवार योजनेंतगथत ७ गावतळी व         
१८ ववदहरीींमधील गाळ काढण्यात आलेला आहे. 
           महात्मा गाींधी राषरीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगथत पेण 
तालकु्यातील ताींबडशते तलावातील गाळ काढण्याचे काम ग्रामपींचायत 
जोहेमाफथ त करण्यात आल ेआहे. 
        जजल््याचा ऑक््ोबर, २०१९ त ेजून, २०२० चा सींभाव्य पाणी ी्ंचाई कृती 
आराखडा तयार केला असनू सदर आराखड्यामध्ये जजल््यातील १३ गावे व 
४८ वाड्या अशा एकूण ६१ दठकाणच्या ववदहरीतील गाळ काढण्याची काम े
समाववष् करण्यात आली आहेत.  
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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यितमाळ जजल्हा पररषदेच्या प्रा्शमि शशक्षण  
विभागातील ररक्त पदे भरण्याबाबत 

  

(१६) * ५१० डॉ.िजाहत शमर्ाच : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) यवतमाळ जजल्हा पररषदेच्या प्रा्शमक शशक्षण ववभागातील 
उपशशक्षणागधकारी, शशक्षणागधकारी, राजपत्रत्रत अधीक्षक, कक्ष अगधकारी या 
पदावर प्रभारी कायथरत असल्याने ये्ील कमथचाऱयाींवर कोणतहेी ननयींत्रण राहत 
नसल्यामळेु ववभागातील कामकाजावर त्याचा ववपरीत पररणाम होत 
असल्याच ेमाहे जानेवारी, २०२० च्या पदहल्या सप्ताहात ननदशथनास आल,े हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार सदर ववभागातील सवथ महत्त्वाची ररक्त पदे 
भरण्याबाबत कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. िषाच गायििाड : (१) हे खरे नाही. 
(२) ररक्त पदे भरण्याबाबत आवश्यक कायथवाही करण्यात येत आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

नागपूर जजल््यातील विधिा ननराधार स्िािलांबन योजनेसाठी  
ननधी उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

  

(१७) * १२१० श्री.प्रिाश गजशभये : सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपरू जजल््यात शासनातफे शतेकरी ववधवा ननराधार सवावलींबन 
योजना सरुु करण्यात आली असनू मागील ३ वषाथपासनू सदर योजनेसाठी 
ननधी न शमळाल्यामळेु समुारे हजारो लाभा्ी योजनेच्या लाभापासनू वींगचत 
असल्याचे ननदशथनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार नागपरू जजल््यातील ववधवा ननराधार 
योजनेसाठी ननधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत कोणती कायथवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
अॅड. अननल परब : (१) व (२) नागपरू जजल््यातील शतेकरी ववधवा ननराधार 
सवावलींबन योजना या ववभागाव्दारे लाग ू करण्यात आलेली नाही. त्ावप, 
आत्महत्याग्रसत शतेकऱयाींच्या ववधवासाठी ननयशमत उत्पन्नाचे साधन 
उपलब्ध होण्याच्यादृष्ीने “ववशषे बाब” म्हणून ववधवाींच्या नावे ऑ्ोररक्षा 
परवाना ववतरीत करण्याकरीता “दहींदहु्रदयसम्रा् शशवसेनाप्रमखु बाळासाहेब 
ठाकरे ननराधार सवावलींबन योजना” ही पररवहन ववभागाव्दारे ददनाींक २१ 
जानेवारी, २०१६ च्या शासन ननणथयान्वये सरुू करण्यात आलेली आहे. उक्त 
योजनेंतगथत अनजु्ञेय मदहला उमेदवाराने मागणी न केल्यामळेु उक्त 
योजनेंतगथत परवाना जारी करण्यात आलेला नाही. त्ावप, सदर योजनेखाली 
राज्यात एकूण १०६१ अजथ प्राप्त झाले असनू त्यापकैी ७४१ जणाींना इरादापत्र 
व ३८२ ऑ्ोररक्षा परवाने देण्यात आले आहेत. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

िॉलेज ऑफ इांजजननअरीांग गॅर्टेेड दटचसच असोशसएशनच्या 
मागण्याांबाबत 

  

(१८) * ९५५ श्री.िवपल पाटील : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४४०१८ ला ददनाांि 
२० नोव्हेंबर, २०१८ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय उच् च ि 
तांत्र शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कॉलेज ऑफ इींजजननअररींग गॅझे् ेड द्चसथ असोशसएशन याींनी कररअर 
अॅडव्हान्स सकीम आणण अन्य मागण्याींबाबत शासनाला ननवेदन ददले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर असोशसएशनच्या मागण्या व प्रश्न काय आहेत, त्यावर 
शासनाची भशूमका काय आहे, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सींबींगधत 
सींस्ाींमधील २०० शशक्षकाींना ननवतृ्तीपवूी पदोन्नती देण्याबाबत कोणती 
कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.उदय सामांत : (१) होय. 
(२) व (३) कॉलेज ऑफ इींजजननअररींग गॅझे्ेड द्चसथ असोशसएशन याींच्या 
ननवेदनात पढुील मदु्दे समाववष् आहेत. 

(अ)  सहाव्या वेतन आयोगाच्या अनषुींगाने अशभयाींत्रत्रकी 
महाववद्यालयातील अध्यापकाींना मागील ८ त े९ वषाथपासनू करीअर 
ॲडव्हान्समें् योजनेचे लाभ प्रलींत्रबत असणे. 

(ब) शासन ननणथय, ददनाींक ११/९/२०१९ मधील तरतदुीनसुार ददनाींक 
१७/१०/२०१५ त े ददनाींक १०/९/२०१९ या कालावधीत अशभयाींत्रत्रकी 
महाववद्यालयातील अध्यापकाींना ६ व्या वेतन आयोगानसुार करीअर 
ॲडव्हान्समें् योजनेचे (कॅस) लाभ प्रदान करणे. 

 असोशसएशनच्या प्रसततु मागण्याींच्या अनषुींगाने नमदू करण्यात येत े
की, शासन ननणथय, ददनाींक १७/१०/२०१५ अन्वये अणखल भारतीय तींत्र शशक्षण 
पररषदेने शशफारस केल्यानसुार ६ व्या वेतन आयोगाच्या अनषुींगाने करीअर 
ॲडव्हान्समें् योजना (कॅस) लाग ू केलेली आहे. तसेच सदर शासन 
ननणथयानसुार तींत्र शशक्षण सींचालनालयाच्या अगधपत्याखालील अशभयाींत्रत्रकी 
महाववद्यालयातील अध्यापकाींना कॅस अींतगथत ददनाींक ०१/०१/२००६ त े
१६/१०/२०१५ या कालावधीत ७९७ वररषठशे्रणी/ननवडशे्रणी, ९८ सहाय्यक 
प्राध्यापक व ६२ प्राध्यापक पदावर पदोन्नतीचे लाभ देण्याची कायथवाही 
सींचालक, तींत्र शशक्षण सींचालनालयाने केलेली आहे. 
 ददनाींक ११/९/२०१९ रोजीच्या शासन ननणथयान्वये अध्यापकाींना ७ व्या 
वेतन आयोगानसुार सधुारीत वेतनशे्रणी लाग ू केलेली आहे. सदरच्या शासन 
ननणथयानसुार कॅस योजनेंतगथत लाभ प्रदान करणेबाबत सींचालक, तींत्र शशक्षण 
सींचालनालय याींनी प्रसताव मागववलेले आहेत. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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शशक्षि ननदेशिाांची विनाअनुदान िाळातील सेिा ग्राहय धरण्याबाबत 
  

(१९) * २३६ 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 ४६६८५ ला ददनाांि १९ जून, २०१९ रोजी 
ददलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय िौशल्य वििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शालेय शशक्षण ववभागाप्रमाणे कौशल्य ववकास ववभागातील 
एमसीव्हीसीच्या शशक्षक ननदेशकाींची ववनाअनदुान काळातील सेवाग्राहय 
धरण्याबाबत तसेच त्याींच्या धरणे व ताशसका तत्वावरील मानधनात वाढ 
करण्याबाबत शासनाचा ववचार पणूथ झाला आहे काय, याबाबत शासनाने 
घेतलेल्या ननणथयाचे सवरुप काय आहे, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायथवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.निाब मशलि : (१) व (२) बाबतचा प्रसताव शासनाच्या ववचाराधीन आहे.  
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
  
पररिहन महामांडळाच्या स््ानिाांमध्ये स्िच्छतेचा अभाि असल्याबाबत 

  

(२०) * ६१२ श्री.विजय ऊफच  भाई धगरिर, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.रामननिास 
शसांह, श्री.नागोराि गाणार, श्री.रमेशदादा पाटील, श्रीमती जस्मता िाघ, 
श्री.महादेि जानिर, श्री.जगन्ना् शशांदे, श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांत टिल,े 
श्री.खिाजा बेग, श्री.ननलय नाईि, प्रा.अननल सोले, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, 
श्री.रामदास आांबटिर, अॅड.ननरांजन डािखरे, डॉ.पररणय फुिे, श्री.सदाशशि 
खोत, श्री.सजुजतशसांह ठािूर, प्रा.जोगेन्द्र ििाड े: सन्माननीय पररिहन मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) महाराषर राज्य मागथ पररवहन महामींडळाने बस स्ानकातील पररसर व 
बस गाड्या सवच्छतसेाठी त्रब्रसक या खाजगी कीं पनीला तीन वषाथसाठी रुपये 
४५० को्ीचे कीं त्रा् ददले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मागील अनेक मदहन्याींपासनू सदर कीं पनीची यींत्र े बींद 
असल्याने पररवहन मींडळाच्या मालकीच्या यींत्राींनी आगारातील बसेसची 
सवच्छता केली जात े तसेच अनेक मदहन्याींपासनू पररवहन महामींडळाच्या 
मखु्यालयातील बस स्ानकामध्ये असवच्छता पसरली असनू तीन 
पाळ्याींमध्ये बस सवच्छतचे े काम सरुु ठेवणे अपेक्षक्षत असताना सकाळी व 
दपुारी केवळ एक कमथचारी तर रात्रीच्या वेळी एकही कमथचारी उपजस्त 
नसल्याने रात्रीच्या वेळी आलेल्या गाड्याींची सवच्छता होत नसल्याचे माहे 
डडसेंबर, २०१९ च्या शवे्च्या आठवड्यात ननदशथनास आले, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, कीं त्रा्दार नेमलेले असतानाही मुींबई ववभागातील पररवहन 
मींडळाच्या सवथ स्ानकात बसगाड्या धुण्याच्या कें द्ाींवर आधुननक यींत्रसामग्री 
आणण खाजगी कीं पनीचे कमथचारी नसल्यामळेु काम प्रलींत्रबत रादहल्याने एस्ी 
स्ानके-आगाराींचा पररसर, बसगाड्या आणण कायाथलयाची सवच्छता होत 
नसल्याने सवथत्र कचरा पसरल्याचे ददनाींक ६ जानेवारी, २०२० रोजी वा 
त्यासमुारास ननदशथनास आले, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन को् ्यवधी रुपयाींचा 
खचथ केलेला असताना ठेकेदार कीं पनीकडून कामात अननयशमतता झाल्याने 
काम प्रलींत्रबत ठेवणाऱया सींबींगधत खाजगी कीं पनीच्या कीं त्रा्दाराववरुध्द कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
अॅड. अननल परब : (१) महाराषर राज्य मागथ पररवहन महामींडळाने 
बसस्ानके, कायाथलये, कमथचारी ववश्राींतीगहृ, प्रसाधनगहेृ व बसेसच्या 
सवच्छतसेाठी राज्यसतरावर एकाजत्मक सवुवधा व्यवस्ापन सेवा 
परुववण्यासाठी ननववदा कायथपध्दतीचा अवलींब करून मे.त्रब्रसक इींडडया प्रा.शल. 
याींची सेवापरुवठादार म्हणनू तीन वषांसाठी रुपये ४४६.९९ को्ी रकमेवर 
ननयकु्ती करण्यात आली आहे. 
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(२) व (३) सेवापरुवठादार कीं पनीने माहे ऑक््ोबर, २०१९ पासनू 
महामींडळाच्या मुींबई ववभागात वाहनाींच्या सवच्छतचेे काम बींद केले असनू, 
सदरचे काम आगाराींमधील उपलब्ध असलेल्या महामींडळाचे कमथचारी क्कीं वा 
बाहेरील खाजगी मजदरू लावनू करण्यात येत आहे व महामींडळाच्या 
मखु्यालयातील मुींबई सेंरल बसस्ानकातील सेवा परुवठादाराींची बसगाड्या 
सवच्छ करण्याची यींत्र े बींद असनू, बसस्ानकात सेवापरुवठादार सींस्चे े
कमथचारी बसगाड्या धुण्यासाठी येत नसल्यामळेु आगारातील उपलब्ध यींत्र 
सामग्री व कमथचाऱयाींकडून बसगाड्याींच्या सवच्छतचेी कामे करुन घेण्यात 
आली आहेत. 
(४) करारातील तरतदुीींनसुार सदर कीं पनीवर महामींडळाव्दारे दींडात्मक कारवाई 
करण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

िसई-विरार पररसरात पाणीपुरिठा योजना प्रभािीपणे राबविण्याबाबत 
  

(२१) * १८५ श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांत टिल,े 
श्री.खिाजा बेग, अॅड.हुस्नबान ू खशलफे, श्री.आनांद ठािूर : सन्माननीय 
पाणीपरुिठा ि स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वसई-ववरार पररसरातील समुारे ६९ गावात महाराषर जीवन प्रागधकरणान े
मींजूर केलेल्या पाणीपरुवठा योजनेतनू जे.पी.नगर कोफराडसाठी १,७०,००० 
शल्सथ क्षमतचेे जलकुीं भ बाींधले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, वसई-ववरार तालकु्यातील ६९ गावाींमध्ये मींजूर झालेल्या 
योजनेंतगथत नळ पाणीपरुवठा योजनेची कामे सरुु नसल्याचे ‘सम्थन’ सींस्ेने 
लेखी पत्राव्दारे मा.मखु्यमींत्री, प्रधान सगचव, नगरववकास ववभाग, आयकु्त, 
वसई-ववरार महानगरपाशलका तसेच कायथकारी अशभयींता, महाराषर जीवन 
प्रागधकरण याींच्या ददनाींक ८ ऑगस्, २०१९ रोजी वा त्यासमुारास ननदशथनास 
आणल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी लोकप्रनतननधीींनी सींबींगधत अगधकाऱयाींकड े
योजनेची कामे पणूथ करण्याची वेळोवेळी मागणी करुनही शासनाने कोणतीच 
कायथवाही केली नसल्याचे ननदशथनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार सदर योजना प्रभावीपणे राबववण्याबाबत 
कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.गलुाबराि पाटील : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) वसई-ववरार व ६९ गावे उपप्रादेशशक ग्रामीण पाणीपरुवठा योजनेच ेकाम 
पणूथ झाले असनू योजना कायाथजन्वत करण्याच े काम प्रगतीप्ावर आहे. 
त्ावप, या दठकाणी ्ाकण्यात आलेल्या ववतरण व्यवस्ा व मखु् य 
जलवादहन्या या ७ त े ८ वषाथपवूी ्ाकण्यात आल्या आहेत. यामध्ये 
दरम्यानच्या कालावधीत झालेल्या रसत ेरुीं दीकरण, ग्ारे बाींधणे, क्रॉस ड्रनेेज, 
स ् ाननक ववकास कामे इत्यादी कामामळेु सदर योजनेची ववतरण व्यवस्ा व 
मखु् य जलवादहन्याींची अनेक दठकाणी तु् फु् व नासधूस वारींवार झाल्याने 
त्या दरुुसत करुन व वसई-ववरार महानगरपाशलकेकडून उपलब्ध होणाऱया 
पाण्याच्या परुवठ्याप्रमाणे योजना कायाथजन्वत करण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

षद्योधगि प्रशशक्षण सांस् ् ाांमधील अांशिालीन  
ननदेशिाांना िेतन अदा िरण्याबाबत 

  

(२२) * ९७३ डॉ.रणजजत पाटील : सन्माननीय िौशल्य वििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील शासकीय औद्योगगक प्रशशक्षण सींस्ाींमधील अींशकालीन 
ननदेशकाींना माहे एवप्रल, २०१८ पासनू वेतन अदा करण्यात आले नाही, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल्यास, कें द् व राज्य शासनाने कौशल्य ववकास शशक्षणाला अनन्य 
साधारण महत्व देण्यात आले असनू सदर ननदेशकाींच े वेतन ्ाींबववण्याच े
कारण काय आहे, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व त्यानसुार कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे 
तसेच उक्त ननदेशकाींचे वेतन शासन क्कती ददवसात अदा करणार आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.निाब मशलि : (१) होय, हे अींशत: खरे आहे. 
(२) व (३) औद्योगगक प्रशशक्षण सींस्ाींमधील ताशसका तत्वावरील काही 
ननदेशकाींची मानधनाची देयके अदा करण्यासाठी सन २०१९-२०२० च्या 
अ्थसींकल्पीय अगधवेशनामध्ये ताशसका तत्वावरील कमथचाऱयाींचे मानधनाबाबत 
परुवणी मागणी प्रसताव सादर करण्यात आलेला आहे. 
 

