
महाराष्ट्र विधानपररषद 
पहहले अधधिेशन, २०२१ 
--------------------------------------------- 

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

गरुुिार, हदनाांि ०४ माचच, २०२१ / फाल्गनु १३, १९४२ (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, रोजगार ि उद्योजिता मांत्री 
(४) शालेय शशक्षण मांत्री 
(५) उच् च ि तांत्र शशक्षण मांत्री 
(६) पाणीपरुिठा ि स् िच् छता मांत्री 
(७) पररिहन, सांसदीय िाये मांत्री 
(८) पयचटन, पयाचिरण, राजशशष्ट्टाचार मांत्री 

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

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

  

शशक्षि पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीणच शशक्षिाांना न्याय देण्याबाबत 
  

(१) * ६८९१ श्री.नागोराि गाणार, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.प्रविण दरेिर, 
श्री.रामदास आांबटिर, श्री.शशशिाांत शश ांदे, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सततश चव्हाण, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.अरुणिािा जगताप, श्री.अतनिेत तटिरे, 
श्री.अमोल शमटिरी, श्री.सांजय दौंड, श्री.िवपल पाटील, डॉ.सधुीर ताांबे : 
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शिक्षक पात्रता परीक्षा (्ीई्ी) उत्तीर्ण प्रमार्पत्राींची मदुत ७ वर्ाांपयांत 
असनू सन २०१३ मध्ये पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण झालले्या राज्यातील ३१००० 
उमेदवाराींची प्रमार्पत्र ेसन २०२१ मध्ये कालबाहय होर्ार असल्याच े ददनाींक 
२९ डिसेंबर, २०२० रोजी वा त्यासमुारास ननदिणनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, मागील १० वर्ाणत काही कारर्ामळेु िासकीय अनदुाननत 
िाळाींमधील शिक्षक भरती प्रक्रिया राबव ू न िकल्याने राज्यात सन २०१३ 
मध्ये परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या ्ीई्ी प्रमार्पत्रधेारकाींना अकारर् पनु्हा 
परीक्षा द्यावी लागर्ार असल्याने उक्त ३१००० उमेदवाराींना सन २०२१ मध्ये 
कालबाहय ठरर्ाऱ्या प्रमार्पत्राची सात वर्ाांची अ् शिथिल करुन मदुतवाढ 
देण्याबाबत प्रधान सथचव, िालेय शिक्षर् ववभाग, शिक्षर् आयकु्त, परेु् तसेच 
मा.िालेय शिक्षर् मींत्री याींना माहे डिसेंबर, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननवेदन सादर केल्याचे ननदिणनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ददनाींक १९ जानेवारी, २०२० मध्ये िासनाने जे शिक्षक ्ीई्ी 
परीक्षा उत्तीर्ण झाल ेआहेत त्या शिक्षकाींच्या सेवा समाप्तीचे आदेि ददल्याने 
शिक्षकाींच्या सेवा धोक्यात आल्या असनू इयत्ता १ ली त े ८ वी शिक्षक 
पदावर ददनाींक १३/२/२०१३ नींतर ननयकु्ती करण्यात आलेल्या शिक्षकास 
राषरीय शिक्षक शिक्षर् पररर्देने ननश्चचत केलेली क्रकमान अहणता ददनाींक 
३०/३/२०१९ पयांत सींपाददत कररे् बींधनकारक होत,े परींत ु ्ीई्ी परीक्षा न 
झाल्यामळेु सदरहू शिक्षकाींना परीक्षेची सींधी पनु्हा देण्याबाबत िासनाची 
भशूमका काय आहे, 
(४) असल्यास, िालेय शिक्षर् ववभागाच्या ददनाींक ७ फेब्रवुारी, २०१९ च्या 
िासन ननर्णयान्वये ददनाींक १३ फेब्रवुारी, २०१३ रोजीचा िासन ननर्णय 
अथधिशमत केल्याने िासन ननर्णयातील शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण 
करण्याची अ् सींपषु्ात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, ददनाींक १३ फेब्रवुारी, २०१३ त ेददनाींक ०६ फेब्रवुारी, २०१९ या 
कालावधीत ननयकु्त झालेल्या शिक्षकाींना ्ीई्ी पात्रता परीक्षा करण्याची अ् 
लाग ू होर्ार नसल्यामळेु िासनाने कायणरत शिक्षकाींना ददनाींक ३०/०३/२०१९ 
पयांत शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करण्याच े ददलेले आदेिही सींपषु्ात 
आल्याने ज्या कायणरत शिक्षकाींनी शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण केली नाही 
अिा सवण शिक्षकाींचे माहे जानेवारी, २०२० पासनू वेतन रोखून त्याींना सेवेतनू 
कमी केल्याचे अनथुचत, बेकायदेिीर व घ्नाबाह्य प्रकार घित असनू 
शिक्षकाींना प्रलींबबत वेतन देण्यात येर्ार आहे काय, 
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(६) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी िासनाने चौकिी करुन सन २०१३ मधील 
्ीई्ी परीक्षा उत्तीर्ण उमदेवाराींना न्याय देण्यासींदभाणत कोर्ती कायणवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
प्रा. िषाच गायििाड : (१) होय, हे खरे आहे.  
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) शिक्षकाींना शिक्षक पात्रता परीक्षा (्ीई्ी) उत्तीर्ण होण्यासाठी परेुिा सींधी 
देण्यात आलेल्या आहेत. तिावप, ददनाींक ३१/०३/२०१९ नींतर ्ीई्ी ही क्रकमान 
अहणता प्राप्त करण्यासाठी वाढीव सींधी देण्याची बाब कें द्र िासनाच्या 
अखत्यारीतील आहे. तसेच कें द्र िासनाने ददनाींक ३ जनू, २०१९ च्या पत्रान्वये 
क्रकमान अहणता धारर् करण्यासाठी शिक्षकाींना मबुलक वेळ ददल्याने ददनाींक 
३१/०३/२०१९ नींतर अहणता धारर् करण्यास मदुतवाढ देता येर्ार नाही असे 
कळववले आहे.  
(४) हे खरे नाही.  
(५) कायणरत शिक्षकाींना ददनाींक ३०/०३/२०१९ पयांत शिक्षक पात्रता परीक्षा 
उत्तीर्ण होरे् आवचयक आहे. तिावप, सद्य:श्थितीत शिक्षक पात्रता परीक्षा 
ववदहत कालावधीत उत्तीर्ण केली नसल्याबाबतच्या शिक्षकाींचे प्रकरर् 
न्यायप्रववष् आहे. 
(६) सन २०१३ मधील ्ीई्ी उत्तीर्ण उमदेवाराींना सन २०१७ मध्ये पववत्र 
पो ण्लमाफण त सेवेत दाखल होण्याची सींधी देण्यात आलेली आहे.  
 

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

पिनी (जज.भांडारा) तालुक्यातील धान खरेदी िें द्र सुरु िरण्याबाबत 
  

(२) * ७३३० डॉ.पररणय फुिे, श्री.प्रविण दरेिर, अॅड.तनरांजन डािखरे, 
श्री.तनलय नाईि, श्री.नागोराि गाणार, श्री.रमेशदादा पाटील : सन्माननीय 
अन् न ि नागरी परुिठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
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(१) आसगाव (ता.पवनी, श्ज.भींिारा) पररसरातील धान खरेदी गोदामाअभावी 
बींद असनू आधारभतू कें द्रावर धान उचलण्यासाठी राईस शमल मालकाींना 
आदेि देण्यात आले नाही तसेच, याबाबतची ननववदा प्रक्रिया न झाल्याने 
धान मोजर्ी बींद असल्याचे माहे जानेवारी, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदिणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पवनी तालकु्यातील धान खरेदी कें द्र सरुु करण्याबाबतची 
मागर्ी थिाननक लोकप्रनतननधी व ितेकऱ्याींनी िासनाकि े माहे जानेवारी, 
२०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान केली आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी िासनाने चौकिी करुन धान खरेदी कें द्र सरुु 
करण्याबाबत कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 
श्री. छगन भजुबळ : (१) हे खरे नाही. 
 भींिारा श्जल्ह्यामध्ये सवण तालकु्यामध्ये २०५ राईस शमल धारकाींची 
ननयकु्ती करुन त्याींचे करारनामे झाले आहेत. राईस शमल धारकाींचे ८०,००० 
श्क्वी्ं ल धानाच ेिी.ओ. काढण्यात आले. तिावप, ज्या दठकार्ी गोदाम भरल े
आहे, अिा दठकार्ी उघड्यावर धान खरेदी करुन थिाननक पातळीवर उपलब्ध 
होर्ाऱ्या गोदामामध्ये धानाची साठवर्ूक करण्यात येत आहे. 
(२) व (३) हे खरे आहे. 
 त्यानरु्ींगाने पवनी तालकु्यात पवुी ९ खरेदी कें द्र कायाणश्न्वत होती, 
परींत ुआता पवनी तालकु्यात लोकप्रनतननधीींच्या मागर्ीप्रमारे् एकूर् २३ धान 
खरेदी कें द्राना नव्याने मींजुरी देण्यात आलेली आहे व धान खरेदी कें द्र 
कायाणश्न्वत झाली आहेत.  
(४) प्रचन उद् भवत नाही  . 

 
----------------- 
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सहयोगी प्राध्यापि पदोन्नती ि िेतन तनजश्चती  
पडताळणी पूणच िरण्याबाबत 

  

(३) * ७२६३ श्री.अरुण लाड : सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील परेु् व औरींगाबाद ववभागातील सहाय्यक प्राध्यापकाींची सन 
२०१९ व २०२० ची कॅि अींतगणत पदोन्नती झाली असनू सदरहू प्रक्रिया 
यजुीसी रेग्यलेुिन २०१० व त्याचे चतिुण सींिोधन (४th Amendment) 
मधील पात्रता व ननकर्ानसुार परू्ण केल्याचे माहे जानेवारी, २०२१ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदिणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िासन ननर्णय ददनाींक ८ माचण, २०१९ मधील मदु्दा ि. ७.३, 
७.४A (पान ि.२९ त े ३२) मधील उपलब्ध पयाणयानसुार सहयोगी प्राध्यापक 
पदी पदोन्नतीस पीएच.िी. डिग्रीची अ् सवाांनाच ददनाींक ७ माचण, २०२२ पयांत 
लाग ूहोत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, लेखाथधकारी, (उच्च शिक्षर् अनदुान) परेु् ववभाग, परेु् 
याींचेकिून सहयोगी प्राध्यापकाींची पदोन्नती वेतन ननश्चचतीची पिताळर्ी 
प्रलींबबत ठेवल्याचे ननदिणनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी िासनाने चौकिी करून कॅि अींतगणत 
सहयोगी प्राध्यापक पदोन्नती व वेतन ननश्चचती पिताळर्ी प्रकररे् परू्ण 
करण्याबाबत कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.उदय सामांत : (१), (२), (३) व (४) हे अींितः खरे आहे.  
 ववद्यापीठ अनदुान आयोगाची ददनाींक ३०/०६/२०१० ची अथधसचूना 
िासनाने ददनाींक १५/०२/२०११ च्या िासन ननर्णयान्वये थवीकारली आहे. 
त्यामध्ये सहयोगी प्राध्यापक या पदाच्या पदोन्नतीसाठी तीन ्प्पे ठरववण्यात 
आलेली आहे. 

अ) ज्या सहाय्यक प्राध्यापकाींनी पीएच.िी केलेली आहे आणर् एक 
सींिोधन प्रशसध्द केलेले असावे. 
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आ) ज्या सहाय्यक प्राध्यापकाींनी एम.क्रफल केलेली आहे आणर् दोन 
सींिोधन प्रशसध्द केलेले असावे. 

इ) ज्या सहाय्यक प्राध्यापकाींनी पीएच.िी क्रकीं वा एम.क्रफल केलेले नाही 
त्याींना तीन सींिोधन प्रशसध्द केले असावीत. 

 तसेच ववद्यापीठ अनदुान आयोगाची ददनाींक १८/०७/२०१८ ची 
अथधसचूना िासनाच्या ददनाींक ०८/०३/२०१९ च्या िासन ननर्णयान्वये 
थवीकारली असनू त्यामध्ये सहयोगी प्राध्यापक या पदोन्नतीसाठी पीएच.िी. 
ही अ् अननवायण केली आहे. सदरहू सींददग्धता दरू करण्याच्यादृष्ीन े
सींचालक, उच्च शिक्षर् सींचालनालय याींनी ववद्यापीठ अनदुान आयोगाकिून 
मागणदिणन मागववले असनू, सदर मागणदिणन प्राप्त झाल्यानींतर या प्रकरर्ी 
कायणवाही कररे् उथचत ठरेल. 
(५) प्रचन उद् भवत नाही. 

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

राज्यातील प्राथशमि पदिीधर शशक्षि/ विशषे शशक्षिाांना  
िेतनशे्रणी लागू िरण्याबाबत 

  

(४) * ७३५४ श्री.िवपल पाटील : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील १३ श्जल्ह्यामध्ये प्रािशमक पदवीधर शिक्षकाींना सन २०१४ 
पासनू सरसक् ४३०० गे्रि पे वेतनशे्रर्ी लाग ूअसनू उवणररत श्जल्ह्यामधील 
प्रािशमक पदवीधर शिक्षक/वविरे् शिक्षकाींना सदरहू वेतनशे्रर्ी लाग ूनाही, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील सवण श्जल्ह्याींमधील प्रािशमक पदवीधर 
शिक्षक/वविरे् शिक्षकाींना सरसक् ४३०० गे्रि पे वेतनशे्रर्ी लाग ू करण्याची 
मागर्ी शिक्षक सींघ्ना करीत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी िासनाने चौकिी करुन कोर्ती कायणवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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प्रा.िषाच गायििाड : (१), (२) व (३) राज्यातील सवण श्जल्ह्याींमधील प्रािशमक 
पदवीधर शिक्षक/वविरे् शिक्षकाींना सरसक् ४३०० गे्रि पे वेतनशे्रर्ी लाग ू
करण्याची मागर्ी शिक्षक सींघ्ना करत आहेत. परींत ु याबाबत िासन 
पररपत्रक ददनाींक १३ ऑक््ोबर, २०१६ अन्वये कायणवाही करण्याबाबत सचूना 
क्षेबत्रय थतरावर देण्यात आलेल्या आहेत. 
(४) प्रचन उद् भवत नाही. 
 

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

षरांगाबाद महानगरपाशलिा क्षेत्रातील ऑनलाईन  
प्रिेश प्रकक्रया रद्द िरण्याबाबत 

  

(५) * ६३६२ श्री.सततश चव्हाण, श्री.विक्रम िाळे, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी : 
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) औरींगाबाद महानगरपाशलका क्षते्रात सन २०१७-२०१८ पासनू िालेय 
शिक्षर् ववभागाने इयत्ता ११ वीची प्रवेिप्रक्रिया ऑनलाईन पध्दतीने सरुु 
केल्याने ववद्यार्थयाांना अपेक्षक्षत महाववद्यालयात प्रवेि शमळत नाही, हे खरे 
आहे काय,  
(२) असल्यास, ऑनलाईन प्रक्रिया ३० सप् े्ंबरपयांत ५ ्प् प्यात सरुु असनू 
ववद्यार्थयाांना ऑनलाईन प्रवेिाची िाचवती नसल्याने त े िहरालगतच्या 
महाववद्यालयात प्रवेि घेत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, िहरालगतच्या महाववद्यालयात क्षमतपेके्षा जाथत 
ववद्यार्थयाांना प्रवेि ददला जात असनू सन २०१७ पासनू िहरात परू्ण क्षमतनेे 
प्रवेि प्रक्रिया न झाल्याने अनदुाननत शिक्षक अनतररक्त होत आहेत, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, िहरातील ११६ महाववद्यालयात ३१४७० एवढी प्रवेि क्षमता 
असनू सन २०२० मध्ये फक्त १२४४५ ववद्यार्थयाांनाच प्रवेि ननश्चचत करण्यात 
आला, तसेच मागील तीन वर्ाणपासनू २०००० पके्षा कमी ववद्यार्थयाांनी 
प्रवेिासाठी नोंद केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी िासनाने चौकिी करुन औरींगाबाद 
महानगरपाशलका क्षेत्रातील ११ वीची ऑनलाईन प्रवेि प्रक्रिया रद्द करण्याबाबत 
कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
प्रा. िषाच गायििाड : (१) हे खरे नाही. 
(२) कोरोनाच्या प्रादभुाणवामळेु यावर्ी इ.११ वी ऑनलाईन प्रवेि प्रक्रियेस 
ववलींब झाला, ही वथतशु्थिती आहे. त्यामळेु ववद्यार्थयाांना प्रवेिाची िाचवती 
नाही, हे खरे नाही. ऑनलाईन प्रक्रियेमध्ये अजण केलले्या सवण ववद्यार्थयाांना 
प्रवेि देण्यात येतात. 
(३) व (४) हे खरे नाही. ऑनलाईन क्षते्रात व लगतच्या पररसरात सन  
२०२०-२०२१ या वर्ाणमध्ये एकूर् ऑनलाईन प्रवेि क्षमता ३१,४७० आहे. 
प्रत्यक्ष झालेले प्रवेि १६,८२५ असनू १४,६४५ जागा ररक्त रादहल्या आहेत. 
(५) व (६) प्रचन उद् भवत नाही. 
 

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

अिोला येथील मे.िैभि हॉटेल ि मे.िैभि फुड्स याांच्यािर फेरतपासणी 
अहिालानुसार िायचिाही िरण्याबाबत 

  

(६) * ७२१७ श्री.अमोल शमटिरी : सन्माननीय अन्न ि षषध प्रशासन मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अकोला येिील मे.वभैव हॉ्ेलमधून ग्राहकाींनी खरेदी केलेली हल्दीराम 
आल ु भशु्जयाची ४०० गॅ्रमची पाक्रक्े उींदराने कुरतिलेली असनू त्यादठकार्ी 
थचक्पट्टी थचक्वनू पाक्रक्े ववकल्याने त्याबाबतची तिार अन्न सरुक्षा 
अथधकारी, अन्न व और्धे प्रिासन, अकोला याींच्याकि ेददनाींक २४ ऑक््ोबर, 
२०२० रोजी वा त्यासमुारास केल्याचे ननदिणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर तिारीनसुार ददनाींक ७ नोव्हेंबर, २०२० रोजी मे.वभैव 
फुड्स, आदिण कॉलनी, अकोला येिील पेढयाींची अन्न सरुक्षा अथधकारी, 
अकोला याींनी सखोल तपासर्ी करुन हल्दीराम बँ्रन्िचे ४०० गॅ्रमचे आल ु 
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भशु्जया पॅकेट्स, उत्पादीत मलाई पेढा इत्यादी पदािाांच े नमनेु ददनाींक       
९ नोव्हेंबर, २०२० रोजी प्रयोगिाळेत पाठववले असनू त्याबाबतचा अहवाल 
प्रलींबबत असल्याचे ददनाींक ७ डिसेंबर, २०२० रोजी वा त्यासमुारास ननदिणनास 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, त्यासींदभाणतील कलम ३२ अींतगणत पदावधीत अथधकारी, 
अकोला याींनी सदर मे.वभैव फुड्स पेढीस सधुारर्ा नो्ीस पाठववली असनू 
त्याबाबत पतुणता क्रकीं वा कसे याबाबत फेरतपासर्ी येऊन त्याबाबतच्या 
अहवालानसुार कायणवाही करण्यात आली नसल्याच ेददनाींक ११ डिसेंबर, २०२० 
रोजी वा त्यासमुारास ननदिणनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार फेरतपासर्ीच्या अहवालानसुार कायणवाही करुन 
सींबींथधत दोर्ीींववरुध्द कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
डॉ. राजेंद्र शश ांगणे : (१) हे अींित: खरे आहे. 
 ददनाींक ०६/११/२०२० रोजी यासींदभाणत तोंिी तिार प्राप्त झाली होती. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) सदर प्रकरर्ी अन्न व और्ध प्रिासनाला प्राप्त तोंिी तिारीच्या 
अनरु्ींगाने ददनाींक ०७/११/२०२० रोजी मे.वभैव फुड्स, अकोला या पेढीची 
सखोल तपासर्ी करून पेढीतील उपलब्ध साठ्यातनू इींडियन थनॅक आल ु
भशु्जया (हल्दीराम) व मलई पेढा या पदािाणचे नमनेु ववचलेर्र्ािण घेण्यात 
आले. सदर नमनेु ववचलेर्र्ािण ददनाींक ०९/११/२०२० रोजी प्रयोगिाळेत 
पाठववण्यात आले असनू ववचलेर्र् अहवाल प्रलींबबत आहेत. ववचलेर्र् अहवाल 
प्राप्त झाल्यावर त्यानसुार कायदेिीर कारवाई घेण्यात येईल. तिावप, 
तपासर्ी दरम्यान पेढीत आढळलेल्या त्रु् ीींच्या अनरु्ींगाने सदर पेढीस कलम 
३२ अींतगणत ददनाींक ०९/११/२०२० रोजी सधुारर्ा नो्ीस पाठववण्यात आली. 
सधुारर्ा नो्ीस मधील मदु्द्याची पतुणता केल्याची खातरजमा करण्यासाठी 
ददनाींक २४/१२/२०२० रोजी केलेल्या फेरतपासर्ीत सदर पेढीने नमदू मदु्द्याींची  
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पतुणता न केल्याचे आढळल्याने ददनाींक ०४/०१/२०२१ रोजीच्या आदेिानसुार 
पेढीचा परवाना दोन ददवसाकरीता (ददनाींक २९/०१/२०२१ व ददनाींक 
३०/०१/२०२१) ननलींबबत करण्यात आला. 
(५) प्रचन उद् भवत नाही. 

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

मुस्लीम समाजाला आरक्षण देण्याच्या तनणचयाची  
अांमलबजािणी िरण्याबाबत 

  

(७) * ६४७९ श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप, डॉ.िजाहत 
शमर्ाच, श्री.अमरनाथ राजूरिर, डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.राजेश राठोड, श्री.मोहनराि 
िदम, श्री.जयांत आसगाििर, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.प्रसाद लाड, अॅड.तनरांजन 
डािखरे, डॉ.पररणय फुिे, श्री.सदाशशि खोत, श्री.महादेि जानिर, श्री.विजय 
ऊफच  भाई धगरिर, श्री.विनायिराि मेटे, श्री.रमेशदादा पाटील : हदनाांि     
१५ डडसेंबर, २०२० रोजी सभागहृाच्या पटलािर ठेिण्यात आलेल्या अताराांकित 
प्रश्नोत्तराची यादी क्रमाांि ८ मधील प्रश्न क्रमाांि ५३९० ला हदलले्या 
उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय अल्पसांखयाांि वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) सच्चर सशमतीने सन २००६ मध्ये िासनास मथुलीम समाजाच्या 
िकै्षणर्क, सामाश्जक व आथिणक श्थितीबाबत सादर केलेल्या अहवालात 
मथुलीम समाज मागासलेला तसेच मथुलीम समाजास अथधक सोयी सवुवधा 
देण्याची आवचयकता असल्याचा उल्लेख केल्याने िासनाने मथुलीम  
समाजाच्या िकै्षणर्क, सामाश्जक व आथिणक मागासलेपर्ाचा ववचार करुन 
याबाबत शिफारिी करण्यासाठी ददनाींक ६ मे, २००८ रोजीच्या िासन 
ननर्णयाव्दारे िॉ.मेहमदु-उर-रेहमान याींच्या अध्यक्षतखेाली थिापन केलेल्या 
अभ्यासग् सशमतीने सन २०१३ मध्ये िासनास अहवाल सादर केला आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त सशमतीने अनेक महत्वपरू्ण शिफारिी केल्या असनू 
त्यात मथुलीम समाजाच्या िकै्षणर्क, सामाश्जक व आथिणक श्थितीचा वविरे् 
उल्लेख करुन त्याींचा मागासलेपर्ा दरू करण्यासाठी प्रयत्न करण्याबाबत 
िासनास सचुववले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, मागील समुारे पाच-सहा वर्ाणच्या कालावधीत याबाबत प्रयत्न 
झाले नसनू, मथुलीम समाजाच्या ववकासासाठी परेुसा ननधी उपलब्ध न कररे्, 
उपलब्ध ननधीचा परू्णपरे् वापर न कररे् अिा अनेक घ्ना घिल्याच े
ननदिणनास आल्याने याबाबत आढावा घेण्यात आला आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त अहवाल ववचारात घेऊन ददनाींक ०९/०७/२०१४ रोजी 
तत्कालीन राज्य िासनाने मथुलीम (वविरे् मागास प्रवगण-अ) समाजासाठी 
आरक्षर् देण्याबाबत घेतलेल्या ननर्णयाची अींमलबजावर्ी न करण्याची काररे् 
काय आहेत व याबाबतची सद्य:श्थिती काय आहे, 
(५) तसेच, मथुलीम समाजाला आरक्षर् देण्याबाबत माहे फेब्रवुारी-माचण, २०२० 
या अिणसींकल्पीय अथधवेिनात मा.अल्पसींखयाींक मींत्रयाींनी केलेल्या घोर्रे्ची 
अींमलबजावर्ी झाली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(६) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी िासनाने चौकिी करुन मथुलीम समाजाला 
आरक्षर् देण्याबाबतची बाब तपासनू उक्त ननर्णयाची अींमलबजावर्ी 
करण्याबाबत कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, नसल्यास, 
ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.निाब मशलि : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३), (४) व (५) अल्पसींखयाींक ववभागामाफण त अल्पसींखयाकाींच्या िकै्षणर्क, 
सामाश्जक तसेच आथिणक ववकासाकरीता ववववध योजना राबववण्यात येतात. 
सदर योजनाींकरीता अिणसींकल्पीत केलेल्या ननधीपकैी ववत्त ववभागाने उपलब्ध 
करुन ददलेला ननधी बहुताींि खचण करण्यात येतो. 
 मथुलीम समाजाला (वविरे् मागास प्रवगण-अ) नोकरी व िकै्षणर्क 
सींथिामध्ये प्रवेिासाठी ५ ्क्के आरक्षर् देण्याची बाब िासनाच्या ववचाराधीन 
आहे. 
(६) प्रचन उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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रयत शशक्षण सांस्थेत नोिर भरतीत गैरव्यिहार र्ाल्याबाबत 
  

