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

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

शकु्रिार, ददनाांि २८ फेब्रिुारी, २०२० / फाल्गनु ९, 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) पययटन, पयायिरण, राजशशष्ट्टाचार मांत्री 

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

प्रश्नाांची एिूण सांखया - ८१ 
------------------------------------- 

  

राज्यातील शशक्षिाांना जुनी पेन्शन योजना लागू िरण्याबाबत 
  

(१) * १०१० डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.शरद रणवपस,े श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोि 
ऊफय  भाई जगताप, अॅड.हुस्नबान ूखशलफे, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.विक्रम 
िाळे, श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.मोहनराि िदम, डॉ.िजाहत शमर्ाय, आकिय .अनांत 
गाडगीळ, प्रा.जोगेन्र ििाड,े श्रीमती स्स्मता िाघ, श्री.सततश चव्हाण, श्री.हेमांत 
टिल,े श्री.बाळाराम पाटील, श्री.श्रीिाांत देशपाांड,े श्री.िवपल पाटील, 
श्री.ससु्जतशसांह ठािूर, श्री.नागोराि गाणार, डॉ.रणस्जत पाटील, प्रा.अतनल 
सोले, श्री.धगरीशचांर व्यास, श्री.विजय ऊफय  भाई धगरिर, अॅड.तनरांजन डािखरे, 
श्री.प्रविण दरेिर, डॉ.पररणय फुिे, श्री.प्रसाद लाड : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि 
४६६७८ ला ददनाांि २७ जून, २०१९ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभायत 
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यातील सर्व खाजगी अनदुाननत, वर्नाअनदुाननत अींशत: अनदुाननत  
तकुडयाींर्र ददनाींक १ नोव्हेंबर, २००५ परु्ी ननयकु्त झालेल्या सर्व शशक्षक र् 
शशक्षकेतर कमवचाऱयाींना जनुी पेन्शन योजना लाग ू करण्याबाबत ददनाींक    
२५ जुल,ै २०१९ च्या शासन ननर्वयान्र्ये अभ्यास सशमती नेमली असनू त्यास 
६ मदहन्यापके्षा जास्त कालार्धी होऊनही या सशमतीचा अहर्ाल शासनास 
प्राप्त झाला नसल्याचे माहे जानेर्ारी, २०२० च्या पदहल्या आठर्डयात 
ननदशवनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, महाराषर राज्य शशक्षक पररषदेतरे्फ शशक्षक र् शशक्षकेतर 
कमवचाऱयाींनी यशर्ींत स््ेडियम, धींतोली नागपरू येथे आपल्या प्रलींबबत 
मागण्याींसाठी ददनाींक २० डिसेंबर, २०१९ रोजी धररे् आींदोलन केले असनू 
त्यात शशक्षकाींना रे्तन अनदुान देण्याऐर्जी प्रनतवर्द्याथी अनदुान देरे् या 
वर्षयाबाबत अभ्यास करण्यासाठी स्थापन केलेला अभ्यास ग् त्र्रीत रद्द 
कररे्, जुनी पेन्शन परु्वर्त लाग ू कररे् आणर् इतर अशा १७ मागण्याींच े
ननरे्दन मा.शालेय शशक्षर् मींत्री याींना ददले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर अभ्यास सशमतीचा अहर्ाल शासनास र्ेळेत प्राप्त न 
झाल्यामळेु सेर्ाननर्तृ्तीनींतर र्दृ्धापकाळातील शशक्षक/शशक्षकेतर कमवचाऱयाींचा 
उदरननर्ावह आधार काढून घेतला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) तसेच सदरील अभ्यासग् स्थापन केला असल्यास त्याचा अहर्ाल 
शासनास प्राप्त झाला आहे काय, या अहर्ालात काय सधुारर्ा करण्यात 
आल्या र् याबाबत शासन खुलासा करर्ार आहे काय, 
(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन न्यायालयीन 
कमवचाऱयाींप्रमारे् राज्यातील शशक्षक/शशक्षकेतर कमवचारी आणर् इतर सर्व 
शासकीय कमवचाऱयाींना जनुी पेन्शन योजनेचा लाभ देण्याबाबत कोर्ती 
कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, वर्लींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
प्रा. िषाय गायििाड : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) र् (४) अभ्यासग्ाच्या शशर्फारशी प्राप्त झाल्यार्र शासनाला सादर 
करण्यात येतील. 
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(५) वर्त्त वर्भागाच्या धोरर्ात्मक आदेशानसुार कायवर्ाही करण्यात येईल. 
(६) प्रश्न उद् भर्त नाही. 

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

राज्यात माध्यशमि ि उच्च माध्यशमि विनाअनुदातनत शाळेतील 
शशक्षि ि शशक्षिेतर िमयचारी विनािेतन िाम िरीत असल्याबाबत 

  

(२) * ५१५ प्रा.अतनल सोल,े श्री.नागोराि गाणार, श्री.रामदास आांबटिर, 
श्री.धगरीशचांर व्यास : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात माध्यशमक र् उच्च माध्यशमक वर्नाअनदुाननत २००० पके्षाही 
अधधक तर चींद्रपरू जजल््यात ५४ वर्नाअनदुाननत शाळेतील २२ हजार ५०० 
शशक्षक र् शशक्षकेतर कमवचारी मागील १७ र्षावपासनू वर्नार्ेतन काम करीत 
असल्याच ेददनाींक २ जानेर्ारी, २०२० रोजी र्ा त्यासमुारास ननदशवनास आले, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन सदर वर्नाअनदुाननत 
शाळेतील शशक्षकाींना न्याय देण्याच्या दृष्ीकोनातनू तसेच शशक्षक र् 
कमवचाऱ याींची होर्ारी उपासमार थाींबवर्ण्याकरीता कोर्ती कायवर्ाही केली र्ा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, वर्लींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
प्रा. िषाय गायििाड : (१) शासन ननर्वय, ददनाींक १९ सप् े्ंबर, २०१६ र् ९ मे, 
२०१८ नसुार माध्यशमक शाळेतील २००८६ शशक्षक र् शशक्षकेतर कमवचाऱयाींना 
सरसक् २० ्क्के अनदुान उपलब्ध करुन देण्यात आलेले आहे. उर्वररत 
प्राथशमक, माध्यशमक र् उच्च माध्यशमक शाळा/तकुडयाींना ददनाींक         
१३ सप् े्ंबर, २०१९ नसुार २० ्क्के अनदुान मींजूर करण्यात आले आहे. 
प्रत्यक्ष अनदुान उपलब्ध करुन देण्याबाबत आर्श्यक कायवर्ाही सरुु आहे. 
 तसेच अनदुानासपात्र घोवषत केलेल्या उच्च माध्यशमक शाळा/र्गव 
तकुडयाींना अनदुान उपलब्ध करुन देण्यासींदभावत आर्श्यक कायवर्ाही सरुु 
आहे. 
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(२) महाराषर खाजगी शाळाींतील कमवचारी (सेर्चे्या शती) वर्ननयमन 
अधधननयम, १९७७ मधील ननयम ४(३) नसुार वर्नाअनदुाननत शशक्षकाींना र्ेतन 
देण्याची जबाबदारी सींबींधधत सींस्थचेी आहे. 
(३) प्रश्न उद् भर्त नाही. 

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

मुस्लीम समाजाच्या आरक्षणाबाबत 
  

(३) * ४१८ श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफय  भाई जगताप, अॅड.हुस्नबान ू
खशलफे, श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.जनादयन 
चाांदरूिर, प्रा.जोगेन्र ििाड,े आकिय .अनांत गाडगीळ, श्री.अमरनाथ राजूरिर, 
डॉ.िजाहत शमर्ाय, श्री.खिाजा बेग, श्री.हेमांत टिल,े श्री.किरण पािसिर, 
श्री.आनांद ठािूर, श्री.अब्दलु्लाखान दरुायणी : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४७७१८ ला 
ददनाांि २७ जून, २०१९ रोजी ददलले्या उत्तराच्या सांदभायत सन्माननीय 
अल्पसांखयाांि वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात मसु्लीम समाजाला आरक्षर् देण्याबाबतच्या अनेक र्षावपासनूच्या 
मागर्ीच्या अनषुींगाने ददनाींक ९ जुल,ै २०१४ रोजी तत्कालीन शासनाने 
मसु्लीम समाजासाठी (वर्शषे मागास प्रर्गव) नोकऱयाींमध्ये र् शकै्षणर्कदृष्या 
५ ्क्के आरक्षर् देण्याबाबतचा ननर्वय घेऊन आरक्षर् लाग ू करण्याबाबत 
सामान्य प्रशासन वर्भागाचा अध्यादेश प्रस्थावपत केला होता, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील मसु्लीम समाजाला ५ ्क्के आरक्षर् द्यारे् या 
मागर्ीसाठी मसु्लीम समाज र् सींघ्नाींनी सन २०१९ मध्ये वर्वर्ध दठकार्ी 
मकुमोचे र् आींदोलनाद्र्ारे शासनाचे लक्ष रे्धले होत,े परींत ुशासनाने त्याची 
दखल घेतली नाही, तसेच उक्त प्रकरर्ी मा.उच्च न्यायालयात दाखल 
झालेल्या याधचकेर्र मजुस्लमाींना शासकीय नोकऱया र् शकै्षणर्क सींस्थाींमध्ये  
५ ्क्के आरक्षर् देण्याबाबत मा.उच्च न्यायालयाने अनकूुलता दशवर्नू 
शासनास आदेश ददले होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्यात मजुस्लमाींना योग्य आरक्षर् आणर् वर्शषे तरतदुी 
द्याव्यात अशी शशर्फारस शासनाने नेमलेल्या अनेक आयोग, सशमती, अभ्यास 
ग्ाींनी केली असनू त्याची अींमलबजार्र्ी झाली नाही, हे खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, उक्त ननर्वयाची अींमलबजार्र्ी करण्यासींदभावतील तसेच 
मसु्लीम समाजास शशक्षर्ात आरक्षर् देण्याबाबतच्या प्रक्रियेची सद्य:जस्थती 
काय आहे, तसेच मा.उच्च न्यायालयाने अनकूुलता दशववर्लेल्या आरक्षर्ाची 
अींमलबजार्र्ी राज्यात केव्हापासनू करण्यात येर्ार आहे, 
(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन मसु्लीम समाज 
आरक्षर् आींदोलनात दाखल झालेले गनु्हे परत घेण्याबाबत तसेच राज्यातील 
मसु्लीम समाजाला शकै्षणर्क र् शासन सेरे्त आरक्षर् देण्याबाबत कोर्ती 
कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, वर्लींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.निाब मशलि : (१) हे खरे आहे. 
(२), (३), (४) र् (५) सामान्य प्रशासन वर्भागाच्या ददनाींक ०९/०७/२०१४ 
रोजीच्या अध्यादेशानसुार मसु्लीम (वर्शषे मागासप्रर्गव) समाजासाठी 
नोकरीमध्ये र् शकै्षणर्क सींस्थामध्ये प्ररे्शासाठी ५ ्क्के आरक्षर् देण्यात 
आले होत.े याबाबत मा.उच्च न्यायालयात याधचका दाखल करण्यात आल्या 
आहेत. मा.उच्च न्यायालयाने ददनाींक १४/११/२०१४ रोजी या प्रकरर्ी अींतररम 
ननर्वय ददला आहे. सदर अींतररम आदेशाद्र्ारे शासकीय र् अनदुाननत 
शकै्षणर्क सींस्थेमध्ये प्ररे्शासाठी ददलेले आरक्षर् अबाधधत ठेर्ण्यात आलेले 
आहे. परींत ुखाजगी वर्नाअनदुाननत सींस्थामधील प्ररे्श र् शासकीय सेरे्तील 
भरतीसाठी ददलले्या आरक्षर्ाला स्थधगती ददली आहे. सदर अध्यादेशाच े
ददनाींक २३/१२/२०१४ पयतं कायद्यात रुपाींतर न झाल्याने अध्यादेश व्यपगत 
झाला आहे. तथावप, ददनाींक ०९/०७/२०१४ त े ददनाींक २३/१२/२०१४ या 
काळातील शासकीय तसेच अनदुाननत शकै्षणर्क सींस्थामधील प्ररे्श अबाधधत 
ठेर्ण्यात आलेले आहेत. तसेच ददनाींक ०९/०७/२०१४ त े ददनाींक १४/११/२०१४ 
या दरम्यानच्या काळातील शासकीय सेरे्त झालेल्या ननयकु्त्या अबाधधत 
राहर्ार आहेत. सध्या सदर प्रकरर् न्यायप्रवर्ष् आहे. राज्यात २०१९ मध्ये 
१७ ठजकार्ी आींदोलने झाली. तथापज, गनु्हे दाखल झालेले नाहीत. 
(६) प्रश्न उद् भर्त नाही. 

----------------- 
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राज्यात प्लास्स्टि वपशव्याांच्या िापरािर बांदी घालण्याबाबत 
  

(४) * ६४७ आकिय .अनांत गाडगीळ, श्री.रामहरी रुपनिर, अॅड.हुस्नबान ूखशलफे, 
डॉ.िजाहत शमर्ाय, प्रा.जोगेन्र ििाड,े श्री.रामतनिास शसांह, श्री.विजय ऊफय  भाई 
धगरिर : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४७३८७ ला ददनाांि २७ जून, २०१९ रोजी 
ददलेल्या उत्तराच्या सांदभायत सन्माननीय पयायिरण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईसह राज्यभरात प्लाजस््कचा होर्ारा दषुपररर्ाम ्ाळण्यासाठी 
शासनाने प्लाजस््क बींदी लाग ू केल्यानींतरही मुींबई महापाशलकेची प्लाजस््क 
बींदी केर्ळ कागदार्रच असल्याचे ददसनू आले असनू दादर, भायखळा, 
बोररर्ली, गोर्ींिी र् मानखुदव येथील मींडयाींमध्ये प्लाजस््क वपशव्याींची 
सरावसपरे् देर्ार्घेर्ार् सरुु असल्याचे माहे डिसेंबर, २०१९ मध्ये र्ा 
त्यादरम्यान केलेल्या पाहर्ीत ननदशवनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, प्लाजस््क बींदीला ग्राहकाींकिून चाींगला प्रनतसाद शमळाला पर् 
पाशलकेकिून ठोस कारर्ाई होत नसल्याने दकुानदार र् रे्फरीर्ाले याींच्या 
हातात पनु्हा प्लाजस््कच्या वपशव्या ददस ू लागल्या आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार पथकाींनी साठा केलेल्या प्लाजस््क वपशव्याींर्र 
प्रक्रिया करुन राज्यात सींपरू्व प्लाजस््क वपशव्या बींद करण्यासाठी कोर्ती 
कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.आददत्य ठािरे : (१) हे अींशत: खरे आहे.  
(२)  हे अींशत: खरे आहे. 

महाराषर प्लाजस््क र् थमावकॉल अवर्घ्नशील र्स्तुींचे (उत्पादन, 

र्ापर, वर्िी, र्ाहतकू, हाताळर्ी, साठर्र्कू) अधधसचूना २०१८ नसुार महाराषर 
प्रदषूर् ननयींत्रर् मींिळाने मुींबई पररक्षेत्रातील ५३ प्लाजस््क उत्पादकाींना 
उत्पादन बींद करण्याचे आदेश पारीत करण्यात आल े आहेत. त्याचबरोबर, 

बहृन्मुींबई महानगरपाशलका र् महाराषर प्रदषूर् ननयींत्रर् मींिळ याींच्यामार्फव त 
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सींयकु्तपरे् बाजारपेठा, हॉ्ेल्स, मॉल्स इ. दठकार्ी पाहर्ी करून प्रनतबींधधत 
प्लाजस््क र्ापरर्ाऱयार्र कारर्ाई केली जात.े ददनाींक २३/०६/२०१८ त े ददनाींक 
०१/०२/२०२० पयतं भे्ी ददल्या असनू ८४२१० क्रकलो प्लाजस््क जप्त केले आहे 
र् ४ को्ी ५४ लाख इतका दींि र्सलू करण्यात आला आहे. 
(३) मा.मींत्री, पयावर्रर् याींच्या अध्यक्षतखेाली राज्यातील वर्भागीय आयकु्त, 

महापाशलका आयकु्त, जजल्हाधधकारी याींच्या बरोबर जव्हिीओ कॉन्र्फरजन्सींग 
द्र्ारा मुींबई येथे ददनाींक ०४/०२/२०२० रोजी बठैक घेण्यात आली. सदर 
बठैकीमध्ये अधधसचूनेची प्रभार्ी अींमलबजार्र्ी करण्याबाबत ननदेश देण्यात 
आले. तसेच अधधसचूनेच्या प्रभार्ी अींमलबजार्र्ीसाठी सर्व महानगरपाशलकाींना 
कृती आराखिा तयार करून शासनास सादर कररे् बींधनकारक करण्यात आल े
आहे. 
(४) प्रश्न उद् भर्त नाही. 

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

  
राज्यात माध्यशमि शाळेत विद्याथी सांखयेनुसार शशक्षि  

उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 
  

(५) * १२४४ श्री.श्रीिाांत देशपाांड े: सन्माननीय शालये शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यामध्ये माध्यशमक शाळेतील वर्द्याथी सींख्या क्रकतीही र्ाढली तरी 
सींचमान्यतते पद कमी झाल्यास त ेर्ाढून शमळत नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, वर्द्याथी सींख्या उपलब्ध असताना त्याींना शशकवर्र्ारे शशक्षक 
उपलब्ध नसल्याने वर्द्यार्थयांचे शकै्षणर्क नकुसान होत आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन वर्द्याथी 
सींख्येनसुार शशक्षक उपलब्ध करुन देण्याबाबत कोर्ती कायवर्ाही केली र्ा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची काररे् काय आहेत ? 
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प्रा. िषाय गायििाड : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) र् (३) हे खरे नाही. वर्द्याथी सींख्या र्ाढल्यामळेु एखाद्या शाळेतील 
शशक्षकाींचे पद र्ाढत असल्यास असे र्ाढीर् पद काही अ्ीींच्या अधीन राहून 
अनतररक्त शशक्षकासह त्या शाळेला उपलब्ध करुन देण्याबाबत शशक्षर् 
सींचालक याींना ददनाींक १३/११/२०१८ च्या शासनपत्रान्र्ये कळवर्ण्यात आल े
आहे. 
(४) प्रश्न उद् भर्त नाही. 

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

राज्यातील शशिभोजन थाळी योजनेबाबत 
  

(६) * ५२१ अॅड.तनरांजन डािखरे, श्री.नागोराि गाणार, डॉ.पररणय फुिे, 
श्री.प्रविण दरेिर, श्री.महादेि जानिर, डॉ.रणस्जत पाटील, श्री.विजय ऊफय  भाई 
धगरिर, श्री.रामतनिास शसांह, श्री.रमेशदादा पाटील, श्रीमती स्स्मता िाघ, 
श्री.ससु्जतशसांह ठािूर, श्री.सदाशशि खोत, श्री.तनलय नाईि : सन्माननीय 
अन् न ि नागरी परुिठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) सर्वसामान्याींसाठी महावर्कास आघािी शासनामार्फव त मा.मखु्यमींत्री 
महोदयाींनी र्फक्त रुपये १०/- एर्ढया क्रकीं मतीत जेर्र् देण्याची घोषर्ा 
केल्यानींतर शशर्भोजन थाळी योजना सरुू करण्याचा शासन ननर्वय, अन्न, 
नागरी परुर्ठा र् ग्राहक सींरक्षर् वर्भागाने ददनाींक ०१ जानेर्ारी, २०२० रोजी 
जाहीर केला आहे काय, तसेच केर्ळ काही हजार नागररकाींनाच दपुारी १२ त े
२ या र्ेळेत जेर्र् देण्यात येर्ार असल्याचाही उल्लेख उक्त शासन 
ननर्वयामध्ये आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू योजना राज्यातील सामान्याींची भकू भागवर्ण्यासाठी 
सरुू करण्यात आली असनू या योजनेचे स्र्रूप हे दोन चपात्या, एक र्ा्ी 
भाजी, एक र्ा्ी र्रर् आणर् एक मदु म्हर्जे १५० गॅ्रम भात एर्ढेच जेर्र् 
शमळर्ार असल्याने ही योजना राज्यातील गरज,ू भकेुले याींची भकू 
भागवर्ण्यात असमथव ठरत असल्याने सदरहू योजनेचा लाभ सािबेारा 
को्ीींच्या महाराषरात १८ त े २० हजार लोक घेर् ू शकत असल्याने इतर 
लोकाींना त्याचा र्फायदा होर्ार नाही, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त शासकीय ननर्वयाचे थोिक्यात स्र्रुप काय आहे, तसेच 
सदरहू शासन ननर्वयामध्ये अन्न पदाथव कमी र् अ्ी जास्त असल्याच ेस्पष् 
झाले असनू सदर भोजन थाळीची ठरवर्लेली क्रकीं मत रुपये ५०/- असनू यातील 
उर्वररत रुपये ४०/- हे शासन सींबींधधत कीं त्रा्दाराला देर्ार आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, शशर्थाळीची सींख्या जजल्हार्ार मयावददत केल्याने अनेक 
गोरगरीबाींना या योजनेच्या लाभापासनू र्ींधचत व्हारे् लागर्ार असल्याने 
सदरहू योजना व्यापक करुन सर्वसामान्य लोकाींमध्ये ननमावर् झालेली 
वर्श्र्ासघाताची भार्ना कमी करण्यासाठी प्रत्येक पींचायत सशमतीगर्च्या 
पातळीर्र शशर्भोजन थाळी केव्हा सरुू करण्यात येर्ार आहे, तसेच 
शशर्भोजनाची व्याप्ती र्ाढर्नू गरीब, गरजू लोकाींबरोबरच र्सनतगहृातील 
वर्द्यार्थयांना र् राज्य पररर्हन महामींिळातील प्रर्ाश्याींना देण्यात येर्ार आहे 
काय, 
(५) नसल्यास, वर्लींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.छगन भजुबळ : (१) होय. 
(२) ददनाींक ०१ जानेर्ारी, २०२० रोजीच्या शासन ननर्वयान्र्ये सदर योजना 
प्रायोधगक तत्र्ार्र राबवर्ण्यात येत आहे. सबब र्ा्प करण्यात येर्ाऱ या 
थाळयाींची सींख्या मयावददत ठेर्लेली आहे. 
(३) शशर्भोजन योजनेंतगवत सरुु करण्यात येर्ाऱया भोजनालयात रुपये १०/- 
प्रती थाळी याप्रमारे् भोजन उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. या योजनेंतगवत 
देण्यात येर्ाऱ या थाळीमध्ये २ चपात्या, १ र्ा्ी भाजी, १ र्ा्ी र्रर् र् १ 
मदु भात उपलब्ध करून देण्यात येत.े सदर थाळीची क्रकीं मत शहरी भागामध्ये 
प्रनतथाळी रुपये ५०/- र् ग्रामीर् भागामध्ये रुपये ३५/- इतकी आहे. प्रनत 
ग्राहकाींकिून प्राप्त झालेल्या रुपये १०/- एर्ढ्या रकमेव्यनतररक्त उर्वररत 
रक्कम अथवसहाय्य (Subsidy) म्हर्ून शासन देर्ार आहे. 
 सदर योजनेंतगवत प्रायोधगक तत्र्ार्र प्रत्येक जजल्हा मखु्यालयी र् 
महानगरपाशलका क्षते्रात क्रकमान एक भोजनालय सरुु करण्यात आले आहे. 
भोजनालय चालवर्ण्यासाठी सद्य:जस्थतीत सरुू असलले्या खानार्ळ, NGO,  
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मदहला बचतग्, भोजनालय, रेस््ॉरीं् अथर्ा मेस यापकैी सदर योजना 
राबवर्ण्यास सक्षम असलले्या भोजनालयाची ननर्ि त्या-त्या जजल्हास्तरार्रील 
सशमती करत.े  
(४) सदर योजनेचा वर्स्तार करण्याच्यादृष्ीने चाल ू असलेल्या कें द्रात थाळी 
सींख्या र्ाढवर्रे् र् ज्या शहरात सदर योजना चाल ू करण्यात आलेली आहे 
त्या शहरात कें द्राची सींख्या र्ाढवर्रे्बाबत वर्भागात कायवर्ाही चाल ूआहे. 
(५) प्रश्न उद् भर्त नाही. 

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

ठाणे स्जल््यात शालेय शशक्षण पोषण आहार योजनेत 
 गैरव्यिहार र्ाल्याबाबत 

  

(७) * १०७४ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊफय  भाई 
जगताप, श्री.जनादयन चाांदरूिर, अॅड.हुस्नबान ू खशलफे, डॉ.िजाहत शमर्ाय, 
श्री.मोहनराि िदम, श्री.अमरनाथ राजूरिर, प्रा.जोगेन्र ििाड े: सन्माननीय 
शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात शालेय पोषर् आहार योजनेतील धान्यामध्ये झालेल्या 
काळाबाजारामळेु वर्द्यार्थयांना परेुसा आहार उपलब्ध न झाल्याने कुपोषर्ाच्या 
प्रमार्ात र्ाढ झाली असनू, सदर काळाबाजाराची चौकशी करुन कायवर्ाही 
करण्याची मागर्ी ठारे् शहरातील माजी लोकप्रनतननधीींनी शशक्षर्ाधधकारी, 
मुींबई याींना केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, ठारे् जजल््यात एका सहकारी सींस्थेने शालेय पोषर् आहार 
योजनेत धान्याची खो्ी कागदपत्र े सादर करुन शासनाच्या सींगनमताने 
केलेल्या गरैव्यर्हारासींदभावत श्रीनगर पोलीस ठारे् (प.) येथे ददनाींक २८ 
नोव्हेंबर, २०१९ रोजी र्ा त्यासमुारास अन्नसरुक्षा कायद्याींतगवत गनु्हा नोंद 
झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन सदर ननरे्दनाच्या 
अनषुींगाने राज्यातील शालेय पोषर् आहार योजनेतील धान्याचा काळाबाजार 
रोखण्यासाठी कायवर्ाही करुन सींबींधधत गनु्हा मलुाींच्या आरोग्याबाबत 
असल्याने सींबींधधताींर्र पास्को र् अन्नसरुक्षा कायद्यानसुार कोर्ती कारर्ाई 
केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची काररे् काय आहेत ? 
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प्रा. िषाय गायििाड : (१) सदर प्रमारे् तिार शशक्षर्ाधधकारी, बहृन्मुींबई 
महानगरपाशलका याींच्याकि ेप्राप्त झाली आहे.  
(२) अींशत: खरे आहे.  
(३) योजनेंतगवत प्राप्त होर्ारा ताींदळु शसलबींद स्र्रुपात शाळाींना परुर्ठा 
कररे्, र्ाहतकू करर्ाऱया गािीर्र र्ाहतकुदाराने योजनेचा बोिव लार्रे्, प्राप्त 
ताींदळाची नोंद एमिीएम पो व्लर्र कररे्, शाळास्तरार्र प्राप्त होर्ाऱया 
ताींदळाच े र्जन कररे् र् र्जनानसुारच पोहच देरे् अशा तरतदूी 
र्ाहतकुदारासोबत करण्यात आलेल्या करारनामामध्ये नमदू करण्यात आलेल्या 
आहेत. योजनेची प्रभार्ी अींमलबजार्र्ी होण्यासाठी सींचालनालयास्तरार्र 
भरारी पथकाींची नेमर्कू करण्यात आलेली आहे.  
 योजनेंतगवत ठारे् जजल््यातील धान्याच्या गरैव्यर्हाराबाबत 
सद्य:जस्थतीत र्ररषठ पोलीस ननरीक्षक, गनु्हे शाखा, ठारे् (शहर) 
याींच्यामार्फव त कायवर्ाही सरुु आहे. 
(४) प्रश्न उद् भर्त नाही. 

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

भांडारा, गोंददया, गडधचरोली ि नागपूर स्जल््यात 
 धान खरेदीत गैरव्यिहार र्ाल्याबाबत 

  

(८) * १२३८ डॉ.पररणय फुिे : सन्माननीय अन् न ि नागरी परुिठा आणण 
ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) भींिारा, गोंददया, गिधचरोली र् नागपरू जजल््यात धान खरेदीत 
गरैव्यर्हार झाल्याची अनेक प्रकररे् माहे नोव्हेंबर, २०१९ मध्ये र्ा 
त्यादरम्यान ननदशवनास आली आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शतेकऱयाींनी सींबींधधत वर्भागात अनेकर्ेळा तिारी 
देऊनही गरैव्यर्हार करर्ाऱया दोषीींर्र कारर्ाई करण्यात आली नाही, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने गरैव्यर्हार करर्ाऱया दोषीींर्र कोर्ती कारर्ाई केली र्ा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची काररे् काय आहेत ? 
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श्री.छगन भजुबळ : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
 नागपरू, गिधचरोली, भींिारा या जजल््याींतील धान खरेदीबाबत दोन्ही 
अशभकताव सींस्थाींकि ेकोर्तीही तिार प्राप्त झालेली नाही. 
 गोंददया जजल््यात काही धान खरेदी कें द्राींबाबत माकेद्ींग रे्फिरेशन या 
अशभकताव सींस्थकेि ेतिारी प्राप्त झाल्या आहेत. 
(२) र् (३) गोंददया जजल््यातील काही धान खरेदी कें द्राच्या प्राप्त तिारीच्या 
अनषुींगाने तपासर्ी करण्यात येऊन माकेद्ीं फ रे्फिरेशन या अशभकताव 
सींस्थेकिून सींबींधधत सींस्थाींर्र दींिात्मक कारर्ाई करण्यात आली आहे.  
(४) प्रश्न उद् भर्त नाही. 