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

महाराष्ट्र राज्य मागच पररिहन महामांडळाची  
आध्चि जस््ती सुधारण्याबाबत 

  

(२३) * ६९८ श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.हेमांत टिल,े 
श्री.विक्रम िाळे : सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) यींत्रणा व अगधकारी याींच्या दलुथक्षामळेु तसेच अकायथक्षम कारभारामळेु 
सवथसामान्याींच्या दळणवळणाचा आधार असणाऱया पररवहन महामींडळाची 
आग्थक जस्ती मींदावल्याच ेसन २०१८-२०१९ मध्ये ननदशथनास आल,े हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, अवधै प्रवासी वाहतकू ्ाींबवणे, घ्लेली प्रवासी सींख्या 
वाढववणे, उत्पन्न वाढीसाठी उपाययोजना करणे, प्रवाश्याींनी केलेल्या तक्रारीींची 
दखल घेणे तसेच इतर सवथ प्रकरणी जजल्हासतरीय ववभाग ननयींत्रक याींच्यावर 
जबाबदारी ननजश्चत करण्यात येणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन पररवहन 
महामींडळाची आग्थक जस्ती सधुारण्याबाबत तसेच प्रवाश्याींना परेुशा सवुवधा 
उपलब्ध करून देण्यासाठी कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
अॅड. अननल परब : (१) हे खरे नाही. त्ावप, सन २०१८-२०१९ मध्ये सन 
२०१७-२०१८ च्या तलुनेत एकूण ३ को्ी ६७ लाख इतक्या प्रवासी सींख्येत घ् 
झालेली असनू, पररणामी महामींडळाच्या उत्पन्नात घ् झालेली आहे.  
(२) राज्य पररवहन महामींडळाव्दारे याबाबतची जबाबदारी महामींडळाच्या 
ववभागीयसतरावर ननजश्चत करण्यात आलेली आहे. 
(३) राज्य पररवहन महामींडळाच्या प्रवासी सींख्येत वाढ व्हावी यासाठी 
अत्याधुननक शयनआसनी व ती्थक्षते्रास जाणाऱया भाववकाींसाठी ववठाई या 
बसेस नव्याने चालनात आणण्यात आलेल्या आहेत. तसेच, उत्पन्नात वाढ 
होण्याच्या अनषुींगाने कमी अींतराच्या व सातत्याने प्रवासी गदी असलले्या 
मागाथवर श्ल, ववनावाहक सेवाींच्या फेऱयाींमध्ये वाढ करण्यात आली आहे. 
प्रवाशी गदीचे कें द् असलेल्या दठकाणी महामींडळाच्या कमथचाऱयाींची ननयकु्ती 
वेळोवेळी आवश्यकतनेसुार करण्यात येत असनू, महामींडळाव्दारे बस फेऱयाींच े
ससुतु्रत्रकरण करण्यात येत असनू, सपधाथत्मक प्रवासभाड े रहावे या हेतनेू 
शशवनेरी, शशवशाही शयनयान या सेवाींच्या प्रवासभाड्यामध्ये कपात करण्यात 
आली आहे. 
 अवधै प्रवासी वाहतकुीस प्रनतबींध करणेबाबत शासनाने ददनाींक 
१४/०१/२०१६ च्या पररपत्रकान्वये सींबगधताींना सचूना ददलेल्या आहेत.  
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

राज्यात शशक्षण विभागाांतगचत शशक्षणाधधिारी ि गटशशक्षणाधधिारी  
याांची ररक्त पदे भरण्याबाबत 

  

(२४) * ३०० श्री.रामदास आांबटिर, प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यात शशक्षण ववभागाींतगथत शशक्षणागधकारी याींची ३९३ पदे ररक्त असनू 
चींद्परू जजल्हा पररषद अींतगथत ग्शशक्षणागधकारी याींची १५ पदे ररक्त 
असल्याचे ददनाींक ११ सप् े्ंबर, २०१९ रोजी वा त्यासमुारास ननदशथनास आले, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन ररक्त पदे भरण्याबाबत 
कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. िषाच गायििाड : (१) राज्यात शशक्षणागधकारी याींची १४४ पदे मींजूर असनू 
यापकैी ४४ पदे ररक्त आहेत. तर चींद्परू जजल््यात ग्शशक्षणागधकारी याींची 
१४ पदे मींजूर असनू १३ पदे ररक्त आहेत. 
(२) ररक्त पदे भरण्याबाबत आवश्यक कायथवाही करण्यात येत आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

िोिणासाठी स्ितांत्र विद्यापीठ मांजूर िरण्याबाबत 
  

(२५) * १२८६ श्री.प्रसाद लाड, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.महादेि जानिर, 
श्री.विलास पोतनीस : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४२००५ ला ददनाांि ९ जुल,ै 
२०१८ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोकणातील सवथ महाववद्यालये मुींबई ववद्यापीठाशी जोडलेली असल्याने 
कोकणातील १०३ महाववद्यालयातनू शशक्षण घेणाऱ या ववद्यार्थयांना 
ववद्यापीठातील कामासाठी वारींवार प्रवासाची दगदग, पशैाचा अपव्यय करुन 
मुींबईला यावे लागत असल्याने ववद्यार्थयांना अनेक सोयी सवुवधापासनू वींगचत 
रहावे लागत असनू मुींबई ववद्यापीठावर येणारा प्रशासकीय भार कमी 
करण्यासाठी कोकणातील रत्नागगरी, शस ींधुदगुथ व दक्षक्षण रायगड भागातील 
महाववद्यालयाींकरीता सवतींत्र ववद्यापीठ स्ापन करण्याची मागणी स्ाननक 
लोकप्रनतननधी, ववद्या्ी आणण पालक शासनाकड ेकरीत आहेत, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्यास, कोकणाला सवतींत्र ववद्यापीठाच्या स्ापनेकरीता सगचव 
पातळीवर एका सशमतीची स्ापना मा.उच्च व तींत्र शशक्षण मींत्री याींनी माहे 
जानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान केली असनू सदर सशमती क्कती 
कालावधीत आपला अहवाल शासनास सादर करणार आहे, 
(३) असल्यास, मुींबई ववद्यापीठाची सध्या ८२६ महाववद्यालये सींलग्न 
असल्याने प्रशासनावर मोठा ताण पडत असनू स्ाननक गरजेप्रमाणे 
रोजगारक्षम, अभ्यासक्रम मुींबई ववद्यापीठात शशकवले जात नसल्याने 
कोकणातील ववद्यार्थयांच ेशकै्षणणक नकुसान होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोकणातील १०३ 
महाववद्यालयातील ववद्यार्थयांच्या भववतव्याच्यादृष्ीने स्ाननक गरजेनसुार 
ये्ील साधनसामगु्रीवर आधारीत समदु् ववज्ञान, नारळ सींशोधन ववज्ञान, 
फळप्रक्क्रया ववज्ञान, पयथ् न, मेरी्ाईम व रेल्वे तींत्रज्ञान सींबींधी रोजगारक्षम 
अभ्यास सरुु करुन सवतींत्र कोकण ववद्यापीठास ववनाववलींब मींजूरी देण्याबाबत 
कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.उदय सामांत : (१) अींशत: खरे आहे.  
(२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे नाही.  
(४) रत्नागगरी ये्े मुींबई ववद्यापीठाच े उपकें द् कायथरत असनू त्याच्या 
बळक्ीकरणाची बाब शासनाच्या ववचाराधीन आहे.  
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

त्रबडिो षद्योधगि िसाहत (जज.पालघर) ये्ील  
पानेरी नदी प्रदषूण मुक्त िरण्याबाबत 

  

(२६) * १४०९ अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.नागोराि गाणार, 
डॉ.पररणय फुिे, श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय पयाचिरण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
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(१) त्रबडको औद्योगगक वसाहत (जज.पालघर) ये् े काही कारखान्याींमधून 
रासायननक प्रदवूषत पाणी पानेरी नदीत सोडल्याने आददवासी व मच्छीमार 
समाज, बागायतदार शतेकऱ याींची जीवनवादहनी असलेली नदी प्रदवूषत झाली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पालघर नगरपररषदेंतगथत असलेल्या गाव-वाड्याींतील साींडपाणी 
पानेरी नदीत सोडले जात असल्याच े ननदशथनास आले असनू पालघर 
नगरपररषदेकडून साींडपाण्यावर प्रक्क्रया करून त े पाणी नदीत सोडण्यासाठी 
प्रक्क्रया कें द् उभारणीच्या जमीन सींपादनाचे काम मागील ४ वषाथपासनू 
सी्ं गतीने सरुू आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार प्रदषूण करणाऱया कारखान्याींवर कारवाई करुन 
२० वषाथपासनू पानेरी नदीत होणारे प्रदषूण कमी करुन नदी प्रदषूणमकु्त 
करण्याबाबत कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.आददत्य ठािरे : (१) हे अींशत: खरे असनू पालघर नगरपररषदेच्या हद्दीतनू 
ननघणाऱया अप्रक्क्रयाकृत साींडपाण्यामळेु पानेरी ओहोळ प्रदवूषत झाल्याच े
ननदशथनास आले आहे. 
(२) पानेरी नाल्यातील साींडपाणी प्रक्क्रया कें द् उभारण्याचा सववसतर प्रकल्प 
अहवाल मखु्यागधकारी, पालघर नगरपररषद, पालघर याींनी NEERI या 
सींस्ेकडून बनवनू घेतला आहे. सदर प्रकल्पाकरीता वा्ाघा्ीने भसूींपादनाची 
कायथवाही पालघर नगरपररषद, पालघर याींच्या कायाथलयामाफथ त सरुु आहे. 
(३) पालघर नगरपररषदेच्या हद्दीतनू ननघणाऱया अप्रक्क्रयाकृत साींडपाणी पानेरी 
ओहोळामध्ये शमसळत असल्याने महाराषर प्रदषूण ननयींत्रण मींडळामाफथ त 
पालघर नगरपररषदेववरुध्द फौजदारी ख्ला क्र. १३६/२०१६ दाखल करण्यात 
आला असनू प्रकरण न्यायप्रववष् आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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पुणे ये्ील मुळा-मुठा नद्या प्रदवूषत र्ाल्याबाबत 
  

(२७) * १६७७ 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.अमरना् राजूरिर, 
डॉ.िजाहत शमर्ाच : सन्माननीय पयाचिरण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) पणेु ये्ील मळुा-मठुा नद्याींमध्ये प्रनतददन ७५० दशलक्ष शल्र साींडपाणी 
प्रक्क्रया न करता सोडल्याने दोन्ही नद्या प्रदवूषत झाल्या असनू त्याचा 
पररणाम पणु्यातील नागररकाींच्या आरोग्यावर होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन मळुा-मठुा नद्या 
प्रदषूण मकु्त करण्याबाबत कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
तसेच याबाबत आढावा घेण्यात आला आहे काय, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.आददत्य ठािरे : (१) व (२) हे खरे नाही. 
 पणेु महानगरपाशलकेतफे प्रनतददन ५५० दशलक्ष शल. साींडपाण्यावर 
प्रक्क्रया करण्यात येत.े पणेु महानगरपाशलकेतफे उवथररत साींडपाण्यावर प्रक्क्रया 
करण्याकरीता आराखडा तयार केला असनू ३९४ एम.एल.डी. क्षमतचे ेसाींडपाणी 
प्रक्क्रया यींत्र उभारणे जायकाच्या सहकायाथने प्रसताववत असनू सदर कामे सन 
२०२२ अखेर पणूथ करण्याचे ननयोजन आहे.  
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

राज्यातील िाहनचालिाांची नेत्र तपासणी िरण्याबाबत 
  

(२८) * २०६६ डॉ.(श्रीमती) मननषा िायांदे, श्री.विलास पोतनीस : सन्माननीय 
पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईत वाहतकू पोशलसाींनी ददनाींक ११ जानेवारी त े१७ जानेवारी, २०२० 
या कालावधीत नेत्र तपासणी मोदहमेत मुींबईतील ४० हजार चालकाींची 
तपासणी केली असता त्यामध्ये १० हजाराींपके्षा अगधक म्हणजेच २५ ्क्के 



30 

वाहनचालकाींची दृष्ी कमजोर असनू ३५०० चालकाींपकैी १६०० चालकाींची 
दृष्ी वाहन चालववण्यास योग्य नसल्याचे माहे जानेवारी, २०२० मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशथनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर मोदहमेत ्ॅक्सीचालक, ररक्षाचालक, खाजगी वाहनचालक 
व इतर वाहन चालकाींचा समावेश असनू वयाची १८ वष े पणूथ झाल्यावर 
वाहनचालक परवाना काढल्यानींतर वाहन चालववण्यासाठी चालकाींची दृष्ी 
चाींगली आहे का याबाबत शासकीय यींत्रणा कोणतीही तपासणी करीत नाही, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कमजोर दृष्ीमळेु अपघात होत असल्याने वाहनचालकाचा 
परवाना नतुनीकरण क्कीं वा ठराववक कालावधीनींतर नेत्र तपासणी बींधनकारक 
करण्याबाबत शासनाने कायथवाही केली आहे काय, तसेच, सदरहू नेत्र तपासणी 
बींधनकारक न करण्याची कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार राज्यातील इतर जजल््यातही वाहनचालकाींची 
नेत्र तपासणी मोदहम हाती घेण्याबाबत कोणती कायथवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
अॅड. अननल परब : (१) अशा आशयाची बातमी वतृ्तपत्रात प्रशसध्द झालेली 
आहे. 
 मुींबई वाहतकू पोलीस ववभागाकडून प्राप्त मादहतीनसुार ददनाींक 
११/०१/२०२० त ेददनाींक १७/०१/२०२० या कालावधीत रसता सरुक्षा सप्ताहाच्या 
कालावधीत वाहतकू पोलीस ववभागाकडून राबववण्यात आलेल्या नेत्र तपासणी 
मोदहमेत ३७०८४ नागरीकाींची नेत्र तपासणी केली असता १०,५७३ नागररकाींच्या 
नेत्रात दोष असल्याच ेआढळून आलेले आहे. 
(२), (३) व (४) मो्ार वाहन अगधननयम, १९८८ च्या कलम ८ च्या पो्कलम 
(३) नसुार पररवहन वाहनाच्या चालकास शशकाऊ अनजु्ञप्ती जारी करण्यापवूी 
ववदहत प्रपत्रात वदै्यक्कय प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक असनू त्यामध्ये 
चालकाची दृष्ी तपासण्याची बाब अींतभूथत आहे. तसेच वाहनचालकाच्या 
अनजु्ञप्तीचे नतुनीकरण करताना मो्ार वाहन अगधननयम, १९८८ च्या कलम 
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१५ पो्कलम (१) नसुार ववदहत नमनु्यात वदै्यक्कय प्रमाणपत्र सादर करणे 
बींधनकारक असनू नेत्र तपासणीच्या पतुथतशेशवाय अनजु्ञप्ती नतुनीकरणाकरीता 
अजथ सवीकारण्यात येत नाही. 
 ददनाींक ११ जानेवारी, २०२० त े ददनाींक १७ जानेवारी, २०२० या 
कालावधीत राज्यात ३१ वे रसता सरुक्षा अशभयान २०२० साजरा करण्यात 
आला. सदर रसता सरुक्षा अशभयानाींतगथत रसता सरुक्षक्षततसेाठी प्रचार, 
जनजागतृी व जनप्रबोधनाकरीता राबवावयाच्या उपक्रमाींबाबत शासनाने 
ददनाींक ०६/०१/२०२० च्या पररपत्रकान्वये सवथ सींबींगधताींना सचूना देण्यात 
आल्या होत्या. त्यामध्ये मुींबईसह महाराषरातील सवथ सींबींगधताींना ववववध 
सींस्ाींच्या सहकायाथने वाहन चालकाींकरीता नेत्र तपासणी शशत्रबराींच ेआयोजन 
करण्याबाबत सगूचत करण्यात आलेले आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

