
 
 

महाराष्ट्र विधानसभा 
पहहले अधधिेशन, २०२१ 
--------------------------------------------- 

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
 

सोमिार, हदनाांि ०८ माचच, २०२१ / फाल्गनु १७, १९४२ ( शिे ) 
  
(१) अन् न, नागरी पुरिठा ि ग्राहि सांरक्षण मांत्री 

 

याांच ेप्रभारी विभाग 

(२) अन् न ि औषध प्रशासन मांत्री 
(३) अल्पसांखयाांि वििास आणण औिाफ, िौशल्य वििास, 

रोजगार ि उद्योजिता मांत्री 
(४) शालेय शशक्षण मांत्री 
(५) उच् च ि तांत्रशशक्षण मांत्री 
(६) पाणीपुरिठा ि स् िच् छता मांत्री 
(७) पररिहन, सांसदीय िाये मांत्री 
(८) पयचटन, पयाचिरण ि िातािरणीय बदल, राजशशष्ट्टाचार मांत्री 

 
  

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

प्रश्नाांची एिूण सांखया - ५९ 
------------------------------------- 

 

मराठिाड्यातील दषु्ट्िाळ िायमस्िरुपी सोडविण्यासाठी “मराठिाडा िॉटर 
ग्रीड” प्रिल्प पूणच िरण्याबाबत 

(१) *  २३४१४   श्री.तान्हाजी मटुिुळे (हहांगोली), श्री.सांतोष बाांगर (िळमनरुी), 
श्री.सधुीर मनुगांटीिार (बल्लारपरू), श्री.उदयशसांग राजपतु (िन्नड), 
श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील (तळुजापरू), श्री.किशोर जोरगेिार (चांद्रपरू) :    
सन्माननीय पाणीपरुिठा ि स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय 
 
  

(१) मराठवाड्यातील  दषुकाळग्रस्त आणि ी्ंचाईग्रस्त भागातील पपण्याच्या 
पाण्याचा प्रश्न कायमचा सोडपवण्याच्यादृष्ीन े जायकवाडी, उजनी, येलदरी, 
ससध्देश्वर, पवषिुपरुी, सीना, कोळेगाींव, माजलगाींव, ननम्नतरेिा, 
ननम्नमनाड,  इसापरू व पनैगींगा ही ११ धरिे मोठया बींद जलवाहहनीने 
जोडण्याच्या  “मराठवाडा वॉ्र ग्रीड” या महत्त्वाकाींक्षी प्रकल्पाला सन २०१९ 
मध्ये प्रशासकीय व ताींत्रिक मान्यता देण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२)  असल्यास, या प्रकल्पाच्या पहहल्या ्प्पप्प याच े काम सरुू करण्यासाठी 
मराठवाड्यातील काही जजल्हयाींची ननवड करण्यात आली असनू यासाठी एकूि 
६४ हजार ५९० चौरस ककमी क्षेिातील ७९ शहर, ७६ तालकेु आणि  १२ हजार 
९७८ गावाींचा समावेश आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३)  असल्यास,  अद्याप योजनेची व्यवहाययता तपासण्यात न आल्याने या 
योजनेच्या पहहल्या ्प्पप्पयातील ननपवदा काढिे व इतर काम ेप्रलींत्रबत असल्याने 
मराठवाड्यातील दषुकाळाचा प्रश्न कायमस्वरूपी मागी लावण्यासाठी या 
प्रकल्पाला ननधी देऊन प्रकल्प तात्काळ सरुू करून पिूयत्वास नेण्याबाबत अनेक 
लोकप्रनतननधीींनी शासनाकड ेमागिी केली आहे,हे ही खरे हे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आल े व त्यानषुींगाने ‘मराठवाडा वॉ्र ग्रीड’ प्रकल्प तात्काळ 
कायायजन्वत करून मराठवाड्यातील पाण्याचा अनशुषे भरून काढण्याच्या दृष्ीने 
कोिती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५)  नसल्यास, पवलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 

 
श्री. गलुाबराि पाटील : (१) अींशत: खरे आहे. 
औरींगाबाद, जालना, बीड, लातरू व उस्मानाबाद जजल्हयासाठी तयार करण्यात 
आलेल्या प्राथसमक सींकल्पन अहवालास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली 
आहे.  
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) लोकप्रनतननधीींनी मराठवाडा वॉ्र ग्रीड प्रकल्प तात्काळ सरुु करण्याबाबत 
शासनाकड ेमागिी केली आहे हे खरे आहे.  
(४) मा.मींिीमींडळाच्या हद.२३/२/२०२० च्या बठैकीत देण्यात आलेल्या ननदेशाच्या 
अनषुींगाने औरींगाबाद जजल्हयातील गींगापरू, वजैापरू व पठैि तालकु्याींना 
जायकवाडी धरिातनू ग्रीड प्रस्तापवत करिे, तसेच उस्मानाबाद जजल्हयासाठी 
उजनी/ससना कोळेगाव/ननम्न तरेना धरिातनू ग्रीड प्रस्तापवत करिे यासाठी 
प्रथम, द्पवतीय व ततृीय ग्रीडच्या प्रस्तावास शासनस्तरावर काययवाही सरुु आहे. 
मा.मींिीमींडळाच्या अींनतम मान्यतनेींतर पढुील काययवाही करण्यात येईल. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