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

महाराष्ट्र शैक्षणणि सांस्था (शुल्ि वितनयमन) अधधतनयम, २०११  
मधील अन्यायिारि त्रुटी दरु िरण्याबाबत 

  

(९) * ७६ श्री.विलास पोतनीस, श्री.विजय ऊफय  भाई धगरिर, श्री.प्रविण 
दरेिर, श्री.रामतनिास शसांह, श्रीमती स्स्मता िाघ, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊफय  भाई जगताप, 
अॅड.हुस्नबान ू खशलफे, श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.आनांदराि 
पाटील, श्री.जनादयन चाांदरूिर, प्रा.जोगेन्र ििाड,े आकिय .अनांत गाडगीळ, 
श्री.अमरनाथ राजूरिर, डॉ.िजाहत शमर्ाय, अॅड.तनरांजन डािखरे, डॉ.पररणय 
फुिे, श्री.प्रसाद लाड : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३८११८ ला ददनाांि २३ माचय, 
२०१८ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभायत सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील खाजगी शाळाींच्या मनमानी शलु्कर्ाढीर्र ननयींत्रर् 
आर्ण्यासाठी राज्यात ‘महाराषर शकै्षणर्क सींस्था (शलु्क वर्ननयमन) 
अधधननयम, २०११’ ची अींमलबजार्र्ी ददनाींक १ डिसेंबर, २०१४ पासनू 
करण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त अधधननयमात सधुारर्ा सचुवर्ण्यासाठी मा. उच्च 
न्यायालयाचे सेर्ाननर्तृ्त न्यायमतूी व्ही.जी. पळशीकर याींच्या अध्यक्षतखेाली 
नेमलेल्या सशमतीने केलेल्या शशर्फारशीींनसुार तत्कालीन शासनाने शाळेतील 
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एका पालकाने तिार केल्यास ती सोिवर्ण्यासाठी शशक्षर् ननरीक्षक 
कायावलयाने दखल घेण्याची आर्श्यकता नसनू २५ ्क्के पालकाींनी 
शलु्कर्ाढीला वर्रोध केल्यास त्याची दखल घेण्याबाबतचे राजपत्र माहे डिसेंबर, 
२०१९ मध्ये प्रशसध्द केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू सधुाररे्मळेु महाराषर शकै्षणर्क सींस्था (शलु्क 
वर्ननयमन) अधधननयम, २०११ हा अधधननयम परू्वतः शकै्षणर्क सींस्थाींना 
ननयमाचे उल्लींघन करर्ारा असल्याने या सधुाररे्स राज्यातील पालकाींनी 
आणर् शशक्षर् क्षते्रातील तज्ाींनी वर्रोध दशववर्ला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) तसेच, राज्यातील खाजगी शाळाींच्या अर्ाजर्ी शलु्क र्ाढीर्र ननयींत्रर् 
ठेर्र्ारी वर्भागीय शलु्क ननयींत्रर् सशमतीची मदुत सींपनूही राज्यात एकाही 
वर्भागात नव्याने या सशमतीची स्थापना झाली नसल्याचे माहे जानेर्ारी, 
२०२० मध्ये र्ा त्यादरम्यान ननदशवनास आले असनू वर्भागीय शलु्क सशमत्या 
अजस्तत्र्ात नसल्याने खाजगी स्र्यीं-अथवसहाय्यीत आणर् वर्नाअनदुाननत 
शाळा अर्ाजर्ी शलु्क र्ाढ करीत असल्याचे ननदशवनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन सदरहू 
अधधननयमातील अन्यायकारक त्रु् ी दरू करण्याबाबत तसेच खाजगी शाळेच्या 
अर्ाजर्ी शलु्कर्ाढीर्र ननयींत्रर् ठेर्ण्यासाठी शलु्क ननयींत्रर् सशमतीची 
स्थापना करण्याबाबत कोर्ती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, वर्लींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
प्रा. िषाय गायििाड : (१) होय. 
(२) महाराषर शकै्षणर्क सींस्था (शलु्क वर्ननयमन) अधधननयम, २०११ मधील 
सधुारर्ा ददनाींक २६ ऑगस््, २०१९ रोजीच्या राजपत्रात प्रशसध्द केल्या असनू 
यामध्ये सींबींधधत इयत्ततेील अथर्ा शाळेतील २५ ्क्के पालकाींना र्फी र्ाढी 
वर्रुध्द अपील करण्याची तरतदू केली आहे.  
(३) या सींदभावत शासनास ननर्ेदन प्राप्त झाले आहे. 
(४), (५) र् (६) वर्भागीय शलु्क ननयामक सशमती र् पनुरीक्षर् सशमती 
गठीत करण्याची कायवर्ाही सरुु आहे. 
 

----------------- 
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नागपूर स्जल््यातील दषु्ट्िाळग्रस्त गािाांमधील शाळाांना शालेय  
पोषण आहार योजनेंतगयत अनुदान देण्याबाबत 

  

(१०) * १५३ श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांत टिले, श्री.आनांद ठािूर, 
श्री.खिाजा बेग, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.सततश चव्हाण, श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.तनलय नाईि, डॉ.सधुीर ताांबे : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शालेय पोषर् योजनेंतगवत दषुकाळग्रस्त गार्ाींमधील शाळेतील 
वर्द्यार्थयांना ननयशमत पोषर् आहारासोबत आठर्डयातनू तीन ददर्स परुक 
आहार देण्याचा शासनाने ननर्वय घेतला असनू त्यानसुार प्रनतददन प्रनत 
वर्द्याथी रुपये पाच इतके अनदुान देण्याचा ननर्वय त्याचरे्ळी शासनाने 
घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नागपरू जजल््यातील पींचायत सशमती दहींगर्ा, उमरेि, 
कळमेश्र्र र् का्ोल या पींचायत सशमत्याींमधील शालये वर्द्यार्थयांचे अनदुान 
मागील ५ मदहन्यापासनू शासनाकिून अदा केले नसल्याचे ददनाींक ११ 
नोव्हेंबर, २०१९ रोजी र्ा त्यासमुारास ननदशवनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मागील ५ मदहन्याींपासनू तथेील शाळाींना शालेय पोषर् 
आहाराचे अनदुान अदा न करण्याची काररे् र् त्याबाबतची सद्य:जस्थती काय 
आहे, त्याचप्रमारे् सदर योजनेंतगवत राज्यातील क्रकती शाळाींना अनदुान अदा 
करण्यात आले नाही, याबाबत शासनाने आढार्ा घेतला आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन शालेय वर्द्यार्थयांच े
प्रलींबबत असलेले अनदुान देण्याबाबत कोर्ती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, वर्लींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
प्रा. िषाय गायििाड : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) शाळास्तरार्र देण्यात आलेल्या परुक आहाराची मादहती कें द्र प्रमखुामार्फव त 
तालकुास्तरार्र र् तालकुास्तरार्रुन एकबत्रत मादहती जजल््याींना देण्यात येत.े 
जजल्हास्तरार्रुन सींबींधधत शाळाींना प्रनतपतूीची रक्कम अदा करण्यात येत.े 
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सदर प्रक्रियेमळेु वर्दहत कालार्धीत देयके अदा करण्यास वर्लींब लागला आहे. 
सद्य:जस्थतीत परुक आहारासाठी पात्र असलले्या राज्यातील ४३,९९७ 
शाळाींपकैी २३,५९७ शाळाींना अनदुान वर्तरीत केले आहे. त्यामध्ये नागपरू 
जजल््यातील ७०९ शाळाींपकैी ३१७ शाळाींचा समार्शे आहे. राज्यातील 
अनदुानास पात्र असलेल्या उर्वररत १४,३५९ शाळाींची पररपरू्व देयके अप्राप्त 
असल्याने सदर शाळाींच ेअनदुान प्रलींबबत आहे. 
(४) जजल्हा पररषदस्तरार्रील सन २०१८-२०१९ मधील अखधचवत ननधीतनू 
परुक आहाराची देयके अदा करण्याबाबतच्या सचूना जजल््याींना देण्यात 
आलेल्या आहेत.  
(५) प्रश्न उद् भर्त नाही. 

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

राज्यात खाजगी रॅव्हल्स िां पन्या सियसामान्याांिडून अिाजिी ततकिट 
दर आिारुन अिैध प्रिासी िाहतूि सुरु असल्याबाबत 

  

(११) * १०२० डॉ.(श्रीमती) मतनषा िायांदे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.अशोि ऊफय  भाई जगताप, श्री.जनादयन चाांदरूिर, अॅड.हुस्नबान ू
खशलफे, डॉ.िजाहत शमर्ाय, श्री.मोहनराि िदम, श्री.अमरनाथ राजूरिर, 
प्रा.जोगेन्र ििाड,े श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांत 
टिल,े श्री.आनांद ठािूर, श्री.खिाजा बेग : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४६९६१ ला 
ददनाांि १ जुल,ै २०१९ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभायत सन्माननीय 
पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील वर्शषेत: मुींबई येथील खाजगी रॅव्हल्स कीं पन्या सर्वसामान्य 
प्रर्ाशाींकिुन जादा भाि े आकारत असनू साींगोला (जज.सोलापरू) शहर र् 
तालकु्यात ग्रामीर् भागातनू शहराकि ेआणर् शहरातनू ग्रामीर् भागाकि ेअर्धै 
प्रर्ासी र्ाहतकू सरुु असल्याचे ददनाींक १० डिसेंबर, २०१९ रोजी र्ा 
त्यासमुारास ननदशवनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पररर्हन आयकु्तालयाच्या पाहर्ीत मुींबई, ठारे् तसेच उर्वररत 
महाराषरात सर्ावधधक दोषी र्ाहने आढळली असनू अर्धै प्रर्ासी र्ाहतकू 
करर्ाऱया र्ाहनाींमळेु अपघाताींचे प्रमार् र्ाढत असल्याने र्ाहतकुीमळेु 
महाराषर राज्य र्ाहतकू महामींिळाचे उत्पन्न घ्त चालले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन अर्धै प्रर्ासी आणर् 
गदीच्या हींगामात नतक्रक्ाचे जादा भाि े आकारुन प्रर्ाशाींची र्फसर्र्ूक 
करर्ाऱया र् याप्रकरर्ाकि े दलुवक्ष करर्ाऱ या सींबींधधत दोषीींवर्रुध्द कारर्ाई 
करुन खाजगी रॅव्हल्सर्र ननयींत्रर् आर्ण्याकरीता कोर्ती कायवर्ाही केली र्ा 
करण्यात येत आहे, त्याचे सर्वसाधारर् स्र्रुप काय आहे, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
अॅड. अतनल परब : (१) अशा आशयाची बातमी ददनाींक १०/१२/२०१९ रोजी 
र्तवमानपत्रात प्रशसध्द झाललेी आहे. 
 उपप्रादेशशक पररर्हन कायावलय, अकलजु कायावलयाच्या र्ायरेु्ग 
पथकामार्फव त माहे डिसेंबर, २०१९ मध्ये केलले्या कारर्ाईत २८ र्ाहने दोषी 
आढळून आली. सदर कारर्ाईतनू रुपये ६६९००/- इतका दींि र्सलू करण्यात 
आलेला आहे. 
(२) राज्यातील सर्व प्रादेशशक र् उपप्रादेशशक पररर्हन कायावलयाकिून माहे 
एवप्रल, २०१९ त े माहे डिसेंबर, २०१९ या कालार्धीत केलेल्या र्ाहनाींच्या 
तपासर्ीत २३,३६९ र्ाहने दोषी आढळून आली असनू सदर कारर्ाईतनू रुपये 
१८३३.८४ लाख इतका दींि र्सलू करण्यात आलेला आहे.  
 तसेच मुींबई वर्भागात १३७८ र् ठारे् वर्भागात ७५४ र्ाहने दोषी 
आढळून आली असनू सदर कारर्ाईत अनिुमे रुपये ७३.३१ लक्ष र्      
रुपये १६८.२७ लाख इतका दींि र्सलू करण्यात आलेला आहे. 
(३) शासनाने ददनाींक २७/०४/२०१८ च्या शासन ननर्वयान्र्ये खाजगी कीं त्रा्ी 
र्ाहनाींच्या कमाल भािदेराबाबत ननर्वय घेतला असनू सदर शासन 
ननर्वयानसुार खाजगी बस प्रचालकाींना महाराषर राज्य मागव पररर्हन 
महामींिळाच्या सींपरू्व बससाठी येर्ाऱया प्रती क्रक.मी. दराच्या ५० ्क्के पेक्षा 
अधधक भािदेर आकारता येत नाही. 
 खाजगी बस चालकाींकिून जादा भािदेर आकारल्याबाबत एकूर् ७९ 
तिारी प्राप्त झाल्या असनू चौकशीअींती १० तिारीत जास्त भाि ेआकारल्याच े
ननदशवनास आल्यार्रुन पररर्हन आयकु्त कायावलयाने सींबींधधताींवर्रुध्द परर्ाना 
ननलींबनाचे आदेश जारी केललेे आहेत. 
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 तसेच प्रादेशशक पररर्हन कायावलय, कोल्हापरू र् उपप्रादेशशक पररर्हन 
कायावलय, र्सई याींच्याव्दारा केलेल्या कारर्ाईत प्रत्येकी १ प्रकरर्ी अनिुमे 
रुपये ५४००/- र् रुपये ४०००/- इतका दींि र्सलू करण्यात आलेला आहे. 
(४) प्रश्न उद् भर्त नाही. 

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

नागपूर शहरामध्ये भेसळयुक्त दधुाची विक्री होत असल्याबाबत 
  

(१२) * ३२४ श्री.धगरीशचांर व्यास, प्रा.अतनल सोले, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.रामदास आांबटिर, डॉ.पररणय फुिे : सन्माननीय अन्न ि षषध प्रशासन 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपरू शहरामध्ये अन्न र् औषध प्रशासन वर्भागाच्या अक्षम्य 
दलुवक्षामळेु भेसळयकु्त दधुाची मोठ्या प्रमार्ात वर्िी होत असल्याने 
नागररकाींचा जीर् धोक्यात आल्याचे माहे नोव्हेंबर, २०१९ मध्ये र्ा 
त्यादरम्यान ननदशवनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, भेसळयकु्त दधु वर्िीबाबत अन्न र् औषध प्रशासन 
वर्भागाकिून दधुाची भेसळ रोखण्याकरीता नागपरू वर्भागाच्या सहायक 
आयकु्ताींनी र्षवभरात दधुभेसळीर्र कारर्ाई केली असता दधुाचे नमनेु तपासले 
जात नसल्याचे ननदशवनास आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कृबत्रम दधु वर्िेत्याींना शासनामार्फव त परर्ानगी प्रदान 
करण्यात आली आहे काय, ्ोन्ि दधुाच्या नार्ाखाली दजाव नसलेले दधु 
शहरातील हॉ्ेलमध्ये चहा र् इतर पदाथव तयार करण्याकरीता र्ापरले जात 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तसेच नागररकाींच्या जीर्ाला धोका ननमावर् होऊ नये 
यासाठी भेसळयकु्त दधुाची वर्िी थाींबवर्ण्याबाबत कायवर्ाही करुन सींबींधधत 
दोषीींवर्रुध्द कोर्ती कारर्ाई केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, वर्लींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
डॉ. राजेंर शश ांगणे : (१) हे खरे नाही.  
(२) हे खरे नाही. 
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(३) कृबत्रम दधु वर्िेत्याींना परर्ानगी प्रदान करण्यात आलेली नाही. 
 ्ोन्ि दधुाच्या नार्ाखाली दजाव नसलेले दधु शहरातील हॉ्ेलमध्ये 
चहा र् इतर पदाथव तयार करण्याकरीता र्ापरले जाते, ही बाब अन्न र् 
औषध प्रशासनाच्या ननदशवनास आलेली नाही. 
(४) प्रश्न उद् भर्त नाही. 
 तथावप, खबरदारीची उपाययोजना म्हर्ून अन्न र् औषध 
प्रशासनाव्दारे नागपरू शहरात दधु र् दगु्धजन्य पदाथावतील भेसळ 
रोखण्यासाठी अन्न र् औषध प्रशासनाव्दारे ननयशमतपरे् धािी जप्तीची 
कारर्ाई करून, सदर कारर्ाई दरम्यान दोषी आढळलेल्या व्यक्तीवर्रूध्द 
अन्न सरुक्षा र् मानदे कायद्यान्र्ये कायदेशीर कारर्ाई करण्यात येत.े 
(५) प्रश्न उद् भर्त नाही. 

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

राज्यातील शाळाबा्य मलुाांना शशक्षणाच्या प्रिाहात आणण्याबाबत 
  

(१३) * ४८२ अॅड.हुस्नबान ू खशलफे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.अमरनाथ राजूरिर, डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.अशोि ऊफय  भाई जगताप, 
श्री.आनांदराि पाटील, प्रा.जोगेन्र ििाड,े डॉ.िजाहत शमर्ाय, श्री.जनादयन 
चाांदरूिर, आकिय .अनांत गाडगीळ : सन्माननीय शालये शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात एका सामाजजक सींस्थेने केलेल्या पाहर्ीत ६ त े१४ र्योग्ातील 
४२ हजार ७६८ शाळाबाहय मलुाींची नोंदर्ी करण्यात आली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) तसेच, बालकाींचा मोर्फत सक्तीचा शशक्षर्ाचा हक्क ननयम २०११ लाग ू
होऊन ७ र्ष े परू्व होऊन सधु्दा राज्यातील शाळाबा्य मलुाींच े मागील तीन 
र्षांपासनू सरे्क्षर् न झाल्याने लाखो गोरगरीब मलेु शशक्षर्ापासनू र्ींधचत 
असल्याने मा.उच्च न्यायालयाने माहे माचव, २०१८ अखेरपयतं राज्यात 
शाळाबा्य मलुाींचा सरे्क्षर्ाचा कायविम राबर्नू मादहती सादर करण्याच े
आदेश मा.शालेय शशक्षर् मींत्री तसेच मा.मदहला र् बालवर्कास मींत्री याींना 
ददले होत,े हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, मा.उच्च न्यायालयाच्या आदेशानसुार माहे जून, २०१८ 
अखेरपयतं शाळाबा्य मलुाींचा सरे्क्षर्ाचा कोर्ताही कायविम शासनाकिून 
आखला गेला नसल्याने ‘समथवन’ सींस्थेने ददनाींक ३ जुल,ै २०१८ रोजी लखेी 
ननरे्दनाद्र्ारे ही बाब मा.मखु्यमींत्री, मा.शालेय शशक्षर् मींत्री, मा.मदहला र् 
बालकल्यार् मींत्री, मा.आददर्ासी वर्कास मींत्री तसेच शशक्षर् सींचालक याींच्या 
ननदशवनास आर्ून ददली, हे खरे आहे काय, 
(४) तसेच सन २०१० मध्ये शशक्षर् हक्क कायदा लाग ू झाल्यानसुार राज्य 
शासनाने सन २०११ मध्ये ननयम लाग ू केले असनू महाराषर राज्यात सन 
२०१८-२०१९ मध्ये ६ त े १४ र्ष े र्योग्ातील ३३ हजार पेक्षा जास्त मलेु 
शाळाबा्य असल्याचे ननदशवनास आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन शाळाबाहय मलुाींचे 
सरे्क्षर् करण्याबाबत तसेच बालकाींचा मोर्फत र् सक्तीच्या शशक्षर्ाच्या 
कायद्याची अींमलबजार्र्ी करुन त्याींना शशक्षर् देण्याबाबत कोर्ती कायवर्ाही 
केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, वर्लींबाची काररे् काय आहेत ? 
 
प्रा. िषाय गायििाड : (१) अींशत: खरे आहे. 
 शकै्षणर्क र्षव २०१८-२०१९ च्या सरुूर्ातीस ४२७६८ शाळाबाहय मलुाींचा 
शोध घेर्नू त्याींना शाळेत दाखल करण्यात आले. 
(२) हे खरे नाही. 
 दरर्षी शकै्षणर्क र्षावच्या सरुूर्ातीस शाळेतील शशक्षक बालरक्षक 
म्हर्ून त्याींच्या कायवक्षेत्रातील गार्ात गहृभे्ी देर्नू मलुाींचे सरे्क्षर् करून 
शाळाबाहय मलेु र् वर्शषेत: स्थलाींतरीत होर्ाऱया कु्ुींबाींच्या मलुाींना 
शोधण्याचे काम करतात र् त्याींच्या पालकाींचे समपुदेशन करून मलुाींना 
शाळेत दाखल करण्यासाठी प्रर्तृ्त करतात. तसेच आर्श्यक असल्यास 
स्थलाींतरीत होर्ाऱया कु्ुींबाींच्या मलुाींसाठी शालेय व्यर्स्थापन सशमतीमार्फव त 
हींगामी र्सनतगहृाचे आयोजन करून मलुाींना शाळेत दाखल करण्यात येत.े 
 शकै्षणर्क र्षव २०१९-२०२० च्या सरुूर्ातीसही अशाच प्रकारची 
शोधमोदहम आयोजजत करण्यात आली होती, त्यात ३५३०४ शाळाबाहय मलुाींचा 
शोध घेर्नु त्याींच्या पालकाींचे समपुदेशन करून मलुाींना शाळेत दाखल 
करण्यात आले. 
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(३) र् (४) अींशत: खरे आहे. 
(५) र्रील २ प्रमारे्. 
(६) प्रश्न उद् भर्त नाही. 

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

धोपािे तरीबांदर (ता.गुहागर, स्ज.रत्नाधगरी) येथील  
ग्रामस्थ पाण्यापासून िांधचत असल्याबाबत 

  

(१४) * ५९ श्री.प्रसाद लाड, श्री.प्रविण दरेिर : सन्माननीय पाणीपरुिठा ि 
स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) धोपारे् ग्रामपींचायत (ता.गहुागर, जज.रत्नाधगरी) अखत्यारीत असलेली 
कुळेर्ािी तरीबींदर जलस्र्राज्य र् नळ पार्ीपरुर्ठा योजना कायवरत असनूही 
तरीबींदर ग्रामस्थ मागील र्षवभर पाण्यापासनू र्ींधचत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी धोपार्े ग्रामपींचायतीचे सरपींच, गहुागर पींचायत 
सशमतीचे ग्वर्कास अधधकारी, सभापती, उपसभापती, तहशसलदार, गहुागर, 
उपअशभयींता, पार्ीपरुर्ठा वर्भाग याींना र्ारींर्ार लेखी ननरे्दनाव्दारे मागील 
र्षवभर कळवर्ले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ग्रामसभेमध्ये ठरल्याप्रमारे् काम होत नाही, शासनाच्या 
ी्ंचाईकृती आराखडयात तरीबींदर र्ािीसाठी मेनलाईन ररपेररींगसाठी ननधी 

उपलब्ध करून ददला असनू तो ननधी तरीबींदरसाठी खचव न केल्यामळेु 
योजनेचे काम अपरू्व आहे, सदर ननधी तरीबींदरसाठी खचव करण्यात यार्ा र् 
योजनेचे काम परू्व करण्यात यारे्, या योजनेची कामे परू्व झाल्याशशर्ाय त्या 
कामाची देयके ठेकेदाराींना देऊ नयेत, व्यर्जस्थत पार्ीपरुर्ठा करून शमळार्ा 
आदी मागण्या सदरहू ननरे्दनात स्पष्परे् नमदू केल्या आहेत, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन सदरहू ननरे्दनाच्या 
अनषुींगाने कोर्ती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, वर्लींबाची काररे् काय आहेत ? 
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श्री.गलुाबराि पाटील : (१) हे खरे नाही. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
 धोपारे् तरीबींदर येथील ग्रामस्थाींकिून ददनाींक २४/१०/२०१९ रोजीच े
एकच ननरे्दन उपअशभयींता, ग्रामीर् पार्ीपरुर्ठा वर्भाग, ता.गहुागर, जजल्हा 
पररषद, रत्नाधगरी याींना प्राप्त झालेले आहे. 
(३) होय. 
(४) जलस्र्राज्य ्प्पा-१ कायविमाींतगवत धोपार्े गार्ासाठी राबवर्ण्यात 
आलेल्या नळ पार्ीपरुर्ठा योजनेतील तरीबींदरकरीता पाईपलाईन दरुुस्तीच े
काम आणर् पा्ीलर्ािी, जाधर्र्ािी, गढेुकरर्ािीकरीता पाईपलाईन दरुुस्तीच े
काम पार्ी ी्ंचाई कायविम २०१८-२०१९ अींतगवत करण्यात आले. सदर 
कामाची ननवर्दा रक्कम रुपये ८.९९ लक्ष असनू योजनेर्रील खचावची रक्कम 
रुपये ८.७९ लक्ष इतकी आहे. सदर काम ददनाींक १७/०६/२०१९ रोजी सरुु 
होऊन त े ददनाींक २९/०६/२०१९ रोजी परू्व करण्यात आले असनू पार्ीपरुर्ठा 
ननयशमतपरे् सरुु करण्यात आला आहे. सद्य:जस्थतीत पार्ीपरुर्ठा सरुु 
असल्याबाबत सरपींच, ग्रामपींचायत, धोपार्े याींनी ददनाींक ०३/०२/२०२० 
रोजीच्या पत्रान्र्ये उपअशभयींता, ग्रामीर् पार्ीपरुर्ठा उपवर्भाग, ता.गहुागर, 
जजल्हा पररषद, रत्नाधगरी याींना कळवर्ले आहे. 
(५) प्रश्न उद् भर्त नाही. 

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

रायगड स्जल््यातील रासायतनि िां पनीमधनू सोडण्यात 
येणाऱ्या प्रदवूषत साांडपाण्याबाबत 

  

(१५) * १०३५ श्री.बाळाराम पाटील, श्री.जयांत पाटील : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि 
४६५३९ ला ददनाांि २७ जून, २०१९ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभायत 
सन्माननीय पयायिरण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) सधुागि तसेच तळोजा एमआयिीसी पनरे्ल (जज.रायगि) येथील र्ाढत े
जलप्रदषूर् र् रासायननक कीं पनीमधून प्रदवूषत रासायननक साींिपाण्यार्र 
कोर्तीही प्रक्रिया न करता प्रदवूषत पार्ी थे्  अींबा नदीत सोिल्यामळेु 
वपण्यायोग्य पार्ी परू्वतः प्रदवूषत झाले असनू प्रदवूषत पाण्यामळेु पररसरातील 
शतेी, बागायती र् ग्रामस्थाींच्या आरोग्यार्र वर्परीत पररर्ाम झाले आहेत, हे 
खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, रायगि जजल््यातील रासायननक कीं पन्याींना प्रदवूषत साींिपार्ी 
प्रक्रिया करून सोिण्याबाबत पयावर्रर् वर्भागाची अ् असतानाही सदर 
कीं पन्या या प्रदवूषत साींिपाण्यार्र कोर्तीच प्रक्रिया न करता साींिपार्ी नदीत 
सोिल्यामळेु नदीपात्रालगत असलेले शतेी बागायती र् ग्रामस्थाींचे नकुसान 
होत असतानाही शासन याकि ेदलुवक्ष करीत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन रायगि 
जजल््यातील रासायननक कीं पनीवर्रूध्द कारर्ाई करुन जजल््यातील जनतलेा 
न्याय देण्याबाबत कोर्ती उपाययोजना केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची काररे् काय आहेत ? 
 
श्री.आददत्य ठािरे : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) र् (४) प्रश्न उद् भर्त नाही. 

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

षरांगाबाद येथील षद्योधगि िसाहतीतील दवूषत पाणी  
खामनदीच्या प्रिाहात सोडल्याबाबत 

  

(१६) * ७४९ श्री.अांबादास दानि े: सन्माननीय पयायिरण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) औरींगाबाद येथील र्ाळुींज औद्योधगक र्साहतीतील वर्वर्ध कीं पन्यामधील 
दवूषत साींिपार्ी खामनदीच्या पात्रात सोिल्याचे माहे डिसेंबर, २०१९ मध्ये र्ा 
त्यादरम्यान ननदशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अनेक शतेकरी पाईपलाईनव्दारे खामनदीच्या पात्रातील पार्ी 
शतेीला घेत असल्याने बागायती शतेी धोक्यात आली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार खामनदीच्या पात्रात साींिपार्ी सोिर्ाऱया 
कीं पनीवर्रुध्द कोर्ती कारर्ाई केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची काररे् काय आहेत ? 
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श्री.आददत्य ठािरे : (१) हे खरे नाही. तथावप, औरींगाबाद महानगरपाशलका 
हद्दीतील काही भागातनू अप्रक्रियाकृत घरगतुी साींिपार्ी खामनदीच्या 
पात्रामध्ये शमसळत असल्याचे ननदशवनास आल ेहोत.े 
(२) हे खरे नाही. 
(३) र्ाळूींज औद्योधगक र्साहतीतील सामानयक साींिपार्ी प्रक्रियेतील साींिपार्ी 
पाईपलाईनद्र्ारे खामनदीमध्ये सोिण्यात येत.े 
 औरींगाबाद महानगरपाशलका हद्दीतील काही भागातनू अप्रक्रियाकृत 
घरगतुी साींिपार्ी खामनदीच्या पात्रामध्ये शमसळत असल्याचे ननदशवनास 
आल्याने महाराषर प्रदषूर् ननयींत्रर् मींिळामार्फव त औरींगाबाद महानगरपाशलकेला 
ददनाींक ११/०९/२०१९ र् ददनाींक ०३/०१/२०२० रोजी ननदेश ददले आहेत. 
(४) प्रश्न उद् भर्त नाही. 

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

राज्यातील जलस्त्रोत प्रदवूषत असल्याच ेिें रीय मांत्रालयाच्या  
पाहणीत आढळून आल्याबाबत 

  

(१७) * ७३ श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.हेमांत टिल,े श्री.सततश चव्हाण, श्री.किरण 
पािसिर, श्री.आनांद ठािूर, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.खिाजा बेग, श्री.जयांत पाटील, डॉ.सधुीर ताांबे, डॉ.पररणय फुिे, श्री.अतनल 
भोसल े: ददनाांि १८ डडसेंबर, २०१९ रोजी सभागहृाच्या पटलािर ठेिण्यात 
आलेल्या अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या यादी क्रमाांि ३ मधील प्रश्न क्रमाांि 
४६६४५ ला ददलेल्या उत्तराच्या सांदभायत सन्माननीय पाणीपरुिठा ि स्िच्छता 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कें द्रीय पेयजल आणर् स्र्च्तता मींत्रालयाने राषरीय पेयजल कायविमाींतगवत 
माहे सप् े्ंबर-ऑक््ोबर, २०१९ मध्ये ४ लाख ८९३ जलस्त्रोताींची पाहर्ी केली 
असता त् यापकैी १ लाख ७३ हजार ४८४ इतके म्हर्जेच ३७ ्क्के नसैधगवक 
जलस्त्रोत प्रदवूषत असल्याच ेननदशवनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, नसैधगवक जलस्त्रोत प्रदवूषत होण्यास औद्योधगक क्षेत्रामधील 
रासायननक र् घरगतुी साींिपार्ी सर्ावधधक जबाबदार असल्याच े या पाहर्ीत 
ननदशवनास आल,े हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, जलप्रदषूर्ार्र ननयींत्रर् ठेर्ण्यासाठी स्थाननक पातळीर्र 
जजल्हाधधकारी, जजल्हा पोलीस प्रमखु, जजल्हा न्यायाधीश आणर् प्रदषूर् 
ननयींत्रर् मींिळ याींची कें द्रीय पातळीर्र नदी पनुरूत्थान सींयकु्त सशमती 
स्थापन करण्यात आली होती, सदर सशमतीने या प्रकरर्ी कारर्ाई करुन 
त्याबाबतचा अहर्ाल पाठवर्ण्याचे आदेश कें द्र शासनाने राज्य शासनास ददले 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन जलप्रदषूर्ार्र 
ननयींत्रर् ठेर्ण्यासाठी कोर्ती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, वर्लींबाची काररे् काय आहेत ? 
 