निी मुांबई ये्े नतिराांच्या र्ाडाांच ेसांरक्षण िरण्याबाबत 
  

(२९) * २०८० श्री.महादेि जानिर, श्री.हररशस ांग राठोड : सन्माननीय पयाचिरण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नवी मुींबई ये्ील नेरुळ, खारघर, सीवडू, कामोठे, पनवेल ये्े नतवराींच्या 
झाडाींची कत्तल करुन बाींधकाम उभारण्याची काम े मोठ्या प्रमाणात सरुु 
असल्याने पयाथवरणाला धोका ननमाथण झाल्याचे माहे जानेवारी, २०२० मध्ये 
वा त्यादरम्यान ननदशथनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त दठकाणी नतवराींच्या झाडाींची सींख्या कमी होत असल्याने 
नवी मुींबई महानगरपाशलका व शसडको प्रशासनाकडून देण्यात येणाऱ या 
परवानगीबाबत माहे जानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान मा.उच्च 
न्यायालयाने पाठववलेल्या नो्ीसामध्ये महानगरपाशलकेला काींदळवनाच े
सींरक्षण करण्याच्या सचूना ददल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, पयाथवरण सींरक्षणासाठी काींदळवन महत्त्वाचे असल्याने 
महानगरपाशलकेने कोणती कायथवाही अ्वा उपाययोजना केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.आददत्य ठािरे : (१) ददनाींक ०७/०१/२०२० रोजी दहींदसुतान ्ाईम्स या 
इींग्रजी दैननक वतथमान पत्रामध्ये नवी मुींबई महानगरपाशलका क्षेत्रातील 
काींदळवन तोडीच्या सींदभाथत मुींबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या Save 
Mangrove and Navi Mumbai Existence या सींस्ेने दाखल केलले्या 
यागचकेच्या अनषुींगाने बातमी छापनू आलेली होती. 
(२) मा.मुींबई उच्च न्यायालयाने ददनाींक ०६/०१/२०२० रोजी जनदहत यागचका 
क्र.९८/२०१३ व ९८/२०१४ मध्ये ददलेल्या ननणथयामध्ये सींबींगधत 
यागचकाकत्याथला त्याींनी केलेल्या आरोपा सींदभाथत सववसतर परुावे आदेशापासनू 
४ आठवड्याच्या आत प्रनतज्ञापत्राव्दारे सादर करण्याच्या सचूना ददलेल्या 
आहेत. 
(३) नवी मुींबई महापाशलकेमाफथ त काींदळवन सींरक्षणासाठी सचूना फलक 
लावणे, चेनशलींग फेशस ींग करणे, काींदळवन क्षेत्रात डते्रब्रज ्ाकून भराव करणेस 
प्रनतबींध करणेसाठी २ वाडथ शमळून १ याप्रमाणे ४ डते्रब्रज भरारी प्काची 
स्ापना करण्यात आलेली आहे. तसेच नतवराच्या कत्तलीबाबत तक्रार प्राप्त 
झाल्यास कायथवाही करण्याबाबत वनपररक्षेत्र अगधकारी, काींदळवन सींधारण 
घ्क, नवी मुींबई याींना सगुचत करण्यात आलेले आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

मुांबई विद्यापीठाने घेतलेल्या मास्टर इन िॉम्पप्युटर अॅजप्लिेशन 
अभ्यासक्रमाच्या प्रश्नपत्रत्रिेबाबत 

  

(३०) * २२१३ श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई ववद्यापीठाने ददनाींक ११ डडसेंबर, २०१९ रोजी घेतलेल्या मास्र इन 
कॉम्प्यु् र अजॅप्लकेशन (एमसीए) अभ्यासक्रमाच्या पदहल्या सेशमस्रमधील 
स्ॅ्ेजस्क अॅण्ड प्रोबॅत्रबशल्ी ववषयाच्या परीक्षेत माहे मे, २०१८ ची 
प्रश्नपत्रत्रका देण्यात आल्याचे माहे जानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशथनास आल,े हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त प्रश्नपत्रत्रकेत ८० पकैी ७० गणुाींच े प्रश्न सारखेच 
असल्याने या प्रकरणी प्रश्नपत्रत्रका से् करणाऱ या दोन प्राध्यापकाींना सेवेतनू 
बडतफथ  करण्याची सचूना ववद्यापीठाने ददली असनू पेपर से्ीींग कशम्ीच्या 
अध्यक्षाची शशक्षक म्हणून तीन वष े मान्यता रद्द करण्याचा ननणथय मुींबई 
ववद्यापीठाने घेतला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सींबींगधत दोषीींववरुध्द 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.उदय सामांत : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) मुींबई ववद्यापीठाने ददनाींक ११ डडसेंबर, २०१९ रोजी घेतलेल्या मास्र इन 
कॉम्प्यु् र अजॅप्लकेशन (एमसीए) अभ्यासक्रमाच्या पदहल्या सेशमस्रमधील 
स्ॅ्ेजस्क अॅण्ड प्रोबॅत्रबशल्ी ववषयाच्या प्रश्नपत्रत्रकेबाबत परीक्षा ववभागाने 
अवधै साधन चौकशी सशमतीमाफथ त सदर प्रश्नपत्रत्रका से् करणाऱ या दोन 
प्राध्यापकाींना सेवेतनु बडतफथ  करण्याची व पेपर सेद्ींग कशम्ीच्या अध्यक्षाींची 
शशक्षक म्हणून तीन वष े मान्यता रद्द करण्याचा ननणथय घेतलेला आहे. 
त्यानसुार पढुील कायथवाही सरुु आहे.  
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

एडगाि (ता.िैभििाडी, जज.शसांधदुगुच) गािातील पूरि  
नळ योजनेच ेिाम प्रलांत्रबत असल्याबाबत 

  

(३१) * २३८० अॅड.हुस्नबान ूखशलफे : सन्माननीय पाणीपरुिठा ि स्िच्छता 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) एडगाव (ता.वभैववाडी, जज.शस ींधुदगुथ) गावातील परूक नळ योजनेचे काम 
शासनाने ननधी उपलब्ध करूनही प्रलींत्रबत असल्याचे माहे जानेवारी, २०२० 
च्या दसुऱ या सप्ताहात ननदशथनास आल,े हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार परूक नळ योजनेच े काम पणूथ करण्याबाबत 
कायथवाही करुन सींबींगधताींववरुध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.गलुाबराि पाटील : (१) हे खरे आहे. 
(२) एडगाव (ता.वभैववाडी, जज.शस ींधुदगुथ) गावातील नळ योजना नतुनीकरण 
करणे या अींतगथत योजनेचे काम सशमतीमाफथ त करताना मळु 
अींदाजपत्रकामधील ्ाकीच्या ननयोजजत जागेमध्ये बदल झाल्याने ताींत्रत्रक 
बदल करण्यात आला. त्यानसुार सधुारीत अींदाजपत्रक तयार करुन त्यानसुार 
योजना पणूथ करण्याची कायथवाही सरुु आहे. 
 त्ावप, सदर योजनेतनू बायपासव्दारे जुन्या योजनेतील ववतरण 
व्यवस्ेतील जलवादहनीव्दारे चाचणी सवरुपात पाणीपरुवठा सरुु करण्यात 
आला आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

महाराष्ट्र शशक्षि पात्रता परीक्षा घेणाऱया िां त्राटदार िां पनीिर 
 िारिाई िरणेबाबत 

  

(३२) * २३९७ श्री.सजुजतशसांह ठािूर : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महाराषर राज्य परीक्षा पररषदेमाफथ त माहे जानेवारी, २०२० मध्ये महाराषर 
शशक्षक पात्रता पररक्षेच ेआयोजन करण्यात आलेल्या पररक्षेच्या प्रश्नपत्रत्रकेत 
शधु्दलेखनाच्या ११० हून अगधक चुका असल्याच ेमाहे जानेवारी, २०२० मध्ये 
वा त्यादरम्यान ननदशथनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू परीक्षा घेणाऱया सींबींगधत कीं त्रा्दार कीं पनीकडून सन 
२०१७ मध्ये आयोजजत केलेल्या महाराषर शशक्षक पात्रता पररक्षेतील उत्तीणथ 
उमेदवाराींना प्रमाणपत्र वा्पामध्ये ताींत्रत्रक चुका आढळून आल्या होत्या, हे ही 
खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, सदरहू कीं त्रा्दार कीं पनीसोबतचा करार सींपषु्ात आणावा अशी 
मागणी श्री.शकील पा्णी, सामाजजक कायथकताथ याींनी पत्राद्वारे माहे फेब्रवुारी, 
२०२० मध्ये वा त्यादरम्यान मा.शालेय शशक्षण मींत्री, तसेच सगचव, शालेय 
शशक्षण ववभाग याींच्याकड ेकेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सींपणूथ राज्यभरात 
घेण्यात येणाऱया पररक्षेत वारींवार चुका करणाऱया सींबींगधत कीं त्रा्दार 
कीं पनीसोबतचा करार सींपषु्ात आणण्याबाबत कोणती कायथवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, त्याच े सवरूप काय आहे, सदरहू कायथवाही केव्हापयतं 
करण्यात येण्याचे अपेक्षक्षत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. िषाच गायििाड : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, अींशत: खरे आहे. 
(३) होय, हे खरे आहे. 
(४) कायथवाही सरुु आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

नाांदेड जजल््यातील पेरोल पांपािर ग्राहिाांना सोयी सुविधा  
उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

  

(३३) * २५९९ श्री.अमरना् राजूरिर, अॅड.हुस्नबान ू खशलफे : सन्माननीय 
अन् न ि नागरी परुिठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) राज्यातील पेरोल पींपावर वाहनात हवा भरण्याची नन:शलु्क व्यवस्ा, 
प्र्मोपचार पे्ी, मदहला व परुुषाींसाठी सवतींत्र सवच्छतागहृ, शधु्द पाण्याची 
व्यवस्ा, आपत्कालीन पररजस्तीत ग्राहकाींसाठी दरूध्वनीची सोय सींबींगधत 
पेरोल पींपचालकाींनी करावी असे शासनाने ननबधं घातले असनू नाींदेड 
शहरासह जजल््यातील अनेक पेरोल पींपचालक शासनाच्या ननयमाींच ेउल्लींघन 
करीत असल्याच े माहे जानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशथनास 
आल,े हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, नाींदेड जजल््यात व आसपासच्या पररसरातील पेरोल 
पींपचालक शासनाच्या ननयमाींचे उल्लींघन करुन आवश्यक सोयी सवुवधा पेरोल 
पींपावर उपलब्ध करीत नसल्याने वाहनचालकाींची गरैसोय होत असनू सींबींगधत 
ववभागाचे अगधकारी दोषी परेोल पींपचालकासोबत सींगनमत करुन या बाबीींकड े
दलुथक्ष करीत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन नाींदेड शहरासह 
जजल््यातील अनेक पेरोल पींपावर सोयी सवुवधा उपलब्ध करुन देण्याबाबत 
कायथवाही करुन सींबींगधत दोषीींववरुध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.छगन भजुबळ : (१) नाींदेड जजल््यामध्ये दहींदसु्ान पेरोशलयम कीं पनीच े
३८ पेरोल पींप असनू त्यापकैी ३३ पेरोल पींपावर सवथ सवुवधा परुववण्यात येत 
आहेत. तर उवथररत ५ परेोल पींपापकैी १ पेरोल पींपाच ेबाींधकाम सरुु आहे व 
उवथररत चार पेरोल पींपावर हवा भरण्याची नन:शलु्क व्यवस्ा नसल्यामळेु 
कीं पनीने त्याबाबत सींबींगधताींना आदेश ददल ेआहेत. 
 भारत पेरोशलयम कीं पनीच े ३६ पेरोल पींप असनू एक पेरोल पींप 
वगळता सवथ पेरोल पींपावर आवश्यक त्या सवुवधा उपलब्ध आहेत. एका 
पेरोल पींपावर जागेअभावी सवच्छतागहृाची व्यवस्ा नसल्यामळेु सदर पेरोल 
पींपचालकास कीं पनीच्या ननयमानसुार दींड आकारण्यात आलेला आहे. 
 इींडडयन ऑईल कीं पनीचे ४६ पेरोल पींप असनू ३६ पेरोल पींपावर 
आवश्यक सवुवधा उपलब्ध आहेत. १० पेरोल पींपावर सवच्छतागहृाचे बाींधकाम 
सरुु आहे. 
 तसेच इससार/नयारा एनजी शलशम्ेडचे १२ पेरोल पींप असनू 
त्यादठकाणी नन:शलु्क हवा व वपण्याच्या पाण्याची व्यवस्ा आहे. ररलायन्स 
कीं पनीचा एक पेरोलपींप असनू ते् े आवश्यक सवथ सवुवधा उपलब्ध आहेत. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) तले कीं पन्याींच्या अगधकाऱ याींकडून पेरोल पींपाच्या ननयशमत तपासण्या 
करण्यात येत असनू दोषी पेरोल पींपधारकाींववरुध्द तले कीं पन्याींच्या 
ननयमानसुार कारवाई करण्यात येत.े 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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राज्यातील अनुदाननत महाविद्यालयातील प्राध्यापिाांना सेिाांतगचत 
प्रगती योजनेचा लाभ देण्याबाबत 

  

(३४) * २२९७ श्री.विलास पोतनीस : सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील अनदुाननत महाववद्यालयामधील प्राध्यापकाींनी अहथता व पात्रता 
पणूथ केल्यानींतर त्याींना सहयोगी प्राध्यापक पदासाठी सेवाींतगथत प्रगती 
योजनेचा (कॅस) लाभ देण्यात ववभागीय सहसींचालकाींकडून जाणीवपवूथक 
अडवणूक करण्यात येत असल्याचे ददनाींक ३० जानेवारी, २०२० रोजी वा 
त्यासमुारास ननदशथनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ववद्यापीठ अनदुान आयोगाच्या ननयमानसुार प्राध्यापकाींना 
अहथता व पात्रता पणूथ केल्याच्या तारखेपासनू सेवाींतगथत प्रगती योजनेचा (कॅस) 
लाभ देणे बींधनकारक असतानाही सहसींचालकाींकडून त्याींना मलुाखतीच्या 
ददवसापासनू लाभ देण्यात येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार सींबींगधत अगधकाऱयाींववरुध्द कारवाई करुन 
यजूीसीच्या ननयमाप्रमाणे सेवाींतगथत प्रगती योजनेची अींमलबजावणी 
करण्याबाबत कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
   