(८) * ६५१८ श्री.गोवपचांद पडळिर, श्री.सदाशशि खोत, श्री.रणजजतशसांह मोहहत-े
पाटील : सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) कमणवीर भाऊराव पा्ील रयत शिक्षर् सींथिेत प्राध्यापक शिक्षक आणर् 
शिक्षकेतर कमणचाऱ्याींच्या नोकर भरतीत गरैव्यवहार झाल्याच्या तिारी 
मा.राज्यपाल तसेच िासनाकि ेकरण्यात आल्याचे माहे डिसेंबर, २०२० च्या 
दसुऱ्या पींधरवड्यात ननदिणनास आले, तसेच, सींथिेच्या पद भरतीमध्ये 
झालेला गरैव्यवहार ननदिणनास आल्यानींतर रयत शिक्षर् सींथिेच्या सथचवाींच े
राजीनामे घेण्यात आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, रयत शिक्षर् सींथिेमध्ये नोकरीसाठी पसैे घेतले जातात, अिा 
तिारी प्राप्त झाल्या असनू कोर्ाकिूनही पसेै घेतले जात नाहीत असा दावा 
सींथिेच ेपदाथधकारी करीत आहेत, तसेच, ज्याींनी पसैे ददले नाही त्याींना पींधरा 
वर् े होवनूही नोकरीत कायम करण्यात आले नाही, परींत ु ज्याींनी पसैे ददल े
त्याींचे तातिीने आदेि काढण्यात आल,े अिा तिारी िासनाकि े करण्यात 
आल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार सींबींथधत दोर्ीींववरुध्द कोर्ती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 
श्री.उदय सामांत : (१) हे खरे नाही.  
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रचन उद् भवत नाही. 
(४) प्रचन उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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राज्यातील शशक्षि-शशक्षिेतर िमचचाऱयाांच्या प्रलांबबत मागण्याांबाबत 
  

(९) * ६३८३ श्री.प्रसाद लाड, श्री.जयांत आसगाििर, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप, डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.अशभजजत िांजारी, श्री.राजेश 
राठोड : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १७१ ला हदनाांि १३ माचच, २०२० रोजी 
हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील शिक्षक-शिक्षकेतर कमणचारी कोरोनाच्या काळात जबाबदारीने 
काम करीत असनूही िासनाकिून शिक्षक-शिक्षकेतर कमणचाऱ्याींच्या प्रलींबबत 
असलेल्या ववववध मागण्याींचे एक सववथतर ननवेदन मा.मखुयमींत्री,      
मा.उप मखुयमींत्री, मा.िालेय शिक्षर् मींत्री याींना मुींबई प्रदेि भाजप शिक्षक 
आघािीच े अध्यक्ष अननल बोरनारे याींनी ददनाींक १४ व १५ सप् े्ंबर, २०२० 
रोजी वा त्यासमुारास सादर केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू ननवेदनाव्दारे ववनाअनदुाननत िाळाींमधील शिक्षकाींना 
अनदुानाचा िासन ननर्णय ननगणशमत कररे्, सींच मान्यतचेे सधुाररत प्रथताववत 
ननकर् रद्द करून प्रत्येक वगण तकुिी मागे १०५ शिक्षक व प्रत्येक िाळेत २५० 
ववद्यार्थयाांमागे कला, िीिा व कायाणनभुव शिक्षकाींची वविरे् व थवतींत्र पदे सींच 
मान्यतते मींजूर करण्याचे सधुाररत िासन ननर्णय ननगणशमत कररे्, शिक्षकाींना 
ननविशे्रर्ी व वररषठशे्रर्ी लाग ू करण्यासींदभाणत कोर्त्याही प्रशिक्षर्ाची 
आवचयकता नाही असे िासन ननर्णय ननगणशमत कररे्, राज्यातील प्रत्येक 
श्जल्ह्यात थवतींत्र िाळा न्यायाथधकरर्ाची थिापना कररे् आदी मागण्याींसह 
अन्य अनेक मागण्याींचा समावेि करण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच, राज्यातील प्रत्येक िाळाींमध्ये कला व िीिा शिक्षकाींची नेमर्ूक 
करण्यात न आल्याने शिक्षकाींची नेमर्ूक करण्याबाबत शिक्षक सींघ्नेकिून 
मागर्ी होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी िासनाने चौकिी करुन राज्यातील   
शिक्षक-शिक्षकेतर कमणचाऱ्याींच्या प्रलींबबत ववववध मागण्यासींदभाणत सादर 
केलेल्या ननवेदनातील मागण्याींबाबत तसेच प्रत्येक िाळाींमध्ये कला व िीिा 
शिक्षकाींची नेमर्ूक करण्याबाबत कोर्ता ननर्णय घेतला वा घेण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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प्रा. िषाच गायििाड : (१) व (२) याबाबतचे ननवेदन प्राप्त झालेले नाही. 
(३) या अनरु्ींगाने सींघ्नेकिून मागर्ी करण्यात येत.े 
(४) सींचमान्यतनेसुार ररक्त पदाींवर िकै्षणर्क सींथिाींनी केलेल्या मागर्ीनसुार 
पद भरती सींदभाणत कायणवाही करण्यात येत.े 
(५) प्रचन उद् भवत नाही. 
 

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

राज्यातील शशक्षि-शशक्षिेतर िमचचाऱ याांना  
िेतन अनुदान वितरण िरण्याबाबत 

  

(१०) * ७४९८ श्री.रणजजतशसांह मोहहत-ेपाटील, श्री.सततश चव्हाण, श्री.विक्रम 
िाळे, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.जयांत आसगाििर, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप, डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.अशभजजत िांजारी, श्री.राजेश 
राठोड, श्री.किशोर दराड,े श्री.प्रशाांत पररचारि, श्री.विजय ऊफच  भाई धगरिर, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.अमरनाथ राजूरिर, डॉ.िजाहत 
शमर्ाच, श्री.बाळाराम पाटील, श्री.किरण सरनाईि, श्री.शशशिाांत शश ांदे : 
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील खाजगी प्रािशमक िाळा, तकुड्या, खाजगी माध्यशमक िाळा, 
तकुड्या तसेच कननषठ महाववद्यालय, जादा तकुड्या व अनतररक्त िाखा 
याींना सरसक् २० ्क्के अनदुानासाठी ददनाींक १३ सप् े्ंबर, २०१९ रोजीच्या  
िासन ननर्णयानसुार पात्र घोवर्त करून सदरहू िाळाींना यापढुचे २० ्क्के 
अनदुान देण्याबाबतचा ननर्णय घेण्यात आला आहे काय, तसेच, राज्यातील 
िाळाींना अनदुान देताना व अनदुानाचा वाढीव ्प्पा देताना ववत्त ववभागाने 
िाळाींची तपासर्ी सरुू केल्यामळेु सींबींथधत अींित: अनदुाननत प्रािशमक, 
माध्यशमक, उच्च माध्यशमक िाळाींची ग्शिक्षर् अथधकारी, श्जल्हा मलु्याींकन 
सशमती, उपसींचालक, सींचालक याींच्याकिून तपासर्ी करून शिक्षर् आयकु्त 
कायाणलयामाफण त सदरहू िाळा अनदुानास पात्र असतानाही सींबींथधत िाळाींच े
ददनाींक १ एवप्रल, २०१९ पासनूचे मागील १९ मदहन्याींचे वेतन रद्द करण्यात 
आल्याने राज्यातील जवळपास ४५ हजार कमणचारी वेतनापासनू वींथचत रादहले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, ददनाींक ०९ मे, २०१६ व ददनाींक १९ सप् े्ंबर, २०१६ रोजीच्या 
िासन ननर्णयानसुार २० ्क्के अनदुान मींजूर केलेल्या तसेच ददनाींक १ व २ 
जुल,ै २०१६ रोजीच्या िासन ननर्णयानसुार पात्र घोवर्त केलेल्या िाळाींना 
ददनाींक ०१ एवप्रल, २०१९ पासनू वाढीव २० ्क्के अनदुान मींजूर करण्यात 
आल,े तसेच, ददनाींक ४ डिसेंबर २०२० रोजी काढलेल्या िासन ननर्णयानसुार 
प्रािशमक, माध्यशमक व उच्च माध्यशमक िाळाींना प्रचशलत ननयमानसुार वेतन 
ववतरर्ाच ेआदेि काढण्यात आले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी ददनाींक १४ ऑक््ोबर, २०२० रोजीच्या 
मींबत्रमींिळ बठैकीत ददनाींक ०१/१०/२०२० पासनू अनदुान देण्याचा ननर्णय 
घेण्यात आल्याने कमणचाऱ् याींमध्ये असींतोर् ननमाणर् झाल्याने िासनथतरावर 
प्रलींबबत असलेल्या प्रािशमक, माध्यशमक व उच्च माध्यशमक िाळाींना मळू 
वगण व तकुड्या घोवर्त करुन अनदुान देण्याबाबतची कायणवाही परू्ण झाली 
आहे काय, तसेच, उक्त आदेिाची अींमलबजावर्ी व प्रचशलत ननयमानसुार 
वेतन ववतररत करण्यात न आल्याने राज्यातील शिक्षकाींनी वेतन अनदुान 
शमळावे या मागर्ीसाठी एक ददविीय लाक्षणर्क उपोर्र् करुन िासनाचे लक्ष 
वेधले होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(४) तसेच, ददनाींक १३ सप् े्ंबर, २०१९ रोजी अनदुानास पात्र म्हर्ून िासन 
ननर्णय ननगणशमत केलले्या िाळा व कननषठ महाववद्यालयाींना ददनाींक      
०१ एवप्रल, २०१९ पासनू २०% वेतन अनदुान देण्यासाठी आथिणक तरतदु 
करुन शिक्षक-कमणचाऱ्याांच ेवेतन ननयशमत सरुु करण्याकरीता व अनदुानासाठी 
मलु्याींकनाचे ननकर् परू्ण केलेल्या िाळा, कननषठ महाववद्यालय व सन 
२०१२-२०१३ च्या वगण तकुड्याींना अनदुानास पात्र म्हर्ून घोवर्त करण्याची 
कायणवाही करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, राज्यातील अनदुानाची प्रनतक्षा करर्ाऱ्या िाळाींना २० ्क्के 
वाढीव अनदुान देण्यासींदभाणत िासनाने ५ व्यक्तीींची त्रु् ी सशमती माहे 
सप् े्ंबरच्या दसुऱ्या आठवड्यात थिापन केल्याच ेननदिणनास आले असनू सन 
१९९९ त े २००० पासनू िाळाींना कायम ववनाअनदुान तत्वावर परवानगी 
देण्यात आली होती, परींत ु सदरहू िाळाींवरील काम करर्ारे शिक्षकवगण 
ववनावेतन ननवतृ्त झाले होत,े तसेच, राज्यातील २० ्क्के अनदुान घेत 
असलेल्या िाळाींमधील शिक्षकाींना सेवा सींरक्षर् शमळण्याबाबत शिक्षक व 
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शिक्षक सींघ्नाींना सींबींथधत ववभागाकि ेमागर्ी करीत असल्याचे माहे डिसेंबर, 
२०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिणनास आले असनू २० ्क्के अनदुान घेत 
असलेल्या िाळाींमधील शिक्षकाींना सेवा सींरक्षर् शमळत नसल्याने शिक्षकाींमध्ये 
असींतोर् ननमाणर् झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(६) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी िासनाने चौकिी करुन िासन ननर्णय 
ददनाींक ०४/१२/२०२० मधील अ् ि.५ व ६ रद्द करुन अनदुान पात्र केलेल्या 
व अघोवर्त िाळाींना घोवर्त करुन ददनाींक ०१/०४/२०१९ पासनू प्रचशलत 
ननयमाप्रमारे् िाळाींची तपासर्ी परू्ण करुन अनदुान देण्यासाठी ननधीची 
तरतदू करण्याबाबत तसेच अनदुानास पात्र िाळाींना वाढीव अनदुान देरे्बाबत 
कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, नसल्यास, ववलींबाची काररे् 
काय आहेत ? 
  
प्रा. िषाच गायििाड : (१), (२), (३), (४), (५) व (६) मींबत्रमींिळाच्या ददनाींक 
१४ ऑक््ोबर, २०२० च्या बठैकीत घेतलेल्या ननर्णयानसुार कायणवाही करण्यात 
येत आहे.  
 

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

उल्हास नदीमध्ये (जज.ठाणे) प्रदषूण होत असल्याबाबत 
  

(११) * ६७२३ श्री.रवि ांद्र फाटि, डॉ.(श्रीमती) मतनषा िायांदे, श्री.महादेि 
जानिर, श्री.रामतनिास शसांह : सन्माननीय पयाचिरण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) उल्हास नदीमध्ये (श्ज.ठारे्) घरगतुी साींिपार्ी तसेच औद्योथगक क्षेत्रातनू 
दररोज ६०० दिलक्ष शल्र रसायनशमथश्रत साींिपार्ी व मलमतू्र प्रक्रिया न 
करताच सोिले जात असल्याने या प्रदवूर्त पाण्यामळेु नदया, तलाव, ववदहरी 
प्रदवूर्त होवनू नदीपात्रात जलपर्ी वनथपती उगवल्याचे माहे डिसेंबर, २०२० 
व जानेवारी, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिणनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्यास, उक्त उल्हास नदीस वालधुनी या प्रदवूर्त नदीचे थवरुप 
आल्याने नागररकाींना तसेच जलसषृ्ीला धोका ननमाणर् झाला आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार प्रदरू्र् रोखण्याकरीता कायणवाही करुन 
सींबींथधताींववरुध्द कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 
श्री.आहदत्य ठािरे : (१) व (२) हे अींित: खरे आहे. 
(३) वालधुनी व उल्हास नदी प्रदरू्र्ाच्या अनरु्ींगाने महाराषर प्रदरू्र् ननयींत्रर् 
मींिळामाफण त अींबरनाि/बदलापरू मधील उद्योगाींचे सवेक्षर् करण्यात आले 
असनू त्यामध्ये त्रु् ी आढळून आलेल्या उद्योगाींना जल (प्रनतबींध व    
प्रदरू्र् ननयींत्रर्) कायदा, १९७४ मधील तरतदूीनसुार कारवाई करण्यात 
आलेली आहे.  
 घरगतुी साींिपार्ी वालधनुी व उल्हास नदीमध्ये सोिर्ाऱ्या 
उल्हासनगर महानगरपाशलका, अींबरनाि नगरपररर्द, कुळगाव-बदलापरू 
नगरपररर्द व कल्यार्-िोंबबवली महानगरपाशलका या थिाननक थवराज्य 
सींथिाींना ददनाींक २४/११/२०२० व १८/१२/२०२० रोजी ननदेि देण्यात आलेले 
असनू त्यामध्ये नाल्यामध्ये ववनाप्रक्रिया जात असलेल्या घरगतुी 
साींिपाण्यावर तातिीने अल्पकालीन व्यवथिा (Short term Measures) 
करण्याकरीता नाला–ईन-सी्ू सींयींत्रर्ा (Nalla–in–situ treatment) 
उभारण्याबाबतचा समावेि करण्यात आला आहे. 
 उल्हास नदी प्रदरू्र्ाच्या अनरु्ींगाने मा.सवोच्च न्यायालयात शसश्व्हल 
अपील ि. १०५८२/२०१७ (उल्हासनगर महानगरपाशलका वव. वनिक्ती पश्ब्लक 
रथ्) दाखल करण्यात आले असनू सदर प्रकरर् न्यायप्रववष् आहे. 
(४) प्रचन उद् भवत नाही. 
  

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

  
 
 



18 

लातूर विभागातील सिच बस स्थानिाांची दरुिस्था र्ाल्याबाबत 
  

(१२) * ७२९१ श्री.रमेश िराड : सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) लातरू ववभागाींतगणत येर्ाऱ्या २२ हून अथधक बस थिानकाींची अत्यींत 
दरुवथिा झाली असनू थवच्छतचेा अभाव तसेच िौचालय, िधु्द वपण्याच्या 
पाण्याची सोय उपलब्ध नसरे् अिा प्रकारच्या दरुवथिेबाबत थिाननक 
लोकप्रनतननधी व जनतकेिून तिारी प्राप्त होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी िासनाने चौकिी करुन पररर्ामी प्रवािाींना बस 
थिानकात होर्ाऱ्या गरैसोई तसेच मोिकळीस आलेल्या अथवच्छ बस 
थिानकाींची दरुुथती करण्याबाबत कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  

अॅड. अतनल परब : (१) हे खरे नाही. 
(२) लातरू ववभागातील सवण बस थिानकाींना आवचयक असलेल्या मलूभतू 
सवुवधा उपलब्ध करुन देण्यात आल्या आहेत. तसेच, देवर्ी, ननलींगा, 
लामजाना, औसा या जनु्या झालेल्या बस थिानकाींची पनुबाांधर्ीची कामे सरुु 
आहेत व उद्गीर आणर् कासारशिरसी बस थिानकाींच्या कामाींचे कायाणदेि 
देण्यात आलेले आहेत. 
 शिरुर अनींतपाळ बस थिानकाच्या नतुनीकरर्ाचे काम परू्ण झालेले 
आहे. तसेच चाकूर, शिरुर ताजबींद, अहमदपरू, नळेगाव, मध्यवती बस 
थिानक, लातरू, औराद िहाजनी, औसा (जुने), लातरु (शिवाजी चौक), 
रेनापरू, मरुुि, जळको् इ. दठकार्च्या बस थिानकाची कामे “बाींधा वापरा व 
हथताींतरीत करा” या माध्यमातनू प्रथताववत असनू, लातरू ववभागातील सवण 
बस थिानकाींची थवच्छता थिाननक पातळीवर आगाराच्या देखरेखीखाली केली 
जात आहे. 
(३) प्रचन उद् भवत नाही. 

----------------- 
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भेसळयुक्त सुपारीचा व्यिसाय रोखण्याबाबत 
  

(१३) * ६५४८ श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.रामदास आांबटिर, श्री.नागोराि 
गाणार, श्री.प्रशाांत पररचारि, डॉ.पररणय फुिे, अॅड.तनरांजन डािखरे, श्री.तनलय 
नाईि : सन्माननीय अन्न ि षषध प्रशासन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) लकड़गींज, नागपरू येिील फ्री ऑक्रॉय झोनमध्ये ६८ लाखाची भेसळयकु्त 
सपुारी जप्त केल्याचे माहे जानेवारी, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिणनास 
आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अन्न व और्ध प्रिासन ववभागामाफण त कारवाई करण्यात 
आल्यानींतरही भेसळयकु्त सपुारीचा व्यवसाय सरुु असनू प्रिासनामाफण त 
योग्यती कायणवाही होत नसल्याने अवधै व्यवसाय करण्यास व्यवसानयकाींना 
चालना शमळत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी िासनाने चौकिी करुन सदरहू भेसळयकु्त 
सपुारीचा व्यवसाय रोखण्याची कायणवाही करुन सींबींथधत दोर्ीींववरुध्द कोर्ती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ?  
  
डॉ. राजेंद्र शश ांगणे : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) उपरोक्त प्रकरर्ी अन्न व और्ध प्रिासनातफे घ्ना थिळावरुन 
सपुारीचा नमनुा ववचलेर्र्ाथतव घेण्यात येवनू उवणरीत ३७१६८ क्रकलो     
रुपये ६७,६४,५७६/- क्रकींमतीचा सपुारीचा साठा जप्त करण्यात आला. सदर 
प्रकरर्ात ववचलेर्र् अहवालामध्ये सपुारीचा नमनुा िरीरास अपायकारक 
असल्याचे ननषपन्न झालेले आहे. त्या अनरु्ींगे पढुील तपास चाल ु असनू 
तपास परू्ण होताच सींबींथधताींववरुध्द मा.न्यायालयात ख्ला दाखल करण्याची 
कायणवाही करण्यात येत आहे. 
(४) प्रचन उद् भवत नाही. 

----------------- 
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चांद्रभागा नदीपात्र (ता.पांढरपूर, जज.सोलापूर) दवूषत र्ाल्याबाबत 
  

(१४) * ७२८१ श्री.प्रशाांत पररचारि, श्री.नागोराि गाणार, श्री.धगरीशचांद्र व्यास : 
सन्माननीय पाणीपरुिठा ि स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय:- 
(१) पींढरपरू (श्ज.सोलापरू) तालकु्यातील वाखारी, शिराढोर्, गोपाळपरू, िगेाव, 
दुींमला, गरुसाळे गावातील साींिपार्ी चींद्रभागा नदी पात्रात येत असनू ह्या 
दवूर्त पाण्याचा वापर येिील भाववक व थिाननक नागररक वपण्यासाठी करीत 
असल्याने नागररकाींना दवूर्त पाण्यामळेु त्रास होवनू त्याींचे आरोग्य धोक्यात 
आल्याचे माहे जानेवारी, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिणनास आल,े हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी िासनाने चौकिी करुन सदर गावातील 
साींिपार्ी चींद्रभागा नदीपात्रात येऊ नये यासाठी ड्रनेेज व आवचयक त्या 
उपाययोजना करण्याबाबत कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 
श्री.गलुाबराि पाटील : (१) होय, हे अींित: खरे आहे. 
 सदरील गावाींकरीता भजूलावर आधाररत पार्ीपरुवठा योजना 
कायाणश्न्वत आहेत. तसेच सवण गावाींमध्ये जलिधु्दीकरर् यींत्ररे्व्दारेही (R.O.) 
वपण्यासाठी िधु्द पार्ीपरुवठा होत आहे. दवूर्त पाण्यामळेु काही सािरोग 
उद् भवले नाहीत. 
(२) १४ व्या ववत्त आयोगाच्या ननधीतनू साींिपार्ी प्रक्रियेसाठी मौजे वाखरी 
येिे सींतलुन ्ाकीच,े मौजे िगेाव दुींमला व गरुसाळे येिे श्थिरीकरर् हौदाच े
काम प्रथताववत आहे. मौज ेशिरढोर् येिील साींिपार्ी िोर् खड्ड्यात सोिल े
जात आहे. मौज े गोपाळपरू येिील नदीच्या ददिनेे जार्ारे साींिपार्ी अल्प 
प्रमार्ात आहे. तिावप, साींिपार्ी प्रक्रियेकरीता ग्रामपींचायतीकि े जागेची 
उपलब्धता नसल्याने सदर साींिपार्ी प्रक्रियेकरीता पयाणयी सींभाव्य 
उपाययोजना तपासण्याच्या सचूना मखुय कायणकारी अथधकारी, सोलापरू याींना 
ददल्या आहेत. 
(३) प्रचन उद् भवत नाही. 
 ----------------- 
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गोंडिाना (जज.गडधचरोली) येथील मॉडले िॉलेजला तनधी देण्याबाबत 
  

(१५) * ६७८० श्री.अशभजजत िांजारी, श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप, श्री.शरद 
रणवपस,े डॉ.िजाहत शमर्ाच, श्री.मोहनराि िदम, श्री.जयांत आसगाििर, 
श्री.राजेश राठोड : सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) आददवासी बहुल आणर् उच्च शिक्षर्ाच ेप्रमार् कमी असलेल्या गिथचरोली 
श्जल्ह्यात थिापन करण्यात आलेले मॉिले कॉलेज गोंिवाना (गिथचरोली) 
ववद्यापीठाला हथताींतरीत करण्याचा ननर्णय राषरसींत तकुिोजी महाराज 
नागपरू ववद्यापीठाने माहे डिसेंबर, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान घेतला आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त ववद्यापीठासाठी लागर्ारी अद्ययावत इमारत वसनतगहृ 
व अभ्यासिमासाठी िासनाने ननधी उपलब्ध करुन ददला आहे काय, 
त्याबाबतची सद्य:श्थिती काय आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.उदय सामांत : (१) व (२) गिथचरोली श्जल्ह्यात थिापन करण्यात आलेले 
मॉिले कॉलेज गोंिवाना (गिथचरोली) ववद्यापीठाला हथताींतरीत करण्याबाबत 
तसेच राषरसींत तकुिोजी महाराज नागपरू ववद्यापीठ, नागपरू याींचेकि े
उपलब्ध करून ददलेला एकूर् ननधी रुपये ३,२७,३५,०००/- व त्यावरील 
व्याजाच्या रकमेसह गोंिवाना ववद्यापीठास हथताींतरीत करण्याबाबत िासन 
ननर्णय ददनाींक १३/०१/२०२१ अन्वये मान्यता प्रदान करण्यात आलेली आहे.  
(३) प्रचन उद् भवत नाही. 