श्री.गलुाबराि पाटील : (१) हे अींशत: खरे आहे.  

सन २०१९-२०२० या आधथवक र्षावत राज्यातील ग्रामीर् भागातील 
वपण्याच्या पाण्याच्या स्त्रोताींच्या तपासर्ीमधील कें द्र शासनाच्या IMIS र्र 
झालेल्या नोंदीनसुार रासायननक तपासर्ीतनू १०.१ ्क्के र् जवैर्क 
तपासर्ीतनू ८.३९ ्क्के स्त्रोत दवूषत आढळून आलेले आहेत. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
 महाराषर प्रदषूर् ननयींत्रर् मींिळ कोर्त्याही उद्योगास नदीमध्ये 
अप्रक्रियायकु्त साींिपार्ी वर्सगव करण्यास परर्ानगी देत नाही. 
 तथावप, महाराषरातील नद्याींचे प्रदषूर् बहुताींश अप्रक्रियाकृत र् 
अींशत: प्रक्रियाकृत घरगतुी साींिपार्ी नदीपात्रात सोिल्यामळेु होत.े 
(३) हे खरे आहे. 
 नदी प्रदषुर्ार्र ननयींत्रर् ठेर्ण्यासाठी जजल्हा पातळीर्र, 
जजल्हाधधकारी, जजल्हा पोलीस प्रमखु, जजल्हा न्यायाधीश आणर् महाराषर 
प्रदषूर् ननयींत्रर् मींिळ याींचा समारे्श असलेल्या पयावर्रर् सींननयींत्रर् कृती 
दलाची स्थापना प्रदवूषत नदी पटे्ट असलेल्या जजल््याींमध्ये करण्यात आलेली 
आहे. तसेच राज्य पातळीर्र नदी पनुरूस्थापन सशमतीचे गठन करण्यात 
आले आहे. सदर सशमती राज्यस्तरार्र प्रदवूषत नद्याींसाठी बनवर्ण्यात 
आलेल्या कृती आराखडयाींच्या अींमलबजार्र्ीर्र सींननयींत्रर्ाच े काम करत.े 
कें द्रीय प्रदषूर् ननयींत्रर् मींिळ जलशक्ती मींत्रालय, भारत सरकार ्याींना या 
सशमतीमार्फव त अहर्ाल सादर करण्यात येतो.  
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(४) जलप्रदषूर्ार्र ननयींत्रर् ठेर्ण्यासाठी खालीलप्रमारे् उपाययोजना करण्यात 
आली आहे :- 

क) कारखान्याींना नदीमध्ये प्रक्रियायकु्त साींिपार्ी सोिण्यास प्रनतबींध 
करण्यात आला आहे. 

ख) स्थाननक स्र्राज्य सींस्थाींनी त्याींचे साींिपार्ी व्यर्स्थापन र् घनकचरा 
व्यर्स्थापनासाठी भाींिर्ली खचावतनू २५ ्क्के रक्कम राखीर् ठेर्नू 
याच कारर्ासाठी र्ापररे् बींधनकारक केले आहे.  

ग) स्थाननक स्र्राज्य सींस्थाींनी त्याींच्या साींिपार्ी यींत्रर्ा बाींधून 
अद्ययार्त करण्यासाठी नो्ीसा ददलेल्या आहेत. 

घ) कारखान्याींचे प्रदषूर् ननहाय र्गीकरर् करून जास्त प्रदषूर् करर्ाऱया 
कारखान्याींना सींगर्कीय पध्दतीने ननर्िून भे्ी ददल्या जातात. 

ङ) १७ र्गीकृत ग्ातील कारखान्याींना ऑनलाईन मॉनन्रीींग शसजस््म 
लार्रे् बींधनकारक केलेले आहे. त्यानसुार सींबींधधत कारखान्याींनी 
यींत्रर्ा बसवर्लेली आहे. 

च) नदीच्या सरे्क्षर्ाचे अहर्ाल मींिळाच्या सींकेतस्थळार्र ठेर्ले जातात. 
त) मींिळाने तयार केलेल्या अींमलबजार्र्ी धोरर्ानसुार (Enforcement 

Policy) कारखान्याींर्र कायवर्ाही केली जात.े 
(५) प्रश्न उद् भर्त नाही. 

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

पूिय उच्च प्राथशमि ि पूिय माध्यशमि शशष्ट्यितृ्ती  
रिमेपासून विद्याथी िांधचत असल्याबाबत 

  

(१८) * ७०९ श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अतनल सोले, श्री.धगरीशचांर व्यास : 
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात माहे रे्फब्ररु्ारी, २०१७ मध्ये परू्व उच्च प्राथशमक शशषयर्तृ्ती 
परीक्षा (इयत्ता ५ र्ी) र् परू्व माध्यशमक शशषयर्तृ्ती परीक्षा (इयत्ता ८ र्ी) 
घेण्यात आली होती, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त शशषयर्तृ्ती परीक्षेत एकूर् ३००६३ वर्द्याथी शशषयर्तृ्ती 
परीक्षेत पात्र ठरले असनू पात्र वर्द्यार्थयांपकैी ५५२५ पात्र वर्द्याथी 
शशषयर्तृ्तीची रक्कम न शमळाल्यामळेु शशषयर्तृ्तीपासनू र्ींधचत आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन र्ींधचत वर्द्यार्थयांना 
शशषयर्तृ्ती शमळण्याबाबत कायवर्ाही करुन सींबींधधत अधधकाऱयाींवर्रूध्द कोर्ती 
कारर्ाई केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची काररे् काय आहेत ? 
 

प्रा. िषाय गायििाड : (१) होय. 
(२) र् (३) अींशत: खरे आहे. 
 शशषयर्तृ्तीसाठी पात्र वर्द्यार्थयांपकैी काही वर्द्यार्थयांच ेबॅंक खात्याची 
मादहती चुकीची असल्याने शशषयर्तृ्तीची रक्कम बॅंकेकिून परत आली आहे. 
वर्द्यार्थयांना बॅंक खात्याची मादहती पनु:श्च भरण्याकरीता सींधी उपलब्ध 
करुन देण्यात आली आहे. उक्त बबनचकू मादहती प्राप्त करण्याची र् काही 
वर्द्यार्थयांच्या बॅंक खात्याची मादहती भरुन शशषयर्तृ्ती वर्तरर्ाची कायवर्ाही 
शशक्षर् सींचालनालयामार्फव त सरुू आहे. 
(४) प्रश्न उद् भर्त नाही. 

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

साांगली, िोल्हापूर ि सातारा स्जल््यात अततिषृ्ट्टीने नुिसान 
 र्ालेल्या शाळाांना आधथयि मदत शमळण्याबाबत 

  

(१९) * ८६ 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) राज्यात साींगली, कोल्हापरू र् सातारा जजल््याच्या काही भागात 
अनतर्षृ्ी झाल्याने शासकीय र् खाजगी शाळाींचे नकुसान झाल्याच े माहे 
ऑगस््, २०१९ मध्ये र्ा त्यादरम्यान ननदशवनास आल,े हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर शाळाींचे नकुसानीचे पींचनामे शासनाकिून करण्यात आले 
असनू सदर शाळाींना शासनाकिून कोर्तीही मदत प्राप्त झाली नाही, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन उक्त शाळाींना 
नकुसान भरपाई शमळण्याबाबत कोर्ती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची काररे् काय आहेत ? 
  

प्रा. िषाय गायििाड : (१) होय. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
(३) ननधी उपलब्धतनेसुार क्षनतग्रस्त शाळाींची दरुूस्ती/र्गवखोली बाींधकाम 
जजल्हा ननयोजन सशमती, जजल्हा पररषद सेस र्फीं ि, सी.एस.आर.र्फीं ि र् समग्र 
शशक्षा अशभयान इ. माध्यमातनू भरण्याची तजर्ीज ठेर्ली आहे. 
(४) प्रश्न उद् भर्त नाही. 

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

जव्हार ि मोखाडा (स्ज.पालघर) पररसर वििशसत िरण्यािरीता  
तनधी उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

  

(२०) * ७४५ श्री.रवि ांर फाटि : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३८९८० ला ददनाांि      
६ माचय, २०१८ रोजी ददलले्या उत्तराच्या सांदभायत सन्माननीय पययटन मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) जव्हार र् मोखािा (जज.पालघर) तालकेु शमनी महाबळेश्र्र म्हर्ून 
ओळखले जात असनू तथे ेपयव् काींसाठी पयव् न क्षेत्र वर्कशसत न केल्यामळेु 
सदर पररसर पयव् नदृष्या वर्कशसत करण्यासाठी लोकप्रनतननधीींकिून 
सातत्याने मागर्ी होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, जव्हार तालकु्यातील दाबोसा धबधबा, पलचुा धबधबा तसेच 
खिखि िॅम, हनमुान पॉईं्, सनसे् पॉईं् इत्यादी पयव् न क्षते्राींना मोठ्या 
प्रमार्ात पयव् काींकिून भे्ी देण्यात येतात, परींत ु सदर पररसराचा 
ननधीअभार्ी वर्कास करण्यात न आल्याने कामे प्रलींबबत आहेत, सदर 
वर्कासासाठी शासनाकिून ननधी केव्हा उपलब्ध करुन देण्यात येईल, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन जव्हार र् मोखािा 
पररसराचा वर्कास करण्याच्यादृष्ीने कोर्ती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.आददत्य ठािरे : (१) होय. 
(२) र् (३) सन २०१५-२०१६ त ेसन २०१९-२०२० या कालार्धीमध्ये प्रादेशशक 
पयव् न वर्कास योजनेंतगवत जव्हार र् मोखािा तालकु्यातील ओसरवर्रा, 
सयुवमाळ, देर्बाींध, दाभोसा धबधबा, र्ाशाळा, मोखािा, खोिाळा, र्ॉलबब्रज 
इत्यादी पयव् नस्थळाींच्या दठकार्ी वर्कास कामाींकरीता रुपये ६०३.०० लक्ष 
ननधी वर्तरीत करण्यात आला आहे. तसेच जव्हार र् मोखािा तालकु्यातील 
पयव् नस्थळाींच्या वर्कासासाठी सन २०१५-२०१६ त े सन २०१८-२०१९ या 
कालार्धीत जजल्हा र्ावषवक योजनेच्या क र्गव पयव् नस्थळ वर्कास 
योजनेंतगवत रुपये ४१३२.०० लक्ष ननधी वर्तरीत करण्यात आला आहे. 
प्रादेशशक पयव् न वर्कास योजनेमधून आणर् जजल्हा र्ावषवक योजनेमधून 
वर्तरीत करण्यात आलेल्या ननधीमधून प्रामखु्याने प्रसाधनगहृ, सींरक्षक शभींत, 
रस्त,े पेव्हर ब्लॉक, पररसर सशुोशभकरर्, पथददर्,े पार्ीपरुर्ठा, र्ाहनतळ 
इत्यादी कामे करण्यात आली आहेत.  
(४) प्रश्न उद् भर्त नाही. 

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

आांतरराष्ट्रीय शशक्षण मांडळाच्या इयत्ता चौथीच्या पुस्तिातून छत्रपती 
शशिाजी महाराजाांचा इततहास िगळण्यात आल्याबाबत 

  

(२१) * ४९ श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.सततश चव्हाण, 
श्री.आनांद ठािूर, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.अब्दलु्लाखान दरुायणी, श्री.विक्रम 
िाळे, श्री.खिाजा बेग, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफय  भाई जगताप, 
अॅड.हुस्नबान ू खशलफे, श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.आनांदराि 
पाटील, श्री.जनादयन चाांदरूिर, प्रा.जोगेन्र ििाड,े आकिय .अनांत गाडगीळ, 
श्री.अमरनाथ राजूरिर, डॉ.िजाहत शमर्ाय, श्री.तनलय नाईि, श्री.अतनल 
भोसल े: सन्माननीय शालये शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
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(१) राज्यातील शासकीय शाळाींमधील वर्द्यार्थयांना स्थाननक सींस्कृती जपत 
आींतरराषरीय दजावचे शशक्षर् शमळारे् म्हर्ून स्थाननक भाषा माध्यमातील 
शाळाींसाठी आींतरराषरीय शशक्षर् मींिळ शासनाने स्थापन केले असनू सन 
२०१८ मध्ये पसु्तकावर्ना चालर्ाऱ या या शाळाींसाठी यींदा पदहली त ेचौथीची 
पसु्तके ऑगस्् मदहन्यात तापण्यात आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्याच्या महाराषर राज्य आींतरराषरीय शशक्षर् मींिळाने या 
शकै्षणर्क र्षावत इयत्ता चौथीच्या अभ्यासिमासाठी तापण्यात आलले्या 
पसु्तकातनू तत्रपती शशर्ाजी महाराज याींचा इनतहास साींगर्ारा भाग 
र्गळल्याचे ददनाींक १७ ऑक््ोबर, २०१९ रोजी र्ा त्यासमुारास ननदशवनास 
आल,े हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, इयत्ता चौथीसाठीच्या पसु्तकातनू तत्रपती शशर्ाजी 
महाराजाींचा इनतहास भवर्षयात कधीही न बदलण्याबाबत वर्धीमींिळाच्या उभय 
सभागहृात सन १९९१ मध्ये तसा ठरार् देखील सींमत करण्यात आला होता, हे ही 

खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन तत्रपती शशर्ाजी 
महाराजाींचा अर्मान करर्ाऱया कृतीस जबाबदार असर्ाऱयाींवर्रुध्द कारर्ाई  
करुन तत्रपती शशर्ाजी महाराजाींचा इनतहास साींगर्ारा भाग चौथीच्या 
अभ्यासिमात रहार्ा यासाठी कोर्ती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, वर्लींबाची काररे् काय आहेत ? 
 
प्रा. िषाय गायििाड : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) अींशत: खरे आहे. सन १९९२-१९९३ पासनू सरुू होर्ाऱया नर्ीन 
अभ्यासिमात तत्रपती शशर्ाजी महाराजाींचा अभ्यासिम ठेर्ण्यात येर्ार 
असल्याचे ननरे्दन करण्यात आले होत.े 
(४) नर्ीन शकै्षणर्क धोरर्ानसुार अभ्यासिम सधुारण्यात येर्ार असनू 
याबाबत योग्य काळजी घेण्यात येईल.  
(५) प्रश्न उद् भर्त नाही. 

----------------- 
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ऊसतोड िामगाराांच्या मलुाांसाठी तनिासी िसततगहृ बाांधण्याबाबत 
  

(२२) * १०३६ श्री.विनायिराि मेटे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४२६७६ ला 
ददनाांि १६ जुल,ै २०१८ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभायत सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बीि जजल््यामधुन येत असलेले ऊसतोि कामगार र्षावतील सहा मदहने 
राज्यातील वर्वर्ध दठकार्ी जार्नू ऊसतोिीच ेकाम करीत असल्याने त्याींच्या 
मलुाींना योग्यप्रकारे शशक्षर् शमळत नसनू त्याींच्या राहण्याची सोयही होत 
नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ऊसतोि कामगाराींच्या मलुाींना योग्य प्रकारचे शशक्षर् शमळारे् 
याकरीता त्याींच्या मलुाींकरीता ऊसतोि ननर्ासी र्सनतगहृ असारे् अशी मागर्ी 
मागील अनेक र्षावपासनू होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन ऊसतोि 
कामगाराींच्या मलुाींसाठी ननर्ासी र्सनतगहृ बाींधण्याबाबत कोर्ती कायवर्ाही 
केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची काररे् काय आहेत ? 
 
प्रा. िषाय गायििाड : (१) नाही, हे खरे नाही. 
 हींगामी र्सनतगहृ योजना, बालरक्षक र् इतर पयवर्के्षीय यींत्ररे्मार्फव त 
अशा पालकाींच्या पाल्याींना स्थलाींतरापासनू रोखले जात ेर् सदर मलुाींना शाळेत 
प्ररे्श ददला जातो. सदर मलुाींसाठी शाळा व्यर्स्थापन सशमतीमार्फव त हींगामी 
र्सनतगहृ चालवर्ण्यात येतात. काही अपररहायव पररजस्थतीत काही मलेु 
पालकाींसोबत गलेी तर त्याींना शशक्षर् हमी कािव देण्यात येत.े पालक 
कामासाठी स्थलाींतरीत झालेल्या पररसरातील जर्ळच्या शाळेत शशक्षर् हमी 
कािव दाखर्नू प्ररे्श घेतात त्यामळेु त्याींचे शकै्षणर्क नकुसान होत नाही.  
(२), (३) र् (४) प्रश्न उद् भर्त नाही. 

  

----------------- 
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आर.टी.ई.अांतगयत शुल्िाची प्रततपुती शमळणेबाबत 
  

(२३) * ४१ श्री.सततश चव्हाण, श्री.हेमांत टिल,े श्री.विक्रम िाळे, श्री.अमरनाथ 
राजूरिर : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४७८५६ ला ददनाांि २० जून, २०१९ रोजी 
ददलेल्या उत्तराच्या सांदभायत सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) शासनाने ‘‘राई् ्ू एज्यकेुशन‘‘ हा कायदा सन २०१२-२०१३ मध्ये 
अींमलात आर्ला असनू आर.्ी.ई.अींतगवत खाजगी शाळाींमध्ये शासनाने ठरर्नु 
ददलले्या ननयमाप्रमारे् २५ ्क्के मलुाींना प्ररे्श ददला जातो र् प्ररे्श घेतलेल्या 
प्रनतवर्द्याथी सरासरी रुपये १७,६७०/- दरर्षी शासनाने सींस्थेला दयारे् 
लागतात, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यात आर.्ी.ई. प्ररे्शाच्या ९,१९५ शाळा र् एकूर् जागा 
१,१६,८६५ असनू प्ररे्शासाठी द्यार्याच्या शलु्काचे प्रनतर्षी रुपये ७१५ को्ी 
राज्य शासनाने शकै्षणर्क सींस्थाींना देरे् आर्श्यक आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सींस्थेस शलु्क रे्ळेर्र शमळत नसल्याने शाळाींना आधथवक 
अिचर्ीींना सामोरे जारे् लागत असनू कमवचाऱ याींच्या रे्तनासाठी सधु्दा 
अिचर्ी येत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन आर.्ी.ई.अींतगवत 
शाळाींना द्यार्याचे वर्द्यार्थयांचे शलु्क त्र्ररत सींस्थाींना देण्यासाठी कोर्ती 
कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, वर्लींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
प्रा. िषाय गायििाड : (१) अींशत: खरे आहे.  
(२) हे खरे नाही. 
(३), (४) र् (५) प्रश्न उद् भर्त नाही. 
 

----------------- 
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सिय शशक्षा अशभयान (समग्र शशक्षा) मधील िां त्राटी िमयचाऱ्याांना  
शासन सेिेत सामािून घेण्याबाबत 

  

(२४) * १११२ प्रा.जोगेन्र ििाड े: सन्माननीय शालये शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कें द्र र् राज्य शासनाच्या सींयकु्त वर्द्यमाने सरुु झालेल्या सर्वशशक्षा 
अशभयान (समग्र शशक्षा) मधील कायवरत असलेले कमवचारी मागील १५ 
र्षावपासनू कीं त्रा्ी तत्र्ार्र असल्याचे माहे डिसेंबर, २०१९ च्या दसुऱ या 
आठर्डयात ननदशवनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त कमवचाऱ याींनी १५ र्षावपासनू कीं त्रा्ी तत्र्ार्र काम 
केल्याने शासन सेरे्त कायम होऊ या आशरे्र रादहल्याने शासनाच्या 
नोकरीतील र्योमयावदेचा ्प्पाही पार केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन कीं त्रा्ी कमवचाऱ याींना 
शासन सेरे्त कायमस्र्रुपी सामार्नू घेण्याबाबत कोर्ती कायवर्ाही केली र्ा 
करण्यात येत आहे, तसेच कमवचाऱ याींना शासन सेरे्त कधीपयतं सामार्नू घेरे् 
अपेक्षक्षत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
प्रा. िषाय गायििाड : (१) र् (२) सर्व शशक्षा अशभयान (समग्र शशक्षा) या कें द्र 
परुस्कृत योजनेंतगवत कें द्र शासनाच्या मागवदशवक सचुनाींनसुार योजनेच्या 
कायावन्र्यनासाठी आर्श्यक अधधकारी/कमवचारी याींची ननयकु्ती ही कीं त्रा्ी 
तत्र्ार्र क्रकीं र्ा प्रनतननयकु्तीने करार्याची आहे. यानसुारच आर्श्यकतनेसुार 
अधधकारी/कमवचारी याींच्या ननयकु्त्या कीं त्रा्ी तत्र्ार्र क्रकीं र्ा प्रनतननयकु्तीने 
र्ेळोरे्ळी करण्यात आलेल्या आहेत. 
(३) मा.न्यायालयाच्या ननर्वयानसुार कीं त्रा्ी तत्र्ार्रील नेमर्ूका/ननयकु्त्या 
ननयशमत कररे् ही बाब वर्धीग्रा्य ठरत नाही. कीं त्रा्ी ननयकु्त्या ननयशमत 
केल्यास मा.सर्ोच्च न्यायालयाने र्ेळोरे्ळी पाररत केलेल्या न्याय ननर्वयाचा 
अर्मान होईल. त्यामळेु कीं त्रा्ी तत्र्ार्रील ननयकु्त्या ननयशमत कररे् उधचत 
नाही.  
(४) प्रश्न उद् भर्त नाही. 

----------------- 
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राज्यातील प्रदवूषत नद्याांच ेपटे्ट पुनरुज्जीिीत िरण्याबाबत 
  

(२५) * ९१७ श्री.रामदास िदम, श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊफय  भाई 
जगताप, अॅड.हुस्नबान ू खशलफे, श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.सधुीर ताांबे, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.जनादयन चाांदरूिर, प्रा.जोगेन्र ििाड,े आकिय .अनांत 
गाडगीळ, श्री.अमरनाथ राजूरिर, डॉ.िजाहत शमर्ाय : सन्माननीय पयायिरण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राषरीय हररत लर्ादाच्या माहे एवप्रल, २०१९ मधील आदेशानसुार 
राज्यातील नद्याींच्या प्रदवूषत ्प्प्याींची सींख्या अधधक असल्याचे ननषपन्न 
झाले असनू महाराषरामध्ये ४० नद्याींचे पटे्ट प्रदवूषत तर त्यातील २१ नद्याींच े
प्रस्तार् तसेच राज्यातील ७७ नद्याींपकैी १७ नद्याींच्या ४९ प्रदवूषत ्प्प्याींच्या 
पनुरुज्जीर्नासाठी शासनाने महाराषर स्र्च्त नदी अशभयानाींतगवत रुपये ३८०० 
को्ीींची तरतदू करण्याची मागर्ी असलेला प्रस्तार् माहे जून, २०१९ मध्ये र्ा 
त्यादरम्यान कें द्र शासनाच्या ननती आयोगाकि े पाठवर्ले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, प्रदषूर्ाबाबतचा तपशील काय आहे, उक्त प्रस्तार्ाचे स्र्रुप 
काय आहे र् त्याबाबत ननती आयोगाकिून काही प्रनतसाद शमळाला आहे 
काय, त्याचे स्र्रुप काय आहे,  
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन नीती आयोगाकिून 
उक्त प्रस्तार्ाबाबत प्रनतसाद शमळण्यासाठी पाठपरुार्ा करण्याबाबत कोर्ती 
कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, तसेच सदर प्रस्तार्ास मींजुरी केव्हा 
शमळर्ार आहे, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.आददत्य ठािरे : (१) र् (२) मा. राषरीय हररत लर्ाद, नर्ी ददल्ली येथ े
दाखल झालले्या प्रकरर्ी राज्यातील नदयाींमध्ये ५३ प्रदवुषत पटे्ट असल्याच े
आदेशात नमदु केले आहे. राज्यातील नदयाींमधील प्रदषूर् कमी करून त्याच े
सींर्धवन करण्याकररता राज्य नदी सींर्धवन योजनेंतगवत वर्भागास स्थाननक 
प्राधधकरर्ाकिून (महानगरपाशलका, नगरपाशलका, नगरपररषद, जजल्हा पररषद, 
पींचायत सशमत्या, ग्रामपींचायत इ.) रुपये ३८०० को्ीचे एकूर् २१ प्रस्तार् प्राप्त  
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झाले होत.े सदर प्रस्तार्ाच्या अनषुींगाने रुपये ३८०० को्ी इतका ननधी 
उपलब्ध करुन देण्याबाबत मखु्य सधचर् महोदयाींच्या दद.२८/०६/२०१९ रोजीच्या 
अधवशासकीय पत्रान्र्ये ननती आयोगास वर्नींती करण्यात आली आहे.      
(३) र् (४) उक्त प्रस्तार्ास मान्यता शमळरे्सींदभावत पाठपरुार्ा करण्यात येत 
आहे. 

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

िाडा (स्ज.पालघर) तालुक्यातील शसनस्जयया लाईफ सायन्सेस  
िां पनीिर िारिाई िरण्याबाबत 

  

(२६) * २८४ श्री.आनांद ठािूर, श्री.हेमांत टिल,े श्री.खिाजा बेग, श्री.किरण 
पािसिर : सन्माननीय पयायिरण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील  
काय :- 
(१) र्ािा (जज.पालघर) तालकु्यातील गातसे ग्रामपींचायतीच्या हद्दीतील 
शसनजजवया लाईर्फ सायन्सेस औषधाींचे उत्पादन करर्ाऱया कीं पनीमधून 
ननघर्ाऱया दवूषत साींिपाण्यामळेु पररसरातील शतेकऱयाींच्या शतेात साींिपार्ी 
जार्नू शतेीचे नकुसान झाल्याचे माहे डिसेंबर, २०१९ मध्ये र्ा त्यादरम्यान 
ननदशवनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार सदर कीं पनी व्यर्स्थापनार्र कोर्ती कारर्ाई 
केली र्ा करण्यात येत आहे,  
(३) नसल्यास, वर्लींबाची काररे् काय आहेत ? 
  

श्री.आददत्य ठािरे : (१) हे खरे आहे. 
(२) प्रश्नाधीन वर्षयाच्या अनषुींगाने प्राप्त तिारीनसुार महाराषर प्रदषूर् 
ननयींत्रर् मींिळामार्फव त सींबींधधताींसमरे्त ददनाींक ३०/०१/२०२० रोजी केलेल्या 
पाहर्ीदरम्यान मे.शसनजजवया लाईर्फ सायन्सेस प्रा.शल., जज.पालघर या 
उद्योगामधून सोिलेले औद्योधगक साींिपार्ी पररसरातील शतेीमध्ये 
शमसळल्याचे ननदशवनास आले होत.े त्यामळेु महाराषर प्रदषूर् ननयींत्रर् 
मींिळामार्फव त सदर उद्योगास ददनाींक १८/०२/२०२० रोजी उत्पादन बींद 
करण्याचे आदेश देण्यात आलेले आहेत.   
(३) प्रश्न उद् भर्त नाही. 

 ----------------- 
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राज्यातील उच्च शशक्षण विभागात सहसांचालि पदाच्या तनयुक्तीबाबत 
  

(२७) * ४०४ श्री.गोवपकिशन बाजोरीया : सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील उच्च शशक्षर् वर्भागात सहसींचालक पदासाठी गोपनीय 
पध्दतीने अजव मागर्त ननर्ि प्रक्रिया परू्व केल्याचे माहे जानेर्ारी, २०२० 
मध्ये र्ा त्यादरम्यान ननदशवनास आले असनू सदर ननर्ि प्रक्रियेतनू ननर्ि 
केलेल्या १२ जर्ाींना सहसींचालक पदाचा कायवभार सोपवर्ण्यात आल्याने सदर 
पदाकरीता गोपनीय पध्दतीने अजव मागवर्ण्यामागची काररे् काय आहेत, 
(२) असल्यास, सदर पदाकरीता राज्यात राषरपती राजर्् लाग ू असताना 
एका गोपनीय पत्राद्र्ारे सहसींचालक पदासाठी ननयकु्त प्रक्रिया राबवर्ण्यात 
आल्यामळेु या प्रक्रियेची चौकशी करण्यात येर्ार आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन सदर ननर्ि प्रक्रिया 
रद्द करण्याबाबत कायवर्ाही करुन सदर ननर्ि प्रक्रियेत दोषी असर्ाऱयाींवर्रुध्द 
कोर्ती कारर्ाई केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.उदय सामांत : (१) हे खरे नाही. 
 राज्यातील उच्च शशक्षर् वर्भागातील सहसींचालक पदाचे सेर्ाप्ररे्श 
ननयम अींनतम झाले नसल्यामळेु सदर पदार्रील ननयकु्तीकरीता गठीत 
केलेल्या ननर्ि सशमतीच्या शशर्फारशीनसुार पात्र उमेदर्ाराींची केर्ळ तात्परुत्या 
स्र्रुपात सदर पदार्र ननयकु्ती करण्यात येत.े तात्परुत्या स्र्रुपात ननयकु्त 
वर्भागीय सहसींचालकाींना देण्यात आलेली मदुतर्ाढ ददनाींक १५/११/२०१९ रोजी 
सींपषु्ात येर्ार असल्याने ननर्ि प्रक्रिया राबवर्रे् आर्श्यक होत.े सदर 
ननयकु्त्या ्या शासकीय महावर्द्यालये/शासकीय सींस्थेतील प्राध्यापक/ 
सहयोगी प्राध्यापक यामधून तात्परुत्या स्र्रुपात करार्याच्या असल्याने अजव 
मागवर्ताना सींचालक, उच्च शशक्षर्, परेु् याींच्या पत्रान्र्ये तात्काळ र् 
गोपनीय या शीषावनसुार प्राचायव/सींचालक, शासकीय महावर्द्यालये/सींस्था याींना 
पत्रव्यर्हार करण्यात आला होता तसेच ही बाब तात्काळ इच्तुक 
उमेदर्ाराींच्या ननदशवनास आर्ण्याबाबत कळवर्ण्यात आले होत.े 
(२) प्रश्न उद् भर्त नाही. 
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 तात्परुत्या स्र्रुपात ननयकु्त वर्भागीय सहसींचालकाींना देण्यात 
आलेली मदुतर्ाढ ददनाींक १५/११/२०१९ रोजी सींपषु्ात येर्ार असल्याने ननर्ि 
प्रक्रिया राबवर्रे् आर्श्यक होत.े त्यामळेु वर्दहत कायवपध्दतीने ननर्ि प्रक्रिया 
राबवर्ण्यात येऊन सहसींचालक पदार्रील तात्परुत्या स्र्रुपातील ननयकु्त्या 
्या शासन मान्यतनेींतरच करण्यात आलेल्या आहेत. 
(३) प्रश्न उद् भर्त नाही. 
(४) प्रश्न उद् भर्त नाही. 