श्री.उदय सामांत : (१) हे खरे नाही.  
(२) हे खरे आहे. 
 ववद्यापीठ अनदुान आयोगाची ददनाींक १८/०७/२०१८ च्या 
अगधसचूनेनसुार शासनाच्या ददनाींक ०८/०३/२०१९ च्या शासन ननणथयान्वये 
सातवा वेतन आयोग लाग ूकरण्यात आला आहे. सदर शासन ननणथयामध्ये 
शासनाच्या ददनाींक १०/०५/२०१९ च्या शधु्दीपत्रकानसुार सधुारणा करून 
सेवाींतगथत प्रगती योजना लाग ू करण्याबाबतची तरतदू आहे. त्यानसुार 
मलुाखतीच्या ददनाींकापासनू सेवाींतगथत प्रगती योजनेचे लाभ देण्यात येत 
आहेत. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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नागपूर राष्ट्रसांत तुिडोजी महाराज विद्यापीठाच्या वित् त ि लेखा 
विभागािडून ननधीची पूतचता िरण्याबाबत 

  

(३५) * ५१६ प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार, श्री.धगरीशचांद्र व्यास : 
सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील    
काय :- 
(१) नागपरू राषरसींत तकुडोजी महाराज ववद्यापीठाच्या ववत् त व लेखा 
ववभागाकडून वेळेत ननधीची पतूथता न केल्यामळेु पी.एच.डी.च्या सींशोधकाच े
शोधप्रबींध ववद्यापीठाच्या आवक-जावक ववभागाकड ेमागील ४ मदहन्याींपासनू 
प्रलींत्रबत असल्याच े ददनाींक २४ डडसेंबर, २०१९ रोजी वा त्यासमुारास 
ननदशथनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार सींबींगधताींववरुध्द कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.उदय सामांत : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

िैद्यिीय देयि प्रनतपुतीसाठी जजल्हा शल्य धचकित्सिाांच्या 
प्रनतस्िाक्षरीची अट रद्द िरण्याबाबत 

  

(३६) * १०१४ डॉ.सधुीर ताांबे : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील शशक्षक कमथचारी याींनी पाच गींभीर आजाराींवर शासनमान्य 
दवाखान्यात उपचार घेतल्यास वदै्यकीय देयक प्रनतपतुीसाठी जजल्हा शल्य 
गचक्कत्सक याींची प्रनतसवाक्षरी असणे आवश्यक असल्याचे ददनाींक २४ 
फेब्रवुारी, २०१६ रोजीच्या शासन ननणथयानसुार बींधनकारक केले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल्यास, शासनमान्य रुग्णालयात उपचार घेतल्यास अशाप्रकारे अ्ी व 
शती लावणे अनावश्यक असनू सदर अ् रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी 
ववववध सींघ्नाींनी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदरहू अ् रद्द 
करण्याबाबत कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. िषाच गायििाड : (१), (२) व (३) होय, अींशत: खरे आहे. महाराषर 
वदै्यकीय देखभाल अगधननयम, १९६१ च्या ननयम ८ मधील तरतदूी आणण 
सावथजननक आरोग्य ववभाग, शासन ननणथय, ददनाींक ३०/०७/१९८७, ददनाींक 
२५/०२/१९९९ नसुार शासकीय तसेच शासनमान्य खाजगी रुग्णालयात 
घेतलेल्या उपचारासाठी झालेल्या वदै्यकीय खचाथच्या प्रनतपतूीसाठी जजल्हा 
वदै्यकीय अधीक्षक (जजल्हा शल्य गचक्कत्सक) याींच्याकडून प्रमाणपत्र प्राप्त 
करुन घेणे आवश्यक आहे. तसेच वदै्यकीय प्रनतपतूीकरीता जजल्हा शल्य 
गचक्कत्सक याींच े प्रमाणपत्र आवश्यक असल्याचे शालेय शशक्षण व क्रीडा 
ववभागाच्या ददनाींक २४ फेब्रवुारी, २०१६ च्या पत्रान्वये कळववण्यात आले आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

खाजगी आय.टी.आय. शाळाांना अनुदान देणेबाबत 
  

(३७) * १६५ 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) राज्यात खाजगी व्यवस्ापनामाफथ त चालववण्यात येत असलेल्या 
आय.्ी.आय. शाळाींना अनदुान देणेबाबत शासनाकडून सशमती स्ापन केली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर सशमतीचा अहवाल शासनाकड ेप्राप्त झाला आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन खाजगी 
आय.्ी.आय. शाळाींना अनदुान देण्याबाबत कोणती कायथवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.निाब मशलि : (१) व (२) होय, हे खरे आहे.  
(३) शासनाने खाजगी औदयागगक प्रशशक्षण सींस्ाींना अनदुान न देता 
त्यामधील प्रवेशशत प्रशशक्षणा्थींचची प्रशशक्षण शलु्काची प्रनतपतूी करण्याचा 
ननणथय शासन ननणथय, ददनाींक २९ मे, २०१९ अन्वये शासनाने घेतला आहे. 
त्यानसुार कायथवाही करण्यात येत आहे.  
(४) प्रश्न उद् भवत नाही.  

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

राष्ट्रीय उच्चस्तर शशक्षा अशभयानाांतगचत ४० टक्िे  
दहस्सा उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

  

(३८) * २०४ श्री.सनतश चव्हाण, श्री.हेमांत टिले, श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.अमरना् राजूरिर : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४६७९३ ला ददनाांि २७ जून, 
२०१९ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मानव सींसाधन ववकास मींत्रालय, नवी ददल्ली याींनी राषरीय उच्चसतर 
शशक्षा अशभयान (रुसा २.०) अींतगथत ववद्यापीठ व महाववद्यालयाच्या ववववध 
योजनेसाठी सन २०१९-२०२० या वषाथकरीता मान्यता ददल्या असनू सदर 
योजनेत ६० ्क्के दहससा कें द् शासनाचा तर ४० ्क्के दहससा राज्य 
शासनाचा असनू सदर ननधी सींस्ेच्या भौनतक सोयी सवुवधेकरीता वापरला 
जातो, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, १५ सींस्ाींना शासनाने ददनाींक १९ जुल,ै २०१९ च्या 
आदेशान्वये ४० ्क्के दहसस यासह ननधी उपलब्ध करुन ददल्यानींतर शासनाने 
शासनाचा ४० ्क्के दहससा महाववद्यालयाींनी सवननधीतनु करावा अशा 
हमीपत्राची सींस्ाींकडून मागणी केली, परींत ुराज्यातील महाववद्यालये आग्थक 
क्षमतअेभावी शासनाचा ४० ्क्के दहससा खचथ करु शकत नाही, हे ही खरे 
आहे काय, 



41 

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन शासनाचा ४० ्क्के 
दहससा उपलब्ध करुन देण्याबाबत कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.उदय सामांत : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही.  
(३) ददनाींक १९ जुल,ै २०१९ च्या शासन ननणथयान्वये १४ सींस्ाींना राषरीय 
उच्चस तर शशक्षा अशभयानाींतगथत घ्क क्र.९ महाववद्यालयाींसाठी भौनतक 
सवुवधा (Infrastructure Grants to Colleges) या अींतगथत कें द् 
शासनाकडून प्राप्त झालेला ६० ्क्के ननधी राज्य शासनाच्या ४० ्क्के 
दहसस यासह उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. त्यास अनसुरुन ददनाींक ०९ 
ऑगस्, २०१९ च्या मींजरूी आदेशान्वये रुसा सींचालनालयाने सदर ननधी 
सींबींगधत महाववद्यालयाींना ववतरीत केला आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

राज्यातील घोवषत, अघोवषत प्रा्शमि/माध्यशमि/उच्च माध्यशमि  
शाळा ि तुिडयाांना अनुदान मांजूर िरण्याबाबत 

  

(३९) * ७२४ श्री.नागोराि गाणार, श्रीमती जस्मता िाघ, श्री.हेमांत टिल,े 
श्री.किरण पािसिर, श्री.आनांद ठािूर, श्रीमती विद्या चव्हाण, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.विक्रम िाळे, श्री.खिाजा बेग, श्री.अरुणिािा 
जगताप, डॉ.पररणय फुिे : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील अघोवषत प्रा्शमक/माध्यशमक/उच्च माध्यशमक शाळा व 
तकुड्या तसेच घोवषत उच्च माध्यशमक शाळा व तकुड्या तसेच अघोवषत, 
घोवषत कननषठ महाववद्यालयातील ववनाअनदुाननत शशक्षकाींना प्रचशलत 
ननयमानसुार ्प्प्या्प्प्याने पाच वषाथत अनदुान देण्याबाबत शासनाने  
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सभागहृात घोवषत केले असनू अनदुान मींजुरीसाठी आवश्यक तरतदुीींची 
परुवणी मागणी मींजूर करण्याबाबतचे ननवेदन लोकप्रनतननधीींनी मा.मखु्यमींत्री, 
मा.ववत्तमींत्री व मा.शालेय शशक्षण मींत्री याींना माहे डडसेंबर, २०१९ च्या 
नतसऱया आठवड्यात ददले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, तत्कालीन शासनाने सहाव्या वेतन आयोगानसुार रुपये ३०४ 
को्ी इतक्या खचाथची तरतदू करण्यात येईल असे ददनाींक २८ ऑगस्, २०१९ 
रोजी (बठैक क्र.२३५) मध्ये झालले्या बठैकीत म्ह्ल े होते, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) तसेच, अनेक शाळाींना अनदुानच शमळाले नाही तर काही शाळा व 
कननषठ महाववद्यालये अघोवषत रादहल्यामळेु ववनाअनदुाननत शाळाींना अनदुान 
घोवषत करण्यात यावे अशी मागणी महाराषर द्चसथ असोशसएशनने केली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त मागण्याींसाठी ददनाींक २३ जानेवारी, २०२० पासनू 
मुींबईच्या आझाद मदैान ये्े महाराषर राज्य (कायम) ववनाअनदुाननत उच्च 
माध्यशमक शाळा कृती सशमती व अन्य शशक्षक सींघ्नाींच्यावतीने उपोषण 
करण्यात येवनू त्याबाबतच े ननवेदन मा.शालेय शशक्षण मींत्री याींना देण्यात 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन उक्त शाळा व 
तकुड्या व अनतररक्त शाखाींवरील शशक्षक शशक्षकेतर पदाींना सातव्या वेतन 
आयोगानसुार शासन मान्यता देऊन ननधी देण्याबाबत कोणती कायथवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, तसेच अनदुान वा्पाबाबत घोवषत करुनही सदरच े
अनदुान वा्प न करण्याची कारणे काय आहेत, त्याबाबतची सद्य:जस्ती 
काय आहे, नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. िषाच गायििाड : (१) व (२) होय. 
(३) व (४) होय, खरे आहे.     
(५) सदर बाब तपासण्यात येत आहे.  
 

----------------- 
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यशिांतराि चव्हाण मुक्त विद्यापीठाांतगचत नागपूर शहरातील विविध 
िें द्रािरील विद्या्ी पुस्तिाांपासून िांधचत असल्याबाबत 

  

(४०) * ३५८ श्री.धगरीशचांद्र व्यास, प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.रामदास आांबटिर : सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) यशवींतराव चव्हाण मकु्त ववद्यापीठाींतगथत नागपरू शहरातील ववववध 
कें द्ावरील ववद्या्ी परीक्षा कालावधीत पसुतकाींपासनू वींगचत रादहल्याचे माहे 
नोव्हेंबर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशथनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ववद्यार्थयांना प्रवेश घेताींना ववद्यापीठामाफथ त पसुतके देण्यात 
येतील तसेच अभ्यासक्रमाचे अभ्यास सादहत्य ऑनलाईन उपलब्ध करण्याचे 
आश्वासन सींबींगधत ववभागाने ददले असनू पसुतके व अभ्यासक्रम उपलब्ध 
करुन देण्यात आल ेनाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन ववद्यार्थयांच े
शकै्षणणक नकुसान होव ू नये याकरीता कोणती कायथवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.उदय सामांत : (१) हे अींशत: खरे आहे. यशवींतराव चव्हाण महाराषर मकु्त 
ववद्यापीठाींतगथत प्रवेशशत ववद्यार्थयांना साधारणत: सेशमस्र पॅ्नथची पसुतके 
ददनाींक ३० ऑक््ोबर, २०१९ पयतं पोहोचणे अपेक्षक्षत होत.े परींत ु काही 
अभ्यासकें द्ाींना पसुतके समुारे १०-२० ददवस उशशरा पोहोचली. मात्र सींबींगधत 
अभ्यासकें द्ाींनी त्याींच्या मागील शशल्लक साठ्यातनू पसुतकाींच ेववतरण केलेले 
असल्याने ववद्यार्थयांच ेनकुसान झालेले नाही.  
(२) हे खरे नाही. सवथसाधारणपणे अभ्यासकें द् ववद्यार्थयांना आपल्या शशल्लक 
साठ्यातनूच प्रवेशाच्यावेळी पसुतके देतात व उवथररत पसुतकाींची ववद्यापीठाकड े
मागणी करतात. ज्या अभ्यासकें द्ाींनी मागणी केलेली नाही अशा 
अभ्यासकें द्ाना त्याींच्या नोंदणीकृत ववद्यार्थयांच्या सींख्येनसुार पसुतके ववतरीत 
केली जातात. नागपरू शहरातील अभ्यासकें द्ाना परीक्षेपवूीच ववद्यापीठाच्या  
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नागपरू ववभागीय कें द्ामाफथ त पसुतकाचे ववतरण करण्यात आले आहे. नागपरू 
शहरातील कोणत्याही अभ्यासक्रें द्ास ऑनलाईन पसुतके उपलब्ध करुन 
शमळतील असे आश्वासन नागपरू ववभागीय कें द्ामाफथ त देण्यात आलेले नाही. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