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

षरांगाबाद जजल््यातील शाळाांसाठी आरटीई अांतगचत  
विद्यार्थयाांची तनिड िरण्याबाबत 

  

(१६) * ६६२८ श्री.अांबादास दानिे : सन्माननीय शालये शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) आथिणकदृष्या दबुणल घ्कातील ववद्यार्थयाांना शिक्षर् हक्क कायद्याींतगणत 
िालेय प्रवेिात २५ ्क्के आरक्षर्ाची तरतदू असतानाही आर्ीई अींतगणत 
औरींगाबाद श्जल्ह्यातील ५८४ िाळाींसाठी १६५०० पके्षा अथधक अजण आले 
असतानाही केवळ ५६७६ ववद्यार्थयाांची ननवि करण्यात आल्याचे माहे डिसेंबर, 
२०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिणनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त योजनेतनू श्रीमींताींना या नामाींक्रकत इींग्रजी िाळेत मोफत 
प्रवेि शमळत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार दबुणल घ्कातील ववद्यार्थयाांना िालेय प्रवेि 
शमळण्याच्यादृष्ीने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
प्रा. िषाच गायििाड : (१) अींित: खरे आहे. प्राप्त झालेल्या अजाांनसुार प्रवेि 
देण्यात येत नसनू, ररक्त जागेनसुार प्रवेि देण्यात येतात. सदर श्जल्ह्यात 
फक्त ५०९८ ररक्त जागा उपलब्ध होत्या. 
(२) हे खरे नाही. 
 तहशसलदार याींनी ददलेल्या उत्पन्नाच्या दाखल्यानसुार प्रवेि देण्यात 
आले आहेत. 
(३) व (४) प्रचन उद् भवत नाही. 
 ----------------- 

 
मराठिाडा िॉटर ग्रीड प्रिल्पाच ेिाम सुरु िरण्याबाबत 

  

(१७) * ६५८० श्री.सदाशशि खोत, श्री.गोवपचांद पडळिर, श्री.महादेि जानिर, 
श्री.प्रविण दरेिर, श्री.प्रसाद लाड, अॅड.तनरांजन डािखरे, डॉ.पररणय फुिे, 
श्री.विजय ऊफच  भाई धगरिर, श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.विनायिराि मेटे, 
श्री.सरेुश धस : हदनाांि १५ डडसेंबर, २०२० रोजी सभागहृाच्या पटलािर 
ठेिण्यात आलेल्या अताराांकित प्रश्नोत्तराची यादी क्रमाांि ८ मधील प्रश्न 
क्रमाांि ४८७३ ला हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय पाणीपरुिठा ि 
स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मराठवाड्यासाठी िासनाने “मराठवािा वॉ्र ग्रीि” या महत्त्वाकाींक्षी 
प्रकल्पाला सन २०१९ मध्ये प्रिासकीय व ताींबत्रक मान्यता प्रदान केली असनू 
सदर प्रकल्पाचा प्रिम ्प्पा सरुू करण्यासाठी मराठवाड्यातील काही 
श्जल्ह्याींची ननवि करण्यात आली, तसेच सदरहू योजनेत मराठवाड्यातील 
एकूर् ६४ हजार ५९० चौरस क्रक.मी. क्षेत्र असनू ७९ िहर, ७६ तालकेु आणर् 
१२९७८ गावाींचा योजनेच्या लाभ क्षेत्रात समावेि आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू योजनेचा उद्देि मराठवाड्यातील वपण्याच्या पाण्याचा 
प्रचन सोिववण्याचा असनू िासनाच्या अक्षम्य दलुणक्षामळेु सदरहू योजना 
प्रलींबबत असनू मराठवाड्यातील दषुकाळाचा प्रचन कायमथवरूपी मागी 
लावण्यासाठी या प्रकल्पाला ननधी देऊन प्रकल्प सरुू करून परू्णत्वास 
नेण्याबाबत अनेक लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक १३/१०/२०२० रोजीच्या पत्रान्वये 
िासनाकि ेववनींती केली आहे, हे ही खरे हे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी िासनाने चौकिी करुन ‘मराठावािा वॉ्र 
ग्रीि’ प्रकल्प कायाणश्न्वत करून मराठवाड्यातील पाण्याचा अनिुरे् भरून 
काढण्याच्यादृष्ीने कोर्ती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, तसेच, 
सदरहू प्रकल्पाच्या कामाला प्रत्यक्ष सरुुवात व ननधीची तरतदू करण्यात 
येर्ार आहे काय, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.गलुाबराि पाटील : (१) होय, हे खरे आहे. 
 सदरहू योजनेत मराठवाड्यातील एकूर् क्षेत्र ६४.५ हजार चौ. क्रक.मी. 
आहे. २५ नगर पींचायत, ५० नगर पररर्द व ४ महानगरपाशलका अिी एकूर् 
७९ िहरे, ७८ तालकेु आणर् १२९७८ गावे आहेत. 
(२) िासनथतरावर कायणवाही चाल ूअसनू लोकप्रनतननधीींचे ददनाींक १३/१०/२०२० 
चे पत्र िासनास प्राप्त झाल ेआहे. 
(३) होय.  
 मा.मींबत्रमींिळाच्या ददनाींक २३/२/२०२० च्या बठैकीत देण्यात आलले्या 
ननदेिाच्या अनरु्ींगाने औरींगाबाद श्जल्ह्यातील गींगापरू, वजैापरू व पठैर् 
तालकु्याींना जायकवािी धरर्ातनू ग्रीि प्रथताववत कररे्, तसेच उथमानाबाद 
श्जल्ह्यासाठी उजनी/शसना कोळेगाव/ननम्न तरेना धरर्ातनू ग्रीि प्रथताववत 
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कररे् यासाठी प्रिम, श्व्दतीय व ततृीय ग्रीिच्या प्रथतावास िासनथतरावर 
कायणवाही सरुु आहे. मा.मींबत्रमींिळाच्या अींनतम मान्यतनेींतर त्याप्रमारे् योजना 
कायाणश्न्वत करण्यात येईल. 
(४) प्रचन उद् भवत नाही. 

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

नागपूर शशक्षण विभागातील ररक्त पदे भरण्याबाबत 
  

(१८) * ६९३६ श्री.रामदास आांबटिर, श्री.नागोराि गाणार, श्री.धगरीशचांद्र 
व्यास, श्री.प्रविण दरेिर, अॅड.तनरांजन डािखरे : सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपरू ववभागातील शिक्षर् मींिळाचे अध्यक्ष/सथचव तसेच शिक्षर् 
उपसींचालक, शिक्षर्ाथधकारी, उपशिक्षर्ाथधकारी, ग् शिक्षर्ाथधकारी इत्यादी 
शिक्षर् क्षेत्रातील महत्वाची पदे अनेक वर्ाणपासनू ररक्त असनू शिक्षर् क्षेत्राचा 
कारभार प्रभारी अथधकाऱ्याींमाफण त सरुु असल्याचे ददनाींक ०३ डिसेंबर, २०२० 
रोजी वा त्यासमुारास ननदिणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शिक्षर् उपसींचालक प्रभारी, शिक्षर्ाथधकारी ५ पदे प्रभारी, 
उपशिक्षर्ाथधकारी २० पदे ररक्त, तर ग्शिक्षर्ाथधकारी ५३ पदे ररक्त 
असल्याचेही ननदिणनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मागील ४ वर्ाणपासनू प्रभारीमाफण त शिक्षर् क्षेत्राचा कारभार 
सरुू असल्याने शिक्षर् क्षेत्रातील अनेक महत्वाच े प्रचन व समथयाींना योग्य 
न्याय शमळत नसल्याने ननर्णय घेण्यास ववलींब होत असनू प्रलींबबत 
प्रकरर्ामळेु समथयाग्रथताींना मानशसक व आथिणक समथयेस सामोरे जाव े
लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार सद्य:श्थितीत दहावी त ेबारावीपयांत ३.५० लक्ष 
ववद्यािाांच्या भववषयाचा प्रचन ननमाणर् होत असल्याने नागपरू ववभागातील 
शिक्षर् क्षते्रातील ररक्त पदे भरण्याबाबत ननर्णय घेण्यात आला आहे काय, 
तसेच उक्त ररक्त पदे केव्हापयांत भरण्यात येर्ार आहेत, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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प्रा. िषाच गायििाड : (१) अींित: खरे आहे. 
(२) अींित: खरे आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) शिक्षर् उपसींचालकाींचे पदावर ननयशमत अथधकारी देण्यात आलेला आहे. 
इतर पदे भरण्यासाठी िासनथतरावरुन कायणवाही सरुु आहे. ववद्यार्थयाांच े
कोर्तहेी िकै्षणर्क नकुसान होऊ नये म्हर्ून ररक्त पदाींचा कायणभार प्रभारी 
अथधकाऱ्याींकिून पार पािण्यात येत आहे. 
(५) प्रचन उद् भवत नाही. 

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

राज्यातील शाळा ि शशक्षिाांना पाच हदिसाांचा आठिडा  
लागू िरणेबाबत 

  

(१९) * ६९१७ श्री.सरेुश धस, श्री.िवपल पाटील : सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्य िासकीय कमणचाऱ्याींना पाच ददवसाींचा आठविा लाग ू करण्यात 
आला असनू िाळा व शिक्षकाींना लाग ू करण्यात आला नाही, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदरहू शिक्षक वगाणवर अन्याय होत असनू ववद्यार्थयाांसाठीही 
पाच ददवसाींचा आठविा करण्यासाठी शिक्षक सींघ्ना आग्रही मागर्ी करीत 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच, शिक्षर् सींचालक आणर् शिक्षर् सथचव याींनी मान्यता देऊनही 
राज्यातील िाळाींना पाच ददवसाचा आठविा करण्याबाबत अींमलबजावर्ी 
झाली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी िासनाने चौकिी करुन िाळेलाही दररोज 
अधाण तास वाढवनू पाच ददवसाींचा आठविा लाग ू करण्यासाठी कोर्ती 
कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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प्रा. िषाच गायििाड : (१) होय. 
(२) िाळाींना ५ ददवसाींचा आठविा करण्याबाबतची ननवेदने प्राप्त झाली 
आहेत.  
(३) शिक्षर् सींचालक आणर् शिक्षर् सथचव याींनी मान्यता ददलेली नाही, 
त्यामळेु अींमलबजावर्ीचा प्रचन उद् भवत नाही. 
(४) व (५) राज्य िासकीय कायाणलयाींसाठी ५ ददवसाींचा आठविा लाग ू
करण्याबाबत ननगणशमत केलेल्या ददनाींक २४/०२/२०२० च्या िासन 
ननर्णयासोबतच्या पररशिष् “अ” नसुार िाळाींना ५ ददवसाच्या 
आठवड्याबाबतचे आदेि लाग ू राहर्ार नाहीत असे नमदू करण्यात आलेले 
आहे. त्यामळेु याबाबत िासनथतरावर कोर्तीही कायणवाही प्रथताववत नाही.  
 

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

राज्यातील विशषेत: मुांबईतील अिरािीच ेऑनलाईन  
शशक्षण ि अभ्यासक्रम पूणच िरण्याबाबत 

  

(२०) * ६८१३ अॅड.तनरांजन डािखरे, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.प्रसाद लाड, 
डॉ.पररणय फुिे, श्री.नागोराि गाणार, श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप, श्री.शरद 
रणवपसे, डॉ.सधुीर ताांबे, डॉ.िजाहत शमर्ाच, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.राजेश 
राठोड, श्री.अशभजजत िांजारी : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील वविरे्त: मुींबईतील िाळा-महाववद्यालये सरुु होण्यास ववलींब 
होत आहे, तसेच, इयत्ता अकरावीची प्रवेि प्रक्रिया परू्ण झाली नसनू 
ऑनलाईन शिक्षर् व अभ्यासिम परू्ण करण्याबाबत शिक्षर् ववभागाने 
महाववद्यालयाींना कोर्त्याच सचूना ददल्या नसल्याचे माहे डिसेंबर, २०२० 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिणनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, इयत्ता अकरावीचे ववद्यािी प्रवेिाच्या प्रनतक्षेत असनू दोन 
मदहन्यात ववद्यार्थयाांना पररक्षाींना सामोरे जावे लागर्ार आहे, तसेच, ज्या 
ववद्यािाांनी प्रवेि घेतला आहे त्याींच्याकिून अनेक महाववद्यालय जादा िलु्क 
आकारीत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार अकरावीचे ऑनलाईन शिक्षर् व अभ्यासिम 
परू्ण करण्याची कायणवाही करुन जादा िलु्क आकारर्ाऱ्या महाववद्यालयाींवर 
कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
प्रा. िषाच गायििाड : (१) हे खरे नाही. 
 एमएमआर ररजनसह परेु्, वप ींपरी-थच ींचवि, नागपरू, औरींगाबाद व 
नाशिक या िहरातील इयत्ता ११ वी ची ऑनलाईन प्रवेि प्रक्रिया देखील परू्ण 
झाली असनू राज्याच्या उवणररत भागात ऑफलाईन प्रवेि प्रक्रिया परू्ण झाली 
आहे. इयत्ता ९ वी त े१२ वी चे प्रत्यक्ष वगण ददनाींक २३/११/२०२० पासनू सरुू 
करण्यात आले आहेत. तसेच, ज्या दठकार्ी प्रत्यक्ष िाळा सरुू होऊ िकल्या 
नाहीत त्या दठकार्ी इयत्ता ११ वी च्या ववद्यार्थयाांसाठी सह्याद्री वादहनी,  
य-ुट्यबु लाईव्हच् या माध्यमातनु ताशसका घेण्यात येत आहेत, शिवाय प्रत्येक 
महाववद्यालयननहाय Microsoft Teams, Zoom, Webex व Google 
Classroom च् या माध्यमातनू ऑनलाईन शिक्षर् सरुू आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
 अकरावीचे सवण प्रवेि ननश्चचत करण्यात आले आहेत. 
(३) व (४) प्रचन उद् भवत नाही. 

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

षरांगाबाद येथील मुखय िायचिारी अधधिारी याांच्याविरूध्द  
िारिाई िरणेबाबत 

  

(२१) * ६८५६ श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.सततश चव्हाण, श्री.अमोल 
शमटिरी, श्री.विक्रम िाळे : सन्माननीय िक्फ मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) औरींगाबाद येिील दगाणह दाऊद अवशलया मगररबी या वक्फ सींथिेच्या 
मालमत्तवेर कायदेिीर कायणवाही करून वक्फ अथधननयम, १९९५ च्या कलम 
९७ अन्वये ताब्यात घेण्याबाबत िासन ननर्णय, ददनाींक ११ ऑगथ्, २०१७ 
रोजी जाहीर करण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, भाि े पट्टा करार रद्द कररे् व सदरची मालमत्ता वक्फ 
मींिळाकि ेपवुणवत कररे्, याबाबत ववलींब व दलुणक्ष करर्ाऱ्या मखुय कायणकारी 
अथधकारी, वक्फ मींिळ, औरींगाबाद याींच्याववरूध्द कारवाई करण्यात यावी, 
अिी मागर्ी परभर्ी येिील सामाश्जक कायणकत्याांनी मखुय सथचव याींच्याकि े
सन २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान लेखी ननवेदनाव्दारे केली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी िासनाने चौकिी करुन मखुय कायणकारी 
अथधकारी याींच्याववरूध्द कारवाई करुन सदरील मालमत्ता ताब्यात 
घेण्याबाबत कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, याबाबतचे 
िोिक्यात थवरुप काय आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.निाब मशलि : (१) होय. 
(२) मखुय सथचव कायाणलयाकिून प्राप्त अहवालानसुार असे लेखी ननवेदन 
प्राप्त झालेले नाही. 
(३) प्रचन उद् भवत नाही.  
(४) प्रचन उद् भवत नाही. 
 

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

पेण (जज.रायगड) तालुक्यातील गािाांना पाणीपुरिठा िरण्याबाबत 
  

(२२) * ६९९२ श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय पाणीपरुिठा ि स्िच्छता मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पेर् (श्ज.रायगि) तालकु्यामध्ये पावसामळेु महापरूाची पररश्थिती ननमाणर् 
झाल्याने येिील ग्रामीर् भागाला पार्ी ी्ंचाईला सामोरे जावे लागत आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पेर् तालकु्यातील वािी, मसद, शिकी तसेच खारेपा्ातील  
१४ ग्रामपींचायतीींच्या कायणक्षते्रातील अनेक गावे व वाड्याींमध्ये पार्ी ी्ंचाईची 
समथया ननमाणर् झाली आहे तसेच भारत ननमाणर् योजनेंतगणत राबववण्यात  
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आलेल्या पार्ीपरुवठा योजना बींद होण्याच्या मागाणवर असनू पेर् खारेपा्ाला 
पार्ीपरुवठा करर्ाऱ्या िहापािा धरर्ाच्या पाण्याचा तु् विा माहे डिसेंबर, 
२०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननमाणर् झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी िासनाने चौकिी करुन पेर् तालकु्यातील 
गावाींना पार्ीपरुवठा करण्यासाठी कोर्ती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.गलुाबराि पाटील : (१) हे खरे नाही.  
(२) खारेपा्ातील १४ ग्रामपींचायतीच्या कायणक्षते्रात पार्ीपरुवठा करर्ाऱ् या 
िहापािा धरर्ाच्या पाण्याचा माहे डिसेंबर, २०२० च्या समुारास पाण्याचा 
तु् विा जार्वला हे खरे आहे.  
(३) िहापािा धरर्ाच्या पाण्याची क्षमता सद्य:श्थितीतील वाढीव लोकसींखयेस 
अपरूी पित आहे. यासाठी महाराषर जीवन प्राथधकरर्, मार्गाींव 
ववभागामाफण त हे्वरे् धरर् उद् भव त ेिहापािा धरर् पाईपलाईनचे काम सरुु 
आहे. तसेच तरर्खोप येिील शसिको ्ॅवप ींगवरुन या भागास २४ तास 
महामींिळाव्दारे परेुसा पार्ीपरुवठा करण्याचे आदेि शसिकोस देण्यात आलेले 
आहेत. िहापािा धरर्ाच्या खालील बाजूस वाहर्ाऱ् या हे्वरे् कालव्यावर  
उच्च अचविक्ती पींपाव्दारे पार्ी उचलनू या दोन दठकार्चे पार्ी िहापािा 
प्रादेशिक योजनेतील गावे/वाड्याींना देण्याची कायणवाही सरुु आहे. तसेच या 
भागाकरीता सन २०२०-२०२१ साठी रुपये १३०.०० लक्ष रक्कमचेा पार्ी ी्ंचाई 
कृती आराखिा तयार करण्यात आलेला आहे.  
(४) प्रचन उद् भवत नाही.  

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

माहूर (जज.नाांदेड) येथील राज्य पररिहन महामांडळाच्या  
बस स्थानिाची दरुिस्था र्ाल्याबाबत 

  

(२३) * ६७३५ श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.मोहनराि िदम, श्री.राजेश राठोड, श्री.अशभजजत िांजारी, श्री.जयांत 
आसगाििर, डॉ.सधुीर ताांबे : सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
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(१) नतिणक्षेत्र माहूर (श्ज.नाींदेि) येिील राज्य पररवहन महामींिळाच्या बस 
थिानकाचे लाखो रुपये खचण करुन दरुुथती व सौंदयीकरर् करण्यात आले 
असतानाही बस थिानक व पररसरात ननयशमत साफसफाई होत नसल्याने 
बस थिानक अथवच्छ होत असल्याचे ददनाींक १ जानेवारी, २०२१ रोजी वा 
त्यासमुारास ननदिणनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त बस थिानकात थतनदा माताींसाठी दहरकर्ी कक्ष व 
वपण्याचे पार्ी उपलब्ध नसल्याने प्रवािाींची गरैसोय होत आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक् त प्रकरर्ी िासनाने चौकिी करुन सदरहू बस 
थिानकाची ननयशमत थवच्छता करुन येिे प्रवािाींसाठी वपण्याचे पार्ी व 
थतनदा माताींसाठी दहरकर्ी कक्ष उपलब्ध करुन देण्याबाबत कोर्ती कायणवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
अॅड. अतनल परब : (१) व (२) हे खरे नाही. 
(३) नतिणक्षेत्र माहूर (श्ज.नाींदेि) येिील बस थिानकावर महामींिळाच्या आगार 
थतरावरुन एका खाजगी सफाईगाराची परू्णवेळेसाठी नेमर्ूक करण्यात आलेली 
असनू, त्याचेकिून ननयशमत साफसफाई करुन घेण्यात येत.े तसेच, बस 
थिानकावर थतनदा माताींसाठी दहरकर्ी कक्ष उपलब्ध आहे व २४ तास 
वपण्याचे पार्ी उपलब्ध आहे. 
(४) प्रचन उद् भवत नाही. 
 

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

मुांबई शहरातील िायू प्रदषूण रोखण्याबाबत 
  

(२४) * ७२६८ श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.राजेश राठोड, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप, श्री.अमरनाथ राजूरिर, डॉ.िजाहत शमर्ाच, 
डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.अशभजजत िांजारी, श्री.जयांत आसगाििर : सन्माननीय 
पयाचिरण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मुींबई िहरातील वाय ू प्रदरू्र्ात ददवसेंददवस वाढ होत असल् याच े
ननदिणनास आले असनू माहे डिसेंबर, २०२० आणर् जानेवारी, २०२१ या 
मदहन् यात प्रदरू्र्ात कमालीची वाढ झाल् याने हवेच् या गरु्वत् तचेा ननदेिाींक 
वाई् नोंदववण् यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, लॉकिाऊन शिथिल झाल्याने मुींबईतील उद्योगधींदे, मेरो व 
रथत्याची कामे सरुु झाली असनू खाजगी वाहतकुीमळेु प्रदरू्र्ात वाढ झाल्याने 
धूर व धूळीच्या प्रदरू्र्ामळेु ५०० मी्रहून अथधक अींतरावरील नी् ददसत 
नसल् याने मुींबईची हवा अत्यींत प्रदवूर्त झाल्याचे ननदिणनास आले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, उपरोक्त प्रकरर्ी िासनाने चौकिी करुन मुींबई िहर व 
पररसराला धूर, धूळ व हवा यापासनू प्रदरू्र् मकु् त करण् यासाठी कोर्ती 
उपाययोजना केली वा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 
श्री.आहदत्य ठािरे : (१) व (२) अींित: खरे आहे. 
 महाराषर प्रदरू्र् ननयींत्रर् मींिळाकिून ११ वाय ु सवेक्षर् कें द्राींवरुन 
मुींबई िहर व उपनगर येिील हवेचे गरु्वत्ता मापन केले जात.े  
 माहे डिसेंबर, २०२० व जानेवारी, २०२१ मध्ये मुींबई िहराचा हवा 
गरु्वत्ता ननदेिाींक अनिुमे १३१ व १४० आढळून आलेला आहे व हा 
ननदेिाींक मध्यम शे्रर्ीमध्ये वगीकृत होतो. 
(३) बहृन्मुींबई महानगरपाशलका व महाराषर प्रदरू्र् ननयींत्रर् मींिळाने मुींबई 
िहरासाठी तयार केलेल्या हवा प्रदरू्र् ननयींत्रर् कृती आराखड्यास कें द्रीय 
प्रदरू्र् ननयींत्रर् मींिळाच्या बत्रसदथयीय सशमतीने मान्यता ददली असनू सदर 
आराखड्याची प्रभावी अींमलबजावर्ी करण्यात येत आहे. 
(४) प्रचन उद् भवत नाही. 

----------------- 
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ग्रांथपाल पदासाठी विद्याथी सांखयेची अट शशधथल िरणेबाबत 
  

(२५) * ६९७२ श्री.बाळाराम पाटील, डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप, श्री.राजेश राठोड, श्री.अमरनाथ राजूरिर, 
डॉ.िजाहत शमर्ाच, श्री.जयांत आसगाििर, श्री.अशभजजत िांजारी, श्री.विक्रम 
िाळे : हदनाांि १५ डडसेंबर, २०२० रोजी सभागहृाच्या पटलािर ठेिण्यात 
आलेल्या अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या यादी क्रमाांि ८ मधील प्रश्न क्रमाांि 
५११४ ला हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िालेय शिक्षर् ववभागाने ददनाींक २८ जानेवारी, २०१९ रोजी शिक्षकेतर 
कमणचाऱ्याींच्या सींदभाणत जाहीर केलेल्या आकृनतबींधानसुार ग्रींिपाल पदासाठी 
ववद्यािी सींखयेची अ् १००० करण्यात आली असनू सींचमान्यततेनू इयत्ता  
५ वीची ववद्यािी सींखया वगळण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ददनाींक २८ जानेवारी, २०१९ रोजीचा आकृनतबींध अन्यायकारक 
असनू ग्रींिपाल पदासाठी ववद्यािी सींखयेची अ् शिथिल करुन ५०० ववद्यािी 
याप्रमारे् करण्यात यावी व इयत्ता ५ वीची ववद्यािी सींखया ग्राह्य धरावी 
यासाठी शिक्षकेतर कमणचाऱ्याींमधून मागर्ी होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी िासनाने चौकिी करुन आकृनतबींधामधील 
ववद्यािी सींखयेची अ् शिथिल करून इयत्ता ५ वी ची ववद्यािी सींखया 
ग्राह्य धरण्याकरीता कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
प्रा. िषाच गायििाड : (१) हे अींित: खरे आहे. 
 राज्यातील सवण अनदुाननत/अींित: अनदुाननत खाजगी माध्यशमक/उच्च 
माध्यशमक िाळाींतील शिक्षकेतर कमणचाऱ्याींना आकृनतबींध ददनाींक २८/०१/२०२१ 
रोजीच्या िासन ननर्णयान्वये ननश्चचत करण्यात आला आहे. त्या अन्वये ज्या 
िाळाची इ. ६ वी त े१२ वीची ववद्यािी सींखया १००१ असेल अिा िाळाींना 
परू्णवेळ ग्रींिपाल पद अनजु्ञये आहे. 
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(२) परू्णवेळ ग्रींिपाल पदासाठी ववद्यािी सींखयेची अ् शिथिल करण्याची 
मागर्ी होत आहे. 
(३) व (४) परू्णवेळ ग्रींिपालाींचे समायोजन करण्यासाठी ववद्यािी सींखयेची अ् 
शिथिल करण्याबाबतचा शिक्षर् सींचालक (माध्यशमक व उच्च माध्यशमक), 
परेु् याींचेकिून प्राप्त झालेला प्रथताव िासनथतरावर तपासण्यात येत आहे. 
 
 ----------------- 
  

िशडेी घाटात (ता.पोलादपूर, जज.रायगड)  
खाजगी बसला अपघात र्ाल्याबाबत 

  

(२६) * ६५१४ श्री.विलास पोतनीस : सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कििेी घा्ात (ता.पोलादपरू, श्ज.रायगि) वेगमयाणदेचे उल्लींघन करून 
गािी चालववल्याने ववरार-कर्कवली ही खाजगी बस तब्बल ५० फु् खोल 
दरीत कोसळून झालेल्या अपघातात एका लहान मलुाचा मतृ्य ू झाल्याची 
घ्ना ददनाींक ३१ डिसेंबर, २०२० रोजी घिली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार अिा प्रकारच्या घ्नाींची पनुरावतृ्ती होवनू 
ननषपाप लोकाींचे नाहक बळी रोखण्यासाठी कोर्त्या उपाययोजना करण्यात 
आल्या तसेच सदर प्रकरर्ातील दोर्ी चालक, मालक व पररवहन 
अथधकाऱ्याींवर कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ?  
  
अॅड. अतनल परब : (१) हे खरे आहे. 
(२) अपघातग्रथत वाहन िमाींक एमएच-४८-के-४२३७ या वाहनाचे चालक 
श्री.प्रणर्त चींद्रकाींत चव्हार् याींनी अनतवेगाने चालवनू अपघात केल्याप्रकरर्ी 
पोलादपरू पोलीस थ्ेिन येि े ि.५७/२०२० अन्वये गनु्हा नोंद करण्यात 
आलेला आहे. सदर वाहनचालकाची अनजु्ञप्ती ननलींबबत करण्यात आली असनू 
वाहनाची नोंदर्ी ननलींबबत करण्यात आलेली आहे. 
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 अिा प्रकारच्या अपघाताींना प्रनतबींध करण्यासाठी मो्ार वाहन 
ववभागाच्या वायवेुग पिकाकिून वाहनाींची तपासर्ी करण्यात येत.े ददनाींक 
०१/०४/२०२० त े३१/०१/२०२१ या कालावधीत ९३९९८ वाहनाींची तपासर्ी करून 
रुपये १०३,२१,१४,०००/- इतका दींि वसलू करण्यात आलेला आहे. 
(३) प्रचन उद् भवत नाही. 