----------------- 
  
पांढरपूर (स्ज.सोलापूर) येथील महाराष्ट्र पययटन वििास महामांडळाच् या 

पययटि तनिासाची इमारत विनािापर पडून असल् याबाबत 
  

(२८) * १०९१ श्री.प्रशाांत पररचारि : सन्माननीय पययटन मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) पींढरपरू (जज.सोलापरू) येथील महाराषर पयव् न वर्कास महामींिळाच् या 
पयव् क ननर्ासाची इमारत वर्नार्ापर पिून असल् याचे माहे डिसेंबर, २०१९ 
च् या शरे््च् या आठर्डयात ननदशवनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, मागील पींधरा र्षावत या इमारतीबाबत नर्नर्ीन धोरर् 
आखल े गेले, पींचताराींक्रकत हॉ्ेल प्रस् तार्, सींत वर्द्यापीठाच् या प्रशासकीय 
इमारतीचा प्रस् तार्, मात्र याबाबत कोर्ताच ननर्वय घेण्यात आला नाही, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, श्री वर्ठ्ठल रुजक्मर्ी मींददरासाठी सशमतीच् या माध् यमातनू 
बाींधण्यात आलेल्या भक् तननर्ासाचा पयव् क र्ापर करीत असताना पयव् न 
वर्भागाची इमारत ही वर्नार्ापर, महसलूवर्ना पिून आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन सदर पयव् क 
ननर्ासाच्या इमारतीचा र्ापर होण्याकरीता कोर्ती कायवर्ाही केली र्ा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, वर्लींबाची काररे् काय आहेत ? 
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श्री.आददत्य ठािरे : (१) हे खरे नाही. 
 पींढरपरू येथील महाराषर पयव् न वर्कास महामींिळ याींचे पयव् क 
ननर्ास सन १९९५ मध्ये श्री वर्ठ्ठल रुजक्मर्ी मींददर सशमती, पींढरपरू याींना ३० 
र्षावकरीता भािपेट्टयाने ददले आहे. सदर सशमतीमार्फव त भावर्काींना भक्त 
ननर्ास उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. 
(२) सदर जागेत श्री वर्ठ्ठल रुजक्मर्ी मींददर सशमती र् महाराषर पयव् न 
वर्कास महामींिळामार्फव त सींयकु्तपरे् ‘भागर्त सकी्’ करण्याचे प्रस्तावर्त 
आहे. 
(३) सदर पयव् न ननर्ास र् उपहारगहृ या करीताच ेमहाराषर पयव् न वर्कास 
महामींिळास दरर्षी रुपये ८.०० लक्ष इतके भाि े ननजश्चत करण्यात आल े
आहे. 
(४) र् (५) प्रश्न उद् भर्त नाही. 
 ----------------- 
  

अल्पसांखयाांि समाजाच ेविद्याथी उच्च माध्यशमि आणण पदिी 
अभ्यासक्रमाच्या प्रिेशापासून िांधचत रादहल्याबाबत 

  

(२९) * २७८ डॉ.िजाहत शमर्ाय, श्री.शरद रणवपसे, अॅड.हुस्नबान ू खशलफे, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोि ऊफय  भाई जगताप, आकिय .अनांत गाडगीळ : 
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) उदुव एज्यकेुशन बोिावची मान्यता कायम ठेर्त पढुील कायवर्ाही करण्याच े
आदेश मा.मुींबई उच्च न्यायालयाने देर्नूही शासनाने त्याकि ेदलुवक्ष केल्यामळेु 
अल्पसींख्याींक समाजाच्या उच्च माध्यशमक आणर् पदर्ीच्या अभ्यासिमासाठी 
प्ररे्शापासनू वर्द्यार्थयावना र्ींधचत रहारे् लागत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन अल्पसींख्याींक 
समाजाच्या वर्द्यार्थयांच े शकै्षणर्क नकुसान होर् ू नये यासाठी कोर्ती 
कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, वर्लींबाची काररे् काय आहेत ? 
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प्रा. िषाय गायििाड : (१) रर् याधचका िमाींक ९७४०/२०१७ मध्ये मा.उच्च 
न्यायालयाच्या ददनाींक १३ सप् े्ंबर, २०१७ रोजीच्या अींतररम आदेशाच्या 
अनषुींगाने सदर मींिळाच े वर्द्याथी, मींिळ परीक्षेस बसरे्साठीच्या अ्ीींची 
पतूवता करीत असतील तर त्याींचे मींिळ पररक्षेचे आरे्दनपत्र भरून 
ननयमाप्रमारे् पढुील कायवर्ाही करण्याबाबत महाराषर राज्य माध्यशमक र् 
उच्च माध्यशमक मींिळाने सर्व वर्भागीय मींिळाींना सधूचत केले आहे. 
 मा.उच्च न्यायालयाच्या ददनाींक १३ सप् े्ंबर, २०१७ रोजीच्या अींतररम 
आदेशाच्या अनषुींगाने वर्द्याथी पदर्ी अभ्यासिमाच्या प्ररे्शापासनू र्ींधचत 
रादहलेले नाहीत. 
(२) प्रश्न उद् भर्त नाही. 
(३) प्रश्न उद् भर्त नाही. 

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

विद्यािधधयनी सांस्था सांचशलत विद्यामांददर शाळेची इमारत  
धोिादायि र्ाल्याबाबत 

  

(३०) * ९४० श्री.िवपल पाटील : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वर्द्यार्धधवनी सींस्था सींचशलत वर्द्यामींददर शाळेची इमारत धोकादायक 
असल्याचे ननदशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन वर्द्यार्थयांच्या 
जजर्ीताच्या सरुक्षक्षततचे्यादृष्ीने र् शशक्षर् अखींिीत सरुू रहारे् म्हर्ून 
महानगरपाशलकेच्या शाळेतील ररक्त खोल्या उपलब्ध करून देण्याबाबत 
कोर्ती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, तसेच याबाबतची सद्यःजस्थती 
काय आहे, 
(३) नसल्यास, वर्लींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
प्रा. िषाय गायििाड : (१) होय. 
(२) वर्द्यार्थयांच्या सरुक्षक्षततचे्यादृष्ीने सदर शाळेचे स्थलाींतर जर्ळच्या 
वर्द्याननकेतन प्राथशमक शाळेमध्ये करण्याची तजर्ीज ठेर्ली आहे. 
(३) प्रश्न उद् भर्त नाही. 

----------------- 
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िस्तुरबा गाांधी विद्यालयातील शशक्षि िमयचाऱ्याांना  
मानधनाऐिजी िेतनशे्रणी देण्याबाबत 

  

(३१) * २२६ श्री.विक्रम िाळे, श्री.हेमांत टिल,े श्री.सततश चव्हाण, डॉ.सधुीर 
ताांबे, श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.बाळाराम पाटील, श्री.श्रीिाांत देशपाांड,े श्री.िवपल 
पाटील : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४४६४२ ला ददनाांि २७ नोव्हेंबर, २०१८ रोजी 
ददलेल्या उत्तराच्या सांदभायत सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील कस्तरुबा गाींधी बाशलका वर्द्यालयातील शशक्षक कमवचाऱयाींना 
मानधनाऐर्जी र्ेतनशे्रर्ी देण्याबाबत शासनस्तरार्रुन कोर्ता ननर्वय घेण्यात 
येत आहे,  
(२) असल्यास, शासनाने घेतलेल्या ननर्वयाचे स्र्रुप काय आहे, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन कोर्ती कायवर्ाही 
केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची काररे् काय आहेत ? 
  

प्रा. िषाय गायििाड : (१), (२) र् (३) कस्तरुबा गाींधी बाशलका वर्द्यालयातील 
शशक्षकाींना भारत सरकारकिून एकक दरानसुार एक र्षावचे ठोक मानधन 
मींजूर करण्यात येत.े रे्तनशे्रर्ी देण्याबाबत कें द्र शासनाचे ननकष नाहीत. 
सदरील वर्द्यालयातील शशक्षकाींची कीं त्रा्ी पध्दतीने ठोक मानधनार्र ननयकु्ती 
करण्यात येत असल्याने र्तेनशे्रर्ी देण्याबाबतचा प्रश्नच उद् भर्त नाही.  
(४) प्रश्न उद् भर्त नाही. 

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

मुांबई विद्यापीठाच्या ठाणे उपिें राची दरुिस्था र्ाल्याबाबत 
  

(३२) * ६३९ श्री.जनादयन चाांदरूिर, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.अशोि ऊफय  भाई जगताप, डॉ.िजाहत शमर्ाय, डॉ.सधुीर ताांबे, आकिय .अनांत 
गाडगीळ, श्री.आनांदराि पाटील, प्रा.जोगेन्र ििाड,े अॅड.तनरांजन डािखरे, 
श्री.प्रविण दरेिर, श्री.नागोराि गाणार, डॉ.पररणय फुिे, श्री.प्रसाद लाड : 
ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४४१३५ ला ददनाांि २७ नोव्हेंबर, २०१८ रोजी ददलले्या 
उत्तराच्या सांदभायत सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
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(१) मुींबई वर्द्यापीठाच्या ठारे् उपकें द्राच्या पररसरात घार्ीचे साम्राज्य, 
स्र्च्ततागहृात दगुधंी, वर्जेचा अपरुा परुर्ठा तसेच अनेक गरैसोयी असल्याच े
ददनाींक २४ सप् े्ंबर, २०१९ रोजी र्ा त्यासमुारास ननदशवनास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) तसेच, मुींबई वर्द्यापीठाच्या मखु्यालयातील प्रशासकीय कामाचा तार् 
कमी करण्यासाठी तसेच कोकर्ातील वर्द्यार्थयांच्या सोयीसाठी शस ींधुदगुव, 
रत्नाधगरी, पालघर, ठारे् आणर् कल्यार् येथे वर्द्यापीठाची उपकें द्र सरुू 
करण्याचे प्रस्तार् पाठर्ारे् असे ननदेश मा.उच्च र् तींत्र शशक्षर् मींत्री याींनी 
माहे जानेर्ारी, २०२० मध्ये र्ा त्यादरम्यान ददले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मुींबई वर्द्यापीठाींतगवत यापरू्ी अजस्तत्र्ात असलेल्या 
वर्द्यापीठ उपकें द्राींना सर्व सोयी सवुर्धा, कमवचारी र्गव, अत्याधुननक सादहत्य 
उपलब्ध नसनू ठारे् उपकें द्रामधील अनेक गरैसोयीींबद्दल कोकर्ातील 
लोकप्रनतननधीींनी पाहर्ी करून वर्द्यापीठ कमवचाऱ याींच्या समस्या शासनाकि े
ननरे्दनाद्र्ारे सादर केल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, कजवत, कसारा, नर्ी मुींबई येथील वर्द्यार्थयांनी मुींबई 
वर्द्यापीठाचा लाींबचा प्रर्ास करु नये यासाठी ठारे् येथे वर्द्यापीठाचे उपकें द्र 
सरुु करण्यात आले असनू येथे इीं्ीगे्र्ेि पध्दतीने ४०० वर्द्याथी सध्या 
शशक्षर् घेत आहेत, परींत ु या वर्द्यार्थयांना ओळखपत्र े देण्यात आली नाहीत 
तसेच अपऱु या देखभालीअभार्ी या उपकें द्राची दरुर्स्था झाल्याने वर्द्यार्थयांना 
त्रास होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन ठारे् उपकें द्राच्या 
देखभालीसाठी तसेच वर्द्यापीठ उपकें द्राींना सोयी सवुर्धा र् कमवचारी र्गव 
उपलब्ध करून देण्याबाबत कोर्ती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
तसेच नर्ीन उपकें द्र ननमावर् करण्याबाबत शासनाची भशूमका काय आहे, 
(६) नसल्यास, वर्लींबाची काररे् काय आहेत ? 
 
श्री.उदय सामांत : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे अींशत: खरे आहे. 
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मुींबई वर्द्यापीठाचे ठारे्, कल्यार् र् रत्नाधगरी येथ े वर्द्यार्थयांच्या 
सोयी-सवुर्धेकरीता उपकें द्राची स्थापना करण्यात आली आहे. तसेच 
भवर्षयकालीन उपाययोजना म्हर्ून शसींधुदगुव आणर् पालघर येथे जागेच्या र् 
इतर प्रशासकीय सोयी सवुर्धाींच्या उपलब्धतनेसुार येथ ेउपकें द्र सरुु करण्याच े
वर्द्यापीठाच्या वर्चाराधीन आहे. 
(३) मुींबई वर्द्यापीठातींगवत स्थावपत झालेल्या उपकें द्राकरीता आर्श्यक सोयी 
सवुर्धा र् कमवचारी र्गव उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. 
 ठारे् उपकें द्राकरीता तळमजला अधधक दोन मजले अशी समुारे 
५८,२०१ चौ.रू्फ्ाची इमारत र् सदर इमारतीत नळ जोिर्ी र् वर्द्यतु जोिर्ी 
उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे.  

(४) हे खरे नाही. 
(५) प्रश्न उद् भर्त नाही. 
(६) प्रश्न उद् भर्त नाही. 

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

विक्रोळी (पस्श्चम), मुांबई येथे शालेय पोषण आहारातील  
धान्याचा गैरिापर होत असल्याबाबत 

  

(३३) * ५९५ श्री.विजय ऊफय  भाई धगरिर, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.रामतनिास 
शसांह, श्री.नागोराि गाणार, श्रीमती स्स्मता िाघ, श्री.रमेशदादा पाटील : 
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वर्िोळी (पजश्चम), मुींबई येथे शालेय पोषर् आहार योजनेत परुवर्ण्यात 
येर्ाऱया धान्याचा काळाबाजार केला जात असल्याच े माहे जानेर्ारी, २०२० 
मध्ये र्ा त्यादरम्यान ननदशवनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त योजनेंतगवत परुवर्ल्या जार्ाऱया अन्नासाठी 
शासनामार्फव त ददले जार्ारे धान्य काळया बाजारात वर्कल्याप्रकरर्ी मुींबई 
पोशलसाींच्या गनु्हे शाखेने वर्िोळीत धान्य दकुान आणर् सहकारी सींस्थेर्र 
कारर्ाई केली असल्याचे ननदशवनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन सींबींधधत दोषीींवर्रुध्द 
कोर्ती कारर्ाई केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची काररे् काय आहेत ?  
  
प्रा. िषाय गायििाड : (१) हे खरे आहे. 
(२) सींबींधधत दकुानदारार्र सदर प्रकरर्ी गनु्हा नोंद करण्यात आला आहे. 
(३) बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेमार्फव त सींबींधधत सींस्थकेिील माहे डिसेंबर, २०१९ 
अखेर शालेय पोषर् आहार योजनेंतगवत परुर्ठा करण्यात आलेल्या ताींदळाची 
पिताळर्ी केली असता त्याींच्याकि े प्राप्त ताींदळू, शशजवर्लेला ताींदळू र् 
शशल्लक ताींदळू याींचा ताळमेळ जुळून येत असल्याचे ननदशवनास आल्याने 
कोर्तीही कारर्ाई करण्यात आलेली नाही. 
(४) प्रश्न उद् भर्त नाही. 
 ----------------- 
  

नागपूर येथील राज्य पररिहन महामांडळाच्या बसेस रद्द िेल्याबाबत 
  

(३४) * ११५३ श्री.प्रिाश गजशभये, डॉ.पररणय फुिे, प्रा.अतनल सोले, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.रामदास आांबटिर, श्री.धगरीशचांर व्यास : सन्माननीय 
पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) गरे्शपेठ, र्धवमान नगर, घा् रोि आणर् इमामर्ािा आगार (नागपरू) 
येथील राज्य पररर्हन महामींिळाच्या ३० बसेस माहे डिसेंबर, २०१९ च्या 
शरे््च्या आठर्डयात रद्द करण्यात आल्या तसेच राज्य पररर्हन 
महामींिळाच्या गरे्शपेठ नागपरू आगारातील १०० बसेसच्या रे्फऱया डिझेल 
सींपल्याने रद्द करण्यात आल्याने गरे्शपठे आगारास रुपये ३.५० लाखाींचा 
तो्ा झाल्याचे ददनाींक ११ जानेर्ारी, २०२० रोजी र्ा त्यासमुारास ननदशवनास 
आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महाराषर राज्य मागव पररर्हन महामींिळाने इींडियन ऑईल 
कीं पनीचे डिझलचे रूपये ५० को्ी थकीत ठेर्ल्याने डिझेलचा परुर्ठा बींद 
करण्यात आला, तसेच नागपरू पररर्हन वर्भाग ननयींत्रर् कायावलयामार्फव त 
डिझेलच्या ्ँकरचे बकु्रकीं ग न केल्याने या सर्व बाबीींचा वर्चार करता सदरहू 
बसेस रद्द झाल्यामळेु प्रर्ाशाींची गरैसोय झाली, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन राज्य पररर्हन 
महामींिळाची आधथवक पररजस्थती सधुारण्याबाबत कोर्ती कायवर्ाही केली र्ा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
अॅड. अतनल परब : (१) डिझेल अभार्ी घा्रोि आगाराचे २३०४९ र् 
इमामर्ािा आगाराचे १४३७९ असे एकूर् ३७४२८ क्रक.मी. ननयोजनाअींती 
रद्द/स्थधगत करण्यात आले. सदरचे क्रक.मी. चालर्ले असता येर्ाऱया खचावत 
बचत झाल्यामळेु डिझेल अभार्ी रद्द केलेल्या कमी भारमानाच्या रे्फऱयाींमळेु 
तो्ा झालेला नाही.  
(२) हे खरे नाही. 
 मे.इींडियन ऑईल कापोरेशन शल. याींचेकिून नागपरू वर्भागास डिझेल 
खरेदीसाठी रुपये १.४० को्ीचे िेिी् ददलेले आहे. तथावप, डिसेंबर 
मदहन्याच्या शरे््च्या आठर्डया अखेर नागपरू वर्भागाची रुपये २.८९ को्ीची 
देयके प्रलींबबत होत.े तसेच मे.इींडियन ऑईल कापोरेशन शल. कीं पनीच ेडिझेलचे 
रुपये ५०.०० को्ी ही एकबत्रत थकीत रक्कम महाराषरातील सर्व वर्भागाींची 
आहे र् मे.इींडियन ऑईल कापोरेशन शल. याींनी सर्व वर्भागाींकरीता डिझेल 
खरेदीसाठी रुपये २८.०० को्ीचे महामींिळास िेिी् ददलेले आहे. मे.इींडियन 
ऑईल कापोरेशन शल. याींचेकि े रे्ळेर्र डिझेल परुर्ठ्याबाबत बकुीींग केलेले 
होत े र् त्याचा पाठपरुार्ा रे्ळच्या रे्ळी करण्यात येत होता. डिझेल अभार्ी 
काही अींशी रे्फऱया रद्द कराव्या लागल्या असल्यातरी नागपरू वर्भागाने योग्य 
त े ननयोजन करुन ज्या मागावर्र र्ारींर्ारीता जास्त रे्फऱया आहेत. त्यातील 
काही रे्फऱया ननयोजन करुन रद्द केलेल्या होत्या. त्यामळेु प्रर्ाशाींना बसेसच्या 
उपलब्धतरे्र काही पररर्ाम झालेला नाही र् त्यामळेु प्रर्ाशाींची कुठल्याही 
प्रकारे गरैसोय झालेली नाही. 
(३) महामींिळाची आधथवक पररजस्थतीत सधुारण्याकरीता उत्पन्नात र्ाढ र् 
खचावत का्कसर याबाबत सातत्याने उपाययोजना अींमलात आर्ण्यात येत 
आहेत. तसेच या अींतगवत उत्पन्न र्ाढवर्ण्याकरीता कमी उत्पन्न असलले्या 
रे्फऱयाींचा आढार्ा घेऊन त्याींचे ससुबूत्रकरर् करण्यात येत आहे. ज्या 
मागावर्रील रे्फऱयाींच ेउत्पन्न चाींगले आहे, तथेे नवर्न रे्फऱयाींचे आयोजन करुन 
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दरर्षी रे्फऱयाींच्या उत्पन्नाबाबत आढार्ा घेऊन चालनीय कायवर्ाही करण्यात 
येत आहे. अशलकिच्या कालार्धीत मागर्ी तथा परुर्ठा या तत्र्ार्र 
महामींिळातरे्फ र्ातानकूुशलत शशर्नेरी, अश्र्मधे बसेस तसेच र्ातानकूुशलत र् 
वर्नार्ातानकूुशलत आसन र् शयनी प्रकारच्या शशर्शाही बसेसच्या रे्फऱया 
चालनात आर्ून उत्पन्नात र्ाढ करण्याचा प्रयत्न महामींिळात सरुु आहे.  
(४) प्रश्न उद् भर्त नाही.  
 ----------------- 
  

राज्यातील स्ियांपािी ि मदतनीस मदहलाांना मानधन देण्याबाबत 
  

(३५) * ६६६ श्री.आनांदराि पाटील, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.शरद रणवपस,े 
डॉ.िजाहत शमर्ाय, डॉ.सधुीर ताांबे, अॅड.हुस्नबान ू खशलफे, प्रा.जोगेन्र ििाड,े 
श्री.अशोि ऊफय  भाई जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि 
४४१३७ ला ददनाांि २० नोव्हेंबर, २०१८ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभायत 
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील शालेय पोषर् आहार योजनेंतगवत स्र्यींपाकी र् मदतनीसाींचे 
मानधन दरमहा तीन तारखेपयतं अदा करण्याच्या सचूना शशक्षर् सींचालक 
कायावलयाने शशक्षर्ाधधकाऱ याींना ददल्या होत्या मात्र राज्यात मागील सहा 
मदहन्याींपासनू या मदतनीसाींना मानधन म्हर्ून एक रुपयाही देण्यात आलेला 
नसल्याचे ददनाींक १३ ऑक््ोबर, २०१९ रोजी र्ा त्यासमुारास ननदशवनास 
आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शालेय पोषर् आहार योजनेंतगवत ग्रामीर् भागातील 
शाळाींमध्ये पोषर् आहार शशजवर्रे् र् आहार र्ा्प करर्ाऱ या मदहलाींना 
यापरू्ी दरमहा रुपये एक हजार मानधन देण्यात येत होत,े परींत ु र्ाढती 
महागाई लक्षात घेता माहे एवप्रल, २०१९ पासनू दरमहा रुपये दीि हजार 
मानधन देण्याचा ननर्वय शासनाने घेतला मात्र नर्ीन शकै्षणर्क र्षव सरुु 
झाल्यापासनू या मदहलाींना मानधन शमळाले नसल्याने मदहलाींर्र उपासमारीची 
र्ेळ आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन स्र्यींपाकी र् 
मदतनीस मदहलाींना मानधन देण्याबाबत कोर्ती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची काररे् काय आहेत ? 
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प्रा. िषाय गायििाड : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) जानेर्ारी, २०२० पयतंचे स्र्यींपाकी र् मदतनीस मानधन अदा 
करण्याकरीता आर्श्यक अनदुान जजल्हा पररषदाींना उपलब्ध करुन देण्यात 
आलेले आहे. सदर अनदुान सींबींधधताींच्या खात्यार्र र्गव करण्याचे ननदेश 
शशक्षर्ाधधकारी (प्राथ.), जजल्हा पररषद सर्व याींना देण्यात आले आहेत. 
(४) प्रश्न उद् भर्त नाही. 

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

शशक्षिाांना टी.ई.टी.च्या पूियतयारीस्ति सुविधा  
उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

  

(३६) * १०९५ डॉ.रणस्जत पाटील : सन्माननीय शालये शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बालकाींचा मोर्फत र् सक्तीच्या शशक्षर्ाचा हक्क अधधननयम, २००९ 
अन्र्ये शशक्षक पात्रता परीक्षा (्ी.ई.्ी.) आर्श्यक अहवता म्हर्ून समजली 
गेली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कायवरत शशक्षकाींना र् शशक्षर् सेर्काींना शशक्षक पात्रता परीक्षा 
(्ी.ई.्ी.) आर्श्यक ठरवर्ण्यामागे कोर्ता उद्देश आहे तसेच आर.्ी.ई. २००९ 
मधील कलम २३ र् ननयम, २०११ मधील ननयम १६ र् १७ नसुार शशक्षकाींना, 
शशक्षर् सेर्काींना शासन ५ र्षावची मदुत देर्ार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन कायवरत शशक्षकाींना 
्ी.ई.्ी.च्या परू्वतयारीस्तर् सवुर्धा उपलब्ध करुन देण्याबाबत कोर्ती 
कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
प्रा. िषाय गायििाड : (१) हे खरे नाही. 
(२) शशक्षक पात्रता परीक्षा (्ीई्ी) आर्श्यक ठरवर्ण्यामागे सर्व वर्द्यार्थयांना 
गरु्ात्मक र् दजेदार शशक्षर् देरे् हा उद्देश आहे. 
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 कें द्र शासनाने ददनाींक ३१/०३/२०१० च्या अधधसचूनेव्दारे शशक्षक 
पदार्र ननयकु्तीसाठी पात्रता र् सेर्ाशती ठरवर्ण्याकरीता “राषरीय शशक्षक 
शशक्षर् पररषद याींना शकै्षणर्क प्राधधकरर् म्हर्ून घोवषत केल्यानींतर त्याींना 
ददनाींक २३/०८/२०१० र् ददनाींक २९/०७/२०११ च्या अधधसचूनेव्दारे प्राथशमक 
शशक्षकाींना क्रकमान शकै्षणर्क पात्रता र् शशक्षक पात्रता परीक्षा अननर्ायव केली 
आहे. कें द्र शासनाच्या बालकाींचा मोर्फत र् सक्तीच्या शशक्षर्ाचा हक्क 
अधधननयम, २००९ मधील कलम २३(२) मध्ये ददनाींक ०९/०८/२०१७ रोजी 
केलेल्या सधुाररे्नसुार क्रकमान शकै्षणर्क र् व्यार्सानयक अहवता ददनाींक 
३१/०३/२०१९ परू्ी धारर् कररे् अननर्ायव आहे. 
(३) र् (४) प्रश्न उद् भर्त नाही. 

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

राज्यातील विद्यापीठाांमधील िेतनात गैरव्यिहार र्ाल्याबाबत 
  

(३७) * ६७२ श्री.अब्दलु्लाखान दरुायणी, श्री.सततश चव्हाण, श्री.हेमांत टिल,े 
श्री.विक्रम िाळे : सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील सहा वर्द्यापीठाींमधील प्राध्यापक र् इतर अधधकाऱयाींचे 
पदनाम करून समुारे ६०० को्ी रूपयाींचा गरैव्यर्हार केल्यार्रून बक्षी 
सशमतीने मींत्रालयस्तरार्रील सींबींधधत दोषी अधधकारी र् इतराींर्र कायवर्ाही 
करण्याबाबतचा अहर्ाल सन २०१८ मध्ये र्ा त्यादरम्यान शासनाकि े सादर 
केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अनतप्रदान झालेल्या समुारे ६०० को्ी रूपयाींची रक्कम र्सलु 
करण्याबाबतची शशर्फारसही सदर अहर्ालात केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन सींबींधधत दोषी 
मींत्रालयीन अधधकाऱयाींर्र कोर्ती कारर्ाई केली र्ा करण्यात येत आहे, तसेच 
दोषीींकिून सदरील रक्कम र्सलू करण्यात आली आहे काय, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची काररे् काय आहेत ? 
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श्री.उदय सामांत : (१) र् (२) हे अींशत: खरे आहे. 
 प्रश्न भागमध्ये नमदू रुपये ६०० को्ीबाबत अहर्ालात नोंद नाही. 
(३) र्ाढीर् र्ेतनशे्रर्ीबाबत ननगवशमत केललेे शासन ननर्वय शासनाने ददनाींक 
१७/१२/२०१८ च्या शासन ननर्वयान्र्ये रद्द करून सदर पदाींच्या र्ेतनशे्रण्या 
परू्वर्त कररे्, अनतप्रदान झालेल्या रकमचेी पररगर्ना कररे्, ननर्तृ्तीर्ेतन 
पनु:ननधावररत कररे् इ. कायवर्ाही करण्यासाठी सींचालक, उच्च शशक्षर्, 
महाराषर राज्य याींच्या अधधनस्त “वर्शषे पथक” गदठत केले आहे. 
 सदर शासन ननर्वयास आव्हान देर्ाऱया अनेक याधचका मा.उच्च 
न्यायालयाच्या वर्वर्ध खींिपीठात दाखल झालेल्या आहेत. मा.न्यायालयास 
वर्नींती करून सदरहू सर्व याधचका मा.उच्च न्यायालय, मुींबई येथे 
सनुार्र्ीसाठी एकबत्रत करण्यात आलेल्या आहेत. दरम्यान मा.उच्च 
न्यायालय, औरींगाबाद खींिपीठ येथे या वर्षयाबाबत दाखल असलेली याधचका 
ि. १२१८/ २०१९ मध्ये मा.उच्च न्यायालयाने ददनाींक २९/०१/२०१९ च्या 
आदेशान्र्ये सींबींधधत कमवचाऱयाींना अनतप्रदान झालेल्या रकमेची र्सलुी 
करण्यास स्थधगती ददलेली असनू सद्य:जस्थतीत प्रकरर् मा.उच्च न्यायालयात 
न्यायप्रवर्ष् आहे. 

तसेच या अननयशमततसे जबाबदार असलले्या सींबींधधत अधधकाऱयास 
ननलींबबत केलेले असनू त्याींच्यावर्रुध्द वर्भागीय चौकशी करण्याबाबतची 
कायवर्ाही सरुू आहे. 
(४) प्रश्न उद् भर्त नाही. 