----------------- 
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राज्यात शशधापत्रत्रिा वितरणािररता विशषे मोहहम राबविण्याबाबत 
 (२) *  २१२२६   श्रीमती मांजुळा गािीत (साक्री) : सन्माननीय अन् न ि नागरी 
परुिठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  राज्यातील स्वस्त धान्य दकुानातनू रास्त दराने धान्य समळण्यासाठी 
आवश्यक असलेले रेशनकाडय नव्याने देण्याबाबत पवशषे मोहहम राबपवण्याचा 
ननियय शासनाच्या पवचाराधीन आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अींत्योदय व दाररद्रय रेषखेालील (BPL) लाभार्थयाांना १२ त े१५ 
वषायपवुी नोंद असलले्या नावाींचे पवभाजन करुन नवीन सशधापत्रिका तयार 
करतवेेळी मळू सशधापत्रिकाधारकास व नवीन पवभक्त सशधापत्रिकाधारकास 
केशरी रींगाची सशधापत्रिका हदली जात ेव त्याला अींत्योदय/ दाररद्र्य रेषखेालील 
(BPL) योजनेचा समळत असलेला लाभ नाकारला जात आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, नव्याने सशधापत्रिका बनपवण्याची मोहहम राबपवताना अींत्योदय व 
दाररद्र्य रेषखेालील (BPL) सशधापत्रिकाधारकास न्याय देण्याच्या अनषुींगाने 
शासनाचे धोरि काय आहे वा त्यानषुींगाने केलेल्या काययवाहीची सद्यःजस्थती 
काय आहे, 
(४) नसल्यास, त्याची कारिे काय आहेत ? 
 
 

श्री. छगन भजुबळ : (१) (२) व (३) कें द्र शासनाने राषरीय अन्न सरुक्षा 
अधधननयम, २०१३ नसुार राज्यासाठी ७.०० को्ी लाभाथी इष्ाींक ननजश्चत केला 
आहे. सशधापत्रिका व्यवस्थापन प्रिाली नसुार माहे जानेवारी, २०२१ अखेर ६.९९ 
को्ी लाभार्थयाांना अन्न सरुक्षा योजनेचा लाभ देण्यात येत आहे.  
    सावयजननक पवतरि व्यवस्थेअींतगयत लाभार्थयाांना अन्नधान्याचे वा्प 
करण्यात येत.े सदर योजना कें द्र शासनाची असनू सशधापत्रिका पवतरिासाठी 
पवशषे मोहीम राबपविेबाबत सद्य:जस्थतीत कें द्र शासनाचे कोितहेी ननदेश 
नाहीत. 
   अींत्योदय अन्न योजनेकरीता लाभार्थयाांची ननवड व अींमलबजाविी 
करण्याच्या अनषुींगाने शासन ननियय हद. १७.०७.२०१३ व हद. १४.११.२०१३ 
अन्वये ठरवनू हदलेल ेननकष व मागयदशयक सचूनाींनसुार काययवाही करण्यात येत.े 
अींत्योदय ककीं वा दाररद्र रेषखेालील सशधापत्रिकाधारकाींच्या सशधापत्रिकेमध्ये १२-१५  
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वषायपवूी नोंद असलेल्या नावाींचे पवभाजन करून नवीन सशधापत्रिका तयार 
करतवेेळी मळू सशधापत्रिकाधारकास आहे त्या योजनेतच ठेवण्यात येत असनू 
त्याींना पवूीप्रमािेच लाभ देण्यात येतात व नवीन पवभक्त सशधापत्रिकाधारकास 
त्याींच्या वापषयक उत्पन्न मयायदेनसुार सशधापत्रिका पवतररत करण्यात येतात. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

अहेरी, आलापल्ली ि शसरोंचा (ता.अहेरी, जज.गडधचरोली) बसस्थानिाच े
िाम ननधीअभािी प्रलांत्रबत असल्याबाबत 

 (३) *  २३८३५   श्री.धमचरािबाबा आत्राम (अहेरी) :   सन्माननीय पररिहन 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आलापल्ली व ससरोंचा (ता.अहेरी, जज.गडधचरोली) येथील नपवन 
बसस्थानकाचे काम तसेच अहेरी येथील बसस्थानकाची दरुुस्ती व वाढीव 
बाींधकामाची ठरापवक मदुत सींपली असनू अद्याप या नतनही बसस्थानकाींचे काम 
अपिूय असल्याचे माहे जानेवारी, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशयनास आल े
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त नतनही बसस्थानकाच्या बाींधकामाकरीता शासनाकडून 
देण्यात येिारी ननधीची रक्कम थकीत असल्यामळेु बसस्थानकाची बाींधकाम े
पिूयपिे बींद झाली आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अपिूय बाींधकामामळेु अनतदगुयम नक्षलग्रस्त भागातील 
नागररकाींना प्रवास करताना मोठया प्रमािात अडचिी ननमायि होत आहेत, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त नतनही बस स्थानकाचे काम जलदगतीने पिूय 
होण्याकरीता शासनाने कोिती काययवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 

अॅड. अननल परब : (१) हे खरे आहे. 
(२), (३) व (४) अहेरी येथील बसस्थानकाचे बाींधकाम प्रगतीपथावर असनू, 
अींनतम ्प्पयात आहे. आलापल्ली व ससरोंचा येथील बसस्थानकाींची बाींधकाम े
कोरोना साथीमळेु रेतीघा् बींद असल्याने रेती अभावी बींद होती. तसेच, कोरोना 
सींक्रमिामळेु महामींडळाच्या उत्पन्नात मोठ्या प्रमािात घ् झाल्यामळेु ननधी 
अभावी सदरची काम ेप्रलींत्रबत आहेत. 
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   ससरोंचा आणि अहेरी येथ े जुने बसस्थानक उपलब्ध आहे. तसेच, 
आलापल्ली येथे प्रवाशी ननवारा आहे. त्यामळेु प्रवाशाींची गरैसोय होत नाही. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