धळुयाहून िळिणिड ेजाणाऱया बसचा अपघात र्ाल्याबाबत 
  

(४१) * २२३७ श्री.प्रविण दरेिर, श्री.प्रसाद लाड, डॉ.पररणय फुिे, 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 : सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) धळु याहून कळवणकड े जाणाऱया उमराणे-देवळा बसचे समोरील ्ायर 
फु्ल्याने बस चालकाच े ननयींत्रण सु् ू न बसची नाशशक जजल््यातील     
देवळा-मालेगाींव रसत्याींवरील मे्ील फा्यानजीक (ता.देवळा, जज.नाशशक) 
ररक्षाला धडक लागनू ररक्षा आणण बस साठ फू् खोल ववदहरीत कोसळल्याने 
झालेल्या भीषण अपघातात २६ जण ठार व ३१ जण गींभीररीत्या जखमी 
झाल्याचे ददनाींक २८ जानेवारी, २०२० रोजी वा त्यासमुारास ननदशथनास आल,े 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू अपघातात मतृ्यमूखुी पडलेल्याींच्या वारसाींना तसेच 
जखमीींना शासनाने क्कती आग्थक सहाय्य ददले आहे, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार मतृ्यमूखुी पडलेल्याींच्या वारसाींना तसेच 
जखमीींना मदत करण्याबाबत कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
अॅड. अननल परब : (१) हे खरे आहे. 
 परींत,ू सदरचा अपघात राज्य पररवहन बसचे ्ायर फु्ल्याने झालेला 
नाही. 
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(२) व (३) सदर अपघातातील अपघातग्रसत व त्याींचे वारसाींना राज्य पररवहन 
महामींडळाकडून एकूण रुपये १,९७,५००/- एवढी तत्कालीक आग्थक मदत 
देण्यात आली आहे. तसेच, त्याींचेकडून अपघात नकुसान भरपाई मागणीच े
‘पी’ फॉमथ भरुन घेऊन ददनाींक २८/०२/२०२० अखेर राज्य पररवहन बसमधील 
१५ मतृ प्रवाशाींचे वारसाींना प्रत्येकी रुपये १०.०० लाख प्रमाणे एकूण रुपये   
१ को्ी ५० लाख अींनतम नकुसान भरपाई देण्यात आली आहे. तसेच, 
मतृाींपकैी राज्य पररवहन चालकाचे वारसास श्रशमक नकुसान भरपाई 
कायद्याींतगथत रुपये ५,१३,३२०/- रक्कम अदा करण्यात आली आहे. तसेच, 
मतृाींपकैी ०१ मतृाचे वारस मा.न्यायालयात जाणार असल्याने त्याींनी नकुसान 
भरपाई सवीकारण्यास नकार ददला आहे. 
 ॲपे ररक्षातील ९ मतृाींपकैी ६ मतृाींच्या वारसाींना प्रत्येकी रुपये २.०० 
लाखप्रमाणे एकूण रुपये १२.०० लाख इतकी रक्कम राज्य पररवहन 
महामींडळाव्दारे अदा करण्यात आली आहे. तसेच, उवथररत ३ मतृ व्यक्तीींचे 
वारसाींची महामींडळाच्या प्काव्दारे प्रत्यक्ष भे् घेवनू त्याींना वारस कागदपत्र े
सादर करणेबाबत कळववण्यात आले आहे. त्याचबरोबर गोपीना् मुींढे अपघात 
ववमा योजनेंतगथत या अपघातातील ॲपे ररक्षामधील मतृ ४ व्यक्ती पात्र होत 
असनू, सदर ववमा योजनेंतगथत त्याींच्या वारसाींना प्रत्येकी रुपये २.०० लाख 
रक्कम शमळणेबाबतची कायथवाही कृषी ववभागाव्दारे करण्यात येत आहे. 
 तसेच, राज्य पररवहन बसमधील ३४ जखमीींना अींनतम नकुसान 
भरपाई अदा करण्याकरीता महामींडळाद्वारे सवींतत्र प्के तयार करण्यात 
आली आहेत. 
 सदर अपघाताची चौकशी पोलीस ववभाग व राज्य पररवहन 
महामींडळाकडून करण्यात आली असनू या दोन्ही प्रा्शमक चौकशीत सदर 
अपघातास राज्य पररवहन चालक जबाबदार असल्याच ेआढळून आले आहे. 
 राज्य पररवहन बस चालकाववरुध्द मतृ्यपूश्चात देवळा पोलीस स्ेशन 
ये्े भा.दीं.वव. कलम ३०४, २७९, ३३७, ३३८, ४२७ व मो्ार वाहन कायदा 
कलम १८४ अन्वये गनु्हा दाखल करण्यात आला असनू पढुील तपास सरुु 
आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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शहापूर-शणेिा (ता.शहापूर, जज.ठाणे) मागाचिर दगुांधीयुक्त  
रसायने सोडल्याबाबत 

  

(४२) * १३५१ श्री.जगन्ना् शशांदे, श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांत टिल े: 
सन्माननीय पयाचिरण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शहापरू-शणेवा (ता.शहापरू, जज.ठाणे) मागाथवरील शलेवली व सापगाव 
नजीकच्या पररसरात रात्री अींधारात केशमकलयकु्त रसायने सोडल्याच े माहे 
डडसेंबर, २०१९ च्या पदहल्या आठवड्यात ननदशथनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, रसायनामळेु पररसरात दगुधंी पसरुन नागररकाींना उग्रवासाचा 
तसेच श्वसनाचा त्रास होव ूलागल्याने त्याींना रुग्णालयात दाखल करावे लागले 
याबाबत ग्रामस्ाींनी प्रदषूण ननयींत्रण मींडळाने कारवाई करण्याची मागणी 
केली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार बेकायदेशीररीत्या दगुधंीयकु्त रसायने मोकळ्या 
जागेत सोडल्याने नागररकाींच्या जजववतास धोका ननमाथण झाला असनू 
जशमनीची पोत नष् होण्याची शभती ननमाथण झाल्याने सींबींगधत दोषीींववरुध्द 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.आददत्य ठािरे : (१) हे खरे आहे. 
(२) प्रश्नाधीन ववषयाबाबतचे ग्रामस्ाींचे ननवेदन तहशसलदार, शहापरू 
याींचेकडून प्रादेशशक अगधकारी, महाराषर प्रदषूण ननयींत्रण मींडळ, कल्याण 
याींचेकड ेप्राप्त झाले होत.े  
(३) सदर ननवेदनाच्या अनषुींगाने महाराषर प्रदषूण ननयींत्रण मींडळामाफथ त 
ददनाींक ०३/०२/२०२० रोजी केलेल्या पाहणीदरम्यान मौजे शलेवली व मौजे 
मळेगाव ये्े रसत्यालगत रासायननक साींडपाणी सोडल्याच्या खुणा आढळून 
आल्या होत्या. त्ावप, पाहणीवेळी तपासणीकरीता प्रत्यक्षात रासायननक 
साींडपाणी न आढळल्याने सदर साींडपाणी सोडणाऱया सींबींगधत दोषी उद्योगावर 
महाराषर प्रदषूण ननयींत्रण मींडळास कारवाई करणे शक्य झाले नाही. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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राज्यात वप्रजस्क्रप्शनशशिाय षषधाांची विक्री होत असल्याबाबत 
  

(४३) * २५९३ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊफच  भाई 
जगताप, अॅड.हुस्नबान ू खशलफे, डॉ.िजाहत शमर्ाच, श्री.मोहनराि िदम, 
श्री.अमरना् राजूरिर, प्रा.जोगेन्द्र ििाड े: ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४७८५१ ला 
ददनाांि २० जून, २०१९ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय अन्न 
ि षषध प्रशासन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात अनेक औषध ववके्रत ेवप्रजसक्रप्शनशशवाय ॲन््ीबायोद्क औषधाींची 
ववक्री करीत असल्याचे ददनाींक ११ डडसेंबर, २०१९ रोजी वा त्यासमुारास 
ननदशथनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदर औषध ववके्रत्याींवर 
कारवाई करुन वप्रजसक्रप्शनशशवाय होत असललेी औषधाींची ववक्री 
रोखण्याकरीता कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. राजेंद्र शश ांगणे : (१) अन्न व औषध प्रशासनाने घेतलेल्या तपासणी 
मोदहमेत राज्यातील काही औषध ववके्रत े ववक्रीसाठी वप्रजसक्रप्शन आवश्यक 
असलेल्या औषधाींची / ॲन््ीबायोद्क्सची ववक्री ववना वप्रजसक्रप्शन करत 
असल्याची बाब ननदशथनास आलेली आहे. 
(२) अन्न व औषध प्रशासनाव्दारे राज्यात ववना वप्रजसक्रप्शन अनसुगूचत 
औषधाींच्या ववक्रीबाबत ववशषे मोदहम व ननयशमत तपासणी दरम्यान माहे 
माचथ, २०१९ त ेजानेवारी, २०२० या कालावधीत एकूण ७८५८ औषध पेढयाींची 
तपासणी केली. तपासणी दरम्यान औषधे व सौंदयथ प्रसाधने कायद्याच्या 
आढळून आलेल्या उल्लींघनाच्या अनषुींगाने ९९५ औषध पेढयाींचे परवाने 
ननलींत्रबत करण्यात आलेले आहेत तर १३६ औषध पेढयाींचे परवाने रद्द 
करण्यात आलेले आहेत. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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अशलबाग (जज.रायगड) तालुक्यातील पयचटन वििास  
िामाांसाठी ननधी उपलब्ध िरून देण्याबाबत 

  

(४४) * २३८६ श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय पयचटन मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) अशलबाग (जज.रायगड) तालकु्याच्या पयथ् न ववकास कामाींसाठी सन 
२०१८-२०१९ या आग्थक वषाथत शासनाकडून ननधी मींजूर करण्यात आला 
असनू सदर ननधी प्राप्त न झाल्यामळेु अशलबाग तालकु्यातील पयथ् न 
ववकासाची कामे अपणूथ आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अशलबाग तालकु्यातील पयथ् न ववकासाच्या मींजूर जुन्या 
कामाींसाठी ननधी प्राप्त झालेला नसताना नव्याने पयथ् न ववकासाच्या नवीन 
कामाींना शासनाकडून ननधी मींजूर करण्यात आलेला आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार सन २०१८-२०१९ या आग्थक वषाथत अशलबाग 
तालकु्यातील पयथ् न क्षते्रातील ववकास कामाींसाठी मींजूर झालेला ननधी 
उपलब्ध करून देण्याबाबत कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.आददत्य ठािरे : (१) अींशत: हे खरे आहे. 
 सदर कामासाठी शासन ननणथय, ददनाींक १८/२/२०१८ अन्वये रायगड 
जजल््यातील एकूण ६ कामासाठी रुपये १२९८.७६ लक्ष रकमेस प्रशासकीय 
मान्यता देऊन रुपये १३५.५० लक्ष ननधी जजल्हागधकारी, रायगड याींना ववतरीत 
करण्यास मान्यता देण्यात आली होती. त्ावप, दरम्यानच्या कालावधीत 
रायगड जजल््यातील स्ाननक सवराज्य सींस्ाींच्या ननवडणुकीची आचारसींदहता 
असल्याने ददनाींक २०/२/२०१९ चा शासन ननणथयान्वये सदर कामाींना स्गगती 
देण्यात आली होती. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) सदर कामाींसाठी ननधीच्या उपलब्धतनेसुार व राज्य पयथ् न ववकास 
सशमतीच्या मान्यतनेसुार ननधी उपलब्ध करुन देण्याच ेप्रसताववत आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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राज्यातील आरटीओ िायाचलयातील पीयूसी मशीनची  
तपासणी िरण्याबाबत 

  

(४५) * २१२६ श्री.प्रिाश गजशभये : सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील ३५ प्रादेशशक पररवहन कायाथलयाींना करोडो रुपये खचथ करुन 
सन २००० मध्ये ७० व माहे ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये ५० पीयसूी मशीन 
देण्यात आल्या असनू मागील १८ वषाथपासनू पीयसूी मशीनची (कॅशलब्रेशन) 
तपासणी झाली नसल्याचे ननदशथनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, प्रादेशशक पररवहन कायाथलयात पीयसूी मशीन ववनावापर बींद 
जस्तीत असल्याने प्रदषूण ननयींत्रणासींदभाथत अनेक प्रश्न उपजस्त होत 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, प्रादेशशक पररवहन कायाथलयामाफथ त क्फ्नेस प्रमाणपत्र देतवेेळी 
प्रदषूणसतर मादहतीसाठी पीयसूी प्रमाणपत्र देण्यात येत,े परींत,ु पीयसुी 
मशीनची तपासणी न होता त्या ववनावापर बींद असतानाही मो्र वाहन 
ननरीक्षक वाहनाींची तपासणी करुन पीयसूी कें द्ावर देत असलेल्या पीयसूी 
प्रमाणपत्राला योग्य समजून प्रमाणपत्र देत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन राज्यातील प्रादेशशक 
पररवहन कायाथलयातील पीयसूी मशीनची तपासणी करण्याबाबत कोणती 
कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
अॅड. अननल परब : (१) व (२) हे अींशत: खरे आहे. 
 प्रादेशशक पररवहन कायाथलय, धुळे, अहमदनगर, ठाणे या 
कायाथलयामध्ये मशीनचे कॅशलबे्रशन झाले आहे. मुींबई (मध्य), पेण, साींगली, 
बलुढाणा इत्यादी कायाथलयाींनी कॅशलबे्रशन करण्यासाठी उत्पादकाींच्या कीं पनीशी 
सींपकथ  साधला/पत्रव्यवहार केला. परींत ुकीं पनीकडून प्रनतसाद न शमळाल्यामळेु 
कॅशलबे्रशन होऊ शकले नाही. काही पीयसूी तपासणी मशीन्स वषथ २००८ 
पवूीच्या असल्यामळेु त्या अद्ययावत होऊ न शकल्यामळेु तसेच सदर मशीन 
भारत स्ेज-३, भारत स्ेज-४ मानाींकाप्रमाणे पररणाम देऊ शकत नसल्यामळेु, 



50 

कालाींतराने सदर मशीनचा वापर बींद झाला. तसेच काही पररवहन 
कायाथलयामध्ये मनषुयबळ अपरेु असल्यामळेु, काही कायाथलयात मशीन अपग्रेड 
होऊ न शकल्यामळेु, काही कायाथलयात पीयसूी मशीनचे कॅशलबे्रशन होऊ न 
शकल्यामळेु, सदर कायाथलयात काही पीयसूी मशीन्स बींद जस्तीत आहेत. 
(३) हे खरे नाही. 
 याबाबत वसतजुस्ती अशी आहे की, प्रादेशशक पररवहन कायाथलयाने 
प्रागधकृत केलेल्या पीयसूी तपासणी कें द्ाकडून जारी करण्यात आलेली 
प्रमाणपत्र े ग्रा्य धरली जातात. ददनाींक ०९/०९/२०१९ पासनू पीयसूी कें दे् 
चालकाींकडून वाहन ४.० प्रणालीवर ऑनलाईन पीयसूी देण्याची कायथवाही 
करण्यात येत आहे. त्यामळेु या पीयसूी कें द्ाकडून जारी करण्यात येणारी 
ऑनलाईन पीयसूी प्रमाणपत्र ेसवीकारण्यात येत आहेत. सद्य:जस्तीत राज्यात 
एकूण ३०७० पीयसूी कें दे् ऑनलाईन प्रदषूण ननयींत्रण प्रमाणपत्र ेजारी करत 
आहेत. 
(४) ददनाींक ०९/०९/२०१९ पासनू ववभागाने प्रागधकृत केलेल्या पीयसूी कें द् 
चालकाींकडून वाहन ४.० प्रणालीवर ऑनलाईन प्रदषूण ननयींत्रण प्रमाणपत्र जारी 
करण्याची कायथवाही करण्यात आली आहे. त्यामळेु पीयसूी कें द्ाकडून शमळणारे 
ऑनलाईन प्रदषूण ननयींत्रण प्रमाणपत्र सवीकारण्यात येत.े 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

मुांबई महानगरपाशलिेच्या शशक्षण विभागाला  
िेतन अनुदान देण्याबाबत 

  

(४६) * ९६५ श्री.िवपल पाटील, श्री.विक्रम िाळे : सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई महानगरपाशलकेच्या शशक्षण ववभागाला शासनाने वेतन अनदुानाचा 
दहससा न ददल्याने मुींबईतील गरीब व गरज ूववद्या्ी शशक्षण घेत असलेल्या 
समुारे २०० अनदुान पात्र शाळाींना महानगरपाशलकेने अनदुान ददलेले नाही, हे 
खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर अनदुान पात्र शाळा गत अनेक वषाथपासनू अनदुानाची 
मागणी करीत असल्याचे ननदशथनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदरहू शाळेतील 
शशक्षक-शशक्षकेतर कमथचारी तु् पुींज्या वेतनावर काम कररत असल्यामळेु सदर 
शाळाींना अनदुान देण्याबाबत कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
तसेच त्याबाबतची वसतजुस्ती काय आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. िषाच गायििाड : (१) अींशत: खरे आहे.   
(२) सन २००१-२००२ या शकै्षणणक वषाथपासनू बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेने 
त्याींच्या क्षेत्रात मान्यता ददलेल्या खाजगी प्रा्शमक शाळाींना या पढुील 
कालावधीत राज्य शासनाच्या ५० ्क्के अनदुानासाठी ग्रा्य धरले जाणार 
नसल्याचे शासन पत्र ददनाींक १३ जानेवारी, २००४ अन्वये आयकु्त, बहृन्मुींबई 
महानगरपाशलका याींना कळववले आहे.   
(३) महाराषर खाजगी शाळातील कमथचारी सेवेच्या शती ववननयमन अगधननयम 
१९७७ मधील ननयम ४(३) नसुार ववनाअनदुाननत शशक्षकाींना वेतन देण्याची 
जबाबदारी सींबींगधत खाजगी सींस्ेची आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