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

राज्यात विद्याथी सांखयेिरुन शशक्षिाांना िेतन अनुदान देण्याबाबत 
  

(३८) * २६६ श्री.रामदास आांबटिर, प्रा.अतनल सोले, श्री.नागोराि गाणार : 
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात वर्द्याथी सींख्येर्रून शशक्षकाींना र्तेन अनदुान देण्याच े
शासनाच्या वर्चाराधीन असल्याचे ददनाींक ९ डिसेंबर, २०१९ रोजी र्ा 
त्यासमुारास ननदशवनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, याबाबत शशक्षर् आयकु्तालयाकिून अभ्यास ग्ाची स्थापना 
करण्याचा आदेश ददनाींक ४ डिसेंबर, २०१९ रोजी ननगवशमत करण्यात आला, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन राज्यातील वर्वर्ध 
शशक्षक सींघ्नानी केलेल्या मागर्ीचा वर्चार करुन सदर शासन ननर्वय रद्द 
करण्याबाबत कोर्ती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
प्रा. िषाय गायििाड : (१) र् (२) आयकु्त शशक्षर्, महाराषर राज्य याींनी 
त्याींच्या ददनाींक ०४/१२/२०१९ च्या पत्रान्र्ये “प्रनत वर्द्याथी अनदुान” देण्याचा 
अभ्यास करण्यासाठी अभ्यासग् स्थापन केला होता. तथावप, सदर 
अभ्यासग् आयकु्त शशक्षर्, महाराषर राज्य याींच्या ददनाींक १९/१२/२०१९ च्या 
पत्रान्र्ये रद्द करण्यात आला आहे. 
(३) र् (४) प्रश्न उद् भर्त नाही. 
 ----------------- 

 
राज्यातील पययटन स्थळाांचा वििास िरण्याबाबत 

  

(३९) * १६२० श्री.अशोि ऊफय  भाई जगताप, श्री.शरद रणवपसे, अॅड.हुस्नबानू 
खशलफे, श्री.जनादयन चाांदरूिर, श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.िजाहत शमर्ाय, 
डॉ.सधुीर ताांबे, प्रा.जोगेन्र ििाड,े श्री.अमरनाथ राजूरिर : सन्माननीय 
पययटन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील वर्वर्ध जजल््यातील ३२० पयव् न स्थळाींचा वर्कास करण्याचा 
ननर्वय पयव् न वर्कास महामींिळातरे्फ घेण्यात आला असनू वर्कासासाठी 
अथवसींकल्पीय अधधर्ेशन, २०१९ मध्ये समुारे रुपये १२० को्ी मींजूर केले 
होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त ननर्वयानसुार राज्यातील ३२० पयव् न स्थळाींचा शोध 
घेऊन त्याींच्या वर्कासाची योजना राबवर्ण्यात आली आहे काय, तसेच सदर 
योजनेमध्ये राज्यातील दरुर्स्था झालेल्या क्रकल्ल्याींचा समार्ेश करुन 
राज्यातील क्रकती पयव् न स्थळाींचा वर्कास करण्यात आला आहे, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन पयव् न स्थळाींचा 
वर्कास करण्याबाबत कोर्ती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची काररे् काय आहेत ? 
 
श्री.आददत्य ठािरे : (१), (२) र् (३) राज्यातील पयव् नस्थळाींच्या वर्कासासाठी 
सन २०१९-२०२० या आधथवक र्षावमध्ये “वर्वर्ध दठकार्ी पयव् न वर्कासासाठी 
मलुभतू सवुर्धाींकरीता अनदुान (३४५२ १९५८)” या लेखाशशषावखाली एकूर् रुपये 
२९५.३५ को्ी अथवसींकल्पीय तरतदू मींजूर झालेली आहे. सन २०१९-२०२० च्या 
एकूर् अथवसींकल्पीय तरतदूीपकैी माहे डिसेंबर, २०१९ अखेरपयतं ६०% 
म्हर्जेच रुपये १७७.२१ को्ी तरतदू खचावसाठी एर्ढा ननधी उपलब्ध झाला 
होता. डिसेंबर, २०१९ अखेरपयतं खचावसाठी उपलब्ध झालेल्या रुपये १७७.२१ 
को्ी ननधीमधून माहे सप् े्ंबर, २०१९ मध्ये मा.मींत्री (पयव् न) याींच्या 
अध्यक्षतखेालील राज्य पयव् न वर्कास सशमतीने मान्यता ददलेल्या प्रादेशशक 
पयव् न वर्कास योजनेंतगवत नर्ीन र् जुन्या (जस्पलओव्हर) कामाींसाठी रुपये 
१७६.६२ को्ी ननधी वर्तरीत करण्यात आला आहे. यामध्ये साधारर्परे् १८७ 
नर्ीन कामाींचा तर १६४ जनु्या कामाींचा समारे्श आहे. यामधील काही कामे 
राज्यातील क्रकल्ले पररसर वर्कासाशी सींबींधधत आहेत.  
(४) प्रश्न उद् भर्त नाही. 

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

पालम (स्ज.परभणी) शहराला बस स्थानि नसल्याने  
प्रिाशाांची गैरसोय होत असल्याबाबत 

  

(४०) * १६५० श्री.विप्लि बाजोररया : सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पालम (जज.परभर्ी) शहारास तालकु्याचा दजाव शमळून २७ र्ष े होर्नूही 
उक्त दठकार्ी महामागावर्रील शहराला बस स्थानक नसल्याने प्रर्ाशाींची 
अत्यींत गरैसोय होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर दठकार्ी बसस्थानक नसल्याने आबालर्धृ्द मदहला 
प्रर्ाशाींना एस्ीची र्ा् पाहत रस्त्याच्या किलेा उन्हात, पार्साळयात उभे 
रहार्े लागत,े हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन पालम येथ े
बसस्थानक होण्यासाठी कोर्ती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, तसेच 
उक्त महामागावर्रील शहराला बसस्थानक नसल्याची काररे् काय आहेत ? 
  
अॅड. अतनल परब : (१) र् (२) हे खरे नाही. 
 राज्य पररर्हन महामींिळाद्र्ारे पालम येथे प्रर्ाश्याींची गरज लक्षात 
घेर्नू ३५ र्षांपरू्ी रस्ता हद्दीत ४० x १० रु्फ् आकाराचा मागव ननर्ारा बाींधला 
आहे. सदर दठकार्ी राज्य पररर्हन महामींिळाची मालकीची जागा नाही.  
(३) प्रश्न उद् भर्त नाही. 
 ----------------- 
  

मुरुड जांस्जरा किल्ल्यािर पययटिाांची फसिणूि होत असल्याबाबत 
  

(४१) * १८६० श्री.सदाशशि खोत, श्री.विजय ऊफय  भाई धगरिर, श्री.प्रविण 
दरेिर, श्री.रामतनिास शसांह, श्रीमती स्स्मता िाघ, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.रमेशदादा पाटील, अॅड.तनरांजन डािखरे, डॉ.पररणय फुिे, प्रा.जोगेन्र 
ििाड े: सन्माननीय पययटन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मरुुि-जींजजरा क्रकल्ला पाहण्यासाठी येर्ाऱया हजारो पयव् काींचा गरैर्फायदा 
स्थाननक बो् व्यार्सानयक, लाँज व्यार्सानयक र् गाईि घेत असल्याने 
क्रकल्ल्यार्र पयव् काींची र्फसर्र्ूक होत असल्याचे माहे जानेर्ारी, २०२० मध्ये 
र्ा त्यादरम्यान ननदशवनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, परुातत्र् वर्भागाकिून प्रत्येक व्यक्तीला रुपये २५ आणर् 
गाईिला रुपये १५० त े २०० आकारल े जातात तसेच शकै्षणर्क सहली आणर् 
अशलबाग येथील मरुुि-जींजजरा क्रकल्ल्याच्या सर्फारीचा आनींद घेण्यासाठी 
आलेल्या प्रत्येक पयव् काींकिून रुपये ८० आकारले जात असनू एका 
समहुामध्ये दहा जर् असतील तर रुपये दोन हजार आकारले जात असनू 
प्रशासनाच्या दलुवक्षामळेु शकै्षणर्क सहल, एकददर्सीय पयव् क सहल तसेच 
पयव् काींकिून पाक्रकंग, रे्फरीबो्, क्रकल्ल्यार्रील मादहती देण्याच्या नार्ाखाली 
दपु्प् पसेै आकारले जात आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी प्रशासनाचे कोर्तहेी ननयींत्रर् नसल्याने 
पयव् काींना अधधकचा भदंुि सोसार्ा लागत असनू पयव् काींची होत असलेली 
आधथवक र्फसर्र्कू रोखण्याबाबत कोर्ती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.आददत्य ठािरे : (१), (२) र् (३) मरुुि-जींजजरा क्रकल्ला हा कें द्र सींरक्षक्षत 
स्मारक असनू भारतीय परुातत्र् सरे्क्षर् वर्भागाच्या अखत्याररत आहे.  
 मौजे राजपरूी, ता.मरुुि येथील प्रर्ासी जटे्टीर्रुन राजपरूी त े जींजजरा 
क्रकल्ला या जलमागावर्र प्रर्ासी र्ाहतकू करण्यासाठी महाराषर मेरी्ाईम 
बोिावकिून ३ सींस्थाींना परर्ानगी देण्यात आलेली आहे. सदर प्रर्ासी 
र्ाहतकूीसाठी प्रौढ प्रर्ाशाींकरीता रुपये ७०/- नतक्रक् दर र् रुपये १०/- प्रर्ासी 
कर असे एकूर् रुपये ८०/- या नतक्रक् दरास महाराषर मेरी्ाईम बोिावकिून 
मान्यता देण्यात आलेली आहे. तसेच मौजे राजपरूी, ता.मरुुि येथील महाराषर 
मेरी्ाईम बोिावची प्रर्ासी ्शमवनल इमारत, पररसर र् पाक्रकंग हे पररचालन र् 
देखभालीकरीता खाजगी कीं पनीस भाितेत्र्ार्र हस्ताींतररत करण्यात आला 
आहे. त्यामळेु पाक ग शलु्क हे सींबींधधत कीं पनीकिून आकारले जात आहे.  
 मरुुि-जींजजरा पररसरातील ननर्ास व्यर्स्था (लॅाज) र् गाईि या सेर्ा 
खाजगीररत्या उपलब्ध आहेत. 
(४) प्रश्न उद् भर्त नाही. 

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

महाराष्ट्र राज्य मागय पररिहन महामांडळ (ता.िळांब, स्ज.उस्मानाबाद) 
येथील िां त्राटी िामगाराांचे िेतन प्रलांबबत असल्याबाबत 

  

(४२) * २१३८ श्री.ससु्जतशसांह ठािूर : सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महाराषर राज्य मागव पररर्हन महामींिळ (ता.कळींब, जज.उस्मानाबाद) 
येथील कीं त्रा्ी कामगाराींच ेर्ेतन गत तीन मदहन्याींपासनू प्रलींबबत असल्याने 
सदर कमवचाऱ याींर्र उपासमारीची र्ेळ आली असल्याचे माहे जानेर्ारी, २०२० 
मध्ये र्ा त्यादरम्यान ननदशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार कमवचाऱ याींना र्ेतन अदा करण्याबाबत कोर्ती 
कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, वर्लींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
अॅड. अतनल परब : (१) र् (२) हे खरे नाही. 
 राज्य पररर्हन महामींिळात स्र्च्ततचे्या कामासाठी म.ेबब्रक्स इींडिया 
शल. या खाजगी कीं पनीला कीं त्रा् ददलेले असनू, महाराषरातील सर्व बसेस र् 
बसस्थानक पररसर स्र्च्ततचे्या कामासाठी सदर कीं पनीमार्फव त कीं त्रा्ी 
कामगार ननयकु्त केलेले असनू, सदर कामगाराींचे रे्तन कीं पनीकिून अदा केले 
जात.े स्र्च्ततचे्या कामाची बबले राज्य पररर्हन महामींिळाकिून कीं पनीला 
अदा करण्यात येतात.  
(३) प्रश्न उद् भर्त नाही. 

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

 

राज्यातील माध्यशमि शाळेतील अधयिेळ ग्रांथपालाांच ेपद  
पूणयिेळ ग्रांथपालमध्ये िगय िरण्याबाबत 

  

(४३) * ९८६ डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.शरद रणवपस,े श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोि 
ऊफय  भाई जगताप, अॅड.हुस्नबान ूखशलफे, श्री.अमरनाथ राजूरिर, प्रा.जोगेन्र 
ििाड,े श्री.बाळाराम पाटील, श्री.विक्रम िाळे, श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.मोहनराि 
िदम, डॉ.िजाहत शमर्ाय, श्री.किशोर दराड े: सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील माध्यशमक शाळेतील अधवरे्ळ ग्रींथपाल पद हे परू्वरे्ळ ग्रींथपाल 
या र्गावमध्ये समावर्ष् करण्याचा ननर्वय शासनाने ददनाींक २८ जानेर्ारी, 
२०१९ रोजी र्ा त्यासमुारास घेतला असनू या ननर्वयात अनेक जाचक अ्ीींचा 
अींतभावर् करण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ग्रींथपालाींच्या जाचक अ्ी शशथील करुन १००० वर्द्याथी 
सींस्थेऐर्जी ७०० वर्द्याथी सींस्थेमागे एक परू्वरे्ळ ग्रींथपाल र् २ शाळा शमळून 
एक परू्व रे्ळ ग्रींथपाल असारे् अशी मागर्ी आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन राज्यातील अनेक 
जजल््यात ग्रींथपाल समार्ेशनाबाबत कोर्ती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
प्रा. िषाय गायििाड : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) शशक्षर् सींचालक (माध्यशमक र् उच्च माध्यशमक) याींचेस्तरार्र 
समायोजनाची कायवर्ाही सरुु आहे. 
(४) प्रश्न उद् भर्त नाही. 
 ----------------- 
  

आण्णासाहेब पाटील आधथयि वििास महामांडळािडून 
 होत असलेले िजयिाटप  

(४४) * ४७० प्रा.अतनल सोले, श्री.नागोराि गाणार, श्री.रामदास आांबटिर, 
श्री.विनायिराि मेटे, डॉ.रणस्जत पाटील : सन्माननीय िौशल्य वििास मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात वर्शषेतः नागपरू, चींद्रपरू, गिधचरोली, र्धाव, अकोला, अमरार्ती 
येथील मराठा समाजातील सशुशक्षीत बेरोजगार यरु्काींना रोजगार उपलब्ध 
व्हार्ा ्या दृष्ीकोनातनू अण्र्ासाहेब पा्ील आधथवक वर्कास महामींिळाींतगवत 
वर्वर्ध कजव योजना लाग ुकरूनही बेरोजगार यरु्काींना बॅंका कजव मींजूर करीत 
नसल्याने बेरोजगार लाभाथी सदर योजनेपासनू र्ींधचत रादहल्याच े ददनाींक    
१५ रे्फब्ररु्ारी, २०१९ रोजी र्ा त्यासमुारास ननदशवनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर महामींिळानी कजावच्या र्फाईली मींजूर करुनही बँका कजव 
देत नसनू र्फक्त तारर् देर्ाऱ याींना कजव देतात तसेच यातील बहुताींश कजव 
र्ा्प हे जुन्या खातदेाराींनाच देण्यात आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ज्याींना जास्त कजावची गरज नाही अशा गरजूींना थे् कजव 
योजनेमधून क्रकमान ५०,०००/- रुपये कजव योजना चाल ूकरण्याबाबत कोर्ती 
उपाययोजना केली र्ा करण्यात येत आहे, 
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(४) असल्यास, आण्र्ासाहेब पा्ील आधथवक वर्कास महामींिळाकिून कजव 
मींजूर करुनही बँकाकिून कजव र्ा्प करण्यास वर्लींब होत असनू अशा 
राषरीयकृत बँकाकिून कजव र्ा्पाबाबत होर्ाऱया वर्लींबाची चौकशी केली आहे 
काय, त्यात काय आढळून आले, त्यानसुार कजव र्ा्प वर्नावर्लींब 
करण्याबाबत कोर्ती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, वर्लींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.निाब मशलि : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रश्न उद् भर्त नाही. 
(४) प्रश्न उद् भर्त नाही. 
(५) प्रश्न उद् भर्त नाही. 

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

व्यिसाय शशक्षण ि प्रशशक्षण सांचालनालयात विविध  
खरेदीमध्ये गैरव्यिहार र्ाल्याबाबत 

  

(४५) * ४४३ श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफय  भाई जगताप, अॅड.हुस्नबानू 
खशलफे, श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.जनादयन 
चाांदरूिर, प्रा.जोगेन्र ििाड,े आकिय .अनांत गाडगीळ, श्री.अमरनाथ राजूरिर, 
डॉ.िजाहत शमर्ाय : सन्माननीय िौशल्य वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) राज्य शासनाच्या व्यर्साय शशक्षर् र् प्रशशक्षर् सींचालनालयात वर्वर्ध 
खरेदीमध्ये समुारे १०० को्ी रुपयाींचा गरैव्यर्हार झालेला असनू या 
गरैव्यर्हाराचा सवर्स्तर अहर्ाल सन २०१५ च्या सरुुर्ातीला तत्कालीन 
व्यर्साय शशक्षर् र् प्रशशक्षर् सींचालक श्री.जे.िी.भतुाींगे याींनी शासनास सादर 
केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, उक्त अहर्ालाकि े दलुवक्ष करुन अहर्ालाच्या अनषुींगाने 
कारर्ाई न करता दोन र्ष े वर्लींबाने या गरैव्यर्हाराची चौकशी करण्यासाठी 
शासनाने ददनाींक २९ नोव्हेंबर, २०१७ रोजी उद्योग र् ऊजाव वर्भागाच े
तत्कालीन अनतररक्त मखु्य सधचर् पोरर्ाल याींच्या अध्यक्षतखेाली सशमती 
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नेमली होती र् सशमतीने दोन मदहन्याींच्या आत अहर्ाल सादर करार्ा असे 
आदेश ददले असनूही सशमतीने अहर्ाल सादर न केल् याने सशमतीला ददनाींक 
१७ रे्फब्ररु्ारी, २०१८ र्  ददनाींक २१ मे, २०१८ रोजीच्या आदेशान्र्ये मदुतर्ाढ 
देर्नूही चौकशी अहर्ाल सादर करण्यात आला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, व्यर्साय शशक्षर् र् प्रशशक्षर् सींचालनालयाचे तत्कालीन 
सींचालक श्री.जे.िी.भतुाींगे याींनी सन २०१५ च्या सरुुर्ातीलाच सादर केलेल्या 
अहर्ालाचे स्र्रुप काय आहे र् त्यानसुार कारर्ाई न करण्याची काररे् काय 
आहेत, 
(४) तसेच, उक्त गरैव्यर्हाराबाबत ददनाींक २९ नोव्हेंबर, २०१७ रोजी शासनाने 
नेमलेल्या र् दोन रे्ळा मदुतर्ाढ ददलेल्या सशमतीने चौकशी अहर्ाल सादर 
करण्यास वर्लींब लार्नू अहर्ाल सादर न करण्याची काररे् काय आहेत तसेच 
शींभर को्ी रुपयाींच्या गरैव्यर्हाराची चौकशी करण्यासींदभावतील सद्य:जस्थती 
काय आहे ?  
  
श्री.निाब मशलि : (१) श्री.जे.िी.भतुाींगे, तत्कालीन सींचालक (व्यर्साय 
शशक्षर्) याींनी त्याींच्या ददनाींक १८/१०/२०१४ र् ददनाींक १०/१२/२०१५ रोजीच्या 
पत्रान्र्ये व्यर्साय शशक्षर् र् प्रशशक्षर् सींचालनालयात खरेदीमध्ये झालले्या 
अननयशमततबेाबत तिार केली आहे. 
(२) शासनाच्या ददनाींक २९/११/२०१७ च्या आदेशान्र्ये गठीत केलेल्या 
सशमतीला मदुतर्ाढ देर्नू देखील चौकशी सशमतीने अहर्ाल सादर केला नाही, 
हे खरे आहे.  
(३) तत्कालीन सींचालक (व्यर्साय शशक्षर्) श्री.जे.िी.भतुाींगे याींनी ददनाींक 
१८/१०/२०१४ र् ददनाींक १०/१२/२०१५ अन्र्ये सींचालनालयातील खरेदीमध्ये 
झालेल्या अननयशमततसेींदभावत सादर केलेला अहर्ाल तिार स्र्रुपाचा आहे. 
 सदर तिारीत नमदू केलेल्या अननयशमततबेाबत सखोल चौकशी 
करण्यासाठी अपर मखु्य सधचर् (उद्योग) याींच्या अध्यक्षतखेाली ददनाींक 
२९/११/२०१७ रोजीच्या आदेशान्र्ये चौकशी सशमती गठीत करण्यात आली. 
तथावप, सशमतीने वर्दहत मदुतीत अहर्ाल सादर न केल्यामळेु सदर सशमती 
रद्द करण्यात आली र् या प्रकरर्ी तातिीने चौकशी परू्व करण्याकरीता 
तत्कालीन मा.मखु्यमींत्री महोदयाींच्या मान्यतनेे अपर मखु्य सधचर् (सेर्ा), 
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सामान्य प्रशासन वर्भाग याींच्या अध्यक्षतखेाली ददनाींक ५/८/२०१९ रोजीच्या 
आदेशान्र्ये सशमती गठीत करण्यात आली आहे. सशमतीद्र्ारे चौकशीची 
कायवर्ाही सरुु आहे. 
(४) अपर मखु्य सधचर् (उद्योग) याींच्या अध्यक्षतखेाली ददनाींक २९/११/२०१७ 
रोजीच्या आदेशान्र्ये गठीत करण्यात आलेल्या सशमतीला रे्ळोरे्ळी मदुतर्ाढ 
देर्नू देखील सशमतीने अहर्ाल सादर केला नाही. यास्तर्, याबाबत 
सशमतीकि े खुलासा मागवर्ला असता, सदस्य सधचर्, चौकशी सशमती याींनी 
जो काही र्ेळ लागलेला आहे, तो प्रशासकीय कारर्ास्तर् र् सदस्याींच्या 
उपलब्ध कालार्धीच्या अनषुींगाने झाला असल्याच ेनमदू केले आहे. 
 अपर मखु्य सधचर् (उद्योग) याींच्या अध्यक्षतखेाली ददनाींक 
२९/११/२०१७ रोजीच्या आदेशान्र्ये गठीत करण्यात आललेी सशमती रद्द 
करण्यात येर्नू, त्या जागी तत्कालीन मा.मखु्यमींत्री महोदयाींच्या मान्यतनेे 
अपर मखु्य सधचर् (सेर्ा), सामान्य प्रशासन वर्भाग याींच्या अध्यक्षतखेाली 
ददनाींक ५/०८/२०१९ रोजीच्या आदेशान्र्ये सशमती नेमण्यात आली आहे. सदर 
सशमतीची चौकशीची कायवर्ाही सरुु आहे.  

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

राज्यातील विद्यार्थयाांच्या शशष्ट्यितृ्तीत िाढ िरण्याबाबत 
  

(४६) * ६४८ आकिय .अनांत गाडगीळ, श्री.रामहरी रुपनिर, अॅड.हुस्नबान ू
खशलफे, डॉ.िजाहत शमर्ाय, प्रा.जोगेन्र ििाड े: सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील इयत्ता ५ र्ी आणर् ८ र्ीच्या शशषयर्तृ्ती परीक्षेतील 
गरु्र्ींताींना वर्शषेत: वर्दभावतील ११ जजल््यातील शशषयर्तृ्तीधारकाींना प्रनतमाह 
शमळर्ारी शशषयर्तृ्तीची रक्कम अत्यल्प ददली जात असल्याचे ददनाींक     
१३ जुल,ै २०१९ रोजी र्ा त्यासमुारास ननदशवनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, इयत्ता ५ र्ी र् ८ र्ीच्या शशषयर्तृ्तीत र्ाढ करण्याचा प्रस्तार् 
मागील तीन र्षावपासनू प्रलींबबत असल्याचे ननदशवनास आले असनू गरु्र्ींत 
वर्द्यार्थयांना शशषयर्तृ्तीचा सींपरू्व लाभ देण्याबाबत कोर्ती कायवर्ाही केली र्ा  
करण्यात येत आहे, 
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(३) तसेच, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन वर्द्यार्थयांच्या पसु्तक 
खरेदीच्या क्रकीं मती र्ाढल्या असल्याकारर्ाने शशषयर्तृ्तीत र्ाढ करण्याबाबत 
कोर्ती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची काररे् काय आहेत ? 
 
प्रा. िषाय गायििाड : (१) नाही. 
(२) र् (३) अींशत: खरे आहे. राज्यातील पदहल्या शींभर वर्द्यार्थयांना देण्यात 
येर्ाऱया शशषयर्तृ्तीचा दर जास्त असार्ा, परू्व राज्यासाठी एकबत्रत गरु्र्त्ता 
यादी असार्ी, तसेच शशषयर्तृ्तीची रक्कम ग्रामीर् र् शहरी न ठरवर्ता एकाच 
दराने देण्याची बाब वर्चाराधीन आहे. 
(४) प्रश्न उद् भर्त नाही. 

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

राज्यातील नगर पररषद ि स्जल्हा पररषद शाळाांमधील  
मुखयाध्यापिाांना सेिा सांरक्षण देण्याबाबत 

  

(४७) * १२५९ श्री.श्रीिाांत देशपाांड े: सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यामध्ये खाजगी माध्यशमक शाळेतील १०० पेक्षा कमी प्सींख्या 
असर्ाऱया शाळाींमध्ये मखु्याध्यापकाींना सेर्ा सींरक्षर् देण्यात आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर सेर्ा सींरक्षर् नगर पररषद र् जजल्हा पररषद शाळाींमधील 
मखु्याध्यापकाींना देण्याबाबत कोर्ती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, वर्लींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
प्रा. िषाय गायििाड : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) स्थाननक स्र्राज्य सींस्थाींच्या शाळाींमध्ये मखु्याध्यापकाींची पदे अनतररक्त 
असल्यामळेु उपरोक्त अ् स्थाननक स्र्राज्य सींस्थाींच्या शाळाींना लाग ू
करण्यात आलेली नाही. 
(३) प्रश्न उद् भर्त नाही. 

----------------- 
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िोिणातील चॅस्पपयन सेक्टरला तनधी मांजूर िरण्यात आल्याबाबत 
  

(४८) * ५३३ अॅड.तनरांजन डािखरे, श्री.नागोराि गाणार, डॉ.पररणय फुिे, 
श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय पययटन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) कृषी पयव् न उद्योगाला चालना देण्यासाठी कोकर्ात जाहीर करण्यात 
आलेल्या चॅजम्पयन सेक््रला रुपये ५ हजार को्ीींचा ननधी मींजूर होऊनही या 
योजनेंतगवत एकही प्रस्तार् सादर झालेला नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सर्ावधधक कृषी पयव् न कें द्र कोकर्ात असताना कृषी 
पयव् नाला अधधकृत दजाव देण्यात आला नसनू कृषी पयव् नाबाबत नेमका 
आराखिा नसल्याने कृषी पयव् न प्रस्तार्ाला परर्ानगी कोर्ी द्यार्ी 
याबाबतचा प्रश्न शासनस्तरार्र ननमावर् झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, पयव् न व्यार्सानयक हे महाराषर पयव् न वर्कास महामींिळाला 
नोंदर्ीकृत नसल्याने महाराषर पयव् न वर्कास महामींिळाच्या माध्यमातनू 
कृषी पयव् न उद्योगासाठी तयार असलेली कृषी पयव् न कें दे्र मींजूरी अभार्ी 
असल्याच ेननदशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन जागनतक 
स्तरार्रील पयव् क कोकर्ात आकवषवत व्हारे्त, पयव् न समधृ्द बनर्ारे्, 
तरुर्ाींनी नोकरीसाठी अन्यत्र जाण्यापेक्षा पयव् न वर्षयक मागवदशवन त्याींना 
शमळारे् या उद्दशेाने सरुू करण्यात आलेली चॅजम्पयन सेक््र योजना यशस्र्ी 
करण्याबाबत कोर्ती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, वर्लींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.आददत्य ठािरे : (१) हे खरे नाही. 
 कें द्रीय मींबत्रमींिळाने मींजूरी ददलेल्या कें द्रीय र्ाणर्ज्य र् औद्योधगक 
मींत्रालयाच्या “चॅजम्पयन सजव्हवसेस सेक््र जस्कम (CSSS)” मध्ये एकूर् १२ 
सेर्ाींचा समारे्श असनू त्यामध्ये पयव् न र् आदरानतर्थय ही एक सेर्ा 
समावर्ष् आहे. यानषुींगाने पयव् न वर्भागाकिून रुपये १५८१.७५ को्ीचे  
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प्रस्तार् कें द्रीय र्ाणर्ज्य र् औद्योधगक मींत्रालयास पाठवर्ण्यात आले होत.े 
तथावप, सदर प्रस्तार् चॅजम्पयन सजव्हवसेस सेक््र जस्कम (CSSS) या 
योजनेच्या प्रस्तावर्त मागवदशवक तत्र्ामध्ये बसत नसल्याचे कें द्रीय पयव् न 
मींत्रालयाने कळवर्ले आहे. 
(२) र् (३) हे खरे नाही. 
 प्रस्तावर्त कृषी पयव् न धोरर् शासनाच्या वर्चाराधीन आहे. 
(४) कें द्रीय मींबत्रमींिळाने मींजूरी ददलेल्या कें द्रीय र्ाणर्ज्य र् औद्योधगक 
मींत्रालयाच्या “चॅजम्पयन सजव्हवसेस सेक््र जस्कम (CSSS)” मध्ये एकूर् १२ 
सेर्ाींचा समारे्श असनू त्यामध्ये पयव् न र् आदरानतर्थय ही एक सेर्ा 
समावर्ष् आहे. यानषुींगाने पयव् न वर्भागाकिून रुपये १५८१.७५ को्ीच े
प्रस्तार् कें द्रीय र्ाणर्ज्य र् औद्योधगक मींत्रालयास पाठवर्ण्यात आले होत.े 
तथावप, सदर प्रस्तार् चॅजम्पयन सजव्हवसेस सेक््र जस्कम (CSSS) या 
योजनेच्या प्रस्तावर्त मागवदशवक तत्र्ामध्ये बसत नसल्याचे कें द्रीय पयव् न 
मींत्रालयाने कळवर्ले आहे. 
(५) प्रश्न उद् भर्त नाही. 
 ----------------- 
  
 

राज्यातील एसटीच्या आगार, बस स्थानिाांिर ददव्याांग ि ज्येष्ट्ठ 
नागररिाांना सोयी सुविधा उपलब्ध िरण्याबाबत 

  

(४९) * २१६३ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊफय  भाई 
जगताप, श्री.जनादयन चाांदरूिर, अॅड.हुस्नबान ू खशलफे, डॉ.िजाहत शमर्ाय, 
श्री.मोहनराि िदम, श्री.अमरनाथ राजूरिर, प्रा.जोगेन्र ििाड े: सन्माननीय 
पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील एस्ीच्या आगार, बस स्थानकाींर्र ददव्याींग र् ज्येषठ 
नागररकाींना व्हीलचअेर र् आर्श्यक त्या सोयी सवुर्धा उपलब्ध करुन ददल्या 
जात नसल्याने एस्ीने प्रर्ास करर्ाऱ या प्रर्ाशाींना त्रास सहन करार्ा लागत 
आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन यासींदभावत सकारात्मक 
ननर्वय घेऊन राज्यातील एस्ीच्या आगार, बस स्थानकाींर्र ददव्याींग र् 
ज्येषठ नागररकाींना आर्श्यकत्या सोयी सवुर्धा उपलब्ध करुन देण्याबाबत 
कोर्ती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, वर्लींबाची काररे् काय आहेत ? 
 