----------------- 
  
मौ.अिोली जहागीर (ता.अिोट,जज.अिोला) येथील रास्तभाि दिुानातून 

अिैध धान्यसाठा जप्त िेल्याबाबत 
  

(४) *  २४३४०   श्री.रणधीर सािरिर (अिोला पिूच) : सन्माननीय अन् न ि 
नागरी परुिठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय:- 
  

(१) मौ.अकोली जहागीर (ता.अको्, जज.अकोला) येथील रास्तभाव दकुानातनू 
१७ लाख रुपयाींचा अवधै धान्यसाठा जप्पत केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरिी जजल्हा परुवठा अधधकारी याींनी छापा ्ाकून 
रास्तभाव रेशन दकुानदाराींवर गनु्हा दाखल केला आहे, तसेच याप्रकरिातील 
फरार आरोपीस हदनाींक ३ नोव्हेंबर, २०२० रोजी वा त्यासमुारास अको् 
पोसलसाींनी अ्क करून पोलीस कोठडीत रवानगी केली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आल ेव त्यानसुार दोषी अधधकारी व इतर सींबींधधताींवर कोिती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 

श्री. छगन भजुबळ : (१) होय. तहससल कायायलय अको् येथील 
तपासिी पथकाने हदनाींक २३.०९.२०२० रोजी केलले्या तपासिी दरम्यान १७ 
लाख रुपयाींचा अवधै धान्यसाठा जप्पत करण्यात आला आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) सदर प्रकरिी मौजा अकोली जहागीर, ता.अको् येथील रास्तभाव दकुानाची 
हदनाींक २३.०९.२०२० रोजी तपासिी केली असता ४१३ जक्वीं. गहू, १५१.५० जक्वीं. 
ताींदळू, ६.०० जक्वीं.चिाडाळ, ९.५० जक्वीं.अक्खा चिा असा अवधै धान्यसाठा 
आढळून आला. सदर धान्य जप्पत करुन जजल्हा परुवठा अधधकारी, अकोला याींनी 
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हदनाींक १९.१०.२०२० च्या आदेशान्वये सींबींधधत रास्तभाव दकुानाचे प्राधधकारपि  
रद्द केल े आहे. तसेच जप्पत अवधै धान्यसाठ्याची रक्कम रु.१७,३९,३५०/- 
तात्काळ शासन जमा करण्याबाबत आदेश पारीत करण्यात आल ेआहेत. सदर 
प्रकरिाचा तपास पोसलस ननरीक्षक, अको् ग्रामीि हे करीत असनू प्रकरि 
न्यायप्रपवष् आहे. 
(४) प्रश्न उदभवत नाही. 

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

मुांबईतील िाय ुप्रदषुण िमी िरण्याबाबत 
 (५) *  २०४३८   श्री.अतलु भातखळिर (िाांहदिली पिूच), श्री.अशमत साटम 
(अांधेरी पजश्चम), श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्रीमती मननषा चौधरी (दहहसर), 
श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन), अॅड.शहाजीबाप ूपाटील (साांगोले), श्री.रोहहत पिार 
(िजचत जामखेड) :   सन्माननीय पयाचिरण ि िातािरणीय बदल मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) मुींबईत हदनाींक ३१ डडसेंबर, २०२० नींतर हवा अत्यींत प्रदपुषत झाली असल्याचे 
‘सफर” या सींस्थेने नमदु केल ेअसनू चेंबरू, वाींदे्र, कुलाय, वरळी, अींधेरी, बोररवली, 
माझगाव, मालाड, कुलाबा व भाींडुप या पररसरात डडसेंबर, २०२० त ेजानेवारी, 
२०२१ या कालावधीत वाय ूप्रदषूिात मोठ्या प्रमािात वाढ झाल्याचे हदनाींक ६ 
जानेवारी, २०२१ रोजी वा त्यासमुारास ननदशयनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, या कालावधीत २०० त े३०९ पा्ीक्यलेु् मॅ्र इतकी धोकादायक 
आकडवेारीची नोंद झाली असनू यामळेु ५०० मी्रहून अधधक अींतरावरील देखील 
स्पष् हदसत नसल्याचे ननदशयनास आल ेआहे, 
(३) असल्यास, राज्याच्या एअर क्वासल्ी इींडके्स मध्ये वाढ झाली असनू मुींबई 
शहराचा एअर क्वासल्ी इींडके्स हदल्ली पके्षा अधधक असनू आयसीएमआरच्या 
अभ्यासानसुार सन २०१९ या वषायत प्रदषूिाशी ननगडीत अकाली मतृ्य ु
होण्यामध्ये महाराषर दसुऱ्या क्रमाींकावर असल्याच ेननदशयनास आल ेआहे, हे ही 
खरे आहे काय,   
(४) असल्यास, मुींबईत अचानक वायपु्रदषूिात वाढ होण्याची कारिे काय आहेत, 
याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आल ेव 
त्यानषुींगाने मुींबई शहर आणि पररसरातील धुर, धूळ व हवेच े प्रदषुि कमी 
करण्याबाबत कोिती काययवाही वा उपाययोजना केल्या आहेत वा करण्यात येत 
आहेत, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारिे काय आहेत ? 
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श्री. आहदत्य ठािरे : (१) व (२) हे अींशत: खरे आहे. 
(३) याींसदभायत प्रदषूिामळेु अकाली मतृ्य ूहोण्यात महाराषर दसु-या क्रमाींकावर 
असल्याची बातमी वतृ्तपिाींमध्ये आली होती, हे खरे आहे. 
(४) बहृन्मुींबई महानगरपासलका व महाराषर प्रदषुि ननयींिि मींडळाने मुींबई 
शहरासाठी तयार केलले्या हवा प्रदषुि ननयींिि कृती आराखड्यास कें द्रीय प्रदषूि  
ननयींिि मींडळाच्या त्रिसदस्यीय ससमतीने मान्यता हदली असनू सदर 
आराखड्याची अींमलबजाविी प्रभावी करण्यात येत आहे. 
(५)  प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