मराठिाडा विभागातील िरीष्ट्ठ महाविद्यालयामध्ये सामाजजि  
शास्त्राच ेदसुरे पद पूणचिेळ िरणेबाबत 

  

(४७) * २३७ श्री.विक्रम िाळे, श्री.हेमांत टिल,े श्री.सनतश चव्हाण, डॉ.सधुीर 
ताांबे, श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.बाळाराम पाटील, श्री.श्रीिाांत देशपाांड,े श्री.िवपल 
पाटील : सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) मराठवाडा ववभागातील वररषठ महाववद्यालयाने सरुु केलेल्या कला पदवी 
अभ्यासक्रमाींतगथत सामाजजक शासत्र ववषय येत असनू या अभ्यासक्रमाच्या 
ततृीय वषाथच्या चौर्थया पेपरचा कायथभार अनदुान तत्वावर घेण्यात येणार आहे, 
हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, वररषठ महाववद्यालयात सामाजजक शासत्राच ेदसुरे पद पणूथवेळ 
करण्यास मींजूरी देण्यासाठी स्ापन केलेल्या सशमतीच्या अहवालाचे ्ोडक्यात 
सवरुप काय आहे, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायथवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.उदय सामांत : (१) कला पदवी अभ्यासक्रमाींतगथत सामाजजक शासत्र हा 
ववषय येत असनू या अभ्यासक्रमाच्या ततृीय वषाथच्या चौर्थया पेपरचा 
कायथभार अनदुान तत्वावर घेण्यात येणार आहे, हे खरे नाही.  
(२) सशमतीचा अहवाल नकारात्मक आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

महाराष्ट्र राज्य पररिहन महामांडळामाफच त उभारण्यात येणारे 
अत्याधनुनि बसतळ (बसपोटच) प्रिल्प प्रलांत्रबत असल्याबाबत 

  

(४८) * १७६४ श्री.विजय ऊफच  भाई धगरिर, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.रामननिास 
शसांह, श्रीमती जस्मता िाघ, श्री.नागोराि गाणार, श्री.रमेशदादा पाटील, 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.अमरना् राजूरिर, डॉ.िजाहत 
शमर्ाच, अॅड.ननरांजन डािखरे, डॉ.पररणय फुिे : सन्माननीय पररिहन मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील प्रमखु अशा १५ शहराींमध्ये महाराषर राज्य मागथ पररवहन 
महामींडळाच्या बसने प्रवास करणाऱया प्रवाश्याींना ववमानतळाप्रमाणेच 
अत्याधुननक दजेदार असे बसतळ उभारण्याचा ननणथय तत्कालीन मा.पररवहन 
मींत्री याींनी ददनाींक २३ जानेवारी, २०१६ रोजी वा त्यासमुारास घोवषत केले 
असनू त्याची अींमलबजावणी झाली नसल्याचे माहे जानेवारी, २०२० च्या 
दसुऱया आठवड्यात ननदशथनास आल,े हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, ननववदाींमधील अ्ी-शती, प्रकल्पाींच े सातत्याने बदलणारे 
ननयोजन अश्या अनेक कारणाींमळेु महामींडळ बसतळ उभारण्यास अपयशी 
ठरत असनू बाींधा, वापरा, हसताींतररत करा योजनेंतगथत बाींधले जाणारे बसतळ 
केवळ तीस वषाथच्या भाडपेट्टीने देण्याबाबतची अ् असल्याने अनेक बाींधकाम 
व्यावसानयक सदर योजनेसाठी पादठींबा देत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन महाराषर राज्य 
मागथ पररवहन महामींडळाच्या बसने प्रवास करणाऱया प्रवाशाींना चाींगल्या सोयी 
सवुवधा उपलब्ध करुन बसतळ प्रकल्पाची अींमलबजावणी करण्यासाठी कोणती 
कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) असल्यास, उक्त योजनेचे सवरुप काय आहे, सदरहू योजनेसाठी क्कती 
ननधीची आवश्यकता आहे, याबाबतची सद्य:जस्ती काय आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
अॅड. अननल परब : (१), (२), (३) व (४) महामींडळाव्दारे बसपो थ्ची ननशमथती 
करण्याकरीता यापवुी १३ दठकाणाींची ननवड करण्यात आली व नव्याने ठाणे 
वींदना व शभवींडी (ठाणे) या बसस्ानकाींचा देखील समावेश करण्यात आला 
असनू, प्रकल्प अींमलबजावणीची कायथवाही सरुु आहे. सन २०१७ पासनू 
प्रकल्पाींकरीता ननववदा मागववण्याची कायथवाही करण्यात येत असनू, 
सद्य:जस्तीत १५ दठकाणाींपकैी पनवेल व औरींगाबाद ये्ील ववकासकाींची 
ननवड करण्यात आलेली आहे. 

त्ावप, सध्या जमीन शमळकत (ररयल इस्े्) व्यवसायात मींदी 
असल्याच्याकारणान ेसदर प्रसतावाींना ववकासकाींचा अल्प प्रनतसाद प्राप्त होत 
आहे. 
 या प्रकल्पाींतगथत आस्ापनाींची अद्ययावत पध्दतीने पनुबांधणी करुन 
सवथ आधुननक सवरुपाच्या सवुवधा उदा. प्रवाशाींसाठी प्रशसत प्रवेश लॉबी, 
आधनुनक पध्दतीची आसन व्यवस्ा, वातानकूुशलत बसच्या प्रवाशाींसाठी 
वातानकूुशलत प्रनतक्षालय, वपण्याचे शधु्द पाणी व ्ींड पाणी, सवतींत्र 
वाहनतळ, चालक-वाहक व मदहला वाहक ववश्राींतीसाठी वातानकूुशलत 
ववश्रामगहृ, आगमन-ननगथमन व्यवस्ा इत्यादी सोयी सवुवधाींचा अींतभाथव 
करण्यात आला आहे. 
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 सदर प्रकल्प बाींधा, वापरा व हसताींतरीत करा या तत्वावर करण्यात 
येत असनू, बसस्ानक व व्यापारी सींकुल बाींधणेचा खचथ ववकासकाकडून 
करण्यात येत असनू, प्रकल्पाींकरीता सवतींत्र ननधीची आवश्यकता नाही. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

नगर पररषद शशक्षिाांना िैयजक्ति प्रनतपूती शमळणेबाबत 
  

(४९) * ११३४ डॉ.रणजजत पाटील : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४७६४७ ला ददनाांि 
२७ जून, २०१९ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज् यातील नगर पररषदेमधील प्रा्शमक/माध् यशमक व उच् च माध् यशमक 
शशक्षक व शशक्षकेतर कमथचाऱ याींना वयैजक्तक प्रनतपतूी खचथ देण् याववषयी 
सततची मागणी होत असनू ददनाींक ६ फेब्रवुारी, २०१५ रोजी वा त् यासमुारास 
अमरावती ववभाग शशक्षक आघाडीच् यावतीने ननवेदनाद्वारे प्रधान सगचव, 
शालेय शशक्षण ववभाग याींना मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन राज् यातील नगर 
पररषदेमधील कायथरत शशक्षकाींना वदै्यकीय प्रनतपतूी देण् याबाबत कोणती 
कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. िषाच गायििाड : (१) व (२) राज्यातील नगर पररषद क्षेत्रातील प्रा्शमक 
शाळा आणण नगरपररषद सींचशलत प्रा्शमक शाळाींतील शशक्षक व शशक्षकेतर 
कमथचाऱयाींना वेतन अनदुानाच्या सतू्रानसुार वदै्यकीय खचाथची प्रनतपतूी अनजु्ञेय 
केली जात.े तसेच नगरपररषद सींचशलत १०० ्क्के अनदुाननत माध्यशमक 
शाळाींमधील शशक्षक/शशक्षकेतर कमथचाऱयाींना वदै्यकीय खचाथची प्रनतपतूी 
करण्याबाबत शालेय शशक्षण व क्रीडा ववभागाच्या ददनाींक २८/११/२०१९ च्या 
पत्रान्वये सवथ सींबींगधत क्षेत्रत्रय अगधकाऱयाींना कळववण्यात आले आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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जय महािाली शशक्षण सांस््ा, िधाच अांतगचत शसांधी मेघे/नागठाणा 
परिाना रद्द िरण्याबाबत 

  

(५०) * २५६७ श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप, अॅड.हुस्नबान ू खशलफे, डॉ.िजाहत शमर्ाच, 
श्री.अमरना् राजूरिर : सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) जय महाकाली शशक्षण सींस्ा, वधाथ अींतगथत शस ींधी मेघे/नागठाणा ये् े
नसथरी शाळेपासनू त ेअशभयाींत्रत्रकी महाववद्यालयापयतं वेगवेगळे अभ्यासक्रम 
शशकववले जात असनू एकाच इमारतीमध्ये वेगवेगळी महाववद्यालये दाखवनू 
शासनाची आग्थक फसवणकू करीत असल्याचे माहे जानेवारी, २०२० मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशथनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, AICTE/DTE ववद्यापीठ याींच्याकड ेबनाव् कागदपत्र सादर 
करुन ववववध अभ्यासक्रमाची परवानगी तसेच ग्रामपींचायत/नगरपररषद ये्ील 
कमथचाऱयाींसोबत सींगनमत करुन बनाव् सातबारा, बनाव् खरेदी खत इ. 
बनाव् कागदपत्राींच्या आधारावर महाववद्यालयाने परवाना शमळववला आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर गरैप्रकाराबाबत स्ाननक लोकप्रनतननधीींनी माहे 
ऑक््ोबर-नोव्हेंबर, २०१९ मध्ये मा.मखु्यमींत्री, मा.उच्च व तींत्र शशक्षण मींत्री 
याींच्याकड ेतक्रार करुनही सींबींगधत सींस्ेवर कोणतीही कारवाई करण्यात आली 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने उक्त शशक्षण सींस्ेचा परवाना रद्द करण्याबाबत 
कायथवाही करुन सींबींगधत दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.उदय सामांत : (१) नाही, अशा सवरुपाची तक्रार उच्च व तींत्र शशक्षण 
ववभागाकड ेअ्वा तींत्र शशक्षण सींचालनालयाकड ेप्राप्त झाल्याचे आढळून येत 
नाही. 
(२) तींत्र शशक्षण सींचालनालयाच्या अगधपत्याखालील अभ्यासक्रमाींना मान्यता 
देण्याची बाब अणखल भारतीय तींत्र शशक्षण पररषद, नवी ददल्ली, फामथसी 
कौंशसल ऑफ इींडडया, नवी ददल्ली अ्वा महाराषर राज्य तींत्र शशक्षण मींडळ, 
मुींबई या प्रागधकरणाींच्या अगधकार कक्षेत येत.े सवथसाधारणपणे याबाबत या 
प्रागधकरणाींकडून आवश्यक ती तपासणी करुन अभ्यासक्रम सरुु करण्यास 
परवानगी देण्यात येत.े  
(३) नाही. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

िल्याण-डोंत्रबिलीतील मीटर नसलेल्या ररक्षाचालिाांविरुध्द  
िारिाई िरण्याबाबत 

  

(५१) * २२५२ श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) कल्याण-डोंत्रबवलीतील २ हजार ररक्षाचालक ववनामी्र ररक्षा चालवनू 
प्रवाश्याींकडून मनमानी भाड े आकारत असल्याने प्रवाश्याींना आग्थक भदंुड 
सोसावा लागत असनू उक्त गरैप्रकारास प्रनतबींध घालण्यास आर्ीओ 
ववभागास अपयश आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मी्र नसेल तर ररक्षा जप्त करण्याचे आदेश पररवहन 
ववभागाने आर्ीओींना ददललेे असतानाही आर्ीओ अगधकारी ररक्षाचालकाींना 
अ्थपणूथ सींबींधामळेु पाठीशी घालत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार मी्र नसलेल्या क्कती ररक्षाचालकाींववरुध्द 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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अॅड. अननल परब : (१) हे खरे नाही. 
 अशा आशयाची बातमी वतृ्तपत्रात प्रशसध्द झालेली आहे. मात्र, 
उपप्रादेशशक पररवहन कायाथलय, कल्याण याींच्याव्दारे करण्यात आलले्या 
ऑ्ोररक्षा तपासणीमध्ये ऑ्ोररक्षाींना मी्र नसल्याची बाब ननदशथनास 
आलेली नाही. 
(२) व (३) मो्र वाहन ननयमानसुार ऑ्ोररक्षाला ईलके्रॉननक मी्र बसववणे 
आवश्यक असनू ररक्षाींना मी्र बसववल्याशशवाय त्याची नोंदणी करण्यात येत 
नाही. 
 तसेच ननयमानसुार ऑ्ोररक्षाची योग्यता प्रमाणपत्र नतुनीकरण 
करतवेेळी ऑ्ोररक्षा मी्रची तपासणी करण्यात येत.े उपप्रादेशशक पररवहन 
कायाथलय, कल्याण याींच्याव्दारे ननयशमत तसेच ववशषे मोदहमा राबवनू 
ऑ्ोररक्षाींची तपासणी करण्यात येत.े 
 उपप्रादेशशक पररवहन कायाथलय, कल्याण याींच्याव्दारे माहे एवप्रल, 
२०१९ त े माहे जानेवारी, २०२० या कालावधीत एकूण ७,०६० ऑ्ोररक्षाींची 
तपासणी करण्यात आली असता त्यामध्ये ९७५ ऑ्ोररक्षाींवर कारवाई करुन 
रुपये २१,६६,९००/- इतका दींड वसलू करण्यात आलेला आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

पालघर जजल््यात जनजागतृीसाठी पाठविण्यात आलेल्या 
 एलईडी स्क्रीन व्हॅनबाबत 

  

(५२) * १४३१ अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.नागोराि गाणार, 
डॉ.पररणय फुिे, श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय पाणीपरुिठा ि स्िच्छता मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पालघर जजल््यातील ग्रामीण भागात सवच्छतबेाबत जनजागतृी 
करण्यासाठी पाणीपरुवठा व सवच्छता ववभागामाफथ त एलईडी सक्रीन असलेली 
व्हॅन पाठववण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ग्रामीण भागातील जनतमेध्ये ववववध माध्यमातनू 
सवच्छतबेाबत जनजागतृी करण्यासाठी घनकचऱ याची व्यवस्ा साींगणारे 
ववववध सींदेश, कचऱ याच े वगीकरण कसे करावे अशा प्रकारची मादहती 
सक्रीनव्दारे ददली जाणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, पालघर जजल््यातील क्कती तालकु्यातील गावाींना सदर व्हॅनची 
सवुवधा परुववण्यात आली आहे, तसेच पालघर जजल््यातील जनजागतृी 
दरम्यान ग्रामीण भागातील नागररकाींनी कशाप्रकारे प्रनतसाद ददला आहे, 
सदरहू व्हॅनकरीता शासनाने क्कती ननधी उपलब्ध करुन ददला आहे ? 
  
श्री.गलुाबराि पाटील : (१) होय, हे खरे आहे.  
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) पालघर जजल््यातील ०८ तालकु्याींमधील १५० गावाींमध्ये एलईडी सक्रीन 
असलेल्या व्हॅनव्दारे सवच्छतबेाबत जनजागतृी करण्यात आली. सवच्छतचे े
सींदेश लघपु्ाव्दारे पाहण्यासाठी ग्रामीण भागातील नागररकाींनी आणण शालेय 
ववद्यार्थयांना उत् सफुतथ प्रनतसाद ददला. 
 सदरहू व्हॅनसाठी रुपये १०.९४ लक्ष इतका खचथ अपेक्षक्षत आहे. खचाथचे 
देयक अप्राप्त असल्याने सदरहू व्हॅनसाठी शासनाने अद्याप ननधी उपलब़् 
करुन ददललेा नाही. 