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

राज्यातील अिृषी विद्यापीठाांमधील िेतन गैरव्यिहाराबाबत 
  

(२७) * ६६६९ श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप, श्री.शरद रणवपसे, डॉ.सधुीर ताांबे, 
डॉ.िजाहत शमर्ाच, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.राजेश राठोड, श्री.अशभजजत 
िांजारी : हदनाांि १५ डडसेंबर, २०२० रोजी सभागहृाच्या पटलािर ठेिण्यात 
आलेल्या अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या यादी क्रमाांि २ मधील प्रश्न क्रमाांि 
४२४६ ला हदलले्या उत्तराच्या सांदभाचत : सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील अकृर्ी ववद्यापीठातील शिक्षकेतर कमणचाऱ्याींच्या पदनामात 
बदल होऊन वेतनशे्रर्ीत झालेला बदल िासन ननर्णय ददनाींक १७/१२/२०१८ 
अन्वये रद्द करण्यात आला असनू सदरहू िासन ननर्णयासींदभाणत अनेक 
याथचका मा.उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्याने मा.उच्च न्यायालय, 
मुींबई खींिपीठाने उक्त प्रकरर्ाची सखोल तपासर्ी करुन महालेखापाल 
कायाणलयास अहवाल सादर करण्याचे ननदेि ददले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील ६ ववद्यापीठाींमधील प्राध्यापक व इतर 
अथधकाऱ् याींचे पदनाम करुन केलेल्या अननयशमततसे जबाबदार असलले्या 
अथधकाऱ्याींववरोधात सरुु असलेली ववभागीय चौकिीची कायणवाही परू्ण झाली 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार चौकिीच्या अनरु्ींगाने दोर्ी अथधकाऱ् याींवर 
फौजदारी गनु्हे दाखल करण्याबाबत कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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श्री.उदय सामांत : (१) होय, खरे आहे. 
(२) व (३) सदरहू प्रकरर्ात नेमलेल्या प्रादेशिक ववभागीय चौकिी अथधकारी, 
कोकर् ववभाग, नवी मुींबई याींनी त्याींचा अहवाल िासनास सादर केलेला आहे. 
सदर प्रकरर्ातील अपचारी याींच्यावर ठेवण्यात आललेे दोर्ारोप शसध्द होत 
असल्याचे प्रादेशिक चौकिी अथधकारी याींनी त्याींच्या अहवालात नमदू केलेले 
आहे. तद्नींतर चौकिी अथधकाऱ्याींचा अहवाल सींबींथधत अपचारी याींच्यावर 
बजावण्याबाबत ववभागीय चौकिी ननयम पशु्थतका, १९९१ मधील तरतदुीनसुार 
कायणवाही करण्यात येत आहे.  
(४) प्रचन उद् भवत नाही. 

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

यितमाळ जजल््यातील अांगणिाडी ि शाळाांमध्ये  
नळजोडणी िरण्याबाबत 

  

(२८) * ७३१० डॉ.िजाहत शमर्ाच, श्री.शरद रणवपस,े श्री.राजेश राठोड, डॉ.सधुीर 
ताांबे, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप : सन्माननीय 
पाणीपरुिठा ि स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) यवतमाळ श्जल्ह्यात जलजीवन शमिन प्रकल्पाींतगणत श्जल्ह्यातील दोन 
हजाराहून अथधक अींगर्वािी व िाळाींमध्ये आतापयांत नळजोिर्ी झाली 
नसल्याचे माहे जानेवारी, २०२१ च्या पदहल्या सप्ताहात ननदिणनास आल े
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार सदरील दठकार्ी अींगर्वािी व िाळाींमध्ये 
नळजोिर्ी करण्याबाबत कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 
श्री.गलुाबराि पाटील : (१) नाही, हे खरे नाही. 
 यवतमाळ श्जल्ह्यातील ११११ अींगर्वािी कें द्राींना जलजीवन शमिन 
अींतगणत नळजोिर्ी झाली आहे व उवणररत १५६८ अींगर्वािी कें द्र नळजोिर्ीच े
काम प्रगतीपिावर आहे. 
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(२) यवतमाळ श्जल्ह्यातील सवण अींगर्वािी कें द्राींना जलजीवन शमिन अींतगणत 
नळजोिर्ी करण्याकरीता प्रारूप आराखिा तयार करण्यात आला असनू 
त्यानसुार नळजोिर्ीची कायणवाही करण्यात येत आहे. 
(३) सदर प्रकरर्ी ववलींब झालेला नाही. 
 

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

दाांडिाडी ि िातळाची िाडी (ता.खालापूर, जज.रायगड) येथील  
आहदिासी िुटुांबाांना पाणीपुरिठा िरण्याबाबत 

  

(२९) * ६६५८ श्री.महादेि जानिर : सन्माननीय पाणीपरुिठा ि स्िच्छता 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) दाींिवािी व कातळाची वािी (ता.खालापरू, श्ज.रायगि) येिील         
९० आददवासी कु्ुींबबयाींनी ववदहरीतील दवूर्त पार्ी प्यायल्याने येिील 
नागररकाींच े आरोग्य धोक्यात आल्याच े माहे डिसेंबर, २०२० मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदिणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, म्हिीच्या तबेल्यातील मलमतू्र जशमनीत णझरपनू त े िे्  
ववदहरीत जात असल्याने पाण्याची मोठी समथया ननमाणर् झाली असनू सदर 
ववदहरीतील पार्ी प्यायल्याने लहान मलेु व वयोवधृ्द याींना अनेक आजाराींना 
सामोरे जावे लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, दाींिवािी व कातळाची वािी या भागात एकमेव ववदहर 
असल्याने येिील आददवासीींना वपण्याच्या पाण्यासाठी अनेक वर्ाणपासनू 
पायपी् करावी लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार नागररकाींना ववदहरीचे िधु्द पार्ी 
शमळण्याकरीता कायणवाही करुन त्यास जबाबदार असर्ाऱ् याींववरुध्द कोर्ती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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श्री.गलुाबराि पाटील : (१) या थवरूपाची तिार दाींिवािी व कातळाची वािी 
(ता.खालापरू, श्ज.रायगि) येिील ग्रामथिाींनी केली आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
 कातळपािा (ववरे्गाव ग्रामपींचायत कलोत ेरायत)े येिे उद् भव ववदहर 
तसेच वव ींधन ववदहरीवरून नळ पार्ीपरुवठा योजना कायाणश्न्वत आहे. दाींिवािी 
येिे उद् भव ववदहरी वरून नळ पार्ीपरुवठा योजना सरुू आहे. 
(४) ग्रामपींचायतीच्या तिारीच्या अनरु्ींगाने ददनाींक २९/१२/२०२० व ददनाींक 
१०/०२/२०२१ रोजी पाहार्ी केली असनू वपण्याच े पार्ीपरुवठा योजना चाल ू
आहे. ग्रामपींचायत ववदहरीची आवचयक देखभाल दरुूथती करीत आहे. 
(५) प्रचन उद् भवत नाही. 
 

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

राज्यातील प्लाजस्टि वपशव्याांच्या िापरािर बांदी घालण्याबाबत 
  

(३०) * ७३३६ श्री.रामदास िदम, श्री.राजेश राठोड, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप, श्री.अमरनाथ राजूरिर, डॉ.िजाहत शमर्ाच, 
डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.अशभजजत िांजारी, श्री.जयांत आसगाििर : सन्माननीय 
पयाचिरण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) प्लाश्थ्क बींदीचा अथधननयम ददनाींक २३ माचण, २०१८ रोजी अींमलात 
आल्यानींतर त्यानसुार २ ग्राम वजनापके्षा कमी व ५० मायिॉनपके्षा कमी 
जािीच्या प्लाश्थ्क कॅरीबॅगवर बींदी आर्ून बींदीचे उल्लींघन करर्ाऱ्याींवर रुपये 
५ हजार दींिाच्या कारवाईची तरतदू असताना राज्यातील अनेक 
महानगरपाशलकाक्षते्रात प्लाश्थ्क कॅरीबॅगचा वापर होत असल्याचे ननदिणनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मुींबईसह परेु्, औरींगाबाद, सोलापरू, नाशिक, नागपरू आदी 
महापाशलकाींमध्ये प्लाश्थ्क कचऱ्याींवर कारवाई करण्यात शिथिलता येत 
असल्याचे ननदिणनास आल,े हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी िासनाने चौकिी करुन ठारे् 
महानगरपाशलका हद्दीत मलुुींि, भाींिुप तसेच उल्हासनगर भागात प्लाश्थ्क 
वपिव्याींची ननशमणती होत असल्याने त्यादठकार्ी कोर्ती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.आहदत्य ठािरे : (१), (२) व (३) अींित: खरे आहे.  
 महाराषर प्लाश्थ्क व िमाणकॉल अववघ्निील वथतुींचे (उत्पादन, 
वापर, वविी, वाहतकू, हाताळर्ी, साठवर्ूक) अथधसचूना २०१८ च्या 
तरतदुीनसुार प्लाश्थ्क वपिव्याींच्या वापरास बींदी घालण्यात आली. 
 सदर अथधसचूनेतील तरतदुीींची अींमलबजावर्ी महाराषर प्रदरू्र् 
ननयींत्रर् मींिळ व थिाननक थवराज्य सींथिाींकिून करण्यात येत.े 
 तिावप, प्लाश्थ्क वपिव्याींच्या तरूळक प्रमार्ात वापर ननदिणनास 
आल्यास सींबींथधताींवर महाराषर प्रदरू्र् ननयींत्रर् मींिळ व थिाननक थवराज्य 
सींथिाींकिून ननयशमतपरे् कायणवाही करण्यात येत.े 
 राज्यातील दकुाने/आथिापनाींकिून माहे जून, २०१८ त ेफेब्रवुारी, २०२१ 
पयांत एकूर् रुपये ९.८९ को्ी एवढा दींि गोळा केला असनू जवळपास    
१२२४ ्न इतका बींदी असलेला प्लाश्थ्कचा साठा जप्त करण्यात आला 
आहे, महाराषर प्रदरू्र् ननयींत्रर् मींिळाने ऑक््ोबर, २०१८ त ेफेब्रवुारी, २०२१ 
या कालावधीत एकूर् ४१५ कारखान्याींना अथधसचूनेचा भींग केल्याबद्दल 
उत्पादन बींदचे आदेि ददले आहेत. 
(४) प्रचन उद् भवत नाही. 

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

उच्च माध्यशमि शाळेतील िाढीि पदाांना अनुदान देण्याबाबत 
  

(३१) * ६८८७ डॉ.रणजजत पाटील : सन्माननीय शालये शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) उच्च माध्यशमक िाळेतील व्यपगत पदे व सन २०१९ पयांतच्या वाढीव 
पदाींना अनदुान देण्यासाठी उच्चथतरीय सथचवाींच्या सशमतीऐवजी मींबत्रमींिळापढेु 
प्रथताव सादर करून अनदुान देण्याबाबत मा.िालेय शिक्षर् मींत्री याींनी ननदेि 
ददले होत,े हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर वाढीव पदाींच्या नथतीमध्ये ववधी व न्याय ववभागाने 
काढलेल्या त्रु् ी परू्ण करण्यासाठी सींचालक, िालये शिक्षर् याींच्याकि े      
६ मदहन्याींपासनू प्रलींबबत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी िासनाने चौकिी करुन सदरहू अ्ीींची 
पतूणता करर्ाऱ् या िाळेतील वाढीव पदाींना अनदुान देण्याबाबत कोर्ती 
कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
प्रा. िषाच गायििाड : (१) हे अींित: खरे आहे. 
 राज्यातील खाजगी मान्यताप्राप्त उच्च माध्यशमक िाळातील सन 
२००३-२००४ त े २०१०-२०११ या कालावधीतील व्यपगत केलेल्या पदाींना 
पनुश्जणवीत करण्याबाबत तसेच सन २०११-२०१२ त े२०१८-२०१९ मधील  
कायणभार वाढल्यामळेु उच्च माध्यशमक िाळाींतील वाढीव पदाींना मान्यता 
देण्याचा प्रथताव मींबत्रमींिळासमोर सादर करण्याबाबत तत्कालीन मा.मींत्री 
(िालेय शिक्षर्) याींनी ननदेि ददले होत.े 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) राज्यातील खाजगी मान्यताप्राप्त उच्च माध्यशमक िाळाींतील सन 
२००३-२००४ त े २०१०-२०११ चा कालावधीतील व्यपगत केलेल्या पदाींना 
पनुश्जणवीत करण्याबाबत तसेच सन २०११-२०१२ त े २०१८-२०१९ मधील 
कायणभार वाढल्यामळेु उच्च माध्यशमक िाळाींतील वाढीव पदाींना मान्यता 
देण्याबाबतचा प्रथताव िासनथतरावर तपासण्यात येत आहे. 
 

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

  
राज्यातील िमी भारमान असलेल्या एसटीच्या  

फेऱ या तनयशमत सुरु ठेिण्याबाबत   
  

(३२) * ७०२० श्री.विजय ऊफच  भाई धगरिर, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.नागोराि 
गाणार, श्री.प्रशाांत पररचारि, श्री.तनलय नाईि : सन्माननीय पररिहन मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 



40 

(१) राज्यातील ३० ्क्क्याींपेक्षा कमी भारमान असलले्या एस्ीच्या फेऱ् या रद्द 
करण्याचे आदेि एस्ी महामींिळाने काढल्याचे माहे डिसेंबर, २०२० मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदिणनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, दगुणम-अनतदगुणम भागातील कमी लोकसींखया असलेल्या 
खेड्यातील, वािीतील गोर-गरीबाींना गाव-तालकुा श्जल्ह्याींिी जोिण्याकरीता 
एस्ी प्रवास हा एकच मागण असल्याने कमी भारमानाच्या एस्ीच्या फेऱ् या 
रद्द झाल्यास गावकऱ्याींना खाजगी वाहनाने प्रवास कररे् िक्य नसल्याने 
त्याींची गरैसोय होत असल्याचे ननदिणनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी िासनाने चौकिी करुन एस्ी महामींिळाने 
घेतलेल्या ननर्णयाचा फेरववचार करुन दगुणम-अनतदगुणम भागातील एस्ीच्या 
फेऱ् या रद्द न करण्याकरीता कोर्ता ननर्णय घेतला वा घेण्यात येर्ार आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 
अॅड. अतनल परब : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) राज्यातील दगुणम-अनतदगुणम भागातील कमी लोकसींखया असलेल्या 
खेड्यातील, वािीतील राज्य पररवहन महामींिळाच्या बसफेऱ्या ननयशमत 
चालववण्यात येत आहेत. 
(४) प्रचन उद् भवत नाही. 
 ----------------- 
  

राज्यातील शशक्षि िमचचाऱयाांच्या पाल्याांना शैक्षणणि  
शुल्िाची प्रततपुती शमळणेबाबत 

  

(३३) * ६३९२ श्री.विक्रम िाळे, श्री.शशशिाांत शश ांदे, डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.सततश 
चव्हाण, श्री.अमोल शमटिरी, डॉ.रणजजत पाटील : सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील शिक्षक-कमणचाऱ्याींच्या पाल्याींना मोफत शिक्षर् योजनेंतगणत 
ददल्या जार्ाऱ्या व्यावसानयक अभ्यासिमाची िकै्षणर्क िलु्क प्रनतपतुी 
शिक्षर् िलु्क सशमतीच्या मान्य िलु्कानसुार ददली जात नाही, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी िासनाने चौकिी करुन शिक्षर् िलु्क सशमतीने 
ननश्चचत केल्याप्रमारे् िलु्क देण्याबाबत कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
प्रा. िषाच गायििाड : (१) अींित: खरे आहे. 
(२) राज्यातील अनदुाननत अिासकीय माध्यशमक िाळाींतील तसेच उच्च 
माध्यशमक थतरावरील शिक्षक व शिक्षकेतर कमणचाऱ्याींच्या पाल्याींना िासन 
ननर्णय, ददनाींक १९ ऑगथ्, १९९५ अन्वये योजना लाग ू असनू त्यामध्ये 
व्यावसानयक अभ्यासिमाबाबत ही सवलत प्रमाणर्त फी परुतीच अनजु्ञेय 
आहे. त्याप्रमारे् पात्र ववद्यार्थयाांना अिणसहाय्य देण्यात येत.े  
(३) प्रचन उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
मुांबई विद्यापीठाांतगचत ठाणे उपिें द्रातील एलएलबीच्या  

विद्यार्थयाांना गुणपबत्रिा देण्याबाबत 
  

(३४) * ७६१८ श्री.शशशिाांत शश ांदे, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सततश चव्हाण, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.अरुणिािा जगताप, श्री.अतनिेत तटिरे, 
श्री.अमोल शमटिरी, श्री.सांजय दौंड : सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई ववद्यापीठाींतगणत ठारे् येिील ववद्यापीठ उपकें द्रामध्ये मागील ४ 
वर्ाणपासनू ३६ ववद्यािी एलएलबीचे शिक्षर् घेत असनू सदरहू ववद्यार्थयाांना 
एकाही वर्ाणची गरु्पबत्रका देण्यात आली नसनू केवळ सचूना फलकाव्दारे 
ननकाल जाहीर केल्याचे ददनाींक ५ डिसेंबर, २०२० रोजी वा त्यासमुारास 
ननदिणनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ननकाल जाहीर करताना ववद्यार्थयाांना ए्ीके्ी (अलाऊि ्ू 
कीप ्मण) लागली आहे क्रकीं वा नाही याची नोंद नसल्याने अनेक 
ववद्यार्थयाांकिून ववद्यापीठ उपकें द्राने गरु्पबत्रका पनु्हा तपासर्ीसाठी प्रनत 
ववद्यािी रुपये ९९९/- इतके िलु्क घेतल्यानींतर सदर ववद्यािी उत्तीर्ण 
असल्याचे समजल्याने ववद्यार्थयाांचे आथिणक नकुसान होत असल्याच्या तिारी 
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ववद्यार्थयाांनी मुींबई ववद्यापीठ प्रिासनाकि े तसेच मा.गहृननमाणर् मींत्री व 
मा.पालकमींत्री, ठारे् श्जल्हा याींचेकि ेकेल्याचेही ननदिणनास आले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मागील चार वर्ाणपासनू गरु्पबत्रका न शमळाल्यामळेु अनेक 
ववद्यािी वक्रकलाींची सनद शमळववण्यापासनू वींथचत रादहल्यामळेु सदरची 
सींभ्रमावथिा दरू करण्यासाठी ववद्यापीठ उपकें द्रामध्ये थवतींत्र ववधी िाखा 
अभ्यासिम (Separate faculty) ननमाणर् करण्यात यावी अिी मागर्ी 
ववद्यार्थयाांनी मुींबई ववद्यापीठ प्रिासनाकि ेकेल् याच ेननदिणनास आले आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी िासनाने चौकिी करुन थवतींत्र ववधी िाखा 
अभ्यासिम ननमाणर् करण्याकरीता कोर्ती उपाययोजना केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.उदय सामांत : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) सदर उपकें द्रात ववधी िाखा थवतींत्र असनू “थकूल ऑफ लॉ, ठारे् उपकें द्र” 
या नावाने सरुु आहे. 
(५) प्रचन उद् भवत नाही. 

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

बीड जजल््यात राजीि गाांधी विद्याथी अपघात  
सानुग्रह अनुदान देण्याबाबत 

  

(३५) * ७९१५ श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय शालये शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) इयत्ता १ ली त े१२ वी पयांतच्या ववद्यार्थयाांचा अपघात झाल्यास अिवा 
अपघातात ववद्यािी मतृ झाल्यास िासनाच्या शिक्षर् ववभागाने राजीव गाींधी 
ववद्यािी अपघात सानगु्रह अनदुान योजना लाग ू केली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्यास, उक्त योजनेमध्ये अपघातामळेु िरीराचा एक अवयव क्रकीं वा 
एक िोळा ननकामी झाल्यास रुपये ३०,०००/- व दोन अवयव क्रकीं वा दोन्ही 
िोळे ननकामी झाल्यास रुपये ५०,०००/- तसेच अपघाती मतृ्य ू झाल्यास   
रुपये ७५,०००/- इतके सानगु्रह अनदुान ददले जात,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, बीि श्जल्ह्यात सन २०१९-२०२० मध्ये २५ व सन २०२०-२०२१ 
मध्ये २६ असे एकूर् जवळपास ५१ पालक उक्त योजनेमाफण त शमळर्ाऱ्या 
अनदुानाच्या प्रनतक्षेत असनू सन २०२०-२०२१ मध्ये दाखल झालेल्या      
२६ प्रथतावाींकरीता रुपये १९ लक्ष ५० हजार ननधी लागर्ार असनू सदरहू 
प्रथतावाींना श्जल्हाथतरावरुन मान्यता शमळाली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार राजीव गाींधी ववद्यािी अपघात सानगु्रह 
अनदुान देण्याबाबत कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 
प्रा. िषाच गायििाड : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) व (५) प्रचन उद् भवत नाही. 
 

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

राज्यातील शशक्षि ि शशक्षिेतर िमचचाऱयाांना तनिजृत्तिेतन ि  
भविष्ट्य तनिाचह तनधी योजनेचा लाभ देण्याबाबत 

  

(३६) * ६८९२ श्री.नागोराि गाणार, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.प्रविण दरेिर, 
श्री.रामदास आांबटिर, अॅड.तनरांजन डािखरे, डॉ.रणजजत पाटील : सन्माननीय 
शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महाराषर खाजगी िाळेतील कमणचारी (सेवेच्या िती) ननयमावली १९८१ 
मधील ननयम ि. १९ अन्वये सेवाननवशृ्त्तवेतन योजनेचा व ननयम ि. २०(२) 
अन्वये भववषय ननवाणह ननधी योजनेचा लाभ खाजगी िाळेतील शिक्षक व  
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शिक्षकेतर कमणचाऱ्याींना देय असनू सदर योजनेच्या लाभापासनू वींथचत 
करर्ारा असींवधैाननक िासन ननर्णय िासनाने ददनाींक २९ नोव्हेंबर, २०१० 
रोजी ननगणशमत केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर असींवधैाननक िासन ननर्णयाला महाराषर राज्य शिक्षक 
पररर्देने व नागपरू ववभागाच्या लोकप्रनतननधीींनी माहे जुल,ै २०११ पासनू 
आक्षेप व हरकती नोंदववल्यामळेु िासनाने आक्षेप व हरकती रद्द करण्यासाठी 
ननयम १९ व ननयम २०(२) मध्ये सधुारर्ा प्रथताववत करर्ारी अथधसचूना 
ददनाींक १० जुल,ै २०२० रोजी प्रकाशित केली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर अथधसचूनेला महाराषर राज्य शिक्षक पररर्देने व नागपरू 
ववभागाच्या लोकप्रनतननधीींनी आक्षेप व हरकती घेतल्यानींतर त्याबाबतचे 
ननवेदने वजा अपील मा.सभापती व मा.राज्यपाल महोदयाींकि े सादर करुन 
ददनाींक १० ऑगथ्, २०२० रोजी आींदोलन केल्याने सदर अथधसचूनेला 
घेतलेले आक्षेप/हरकती/ननवेदने व आींदोलनाची दखल घेवनू िासनाने सदर 
अथधसचूना ददनाींक ११ डिसेंबर, २०२० रोजी रद्द घोवर्त केली, हे खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, ननयम ि.१९ व ननयम ि. २०(२) नसुार शिक्षक/कमणचाऱ्याींना 
देय असलेला सेवा ननवशृ्त्तवेतन व भववषय ननवाणह ननधीचा लाभ कायम 
असनू िासन ननर्णय ददनाींक २९ नोव्हेंबर, २०२० अन्वये शिक्षक/कमणचाऱ्याींना 
सेवा ननवशृ्त्तवेतन व भववषय ननवाणह ननधीच्या लाभापासनू वींथचत ठेवण्यात 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी िासनाने चौकिी करुन असींवधैाननक ननर्णय 
रद्द घोवर्त करून राज्यातील शिक्षक व शिक्षकेतर कमणचाऱ्याींना ननयम १९ 
नसुार ननवशृ्त्तवेतन योजना व ननयम २०(२) भववषय ननवाणह ननधी योजनेचा 
लाभ पवूणवत देण्याबाबत कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
प्रा. िषाच गायििाड : (१) हे खरे नाही. 
 ज्याींना सध्याची ननवशृ्त्तवेतन योजना (महाराषर नागरी सेवा 
ननवशृ्त्तवेतन ननयम १९८२) लाग ू होती अिा मान्यताप्राप्त अनदुाननत 
प्रािशमक, माध्यशमक, उच्च माध्यशमक व अध्यापक ववद्यालयातील सेवेत 
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ददनाींक ०१ नोव्हेंबर, २००५ रोजी क्रकीं वा त्यानींतर ननयकु्त झालेल्या 
कमणचाऱ्याींसाठी पररभावर्त अींिदान ननवशृ्त्तवेतन योजनेच्या अींमलबजावर्ीची 
कायणपध्दती िासन ननर्णय ददनाींक २९ नोव्हेंबर, २०१० अन्वये ववदहत केली आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
 महाराषर खाजगी िाळाींतील कमणचारी (सेवेच्या िती) ननयमावली, 
१९८१ मधील ननयम ि.१९ व ननयम ि. २०(२) मध्ये करावयाच्या सधुाररे्स 
पवूणप्रशसध्दी देण्यासाठी अथधसचूना ददनाींक १० जुल,ै २०२० रोजी प्रकाशित केली. 
(३), (४) व (५) सदर ददनाींक १० जुल,ै २०२० रोजीची अथधसचूना िासनाने 
ददनाींक ११ डिसेंबर, २०२० रोजी मागे घेतली आहे. ज्याींना सध्याची 
ननवशृ्त्तवेतन योजना (महाराषर नागरी सेवा ननवशृ्त्तवेतन ननयम १९८२) लाग ू
होत ेअिा मान्यताप्राप्त अनदुाननत प्रािशमक, माध्यशमक, उच्च माध्यशमक व 
अध्यापक ववद्यालयातील सेवेत ददनाींक ०१ नोव्हेंबर, २००५ रोजी क्रकीं वा 
त्यानींतर ननयकु्त झालेल्या कमणचाऱ्याींना पररभावर्त अिींदान ननवशृ्त्तवेतन 
योजना लाग ू होत.े यासींबींधीची कायणपध्दती िासन ननर्णय ददनाींक          
२९ नोव्हेंबर, २०१० अन्वये ववदहत केली असनू हा िासन ननर्णय मा.उच्च 
न्यायालयाने ग्राह्य ठरवला आहे. 
(६) प्रचन उद् भवत नाही. 