परभणी येथील पररिहन महामांडळाच्या विभागीय िायाचलयाांतगचत 
 येणाऱ्या आगारातील प्रलांत्रबत िामाांबाबत 

 (६) * २३१५०   श्री.सरेुश िरपडुिर (पाथरी) :  सन्माननीय पररिहन मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) परभिी येथील पररवहन महामींडळाच्या पवभागीय कायायलय अींतगयत येिाऱ्या 
परभिी जजल्हयातील परभिी, पाथरी, गींगाखेड व हहींगोली जजल्हयातील 
कळमनरुी, वसमत या आगारातील २९ को्ी रुपयाींची काम े मागील ५ 
महहन्याींपासनू ननधी अभावी प्रलींत्रबत असल्याचे माहे जानेवारी, २०२१ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशयनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, परभिी जजल्हयातील गींगाखेड येथ े नवीन बस स्थानक 
बाींधण्याचा प्रस्ताव महामींडळाकड ेप्रलींत्रबत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन या कामाींसाठी ननधी 
उपलब्ध करुन देिे तसेच गींगाखेड बस स्थानक बाींधण्याच्या प्रस्तावाला 
मान्यता देण्याबाबत कोिती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्यास, पवलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 

अॅड. अननल परब : (१), (२) व (३) परभिी बसस्थानकाच्या रु.१३.०४ को्ी व 
कळमनरुी बसस्थानकाच्या रु.२.४१ को्ी इतक्या पनुबाांधिीच्या कामास 
प्रशासकीय मान्यता प्राप्पत झाली असनू, सदर कामाींचा कायायदेश देवनू काम सरुु 
करण्यात आलेले होत.े तसेच, बसमत बसस्थानकाच्या पनुबाांधिीच्या रु.९.४९  
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को्ीच्या कामास प्रशासकीय मान्यता प्राप्पत झाली आहे. परींत,ू कोरोना 
सींक्रमिामळेु महामींडळाच्या उत्पन्नात मोठ्या प्रमािात घ् झाल्यामळेु ननधी 
अभावी सदरची काम ेप्रलींत्रबत आहेत. गींगाखेड येथील बसस्थानक बाींधण्याकररता 
वास्तपुवशारदाची ननयकु्ती करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

मुखयमांत्री ग्रामीण पेयजल िायचक्रमाांतगचत िुरुड ि १६ गािे 
(चामोशी,जज.गडधचरोली) प्रादेशशि पाणी पुरिठा योजनेच्या िामात 

झालेला गैरव्यिहार 
 (७) *  २३२४२   डॉ.देिराि होळी (गडधचरोली) :  सन्माननीय पाणीपरुिठा ि 
स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मखु्यमींिी ग्रामीि पयेजल काययक्रमाअींतगयत गडधचरोली जजल्हयातील 
चामोशी तालकु्यातील ९ को्ी रुपयाींच्या कुरुड व १६ गावे प्रादेसशक पािी 
परुवठा योजनेच ेबाींधकाम सरुु आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, सदर काम सींथगतीने सरुु असल्याने या कामाची मदुत पिूय 
होवनूही ७०% देखील काम पिूय झालेले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या योजनेच्या बाींधकामात गरैव्यवहार झाला असनू सदर 
योजनेत ननकृष् दजायच ेपाईप वापरण्यात आलेले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आल ेव त्यानषुींगाने दोषीींवर कोिती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 

श्री. गलुाबराि पाटील : (१) होय. हे  खरे आहे. 
(२) अींशत: खरे आहे. सद्यजस्थतीत योजनेची ७८ ्क्के काम ेपिुय झालेली 
आहेत. 
(३) हे खरे नाही. योजनेमध्ये वापरण्यात आलेले पाईप हे भारतीय मानकाप्रमािे 
असनू महाराषर जीवन प्राधधकरि मान्यता प्राप्पत ियस्थ यींििेकडून तपासिी 
करूनच ्ाकण्यात आलेले आहेत. 
(४) योजनेच्या कामामध्ये गरैव्यवहार झालेला नाही. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

----------------- 
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मुांबई विद्यापीठाच्या िशलना येथील शशक्षण सांिुलातील  
अनेि नव्या इमारती ननिासी दाखला नसल्यामुळे  

विनािापर पडून असल्याबाबत 
 

(८) *  २०७७७   श्री.सांजय पोतनीस (िशलना), श्री.योगेश सागर (चारिोप), 
श्री.शमहीर िोटेचा (मलुुांड), श्री.पराग शाह (घाटिोपर पिूच), अॅड.पराग अळिणी 
(विलेपाले), िॅप्टन आर. सले्िन (सायन-िोळीिाडा), अॅड.आशशष शलेार 
(िाांदे्र पजश्चम), श्री.राम सातपतु े(माळशशरस), श्री.सनुनल प्रभ ू(हदांडोशी) :  
सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई पवद्यापीठाच्या कसलना येथील सशक्षि सींकुलातील अनेक नव्या 
इमारती ननवासी दाखला नसल्यामळेु पवनावापर पडून असल्याचे माहे जानेवारी, 
२०२१ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशयनास आल ेआहे हे खरे आहे काय, 