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

राज्यातील अशभयाांत्रत्रिी महाविद्यालयाांविरुध्द  
विद्यापीठािडून िारिाई िरण्याबाबत 

  

(५३) * १६८० 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.अमरना् राजूरिर, 
डॉ.िजाहत शमर्ाच : सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील बहुसींख्य अशभयाींत्रत्रकी महाववद्यालयाींमध्ये अपरेु शशक्षक, 
पायाभतू सवुवधाींचा अभाव इत्यादी त्रु् ी आढळल्याने मुींबई ववद्यापीठाकडून 
नेमलेल्या सशमतीने सन २०१७-२०१८ मध्ये ५३ महाववद्यालयाींची पाहणी केली 
असता त्यापकैी १३ महाववद्यालयाींमध्ये आवश्यक सवुवधा असल्याच े
ननदशथनास आल े तर सन २०१८-२०१९ मध्ये पाहणी केलेल्या ५४ 
महाववद्यालयाींपकैी ४० महाववद्यालयाींमध्ये त्रु् ी असल्याचे ननदशथनास आले, 
हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, त्रु् ी आढळलेल्या उपरोक्त अशभयाींत्रत्रकी महाववद्यालयाींववरुध्द 
ववद्यापीठाने मागील दोन वषाथपासनू कोणतीही कारवाई न केल्याने 
महाववद्यालये त्रु् ी दरू करण्याकड े व महाववद्यालयाींचा दजाथ वाढववण्याकड े
दलुथक्ष करीत असनू सन २०१७-२०१८ व २०१८-२०१९ या दोन वषाथत केलेल्या 
पाहणीत महाववद्यालयाींमध्ये कोण-कोणत्या त्रु् ी ननदशथनास आल्या, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार महाववद्यालयाींचा शकै्षणणक दजाथ 
वाढववण्यासाठी कायथवाही करुन ववद्यार्थयांची गरैसोय होव ूनये यासाठी त्रु् ी 
आढळलेल्या महाववद्यालयाींववरुध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, तसेच याबाबतची सद्य:जस्ती काय आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.उदय सामांत : (१) अींशत: खरे आहे. 
 राज्यातील बहुसींख्य अशभयाींत्रत्रकी महाववद्यालयाींमध्ये अपरेु शशक्षक, 
पायाभतू सवुवधाींचा अभाव इत्यादी त्रु् ी आढळल्याने मुींबई ववद्यापीठाने 
स्ाननक चौकशी सशमती ननयकु्त केली आहे. 
 या सशमतीने सन २०१७-२०१८ मध्ये पाहणी केलेल्या ५५ 
महाववद्यालयाींपकैी ११ महाववद्यालयाींमध्ये आवश्यक सवुवधा असल्याच े
ननदशथनास आले असनू सन २०१८-२०१९ मध्ये पाहणी केलेल्या ५४ 
महाववद्यालयाींपकैी ४० महाववद्यालयाींमध्ये त्रु् ी असल्याचे ननदशथनास आले 
आहे. 
(२) मुींबई ववद्यापीठाकडून नेमलेल्या सशमतीने केलेल्या पाहणीत सन    
२०१७-२०१८ व २०१८-२०१९ या दोन वषाथत आवश्यक सवुवधा नसलेल्या 
महाववद्यालयाींमध्ये मान्यताप्राप्त शशक्षक ननयकु्ती व पायाभतू 
सवुवधासींदभाथतील त्रु् ी ननदशथनास आल्या आहेत. 
(३) ववद्यापीठाने सवथ अशभयाींत्रत्रकी महाववद्यालयाींना अनपुालन अहवाल 
ववद्यापीठास सादर करण्याववषयी ददनाींक १६ माचथ, २०१९ च्या पत्रान्वये 
तसेच ददनाींक १४ ऑक््ोबर, २०१९ च्या ई-मेलव्दारे कळववले होत.े  
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 त्यास अनसुरुन शकै्षणणक वषथ २०१७-२०१८ करीता १२ तर शकै्षणणक 
वषथ २०१८-२०१९ करीता ११ त्रु् ी पतूथतचेे अहवाल ववद्यापीठास प्राप्त झाले 
आहेत. सदर प्राप्त अहवाल व अप्राप्त अहवाल याबाबतची मादहती येणाऱया 
ववद्यापररषदेपढेु कायथवाहीसाठी ठेवण्यात येईल व ववद्यापररषदेच्या 
ननणथयानसुार पढुील कायथवाही करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

राज्यातील सिच शाळाांमधील विद्यार्थयाांना पूिच प्रा्शमि ि 
प्रा्शमिस्तरािर शशक्षण सुविधा देण्याबाबत 

  

(५४) * २०७३ डॉ.(श्रीमती) मननषा िायांदे, श्री.विलास पोतनीस : सन्माननीय 
शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपरू जजल््यातील इयत्ता पदहली आणण दसुरीच्या समुारे ३५ ्क्के 
ववद्यार्थयांना एकही अक्षर तसेच २५ ्क्क्याींपेक्षा जासत ववद्यार्थयांना १ त े९ 
अींक वाचता येत नसल्याचे ‘असर २०१९’ सींस्ेच्या जादहर झालेल्या 
अहवालातनू ददनाींक १४ जानेवारी, २०२० रोजी वा त्यासमुारास ननदशथनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार सदर शाळाींच े शशक्षक, मखु्याध्यापक व इतर 
अगधकारी याींच्याववरुध्द कारवाई करुन नागपरूसह राज्यातील सवथ शाळाींमधील 
ववद्या्ांना पवूथ प्रा्शमक व प्रा्शमकसतरावर शशक्षण सवुवधा उपलब्ध करुन 
देण्याच्यादृष्ीने कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

प्रा. िषाच गायििाड : (१) व (२) अींशत: खरे आहे. 
 ववद्यार्थयांचा सवांगीण ववकास व्हावा, या हेतनेु शशक्षकाींना ननषठा या 
प्रशशक्षण कायथक्रमातनू प्रशशक्षक्षत करण्यात येत आहे. 
१. राज्यातील सवथ शासकीय व स्ाननक सवराज्य सींस्ाच्या शाळाींमधील 

इयत्ता १ ली त े ५ वी च्या गणुवत्ता ववकासासाठी मराठी मलुभतू 
वाचन प्रशशक्षण इयत्ता १ ली त े५ वी च्या सवथ शशक्षकाींना देण्यात आले. 

प्रारींशभक भाषा ववकास, समजपवूथक वाचन व सतर आधाररत 
अध्ययन हे उपक्रम ननयोजजत आहेत. 
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२. गणणत ववषयाकरीता गणणत सींबोध प्रशशक्षण हे प्रशशक्षण इयत्ता १ ली 
त े५ वी च्या सवथ शशक्षकाींना देण्यात आले आहे. 

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

राज्यातील प्रयोगशाळाांमधील ररक्त पदे भरण्याबाबत 
  

(५५) * २३०० श्री.विलास पोतनीस : सन्माननीय अन्न ि षषध प्रशासन 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महाराषरात ६५ हजार ववववध बॅ्रण्डची औषधे ववकली जात असताना 
औषध चाचणीमधील गणुवत्ता तपासणाऱया मुींबई, औरींगाबाद आणण नागपरू 
ये्ील प्रयोगशाळेत कुशल मनषुयबळाची उपलब्धता नसल्याचे ददनाींक     
१६ जानेवारी, २०२० रोजी वा त्यासमुारास ननदशथनास आले, हे खरे आहे   
काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रक्ररणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार सवथसामान्याींना गणुवत्तापणूथ औषधे 
शमळण्याकरीता प्रत्यक्ष तपासणी केलेल्या औषधाींची सींख्या वाढववण्यासाठी 
राज्यातील मुींबई, औरींगाबाद आणण नागपरू ये्ील प्रयोगशाळाींतील ररक्त पदे 
भरण्याबाबत कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 
डॉ. राजेंद्र शश ांगणे : (१) राज्यात अन्न व औषध प्रशासनाच्या तीन 
प्रयोगशाऴेसाठी १०३ ताींत्रत्रक पदे मींजूर असनू त्यापकैी ७६ पदे भरलेली आहेत 
व २७ पदे ररक्त आहेत. 
(२) अन्न व औषध प्रशासनाच्या आकृनतबींधाचा आढावा घेण्याची कायथवाही 
शासनसतरावर सरुू आहे. आकृनतबींधाच्या आढाव्यास मान्यता देण्याबाबतची 
कायथवाही पणूथ झाल्यानींतर प्रयोगशाळातील ररक्त पदे भरण्याबाबतची 
कायथवाही तातडीने करण्यात येईल. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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नागपूर ये्ील प्रयोगशाळा सहाय्यि/पररचर त्ा इतर शशक्षिेतर 
िमचचाऱ याांना िालबध्द पदोन्नती शमळण्याबाबत 

  

(५६) * ५७८ प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार, श्री.धगरीशचांद्र व्यास : 
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपरू ये्ील प्रयोगशाळा सहाय्यक/पररचर त्ा इतर शशक्षकेतर 
कमथचारी याींना २४ वषाथच्या दसुऱया कालबध्द पदोन्नती शमळण्याबाबत नागपरू 
उच्च न्यायालयाने यागचका क्र.६३२३/१८ व यागचका क्र.८४३९/१८ नसुार 
ननकालाचा ननणथय यागचकाकत्यांच्या बाजूने ददनाींक १५ जुल,ै २०१९ रोजी 
देवनूही यागचकाकत्यांना सदर लाभ शशक्षण ववभागाकडून शमळाला नसल्याच े
ननदशथनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत राषरीय शकै्षणणक प्रयोगशाळा कमथचारी महासींघ 
शाखा, नागपरू याींनी शशक्षण उपसींचालक, नागपरू व शशक्षणागधकारी 
माध्यशमक याींना ददनाींक २६ जुल,ै २०१९ रोजी ननवेदन देवनूही कायथवाही 
झाली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन दसुऱ या कालबध्द 
पदोन्नतीचा लाभ व फरकाची रक्कम देण्याबाबत कोणती कायथवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. िषाच गायििाड : (१), (२) व (३) प्रसततु प्रकरणी मा.उच्च न्यायालय 
मुींबई ये्े दाखल रर् यागचका क्र. ३३४/२०१८ मध्ये ददनाींक ४/१०/२०१८ रोजी 
पारीत केलेल्या आदेशाववरूध्द मा.उच्च न्यायालयात ववधी व न्याय ववभागाने 
ददलेल्या परवानगीनसुार पनुववथलोकन यागचका दाखल करण्यात आलेल्या 
आहेत. यानसुार मा.उच्च न्यायालय खींडपीठ नागपरू ये्े रर् यागचका क्र. 
६३२३/२०१८ व यागचका क्र. ८४३९/२०१८ मध्ये ददनाींक १५/०७/२०१९ रोजी 
पारीत केलेल्या आदेशाववरूध्द पनुववथलोकन यागचका दाखल करण्याची 
कायथवाही सरुू आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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एनपीएसधारि शशक्षिाांच्या खात्यामध्ये शासनाचा  
दहस्सा जमा िरणेबाबत 

  

(५७) * ८७ श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.बाळाराम पाटील, श्री.श्रीिाांत देशपाांड,े 
श्री.किशोर दराड,े श्री.विक्रम िाळे, डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.हेमांत टिल,े श्री.सनतश 
चव्हाण, श्री.िवपल पाटील, श्री.अांबादास दानिे, श्री.अमरना् राजूरिर : 
ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४७७३२ ला ददनाांि २० जून, २०१९ रोजी ददलले्या 
उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) राज्यातील प्रा्शमक/माध्यशमक व उच्च माध्यशमक शाळेत ददनाींक      
१ नोव्हेंबर, २००५ नींतर सवेेत आलेल्या शशक्षक कमथचाऱयाींची अींशदायी पेन्शन 
योजनेची खाती उघडण्यात आली असनू त्याींच्या खात्यावर त्याींच्या व 
शासनाच्या दहश्श्याची देय होणारी १० ्क्के रक्कम जमा करुन त्याींना 
भववषय ननवाथह ननधीच्या दहशोबाच्या पावत्या देण्याची कायथवाही पणूथ झाली 
आहे काय, 
(२) तसेच डीसीपीएस योजनेचे एनपीएस योजनेमध्ये रूपाींतरण करण्यात आल े
असनू एनपीएस योजनेमध्ये शासनाकडून एनपीएसधारक शशक्षकाींना १४ ्क्के 
शासनाचा दहससा जमा करण्याचा शासन आदेश असनू शासनाचा १४ ्क्के 
दहससा एनपीएसधारक शशक्षकाींच्या खात्यामध्ये जमा केला नाही, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, अींशदायी पने्शन योजनेत येणाऱया अशा शशक्षक कमथचाऱयाींची 
खाती न उघडणे व त्याींची रक्कम जमा न होण्याबाबतची कारणे काय आहेत, 
तसेच एनपीएसधारक शशक्षकाींच्या खात्यामध्ये शासनाचा १४ ्क्के दहस सा 
जमा करण्याबाबत कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. िषाच गायििाड : (१) हे अींशत: खरे आहे.  
 पररभावषत अींशदान ननवतृ्तीवेतन योजनेच्या खात्यात जमा रकमेच्या 
पावत्या देण्यात येत आहेत. 
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(२) व (३) पररभावषत अींशदान ननवतृ्तीवेतन योजनेमधील खातधेारकाींची नावे 
राषरीय ननवतृ्तीवेतन योजनेमध्ये (NPS) समाववष् करण्याची कायथवाही सरुु 
आहे.  
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

प्राचायच ि सहयोगी प्राध्यापि याांच्या अॅिॅडमीि स्तराबाबत 
  

(५८) * १२५५ श्री.सनतश चव्हाण, श्री.विक्रम िाळे, श्री.अमरना् राजूरिर : 
सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील   
काय :- 
(१) अकृषी ववद्यापीठ व सींलग्नीत महाववद्यालयाच्या शशक्षकाींना राज्य 
शासनाने ददनाींक ८ माचथ, २०१९ च्या शासन आदेशान्वये ७ वा वेतन आयोग 
लाग ुकेला असनू ददनाींक १० मे, २०१९ च्या शासन आदेशानसुार प्राचायांची 
वेतन ननजश्चती अॅकॅडमीकसतर १३-अ मध्ये केली तर प्राध्यापकाींची वेतन 
ननजश्चती अॅकॅडमीकसतर १४ मध्ये केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सहयोगी प्राध्यापक याींना तीन वषथ सेवा व शकै्षणणक पात्रता 
पणूथ केल्यावर प्राध्यापक म्हणून पदोन्नती शमळत े तर प्राचायथ पदासाठी 
सहयोगी प्राध्यापक व १५ वषाथचा अनभुव इत्यादी अ्ी असनू सातवा वेतन 
आयोगात प्राचायथ पदास अॅकॅडमीकसतर १३-अ केल्याने कायथरत प्राचायांवर 
अन्याय झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदर बाबीत 
सधुारणा करण्यासाठी कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.उदय सामांत : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
 शासन ननणथय, ददनाींक ०८/०३/२०१९ अन्वये कें द्ीय मनषुयबळ ववकास 
मींत्रालयाच्या ददनाींक ०२/११/२०१७ रोजीच्या आदेशामधील तरतदुीप्रमाणे 
राज्यातील अकृषी ववद्यापीठे व सींलजग्नत महाववद्यालयाींमधील शशक्षक व 
शशक्षक समकक्ष पदाींना सातव्या वेतन आयोगाच्या सधुारीत वेतनशे्रण्या लाग ू
केलेल्या आहेत. तसेच ददनाींक १०/०५/२०१९ अन्वये सदरहू शासन ननणथयात 
सधुारणा करण्यात आली आहे. 
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(२) हे अींशत: खरे आहे. 
 वर नमदू केल्याप्रमाणे सातव्या वेतन आयोगाच्या अनषुींगाने कें द् 
शासनाच्या मनषुयबळ ववकास मींत्रालयाने ववदहत केलेली वेतनशे्रणी प्राचायथ 
पदास जशीच्या तशी लाग ूकेलेली आहे. 
 तसेच शासनमान्य पदावर कायथरत असलेल्या उमेदवाराची ननयकु्ती 
प्राचायथ पदावर झाल्यास त्याचे वेतन सींरक्षक्षत होईल अशी तरतदु करण्यात 
आलेली आहे. त्यामळेु प्राचायांवर अन्याय झाला आहे, असे म्हणणे उगचत 
ठरणार नाही. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही.  
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