अॅड. अतनल परब : (१) अींशत: खरे आहे. 
 ददव्याींगजनाींना बसस्थानकात, कायावलयात र् प्रसाधनगहृात सहज 
प्ररे्श/र्ार्र करता यार्ा, यास्तर् प्रामखु्याने जजल्हा मखु्यालय बसस्थानकाच्या 
प्रर्ेशद्र्ारात उताराची र् त्याच्याकिनेे रेशल ींगची तसेच प्रसाधनगहृात कमोिची 
व्यर्स्था करण्यात आली आहे. तसेच, ८९ आगाराींतील ११० बसस्थानकाींर्र 
अपींगाींसाठी र्ापरण्यात येर्ाऱया चाके असलेल्या खुच्याव (व्हील चअेसव) 
उपलब्ध करुन देण्यात आल्या आहेत.  
(२) मुींबई सेंरल, नागपरू-मोरभर्न, नवर्न मध्यर्ती बसस्थानक नाशशक, 
महामागव बसस्थानक नाशशक, परेु्, नागपरू इ. बसस्थानकात प्रमाणर्त 
र्फरशी, बसस्थानकाच्या र् प्रसाधनगहृाच्या प्रर्ेशद्र्ारात उताराची र् 
त्याच्याकिनेे रेशल ींगची व्यर्स्था, प्रसाधनगहृात कमोि इ. सवुर्धा करण्यात 
आल्या आहेत. तसेच मुींबई सेंरल बसस्थानकात ददव्याींगाकरीता ददशादशवक 
र्फलक लार्ण्यात आलेले आहेत. जजल्हा मखु्यालय र् तालकुा मखु्यालय 
तसेच प्रमखु बसस्थानकाच्या दठकार्ी तसेच इतर सर्व बसस्थानकाच्या 
दठकार्ी ददव्याींगाकरीता उपरोक्त सवुर्धा उपलब्ध करुन देण्याची कायवर्ाही 
वर्भागीयस्तरार्र सरुू आहे. तसेच राज्यभरात सरुू असलेल्या बसस्थानकाच्या 
पनुबांधर्ीच्या/दजावर्ाढीच्या कामात तसेच प्रस्तावर्त बसस्थानकाींच्या 
कामामध्ये ददव्याींगाकरीता उपरोक्त सवुर्धा देण्याची तरतदू करण्यात आलेली 
आहे.  
(३) प्रश्न उद् भर्त नाही. 
 

----------------- 
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भांडारा स्जल््यातील धान खरेदी िें रात सोयी सुविधाांचा  
अभाि असल्याबाबत 

  

(५०) * ८२७ डॉ.पररणय फुिे : सन्माननीय अन् न ि नागरी परुिठा आणण 
ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) भींिारा जजल््यातील खरेदी कें द्रार्र सवुर्धाींचा अभार् असल्याने शकेिो 
जक्र्ी्ं ल धान अर्काळी पार्सामळेु खरेदी कें द्रार्र शभजल्याचे माहे जानेर्ारी, 
२०२० मध्ये र्ा त्यादरम्यान ननदशवनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन खरेदी कें द्रार्र 
योग्यत्या सवुर्धा परुवर्ण्याबाबत कोर्ती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, वर्लींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.छगन भजुबळ : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
 भींिारा जजल््यातील धान खरेदी कें द्राींर्र खरेदी झालेला धान सरुक्षक्षत 
साठर्र्कू केला आहे. तथावप, खरेदी कें द्रार्र खरेदी न झालेला धान अर्काळी 
पार्सामळेु शभजल्याचे ननदशवनास आले आहे. 
(२) शासन पररपत्रक िमाींक खरेदी १०१९/प्र.ि.९८/नाप२ु९, ददनाींक ०९ सप् े्ंबर, 
२०१९ मध्ये नमदू केल्यानसुार खरेदी कें द्राींर्र योग्य त्या सवुर्धा परुर्ण्याची 
कायवर्ाही अशभकताव सींस्थाींकिून करण्यात येत.े 
(३) प्रश्न उद् भर्त नाही. 

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

राज्यातील सिय शाळाांत मराठी भाषा विषय अतनिायय िरण्याबाबत 
  

(५१) * १२ श्री.विलास पोतनीस, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.अमरनाथ राजूरिर, 
श्री.शरद रणवपस,े डॉ.िजाहत शमर्ाय, श्री.मोहनराि िदम, डॉ.सधुीर ताांबे, 
अॅड.हुस्नबान ू खशलफे, प्रा.जोगेन्र ििाड,े श्री.अशोि ऊफय  भाई जगताप, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अतनल भोसल,े अॅड.तनरांजन डािखरे, श्री.प्रविण दरेिर, 
श्री.नागोराि गाणार, डॉ.पररणय फुिे, श्री.प्रसाद लाड : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि 
४६७१३ ला ददनाांि २० जून, २०१९ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभायत 
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यातील सर्व मींिळाच्या शाळाींमध्ये क्रकमान इयत्ता १० र्ी आणर् 
कमाल १२ र्ी पयतं मराठी भाषा वर्षयाच े शशक्षर् सक्तीच े करण्यासींदभावत 
कायदा करण्यासाठी तज् सशमती स्थापन करण्यात येईल असे वर्धानपररषद 
सभागहृात जाहीर केल्याच े ददनाींक ३ जुल,ै २०१९ रोजी र्ा त्यासमुारास 
ननदशवनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, मराठी भाषा वर्षय इयत्ता १० र्ी पयतं राज्यातील सी.बी.एस.ई., 
आय.सी.एस.ई. सह सर्व शाळाींत अननर्ायव करण्याबाबत राज्यातील 
लोकप्रनतननधीींकिून सातत्याने होत असलेली आग्रही मागर्ी लक्षात घेर्नू 
शासनाने उधचत ननर्वय घ्यार्ा, असे ननदेश ददनाींक १८ डिसेंबर, २०१९ रोजी 
मा.सभापती महोदयाींनी शासनास ददले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्यातील सर्व मींिळाच्या शाळाींमध्ये मराठी वर्षय अननर्ायव 
करण्यासींदभावत देशाच्या इतर राज्यातील सींबींधधत कायदे आणर् सर्ोच्च 
न्यायालयाच्या सींबींधधत ननर्वयाचा अभ्यास राज्याच्या वर्धी वर्भागामार्फव त 
करण्यात येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदरहू सरुु असलेल्या अभ्यास परू्व झाला आहे काय, त्याचे 
स्र्रुप काय आहे र् यासींदभावतील अहर्ाल शासनाला सादर केला आहे काय, 
अहर्ालार्र कोर्ता ननर्वय घेण्यात आला, 
(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन ननदेशानसुार मराठी 
भाषा वर्षय सर्व शाळाींमध्ये अननर्ायव करण्यासाठी कोर्ती कायवर्ाही केली र्ा 
करण्यात येत आहे, नसल्यास, वर्लींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
प्रा. िषाय गायििाड : (१), (२) र् (३) होय, हे खरे आहे. 
(४) र् (५) दाक्षक्षर्ात्य राज्यातील कायद्याींचा र् त्याची अींमलबजार्र्ी इ. 
सर्व सींबींधधत बाबीींचा अभ्यास करून राज्यातील सर्व माध्यमाींच्या, सर्व 
मींिळाींच्या शाळाींमध्ये मराठी भाषा अननर्ायव करण्याचा कायदा लाग ू
करण्याकरीता वर्धी र् न्याय वर्भागाच्या सल्ल्याने कायद्याचा मसदुा तयार 
करण्याचे काम सरुू आहे. 
 ----------------- 
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मुांबईत बाांधिामािरीता िापरण्यात येणाऱ्या आरएमसी प्लान्टमुळे  
नाले प्रदषुणात िाढ होत असल्याबाबत 

  

(५२) * १०५४ डॉ.(श्रीमती) मतनषा िायांदे : सन्माननीय पयायिरण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईत सरुु असलेल्या बाींधकामाकरीता आरएमसी प्लान्् र्ापरले जात 
असल्याने नाले प्रदषुर्ात र्ाढ होत असल्याचे माहे जानेर्ारी, २०२० मध्ये र्ा 
त्यादरम्यान ननदशवनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्लान््मधील शसमें्च्या पाण्यार्र प्रक्रिया न करता 
पार्ी थे्  नाल्यात सोिले जात असल्याने नाले प्रदवूषत होत असनू नाले 
सर्फाईर्र महानगरपाशलका को्यर्धी रुपये खचव करत असतानाही अशाप्रकारे 
प्रक्रिया न करता पार्ी थे् नाल्यात सोित असल्याने बाींधकाम 
व्यार्सानयकाींर्र काय कारर्ाई केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तदनसुार सींबींधधत दोषीींवर्रुध्द कोर्ती कारर्ाई केली र्ा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची काररे् काय आहेत ? 
 
श्री.आददत्य ठािरे : (१), (२) र् (३) नाल्यामध्ये आरएमसीचे साींिपार्ी जात 
असल्याबाबत बहृन्मुींबई महानगरपाशलका र् इतराींकिून महाराषर प्रदषूर् 
ननयींत्रर् मींिळास माहे जानेर्ारी, २०२० मध्ये र्ा त्यादरम्यान तिार प्राप्त 
झाली नाही. 

महाराषर प्रदषूर् ननयींत्रर् मींिळाच्या महाराषर राज्यातील रेिीशमक्स 
काँिी् (आरएमसी) प्रकल्पाींकरीता मागवदशवक तत्र्ाींची ननयमार्ली अधधसचूना 
ददनाींक १०/११/२०१६ रोजी जारी करण्यात आलेली आहे. याअन्र्ये बँधचींग 
प्लान्् र्ॉशश ींग, राजन्झ ् शमक्स्चर र्ॉशश ींग, व्हेईकल ्ायर र्ॉशश ींग आणर् 
फ्लोअर र्ॉशश ींग यातनू ननमावर् झालेले साींिपार्ी योग्य अशा ड्रनेेज 
शसस््ीममधून जमा करुन त्याींच्यार्र साींिपार्ी प्रक्रिया सयींत्ररे्मध्ये प्रक्रिया 
करुन प्रक्रियायकु्त साींिपार्ी प्रकल्पातील र्ॉ्र जस्प्रींकलीींग शसस््ीममध्ये र् 
बागकाम यासाठी र्ापरण्यात यारे् र् प्रकल्पातनू साींिपार्ी कोठेही बाहेर 
सोिण्यात येऊ नये, असे ननदेशशत केलेले आहे. 
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महाराषर प्रदषूर् ननयींत्रर् मींिळाकिून रेिीशमक्स काँिी् (आरएमसी) 
प्रकल्पाींची र्ेळोरे्ळी पाहर्ी केली जात े र् पाहर्ी दरम्यान दोषी 
प्रकल्पधारकाींर्र जल र् हर्ा प्रदषूर् ननयींत्रर् कायद्याींतगवत कारर्ाई केली 
जात.े  
(४) प्रश्न उद् भर्त नाही. 

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

राष्ट्रसांत तुिडोजी महाराज विद्यापीठ, नागपूर येथे 
 निीन िसततगहृाच ेिायायरांभ होणेबाबत 

  

(५३) * ३६१ श्री.धगरीशचांर व्यास, प्रा.अतनल सोले, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.रामदास आांबटिर, डॉ.पररणय फुिे : सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राषरसींत तकुिोजी महाराज वर्द्यापीठ, नागपरू येथे नर्ीन 
र्सनतगहृाकरीता अथवसींकल्पीय अधधरे्शन, २०१८ मध्ये रुपये १० को्ी मींजूर 
करण्यात आल्याचे माहे नोव्हेंबर, २०१९ मध्ये र्ा त्यादरम्यान ननदशवनास 
आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, र्सनतगहृाचा वर्कास आराखिा सार्वजननक बाींधकाम वर्भाग, 
नागपरू याींना मागील ददि र्षावपरु्ी देण्यात आला असनू सार्वजननक बाींधकाम 
वर्भाग, नागपरू याींच्याकिून वर्द्यापीठाच्या वर्कासकामाकि ेदलुवक्ष होत आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन राषरसींत तकुिोजी 
महाराज नागपरू वर्द्यापीठाच्या वर्कासकामाकरीता होत असलेल्या 
ददरींगाईबद्दल सींबींधधत वर्भागातील कमवचाऱयाींर्र कोर्ती कारर्ाई केली र्ा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची काररे् काय आहेत ? 
 
श्री.उदय सामांत : (१) नाही.  
 तथावप, राषरसींत तकुिोजी महाराज वर्द्यापीठ, नागपरू येथे नर्ीन 
र्सनतगहृाकरीता वर्द्यापीठाच्या साधारर् ननधीतनू सन २०१७-२०१८ मध्ये 
वर्द्यापीठाच्या अथवसींकल्पामध्ये रुपये १० को्ीींची तरतदू करण्यात आली 
आहे. 
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(२) प्रस्तावर्त वर्द्यापीठाच्या र्सनतगहृाच्या बाींधकामाचा रुपये ४१,९६,६९,८२०/- 

इतक्या रकमेचा प्राथशमक आराखिा सार्वजननक बाींधकाम वर्भागाने 
वर्द्यापीठास ददला होता. 
 वर्द्यापीठाद्र्ारे र्सनतगहृाच्या कामाचे वर्स्ततृ आराखि े र् 
अींदाजपत्रकाची सार्वजननक बाींधकाम वर्भाग याींना मागर्ी केली असनू वर्स्ततृ 
आराखि ेर् अींदाजपत्रक प्राप्त झाल्यानींतर पढुील कायवर्ाही करण्याच ेननयोजन 
आहे. 
(३) प्रश्न उद् भर्त नाही. 
(४) प्रश्न उद् भर्त नाही. 

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

राज्यात प्रदषूण िरणाऱ्या षद्योधगि िसाहतीमध्ये (क्लस्टर)  
तारापूर अग्रक्रमाांिािर असल्याबाबत 

  

(५४) * ४९५ अॅड.हुस्नबान ू खशलफे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.अमरनाथ राजूरिर, डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.अशोि ऊफय  भाई जगताप, 
श्री.आनांदराि पाटील, प्रा.जोगेन्र ििाड,े डॉ.िजाहत शमर्ाय : सन्माननीय 
पयायिरण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात प्रदषूर् करर्ाऱया औद्योधगक र्साहतीमध्ये (क्लस््र) पालघर 
जजल््यातील तारापरू अग्रिमाींकार्र असल्याचे राषरीय हररत लर्ादाकिून 
प्रशसध्द करण्यात आलेल्या यादीतनू ननदशवनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील चींद्रपरू, औरींगाबाद, िोंबबर्ली, नाशशक, नर्ी मुींबई, 
चेंबरू र् इतर दठकार्ाचा समारे्श करण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन राज्यात होत असलेल े
प्रदषूर् रोखण्यासाठी कोर्ती उपाययोजना केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची काररे् काय आहेत ? 
  

श्री. आददत्य ठािरे : (१) र् (२) हे खरे आहे. 
(३) मा.राषरीय हरीत लर्ाद नर्ी ददल्ली याींनी मळू अजव ि. १०३८/२०१८ 
मध्ये दद. १०/०७/२०१९ रोजीच्या आदेशान्र्ये कें द्रीय प्रदषूर् ननयींत्रर् मींिळाने 
सन २०१७-२०१८ मध्ये देशातील औद्योधगक क्षेत्राींचा सर्वसमार्ेशक पयावर्रर् 
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मलू्याींकन केले असता १०० औद्योधगक क्षेत्राींचा प्रदवूषत क्षते्र ेम्हर्ून आढळली 
आहेत. त्यामध्ये महाराषरातील तारापरू, चींद्रपरू, नाशशक, िोंबबर्ली, 
औरींगाबाद, नर्ी मुींबई, चेंबरू, वप ींपरी-धच ींचर्ि र् महाि या ९ औद्योधगक 
क्षेत्राींचा समारे्श करण्यात आलेला आहे.  

राज्यातील सदर ९ औद्योधगक क्षेत्राचा व्यापक पयावर्रर् प्रदषूर् 
ननदेशाींक सधुारण्याच्या दृजष्कोनातनू महाराषर प्रदषूर् ननयींत्रर् मींिळाने सर्व 
भागधारकाींसोबत बठैक घेऊन सर्वसमार्ेशक कृती आराखिा तयार केला असनू 
तो कें द्रीय प्रदषूर् ननयींत्रर् मींिळास सादर केला आहे. 

मा.राषरीय हरीत लर्ाद, नर्ी ददल्ली याींच्या आदेशान्र्ये महाराषर 
प्रदषूर् ननयींत्रर् मींिळाने सदर ९ औद्योधगक प्रदवूषत क्षेत्राींची प्रदषूर् र्हन 
क्षमतचेा अभ्यास करण्याकरीता ननरी या सींस्थेला ननयकु्त करण्यात आले 
आहे. 

तसेच कें द्रीय प्रदषूर् ननयींत्रर् मींिळाच्या आदेशान्र्ये ९ औद्योधगक 
प्रदवूषत क्षेत्राींची तपासर्ी करण्याकररता त्रयस्थ NABL या मान्यताप्राप्त 
सींस्थेला ननयकु्त करण्यात आले असनू सदर काम प्रगती पथार्र आहे.  
(४) प्रश्न उद् भर्त नाही. 

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

पाले आणण पालेिाडी (ता.पोलादपूर, स्ज.रायगड) दरपयान  
िाहणारी सावित्री नदी प्रदवूषत र्ाल्याबाबत 

  

(५५) * ९३ श्री.प्रसाद लाड, श्री.जयांत पाटील, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.नागोराि 
गाणार, श्री.विजय ऊफय  भाई धगरिर, अॅड.तनरांजन डािखरे, डॉ.पररणय फुिे, 
प्रा.जोगेन्र ििाड े: सन्माननीय पयायिरण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) पाले आणर् पालेर्ािी (ता.पोलादपरू, जज.रायगि) दरम्यान र्ाहर्ाऱया 
सावर्त्री नदीत एका वर्षारी ्ँकरमधून अज्ात केशमकल माक्रर्फयाींनी केशमकल 
सोिल् यामळेु नदी पात्रातील शकेिो मासे मतृ्यमूखुी पिले असनू प्रदवूषत 
पाण्यामळेु नदीक्रकनाऱयालगतच्या नळ पार्ीपरुर्ठा योजनेच्या जॅकरे्लमध्ये 
प्रदवूषत पार्ी गेल्याने नळाद्र्ारे पार्ीपरुर्ठा बींद करण्यात आल्याच ेददनाींक 
२८ डिसेंबर, २०१९ रोजी र्ा त्यासमुारास ननदशवनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सावर्त्री नदी पररसरातील अनेक गार्ाींना या नदीपात्रातनू 
पार्ीपरुर्ठा केला जात असल्यामळेु तथेील नागररकाींचे आरोग्य धोक्यात आले 
असनू प्रदषुर्ामळेु नदीलगतच्या पाले, ददर्ील, र्ारे् सींर्ाद, धारर्ली, हार्रे 
आदी गार्ातील ग्रामस्थाींना वपण्याच्या पाण्यासाठी इतरत्र जार् ेलागत आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मेजर केशमकल झोन असलेल्या कोकर्ातील महाि 
औद्योधगक र्साहतीमध्ये अनेक केशमकल इींिस्रीज असनू या 
कारखान्यामधून उत्सजजवत होर्ारे रासायननक घनकचरा आणर् द्रर्रूप 
केशमकल रे्स्् याींचे न्यरुलायझेशन करण्याची प्रक्रिया खधचवक असल्याने 
तसेच महाि एमआयिीसीतील सीइद्पीमध्ये सदर प्रक्रिया करण्याच े
्ाळण्यासाठी काही केशमकल इींिस्रीज ननजवन भागात िोंगरदऱयाींमध्ये 
्ँकरद्र्ारे सातत्याने केशमकल ओतनू अशा प्रकारच्या केशमकल्सची वर्ल्हेर्ा् 
लार्त असल्याचेही ननदशवनास आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार घातक केशमकल नदीत सोिर्ाऱया केशमकल 
माक्रर्फयाींर्र कोर्ती कारर्ाई केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, वर्लींबाची काररे् काय आहेत ? 
 
श्री.आददत्य ठािरे : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
(२) हे अींशत: खरे आहे. 

तालुका आरोग्य अधधकारी, पोलादपूर याींच्या अहर्ालानूसार खबरदारीचा 
उपाय म्हरू्न पार्ीपुरर्ठा तात्पुरता बींद केला होता. पयावयी व्यर्स्था केल्यामुळे 
ग्रामस्थाींना वपण्याच्या पाण्यासाठी इतरत्र जार्े लागले नाही. 

तद्नींतर जजल्हा सार्वजननक आरोग्य प्रयोगशाळा, अशलबाग र् तालुका 
आरोग्य अधधकारी, पोलादपूर याींनी सदर पार्ी वपण्यास योग्य असल्याचा अहर्ाल 
ददल्याींनतर पार्ीपुरर्ठा पुन्हा सुरळीत सुरु करण्यात आला होता. 
(३) हे खरे आहे. 
(४) मे.सुदशवन केशमकल इींिस्रीज शल., महाि र् मे.ॲस््ेक लाईर्फसायन्सेस शल., 
महाि (मे.सींजीर्नी पॅरें्रल प्रा.शल., महाि) या दोन कीं पन्यामधून कशेिी घा्ामध्ये 
रासायननक साींिपार्ी सोिल्याच ेननदशवनास आले होत.े सदर रासायननक साींिपार्ी  
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सोिर्ाऱया ॅ्ंकर चालकावर्रुध्द पोलीस स््ेशन, पोलादपूर येथे गुन्हा दाखल करण्यात 
आला आहे. तसेच सदर दोन्हीही उद्योगाींना महाराषर प्रदषूर् ननयींत्रर् मींिळामार्फव त 
ददनाींक १२/०२/२०२० रोजी प्रस्तावर्त ननदेश बजार्ण्यात आले आहेत.  

पालेर्ािी पररसरातील सावर्त्री नदी पात्रामध्ये ्ाकाऊ रसायन सोिण्यात 
आलेल्या घ्नेची ददनाींक २८/१२/२०१९ रोजी पोलीस ठारे्, पोलादपूर याींच्या 
दैनींददनीमध्ये नोंद घेण्यात आली असून सदर घ्नेचा तपास पोलादपूर पोलीस 
ठाण्यामार्फव त सुरु आहे. 
(५) प्रश्न उद् भर्त नाही. 
 ----------------- 

 

षरांगाबाद स्जल््यातील िेरुळ-पहैसमाळ-सुलीभांजन-खलुताबाद येथील 
पययटन वििास आराखड्याबाबत 

  

(५६) * ७७३ श्री.अांबादास दानिे : सन्माननीय पययटन मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) औरींगाबाद जजल््यातील र्ेरुळ-म्हैसमाळ-सलुीभींजन-खुलताबाद येथे पयव् न 
र्ाढीच्यादृष्ीने शासनाकिून दोन र्षांपरु्ी रुपये ४३८ को्ी मींजूर झाल्याच े
माहे डिसेंबर, २०१९ मध्ये र्ा त्यादरम्यान ननदशवनास आल,े हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, महाराषर पयव् न वर्कास मींिळाच्यार्तीने सलुीभींजन येथ े
‘ताराींगर्’ र् म्हैसमाळ येथे अद्यार्त ररसॉ व् ननधीतनू बनवर्ण्यात येर्ार 
असनू सदर कामासाठी दोन र्षावपरु्ी मींजुरी शमळूनही ननधी उपलब्ध न 
झाल्याने एकही काम सरुु झालेले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन सदर कामाींसाठी 
ननधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत कोर्ती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची काररे् काय आहेत ? 
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श्री.आददत्य ठािरे : (१) औरींगाबाद जजल््यातील र्रेुळ–म्हैसमाळ–सलुीभींजन-
खुलताबाद येथील पयव् न वर्कासाचा रुपये ४३८.४४ को्ीच्या ढोबळ 
आराखडयास शासन ननर्वय, ददनाींक ३१/०३/२०१७ अन्र्ये मान्यता देण्यात 
आली आहे. 
(२) र् (३) सदर आराखडयानसुार मादहती कें द्र, स्र्च्तता गहृ, र्ाहनतळ, 
पयव् क ननर्ास इत्यादीसाठी महाराषर पयव् न वर्कास महामींिळ याींच्यामार्फव त 
कायवर्ाही करण्यात येत असनू त्यासाठी महाराषर पयव् न वर्कास महामींिळास 
रुपये २.८० को्ी ननधी वर्तरीत केला असनू तो सदर कामार्र खचव झाला 
आहे. आराखडयानसुार पयव् न वर्भागामार्फव त रुपये ३.३७ को्ी र् इतर 
वर्भागाींकिून (सार्वजननक बाींधकाम वर्भाग, र्ने) रुपये ५.७८ को्ी असा  
एकूर् रुपये ९.१५ को्ी ननधी उपलब्ध करुन देण्यात आला असनू सींबींधधत 
यींत्रर्ामार्फव त कामे चाल ू आहेत. उर्वररत ननधी उपलब्धतनेसुार वर्तरीत 
करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद् भर्त नाही. 
 ----------------- 
  

मुरबाड (स्ज.ठाणे) येथील शतेिऱ् याचा भात खरेदी िरण्यास 
 खरेदी विक्री सांघाने निार ददल्याबाबत 

  

(५७) * १३३९ श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.खिाजा बेग : सन्माननीय अन् न ि 
नागरी परुिठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) मरुबाि (जज.ठारे्) खरेदी-वर्िी सींघाने शासनाच्या आदेशाचे उल्लींघन 
करुन श्री.ददपक ठाकरे या शतेकऱ याचा भात खरेदी करण्यास नकार ददल्याचे 
माहे डिसेंबर, २०१९ च्या शरे््च्या आठर्डयात ननदशवनास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, अर्काळी पार्साने नकुसान झालेल्या शतेकऱ याींना ददलासा 
देऊन त्याींना धचींतामकु्त करण्याचा प्रयत्न महावर्कास आघािी सरकार करत 
असताना सदरहू शतेकऱ याचा भात खरेदी करण्यास भात खरेदी कें द्राने नकार 
ददल्याने व्यधथत होऊन श्री.ठाकरे याींनी पररर्ारास लागर्ाऱ या भाताव्यनतररक्त 
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उर्वररत भात तहशसलदार कायावलयासमोर पे्र्नू देण्याचे ननरे्दन तहशसलदार, 
मरुबाि आणर् खरेदी-वर्िी सींघ, मरुबाि र् पोलीस स््ेशन, मरुबाि याींना ददले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन अर्काळी पार्साने 
सींक्ात सापिलेल्या शतेकऱ याींना ददलासा देण्यासाठी कायवर्ाही करुन 
शासनाच्या आदेशाचे उल्लींघन करर्ाऱया सींबींधधताींवर्रुध्द कोर्ती कारर्ाई 
केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.छगन भजुबळ : (१) हे खरे नाही. 
 श्री.ददपक ठाकरे याींनी शासकीय धान खरेदी कें द्रार्र आर्लले्या 
धानापकैी एर्फएक्य ूदजावच्या १७.०९ जक्र्ी्ं ल धानाची खरेदी आधारभतु खरेदी 
क्रकीं मत दराने करण्यात आलेली आहे. उर्वररत १६ पोती धान एर्फएक्य ूदजावचा 
नसल्याने खरेदी करण्यात आला नाही.  
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) माहे ऑक््ोबर, २०१९ दरम्यान अर्काळी पार्सामळेु नकुसान झालेल्या 
शतेकऱयाींना नकुसान भरपाई देरे्बाबत शासनाने ननदेश ददले आहेत. त्यानसुार 
मरुबाि तालकु्यातील नकुसानग्रस्त शतेकऱयाींच्या यादीतील अ.ि.१९ र्र 
श्री.ददपक जजर्न ठाकरे, म.ुकोलठर्, ता.मरुबाि याींचे नार्ाची नोंद असनू 
त्याींना रुपये ९५२०/- इतक्या नकुसान भरपाईची रक्कम ठारे् जजल्हा 
मध्यर्ती सहकारी बँक शलशम्ेि, शाखा मरुबाि या बँकेच्या धनादेशाद्र्ारे 
अदा करण्यात आली आहे.  
(४) प्रश्न उद् भर्त नाही. 

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

शशक्षण विभागातील अधधिारी/िमयचारी याांच्याविरुध्द दप्तर ददरांगाई 
िायद्यातील तरतुदीनुसार िारिाई िरण्याबाबत 

  

(५८) * ७१० श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अतनल सोले, श्री.धगरीशचांर व्यास : 
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) दप्तर ददरींगाई कायद्यातील तरतदुीनसुार आपले कतवव्य र् जबाबदारी 
पार न पािर्ाऱया शशक्षर् वर्भागातील अधधकारी/कमवचारी याींचेवर्रूध्द कठोर 
स्र्रूपाची दींिात्मक कारर्ाई करण्याबाबत नागपरू वर्भागाच्या शशक्षक 
लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक २२ ऑक््ोबर, २०१९ रोजी र्ा त्यासमुारास मखु्य 
सधचर्, अप्पर मखु्य सधचर्, शशक्षर् आयकु्त र् शशक्षर् सींचालक 
(प्राथ/माध्य) याींना पाठर्नू दोषी अधधकाऱयाींवर्रूध्द कठोर स्र्रूपाची दींिात्मक 
कारर्ाई करण्याची मागर्ी केली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन कोर्ती कायवर्ाही केली 
र्ा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, वर्लींबाची काररे् काय आहेत ? 
 