(२). असल्यास, नव्याने बाींधण्यात आलेल्या इमारतीींपकैी अनेक इमारतीना 
वषायनवुष ेननवासी दाखलाच न समळाल्याने अवघ्या दोन वषायत या इमारतीींची 
दरुवस्था झालेली असनू कोट्यावधी रुपये खचय करुन बाींधण्यात आलेल्या 
इमारतीींची काम ेननकृष् दजायची झाली आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त सशक्षि सींकुलातील परीक्षा भवनाच्या नव्या इमारतीलाही 
ननवासी दाखला समळाला नसताना तथेे पनुमुयल्याींकन पवभाग स्थलाींतररत 
करण्यात आला असनू या इमारतीमध्ये प्रशासनाने कुलगरुू व अधधकारी याींच े
कक्ष तयार केल ेआहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्यास 
चौकशीत काय आढळून आल ेव त्यानसुार कोिती काययवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 

श्री. उदय सामांत : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही.  
(३) परीक्षा भवनाच्या नव्या इमारतीमध्ये तात्परुती व्यवस्था म्हिून कुलगरुु, 
अधधकारी याींचे कक्ष तयार करण्यात आल ेआहेत.  
(४) व (५) पवद्यापीठाकडून ननवासी दाखला सींबींधधताकडून समळपवण्यासींदभायत 
पाठपरुावा सरुु आहे. 

----------------- 
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मुक्रमाबाद (ता.मुखेड, जज.नाांदेड) येथे िाळया बाजारात धान्य विक्री 
िरणाऱ्याांिर िारिाई िरण्याबाबत 

 (९) *  २३१०६   डॉ.तषुार राठोड (मखुेड) :  सन्माननीय अन् न ि नागरी 
परुिठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) मकु्रमाबाद (ता.मखुेड, जज. नाींदेड) येथील शासकीय धान्य गोदामातनू 
पवतरि करण्यासाठी पाठपवण्यात आललेा रेशनचा ६० जक्वी्ं ल गहू व ५० 
जक्वी्ं ल ताींदळू ्ेम्पो क्र. एम.एच.२६ ए. डी.०८१६ व एम.एच.०४ सी.पी.१५५९ 
मधून काळाबाजारात पवक्री करण्यासाठी घेऊन जात असताना स्थाननक गनु्हे 
शाखेच्या पोसलसाींनी जप्पत करून कारवाई केल्याचे हदनाींक ३१ ऑगस््, २०२० 
रोजी वा त्यासमुारास ननदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पोसलसाींनी हदलेल्या कफयायदीवरून मकु्रमाबाद पोसलसाींनी शासकीय 
गोदामपाल, ठेकेदार, व दोन ्ेम्पो चालकाींवर कलम ३/७ अत्यावश्यक वस्त ू
अधधननयम १९९५ अन्वये गनु्हा दाखल केला असनू दोघाींना ताब्यात घेतले आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आल ेव त्यानषुींगाने धान्यचा गरैव्यवहार करिाऱ्या ठेकेदार व त्याींना 
मदत करिारे अधधकारी व कमयचारी याींच्यावर कोिती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारिे काय आहेत ? 

श्री. छगन भजुबळ : (१) व (२) हे खरे आहे. 
या अनषुींगाने १) अमोल कासशनाथ यमेकर, वाहनचालक २)  सय्यद 