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

ततरोडा-धापेिाडा-गोंहदया (ता.ततरोडा, जज.गोंहदया) 
बससेिा पूिचित सुरु िरण्याबाबत 

  

(३७) * ७३२३ डॉ.पररणय फुिे, श्री.प्रविण दरेिर, अॅड.तनरांजन डािखरे, 
श्री.तनलय नाईि, श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नतरोिा-धापेवािा-गोंददया (ता.नतरोिा, श्ज.गोंददया) मागाणवरील माहे माचण, 
२०२० मध्ये लॉकिाऊनमळेु बींद करण्यात आलेली बससेवा लॉकिाऊन शिथिल 
केल्यामळेु पनु्हा सरुु करण्याची मागर्ी ग्रामीर् भागातील नागररक, ववद्यािी 
व थिाननक लोकप्रनतननधीींनी नतरोिा बस आगार याींचेकि े माहे जानेवारी, 
२०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान लेखी ननवदेनाव्दारे केली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर बससेवा बींद असल्यामळेु िाळा, महाववद्यालयीन 
ववद्यार्थयाांची तसेच दैनींददन प्रवािाींची गरैसोय होत आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी िासनाने चौकिी करुन नतरोिा-धापेवािा-गोंददया 
बससेवा पवूणवत सरुु करण्याबाबत कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
अॅड. अतनल परब : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) नतरोिा-धापेवािा-गोंददया मागाणवर प्रवासी व ववद्यािी याींचे मागर्ीनसुार 
राज्य पररवहन बसफेऱ्या ननयशमत सरुु आहेत. 
(४) प्रचन उद् भवत नाही. 

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

शशक्षि ि शशक्षिेतर िमचचाऱयाांना सुधाररत सेिाांतगचत  
आश्िाशसत प्रगती योजना लागू िरणेबाबत 

  

(३८) * ७०९३ श्री.िवपल पाटील, डॉ.रणजजत पाटील, श्री.सरेुश धस, श्री.जयांत 
आसगाििर, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप, डॉ.सधुीर ताांबे, 
श्री.अशभजजत िांजारी, श्री.राजेश राठोड, श्री.अमरनाथ राजूरिर, डॉ.िजाहत 
शमर्ाच, श्री.बाळाराम पाटील, श्री.नागोराि गाणार, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, 
श्री.प्रविण दरेिर, श्री.रामदास आांबटिर, अॅड.तनरांजन डािखरे : हदनाांि १५ 
डडसेंबर, २०२० रोजी सभागहृाच्या पटलािर ठेिण्यात आलेल्या अताराांकित 
प्रश्नोत्तराांच्या यादी क्रमाांि ८ मधील प्रश्न क्रमाांि ५१२८ ला हदलले्या 
उत्तराच्या सांदभाचत : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील प्रािशमक शिक्षक वगळता माध्यशमक प्रशिक्षकाींसह इतर सवण 
राज्य िासकीय कमणचाऱ्याींना ७ व्या वेतन आयोगानसुार १० वर्,े २० वर् ेव 
३० वर् ेसेवेनींतर कालबध्द वेतनशे्रर्ी लाग ूकरण्यात आली असनू राज्यातील 
शिक्षक व शिक्षकेतर कमणचारी तसेच श्जल्हा पररर्द िाळेतील प्रािशमक 
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शिक्षकाींना १०, २० व ३० वर्ाणची आचवाशसत प्रगती योजना अद्यापी लाग ू
झाली नाही तसेच खाजगी व्यवथिापनाच्या िाळेतील सवण िाळा व अध्यापक 
ववद्यालयातील कमणचाऱ्याींना १० वर्,े २० वर् े व ३० वर्ाणनींतरची कालबद्द 
वेतनशे्रर्ी लाग ू करण्याबाबत िासनाने आयकु्त (शिक्षर्) याींच्या 
अध्यक्षतखेाली अभ्यास करण्यासाठी ददनाींक ३१ जुल,ै २०१९ रोजी सशमती 
थिापन केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी नागपरू ववभागाच्या शिक्षक लोकप्रनतननधीींनी 
िासनास ददनाींक ३१/०८/२०२० रोजी पत्र पाठवनू अहवाल त्वरीत सादर 
करण्याची ववनींती केली असनू सदरहू आचवाशसत प्रगती योजना शिक्षकाींना 
लाग ू करण्याबाबत िासनाने नेमलेल्या अभ्यासग्ाने आपला अहवाल 
िासनास सादर केला आहे काय, सदरहू अभ्यासग्ाच्या अहवालाची शिफारस 
काय आहे व त्यावर कोर्ता ननर्णय घेण्यात आला, तसेच शिक्षकेतर 
कमणचाऱ् याींना सदर योजना लाग ूकरण्याबाबत शिक्षक सींचालक (माध्यशमक व 
उच्च माध्यशमक) याींच्याकिून प्राप्त प्रथतावाची छाननी परू्ण झाली आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर योजना शिक्षक व शिक्षकेतर कमणचाऱ्याींना लाग ू
कररे्बाबत तात्काळ कायणवाही करण्यात यावी याकरीता मा.मींत्री याींनी 
सभागहृास आचवाशसत करूनही शिक्षकाींना सदरहू योजना लाग ूझाली नाही, 
तसेच, राज्यातील शिक्षकेतर कमणचाऱ्याींसाठी आकृनतबींधाच्या ननकर्ानसुार 
अींमलबजावर्ी होऊन सेवाींतगणत आचवाशसत प्रगती योजना लाग करावी, अिी 
मागर्ी कमणचाऱ्याींमाफण त करण्यात येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार सहाव्या वेतन आयोगातील त्रु् ीींची दरुुथती 
करुन उक्त सशमतीने िासनास अहवाल सादर केला असल्यास खाजगी 
व्यवथिापनाच्या िाळेतील व अध्यापक ववद्यालयातील कमणचाऱ्याींना तसेच 
श्जल्हा पररर्द िाळेतील शिक्षकाींना सदर वेतनशे्रर्ी लाग ू करण्याबाबत 
कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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प्रा. िषाच गायििाड : (१), (२), (३) व (४) हे अींित: खरे आहे. 
 राज्य िासकीय व अन्य कमणचाऱ्याींप्रमारे् तीन लाभाींची सधुाररत 
सेवाींतगणत आचवाशसत प्रगती योजना खाजगी व्यवथिापनेच्या िाळेतील 
शिक्षक कमणचाऱ्याींना लाग ू कररे् व इतर बाबीींच्या अनरु्ींगाने अभ्यास ग् 
ददनाींक ३१/७/२०१९ रोजी गदठत करण्यात आलेला असनू सदर सशमतीचा 
अहवाल प्राप्त झाला असनू तो तपासण्यात येत आहे. तसेच शिक्षकेतर 
कमणचाऱ्याींना १० वर्,े २० वर् े व ३० वर्ाणनींतरची कालबद्द वेतनशे्रर्ी लाग ू
करण्यासाठीचा प्रथताव ववत्त ववभागास सादर करण्यात आलेला आहे. 
(५) प्रचन उद् भवत नाही.  

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

राज्यातील स्थलाांतररत मजुराांच्या मुलाांना प्राथशमि  
शशक्षणाची व्यिस्था िरण्याबाबत 

  

(३९) * ७६८३ श्री.अमोल शमटिरी, श्री.शशशिाांत शश ांदे, श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.सततश चव्हाण, श्री.सांजय दौंड, श्री.अरुणिािा 
जगताप, श्री.अतनिेत तटिरे : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील ऊसतोि कामगार, वी्भट्टीमधून दगिखार् व बाींधकाम क्षते्रात 
काम करर्ाऱ्या थिलाींतररत मजुराींच्या मलुाींच्या प्रािशमक शिक्षर्ाची व्यवथिा 
िासनाने करावी अिी मागर्ी थवयींसेवी सींथिाींनी मा.िालेय शिक्षर् मींत्री 
याींचेकि ेमाहे जानेवारी, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कोरोनाच्या सींसगाणमळेु सध्या िाळा बींद असल्यामळेु 
थिलाींतररत मलुाींना िालेय पोर्र् आहारासह माथक, सॅनन्ायझर, 
पाठयपथुतके व िकै्षणर्क सादहत्य शमळत नसल्याच ेननदिणनास आले आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार थिलाींतररत मलुाींचा सव्हे करुन त्याींना पोर्र् 
आहार व इतर वथत ूउपलब्ध करुन देण्यासाठी कोर्ती उपाययोजना केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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प्रा. िषाच गायििाड : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
 सवण मलुाींना पाठ्यपथुतके िकै्षणर्क वर्ाणच्या सरुूवातीस वा्प 
करण्यात आलेले आहे. 
(३) शिक्षर् ववभागातील बालरक्षकाींमाफण त थिलाींतररत व िाळाबाह्य मलुाींच े
िोध घेण्यात येत आहे. तसेच थिलाींतररत मलुाींच ेसवेक्षर् कररे् प्रथताववत आहे. 
(४) प्रचन उद् भवत नाही. 

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

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने घेतलेल्या पररक्षचे्या  
तनिालात गैरप्रिार र्ाल्याबाबत 

  

(४०) * ६४८० श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप, डॉ.िजाहत 
शमर्ाच, श्री.अमरनाथ राजूरिर, डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.राजेश राठोड, श्री.मोहनराि 
िदम, श्री.जयांत आसगाििर : सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) साववत्रीबाई फुले परेु् ववद्यापीठाने घेतलेल्या ऑनलाईन आणर् ऑफलाईन 
(प्रत्यक्ष) पररक्षेच्या जाहीर केलेल्या ननकालात परीक्षा ददलेल्या ववद्यार्थयाांपकैी 
समुारे १८ हजार ववद्यार्थयाांच्या गरु्पबत्रकेवर अनपुश्थित िरेा नमदु 
केल्यामळेु ववद्यार्थयाांचे िकै्षणर्क नकुसान झाले असल्याचे माहे नोव्हेंबर, 
२०२० च्या दसुऱ्या आठवड्यात ननदिणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार ववद्यार्थयाांच े िकै्षणर्क नकुसान होव ू नये 
याकरीता कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ?  
  

श्री.उदय सामांत : (१) हे खरे नाही. 
 महाराषर सावणजननक ववद्यापीठ अथधननयम, २०१६ मधील कलम   
८९ मध्ये नमदू केलेल्या कालमयाणदेमध्ये ननकाल जाहीर करण्याच्या दृष्ीने 
ताींबत्रक अिचर्ी असलले्या ववद्यार्थयाांचे ननकाल थिथगत ठेवनू अिी प्रकररे् 
परीक्षा व मलु्यमापन मींिळाच्या सभेसमोर सादर करुन प्राप्त आदेिानसुार 
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ननकाल सधुारीत केले आहेत व त्यानसुार ववद्यार्थयाणना गरु्पत्रके ववतररत 
करण्यात आली आहेत. त्यामळेु ववद्यार्थयाणचे कोर्त्याही प्रकारचे िकै्षणर्क 
नकुसान झालेले नाही.  
(२) व (३) प्रचन उद् भवत नाही. 
 ----------------- 
  

राज्यातील विनाअनुदातनत महाविद्यालयातील  
शशक्षिाांना िेतन अदा िरण्याबाबत 

  

(४१) * ६५७१ श्री.गोवपचांद पडळिर, श्री.सदाशशि खोत : सन्माननीय उच् च ि 
तांत्र शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील ववनाअनदुाननत महाववद्यालयातील शिक्षकाींना लॉकिाऊन सरुू 
झाल्यापासनू सात त े आठ मदहन्याींचे वेतन शमळाले नसनू दसुरीकि े
ऑनलाईन शिक्षर् सरुू असल्याने काही शिक्षकाींना अनतररक्त झाल्याचे साींगनू 
नोकरीवरुन कमी केल्यामळेु सदरहू शिक्षकाींची व त्याींच्या कु्ुींबबयाींची 
उपासमारीमळेु बबक् अवथिा झाली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ववनाअनदुाननत महाववद्यालयातील शिक्षकाींच े प्रलींबबत वेतन 
देण्याच ेआदेि ननगणशमत करावे अिी मागर्ी शिक्षकाींच्या ‘मकु्ता’ सींघ्नेने 
मा.मखुयमींत्री, मा.उच्च व तींत्र शिक्षर् मींत्री, मुींबई ववद्यापीठाच े कुलगरुू 
आदीींकि ेएका ननवदेनाव्दारे केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी िासनाने चौकिी करुन शिक्षकाींच्या सदरहू 
मागर्ीबाबत कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.उदय सामांत : (१) हे अींितः खरे आहे.  
(२) हे अींितः खरे आहे. 
(३) अिा प्रकारची तिार “मकु्ता” सींघ्नेकिून मुींबई ववद्यापीठाकि े प्राप्त 
झाली असनू, याबाबत ववद्यापीठ थतरावरून कायणवाही सरुू आहे. 
(४) प्रचन उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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राज्यातील शासिीय तसचे स्िायत् त अशभयाांबत्रिी महाविद्यालयात 
तनयामि मांडळाची तनयुक्ती िरण्याबाबत 

  

(४२) * ६३५६ श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील िासकीय तसेच थवायत् त अशभयाींबत्रकी महाववद्यालयाच े
कामकाज पाहर्ारे ननयामक मींिळ बरखाथत केल्यानींतर नवीन ननयामक 
मींिळाची ननयकु्ती करण्यात न आल्याने महाववद्यालयाचे कामकाज प्रलींबबत 
असल्याचे माहे नोव्हेंबर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिणनास आल,े हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िासकीय अशभयाींबत्रकी महाववद्यालय तसेच थवायत्त 
महाववद्यालयामध्ये ववद्यार्थयाांना दजेदार शिक्षर् शमळावे या उद्देिाने शिक्षर्, 
उद्योग, प्रिासकीय व्यवथिापन अिा ववववध क्षते्रातील मान्यवराींची ननवि 
करून ननयामक मींिळाची थिापना केली जात असतानाही १ वर्ाणहून अथधक 
कालावधी होवनूही ननयामक मींिळाची थिापना न करण्याची काररे् काय 
आहेत, 
(३) तसेच, महाववद्यालयाच्या ननयामक मींिळाच्या ननयकु्तीचा प्रथताव तींत्र 
शिक्षर् सींचालनालयाने यापवूीच िासनाकि े सादर केलेला आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी िासनाने चौकिी करुन मुींबईतील 
व्हीजे्ीआय थवायत् त महाववद्यालयासह सात िासकीय अशभयाींबत्रकी 
महाववद्यालयावर िासनामाफण त ववनाववलींब ननयामक मींिळाची ननयकु्ती 
करण्याच्या दृष्ीने कोर्ता ननर्णय घेतला वा घेण्यात आला आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.उदय सामांत : (१), (२), (३) व (४) ववद्यापीठ अनदुान आयोगाच्या 
थवायत्तबेाबतच्या मागणदिणक सचूना आणर् महाराषर सावणजननक ववद्यापीठ 
(सींलग्न महाववद्यालये, मान्यताप्राप्त पररसींथिा आणर् सींचशलत क्रकीं वा घ्क  
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महाववद्यालये याींना थवायत्ता देण्याबाबतची मानके) एकरूप पररननयम, 
२०१८ मधील तरतदूीनसुार शिक्षर्, उद्योग, प्रिासकीय व्यवथिापन अिा 
ववववध क्षेत्रातील मान्यवराींची ननवि करुन ननयामक मींिळाची थिापना 
करण्याबाबतची कायणवाही िासनथतरावर सरुु आहे. 
(५) प्रचन उद् भवत नाही. 

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

राज्यातील बेिायदेशीर बाटलीबांद पाण्याच्या व्यिसायाबाबत 
  

(४३) * ७४८५ श्री.रणजजतशसांह मोहहत-ेपाटील, श्री.विनायिराि मेटे : 
सन्माननीय पयाचिरण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महाराषर बॉ्ल वॉ्र मॅन्यफॅुक्चर असोशसएिनने राषरीय हररत लवादात 
(एनजी्ी) याथचका दाखल करुन ननयमावलीची तसेच बेकायदेिीर उद्योगावर 
कारवाईची मागर्ी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यात ८९० बा्लीबींद पाण्याचे प्रकल्प नोंदर्ीकृत असनू 
५००० पेक्षा अथधक प्रकल्प बेकायदेिीररीत्या सरुू असल्याचे राषरीय हररत 
लवादाकि े केलेल्या याथचकेतनू ननदिणनास आले असनू अवधै प्रकल्पामध्ये 
आय.एस.आय., बी.आय.एस., एफ.एस.एस.आय. मानाींकने आवचयक असताना 
त्याची ्ेथ्ीींग केली जात नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, नामाींक्रकत कीं पन्याींच्या नावाचे बाजारातनू केवळ बा्लीच े
झाकर् खरेदी करून त ेबा्ल्याींना लावनू त्याची वविी केली जात असल्याने 
प्लाथ्ीक कचरा समथया व भजुलाचा अनतररक्त उपसा या समथयाींना सामोरे 
जावे लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, अथधकृत कीं पन्याींचे बनाव् आय.एस.आय. िमाींक, 
एफ.एस.एस.आय. िमाींक बँ्रन्िचा बेकायदेिीर वापर होत असनू एनजी्ीने 
ददलेल्या आदेिानसुार ववनापरवाना व बेकायदेिीर कुल जार प्रकल्प त्वरीत 
बींद करण्याचे आदेि महाराषर प्रदरू्र् मींिळ, अन्न व और्ध प्रिासन, 
महानगरपाशलका, नगरपाशलका व ग्रामपींचायत याींना ददले आहेत, हे ही खरे 
आहे काय, 
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(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी िासनाने चौकिी करुन बेकायदेिीर 
बा्लीबींद वपण्याच्या पाण्याचा दजाण कायम रहावा तसेच ग्राहकाींची फसवर्कू 
िाींबावी हा उद्देि सफल होण्याकरीता श्जल्हा थतरावरील प्रदरू्र् ननयींत्रर् 
मींिळ व थिाननक प्रिासनाने अवधै पाण्याच्या व्यवसायावर कोर्ती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.आहदत्य ठािरे : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे अींित: खरे आहे. 
(३) हे अींित: खरे आहे. 
(४) हे खरे आहे. 
(५) मा.राषरीय हररत लवाद, परेु् येिे मळू अजण ि. ७५/२०१५ या प्रकरर्ी 
मा.लवादाने ददनाींक १९/०६/२०२० व ददनाींक १९/१०/२०२० रोजी ददलले्या 
आदेिास अनसुरुन मा.मखुय सथचव महोदयाींच्या अध्यक्षतखेाली झालेल्या 
बठैकीमध्ये ददलेल्या ननदेिानसुार महाराषर प्रदरू्र् ननयींत्रर् मींिळामाफण त 
कें द्रीय भजूल प्राथधकरर् आणर् अन्न व और्ध प्रिासनाच्या ना-हरकत 
प्रमार्पत्राशिवाय सरुु असर्ारे िींि पाण्याच ेजार/कॅन उत्पादन करर्ारे प्रकल्प 
सील करण्याबाबत ददनाींक २६/१०/२०२० रोजी सींबींथधत थिाननक थवराज्य 
सींथिाींना ननदेि देण्यात आले असनू प्रकरर् न्यायप्रववष् आहे. 

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

अांबरनाथ ि उल्हासनगर (जज.ठाणे) शहरातून िाहणाऱया  
िालधनुी नदीपात्रातील प्रदषूण रोखण्याबाबत 

  

(४४) * ७९०७ श्री.रवि ांद्र फाटि, श्री.विलास पोतनीस : सन्माननीय पयाचिरण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) उल्हास व वालधुनी नदीचे प्रदरू्र् औद्योथगक वसाहतीतील कीं पन्या 
आणर् औद्योथगक साींिपाण्यामळेु होत असनू उल्हासनगरातील िहािजवळ 
सेंच्यरुी कीं पनीच्या सरुक्षा ववभागाने कीं पनीच्या प्रवेिव्दाराजवळ असलले्या 
साींिपाण्याच्या नाल्यात रसायने सोिर्ाऱ्या एका ्ँकरला पकिून थिाननक 
पोलीस ठाण्याच्या थवाधीन केल्याचे ददनाींक १५ जानेवारी, २०२१ रोजी वा 
त्यासमुारास ननदिणनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) तसेच, अींबरनाि व उल्हासनगर (श्ज.ठारे्) िहरातनू वाहर्ाऱ्या वालधुनी 
नदीत औद्योथगक आणर् नागरी साींिपार्ी सोिल्यामळेु नदीपात्रात पार्ी 
प्रदवूर्त होऊन सवणत्र दगुांधी पसरल्याचे माहे जानेवारी, २०२१ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदिणनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी अींबरनाि येिील थिाननक नागररकाींनी 
अींबरनाि नगरपाशलकेकि े लेखी तिारी केल्या आहेत तसेच, उल्हासनगर 
पोलीस ठाण्यामाफण त महाराषर प्रदरू्र् ननयींत्रर् मींिळाच्या अथधकाऱ्याींना 
याबाबतची मादहती लेखी थवरूपात देवनूही याप्रकरर्ी गनु्हा दाखल 
करण्यासाठी प्रदरू्र् ननयींत्रर् मींिळाच्या अथधकाऱ्याींकिून ददरींगाई होत 
असल्याचे ननदिणनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी िासनाने चौकिी करुन अींबरनाि व 
उल्हासनगर िहरातनू वाहर्ाऱ्या वालधुनी नदीत प्रदवूर्त पार्ी सोिर्ाऱ्या 
औद्योथगक कीं पनी/वसाहतीवर कारवाई करुन नदीपात्रातील प्रदरू्र् 
रोखण्याबाबत कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 
श्री.आहदत्य ठािरे : (१) हे खरे आहे.  
(२) हे खरे आहे. 
(३) व (४) याबाबत महाराषर प्रदरू्र् ननयींत्रर् मींिळ व अींबरनाि 
नगरपररर्देमाफण त ददनाींक १०/०१/२०२१ व ददनाींक ११/०१/२०२१ रोजी 
शिवमींदीर, अींबरनाि जवळील वालधुनी नदीच्या करण्यात आलेल्या 
पाहर्ीदरम्यान सदर घ्नेस जबाबदार असर्ाऱ् या म.ेबायोश्क्झरा फामाण प्रा.शल. 
उद्योगास महाराषर प्रदरू्र् ननयींत्रर् मींिळामाफण त ददनाींक १३/१/२०२१ रोजी 
उत्पादन बींदचे आदेि देण्यात आले असनू सदर उद्योगाववरुध्द ददनाींक 
१३/१/२०२१ रोजी शिवाजी नगर पोलीस थ्ेिन, अींबरनाि येिे गनु्हा दाखल 
करण्यात आला आहे.  
 अनथधकृतपरे् रसायने पाण्यात सोिून पार्ी प्रदरू्र् कररे्, 
नागररकाींच्या तसेच पिपुक्षी व जैवसींपत्तीच्या आरोग्यास बाधक श्थिती 
ननमाणर् कररे् यासारखा उपद्रव ननमाणर् करर्ाऱ्या अज्ञात व्यक्तीववरुध्द गनु्हा 
दाखल करण्याबाबत अींबरनाि नगरपररर्देने ददनाींक १३/०१/२०२१ रोजी 
शिवाजीनगर पोलीस थ्ेिन, अींबरनाि याींना कळववले होत.े  
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 वालधुनी व उल्हास नदी प्रदरू्र्ाच्या अनरु्ींगाने महाराषर प्रदरू्र् 
ननयींत्रर् मींिळामाफण त अींबरनाि/बदलापरू मधील उद्योगाींचे सवेक्षर् करण्यात 
आले असनू त्यामध्ये त्रु् ी आढळून आलेल्या उद्योगाींना जल (प्रनतबींध व 
प्रदरू्र् ननयींत्रर्) कायदा, १९७४ मधील तरतदूीनसुार कारवाई करण्यात 
आलेली आहे.  
 वालधुनी व उल्हास नदीमध्ये ववनाप्रक्रिया सोिण्यात येर्ाऱ्या 
साींिपाण्याच्या अनरु्ींगाने उल्हासनगर महानगरपाशलका, अींबरनाि नगरपररर्द, 
कुळगाव-बदलापरू नगरपररर्द व कल्यार्-िोंबबवली महानगरपाशलका या 
थिाननक थवराज्य सींथिाींना महाराषर प्रदरू्र् ननयींत्रर् मींिळाने ददनाींक 
२४/११/२०२० व १८/१२/२०२० रोजी ननदेि ददले आहेत. तसेच नाल्यामध्ये 
ववनाप्रक्रिया जात असलेल्या घरगतुी साींिपाण्यावर तातिीने अल्पकालीन 
व्यवथिा (Short term Measures) करण्याकरीता नाला–ईन-सी्ू सींयींत्रर्ा 
(Nalla–in–situ treatment) उभारण्याबाबत देखील ननदेि देण्यात आले 
आहेत.  
 उल्हास नदी प्रदरू्र्ाच्या अनरु्ींगाने मा.सवोच्च न्यायालयात शसश्व्हल 
अवपल ि. १०५८२/२०१७ (उल्हासनगर महानगरपाशलका वव. वनिक्ती पश्ब्लक 
रथ्) दाखल करण्यात आले असनू सदर प्रकरर् न्यायप्रववष् आहे. 
(५) प्रचन उद् भवत नाही. 

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

  
राष्ट्रसांत तुिडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठातील इमारतीच े 
बाांधिाम ि दरुुस्तीच्या िामात गैरव्यिहार र्ाल्याबाबत 

  

(४५) * ७४३८ श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय उच् च ि 
तांत्र शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राषरसींत तकुिोजी महाराज नागपरू ववद्यापीठातील इमारतीचे बाींधकाम व 
दरुुथतीच्या कामात लाखो रूपयाींचा गरैव्यवहार झाल्याच ेमाहे जानेवारी, २०२१ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिणनास आल,े हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सींपरू्ण प्रकरर्ात गोपनीयता बागळण्यात येत असनू चौकिी 
करण्यात आली नाही तसेच चौकिी सशमतीव्दारा इमारतीचे बाींधकाम व 
दरुुथती करर्ाऱ् या कीं त्रा्दाराची चौकिी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार ववद्यापीठाच्या इमारतीचे बाींधकाम व 
दरुुथतीच्या कामात झालेल्या गरैव्यवहाराची चौकिी करुन सींबींथधताींववरुध्द 
कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.उदय सामांत : (१) हे अींित: खरे आहे. 
(२) व (३) ज्ञानथत्रोत कें द्र रामदास पेठ येिे झालेल्या बाींधकामाची तपासर्ी 
करण्याकरीता ववद्यापीठाकिून सत्यिोधन सशमती गदठत करण्यात आलेली 
आहे. सदर सशमतीकिून सदर ववर्यी कायणवाही सरुु आहे. 
(४) प्रचन उद् भवत नाही. 