प्रा. िषाय गायििाड : (१) ददनाींक २२ ऑक््ोबर, २०१९ रोजी र् त्यासमुारास 
असे ननर्ेदन शासनास र्ा क्षेबत्रयस्तरार्र प्राप्त झाल्याचे ददसनू येत नाही. 
(२) प्रश्न उद् भर्त नाही. 
(३) प्रश्न उद् भर्त नाही.  

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

महाराष्ट्र जीिन प्राधधिरणाची पाणीपुरिठा योजना  
अपुणाय अिस्थेत असल्याबाबत 

  

(५९) * ७५२ श्री.रवि ांर फाटि : सन्माननीय पाणीपरुिठा ि स्िच्छता मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पालघर जजल््यात महाराषर जीर्न प्राधधकरर्ाींतगवत असलेल्या ६९ 
गार्ाींची पार्ीपरुर्ठा योजना र्षावनरु्ष ेअपरु्ावर्स्थेत असल्याचे माहे जानेर्ारी, 
२०२० मध्ये र्ा त्यादरम्यान ननदशवनास आले असनू तत्कालीन शासनाने 
ददनाींक ३१ माचव, २०१९ पयतं कामे परू्व होऊन गार्ाींचा पार्ीपरुर्ठा सरुु 
होईल असे आश्र्ाशसत केले होत ेपरींत ुसर्व कामे अपरु्ावर्स्थते आहेत, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल् यास, उक्त ६९ गार्ाींच्या पार्ीपरुर्ठा योजनामध्ये समावर्ष् 
असलेल्या गार्ाींना सयुाव र् पेल्हार धरर्ातनू २२ दशलक्ष शल्र करण्यात 
येर्ारा पार्ीपरुर्ठ्याचे काम प्रलींबबत असल्याने करण्यात आलेला नाही, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर योजनेंतगवत गोणखर्रे, धच ींचों्ी, कामर्, चींद्रपािा, 
देर्दळ, राजार्ली, उमेळे, र्ासळई, नायगाींर्, खोधचर्ि,े र्ाघोली, नाळे, तरखि 
या गार्ाींमध्ये महाराषर जीर्न प्राधधकरर्ाने जलर्ादहन्या ्ाकण्याचे र् 
जलकुीं भ बाींधण्याचे काम परू्व केले असनू काही दठकार्ी नवर्न जलर्ादहन्या 
खरेदी करण्याचे प्रस्तार् प्रलींबबत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त जलर्ादहन्या र् जलकुीं भाच े काम देखील ननकृष् 
दजावचे झाले असनू त्यामध्ये सतत बबघाि होऊन गळती होत असल्याने सदर 
प्रकरर्ी लोकप्रनतननधीींनी सींबींधधत वर्भागाकि े र्ारींर्ार पत्रव्यर्हार करुनही 
कोर्तीच कायवर्ाही करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन र्सई-वर्रार 
शहरासाठी महाराषर जीर्न प्राधधकरर्ामार्फव त राबवर्ण्यात येत असलेल्या ६९ 
गार्ाींच्या पार्ीपरुर्ठा योजनेकरीता एक कालबध्द आणर् ननयोजनबध्द 
कायविम आखून परू्व करण्याबाबत कोर्ती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत 
आहे, 
(६) नसल्यास, वर्लींबाची काररे् काय आहेत ? 
 
श्री.गलुाबराि पाटील : (१) अींशत: खरे आहे.  

सन २०१४ अखेर योजनेची ९८% कामे परू्व करण्यात आली होती. 
तथावप, र्सई-वर्रार शहर महानगरपाशलकेकिून पार्ी उपलब्ध न झाल्याने 
सदर योजना कायावजन्र्त कररे् शक्य झाल ेनाही. 
(२) हे खरे नाही.  
(३) हे खरे नाही.  

सदर योजनेंतगवत या गार्ाींमध्ये महाराषर जीर्न प्राधधकरर्ामार्फव त 
जलर्ादहन्या ्ाकण्याचे र् जलकुीं भ बाींधण्याचे काम परू्व करुन योजना 
कायावजन्र्त करण्याचे काम प्रगतीपथार्र आहे. 
 नर्ीन जलर्ादहन्या खरेदी करण्याचा कुठलाही प्रस्तार् महाराषर 
जीर्न प्राधधकरर्ाकि ेप्रलींबबत नाही.  
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(४) हे खरे नाही.  
(५) महाराषर जीर्न प्राधधकरर्ाकिून आर्श्यक ननयोजन र् कालबध्द 
कायविम आखून योजनेचे ९८% काम परू्व करण्यात आले आहे. योजनेतील 
वर्तरर् व्यर्स्था र् मखु्य जलर्ादहन्या जोिून ७ त े ८ र्षांचा कालार्धी 
झालेला आहे. तथावप, र्सई-वर्रार शहर महानगरपाशलकेकिून करण्यात 
आलेल्या, रस्त ेरुीं दीकरर्, ग्ारे बाींधरे्, िॉस ड्रनेेज, स्थाननक वर्कास काम,े 
एम.एम.आर.िी.ए. ची वर्कास कामे इत्यादी कामाींमळेु वर्तरर् व्यर्स्था र् 
मखु्य जलर्ादहन्याींची अनेक दठकार्ी तु् रू्फ् / नासधूस झाल्याने त्या र्ारींर्ार 
दरुुस्त कराव्या लागल्या. तसेच माहे ऑक््ोबर, २०१७ त ेडिसेंबर, २०१८ या 
दरम्यान ्प्प्या-्प्प्याने महानगरपाशलकेकिून त्याींच्या मखु्य जलर्ादहनीर्रुन 
नळ जोिण्याींची परर्ानगी प्राप्त झाल्यानींतरही पाण्याच्या र्ेळेची अननजश्चतता 
र् कमी दाब यामळेु योजना कायावजन्र्त करण्यामध्ये अिचर्ी येत आहेत.  
(६) प्रश्न उद् भर्त नाही. 

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

शशक्षण हक्ि िायदयानुसार खाजगी शशक्षण सांस्थामध्ये 
 गैरव्यिहार र्ाल्याबाबत 

  

(६०) * ११९५ श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय शालये शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पाल्याच ेभवर्तव्य उज्र्ल व्हारे् त्याींना प्रगतीच्या यगुामध्ये राहता यारे् 
यासाठी इींग्रजी वर्षयाच े ज्ान असरे् आर्श्यक असल्याने पालकाींचा इींग्रजी 
माध्यमाींच्या शाळाींकि े कल र्ाढत असनू बीि जजल््यामध्ये इींग्रजी 
माध्यमाच्या शाळाींचे प्रमार् जास्त असनू अनेक शाळा शशक्षर् वर्भागाच्या 
परर्ानगीशशर्ाय सरुु आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, जजल््यामध्ये १९८ यिुीआयएस कोि प्राप्त शाळा असनू 
यामध्ये वर्नाअनदुाननत मराठी शाळाींचा देखील समार्ेश असल्याने उर्वररत 
शाळाींनी यिुीआयएस कोि न काढल्यामळेु शाळाींची जजल्हा पररषद क्रकीं र्ा 
शशक्षर् वर्भागाच्या दप्तरी नोंद नाही, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, शशक्षर् हक्क कायदयानसुार (आर.्ी.ई.) जजल््यातील बऱयाच 
वर्द्यार्थयांनी प्ररे्श घेतले असनू शाळेतील शशक्षर्ाच्या ननकृष् दजावमळेु 
वर्द्यार्थयांना शाळा सोिाव्या लागल्या परींत ु शासनामार्फव त मलुाींच्या नारे् 
आलेला ननधी सींस्थाचालक र्ापर करीत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, शाळा सोिुन गेलेल्या वर्द्यार्थयांच्या नारे् आलेला करोिो 
रुपयाींचा ननधी र्ापरण्यामागे सींस्थाचालक, जजल्हा पररषद, शशक्षर् 
वर्भागातील अधधकारी, कमवचाऱयाींचे सींगनमत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन सींस्थाचालक, 
आर.्ी.ई.कायदयाींतगवत ननधीचा गरैर्ापर करर्ाऱया सींस्थाचालकाींर्र र् 
अधधकारी कमवचाऱयाींर्र कोर्ती कारर्ाई केली र्ा करण्यात येत आहे, 
नसल्यास, वर्लींबाची काररे् काय आहेत ? 
 
प्रा. िषाय गायििाड : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) हे खरे नाही. 
(५) प्रश्न उद् भर्त नाही. 

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

राज्यातील ग्रांथालयाांना दजायिाढ देऊन तनधी  
उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

  

(६१) * १४१ श्री.सततश चव्हाण, श्री.हेमांत टिले, श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.अमरनाथ राजूरिर : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४६८९१ ला ददनाांि २० जून, 
२०१९ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभायत सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात अ,ब,क आणर् ि र्गावची १२८६१ ग्रींथालये असनू त्यापकैी ४०५१ 
ग्रींथालये मराठर्ाडयात आहेत तसेच राज्यात सार्वजननक ग्रींथालयात १२४७७ 
कमवचारी काम करीत आहेत, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सन २०१२-२०१३ या आधथवक र्षावपासनू शासनमान्य 
सार्वजननक ग्रींथालयाींना दजावर्ाढ ददली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन मा.व्यींकपा पत्की 
सशमतीच्या अहर्ालाप्रमारे् राज्यातील ग्रींथालयाींना दजाव र्ाढ देऊन ननधी 
उपलब्ध करुन देण्याबाबत कोर्ती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची काररे् काय आहेत ? 
 

श्री.उदय सामांत : (१) राज्यात अ,ब,क आणर् ि र्गावची ददनाींक ३१ माचव, 
२०१९ अखेर एकूर् १२,१४९ ग्रींथालये आहेत. त्यापकैी ४०५० ग्रींथालये 
औरींगाबाद वर्भागात आहेत. राज्यातील एकूर् १२,१४९ ग्रींथालयात 
आकृनतबींधानसुार २१,६१५ कमवचारी आहेत. 
(२) ददनाींक ०६ माचव, २०१३ रोजी झालले्या मींबत्रमींिळाच्या बठैकीतील 
ननर्वयानसुार शासन ननर्वय, उच्च र् तींत्र शशक्षर् वर्भाग, ददनाींक २२ माचव, 
२०१३ ननगवशमत करण्यात आला आहे. त्यानसुार सन २०१२-२०१३ या आधथवक 
र्षावपासनू शासनमान्य सार्वजननक ग्रींथालयाींना दजोन्नती देण्याची प्रक्रिया 
स्थधगत आहे. 
(३) र् (४) प्रश्न उद् भर्त नाही. 

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

पाांढरििडा (स्ज.यितमाळ) िें रािर शालेय पोषण आहार योजनेची 
अांमलबजािणी होत नसल्याबाबत 

  

(६२) * १११४ प्रा.जोगेन्र ििाड े: सन्माननीय शालये शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पाींढरकर्िा (जज.यर्तमाळ) येथे शालेय पोषर् आहारात जुन्या 
योजनेनसुार शालेय पोषर् आहाराचे र्ा्प होत असल्याचे माहे डिसेंबर, २०१९ 
च्या दसुऱ या आठर्डयात ननदशवनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शालेय पोषर् आहारात ज्र्ारी, बाजरी र् नाचर्ीच े पदाथव 
वर्द्यार्थयांना देण्यात यार्ी अशी शासनाची योजना आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन शालेय पोषर् 
आहार कें द्राकिून सदर योजनेची अींमलबजार्र्ी होण्याबाबत कोर्ती कायवर्ाही 
केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
प्रा. िषाय गायििाड : (१), (२), (३) र् (४) शालेय पोषर् आहार योजनेंतगवत 
ज्र्ारी, बाजरी र् नाचर्ीचा समारे्श करण्याचे ननदेश कें द्र शासनाने ददले 
आहेत. त्यानषुींगाने ज्र्ारी, बाजरी र् नाचर्ीची मागर्ी नोंदवर्ण्याबाबत सर्व 
जजल््याींना कळवर्ण्यात आले होत.े तथावप, जजल््याींकिून पररपरू्व मादहती र् 
मागर्ी प्राप्त झाली नसल्याने याबाबतची मागर्ी कें द्र शासनाकि ेकरण्यात 
आलेली नाही. सदर पदाथव स्र्ेच्ता तत्र्ार्र मागर्ी करण्याचे प्रयोजन आहे. 
मात्र जुन्या पध्दतीप्रमारे् ताींदळाची मागर्ी सरुु आहे. 
 
 ----------------- 

 

सांगमेश्िर (स्ज.रत्नाधगरी) येथील गाििऱ्याांच्या  
समस्या सोडविण्याबाबत 

  

(६३) * ९८२ श्री.रामदास िदम : सन्माननीय पयायिरण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) सींगमेश्र्र (जज.रत्नाधगरी) तालकु्यातील शास्त्री र् सोनर्ी नदीत 
गाळासोबत प्लाजस््कच्या कचऱयाच्या समस्याींना स्थाननक गार्कऱयाींना सामोरे 
जार्े लागत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, प्लाजस््क र्ापराबाबत शासनाने किक ननयम केल ेअसताना 
देखील सींगमेश्र्र सहीत महाराषराच्या वर्वर्ध भागाींमध्ये सदर कायद्याच े
स्थाननक प्रशासनाच्या मदतीने उल्लींघन होत असनू सींगमेश्र्र एस.्ी. बस 
स्थानकाच्या शौचालयातील साींिपार्ी थे् नदीत सोिल ेजात,े हे ही खरे आहे 
काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन दवूषत पाण्यामळेु 
स्थाननक ग्रामस्थाींच्या आरोग्याला ननमावर् होर्ारा धोका ्ाळण्यासाठी 
कायवर्ाही करुन प्रशासनातील सींबींधधत अधधकाऱयाींवर्रुध्द कोर्ती कारर्ाई 
केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.आददत्य ठािरे : (१) नाही. 
(२), (३) र् (४) प्रश्न उद् भर्त नाही. 
 ----------------- 
  

पालघर स्जल््याच्या राईस शमलमध्ये िें र शासनािडील 
 ताांदळूसाठा आढळल्याबाबत 

  

(६४) * २८१ श्री.आनांद ठािूर, श्री.हेमांत टिल,े श्री.खिाजा बेग, श्री.किरण 
पािसिर : सन्माननीय अन् न ि नागरी परुिठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सातारा जजल््यातील रे्अर हाऊसला कें द्र शासनाने पाठवर्लेला ताींदळूसाठा 
पालघर जजल््याच्या एका राईस शमलमध्ये आढळल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१९ 
मध्ये र्ा त्यादरम्यान ननदशवनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार सींबींधधत दोषी व्यक्तीींवर्रुध्द कोर्ती कारर्ाई 
केली र्ा करण्यात येत आहे,  
(३) नसल्यास, वर्लींबाची काररे् काय आहेत ? 
 

श्री.छगन भजुबळ : (१) हे खरे नाही.  
(२) प्रश्न उद् भर्त नाही. 
(३) प्रश्न उद् भर्त नाही. 
 
 ----------------- 
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विषयतनहाय शशक्षिाांची पदे सांपुष्ट्टात आल्याबाबत 
  

(६५) * ९४२ श्री.िवपल पाटील : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 

(१) सींचमान्यतचे ेननकष बदलनू भाषा, गणर्त तसेच वर्ज्ान या वर्षयननहाय 
शशक्षकाींची पदे ददनाींक २८ ऑगस््, २०१५ च्या शासन ननर्वयान्र्ये सींपषु्ात 
आर्ली असनू कला, िीिा र् सींगीत शशक्षकाींची पदे व्यपगत केली आहेत, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सींचमान्यतचेे ननकष बदलल्याने अनतररक्त शशक्षकाींची सींख्या 
र्ाढत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन कोर्ती कायवर्ाही 
केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
प्रा. िषाय गायििाड : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) अनतररक्त शशक्षकाींच्या समायोजनाकरीता सींचमान्यतचेे ननकष शशथील 
करण्याची बाब शासनाच्या वर्चाराधीन आहे. 
(४) प्रश्न उद् भर्त नाही. 
 ----------------- 
  
राज्यातील शशक्षि/ िमयचाऱ्याांना िॅशलेस योजना लागू िरण्याबाबत 

  

(६६) * २३० श्री.विक्रम िाळे, श्री.हेमांत टिल,े श्री.सततश चव्हाण, डॉ.सधुीर 
ताांबे, श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.बाळाराम पाटील, श्री.श्रीिाांत देशपाांड,े श्री.िवपल 
पाटील : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४४३९३ ला ददनाांि २७ नोव्हेंबर, २०१८ रोजी 
ददलेल्या उत्तराच्या सांदभायत सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यातील शशक्षक/ कमवचाऱयाींना र्दैयकीय खचावची देयके मींजूर 
करण्याच्या प्रक्रियेऐर्जी कॅशलेस स्मा व्कािव योजना लाग ू करण्याबाबत 
शासनाचा वर्चार परू्व झाला आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन कोर्ती कायवर्ाही केली 
र्ा करण्यात येत आहे, तसेच घेतलेल्या ननर्वयाचे स्र्रुप काय आहे, 
(३) नसल्यास, वर्लींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
प्रा. िषाय गायििाड : (१), (२) र् (३) राज्यातील शशक्षक/शशक्षकेतर 
कमवचाऱ याींना कॅशलेस आरोग्य योजना लाग ू करण्याची बाब शासनाच्या 
वर्चाराधीन आहे. 
 ----------------- 
  

मुांबईत िफ शसरपची अिैधररत्या विक्री होत असल्याबाबत 
  

(६७) * १७५४ श्री.विजय ऊफय  भाई धगरिर, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.रामतनिास 
शसांह, श्रीमती स्स्मता िाघ, श्री.नागोराि गाणार, श्री.रमेशदादा पाटील, 
श्री.विलास पोतनीस : सन्माननीय अन्न ि षषध प्रशासन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईत कर्फ शसरपचा नशसेाठी अधधक र्ापर होत असनू त्याची वर्िी 
र्ाढत असल्याने वर्िी करर्ाऱयाींर्र पोलीस आणर् अन्न र् औषध प्रशासन 
(एर्फिीए) किून कारर्ाई करण्यात आल्याचे माहे जानेर्ारी, २०२० मध्ये र्ा 
त्यादरम्यान ननदशवनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सन २०१९ मध्ये मुींबई पोशलसाींच्या अींमली पदाथव वर्रोधी 
पथकाने ७ हजार कर्फ शसरपच्या बा्ल्या हस्तगत करुन अकरा जर्ाींना 
अ्क केली असनू अन्न र् औषध प्रशासनाकिून केर्ळ तीन प्रकरर्ाींर्रच 
कारर्ाई केली असनू जप्त केलेला कर्फ शसरपचा साठाही नगण्य असल्याच े
माहे जानेर्ारी, २०२० च्या दसुऱया सप्ताहात ननदशवनास आल,े हे ही खरे आहे 
काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन कर्फ शसरपच्या 
बेकायदा होर्ाऱया वर्िीर्र ननयींत्रर् घालण्यासाठी कायवर्ाही करुन सींबींधधत 
अधधकाऱयाींवर्रुध् द कोर्ती कारर्ाई केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
डॉ. राजेंर शश ांगणे : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
 सन २०१९ मध्ये मुींबई पोशलसाींच्या अींमली पदाथव वर्रोधी पथकाकिून 
७५७७ कर्फ शसरपच्या बा्ल्या हस्तगत करून १३ आरोपीींना अ्क करण्यात 
आली आहे. 

तर, अन्न र् औषध प्रशासनाव्दारे सन २०१९ मध्ये कर्फ शसरपच्या 
बेकायदेशीर/अर्धै वर्िी प्रकरर्ी १५ प्रकरर्ात पोशलसाींकि े प्रथम खबर 
अहर्ाल दाखल करण्यात आलेला आहे तर ०२ व्यक्तीींना पोशलसाींनी अ्क 
केलेली आहे.  
(३) औषध वर्िी पेढ्याींकिून कर्फ शसरपची वर्िी िॉक््राींच्या धचठ्ठीनसुार र् 
औषधे सौंदयव प्रसाधने कायद्यातील तरतदुीनसुार होत ेक्रकीं र्ा नाही याबाबतची 
ननयशमतपरे् पिताळर्ी अन्न र् औषध प्रशासनातील अधधकाऱ याींकिून 
करण्यात येत.े तपासर्ीरे्ळी आढळून आलेल्या उल्लींघनाच्या अनषुींगाने 
पेढीवर्रूध्द औषधे र् सौंदयव प्रसाधने कायद्यातील तरतदुीनसुार कारर्ाई 
करण्यात येत.े 
(४) प्रश्न उद् भर्त नाही. 
 ----------------- 

 
नागपूर येथे पाली विद्यापीठाची तनशमयती िरण्याबाबत 

  

(६८) * २१२५ श्री.प्रिाश गजशभये : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४७९५९ ला ददनाांि 
२० जून, २०१९ रोजी ददलले्या उत्तराच्या सांदभायत सन्माननीय उच् च ि तांत्र 
शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यात पाली बौध्द वर्द्यापीठ नसल्याने नागपरुात पाली बौध्द 
वर्द्यापीठाची १०० एकराच्या जागेत ननशमवती करून सर्व कमवचारी, प्राध्यापक 
सदहत ग्राीं्ेि पाली बौध्द वर्द्यापीठाची ननशमवती करण्याची मागर्ी राज्यातील 
वर्वर्ध आींबेिकरी सींघ्नाींनी केल्याचे ननदशवनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, पाली बौध्द वर्द्यापीठ ननमावर् करण्याच्या मागर्ीसाठी 
मागील दहर्ाळी अधधर्ेशन, २०१७ र् पार्साळी अधधर्शेन, २०१८ मध्ये भव्य 
मोचाव काढण्यात येर्नू मोचेकऱयाींनी पाली बौध्द वर्द्यापीठ वर्लींब न करता 
ननमावर् करण्याची मागर्ी केली होती, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, नागपरुच्या पवर्त्र दीक्षा भमूी येथे िॉ.बाबासाहेब आींबेिकर 
याींनी सन १९५६ साली पाली भाषते दीक्षा घेतली असनू पाली भाषलेा बधु्द 
धमावत र्फार महत्त्र् आहे, तसेच भगर्ान बधु्दाींनी सधु्दा पाली प्राकृत भाषते 
धम्माचा प्रचार-प्रसार केला असनू पाली भाषा अनेक भाषाींची जननी 
असल्याने पाली बौध्द वर्द्यापीठ ननमावर् करण्याची मागर्ी मा.मखु्यमींत्री 
महोदयाींना ननरे्दनाव्दारे करण्यात आली, त्यार्ेळी सींबींधधत अधधकाऱ याींची 
बठैक घेर्नू ननर्वय घेण्याच ेआश्र्ासन ददले होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन नागपरू येथे पाली 
वर्द्यापीठाची ननशमवती करण्याबाबत कोर्ती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, वर्लींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.उदय सामांत : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे.  
(३) अींशत: खरे आहे.  
(४) सद्य:जस्थतीत राज्यातील अकृषी वर्द्यापीठामध्ये पाली भाषचे े
अभ्यासिम सरुु आहेत. पाली वर्द्यापीठाची स्थापना करण्याबाबत ननर्वय 
झालेला नाही. 
(५) प्रश्न उद् भर्त नाही.  
 
 ----------------- 
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गडधचरोली स्जल््यातील लाभाथी स्िच्छ भारत शमशन अांतगयत 
अनुदानापासून िांधचत असल्याबाबत 

  

(६९) * ४१० श्री.रामदास आांबटिर, प्रा.अतनल सोले, श्री.नागोराि गाणार : 
सन्माननीय पाणीपरुिठा ि स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील    
काय :- 
(१) गिधचरोली जजल््यातील ग्रामीर् भागात सन २०१२-२०१३ त े२०१८-२०१९ 
पयतं स्र्च्त भारत शमशन अींतगवत १२ तालकु्यातील २६,२९५ कु्ूींबाींना 
प्रत्येकी एक शौचालय मींजरू करण्यात येर्नूही डिसेंबर अखेरपयतं बाींधकाम 
परू्व करार्याचे असल्याने मदुतीत बाींधकाम परू्व न झालेल्या ५,४४५ 
शौचालयाच े लाभाथी अनदुानापासनू र्ींधचत असल्याच े ददनाींक ३१ डिसेंबर, 
२०१९ रोजी र्ा त्यासमुारास ननदशवनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन सदर र्ींधचत 
लाभार्थयांना अनदुान मींजूर करण्याबाबत कोर्ती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, वर्लींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.गलुाबराि पाटील : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
 ददनाींक ३१ डिसेंबर, २०१९ पयतं एकूर् १७,६८६ लाभार्थयांनी शौचालय 
बाींधकाम परू्व केले असनू, त्यापकैी १३,३३३ लाभार्थयांना प्रोत्साहन अनदुान 
वर्तरीत करण्यात आले आहे. उर्वररत लाभाथींना अनदुान र्ा्पाची प्रक्रिया 
चाल ूआहे.  
(२) उर्वररत १२,९६२ लाभार्थयांना प्रोत्साहन अनदुान वर्तरीत करण्याची 
कायवर्ाही क्षबेत्रयस्तरार्रून करण्यात येत असल्याने चौकशी करण्याचा प्रश्न 
उद् भर्त नाही.  
(३) प्रश्न उद् भर्त नाही. 
 

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



83 

गोंददया स्जल््यात धान खरेदी िें राच्या माध्यमातून  
खरेदी िेलेल्या धानाची भरडाई न र्ाल् याबाबत 

  

(७०) * ४९९ प्रा.अतनल सोले, श्री.नागोराि गाणार, श्री.रामदास आांबटिर, 
श्री.धगरीशचांर व्यास, डॉ.पररणय फुिे : ददनाांि १८ डडसेंबर, २०१९ रोजी 
सभागहृाच्या पटलािर ठेिण्यात आलेल्या अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या यादी 
क्रमाांि ३ मधील प्रश्न क्रमाांि ४८४३५ ला ददलले्या उत्तराच्या सांदभायत 
सन्माननीय अन् न ि नागरी परुिठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) गोंददया जजल््यातील माकेद्ींग रे्फिरेशनच्या माध्यमातनू ६६ धान खरेदी 
कें द्रार्र ११ लाख जक्र्ी्ं ल धान खरेदी करण्यात आला असनू खरेदी केलेल्या 
धानाची भरिाई न केल्याच ेतसेच अर्काळी पार्सामळेु धान खराब होण्याची 
शक्यता असल्याचे ददनाींक ३ जानेर्ारी, २०२० रोजी र्ा त्यासमुारास 
ननदशवनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन सदर धानाची भरिाई 
माहे डिसेंबर, २०१९ पयतं करण्यासाठी कोर्ती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, वर्लींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.छगन भजुबळ : (१) हे खरे नाही. 
 शासकीय आधारभतू धान खरेदी योजनेंतगवत हींगाम २०१८-२०१९ 
मध्ये गोंददया जजल््यातील सहकारी सींस्थेच्या ५७ धान खरेदी कें द्रामार्फव त 
२८,८९,६९०.०३ जक्र्ी्ं ल धान खरेदी करण्यात आले आहे. या हींगामात १६२ 
शमलसवनी भात भरिाईचा करारनामा केला आहे. सदर शमलसवना जजल्हा 
माकेद्ींग कायावलयामार्फव त ददनाींक ३०/११/२०१९ अखेर धानाचे डि.ओ. देण्यात 
आलेले आहेत. सदर शमलसवनी २८,६२,४७०.८० जक्र्ी्ं ल धानाची प्रत्यक्ष उचल 
करुन त्याचा १९,१७,८६९.४० ताींदळु (CMR) ददनाींक ३०/११/२०१९ पयतं 
शासनास जमा केला आहे.  
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 जजल्हा परुर्ठा अधधकारी, गोंददया र् माकेद्ींग रे्फिरेशन याींच्याकिून 
प्राप्त मादहतीनसुार कळवर्ले आहे. हींगाम २०१९-२०२० मध्ये ददनाींक ०३ 
जानेर्ारी, २०२० पयतं ११,३३,५४८.९७ जक्र्ी्ं ल धानाची खरेदी झाली असनू 
सदर सर्व धान सरुक्षक्षत साठर्र्ुक करण्यात आला आहे. 
(२) र् (३) प्रश्न उद् भर्त नाही. 
 ----------------- 
  

मुांबई सेंरल येथील ‘महाराष्ट्र िाहतूि भिन’ येथे उद्िाहन दरुुस्ती  
िरीत असताना िमयचाऱ् याचा मतृ्यू र्ाल्याबाबत 

  

(७१) * २१८ श्री.विलास पोतनीस : सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) महाराषर राज्य मागव पररर्हन महामींिळाचे मखु्यालय असलेल्या मुींबई 
सेंरल येथील ‘महाराषर र्ाहतकू भर्न’ येथे उद्र्ाहन दरुुस्ती करीत असताना 
महाराषर राज्य मागव पररर्हन महामींिळातील कमवचारी श्री.रामानींद पा्कर 
याींचा ददनाींक २७ डिसेंबर, २०१९ रोजी ददैुर्ी मतृ्य ूझाला आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार मयत महाराषर राज्य मागव पररर्हन 
महामींिळातील कमवचारी श्री.रामानींद पा्कर याींच्या कु्ुींबबयाींना नकुसान 
भरपाईपो्ी आधथवक मदत देण्याबाबत तसेच कु्ुींबातील सदस्याला महाराषर 
राज्य मागव पररर्हन महामींिळात अनकुीं पा तत्त्र्ार्र नोकरीत सामार्नू 
घेण्याबाबत कोर्ती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, वर्लींबाची काररे् काय आहेत ?  
 