ननयमतअली सय्यद अकबरसाब, वाहनचालक ३)  बालाजी हनमींत बोधने, 
वाहतकु कीं िा्दार व ४)  रुपेश सभुाष मधुोळकर, गोदामपाल याींच्यावर पोलीस 
स््ेशन, मकु्रमाबाद येथ ेग.ुरु.नीं. १९३/२०२० कलम १६६ (अ), ४०९, ४२० १२०(ब), 
३४ भाींदपव सह कलम ३, ७ जजवनावश्यक वस्त ुकायद्यान्वये गनु्हा दाखल 
करण्यात आला आहे.          
    हद.०१ सप्प े्ंबर, २०२० रोजी ्ेम्पो चालक अमोल कासशनाथ यमेकर व 
सय्यद ननयमतअली सय्यद अकबरसाब याींना अ्क करण्यात आली 
आहे.  तसेच आरोपी कीं िा्दार बालाजी हनमींत बोधिे याींना हद.१३ डडसेंबर, 
२०२० रोजी तपासादरम्यान अ्क करण्यात आली आहे.   
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मा.न्यायालयाने या तीन आरोपीींची जामीनावर मकु्तता केली आहे. आरोपी 
शासकीय गोदामपाल रुपेश सभुाष मधुोळकर याींना मा.उच्च न्यायालय खींडपीठ 
औरींगाबाद याींनी हद.१७ नोव्हेंबर, २०२० रोजी अ्कपवूय जामीन मींजूर केला 
आहे.   
(३)  याप्रकरिी मकु्रमाबाद शासकीय धान्य गोदामाची तपासिी करण्यासाठी 
हद.०२ सप्प े्ंबर, २०२० रोजी तहससलदार देगलरू याींच्या नेततृ्वाखाली पथक 
नेमण्यात आल.े  या पथकाने मकु्रमाबाद शासकीय धान्य गोदामाची तपासिी 
करुन हद. २१ सप्प े्ंबर, २०२० रोजी तसेच तहससलदार मखुेड याींनी हद.०२ 
सप्प े्ंबर, २०२० रोजी अहवाल सादर केला. शासकीय गोदाम मकु्रमाबाद येथे 
पसु्तकी सशल्लकी पेक्षा गहू ४३ जक्वी्ं ल १५ ककलो व ताींदळू ३१ जक्वी्ं ल ३० ककलो 
जास्तीचा आढळून आल्याने महाराषर नागरी सेवा (सशस्त व अपील) ननयम 
१९७९ मधील तरतदुीनसुार नायब तहससलदार (परुवठा) याींची पवभागीय चौकशी 
प्रस्तावीत करण्यात आली आहे. तसेच मकु्रमाबाद येथील शासकीय गोदामपाल 
याींना हद.०४ सप्प े्ंबर, २०२० रोजी ननलींत्रबत करण्यात आल ेआहे.     
    पोसलसाींनी जप्पत केलेले धान्य जजल् हाधधकारी याींच्या आदेशानसुार 
शासकीय धान्य गोदामात जमा करुन घेतले असनू, शासन ननियय हद.२० एपप्रल, 
२०१७ मधील तरतदुीनसुार एकूि जप्पत केलेल्या ११० जक्वी्ं ल धान्याच्या 
बाजारभाव मलु्याींकनाच्या तीन प् म्हिजेच  रु.९,९१,५००/-  इतका दींड 
आकारुन सदर रक्कम वाहतकू देयकातनू वसलू करण्याबाबत आदेश हद.०७ 
डडसेंबर, २०२० अन्वये पारीत करण्यात आल ेआहेत.   
    गनु्हा दाखल झाल्यानींतर मा.जजल्हाधधकारी नाींदेड याींच्या हद.०२ 
सप्प े्ंबर, २०२० रोजीच्या आदेशानसुार मखुेड तालकु्यातील सवय रास्त भाव दकुान 
परवानाधारक याींच्या असभलेखाची तपासिी करण्याबाबत पथके स्थापन 
करण्यात आली.  तपासिी अहवालानसुार दोषी आढळून आलले्या दोन 
रास्तभाव दकुानाचे परवाने ननलींत्रबत करण्यात आल ेआहेत.  पोलीस तपास 
चाल ूआहे. 
(४)  तात्काळ काययवाही झाली आहे. पवलींब झालेला नाही. 
 

----------------- 
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पाचोरा (जज.जळगाांि) येथील शाळाांमध्ये बेिायदेशीरररत्या पद भरती 
िरणाऱ्या सांस्थाांिर िारिाई िरण्याबाबत 

 (१०) *   २४९६५   श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) : सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पाचोरा (जज.जळगाींव) येथील पी.के.सश ींदे पवद्यालय व नपवन आदशय 
माध्यसमक पवद्यालय व पथराड येथील श्री साई समथय माध्यसमक पवद्यालय व 
इतर शाळाींमधील सन २०१५ मध्ये प्रस्तापवत पद भरती ही सींच मान्यता सशक्षि 
उपसींचालक, नासशक याींच्या कायायलयातनू त्यात बदल व दरुुस्ती 
करुन  बेकायदेसशरररत्या होत असल्याचे ननदशयनास आल ेआहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, मा. शालेय सशक्षि मींिी याींनी सींबींधधत सींस्थेपवरुध्द हदनाींक १० 
माचय, २०२० रोजी जळगाींव येथे गनु्हा दाखल करुन एक वषायचा कालावधी 
होऊनही सदर सींस्था चालकाींपवरुध्द कोितीच कारवाई केली नाही, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी चौकशी करण्याची मागिी स्थाननक 
लोकप्रनतननधीींनी हदनाींक ९ नोव्हेंबर, २०२० रोजी वा त्यासमुारास सींचालक, 
माध्यसमक व उच्च माध्यसमक, सशक्षि सींचालनालय, पिेु आणि सशक्षि 
उपसींचालक, नासशक पवभाग, नासशक याींच्याकड े लखेी ननवेदनाद्वारे केली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने कोिती काययवाही केली आहे,वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारिे काय आहेत ?   
 

प्रा. िषाच गायििाड : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
पाचोरा (जज.जळगाींव) येथील पी.के.सश ींदे पवद्यालय, नवीन आदशय 

माध्यसमक पवद्यालय, श्री साई समथय माध्यसमक पवद्यालय व इतर शाळाींमधील 
सींचमान्यतमेध्ये पदाींमध्ये बदल झाल्याचे सकृतदशयनी ननदशयनास आल ेआहे. 
(२) याबाबत हदनाींक २१.०१.२०२० रोजी झालले्या बठैकीमध्ये सदर प्रकरिी 
कारवाईचे आदेश देण्यात आल े आहेत. त्याअनषुींगाने सशक्षि सींचालक 
(माध्यसमक व उच्च माध्यसमक) याींचे स्तरावर पढुील काययवाही सरुु आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) व (५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

----------------- 
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पनिेल (जज.रायगड) बस आगाराच्या नुतनीिरणाबाबत 
 