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

उजनी पयचटन िें द्र उभारण्याबाबत 
  

(४६) * ७३६० श्री.प्रशाांत पररचारि, श्री.नागोराि गाणार, श्री.विजय ऊफच  भाई 
धगरिर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) उजनी धरर्ाचे काम परू्ण होऊन ४० वर्ाणचा कालावधी होवनूही 
अद्यापपयांत उजनी पयण् न कें द्र तयार झाले नसल्याने पयण् काींना अजूनही 
प्रनतक्षा करावी लागत असल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदिणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उजनी धरर्ाच्या पायर्थयास उजव्या तीरावर असलेली ४३.२६ 
हेक््र जमीन धरर्ाच्या मळू आराखड्यात पठैर् येिील ज्ञानेचवर उद्यान व 
म्हैसरू येिील वृींदावन उद्यानाच्या धतीवर उद्यान तयार करण्यासाठी 
आरक्षक्षत केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उजनी येिील उद्यान उभारण्यास महाराषर पयण् न ववकास 
महामींिळ व राज्य िासन दलुणक्ष कररत असल्यामळेु उद्यानाचे काम अद्याप 
प्रलींबबत असनू सदर प्रलींबबत उद्यान तात्काळ उभारल्यास बो्ीींग व कृर्ी 
पयण् नाची ननशमणती होवनू अनेक बेरोजगाराींना रोजगार शमळण्याची िक्यता 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी िासनाने चौकिी करुन उक्त उद्यानाच े
ववठ्ठल रखुमाई उद्यान असे नामकरर् करुन राज्यातील सवाणत सुींदर पयण् न 
कें द्र उभारण्यासाठी कोर्ती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 
श्री.जयांत पाटील : (१) होय, हे खरे आहे.  
(२) होय, अींित: खरे आहे. 
(३) होय, हे खरे आहे.  
(४) सदर सींपाददत जशमनीवर अनतिमर् केलेल्या थिाननक ितेकऱ् याींचा 
ववरोध तसेच ननधीच्या अनपुलब्धतमेळेु कामास सरुुवात होऊ िकली नाही.  
 धरर्क्षेत्रानजीकच्या अनतररक्त जशमनी Public Private 
Partnership (PPP) या तत्वावर खाजगी यींत्रर्ाकिून ववकशसत करण्याच्या 
धोरर्ानसुार पढुील कायणवाही करण्यात येईल. 
(५) प्रचन उद् भवत नाही. 

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

नागपूर जजल्हा पररषदेंतगचत येणाऱ या शाळाांच े 
िीज देयि प्रलांबबत असल्याबाबत 

  

(४७) * ६७९१ श्री.अशभजजत िांजारी, श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप, श्री.शरद 
रणवपसे, डॉ.िजाहत शमर्ाच, श्री.मोहनराि िदम, श्री.जयांत आसगाििर, 
श्री.राजेश राठोड, डॉ.पररणय फुिे, अॅड.तनरांजन डािखरे, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.तनलय नाईि : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
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(१) नागपरू श्जल्हा पररर्देंतगणत येर्ाऱ् या अनेक िाळाींचे वीज देयक प्रलींबबत 
असल्यामळेु वीज परुवठा खींिीत केल्याचे तसेच डिश्ज्लायझिेन झालेल्या 
िाळाींमध्ये अनेक दठकार्ी डिश्ज्ल सादहत्याींचा वापर होत नसल्याचे माहे 
जानेवारी, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिणनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी िासनाने चौकिी करुन कोर्ती उपाययोजना 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 
प्रा. िषाच गायििाड : (१) व (२) नागपरू श्जल्हा पररर्देच्या िाळाींची िकीत 
वीज देयकाची रक्कम अदा करण्यासाठी रुपये १,२५,६७१/- इतकी रक्कम 
महाववतरर् याींना अदा करण्यात आली आहे. वीज परुवठा पवूणवत करण्याची 
कायणवाही सरुु आहे.  
(३) प्रचन उद् भवत नाही. 
 

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

शशक्षण विभागात बेिायदेशीर शशक्षि भरती िरून  
गैरव्यिहार िेल्याबाबत 

  

(४८) * ७९२२ श्री.अांबादास दानिे : सन्माननीय शालये शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात सन २०११ नींतर शिक्षक भरतीवर बींदी असतानाही शिक्षर् 
ववभागातील अथधकारी व शिक्षक सींघ्नेच्या पदाथधकाऱ्याींनी सींगनमत करुन 
बनाव् कागदपत्राींच्या आधारे बेकायदा शिक्षक भरती करुन गरैव्यवहार 
केल्याच ेमाहे जानेवारी, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिणनास आल,े हे खरे 
आहे काय,  
(२) असल्यास, शिक्षकाींच्या बेकायदेिीर भरती प्रकरर्ातील मखुय सतू्रधार 
सींभाजी शिरसाठ, मखुयाध्यापक याींच्या बॅंक खात्यावर मागील तीन त ेचार 
वर्ाणत दोन त ेतीन को्ीींच ेबॅंक व्यवहार झाल्याचे पोलीस तपासात ननषपन्न 
झाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, याबाबत अथधक चौकिी करण्याकरीता परेु् आथिणक गनु्हे 
िाखेच्या पोशलसाींनी लाचलचुपत प्रनतबींधक ववभागाला (एसीबी) अहवाल ददला 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार सींबींथधताींववरुध्द कोर्ती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, तसेच, चौकिी अहवाल िासनास प्राप्त झाला आहे काय, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 
प्रा. िषाच गायििाड : (१) अींितः खरे आहे. 
(२), (३) व (४) याबाबत परेु् श्जल्ह्यातील एका प्रािशमक िाळेतील बनाव् 
शिक्षक ननयकु्तीसींदभाणत बींिगािणन पोलीस ठारे्, परेु् येिे एकूर् ५ अथधकारी 
व अन्य २३ जर्ाींववरुध्द गनु्हा ि.४०३/२०१९, ददनाींक १४/१०/२०१९ रोजी 
दाखल करण्यात आला. गनु्ह्याचा पढुील तपास सरुु आहे. 
(५) प्रचन उद् भवत नाही. 

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

पांचगांगा नदी (जज.िोल्हापूर) दवूषत र्ाल्याबाबत 
  

(४९) * ६६१८ श्री.सदाशशि खोत, श्री.गोवपचांद पडळिर : सन्माननीय 
पयाचिरण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोल्हापरू श्जल्ह्याची जीवनवादहनी म्हर्ून ओळखली जार्ारी पींचगींगा 
नदी प्रदरू्र्ामळेु दवूर्त झाल्याचे माहे डिसेंबर, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदिणनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, साींिपाण्यावर योग्य प्रक्रिया न करता त े पार्ी पींचगींगेत 
सोिर्ारे, नदी प्रदरू्र् ननयींत्रर्ासींदभाणतील ननयमाींचे उल्लींघन करर्ारे उद्योग 
व कारखाने या प्रदरू्र्ास जबाबदार आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी िासनाने चौकिी करुन पींचगींगा नदीच े
प्रदरू्र् रोखण्यासींदभाणत उपाययोजना करुन सींबींथधत दोर्ीींववरुध्द कोर्ती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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श्री.आहदत्य ठािरे : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे अींित: खरे आहे. 
(३) डिसेंबर, २०२० मध्ये तरेवाि येिे झालेल्या मासे मतुणकीच्या अनरु्ींगाने 
महाराषर प्रदरू्र् ननयींत्रर् मींिळामाफण त इचलकरींजी िहरातील कापिावर 
प्रक्रिया करर्ाऱ्या उद्योगाींची तसेच इचलकरींजी नगरपाशलकेच्या साींिपार्ी 
प्रक्रिया व्यवथिेची ददनाींक २७/१२/२०२० त े ३१/१२/२०२० दरम्यान पाहर्ी 
करण्यात आलेली असनू, पाहर्ी दरम्यान दोर्ी आढळलेल्या १७ उद्योगाींवर 
बींदची कारवाई व ३७ उद्योगाींवर काररे् दाखवा नो्ीस बजावण्यात आली आहे.  
 इचलकरींजी नगरपाशलका याींच्याकि ेअपरूी साींिपार्ी प्रक्रिया असलेने 
व घरगतुी साींिपार्ी िजेारील काळया ओढयाव्दारे पींचगींगा नदीत शमसळत 
असल्याकारर्ाने ददनाींक २४/१२/२०२० रोजी जल प्रदरू्र् (प्रनतबींध व ननयींत्रर्) 
कायदा, १९७४ अन्वये ननदेि बजावले आहेत. तसेच त्याींच्यावर पनु:चच 
न्यायालयात ख्ला दाखल कररे्ची कारवाई प्रथताववत आहे.  
 पींचगींगा नदी प्रदरू्र्ाच्या अनरु्ींगाने मा.मखुयमींत्री महोदयाींच्या 
अध्यक्षतखेाली ददनाींक ०५/०१/२०२१ रोजी बठैक आयोश्जत करण्यात आली 
होती. सदर बठैकीमध्ये पींचगींगा नदी प्रदरू्र् कमी करण्याच्या अनरु्ींगाने 
मा.मखुयमींत्री महोदयाींनी ददलेल्या ननदेिानसुार ववभागीय आयकु्त, परेु्, 
श्जल्हाथधकारी, कोल्हापरू, महाराषर प्रदरू्र् ननयींत्रर् मींिळ, महाराषर 
औद्योथगक ववकास मींिळ, इचलकरींजी नगरपाशलका याींच्याकिून कायणवाही 
सरुु आहे. 
(४) प्रचन उद् भवत नाही. 

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

विदभाचतील धान खरेदी िें द्रािरील एिरी खरेदी मयाचदेत  
िाढ िरण्याबाबत 

  

(५०) * ७८७२ श्री.रामदास आांबटिर, श्री.नागोराि गाणार, श्री.धगरीशचांद्र 
व्यास : सन्माननीय अन् न ि नागरी परुिठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) ववदभाणतील चींद्रपरू, भींिारा, गोंददया, गिथचरोली व वधाण श्जल्ह्यात 
िासनाने आधारभतू धान खरेदी कें द्रावर एकरी खरेदी मयाणदा १२ श्क्वी्ं ल 
ऐवजी ९.६० श्क्वी्ं ल केल्याच े ददनाींक ०३ जानेवारी, २०२१ रोजी वा 
त्यासमुारास ननदिणनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर श्जल्ह्यात मोठ्या प्रमार्ात धान उत्पादन होत 
असल्याने सदर मयाणदा वाढववण्याबाबत अनेक दठकार्ी ितेकऱ् याींनी आींदोलन 
केल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार ितेकऱ्याींवरील आथिणक सींक् दरू करण्याकरीता 
सदर मयाणदा वाढवनू देण्याबाबत कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 
श्री. छगन भजुबळ : (१) अींित: खरे आहे.  
 िासन ननर्णय, ददनाींक २९ सप् े्ंबर, २०२० नसुार अशभकताण 
सींथिाींमाफण त सींबींथधत श्जल्ह्यातील कृर्ी ववभागाकिून ननश्चचत केलेल्या 
सरासरी उत्पादकतनेसुार धानाची खरेदी करण्यात येत.े 
 कृर्ी ववभागाने पर्न हींगाम २०२०-२०२१ मध्ये चींद्रपरू श्जल्ह्यात 
प्रनत एकरी १०.७६ श्क्वी्ं ल, भींिारा श्जल्ह्यात प्रनत एकरी १४.८ श्क्वी्ं ल, 
गोंददया श्जल्ह्यात प्रनत एकरी १३.४५ श्क्वी्ं ल व गिथचरोली श्जल्ह्यात प्रनत 
एकर ९.६० श्क्वी्ं ल इतकी उत्पादकता ननश्चचत केली आहे. त्यानसुार चाल ू
हींगामात अशभकताण सींथिाींमाफण त धान खरेदी करण्यात येत आहे.  
(२) गिथचरोली श्जल्ह्यातील ितेकऱ्याींनी उत्पादकता वाढीबाबत आींदोलन 
करण्यात येत असल्याबाबत श्जल्हाथधकारी, गिथचरोली याींना कळववण्यात 
आले होत.े  
(३) िासन ननर्णय, ददनाींक २९ सप् े्ंबर, २०२० अन्वये घेतलेल्या ननर्णयानसुार 
सींबींथधत श्जल्हा अधीक्षक कृर्ी अथधकारी याींचेकिून प्राप्त श्जल्ह्याच्या 
सरासरी उत्पादकतचे्या मयाणदेत धान खरेदी करण्यात येत.े  
(४) प्रचन उद् भवत नाही. 
 ----------------- 
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िोरोना िाळात रोजगार शमळालेल्याांची सविस्तर  
माहहती उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

  

(५१) * ६८१८ अॅड.तनरांजन डािखरे, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.प्रसाद लाड, 
डॉ.पररणय फुिे, श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय िौशल्य वििास ि 
उद्योजिता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोरोनाच्या काळात बेरोजगारीची समथया ननमाणर् झाल्याने कौिल्य 
ववकास, रोजगार व उद्योजकता ववभागाने लॉकिाऊनच्या काळात 
श्जल्ह्याश्जल्ह्यात आयोश्जत केलेले ऑनलाईन रोजगार मेळावे तसेच 
महाथवयीं वेब पो ण्लमाफण त राबववण्यात येत असलेल्या ववववध उपिमाींच्या 
आधारे राज्यात माहे नोव्हेंबर, २०२० अखेरपयांत १ लाख ३२ हजार ३०८ 
इतक्या बेरोजगाराींना रोजगार शमळाला असल्याची प्रशसध्दी मा.कौिल्य 
ववकास मींत्री याींनी ददनाींक १६ डिसेंबर, २०२० रोजी त्याींच्या अथधकृत फेसबकु 
पेजवर केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त नमदू १ लाख ३२ हजार ३०८ यवुकाींना शमळालेल्या 
रोजगाराची श्जल्हाननहाय, पदननहाय, कीं पनीननहाय सववथतर मादहती उपलब्ध 
करून देण्याबाबतची मागर्ी थिाननक लोकप्रनतननधीींनी माहे जानेवारी, २०२१ 
मध्ये वा त्यादरम्यान केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी िासनाने चौकिी करुन रोजगाराची 
सववथतर मादहती उपलब्ध करुन देण्याबाबत कोर्ती कायणवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 
श्री.निाब मशलि : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रचनच उद् भवत नाही. 
(४) प्रचनच उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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तारापूर ि बोईसर (जज.पालघर) येथील जलस्त्रोत प्रदवूषत र्ाल्याबाबत 
  

(५२) * ७००० श्री.जयांत पाटील, श्री.रामतनिास शसांह, श्री.रवि ांद्र फाटि, 
श्री.महादेि जानिर : सन्माननीय पयाचिरण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) तारापरू व बोईसर (श्ज.पालघर) येिील महाराषर औद्योथगक ववकास 
महामींिळामधील रसायनयकु्त पार्ी जशमनीत णझरपल्याने नसैथगणक जलथत्रोत 
दवूर्त होवनू तसेच कारखान्याींनी चकुीच्या मागाणने प्रदवूर्त रसायन 
सोिल्यामळेु या पररसरातील ववदहरी, बोअररींग, खाड्या, तलाव तसेच अन्य 
पाण्याचे थत्रोत दवूर्त झाले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, तारापरू पररसरातील १६ गावाींमधील ८६ सावणजननक व    
५३५ खाजगी वपण्याच्या पाण्याच्या थत्रोताींचे नमनेु उपववभागीय प्रयोगिाळा 
िहार्ू येिे पाठववले असता समुारे ५ सावणजननक व ६१ खाजगी वपण्याच्या 
पाण्याचे थत्रोत रासायननकदृष्या दवूर्त असल्याचे ननषपन्न झाले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) तसेच, ववदहरी, बोअररींग, तलाव प्रदवूर्त झाल्याने दवूर्त पाण्यामळेु 
तिेील ितेजमीन नापीक झाली असनू, हजारो ग्रामथिाींच्या आरोग्याचा प्रचन 
ननमाणर् झाल्याने नागरीकाींना कॅन्सर, क्रकिर्ीसींबींथधत आजार, त्वचा रोग 
तसेच अथिमा आदी गींभीर आजार होत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी िासनाने चौकिी करुन सदर घातक 
रसायनयकु्त पार्ी नदी, नाले वा तलावात सोिण्याची परवानगी देर्ाऱ्या 
सींबींथधत दोर्ी अथधकाऱ्याींवर कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 
श्री.आहदत्य ठािरे : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) हे अींित: खरे आहे. 
(४) महाराषर प्रदरू्र् ननयींत्रर् मींिळामाफण त तारापरू व बोईसर येिील 
उद्योगाींच्या केलेल्या पाहर्ीदरम्यान दोर्ी आढळलले्या उद्योगाींवर तसेच 
साींिपार्ी प्रक्रिया सींयींत्ररे्वर महाराषर प्रदरू्र् ननयींत्रर् मींिळाने कारवाई 
केलेली आहे. 
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 महाराषर प्रदरू्र् ननयींत्रर् मींिळाच्या ननदेिानसुार महाराषर 
औद्योथगक ववकास महामींिळाकिून तारापरू औद्योथगक वसाहतीस करण्यात 
येर्ाऱ्या पार्ीपरुवठ्यामध्ये कपात करण्यात आली आहे. 
 तारापरू औद्योथगक पररसरातील प्रदरू्र्ाच्या अनरु्ींगाने मा.हररत 
लवाद याींच्याकि ेयाथचका ि. ६४/२०१६ दाखल प्रकरर्ी मा.लवादाने वेळोवेळी 
ददलेल्या ननदेिानसुार तारापरू औद्योथगक वसाहतीमधील प्रदरू्र् कमी 
करण्यासाठी पयाणवरर् गरु्वत्ता सधुाररे् व थिाननक रदहवािाींसाठी योग्य त्या 
आरोग्य सेवा परुववरे् इत्यादी बाबीींसाठी कृती आराखिा बनवनू मा.राषरीय 
हररत लवादास सादर करण्यात आला असनू सदर प्रकरर् न्यायप्रववष् आहे. 
तसेच सदर कृती आराखड्याची प्रभावी अींमलबजावर्ी करण्याची कायणवाही 
महाराषर प्रदरू्र् ननयींत्रर् मींिळ व महाराषर औद्योथगक ववकास मींिळामाफण त 
करण्यात येत आहे. 
(५) प्रचन उद् भवत नाही.  
 ----------------- 

 

शशक्षण हक्ि िायद्याांतगचत (आरटीई) प्रिेश घेिू इजच्छणाऱ या 
विद्यार्थयाांच ेशैक्षणणि नुिसान होत असल्याबाबत 

  

(५३) * ६७४२ श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.मोहनराि िदम, श्री.राजेश राठोड, श्री.जयांत आसगाििर, 
श्री.महादेि जानिर, श्री.विजय ऊफच  भाई धगरिर, श्री.गोवपचांद पडळिर, 
श्री.सदाशशि खोत : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) कोरोना काळात मुींबईतील बहुताींि िाळाींनी पालकाींकिून अनतररक्त िलु्क 
वसलूी केल्याचे माहे डिसेंबर, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिणनास आल े
तसेच, ्ाळेबींदीमळेु प्रलींबबत असलेली प्रवेिप्रक्रिया, िलु्कासाठी िाळाींकिून 
होर्ारी अिवर्ूक इत्यादी कारर्ाींमळेु शिक्षर् हक्क कायद्याींतगणत (आर्ीई) 
प्रवेि घेव ू इश्च्छर्ाऱ् या ववद्यार्थयाांचे िकै्षणर्क नकुसान झाल्याचे माहे 
जानेवारी, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिणनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, ववद्यार्थयाांना ज्या सवुवधा आवचयक नाहीत तसेच ज्या 
सवुवधाींचा वापर ववद्यािी करीत नाहीत अिा सवुवधाींची िलु्क वसलूी िाळा 
प्रिासन करीत असनू आर्ीईच्या ववद्यार्थयाांना िकै्षणर्क सादहत्य मोफत 
देण्याची तरतदू शिक्षर् हक्क कायद्यात असतानाही िाळा ववद्यार्थयाांना 
सादहत्य देण्यास अिवर्कू करीत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, प्रवेि ननश्चचत करुनही पालकाींनी नतमाही िलु्क उिीरा 
भरल्याने िाळाींनी डिश्ज्ल ॲप्लीकेिन ववद्यार्थयाांना वापरु देर्ार नाही असा 
इिारा पालकाींना ददला असनू िलु्क न भरल्याने त्याींना ऑनलाईन शिक्षर्ात 
सहभागी करुन न घेरे्, तसेच हजारो ववद्यार्थयाांना प्रनतक्षा यादीत ठेवण्यात 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार कोरोना काळातील अनतररक्त िलु्काींमध्ये 
सवलत देण्यासाठी तसेच ववद्यार्थयाांचे िकै्षणर्क नकुसान होव ूनये याकरीता 
कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
प्रा. िषाच गायििाड : (१) हे अींित: खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) बहृन्मुींबई महानगरपाशलका शिक्षर् ववभागाव्दारे इयत्ता १ ली त े १० 
वीच्या ववद्यार्थयाांकरीता ४० झुम चॅनल्स व ४० य-ु्यबु चॅनल्स तयार 
करण्यात आली आहेत. ववद्यािी य-ुट्यबुच्या माध्यमातनू ऑनलाईन 
अभ्यासाचा लाभ घेत आहेत. 
 सन २०२०-२०२१ या िकै्षणर्क वर्ाणमध्ये आर्ीई २५ ्क्के अींतगणत 
८६९७५ ववद्यार्थयाांनी प्रवेि घेतला आहे. 
(४) व (५) प्रचन उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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नेरुळ (निी मुांबई) येथील ऑगस्टीन शाळेिर िारिाई िरण्याबाबत 
  

(५४) * ७७७० श्री.रमेशदादा पाटील : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नेरुळ, नवी मुींबई येिील ऑगथ्ीन िाळेच े िलु्क न भरल्यामळेु 
ववद्यार्थयाांना ऑनलाईन वगाणतनू बाहेर काढल्याचे माहे जानेवारी, २०२१ च्या 
दसुऱ्या आठवड्यात ननदिणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िाळेने ऑनलाईन वगाणतनू अनेक ववद्यार्थयाांना      
वगळण्यात आल्याच्या तिारी शिक्षर् ववभागाकि ेआल्या आहेत, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी िासनाने चौकिी करुन िाळेतील पालकाींनी 
महानगरपाशलकेच्या शिक्षर् ववभागाकि ेकेलेल्या तिारीनसुार सदरहू िाळेवर 
कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
प्रा. िषाच गायििाड : (१) हे खरे आहे.  
(२) अींित: खरे आहे.  
 शिक्षर् ववभाग, नवी मुींबई महानगरपाशलका कायाणलयात तिार प्राप्त 
झाली आहे. 
(३) व (४) नवी मुींबई महानगरपाशलका शिक्षर् ववभागामाफण त िाळेला      
पत्र देवनू ऑनलाईन शिक्षर्ापासनू एकही ववद्यािी वींथचत राहर्ार नाही    
अिा सक्त सचूना िाळेला देण्यात आल्या आहे. त्यानरु्ींगाने       
कोर्त्याही ववद्यार्थयाांस ऑनलाईन शिक्षर्ापासनू वींथचत ठेवलेले नाही असे 
िाळेने लेखी पत्राने शिक्षर् ववभाग, नवी मुींबई महानगरपाशलका याींना 
कळववले आहे. 
  

 

 ----------------- 
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मुांबई विद्यापीठाच्या अखत्यारीतील महाविद्यालयाांतील  
प्राध्यापिाांची पदोन्नती प्रलांबबत असल्याबाबत 

  

(५५) * ६५८८ श्री.विलास पोतनीस, डॉ.(श्रीमती) मतनषा िायांदे : सन्माननीय 
उच् च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई ववद्यापीठाच्या अखत्यारीतील महाववद्यालयाींतील प्राध्यापकाींच्या 
पदोन्नतीसाठी आवचयक ‘कॅि’ शिबीर लावले जात नसल्याने, तसेच वेळेत 
तज्ञ सशमती उपलब्ध होत नसल्याने प्राध्यापकाींची पदोन्नती प्रलींबबत 
असल्याच ेददनाींक ९ जानेवारी, २०२१ रोजी वा त्यासमुारास ननदिणनास आले, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढळून झाले, तद्नसुार मुींबई ववद्यापीठाच्या अखत्यारीतील 
महाववद्यालयातील प्राध्यापकाींची पदोन्नती ववदहत कालावधीत होण्यासाठी 
कोर्ती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ?  
 
श्री.उदय सामांत : (१) हे अींित: खरे आहे. 
(२) शिक्षकाींना लाग ू असलेल्या आचवाशसत प्रगती योजनेंतगणत (कॅि) 
पदोन्नती देण्याबाबतच े प्रथताव ववद्यापीठामाफण त ऑनलाईन पध्दतीने 
थवीकारून कुलगरुुीं चे नामननदेशित सदथय व ववर्यतज्ञ याींना ननयकु्त 
करण्याची कायणवाही देखील ऑनलाईन पध्दतीने केली जात आहे. 
 िासनाच्या ददनाींक ०८/०३/२०१९ च्या िासन ननर्णयान्वये राज्यातील 
सवण अकृर्ी ववद्यापीठाींतील िासकीय/अिासकीय महाववद्यालये/सींथिाींना 
सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारिी ददनाींक ०१/०१/२०१६ पासनू लाग ू
करण्यात आल्या आहेत. परींत ु कोववि-१९ च्या प्रादभुाणवामळेु पदोन्नतीच े
कामकाज थिथगत झाले होत.े तिावप, लॉकिाऊनमध्ये शििीलता करण्यात 
आल्यानींतर सद्य:श्थितीत ऑनलाईन प्रथताव थवीकारून ववद्यापीठ 
थतरावरून कायणवाही सरुू आहे. 
(३) प्रचन उद् भवत नाही. 