अॅड. अतनल परब : (१) श्री.रामानींद पा्कर याींचा ददैुर्ी मतृ्य ूझाला, हे खरे 
आहे. मात्र उद्र्ाहन दरुुस्त करीत असताना मतृ्य ूझाला, हे खरे नाही. 
(२) सदर दघुव् नेची चौकशी पोलीस यींत्रर्ा, वर्द्यतु ननरीक्षक (उद्र्ाहने) र् 
उद्योग ऊजाव र् कामगार वर्भाग याींचेमार्फव त सरुु असनू, महामींिळाच्या 
ददनाींक २८/०१/२०२० रोजीच्या पत्रान्र्ये कै.पा्कर याींच्या कु्ुींबबयाींना नकुसान 
भरपाईपो्ी आधथवक मदत म्हर्ून रुपये ५,६५,७२०/- इतक्या रकमचेा धनादेश 
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आयकु्त, श्रशमक नकुसान भरपाई तथा (कामगार न्यायालय), मुींबई याींचेकि े
पाठवर्ण्यात आला आहे र् सदर पत्राची प्रत कै.पा्कर याींचे पत्नीस देण्यात 
आली आहे. तसेच कै.पा्कर याींच्या मलुाला राज्य पररर्हन महामींिळामध्ये 
अनकुीं पा तत्र्ार्र लेखाकार या पदी नेमर्कू ददलेली आहे. 
(३) प्रश्न उद् भर्त नाही. 

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

पुणे आणण बारामती प्रादेशशि पररिहन विभागाांमध्ये (आरटीओ)  
सेन्सर असलेले सांगणिीिृत रॅि बांद असल्याबाबत 

  

(७२) * १०८२ डॉ.(श्रीमती) मतनषा िायांदे : सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) परेु् आणर् बारामती प्रादेशशक पररर्हन वर्भागामध्ये (आर्ीओ) सेन्सर 
म्हर्जे सींरे्दक असलेले सींगर्कीकृत रॅक मागील र्षवभरापासनू 
देखभालीअभार्ी बींद असल्याचे माहे जानेर्ारी, २०२० मध्ये र्ा त्यादरम्यान 
ननदशवनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, र्ाहनचालक परर्ाना देण्याच्या प्रक्रियेतील मानर्ी हस्तक्षेप 
्ाळण्यासाठी बसवर्ण्यात आलेले सेन्सर रॅक बींद असण्यामागची काररे् काय 
आहेत, तसेच राज्यात ’’बारामती पॅ्नव’’ राबवर्ण्याचा आर्ीओचा हेत ूसाध्य 
न होण्याची काररे् काय आहेत, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात 
काय आढळून आले, तद्नसुार बींद असलेले सींगर्कीकृत रॅक सरुु 
करण्याबाबत कायवर्ाही करुन सींबींधधत जबाबदार अधधकाऱयाींवर्रुध्द कोर्ती 
कारर्ाई केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची काररे् काय आहेत ? 
 
अॅड. अतनल परब : (१) हे अींशतः खरे आहे. 
 सीआयआर्ी याींचे मालकीचा भोसरी, परेु् येथील सेंसरयकु्त चाचर्ी 
पथ सजुस्थतीत असनू सदर दठकार्ी प्रादेशशक पररर्हन कायावलय, परेु् या 
कायावलयामार्फव त चाचर्ी घेण्यात येत आहे. उपप्रादेशशक पररर्हन कायावलय, 
बारामती येथील स्र्यींचलीत चाचर्ी पथ सद्य:जस्थतीत बींद आहे. 
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(२) र् (३) उपप्रादेशशक पररर्हन कायावलय, बारामती येथील स्र्यींचलीत 
चाचर्ी पथाचे कायावन्र्यन, देखभाल र् दरुुस्तीसाठी ननयकु्त केलेल्या 
सेर्ापरुर्ठादाराकिून समाधानकारक सेर्ा प्राप्त न झाल्यामळेु सदर चाचर्ी 
पथार्रील सेंसर बींद आहेत. तथावप, सेंसर बींद असले तरी मो्ार र्ाहन 
ननयम १९८९ च्या ननयम १५ मधील तरतदुीनसुार कायावलयातील मो्ार र्ाहन 
ननरीक्षक र् सहाय्यक मो्ार र्ाहन ननरीक्षक याींचमेार्फव त त्याच चाचर्ी 
पथार्र अचकू र् का्ेकोरपरे् चाचर्ी घेण्यात येत आहे. 
 तसेच उप प्रादेशशक पररर्हन कायावलय, बारामती येथील स्र्यींचलीत 
चाचर्ी पथाचे सेंसर तात्काळ चाल ू करण्यासाठी आर्श्यक कायवर्ाही 
करण्याबाबत सींबींधधताींना शासनाने आदेश ददले आहेत. 
(४) प्रश्न उद् भर्त नाही. 

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

राज्य पररिहन महामांडळातील िमयचाऱ्याांच्या गणिेश िाटपात  
िोट्यिधी रुपयाांचा गैरव्यिहार र्ाल्याबाबत 

  

(७३) * २४ श्री.प्रसाद लाड, श्री.प्रविण दरेिर, डॉ.पररणय फुिे, श्री.जयांत 
पाटील : सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्य पररर्हन महामींिळाने कमवचाऱयाींच्या गर्र्ेश कापिासाठी रुपये 
७.५० को्ी र् शशलाई भत्ता यासाठी रुपये ७.५० को्ी असे रुपये १५ को्ी 
खचव केले होत,े सदर पध्दत बींद करुन कमवचाऱयाींना महामींिळातरे्फ २ गर्र्ेश 
देण्यासाठी खाजगी कीं त्रा्दाराशी साधारर्त: रुपये ६४ को्ीचा करार केला 
होता, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मागील ३ र्षावपासनू कमवचाऱयाींना गर्र्ेश न शमळाल्याने 
समुारे ६४ को्ीींचा गरैव्यर्हार झाल्याची शक्यता ननमावर् झाली असनू 
कमवचाऱयाींमध्ये असींतोष ननमावर् झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार राज्य पररर्हन महामींिळातील कमवचाऱयाींच्या 
गर्र्ेशात झालले्या गरैव्यर्हाराबाबत कायवर्ाही करुन सींबींधधत दोषीींवर्रुध्द 
कोर्ती कारर्ाई केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची काररे् काय आहेत ? 
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अॅड. अतनल परब : (१) हे खरे आहे.  
 सदर खचव हा सन २०१५-२०१६, २०१६-२०१७ र् २०१७-२०१८ या     
३ र्षावसाठी असनू तो प्रनतर्षव रुपये २१.६७ को्ी एर्ढा आहे.  
(२) हे खरे नाही. 
 महाराषर राज्य मागव पररर्हन महामींिळातील सर्व वर्भागातील 
गर्रे्श पात्र कमवचाऱयाींनी त्याींच्या साईजनसुार र् सींर्गवननहाय मादहती 
कळवर्ल्याप्रमारे् एकूर् ०४ गर्र्ेश सींचापकैी ०२ गर्र्ेश सींचाचे वर्तरर् 
करण्यात आले असनू, उर्वररत ०२ गर्रे्श सींचाचा सींपरू्व परुर्ठा मे.गणुर्र्ा 
कमशशवयल कॉपोरेशन, मुींबई या परुर्ठादाराने केला असनू, गर्र्ेश वर्तरर्ाच े
काम चाल ुआहे. 
(३) र् (४) प्रश्न उद् भर्त नाही. 

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

षरांगाबाद शसडिो बस स्थानि येथे बस पोटय बाांधण्याबाबत 
  

(७४) * ७८४ श्री.अांबादास दानिे : सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) औरींगाबाद शसिको बस स्थानक येथे बस पो व् बाींधण्याबाबत ननर्वय 
होऊन बस पो व्चे दोन मदहन् याींपरु्ी तत्कालीन मा.पररर्हन मींत्री याींच्या हस्ते 
भमुीपजून करण्यात आल्याचे माहे डिसेंबर, २०१९ मध्ये र्ा त्यादरम्यान 
ननदशवनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, बस पो व्चे काम सरुु झालेले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) नसल्यास, वर्लींबाची काररे् काय आहेत ?  
 
अॅड. अतनल परब : (१) हे खरे आहे. 
(२) सदर प्रकल्पाकरीता वर्कासकाची ननर्ि करण्यात आली असनू, त्याींना 
ददनाींक ०४/०९/२०१९ अन्र्ये स्र्ीकृतीपत्र देण्यात आले आहे. सद्य:जस्थतीत 
वर्कासकरार करण्यासाठी बाींधकाम परर्ानगी शमळरे्करीता वर्कासकाकिून 
कायवर्ाही करण्यात येत आहे.  
(३) प्रश्न उद् भर्त नाही. 

----------------- 
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ठाणे शहरात बनािट नांबर प्लेट लािून िाहने 
 चालविली जात असल्याबाबत 

  

(७५) * १३४१ श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.किरण पािसिर, श्री.आनांद ठािूर, 
श्री.विजय ऊफय  भाई धगरिर, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.रामतनिास शसांह, श्रीमती 
स्स्मता िाघ, श्री.नागोराि गाणार, श्री.रमेशदादा पाटील, अॅड.तनरांजन डािखरे, 
डॉ.पररणय फुिे, प्रा.जोगेन्र ििाड े: सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) डिजज्ल व्यर्हाराला शासनाकिून चालना ददली जात असताना ननयम 
मोिर्ाऱ या र्ाहन चालकाींर्र ई-चलनाद्र्ारे दींि आकारण्याची कारर्ाई ठारे् 
शहरात माहे डिसेंबर, २०१९ पासनू सरुु करण्यात आली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, ठारे् शहरात एम.एच.०४ केसी ४१२५ या र्ाहनचालकान े
र्ाहतकू ननयमाींचे उल्लींघन केल्याने त्याला ददनाींक १० डिसेंबर, २०१९ रोजी 
र्ा त्यासमुारास ई-चलन पाठवर्ण्यात आले होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरर्ामध्ये र्ाहतकू ननयमाींचे उल्लींघन केलले्या 
बनार्् र्ाहनचालकास दींि आकारर्ी न होता मळू र्ाहनचालक (मळू नींबर 
प्ले्च्या गािीचा मालक) याींना ई-चलन गेल्याचे ननदशवनास आले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) तसेच, राज्यातील मुींबई र्ाहतकू पोशलसाींकि े अचूक परेुपरू तपशील 
नसल्याने ४० ्क्के र्ाहन मालक ई-चलन कारर्ाईच्या बाहेर असल्याच ेमाहे 
जानेर्ारी, २०२० च्या पदहल्या आठर्डयात ननदशवनास आले असनू ई-चलन 
प्रर्ालीची प्रभार्ी अींमलबजार्र्ी होत नसल्याने शासनाचे लाखो रुपयाींचे 
नकुसान होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन बनार्् नींबर 
प्ले्धारकाींचा शोध घेण्यासाठी तसेच ई-चलन राबवर्ताना र्ाहनधारकाींना 
ननयम अ्ी मादहती होण्यासाठी कोर्ती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत 
आहे, नसल्यास, वर्लींबाची काररे् काय आहेत ? 
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श्री.अतनल देशमखु : (१) त े (५) ठारे् शहर र्ाहतकू वर्भागामार्फव त ददनाींक 
१४/०२/२०१९ पासनू र्ाहतकुीचे ननयम मोिर्ाऱ या कसरुदार र्ाहन चालकाींच े
वर्रूध्द ई-चलनव्दारे कारर्ाई करण्यात येत आहे. 
 र्ाहन ि. एम.एच.०४ केसी ४१२५ या र्ाहनाच े नींबर प्ले् अस्पष् 
असल्याने सदरच े चलन जारी करण्यात आल े होत.े तथावप, सदर प्रकरर्ी 
पोलीस उपआयकु्त, र्ाहतकू वर्भाग येथ े तिार प्राप्त झाल्यार्र 
सी.सी.्ी.व्ही. रु्फ्ेजची पिताळर्ी करुन सदरची कारर्ाई सींशनयत असल्याने 
जारी केलेले ई-चलन रद्द करण्यात आले र् कसरुदार र्ाहन ि. एम.एच.०४ 
केसी ४९२५ या र्ाहन चालकार्र नव्याने ई-चलन पाठवर्ण्यात आले. 
 पररर्हन वर्भागाच्या https://vahan.nic.in पो व्लद्र्ारे सर्व र्ाहनाींची 
र् र्ाहनाींच्या मालकाींची अद्ययार्त मादहती र्ेळोरे्ळी प्राप्त करण्यात येत.े 
तसेच र्ाहतकू ननयमाींचे उल्लींघन करर्ाऱया र्ाहनाींच्या मालकाींना त्याींच्या 
मोबाईल िमाींकार्र एस.एम.एस. च्या स्र्रुपात ई-चलान पाठवर्ण्यात येत.े 
 ई-चलान कायव प्रर्ालीमध्ये मुींबई शहरातील सर्व र्ाहन 
चालक/मालकाींचे नार्, पत्ता, मोबाईल िमाींक बाबतची मादहती अद्ययार्त 
करण्यात येत.े तसेच र्ाहतकू पोलीस अींमलदार याींचेकिून र्ाहन 
चालक/मालक याींचे नार्, पत्ता, मोबाईल िमाींक ई-चलान िीर्ाईसद्र्ारे 
अद्ययार्त केली जात.े 

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

विक्रमगड-िाडा (स्ज.पालघर) तांत्रतनिेतन महाविद्यालयाच्या 
िसततगहृात विद्यार्थयाांना सोयी सुविधा शमळत नसल्याबाबत 

  

(७६) * ८२१ श्री.रवि ांर फाटि : सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वर्िमगि-र्ािा (जज.पालघर) शहरालगत असलेल्या शीळ–झिपोली 
शासकीय तींत्रननकेतन महावर्द्यालयाच्या र्सनतगहृात वर्द्याथीनीींना मलुभतू 
सोयी सवुर्धा शमळत नसल्याचे माहे जानेर्ारी, २०२० मध्ये र्ा त्यादरम्यान 
ननदशवनास आल,े हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, को्यर्धी रुपये खचव करुन बाींधण्यात आलेले र्सनतगहृ 
मागील दोन र्षावपासनू बींद अर्स्थेत असनू उक्त र्सनतगहृात मलुभतू सोयी 
सवुर्धा शमळत नसल्याने महावर्द्यालयात येर्ाऱ या वर्द्याथीनीींची सींख्या कमी 
झाल्याचे शासनाच्या उच्च र् तींत्र शशक्षर् वर्भागाच्या ननदशवनास आले आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार यास जबाबदार असर्ाऱयाींवर्रुध्द कारर्ाई करुन 
उक्त महावर्द्यालयात सोयी सवुर्धा परुवर्ण्याबाबत कोर्ती कायवर्ाही केली 
र्ा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची काररे् काय आहेत ? 
 
श्री.उदय सामांत : (१) हे खरे नाही. 
(२) शासकीय तींत्रननकेतन, वर्िमगि मधील र्सनतगहृामध्ये 
वर्द्याथीनीींकरीता खोल्याींमध्ये पलींग र् कपा्े, ननयशमत वर्द्यतु र् 
पार्ीपरुर्ठा अशा सोयी सवुर्धा उपलब्ध करुन देण्यात आल्या आहेत. तसेच 
सरुक्षक्षततचे्यादृष्ीने पहारेकरी, स्र्च्ततकेरीता सर्फाईगार तसेच 
र्सनतगहृाकरीता कुलमींत्री र् गहृपाल नेमण्यात आले आहेत. 
 वर्द्याथीनीींचे प्ररे्श कमी असल्याने, ननयमानसुार मेसकरीता ननवर्दा 
मागवर्ण्यात आल्या होत्या. तथावप, सींबींधधताींकिून ननवर्दा प्राप्त झाल्या 
नसल्याने, मेस सरुु कररे् शक्य झालेले नाही. परींत,ु स्थाननकररत्या सींबींधधत 
सींस्थेतील वर्द्याथीनीींकरीता भोजनाची सोय करण्यात आलेली आहे. 
(३) प्रश्न उद् भर्त नाही. 
(४) प्रश्न उद् भर्त नाही. 
 

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

यितमाळ स्जल््यात बनािट नांबर टािून अनधधिृत ररक्षा  
चालविल्या जात असल्याबाबत 

  

(७७) * १२२४ प्रा.जोगेन्र ििाड े: सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
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(१) तलेींगर्ा येथ ेननकामी ठरलेल्या अॅपे ररक्षाींना यर्तमाळ जजल््यात कमी 
क्रकीं मतीत वर्कत आर्ून त्याद्र्ारे प्रर्ासी र्ाहतकू केली जात असल्याचे माहे 
जानेर्ारी, २०२० च्या पदहल्या आठर्डयात ननदशवनास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदर ररक्षा बनार्् नींबर ्ाकून अनधधकृतपरे् चालवर्ल्या 
जात असनू चालकाींकि ेर्ाहनाींची कागदपत्रहेी उपलब्ध नाहीत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन सदर ररक्षाचालकाींर्र 
कोर्ती कारर्ाई केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची काररे् काय आहेत ? 
 
अॅड. अतनल परब : (१) हे खरे नाही. 
 तलेींगर्ामधून महाराषरात वर्ना नोंदर्ी/बनार्् नींबर प्ले् लार्नू 
चालर्ाऱया ऑ्ोररक्षा तपासर्ीत आढळून आलेल्या नाहीत.  
 मात्र, अशा आशयाची बातमी ददनाींक ०१ जानेर्ारी, २०२० रोजी 
र्तवमानपत्रात प्रशसध्द झाललेी आहे. 
(२) र् (३) हे खरे नाही. 
 ददनाींक ०१/०४/२०१९ त े ददनाींक ३१/०१/२०२० या कालार्धीत २३१ 
ऑ्ोररक्षाींर्र कारर्ाई करण्यात आलेली असनू ९९ ऑ्ोररक्षा अ्कार्नू 
ठेर्ण्यात आलेल्या आहे. सदर कारर्ाईतनू रुपये ५,६१,०००/- इतका दींि र्सलू 
करण्यात आलेला आहे. यर्तमाळ जजल््यातील वर्ना नोंदर्ी केलेल्या ११ 
दोषी र्ाहनाींर्र कायवर्ाही करण्यात आली असनू वर्नापरर्ाना/क्षमतपेेक्षा जास्त 
प्रर्ासी र्ाहतकू करर्ाऱया ऑ्ोररक्षाींवर्रुध्द र्ायरेु्ग पथकामार्फव त ननयशमत 
कारर्ाई करण्यात येत.े 
 त्याचप्रमारे् पोलीस वर्भागाकिून यर्तमाळ जजल््यात एकूर् १९०७ 
दोषी ऑ्ोररक्षाींर्र कारर्ाई करण्यात आलेली असनू सदर कारर्ाईतनू रुपये 
३,९२,५००/- इतके तिजोि शलु्क र्सलू करण्यात आललेे आहे. 
(४) प्रश्न उद् भर्त नाही. 

----------------- 
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 भािली (ता.शहापूर, स्ज.ठाणे) नळ पाणीपुरिठा योजना उच्चाधधिार 
सशमतीच्या मान्यतेअभािी प्रलांबबत असल्याबाबत 

  

(७८) * २०७६ श्री.आनांद ठािूर, श्री.किरण पािसिर, श्री.खिाजा बेग, श्री.हेमांत 
टिल,े श्री.सततश चव्हाण, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.अब्दलु्लाखान दरुायणी, 
श्री.विक्रम िाळे, श्री.अरुणिािा जगताप : सन्माननीय पाणीपरुिठा ि 
स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शहापरू (जज.ठारे्) तालकु्यातील ी्ंचाईग्रस्त ९७ गार्ाींसाठी इगतपरुी येथील 
भार्ली धरर्ाच्या पाण्यार्र आधाररत असलेली भार्ली नळ पार्ीपरुर्ठा 
योजना ठारे् जजल्हा पररषदेने शासनाकि ेसन २०१६-२०१७ मध्ये मान्यतसेाठी 
प्रस्तावर्त केली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, जलसींपदा वर्भागाने योजनेसाठी १२.६९ दलघमी पाण्याच्या 
आरक्षर्ाची मान्यता देऊन त्याबाबतचा शासन ननर्वय, ददनाींक २३ माचव, 
२०१८ रोजी र्ा त्यासमुारास ननगवशमत केला होता, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, पाच र्ष े इतका कालार्धी होऊनही मा.पार्ीपरुर्ठा र् 
स्र्च्तता मींत्री याींच्या अध्यक्षतखेालील उच्चाधधकार सशमतीस्तरार्र या 
योजनेची प्रशासकीय मान्यता प्रलींबबत असनू सदर योजनेस प्रशासकीय 
मान्यता न देण्याची काररे् काय आहेत र् त्याबाबतची सद्य:जस्थती काय 
आहे ? 
  
श्री.गलुाबराि पाटील : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) शहापरू (जज.ठारे्) तालकु्यातील ी्ंचाईग्रस्त ९७ गार्ाींसाठी इगतपरूी येथील 
भार्ली धरर्ाच्या पाण्यार्र आधाररत नळ पार्ीपरुर्ठा योजनेचा दरिोई खचव 
वर्दहत ननकषापके्षा अधधक असल्याने, पार्ीपरुर्ठा र् स्र्च्तता वर्भागाच्या 
ददनाींक ०१/०८/२०१४ रोजीच्या शासन ननर्वयातील तरतदुीनसुार मा.मींत्री, 
पार्ीपरुर्ठा र् स्र्च्तता याींच्या अध्यक्षतखेालील गदठत उच्चाधधकार 
सशमतीने ददनाींक ०४/०२/२०२० रोजीच्या बठैकीत मान्यता ददलेली आहे. 
 ----------------- 
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राज्यातील विद्यार्थयाांना राजषी छत्रपती शाहू महाराज  
शशक्षण शुल्ि प्रततपूतीचा लाभ शमळणेबाबत 

  

(७९) * ९६४ श्री.िवपल पाटील, श्री.विक्रम िाळे : सन्माननीय उच् च ि तांत्र 
शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात राजषी तत्रपती शाहू महाराज शशक्षर् शलु्क प्रनतपतूी योजनेचा 
लाभ वर्द्यार्थयांना शमळत नसल्याच्या तिारी आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त योजनेचे स्र्रूप काय आहे, तसेच शासनाने क्रकती 
वर्द्यार्थयांना याचा लाभ ददला असनू या योजनेर्र क्रकती खचव करण्यात 
आला आहे ? 
 
श्री.उदय सामांत : (१) हे खरे नाही. 
 उच्च र् तींत्र शशक्षर् वर्भाग, शासन ननर्वय, ि.्ीईएम-२०१६/ 
प्र.ि.५५९/ताींशश-४, ददनाींक १५ एवप्रल, २०१७ अन्र्ये सदरहू योजनेचे नार् सन 
२०१७-२०१८ पासनू “राजषी तत्रपती शाहू महाराज शशक्षर् शलु्क प्रनतपतूी 
योजना” ऐर्जी “राजषी तत्रपती शाहू महाराज शशक्षर् शलु्क शशषयर्तृ्ती 
योजना” असे करण्यात आले आहे. 
(२) राज्यातील उच्च र् तींत्र शशक्षर् वर्भागाींतगवत शासकीय, शासन 
अनदुाननत र् खाजगी वर्नाअनदुाननत महावर्द्यालये/तींत्रननकेतने आणर् 
शासकीय वर्द्यापीठात वर्नाअनदुाननत चालवर्ल्या जार्ाऱया व्यार्सानयक र् 
बबगर व्यार्सानयक अभ्यासिमाींसाठी कें द्रीभतू प्ररे्श प्रक्रियेव्दारे प्ररे्श 
घेर्ाऱया आधथवकदृष्या दबुवल घ्काींतील वर्द्यार्थयांना शकै्षणर्क शलु्क र् 
परीक्षा शलु्काची ५० ्क्के रक्कम शशषयर्तृ्ती स्र्रुपात देण्यात येत.े 
 सन २०१८-२०१९ पासनू शशषयर्तृ्तीसाठी पात्र ठरर्ाऱया वर्द्यार्थयांच्या 
कु्ुींबाची र्ावषवक उत्पन्न मयावदा ८.०० लक्ष इतकी करण्यात आली आहे. 
तसेच सन २०१८-२०१९ पासनू महाडिबी्ी पो व्लच्या माध्यमातनू 
शशषयर्तृ्तीची रक्कम पात्र वर्द्यार्थयांच्या आधार सींलजग्नत बँक खात्यात थे्  
जमा करण्यात येत आहे. 
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 शकै्षणर्क र्षव २०१८-२०१९ मध्ये ३.५२ लक्ष लाभार्थयांना रुपये ६६४.९७ 
को्ी र् शकै्षणर्क र्षव २०१९-२०२० मध्ये २.१६ लक्ष लाभार्थयांना रुपये 
२५६.२९ को्ी इतकी रक्कम वर्तरीत करण्यात आली आहे. तसेच मागील र्षव 
र् चाल ू र्षव शमळून ददनाींक १४ रे्फब्ररु्ारी, २०२० अखेर एकूर् ५.६८ लक्ष 
लाभार्थयांना रुपये ९२१.२६ को्ी इतकी रक्कम वर्तरीत करण्यात आली आहे.  
 ----------------- 
  

गोरेगाि (मुांबई) पररसरात नामाांकित िां पन्याांच्या  
दधुात भेसळ होत असल्याबाबत 

  

(८०) * १७६९ श्री.विजय ऊफय  भाई धगरिर, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.रामतनिास 
शसांह, श्रीमती स्स्मता िाघ, श्री.नागोराि गाणार, श्री.रमेशदादा पाटील, 
श्री.विलास पोतनीस : सन्माननीय अन्न ि षषध प्रशासन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) गोरेगार्, मुींबई येथील भगतशसींग नगरमध्ये एक मदहला र् नतच्या तीन 
साथीदाराींना अमलू गोल्ि आणर् अमलू ताजा या कीं पनीच्या वपशव्या कात्रीने 
र्फािून त्यामध्ये पार्ी, पार्िरची भेसळ करीत १३९ शल्र भेसळयकु्त दधु 
आणर् त्यासाठी र्ापरण्यात येर्ारे सादहत्य जप्त करुन पोशलसाींच्या गनु्हे 
शाखा यनुन् १२ च्या पथकाने ददनाींक ०९ जानेर्ारी, २०२० रोजी र्ा 
त्यासमुारास तापा ्ाकून अ्क केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरर्ी नामाींक्रकत कीं पनीच्या बनार्् वपशव्याही जप्त 
करण्यात आल्या असनू आरोपीींनी चौकशीमध्ये ददलेल्या मादहतीनसुार 
गोरेगार् मधील हनमुाननगरमध्ये दधुात भेसळ करर्ाऱया अन्य चार 
आरोपीींना देखील अ्क करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन नामाींक्रकत 
कीं पन्याींच्या दधुामध्ये भेसळ करर्ाऱयाींवर्रुध्द कारर्ाई करुन दधु भेसळ 
रोखण्याबाबत कोर्ती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची काररे् काय आहेत ? 
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डॉ. राजेंर शश ांगणे : (१) अन्न र् औषध प्रशासनाच्या अधधकाऱ याींनी र् गनु्हे 
प्रक्ीकरर् शाखा, ददहसर येथील पोशलसाींनी सींयकु्तपरे् सदरची कारर्ाई 
केलेली असनू, सदर कारर्ाई दरम्यान ७८ शल्र दधुाचा साठा जप्त केलेला 
असनू ०२ जर्ाींना पोशलसाींनी अ्क केलेली आहे.  
(२) अन्न र् औषध प्रशासनाच्या अधधकाऱ याींनी र् गनु्हे प्रक्ीकरर् शाखा, 
ददहसर येथील पोशलसाींनी सींयकु्तपरे् जुने हनमुाननगर, गोरेगार् येथील 
घरातनु गोकुऴ क्लाशसक पाश्चराईजि रु्फल िीम शमल्क दधुाच्या ६० बॅगा र् 
अमलु गोल्ि पाश्चराईजि दधुाच्या ७५ बॅगा ्ेम्पररींग केल्याच्या सींशयार्रून 
जप्त केलेल्या आहेत. सदर कारर्ाई दरम्यान ०२ जर्ाींना पोशलसाींनी अ्क 
केलेली आहे.  
(३) या प्रकरर्ी चौकशी करण्यात आली असनू, सदर दोन्ही प्रकरर्ातील 
आरोपीवर्रूध्द भारतीय दींि वर्धानातील कलमान्र्ये तसेच अन्न सरुक्षा र् 
मानदे कायद्यातील कलमान्र्ये बाींगरुनगर पोलीस ठारे्, मालाि पजश्चम, 
मुींबई येथे ददनाींक ०८/०१/२०२० रोजी गनु्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. 
(४) प्रश्न उद् भर्त नाही. 

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

राज्यातील अनुदातनत िररष्ट्ठ महाविद्यालयात सहाय्यि  
प्राध्यापिाच ेपद ररक्त असल्याबाबत 

  

(८१) * ४१६ श्री.रामदास आांबटिर, प्रा.अतनल सोले, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.धगरीशचांर व्यास : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४२७२४ ला ददनाांि १६ जुल,ै 
२०१८ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभायत सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील वर्वर्ध अनदुाननत र्ररषठ महावर्द्यालयातील १३ हजार 
सहाय्यक प्राध्यापकाींची पदे ररक्त असल्याचे ददनाींक १६ डिसेंबर, २०१९ रोजी 
र्ा त्यासमुारास ननदशवनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन सदर सहाय्यक 
प्राध्यापकाींची ररक्त पदे भरण्याबाबत कोर्ती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, वर्लींबाची काररे् काय आहेत ? 
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श्री.उदय सामांत : (१) हे खरे नाही. 
(२) उच्च शशक्षर् सींचालनालयाच्या अधधपत्याखालील अशासकीय अनदुाननत 
महावर्द्यालयाींतील पदभरतीर्रील ननबधं ददनाींक ०३/११/२०१८ च्या शासन 
ननर्वयान्र्ये शशधथल करण्यात आले आहेत. त्यानसुार सहाय्यक प्राध्यापकाींची 
३५८० पदे भरण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यापकैी १०७७ पदाींर्र प्रत्यक्ष 
ननयकु्त्या देण्यात आलेल्या आहेत. उर्वररत पदभरतीची कायवर्ाही सरुू आहे. 
(३) प्रश्न उद् भर्त नाही. 

----------------- 
  
 विधान भिन :   श्री.राजेंर भागित 
मुांबई.   सधचि (िाययभार), 

महाराष्ट्र विधानपररषद 
______________________________________________________ 
मुद्रर्पूर्व सर्व प्रक्रिया महाराषर वर्धानमींिळ सधचर्ालयाच्या सींगर्क यींत्ररे्र्र करण्यात आली आहे. 

मुद्रर्: शासकीय मध्यर्ती मुद्रर्ालय, मुींबई. 