 (११) * २०४३२ श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.समीर िुणािार (हहांगणघाट), 
अॅड.आशशष शलेार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.अतलु भातखळिर (िाांहदिली पिूच), 
श्री.महेश बालदी (उरण), श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्रीमती मननषा 
चौधरी (दहहसर) सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
 (१) पनवेल (ता,पनवेल, जज,रायगड) बस आगाराच्या नतुनीकरिाच्या कामाला 
राज्य पररवहन महामींडळाकडून काढण्यात आलेल्या ननपवदा प्रकक्रयेत मे.इडूस 
पाकय  इीं्रनॅशनल प्रा.सल.  या ठेकेदार कीं पनीने सादर केलले्या ननपवदेला मान्यता 
देवनू बराच कालावधी होवनूही नतुनीकरिाच्या कामाला सरुूवात झाली 
नसल्याचे माहे जानेवारी, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशयनास आल ेआहे, हे 
खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, राज्य पररवहन महामींडळाकडून तयार करण्यात आलेल्या बस 
आगाराच्या आराखडयात िु् ी असल्याचे ननदशयनास आल्यामळेु नतुनीकरिाच्या 
कामाला सरुूवात झालेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त कीं पनीमाफय त माहे डडसेंबर, २०१८ मध्ये कामाला सरुूवात 
होण्याची अपके्षा असताना शासनाकडून अद्याप मींजुरी न समळाल्यामळेु बस 
आगाराच्या नतुनीकरिाच्या कामाला पवलींब होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय त्यात काय 
आढळून आल ेव त्यानसुार पनवेल बस आगाराच्या नतुनीकरिाच्या कामाला 
तातडीने सरुूवात करण्याबाबत कोिती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 

अॅड. अननल परब : (१) होय. 
(२), (३) व (४) पनवेल येथे आधुननक बसतळासह (बसपो य्) व्यापारी सींकुल 
बाींधिे या प्रकल्पातींगयत पनवेल येथे आगार, बसस्थानक, इतर आस्थापना, 
सदननका व वाणिज्य आस्थापना याींचा समावेश आहे. या प्रकल्पासाठी मे.इडूस 
पाकय  इीं्रनॅशनल प्रा.सल. याींची पवकासक म्हिून ननवड करण्यात आली आहे. 
सदर पवकासकाद्वारे प्रकल्पाचे आराखड ेपनवेल महानगरपासलकेस मींजूरीकरीता 
सादर करण्यात आल ेअसता, महानगरपासलकेच्या ननयमावलीनसुार त्यात काही 
बदल सचुपवण्यात आल ेव त्यानसुार बदल करुन नकाश ेपनु्हा सादर करण्यात 
आल ेआहेत. महानगरपासलकेची अद्याप नकाशाींना मान्यता प्राप्पत झालेली नाही. 
त्यामळेु प्रकल्पाच ेकाम सरुु झालेले नाही.  
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   सद्यजस्थतीत प्रवाशाींच्या सोयीकरीता पनवेल येथील पवुीच्या 
बसस्थानकातनू वाहतकू सरुळीत चाल ूआहे. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

राज्यातील खाजगी इांग्रजी माध्यमाच्या पुिच प्राथशमि शाळाांिडून 
अनतररक्त शुल्ि आिारणी होत असल्याबाबत 

 (१२) *  २३७९७   श्री.गणपत गायििाड (िल्याण पिूच), श्री.किसन िथोरे 
(मरुबाड), श्री.नरेंद्र भोंडिेर (भांडारा) :  सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) राज्यातील खाजगी पवशषेत: इींग्रजी माध्यमाच्या शाळाींच्या प्रवेश शलु्कावर 
देखरेख नसल्याने अशा शाळाींचे चालक व व्यवस्थापक दर एक- दोन वषाांनी 
मोठ्या प्रमािात फी वाढ करीत असल्याचे ननदशयनास आल ेआहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, प्पले ग्रपु आणि नसयरीचे शलु्कही मोठ्या शहराींमध्ये समुारे   एक 
लाख रुपयाींपयांत आकारल ेजात असल्याने पालक िस्त झाल ेआहेत, हे खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, शासनाने शाळाींची प्रवेश प्रकक्रया तसेच त्याची शलु्क आकारिी 
यासाठी ननयमावली तयार करण्याचा ननियय घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, यासींदभायत ननयमावली तयार करण्यात आली आहे काय तसेच 
अनतररक्त प्रवेश शलु्क आकारिाऱ्या शाळा चालक व व्यवस्थापक याींच्यापवरुध्द 
शासनाने कोिती कारवाई केली आहे वा करण्यात येत आहे 
(५) नसल्यास पवलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 

प्रा. िषाच गायििाड : (१) व (२) अींशत: खरे आहे. 
(३), (४) व (५) राज्यातील शाींळामध्ये महाराषर शकै्षणिक सींस्था (शलु्क 
पवननयमन) अधधननयमामधील तरतदुीनसुार शलु्क आकारण्यात येतात. 
  सदर अधधननयमाच्या कलम ७ व ११ नसुार अनकु्रमे पवभागीय शलु्क 
ननयामक ससमत्या व पनुरीक्षि ससमतीच ेगठन करण्याची तरतदू आहे. शालेय 
शलु्काबाबत या ससमत्याकड े पालक तक्रार करु शकतात. सदर ससमत्या गठीत 
करण्याची काययवाही सरुु आहे 

----------------- 
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िोरोना महामारीच्या िाळात मतृ पािलेल्या एसटी िमचचा-याांना आधथचि 
मदत देण्यासाठी घातलेली अट दरू िरण्याबाबत 

 