----------------- 
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राज्यातील षद्योधगि प्रशशक्षण सांस्था ि शासिीय तांत्र  
विद्यालयाच्या इमारतीमधील िामे पूणच िरण्याबाबत 

   

(५६) * ६६७० श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप, श्री.शरद रणवपसे, डॉ.सधुीर ताांबे, 
डॉ.िजाहत शमर्ाच, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.राजेश राठोड, श्री.अशभजजत 
िांजारी : हदनाांि १५ डडसेंबर, २०२० रोजी सभागहृाच्या पटलािर ठेिण्यात 
आलेल्या अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या यादी क्रमाांि २ मधील प्रश्न क्रमाांि 
४१५५ ला हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय िौशल्य वििास ि 
उद्योजिता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई आणर् कोकर् येिील पाच औद्योथगक प्रशिक्षर् सींथिा व िासकीय 
तींत्र ववद्यालयाच्या इमारतीमधील अनेक कालावधीपासनू अपरू्ण असलेल्या 
कामाींची सरुु असलेली चौकिी परू्ण झाली आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी िासनाने चौकिी करुन सदर अपरू्ण कामे परू्ण 
करण्याबाबत कायणवाही करुन सदरहू चौकिीच्या अनरु्ींगाने सींबींथधताींववरुध्द 
कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 
श्री.निाब मशलि : (१), (२) व (३) औद्योथगक प्रशिक्षर् सींथिा, माींिवी, 
औद्योथगक प्रशिक्षर् सींथिा, मलुुींि, औद्योथगक प्रशिक्षर् सींथिा, वार्गाव 
(वसनतगहृ), औद्योथगक प्रशिक्षर् सींथिा, पेर् (वसनतगहृ) व िासकीय 
ताींबत्रक ववद्यालय, जव्हार या पाच सींथिाींच्या अपरू्ण बाींधकामाबाबत व 
इमारत हथताींतरर् करण्यास झालेल्या ववलींबाच्या अनरु्ींगाने अींित: चौकिी 
परू्ण झाली आहे. 
 औद्योथगक प्रशिक्षर् सींथिा, माींिवी व औद्योथगक प्रशिक्षर् सींथिा, 
मलुुींि याींच्या अपरू्ण बाींधकामाबाबत व इमारत हथताींतरर् करण्यास झालेल्या 
ववलींबाच्या अनरु्ींगाने अधीक्षक अशभयींता, सावणजननक बाींधकाम ववभाग, चेंबरू, 
मुींबई-७१ याींनी औद्योथगक प्रशिक्षर् सींथिा, माींिवी व औद्योथगक प्रशिक्षर् 
सींथिा, मलुुींि या इमारतीबाबत चौकिीचा प्रचन उद् भवत नसल्याचे कळवनू 
पढुीलप्रमारे् केलेल्या कायणवाहीबाबत थपष्ीकरर् ददलेले आहे. 
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१. औद्योथगक प्रशिक्षर् सींथिा, माींिवी :- 
 सदर कामाची मदुत ददनाींक ३०/११/२०१८ पयांत होती. कीं त्रा्दार 
मे.इकोथरक प्रा.शल. याींचेकिून इमारतीचे ९०% थिापत्य कामे परू्ण करण्यात 
आले. तद्नींतर मळू कीं त्रा्दार याींनी काम करण्यास असमिणता दिणववल्यामळेु 
मे, २०१९ मध्ये दींिात्मक कायणवाही करून ननववदेतील तरतदुीनसुार ननववदा 
समाप्ती करण्यात आली. सध्या उद्वाहनाींच्या कामाींसाठी मे.ईरास एशलवे्सण 
व एथकेले्सण प्रा.शल. व ववद्यतुीय कामाींसाठी मे.दाननि इलेश्क्रकल्स ॲण्ि 
सेल्स प्रा.शल. या कीं त्रा्दाराींची ननयकु्ती करून उवणरीत थिापत्य व ववद्यतु 
कामे प्रगतीपिावर आहेत. तत्कालीन उच्च व तींत्र शिक्षर् ववभागाच्या िासन 
ननर्णय ि.आय्ीआय-२०१०/(१७०/१०)/व्यशि-२, ददनाींक ११/०८/२०१० अन्वये 
रुपये ८,१४,३८,५५४/- इतक्या रकमसे औद्योथगक प्रशिक्षर् सींथिेच्या 
कायणिाळा व प्रिासकीय इमारत बाींधकामासाठी प्रिासकीय मान्यता प्राप्त 
झालेली आहे. सन २०१८-२०१९ च्या सीएसआर मधील बाबीच्या वर्णनातील 
फरकामळेु तसेच ववद्यतुीकरर्ाच्या कामाींची आधनुनक कायणपध्दती, आधुननक 
वीज बचत करर्ारी उपकररे् आणर् तींत्रज्ञानामध्ये झालेला बदल यामळेु मळू 
प्रिासकीय मान्यतचे्या रकमेत रुपये ३,४९,६८,५५७/- इतकी वाढ झाली असनू 
या वाढीसह मखुय अशभयींता, सावणजननक बाींधकाम ववभाग, मुींबई याींच्या 
ददनाींक ०७/०१/२०२० रोजीच्या पत्रान्वये एकूर् रुपये ११,६४,०७,१११/- इतक्या 
रकमेच्या सधुारीत अींदाजपत्रकास सधुारीत प्रिासकीय मान्यता देण्यासाठी 
िासनास प्रथताव सादर झालेला आहे. याप्रकरर्ी सावणजननक बाींधकाम 
ववभागाकिून दींिात्मक कायणवाही करण्यात आलेली आहे. 
२. औद्योथगक प्रशिक्षर् सींथिा, मलुुींि :- 
 सदर इमारतीचे थिापत्य व अींतगणत ववद्यतु कामे व उद्वाहनाची 
कामे परू्ण झालेली आहेत. सदर इमारतीच्या G+४ इमारतीींपकैी G+२ 
मजल्यामध्ये १० व्यवसाय (रेि) व वगणखोल्यासाठी वापर सरुु आहे. ववद्यतु 
कामाींपकैी फायर फाय्ीींगची काम े माचण, २०२० मध्ये परू्ण झालेली असनू 
कामाचा परू्णत्वाचा दाखला सावणजननक बाींधकाम ववभागाकिून प्राप्त न 
झाल्यामळेु महापाशलकेकिून भोगव्ा प्रमार्पत्र प्राप्त होरे् प्रलींबबत आहे. 
याप्रकरर्ी सावणजननक बाींधकाम ववभागाकिून दींिात्मक कायणवाही करण्यात 
आलेली आहे. 



70 

 कोकर् ववभागातील उवणरीत औद्योथगक प्रशिक्षर् सींथिा, वार्गाव 
(वसनतगहृ), औद्योथगक प्रशिक्षर् सींथिा, पेर् (वसनतगहृ) व िासकीय 
ताींबत्रक ववद्यालय, जव्हार याींच्या अपरू्ण बाींधकामाबाबत व इमारत हथताींतरर् 
करण्यास झालेल्या ववलींबाबाबत चौकिीचा अहवाल मखुय अशभयींता, 
सावणजननक बाींधकाम ववभाग (कोकर् ववभाग), मुींबई-१ याींच्याकिून 
मागववण्यात आलेला आहे. 

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

यितमाळ बस स्थानिात सोयी सुविधा देण्याबाबत 
  

(५७) * ७३१८ डॉ.िजाहत शमर्ाच, श्री.शरद रणवपस,े श्री.राजेश राठोड, डॉ.सधुीर 
ताांबे, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप : सन्माननीय 
पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) यवतमाळ श्जल्ह्यातील महाराषर राज्य पररवहन महामींिळाच्या यवतमाळ 
बस थिानकामध्ये वपण्याच्या पाण्याची व्यवथिा नसरे्, िौचालय नसरे् 
तसेच बस थिानक पररसरात दगिाींचा खच भरल्याने व रथत्याचे काम न 
करण्यात आल्याने प्रवािाींची गरैसोय होत असल्याच े माहे जानेवारी, २०२१ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिणनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार यवतमाळ बस थिानकात आवचयक      
सोयी सवुवधा उपलब्ध करून देण्याबाबत कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत 

आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
अॅड. अतनल परब : (१) हे खरे नाही. 
(२) यवतमाळ येिे जुन्या बस थिानकाच्या जागेवर नववन बस थिानक 
इमारत बाींधण्याचे काम सरुु असल्याने राज्य पररवहन ववभागीय 
कायाणलयाच्या पररसरात तात्परुत े बस थिानक उभारुन तिेील वाहतकू 
चालववण्यात येत आहे. सदर तात्परुत्या बस थिानकामध्ये आसन व्यवथिेसह  
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प्रनतक्षालय, चौकिीकक्ष, वपण्याचे पार्ी, लाई्, पींख,े प्रसाधनगहृ, वाहनतळ, 
दहरकर्ी कक्ष इ. आवचयक सवण मलूभतू सवुवधा उपलब्ध करुन देण्यात 
आलेल्या आहेत. 
(३) प्रचन उद् भवत नाही. 

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

खाजगी व्यिस्थापनाच्या शाळेतील शशपाई सांिगाचची  
भरती सुरू िरण्याबाबत 

  

(५८) * ६८९४ डॉ.रणजजत पाटील : सन्माननीय शालये शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात खाजगी व्यवथिापनाच्या िाळेतील शलवपकवगीय पद भरती 
ददनाींक २८ जानेवारी, २०१९ रोजीच्या िासन आदेिाने सरुू केली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) तसेच, शिपाई सींवगण पद भरती बींद असल्याने शिपाई सींवगाणतील 
अनकुीं पाधारकाींना नोकरी शमळत नसल्याने मतृ्य ू झालेल्या कमणचाऱ्याींच्या 
वारसाींवर उपासमारीची वेळ आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी िासनाने चौकिी करुन खाजगी 
व्यवथिापनाच्या िाळेतील शिपाई सींवगाणतील अनकुीं पाधारकाींची भरती सरुू 
करण्याबाबत कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 
प्रा. िषाच गायििाड : (१) ददनाींक २८ जानेवारी, २०१९ च्या िासन 
ननर्णयान्वये राज्यातील अनदुाननत/अींित: अनदुाननत िाळाींमधील शिक्षकेतर 
कमणचाऱ्याींचा (चतिुणशे्रर्ी कमणचारी वगळून) आकृनतबींध ननश्चचत करण्यात 
आलेला आहे. 
(२) व (३) ददनाींक ११ डिसेंबर, २०२० च्या िासन ननर्णयान्वये राज्यातील 
अनदुाननत/अींित: अनदुाननत िाळाींमधील चतिुणशे्रर्ी कमणचाऱ्याींना आकृनतबींध 
ननश्चचत करण्यात आलेला आहे. त्यानसुार चतिुणशे्रर्ी सींवगाणतील ररक्त 
होर्ारी पदे आपोआप व्यपगत होर्ार आहेत. ररक्त होर्ाऱ्या पदाींच्या 
अनरु्ींगाने सींबींथधत िाळेला शिपाई भत्ता अनजु्ञेय होर्ार आहे. 
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 अनकुीं पा तत्वावरील ननयकु्तीबाबतची कायणवाही या ववभागाच्या 
ददनाींक २१ डिसेंबर, २००२ च्या िासन ननर्णयानसुार सरुु आहे. 
(४) प्रचन उद् भवत नाही. 
 ----------------- 
  

मुांबई शहर ि उपनगरात बेिायदा शाळा सुरु असल्याबाबत 
  

(५९) * ७०२७ श्री.विजय ऊफच  भाई धगरिर, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.नागोराि 
गाणार, श्री.प्रशाांत पररचारि : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई िहर व उपनगरात समुारे २०६ िाळाींनी िासन आणर् महापाशलकेची 
मान्यता न घेताच िाळा सरुु केल्याचे माहे जानेवारी, २०२१ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदिणनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त बेकायदा िाळाींमध्ये इींग्रजी माध्यमाच्या सवाणथधक १६२ 
िाळा तर उदूण माध्यमाच्या १६, दहींदी माध्यमाच्या १५ आणर् मराठी 
माध्यमाच्या १३ िाळा सरुु असल्याचे ननदिणनास आले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, शिक्षर् हक्क कायद्यानसुार िाळा सरुु करण्यासाठी राज्य 
िासन आणर् महापाशलकेची मान्यता बींधनकारक असतानाही अनेक 
सींथिाचालकाींनी झोपिपट्टी भागात िाळा सरुु केल्याच ेननदिणनास आले आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी िासनाने चौकिी करुन ववद्यार्थयाांच े
िकै्षणर्क भववतव्य धोक्यात येव ू नये याकरीता कायणवाही करुन सींबींथधत 
सींथिाचालकाींवर कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  

प्रा. िषाच गायििाड : (१) व (२) हे खरे आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) सदर अनथधकृत िाळाींची यादी बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेच्या 
सींकेतथिळावर प्रशसध्द करून उक्त अनथधकृत िाळाींमध्ये प्रवेि न घेरे्बाबत 
वतणमानपत्राच्या माध्यमातनू पालकाींना आवाहन करण्यात आले आहे. तसेच, 



73 

बालकाींचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षर्ाचा अथधकार अथधननयम, २००९ च्या 
कलम १८ (५) मधील तरतदुीनसुार सदर अनथधकृत िाळाींना द्रव्यदींिाची 
शिक्षा करण्यासींदभाणत कायणवाही करण्यात येत आहे. 
(५) प्रचन उद् भवत नाही. 

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

मराठिाडा विभागातील जजल्हा पररषद माध्यशमि शाळाांमधील  
ररक्त पदे भरण्याबाबत 

  

(६०) * ६३९३ श्री.विक्रम िाळे, श्री.शशशिाांत शश ांदे, डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.सततश 
चव्हाण, श्री.अमोल शमटिरी : सन्माननीय शालये शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मराठवािा ववभागातील श्जल्हा पररर्देच्या माध्यशमक िाळाींची सींखया 
इतर ववभागाच्या तलुनेत जाथत असनू सदर माध्यशमक िाळाींमध्ये वगण-२ 
मखुयाध्यापकाींची मींजूर पदे क्रकती आहेत त्या मींजूर पदाींपकैी माहे एवप्रल, 
२०१९ अखेर क्रकती पदे ररक्त आहेत, 
(२) तसेच, सदरहू श्जल्हा पररर्देच्या माध्यशमक िाळाींमध्ये मखुयाध्यापकाींची 
वगण-२ ची पदे गेल्या अनेक वर्ाांपासनू ररक्त असनू िासनाने वगण-२ 
मखुयाध्यापकाींना पदावनत करुन वगण-३ चा दजाण ददला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी िासनाने चौकिी करुन मराठवािा 
ववभागातील माध्यशमक िाळाींसाठी असलेली ररक्त पदे भरण्यासाठी तसेच सवण 
भौनतक सोयीयकु्त ्ाईपप्लॅन करुन इमारत बाींधण्यासाठी कोर्ता ननर्णय 
घेतला वा घेण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
प्रा. िषाच गायििाड : (१) मराठवािा ववभागातील माध्यशमक िाळाींमध्ये वगण-२ 
मखुयाध्यापकाींची एकूर् २९९ पदे मींजूर असनू, सवण पदे ररक्त आहेत. 
(२) कायणवाही सरुु आहे. 
(३) होय, मखुयाध्यापक श्जल्हा पररर्द माध्यशमक िाळेच ेपद शिक्षकाींमधून 
सेवाजेषठतनेे भरण्यासींदभाणत धोरर्ात्मक ननर्णय घेण्याची कायणवाही सरुु आहे. 
तसेच मराठवािा ववभागातील एकूर् ५८ माध्यशमक व उच्च माध्यशमक 
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िाळाींमध्ये १४० वगणखोली व इमारत बाींधकामाकरीता रक्कम रुपये २५.२० 
को्ीच्या प्रथतावास मान्यता देण्याकरीता प्रथताव ववत्त ववभागाकि े सादर 
करण्यात आला आहे. 
(४) प्रचन उद् भवत नाही. 
 ----------------- 
  

ग्रामीण भागातील स्िस्त धान्य दिुानाांसाठी ग्रामसभेच्या  
परिानगीची अट लागू िरण्याबाबत 

  

(६१) * ७९२८ श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय अन् न ि नागरी परुिठा 
आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ग्रामीर् भागात थवथत धान्य दकुानाींना परवानगी देताना ग्रामसभेच्या 
परवानगीची अ् राज्य िासनाने कोरोनाचे कारर् देवनू मागे घेतल्याने अपात्र 
व्यक्तीींच्या नावे ग्रामीर् भागातील थवथत धान्य दकुाने जाव ूिकतात, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, यापवूी ग्रामीर् भागातील मदहला बचतग्ाींना व जेिे मदहला 
बचतग् नाहीत तिेे इतराींना ग्रामसभेच्या परवानगीच्या अ्ीच्या अथधन 
राहून थवथत धान्य दकुाने देण्यात आल्याने ग्रामसभेमध्ये सवाणनमुत े ननवि 
झालेल्या व त्याभागातील सवाांना पररथचत झालले्या व्यक्तीस थवथत धान्य 
दकुान देरे् योग्य राहण् याकरीता िासनाने उपाययोजना केली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक् त प्रकरर्ी िासनाने चौकिी करुन अपात्र व्यक्तीकिून 
थवथत धान्य दकुानात गरैव्यवहार होण्याची िक्यता असल्याने याबाबत 
कोर्ता ननर्णय घेतला वा घेण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 
श्री. छगन भजुबळ : (१) व (२) हे खरे नाही. िासन ननर्णय, अन्न, नागरी 
परुवठा व ग्राहक सींरक्षर् ववभाग ददनाींक ०६/०७/२०१७ च्या पररच्छेद ि.४ 
(II)(ई) मध्ये राथतभाव दकुानाच े प्राथधकारपत्र देण्यापवूी प्रथताव मदहला 
ग्रामसभेकि ेववचारािण व शिफारिीसाठी पाठववण्याची अ् आहे. 
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      कोववि-१९ महामारीच्या प्रादभुाणवाच्या पाचवणभमूीवर ग्रामववकास 
ववभागाने ददनाींक १२/०५/२०२० च्या पररपत्रकान्वये ग्रामसभा घेण्यास तात्परुती 
थिथगती ददली होती. त्यामळेु ग्रामसभा होत नसल्याने व क्षेबत्रयथतरावर 
प्राप्त प्रथतावाींचे ननराकरर् होण्याच्या दृष्ीने ग्रामसभेच्या अ्ीबाबत 
मागणदिणन करण्याची क्षेबत्रयथतरावरील मागर्ी ववचारात घेऊन िासन ननर्णय 
ददनाींक ०६/०७/२०१७ मधील राथतभाव दकुाने मींजूर करताना त्याबाबतचा 
प्रथताव ग्रामसभेकि े ववचारािण वा शिफारिीसाठी पाठववण्याची अ् पढुील 
आदेि होईपयांत ददनाींक २७/११/२०२० च्या िासन ननर्णयान्वये शिथिल 
करण्यात आली होती. 
(३) व (४) ग्रामववकास ववभागाने िासन पररपत्रक ददनाींक १५/०१/२०२१ 
अन्वये राज्यातील सवण ग्रामपींचायतीींना त्याींच्या ग्रामसभा सामाश्जक अींतर व 
कोववि-१९ च्या अनरु्ींगाने ननगणशमत मागणदिणक सचूनाींचे का्ेकोरपरे् पालन 
करुन पवूीप्रमारे् आयोश्जत करण्याची परवानगी ददली आहे. त्याचा ववचार 
करता राथतभाव दकुान मींजूर करावयाचे प्रथताव ग्रामसभेकि े ववचारािण वा 
शिफारिीसाठी पाठववण्यासाठी, ग्रामसभा घेण्याच्या अ्ीस िासन ननर्णय 
ददनाींक २७/११/२०२० अन्वये ददलेली शिथिलता ददनाींक २५/०२/२०२१ च्या 
िासन ननर्णयान्वये मागे घेण्यात आली आहे. 
 ----------------- 

 
पररभावषत अांशदान तनिजृत्तिेतन योजना (डी.सी.पी.एस.)  

खात्याच्या आधथचि अतनयशमततेबाबत 
  

(६२) * ७१२३ श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रविण दरेिर, अॅड.तनरांजन डािखरे, 
डॉ.पररणय फुिे : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) खाजगी अनदुाननत प्रािशमक/माध्यशमक/उच्च माध्यशमक/अध्यापक 
ववद्यालयातील १०० ्क्के अनदुाननत पदावरील शिक्षक/शिक्षकेतर 
कमणचाऱ्याींना ददनाींक २९ नोव्हेंबर, २०१० च्या घ्नाबाह्य िासन ननर्णयानसुार 
पररभावर्त अींिदान ननवशृ्त्तवेतन योजना लाग ूकरण्यात आली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त योजनेची अींमलबजावर्ी करण्यासाठी सींचालक (प्राि.) 
व सींचालक (माध्य.) याींना ननयींत्रक अथधकारी म्हर्ून तसेच ववभागीय शिक्षर् 
उपसींचालक याींना उपराज्य अशभलेख देखभाल अशभकरर् अथधकारी म्हर्ून 
घोवर्त करण्यात आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अींमलबजावर्ीसाठी ववदहत केलेल्या कायणपध्दतीनसुार 
खातधेारकाने जमा केलेल्या अींिदान व िासनाच्या अींिदानाचा दहिोब 
आजपयांत ददला नसल्याने याप्रकरर्ी िासन दहिोब देण्याबाबतचे आदेि 
सींबींथधत अींमलबजावर्ी अथधकाऱ्याींना देण्यात आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी िासनाने चौकिी करुन पररभावर्त अींिदान 
ननवशृ्त्तवेतन योजना (िी.सी.पी.एस.) राषरीय ननवशृ्त्तवेतन योजनेत (NPS) 
समाववष् करण्याचा धोरर्ात्मक ननर्णय िासनाने घेतल्यामळेु ददनाींक     
२९ नोव्हेंबर, २०१० रोजीचा घ्नाबाह्य िासन ननर्णय रद्द घोवर्त करून 
शिक्षक/कमणचाऱ्याींना जुनी पेन् िन योजना व भववषय ननवाणह ननधी योजना 
पवूणवत लाग ू करण्याबाबत कायणवाही करुन सींबींथधत अननयशमतता 
करर्ाऱ्याींववरुध्द कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
प्रा. िषाच गायििाड : (१) व (२) ववत्त ववभागाच्या ददनाींक ३१/१०/२००५ च्या 
िासन ननर्णयान्वये पररभावर्त अींिदान ननवशृ्त्तवेतन योजना लाग ूकरण्यात 
आली आहे. हे आदेि अनदुाननत िकै्षणर्क सींथिेतील कमणचाऱ्याींना लाग ू
आहेत. सदर योजनेच्या अींमलबजावर्ीची कायणपध्दती ददनाींक २९/११/२०१० 
रोजीच्या िासन ननर्णयान्वये ववदहत केली आहे. 
(३) सदर खात्यातील जमा रकमेच्या पावत्या देण्याच्या सचूना सींबींथधताींना 
ददल्या आहेत. 
(४) ववत्त ववभागाच्या ददनाींक २७/०८/२०१४ रोजीच्या आदेिानसुार पररभावर्त 
अींिदान ननवशृ्त्तवेतन योजना (DCPS) राषरीय ननवशृ्त्तवेतन योजने (NPS) 
मध्ये समाववष् करण्यात आलेली आहे. िालेय शिक्षर् व िीिा ववभागाच्या 
ददनाींक १९/०९/२०१९ च्या िासन ननर्णयान्वये सदर योजनेच्या 
अींमलबजावर्ीची कायणपध्दती ववदहत करण्यात आलेली आहे. 
(५) प्रचन उद् भवत नाही. 
 ----------------- 
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सहाय्यि शशक्षि पररविक्षाधीन (शशक्षण सेिि) िमचचाऱयाांना  
िेतनशे्रणी लागू िरण्याबाबत 

  

(६३) * ७०४७ श्री.िवपल पाटील : हदनाांि २ माचच, २०२१ रोजी सभागहृाच्या 
पटलािर ठेिण्यात आलेल्या अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या यादी क्रमाांि १ मधील 
प्रश्न क्रमाांि ५०७३ ला हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत : सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) क्रकमान वेतन कायद्यानसुार अठरा हजार वेतन शमळरे् बींधनकारक 
असताना सहाय्यक शिक्षक पररववक्षाधीन (शिक्षर् सेवक) हे रुपये सहा हजार 
मानधनावर काम करीत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सहाय्यक शिक्षक पररववक्षाधीन (शिक्षर् सेवक) कमणचाऱ्याींना 
वेतनशे्रर्ी लाग ू करून सहाय्यक शिक्षक पररववक्षाधीन कालावधी कमी 
करण्याची मागर्ी होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी िासनाने चौकिी करुन कोर्ती कायणवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 

प्रा. िषाच गायििाड : (१) िासन ननर्णय ददनाींक १७/०९/२०११ अन्वये ददनाींक 
०१/०१/२०१२ पासनू प्रािशमक शिक्षर् सेवकाींना रुपये ६०००/-, माध्यशमक 
शिक्षर् सेवकाींना रुपये ८०००/- व उच्च माध्यशमक शिक्षर् सेवकाींना     
रुपये ९०००/- असे मानधन ददल ेजात.े  
(२) व (३) प्रथताव तपासण्यात येत आहे.  
(४) प्रचन उद् भवत नाही.  
 ----------------- 

 
समूह विद्यापीठास (क्लस्टर युतनव्हशसचटी) तनधी उपलब्ध िरण्याबाबत 
  

(६४) * ७६८८ श्री.अमोल शमटिरी, श्री.शशशिाांत शश ांदे, श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.सततश चव्हाण, श्री.सांजय दौंड, श्री.प्रसाद लाड : 
सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील    
काय :- 
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(१) राज्यातील ववद्यापीठाींवरील महाववद्यालयाींचा भार कमी व्हावा व चाींगले 
काम करर्ाऱ्या महाववद्यालयाींना थवातींत्रय शमळावे या हेतनेु िासनाने सन 
२०१९ मध्ये उच्च शिक्षर् अशभयानाींतगणत (रुसा) िॉ.होमी भाभा पदहल्या समहू 
ववद्यापीठाची (क्लथ्र यनुनव्हशसण् ी) थिापना केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त समहू ववद्यापीठाींतगणत ववज्ञान सींथिा, एलक्रफथ्न 
महाववद्यालय व शसिनहॅम महाववद्यालय, िासकीय अध्यापक महाववद्यालय 
या सींथिाींच े शमळून थिापन करण्यात आलेल्या िॉ.होमी भाभा राज्य 
ववद्यापीठाकि ेिासनाने दलुणक्ष केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर ववद्यापीठ थिापन करण्यासाठी दोन वर्ाणपवूी रुसाने 
ददलेल्या ५५ को्ी रुपयाींपकैी कोर्तीही मदत ववद्यापीठाला केली नसनू कें द्र 
व राज्य िासनाचा ननधी देण्यात न आल्याने ववद्यापीठाच्या पायाभतू 
सवुवधाींचा ववकास, नव्या योजना प्रलींबबत असनू नवननयकु्त कुलगरुूीं च्या 
ननवासाची सवुवधा नसल्याचे ददनाींक १९ जानेवारी, २०२१ रोजी वा 
त्यासमुारास ननदिणनास आले, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार दोन वर्ाणपवूी थिापन करण्यात आलेल्या सदर 
समहू ववद्यापीठास मींजूर केलेला ननधी ववनाववलींब अदा करण्याबाबत कोर्ती 
कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.उदय सामांत : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) नाही, हे खरे नाही. 
(३) हे अींितः खरे आहे. राषरीय उच्चतर शिक्षा अशभयान या कें द्र परुथकृत 
योजनेमध्ये ननधी ववतरर्ाचे कें द्र व राज्य दहचचयाचे प्रमार् ६०:४० असे 
असनू कें द्र िासनाकिून ननधी प्राप्त झाल्यावर कें द्र दहचचयाच्या प्रमार्ात 
राज्य दहथसा उपलब्ध करुन ददला जातो. कें द्र िासनाकिून ननधी उपलब्ध 
झाल्यावर कें द्र दहचचयाच्या प्रमार्ात राज्य दहथसा ववतररत करण्यात येईल. 
(४) सदर समहू ववद्यापीठास ननधी उपलब्ध करुन घेण्यासाठी कें द्र िासनािी 
पाठपरुावा करण्यात येत आहे.  
(५) प्रचन उद् भवत नाही. 
 ----------------- 
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राज्यातील षद्योधगि प्रशशक्षण सांस्थाांच्या (आयटीआय)  
प्रशशक्षणात मूलभूत बदल िरण्याबाबत 

  

(६५) * ६५३५ श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप, डॉ.िजाहत 
शमर्ाच, श्री.अमरनाथ राजूरिर, डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.राजेश राठोड, श्री.मोहनराि 
िदम, श्री.जयांत आसगाििर : सन्माननीय िौशल्य वििास ि उद्योजिता 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) औद्योथगक क्षते्रात वाढलेले डिश्ज्लायझेिन, ऑ्ोमेिन, दररोज 
ववकशसत होर्ारे तींत्रज्ञान, जागनतक उद्योगाची गरज ववचारात घेऊन 
राज्यातील औद्योथगक प्रशिक्षर् सींथिाींच्या (आय्ीआय) प्रशिक्षर्ात मलूभतू 
बदल करण्याकरीता ्ा्ा कीं पनीची मदत घेण्यात येर्ार असनू सदरहू कीं पनी 
दहा हजार को्ी रुपयाींची गुींतवर्ूक करर्ार असल्याने राज्य िासन दीि त े
दोन हजार को्ी रुपयाींची गुींतवर्ूक करर्ार आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त योजनेचे थवरुप काय आहे, सदरहू योजना राबववण्याचा 
कालावधी काय आहे, योजनेसाठी एकूर् क्रकती ननधीची आवचयकता आहे, 
तसेच ्ा्ा कीं पनी कोर्त्या अ्ी/ितीवर दहा हजार को्ी रुपयाींची गुींतवर्कू 
करर्ार आहे व उवणररत ननधी किाप्रकारे उपलब्ध करण्यात येर्ार आहे, 
(३) असल्यास, याबाबतच्या अींमलबजावर्ीची सद्य:श्थिती काय आहे ? 
  