राज्यातील विद्यापीठाांसाठी स्ितांत्र यांत्रणा उभारण्याबाबत 
  

(५९) * ७२६ श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल सोले, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, 
श्री.विजय ऊफच  भाई धगरिर, डॉ.पररणय फुिे, प्रा.जोगने्द्र ििाड,े श्री.सदाशशि 
खोत, श्रीमती जस्मता िाघ, श्री.महादेि जानिर, श्री.सजुजतशसांह ठािूर, 
श्री.रामननिास शसांह, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.रमेशदादा पाटील, अॅड.ननरांजन 
डािखरे, श्री.प्रसाद लाड, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप, 
अॅड.हुस्नबान ू खशलफे, श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.आनांदराि 
पाटील, श्री.जनादचन चाांदरूिर, आकिच .अनांत गाडगीळ, श्री.अमरना् राजूरिर, 
डॉ.िजाहत शमर्ाच, श्री.विनायिराि मेटे, श्री.विलास पोतनीस, श्री.ननलय 
नाईि : सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) राज्यातील सवथच ववद्यापीठामध्ये परीक्षेसींबींधी ववद्यार्थयांच्या 
नोंदणीपासनू पदवी देण्यापयतं सवथ कामे खाजगी सींस्ाींच्या मदतीने केली 
जात असनू परीक्षासींबींधीची मादहती गोपनीय असल्याने कुशल मनषुयबळ 
असतानाही एकाही ववद्यापीठाकड े याबाबतची सवतींत्र यींत्रणा नसल्यामळेु 
ववद्यापीठाचे कोट्यवधी रुपये खाजगी सींस्ाींना ददल े जात असल्याचे माहे 
जानेवारी, २०२० च्या पदहल्या आठवड्यात ननदशथनास आल,े हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्यास, राजेश अग्रवाल याींच्या सशमतीने सन २०११ मध्ये परीक्षेबाबत 
ववववध शशफारशी केल्या असनू त्यात ववद्यापीठ कायद्यानसुार ४५ ददवसाींच्या 
आत ननकाल जाहीर करणे व इतर शशफारशीींची अींमलबजावणी 
करण्यात आली नाही, तसेच दोन वषाथपवूी खाजगी सींस्ेकडून मुींबई 
ववद्यापीठाच्या सींपणूथ परीक्षा पध्दतीमध्ये बदल केल्याने ननकालाची सहा 
मदहने वा् पहावी लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच, राज्यातील अकृषी ववद्यापीठातनू दरवषी ३८ लाख ववद्या्ी 
परीक्षा देत असताना त्याींची परीक्षा घेणारी सवतींत्र यींत्रणाच अजसतत्वात 
नसल्याने ववद्यापीठाींचा बहुताींश वेळ आणण श्रम परीक्षेच्या कामावर होत 
असल्याचे ददनाींक ७ फेब्रवुारी, २०२० रोजी वा त्यासमुारास ननदशथनास आले, 
हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, ववद्यापीठे खाजगी सींस्ाींच्या हाती असतील तर परीक्षेचा 
तसेच इतर गोपनीय मादहतीचा गरैवापर होण्याची शक्यता ननमाथण झाल्याने 
ववद्यापीठाकड े कुशल मनषुयबळ असतानाही परीक्षासींबींधी गोपनीय बाब 
खाजगी सींस्ाकड ेदेण्याची सवथसाधारण कारणे काय आहेत, 
(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन राज्यातील 
ववद्यापीठे खाजगी सींस्ाींकड ेन देता सवतींत्र यींत्रणा उभारुन राज्यातील सवथ 
ववद्यापीठाींसाठी ‘सामाईक परीक्षा मींडळ’ (कॉमन एक्झाशमनेशन बोडथ) स्ापन 
करण्याबाबत तसेच खाजगी सींस्ाींना ववद्यापीठाच े को्यवधी रुपये न 
देण्याबाबत कायथवाही करुन राज्यातील ववद्यापीठाींचा कारभार पारदशी 
करण्यासींबींधी कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे, नसल्यास, 
ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.उदय सामांत : (१) अींशत: खरे आहे.  
 राज् यातील काही ववद्यापीठाींमध् ये आवश्यक सींसाधने व कुशल ताींत्रत्रक 
मनषुयबळ परेुशा प्रमाणात उपलब्ध नसल्याने सदर कामे खाजगी सींस्ाकड े
देण्यात येतात.  
 साववत्रीबाई फुले पणेु ववद्यापीठ, पणेु या ववद्यापीठामध्ये याकरीता 
सवत:ची यींत्रणा अजसतत्वात आहे तर बऱयाच ववद्यापीठाींमध्ये परीक्षेसींबींधीची 
कामे महाराषर नॉलेज कॉपोरेशन शलशम्ेड या सींस्ेमाफथ त केली जातात. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
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(३) हे खरे नाही. 
(४) ववद्यापीठाकडील परीक्षेची काम े जरी खाजगी सींस्ाना देण्यात आली 
असली तरी, यासींदभाथत सींबींगधत सींस्ाींकडून तसे प्रमाणपत्र घेण्यात येत.े 
सदर सींस्ेवर ववद्यापीठाींचे सननयींत्रण असत.े तसेच यासींदभाथत सींबींगधत 
सींस्ेकडून तसेच ववद्यापीठाकडून गोपनीयता राखली जात.े 
(५) राज्यातील सवथ अकृषी ववद्यापीठाींच्या आणण त्याींच्या सींलग्न 
महाववद्यालयाच्या गरजा भागववण्यासाठी एक वेब आधारीत सवथकष 
पो थ्लच्या सवरुपात सवथ अकृषी ववद्यापीठाींकरीता एकाजत्मक ववद्यापीठ 
व्यवस्ापन प्रणाली राबववण्याचा ननणथय शासनाने ददनाींक १८ जानेवारी, 
२०१७ च्या शासन ननणथयान्वये घेतला आहे, ज्यामध्ये ववद्यार्थयांच्या 
प्रवेशापासनू त े त्याींना पदवी शमळेपयतंच्या सींपणूथ जीवनचक्राचा अींतभाथव 
करण्यात आला आहे. या प्रणालीची अींमलबजावणी मादहती तींत्रज्ञान 
ववभागाच्या महाराषर मादहती तींत्रज्ञान महामींडळ मयाथददत (MahaIT) व्दारे 
सवथ ववद्यापीठाींमध्ये प्रा्म्याने करण्यात येत आहे. या प्रणालीच्या परीक्षा 
मॉड्यलूचा काही ववद्यापीठाींनी सवीकार केला आहे. 

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

ठाणे जजल््याच्या ग्रामीण भागातील िुटुांबे शौचालयाविना असल्याबाबत 
  

(६०) * १३४० श्री.जगन्ना् शशांदे, श्री.खिाजा बेग : सन्माननीय पाणीपरुिठा 
ि स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ठाणे जजल््याची सन २०१७ मध्ये शासनाने हागणदारीमकु्त जजल््याींमध्ये 
घोषणा केली असनू ठाणे जजल््याच्या ग्रामीण भागात नोंद झालेल्या २ लाख 
६ हजार १५८ कु्ुींब सींख्येपकैी १ लाख ९६ हजार २२६ कु्ुींबे वयैजक्तक 
शौचालयाचा वापर करीत असल्याचे जजल्हा प्रशासनाच्या आकडवेारीवरून माहे 
डडसेंबर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशथनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, २ हजार ८९६ कु्ुींबाींकडील शौचालये नादरुुसत असनू, उवथररत 
७ हजार ३६ कु्ुींबाींकड ेशौचालये नसल्याचे जजल्हा पररषदेच्या आकडवेारीवरून 
माहे डडसेंबर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशथनास आले असल्याने ठाणे 
जजल््यास तत्कालीन शासनाने सन २०१७ मध्ये कोणत्या ननकषाींवर 
हागणदारीमकु्त घोवषत केले होत,े 
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार उवथररत ७ हजार ३६ कु्ुींबाींसाठी शौचालये 
बाींधण्याबाबत कायथवाही करुन सदर मादहतीमधील ववसींगतीस जबाबदार 
असणाऱयाींववरुध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.गलुाबराि पाटील : (१) व (२) सवच्छ भारत शमशन (ग्रामीण) अींतगथत सन 
२०१२ च्या पायाभतू सवेक्षणानसुार जजल््यात एकूण १,९३,०२४ कु्ुींबे होती. 
त्यापकैी शौचालय असललेी १,०१,७९९ व शौचालय नसलेली ९१,२२५ कु्ुींबे 
होती. त्यानसुार ९१,२२५ हे हागणदारीमकु्तीचे उदद्दष् होत.े शौचालय 
नसलेल्या ९१,२२५ कु्ुींबाींना माचथ, २०१७ पयतं शौचालयाची सवुवधा उपलब्ध 
करुन देण्यात आली. माचथ, २०१७ अखेर हागणदारीमकु्तीचे उदद्दष् पणूथ 
झाल्याने ठाणे जजल्हा हागणदारीमकु्त म्हणून घोवषत करण्यात आला. 
 त्यानींतर कें द् शासनाच्या ननदेशानसुार ठाणे जजल््यातील पायाभतू 
सवेक्षणातनू सु् लेल्या व शौचालय नसलेल्या ४०२३ कु्ुींबाींना डडसेंबर, २०१९ 
पयतं वयैजक्तक शौचालये उपलब्ध करुन देण्यात आली. याप्रमाणे डडसेंबर, 
२०१९ अखेर ठाणे जजल््यात वयैजक्तक शौचालयाचा वापर करणाऱया कु्ुींबाींची 
सींख्या १,९७,०४७ आहे. 

ठाणे जजल््यातील ३०८९ नादरुुसत शौचालये दरुुसत करुन वापरायोग्य 
करण्यात आलेली आहेत. 
 ग्रामीण भागातील पायाभतू सवेक्षणाबाहेरील सवथ कु्ुींबाींना वयैजक्तक 
शौचालय सवुवधा उपलब्ध करुन देणेबाबत कें द् शासनाचे ननदेश प्राप्त 
झाल्याने त्यानषुींगाने वयैजक्तक शौचालय सवुवधा नसलेल्या ६१९२ कु्ुींबाींची 
नोंद घेण्यात आली. त्यापकैी २५५५ कु्ुींबाींना वयैजक्तक शौचालय सवुवधा 
उपलब्ध करुन देण्यात आली असनू उवथररत ३६३७ कु्ुींबाींना वयैजक्तक 
शौचालय सवुवधा उपलब्ध करुन देण्याबाबतची कायथवाही जजल्हासतरावर सरुु 
आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही.  
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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आयसीटी-आयटी शशक्षिाांच्या पदाांना सेिेत िायम िरण्याबाबत 
  

(६१) * ९६७ श्री.िवपल पाटील, श्री.विक्रम िाळे : सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) आयसी्ी-आय्ी शशक्षकाींना नाममात्र वेतन देण्यात येत आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, आयसी्ी-आय्ी अनदुाननत मींजूर पदाींना सेवेत कायम 
करण्याचा शासनाने ननणथय घेतला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायथवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. िषाच गायििाड : (१) व (२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

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

राज्यातील िररष्ट्ठ महाविद्यालयातील प्राचायाांना  
सुधारीत िेतनशे्रणी देण्याबाबत 

  

(६२) * २३८ 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 ४६६८८ ला ददनाांि २० जून, २०१९ रोजी 
ददलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील वररषठ महाववद्यालयातील प्राचायांना ददनाींक १ जानेवारी, 
२००६ पासनू रुपये ४३,००० ची सधुारीत वेतनशे्रणी देण्याबाबत व त्याींच े
सेवाननवतृ्तीचे वय ववना अ् ६५ वष ेकरण्याबाबत शासनाने कोणता ननणथय 
घेतला आहे, 
(२) असल्यास, शासनाने घेतलेल्या ननणथयाचे सवरुप काय आहे, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायथवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.उदय सामांत : (१), (२) व (३) प्रश्नात नमदू केल्याप्रमाणे शासनसतरावर 
ननणथय झालेले नाहीत. 
 त्ावप, प्राचायथ पदास सहाव्या वेतन आयोगामध्ये रुपये ३७४००-
६७००० व ग्रेड वेतन रुपये १००००/- या वेतनशे्रणीमध्ये क्कमान रुपये 
४३०००/- मध्ये वेतनननजश्चती करण्यात यावी अशी मागणी असलेल्या 
यागचका मा.उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या आहेत. त्यामधील यागचका 
क्र.६३४/२०१६ मध्ये मा.न्यायालयाने ददनाींक ९ सप् े्ंबर, २०१९ रोजी 
यागचकाकत ेयाची मागणी मान्य केलेली आहे. मा.न्यायालयाच्या ननणथयानसुार 
प्रकरणी पढुील कायथवाही करण्याबाबतचा प्रसताव सींचालक, उच्च शशक्षण, 
महाराषर राज्य याींच्याकडून शासनास प्राप्त झाला आहे. सदरहू प्रसतावाची 
तपासणी करून ननणथय घेण्याची कायथवाही शासनसतरावर सरुू आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 ----------------- 
  

खाजगी जस्लपर-सीट आणण िातानुिूशलत आराम बस  
परिानामुक्त िरण्याबाबत 

  

(६३) * १६८२ 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.अमरना् राजूरिर, 
डॉ.िजाहत शमर्ाच : सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) राज्यात खाजगी जसलपर-सी् आणण वातानकूुशलत आराम बस 
परवानामकु्त करण्याचा ननणथय कें द् शासनाने घेतला असनू त्यासाठी कें द्ीय 
रसत ेवाहतकू व महामागथ मींत्रालयाने पररवहन आयकु्त आणण नागररकाींकडून  
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मागववलेल्या हरकतीींबाबतचे पत्र राज्याच्या पररवहन ववभागाला ददनाींक      
७ जानेवारी, २०२० रोजी वा त्यासमुारास ददले असनू ३० ददवसाींच्या आत 
हरकती नोंदवाव्या लागणार आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, प्रवासी सरुक्षेच्यादृष्ीने लक्झरी बसवर ननयींत्रण ठेवण्यासाठी 
परवान्याची आवश्यकता असताना कें द् शासनाच्या नवीन धोरणानसुार 
खाजगी आराम बसेसना परवान्यामधून सू्  शमळाल्यास प्रवाश्याींची सरुक्षक्षतता 
धोक्यात येण्याची शक्यता आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कें द् शासनामाफथ त 
प्राप्त झालेल्या पत्राव्दारे कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
अॅड. अननल परब : (१) सदर बाबत वसतजुस्ती अशी आहे की, कें द् 
शासनाने अगधसचूना जारी करण्यापवूी उक्त मदु्दयाबाबत ३० ददवसाींच्या आत 
सचूना तसेच अशभप्राय देण्याबाबत ददनाींक ०७/०१/२०२० रोजीच्या पत्रान्वये 
सवथ राज्याींना ववनींती केली आहे. त्ावप, सदर बाबत अद्याप कें द् शासनाने 
अगधसचूना जारी केलेली नाही. 
(२) व (३) सदर प्रकरणी कें द् शासनास सचूना व अशभप्राय सादर करण्याची 
बाब कायथवाहीखाली आहे व अींनतम अगधसचूना अद्याप जारी झालेली नाही. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

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