श्री.निाब मशलि : (१) ्ा्ा ्ेक्नॉलॉजी व सह्योगी उद्योजकामाफण त 
राज्यातील औद्योथगक प्रशिक्षर् सींथिाींचे उन्नतीकरर् करण्याबाबतचा प्रथताव 
िासनास प्राप्त झालेला आहे.  
(२) १. उपकररे् आणर् तींत्रज्ञान साधनाींचे आधुननकीकरर् कररे्, 
अद्ययावत प्रशिक्षर् कायणिमाींसाठी प्रशिक्षर् सामग्री व सवुवधा वथधणत कररे्, 
समपुदेिन आणर् प्लेसमें्ची सवुवधा उपलब्ध करून देरे् याकरीता ्ा्ा 
्ेक्नॉलॉजी व त्याींच्या सहयोगी उद्योगाींच्या सहकायाणने औद्योथगक प्रशिक्षर् 
सींथिाींच ेUpgradation करण्याबाबतचा प्रकल्प प्रथताववत करण्यात आलेला 
आहे. 
 २. योजना तीन ्प्प्यात तसेच ३ वर्ाणच्या कालावधीत राबववण्याच े
प्रथताववत आहे. 
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 ३. िासनाकिून आगाऊ रोख थवरूपात (Advance Payment) तसेच 
्ा्ा ्ेक्नॉलॉजी व त्याींच्या सहयोगी उद्योगाींच्यामाफण त One - time 
contribution in the form of discounts for industrial setup, 
mentoring support, integration and commissioning, starting new 
courses and training the trainers या थवरूपात उपलब्ध करून देण्याच े
प्रथताववत आहे. म्हर्जचे ्ा्ा ्ेक्नॉलॉजी व सहयोगी उद्योग समहु 
याींच्याकिून कोर्त्याच प्रकारे रोख थवरूपात ननधी प्राप्त होर्ार नसनू 
त्याींच्याव्दारे प्रकल्पाींतगांत प्रशिक्षर् साधन सामगु्री व सॉटव्वअेर उपलब्ध 
करून देताींना क्रकींमतीत Discount या थवरुपात सहभाग प्राप्त होर्ार आहे. 
 ४. सदर प्रकल्पासाठी प्रकल्प खचाणच्या ८८% ननधी ्ा्ा ्ेक्नॉलॉजी 
व त्याींच्या सहयोगी उद्योगाींकिून तसेच १२% ननधी राज्य िासनाकिून 
उपलब्ध होर्ार आहे. प्रािशमक थवरूपात प्रकल्पासाठी अींदाजे रूपये 
१०,९००.३८ को्ी इतका खचण अपेक्षक्षत आहे. तिावप, सींथिा ननहाय ्ा्ा 
्ेक्नॉलॉजी याींच्या मदतीने औद्योथगक प्रशिक्षर् सींथिाननहाय मींजूर सींथिा 
ववकास आराखिा (Institute Development Plan) तयार करून प्रकल्पाची 
अींदाश्जत क्रकींमत ननश्चचत करण्यात येईल. 
(३) प्रथतावाची तपासर्ी करण्याची कायणवाही िासनथतरावरुन सरुु आहे. 
 ----------------- 
  

अधीक्षि, शशक्षण आयुक्त िायाचलय, पुणे  
याांच्याविरुध्द िारिाई िरण्याबाबत 

  

(६६) * ६५७६ श्री.गोवपचांद पडळिर : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अधीक्षक, शिक्षर् आयकु्त कायाणलय, परेु् याींच्या मनमानी कारभाराचा 
म्हर्जेच प्रवेिाच्या नावाखाली पालकाींकिून पसेै जमा कररे्, 
कमणचाऱ्याींना/अथधकाऱ्याींना चौकिीच्यावेळी ब्लॅकमेल कररे्, कायाणलयातील 
मदहला कमणचाऱ्याींना अवाणच्च वागर्कू देरे् अिा प्रकारच्या तिारी 
प्रिासनाकि ेकेल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदरहू अधीक्षकाींच्या मनमानी व गरैकारभारासींदभाणत सोलापरू 
येिील श्री.वािकर याींनी प्रिासनाकि े तिार दाखल केली असनू तत्कालीन 
शिक्षर् आयकु्त श्री.भापकर याींनी अधीक्षक, शिक्षर् आयकु्त कायाणलय, परेु् 
याींच्याववरोधात चौकिीचे आदेि ददले होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, तत्कालीन शिक्षर् आयकु्त श्री.भापकर याींनी सींबींथधत 
अधीक्षक, शिक्षर् आयकु्त कायाणलय, परेु् याींच्याववरोधात ददलेल्या चौकिीच्या 
आदेिाच्या अनरु्ींगाने कायणवाही करुन त्याींच्याववरोधात कोर्ती कारवाई केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
प्रा. िषाच गायििाड : (१) अिा थवरुपाच्या तिारी प्राप्त झालेल्या आहेत, हे 
खरे आहे. 
(२) व (३) सदर तिारीच्या अनरु्ींगाने आयकु्त (शिक्षर्), कायाणलयाने चौकिी 
करुन सदर वररषठ शलवपक व त्याींचे वररषठ अधीक्षक याींची अन्य दठकार्ी 
ददनाींक १६/११/२०१५ च्या आदेिान्वये बदली करण्यात आली. 
(४) प्रचन उद् भवत नाही. 
 ----------------- 
  

ताांबडमेळा (ता.आांबेगाि, जज.पुणे) येथील मांचर एसटी  
बस आगाराची दरुिस्था र्ाल्याबाबत 

  

(६७) * ६३८२ श्री.प्रसाद लाड, श्री.महादेि जानिर : सन्माननीय पररिहन 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) आींबेगाव (श्ज.परेु्) तालकु्यात राज्य पररवहन महामींिळाच्या बस 
वाहतकुीची उत्तम सवुवधा शमळावी याकरीता तीन को्ी पन्नास लाख रूपये 
खचण करून ताींबिमेळा येिील मींचर एस्ी बस आगाराचे सन २०१७ मध्ये 
काम परू्ण झालेले असतानाही महाराषर राज्य मागण पररवहन महामींिळ 
प्रिासनाच्या दलुणक्षामळेु सदरहू बस थिानक वापराववना पिून असनू तिेे 
कोर्त्याही सोयी सवुवधा उपलब्ध नसल्याने बस आगाराची दरुवथिा झाली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) तसेच, बस आगाराच्या ववनावापर असलेल्या इमारतीत बाहेरील लोकाींच े
प्रमार् वाढले असनू सदरहू पररसर ननजणन व आिबाजूला असल्याने अज्ञात 
इसमाींकिून सदरहू एस्ी बस थिानकाचे नकुसान होत असनू येि े अनेक 
अनथुचत प्रकार घित आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार ववनाववलींब एस्ी बसचा वापर 
होण्याच्यादृष्ीने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
अॅड. अतनल परब : (१) मींचर आगार इमारतीच ेकाम सन २०१७ मध्ये परू्ण 
झाले असनू, सदर आगाराचा वापर अद्याप सरुु झालेला नाही. तिावप, 
सद्य:श्थितीत आगार इमारत व तिेील मलूभतू सोयी सवुवधा सशु्थितीत 
आहेत.  
(२) हे खरे नाही. 
(३) मींचर येिील आगार इमारतीचा वापर करण्याबाबत राज्य पररवहन 
महामींिळाव्दारे तपासर्ी सरुु आहे. 
(४) प्रचन उद् भवत नाही. 
 ----------------- 

 
पुण्यश्लोि अहहल्यादेिी होळिर विद्यापीठ, सोलापूर येथील  

ररक्त पदे भरण्याबाबत 
  

(६८) * ७४९६ श्री.रणजजतशसांह मोहहत-ेपाटील : सन्माननीय उच् च ि तांत्र 
शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पणु्यचलोक अदहल्यादेवी होळकर ववद्यापीठ, सोलापरू येिील प्रमखु 
सींचालक पद, कुलसथचव, परीक्षा ववभाग प्रमखु तसेच ववववध ववभागाींचे प्रमखु 
प्रभारी पदावर आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सोलापरू ववद्यापीठात अनेक कारर्ाींनी राजीनामा सत्रही सरुू 
असनू ववद्यापीठात परीक्षा ववभागाचा अनभुव नसर्ाऱ्या व्यक्तीकि े प्रभारी 
परीक्षा ववभाग प्रमखु पद ददलेले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी िासनाने चौकिी करुन ववद्यापीठातील 
प्रमखु पदे कायमथवरूपी भरण्याबाबत कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.उदय सामांत : (१) होय, हे खरे आहे.  
(२) हे खरे नाही. 
(३) अकृर्ी ववद्यापीठातील ररक्त असलेली साींववथधक पदे भरण्यास िासन 
पत्र ददनाींक ०८/०१/२०२१ अन्वये मींजूरी ददलेली आहे. तसेच ददनाींक 
११/०१/२०२१ रोजीच्या पत्रान्वये पद भरतीचा सववथतर प्रथताव सादर 
करण्याच्या सचूना सवण अकृर्ी ववद्यापीठाींना देण्यात आलेल्या आहेत.  
(४) प्रचन उद् भवत नाही.  
 ----------------- 

 

धाड ि अमडापूर (ता.धचखली, जज.बुलढाणा) येथे षद्योधगि  
प्रशशक्षण सांस्था ि तांत्रतनिेतन सुरू िरण्याबाबत 

  

(६९) * ७५४१ श्री.सदाशशि खोत, श्री.गोवपचांद पडळिर, श्री.प्रसाद लाड : 
सन्माननीय िौशल्य वििास, रोजगार ि उद्योजिता मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) धाि व अमिापरू (ता.थचखली, श्ज.बलुढार्ा) येिील अल्पसींखयाींक 
समाजामध्ये शिक्षर्ाचे प्रमार् कमी असनू कौिल्यधाररत व्यवहार करण्यावर 
अथधक भर असतानाही औद्योथगक तसेच तींत्रननकेतन सींथिा नसल्यामळेु 
िाथत्रिधु्द शिक्षर् व प्रशिक्षर्ाअभावी व्यवसाय करण्यासाठी यवुकाींना अनेक 
समथयाींना सामोरे जाव ेलागत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, धाि व अमिापरू येिे औद्योथगक प्रशिक्षर् सींथिा व 
तींत्रननकेतन ववनाववलींब सरुु करण्यात यावे, अिी मागर्ी केल्यानींतर 
मा.अल्पसींखयाींक व कौिल्य ववकास उद्योजकता मींत्री महोदयाींनी प्रथताव 
सादर झाल्यास मान्यता देण्यात येईल अस े उत्तर ददले, हे ही खरे आहे 
काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी थ िाननक लोकप्रनतननधीींनी श्जल्हाथधकारी, 
बलुढार्ा याींच्याकि ेप्रथताव सादर केल्यानींतर श्जल्हाथधकारी, बलुढार्ा याींनी 
याबाबत कौिल्य ववकास ववभागाकि े प्रथताव सादर करण्याचे ननदेि ददले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार धाि व अमिापरू येिे औद्योथगक प्रशिक्षर् व 
तींत्रननकेतन सींथिा सरुू करण्याबाबत कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.निाब मशलि : (१) हे खरे नाही. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) होय, हे खरे आहे. 
(४) धाि व अमिापरू येिे औद्योथगक प्रशिक्षर् सींथिा तसेच तींत्रननकेतन सरुू 
करण्याबाबतचा प्रथताव िासनाच्या ववचाराधीन आहे. 
(५) प्रचन उद् भवत नाही.  
 ----------------- 
  

तळोजा (ता.पनिेल, जज.रायगड) येथील ग्लोबल मररन एक्सपोटच 
िां पनीविरुध्द िारिाई िरण्याबाबत 

  

(७०) * ७१३३ श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय पयाचिरण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) तळोजा (ता.पनवेल, श्ज.रायगि) महाराषर औद्योथगक ववकास 
महामींिळातील प्लॉ् नींबर जी २ येिे ग्लोबल मररन एक्सपो ण् कीं पनीतनू 
सकु्या व ओल्या खाऱ्या माचयाींपासनू क्रफि ऑईल व क्रफि पाविर अिी 
उत्पादने तयार करण्यात येतात, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सकु्या व ओल्या माचयाींवर प्रक्रिया केल्यामळेु कीं पनी 
सभोवतालच्या पररसरात दगुांधी पसरत असल्याने तिेील थिाननक 
रदहवािाींच्या आरोग्यावर पररर्ाम झाल्याचे ददसनू आले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
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(३) असल्यास, सदर कीं पनी प्रिासनाकिून सभोवतालच्या पररसरात दगुांधी 
पसरू नये यासाठी कोर्ती उपाययोजना करण्यात आली, तसेच, सकु्या व 
ओल्या माच याींवर प्रक्रिया करुन ननशमणती करण्यात येर्ाऱ्या उत्पादनासाठी 
महाराषर प्रदरू्र् महामींिळाकिून परवानगी घेण्यात आली आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी िासनाने चौकिी करुन सींबींथधत 
कीं पनीववरुध्द कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.आहदत्य ठािरे : (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) सभोवतालच्या पररसरात दगुांध पसरू नये याकरीता कीं पनी 
प्रिासनाकिून दगुांधीनािक फवारर्ी व्यवथिा बसववण्यात आली आहे. सदर 
उद्योगाने महाराषर प्रदरू्र् ननयींत्रर् मींिळाच े सींमतीपत्र घेतले असनू 
सींमतीपत्राची वधैता ३१/०१/२०२५ पयांत आहे.  
(४) महाराषर प्रदरू्र् ननयींत्रर् मींिळाकिून सदर उद्योगास दगुांधी ननमाणर् 
केल्याबद्दल ददनाींक १५/१०/२०२० रोजी उत्पादन बींदच ेआदेि देण्यात आले 
आहेत.  
(५) प्रचन उद् भवत नाही. 

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

राज्यातील शाळा बांद असताना शाळाांमधील स्ियांपािासाठी 
 साहहत्याची खरेदी िेल्याबाबत 

  

(७१) * ७७८८ श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.नागोराि गाणार, श्री.रामतनिास शसांह, 
श्री.महादेि जानिर : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) कोरोनाच्या प्रादभुाणवामळेु राज्यातील िाळा बींद असताना िाळाींसाठी 
थवयींपाकासाठीच्या सादहत्याची खरेदी करण्याचा ननर्णय प्रािशमक शिक्षर् 
सींचालनालयाने माहे जानेवारी, २०२१ च्या दसुऱ्या आठवड्यात घेतल्याचे 
ननदिणनास आल,े हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, थवयींपाकघर सादहत्याच्या खरेदीसाठी ७८ को्ीची ननववदा 
प्रक्रिया सींचालनालयाकिून करण्यात आली असनू सद्य:श्थितीत िाळा बींद 
तसेच ननधीची कमतरता असताना ता्वा्ी अगोदरच खरेदी करण्यात आली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार सींबींथधत दोर्ीींववरुध्द कोर्ती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
प्रा. िषाच गायििाड : (१) हे खरे आहे. 
(२) िालेय पोर्र् आहार योजनेंतगणत पात्र िाळाींना थवयींपाकगहृ उपकररे् 
उपलब्ध करुन देण्याकरीता सन २०१९-२०२० या वर्ाणत कें द्र िासनाने एकूर् 
रुपये ७७.५६ को्ी इतका ननधी मींजूर केला आहे. सदर ननधीतनू थवयींपाकगहृ 
उपकररे् खरेदीसाठी ननववदा प्रक्रिया राबववण्यात आली आहे. 
 सदर थवयींपाकगहृ उपकरर्ाचा वापर िाळा थतरावर पढुील पाच त े
सात वर्ाणपयांत केला जाऊन ववद्यार्थयाांना अथधक सवुवधाजनक पध्दतीने 
आहाराचे सेवन कररे् िक्य होर्ार आहे.  
(३) व (४) प्रचन उद् भवत नाही. 

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

मुांबई विद्यापीठाच्या िशलना िॅम्पसमधील परीक्षा भिनाच्या  
निीन इमारतीच्या सदोष बाांधिामाबाबत 

  

(७२) * ६६३७ श्री.विलास पोतनीस, श्री.महादेि जानिर, श्री.रामतनिास शसांह, 
अॅड.तनरांजन डािखरे, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.प्रसाद लाड, डॉ.पररणय फुिे, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.विजय ऊफच  भाई धगरिर, श्री.प्रशाांत पररचारि : 
सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मुींबई ववद्यापीठाच्या कशलना येिील शिक्षर् सींकुलात अनेक नव्या 
इमारती ननवासी दाखला नसल्यामळेु वापराववना पिून असल्याचे माहे 
जानेवारी, २०२१ च्या पदहल्या आठवड्यात ननदिणनास आले असनू नवीन  
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इमारतीसह परीक्षा भवन, वसनतगहृ, ग्रींिालय यासह २५ त े ३० इमारतीींना 
अद्यापपयांत भोगव्ा व अश्ग्निमन दलाच े अश्ग्नसरुक्षा प्रमार्पत्र शमळाले 
नसल्याने कीं त्रा्दराने इमारतीचे हथताींतरर् मुींबई ववद्यापीठाला केले 
नसतानाही पनुमुणल्याींकन ववभागासह इतर ववभागाची कायाणलये या इमारतीत 
थिलाींतरीत करुन कुलगरुु, अथधकारी याींचे कक्ष तयार करण्यात आल्याने 
ववद्यापीठातील कमणचारी व ववद्यार्थयाांच्या जीवास धोका ननमाणर् झाल्याचे 
ददनाींक ०७ जानेवारी, २०२१ रोजी वा त्यासमुारास ननदिणनास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू इमारतीचा वापर होत नसल्याने इमारतीतील लाकिी 
सामानाींना वाळवी लागली असनू कीं त्रा्दाराने काही इमारतीींचा ताबा 
ववद्यापीठाकि ेददलेला नाही तसेच उक्त नवीन इमारतीत अनेक दठकार्ी सरुु 
असलेली गळती, इमारतीतील बींद असलेली मध्यवती वातानकूुशलत यींत्रर्ा, 
अथवच्छ िौचालये, वपण्याच्या पाण्याची नसलेली व्यवथिा, पायऱ्याींवर 
असलेले कचऱ्याचे साम्राज्य इत्यादी असवुवधाींमळेु कमणचारी नवीन परीक्षा 
भवनाच्या इमारतीत जाण्यास इच्छुक नसनू कोट्यवधी रुपये खचूणन 
बाींधलेल्या इमारतीींच्या कामाींचा दजाण देखील चाींगला नसल्याचे ननदिणनास 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार सदर इमारतीींना भोगव्ा प्रमार्पत्र 
शमळण्याबाबत तसच,े इमारतीच्या कामाच्या दजाणबाबत अथधसभा सदथयाींनी 
केलेल्या चौकिीच्या मागर्ीसींदभाणत कायणवाही करुन मुींबई ववद्यापीठातील 
परीक्षा भवनाच्या नवीन इमारतीच्या सदोर् बाींधकाम प्रकरर्ी दोर्ी कीं त्रा्दार 
व अथधकाऱ्याींवर कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.उदय सामांत : (१) हे अींित: खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) सदर इमारतीला भोगव्ा प्रमार्पत्र शमळण्याच्या अनरु्ींगाने सदर 
इमारतीचे वाथतवुविारद याींचेमाफण त अश्ग्निमन दलाचे भाग ना-हरकत 
प्रमार्पत्र घेतले असनू, पयाणवरर् ना - हरकत प्रमार्पत्राकरीता त्याींनी अहवाल  
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सादर केला आहे. सदरचे पयाणवरर् ना-हरकत प्रमार्पत्र प्राप्त झाल्यानींतर 
वाथतवुविारदामाफण त भोगव्ा प्रमार्पत्राकरीता अजण कररे् अशभप्रेत आहे. 
(४) प्रचन उद् भवत नाही. 
 ----------------- 
  

राज्यातील शशक्षि/शशक्षिेतर िमचचाऱ याांना िैद्यिीय प्रततपूती  
िॅशलेसच्या स्िरूपात देण्याबाबत 

  

(७३) * ६३९४ श्री.विक्रम िाळे, श्री.शशशिाांत शश ांदे, डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.सततश 
चव्हाण, श्री.अमोल शमटिरी : सन्माननीय शालये शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील शिक्षक/ शिक्षकेतर कमणचाऱ् याींना साववत्रीबाई फुले-फानतमा िखे 
कॅिलेस कु्ुींब आरोग्य योजना लाग ूकरण्याबाबत शिक्षक भारती सींघ्नेनी 
मागर्ी केली असनू त्यानरु्ींगाने राज्यातील सवण शिक्षक व शिक्षकेतर 
कमणचाऱ् याींना देण्यात येर्ारी वदै्यकीय प्रनतपतूी योजना ही कॅिलेसच्या 
थवरूपात देण्याबाबत सवण प्रकारची मादहती िासनाने िाळाींकिून घेतली आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कॅिलेि प्रनतपतूी योजना शिक्षकाींना तात्काळ लाग ू
करण्याबाबत मा.िालेय शिक्षर् मींत्री महोदयाींनी सभागहृात आचवाशसत केले 
होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी िासनाने चौकिी करुन सदरहू 
शिक्षक/शिक्षकेतर कमणचाऱ् याींना कॅिलेि वदै्यकीय प्रनतपतूी योजना लाग ू
कररे्बाबत कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, सदरहू प्रथतावाच े
िोिक्यात थवरूप काय आहे, उक्त प्रथतावास मान्यतबेाबतची सद्य:श्थिती 
काय आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
प्रा. िषाच गायििाड : (१) अींित: खरे आहे. राज्यातील शिक्षक/शिक्षकेतर 
कमणचाऱ् याींना कॅिलेस कु्ुींब आरोग्य योजना लाग ूकरण्याबाबत शिक्षक भारती 
सींघ्नेने मागर्ी केली होती. त्यानरु्ींगाने आवचयक मादहती िालेय शिक्षर् 
ववभागाच्या क्षेबत्रय कायाणलयाकिून तसेच ग्रामववकास ववभागाकिून 
मागववण्यात आलेली आहे. 
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(२) हे खरे आहे. 
(३) व (४) राज्यातील शिक्षक/शिक्षकेतर कमणचाऱ् याींना व त्याींच्या कु्ुींबबयाींना 
कॅिलेस आरोग्य योजना लाग ू करण्याबाबतचा प्रथताव अशभप्रायासाठी 
सावणजननक आरोग्य ववभाग, ववत्त ववभाग व ननयोजन ववभागास सादर 
करण्यात आला. सदर प्रथतावावर सदर ववभागानी काही मदु्दे उपश्थित केले 
असनू त्यानरु्ींगाने प्रथतावाची तपासर्ी कररे्त येत आहे. 
 -----------------  
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मुद्रर्पूवण सवण प्रक्रिया महाराषर ववधानमींिळ सथचवालयाच्या सींगर्क यींत्ररे्वर करण्यात आली आहे. 
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