 (१३) *   २०५६३   अॅड.आशशष शलेार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.प्रशाांत ठािूर 
(पनिेल), श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), श्रीमती मेघना सािोरे बोडीिर 
(जजांतरू), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.लक्ष्मण जगताप (धचांचिड), श्री.जयिुमार 
रािल (शश ांदखेडा), श्री.पराग शाह (घाटिोपर पिूच), श्री.मांगेश चव्हाण 
(चाळीसगाि), श्री.सांभाजी पाटील-ननलांगेिर (ननलांगा), श्री.सांतोष दानिे 
(भोिरदन), अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), िॅप्टन आर. सेल्िन 
(सायन-िोळीिाडा), श्री.राम सातपतु े (माळशशरस), श्री.सनुनल िाांबळे (पणेु 
िॅन्टोन् मेंट), श्री.शाांताराम मोरे (शभिांडी ग्रामीण), श्री.उदयशसांग राजपतु (िन्नड), 
श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.गणपत गायििाड (िल्याण पिूच), श्री.अतलु 
भातखळिर (िाांहदिली पिूच), श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील (िोथरुड), श्रीमती 
माधुरी शमसाळ (पिचती), अॅड.राहुल हििले (नाशशि पिूच), श्री.प्रिाश फातपेिर 
(चेंबरू), श्री.राजेश पिार (नायगाांि), श्री.नरेंद्र भोंडिेर (भांडारा), श्री.सांजय साििारे 
(भसुािळ), डॉ.सांजय िुटे (जळगाि जामोद), डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ), 
श्री.टेिचांद सािरिर (िामठी), श्री.रमेश िोरगाांििर (भाांडूप पजश्चम), श्री.सरेुश 
(राजूमामा) भोळे (जळगाि शहर) : सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात कोरोना महामारीमळेु एस्ी महामींडळाचे १०० हून अधधक 
अधधकारी व कमयचारी दगावले असल्याचे माहे डडसेंबर, २०२० मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशयनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सींबींधधत कमयचाऱ्याींचा मतृ्य ू होण्यापवूी तो १४ हदवस 
आधी कतयव्यावर असला तरच त्याच्या वारसाींना ५० लाख रुपयाींची आधथयक 
मदत देण्याची वादग्रस्त अ् एस्ी महामींडळाने ठेवली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३)  असल्यास, कतयव्यावर नसताना कोरोनामळेु मतृ होिाऱ्या एस्ी 
कमयचाऱ्याींची सींख्या अधधक असनू मतृ्यपुवूी १४ हदवसाच्या कतयव्यावर 
नसल्याच्या अ्ीमळेु कोरोनामळेु मतृ झालेल्या अनेक एस्ी कमयचा-याींचे 
कु्ुींत्रबय ५० लाख रुपयाींची आधथयक मदत समळण्यापासनू वींधचत राहहल ेआहेत, हे 
ही खरे आहे काय, 
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(४)  असल्यास, एस्ी महामींडळाने घातलेली वादग्रस्त व जाचक अ् रद्द 
करुन कोरोना काळात मतृ पावलेल्या सवय एस्ी कमयचाऱ्याींना आधथयक मदत 
देण्यासाठी शासन स्तरावर कोिती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५)  नसल्यास पवलींबाची कारिे काय? 
 

अॅड. अननल परब : (१) हे खरे आहे. 
    कोरोना महामारीमळेु एस.्ी. महामींडळाच्या १०६ अधधकारी/कमयचाऱ्याींचा 
मतृ्य ूझालेला आहे. 
(२), (३) व (४) पवत्त पवभागाचा शासन ननियय हद.२९.०५.२०२० अन्वये, 
कोपवड-१९ सींबींधधत कतयव्य बजावताना कोपवडमळेु मतृ्य ुहोिाऱ्या कमयचाऱ्याींना 
शासनाने रु.५०/- लाख रुपयाचे पवमा कवच/सानगु्रह सहाय्य अ्ी व शतीच्या 
अधधन लाग ू केलेले आहे. उक्त शासन ननिययात  कोरोनामळेु मतृ होिारा 
कमयचारी, मतृ्यचु्या हदनाींकापवूी १४ हदवसाच्या काळात कतयव्यावर हजर असला 
पाहहजे अशी अ् अींतभूयत आहे. शासन ननिययाच्या धतीवर राज्य पररवहन 
महामींडळाच्या हद.०१.०६.२०२० च्या पररपिकान्वये राज्य पररवहन 
महामींडळातील बसेसच्या पररचालनाशी सींबींधधत व प्रत्यक्ष प्रवाशाींच्या सींपकायत  
येिाऱ्या राज्य पररवहन कमयचाऱ्याींना शासन ननिययातील अ्ी व तरतदुीनसुार 
रु.५०/- लाख चे पवमा कवच/सानगु्रह सहाय्य लाग ूकरण्यात आलेले आहे. सदर 
पवमा कवच/सानगु्रह सहाय्यास  राज्य पररवहन महामींडळाच्या सींचालक 
मींडळाने, महामींडळ ठराव हद.१०.०६.२०२० अन्वये, सदर बाबीींस कायोत्तर मींजुरी 
हदलेली असनू, शासन या योजनेसींबींधी वळेोवळेी जे आदेश ननगयसमत करील त े
आदेश राज्य पररवहन महामींडळास लाग ूकरण्यास मींजुरी हदलेली आहे. 
    तसेच, महामींडळाच्या हद.०१.०६.२०२० च्या पररपिकातील अ्ी व 
शतींची पतुयता केलेल्या ८ कमयचाऱ्याींना पवमा कवच दाव्याची रक्कम रु.५०.०० 
लाख अदा करण्यात आली आहे व उवयरीत ३ मतृ कमयचाऱ्याींच्या वारसाींना सदरची 
रक्कम अदा करिे कायायवाहीधीन आहे. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

राज्यातील ई-िचऱ्याच ेव्यिस्थापन िरण्याबाबत 
 (१४) *  २४५६५   श्री.रोहहत पिार (िजचत जामखेड) :   सन्माननीय 
पयाचिरण ि िातािरणीय बदल मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात ई-कचऱ्यात (E-waste) मोठ्या प्रमािात वाढ होत असनू 
ई-कचरा जागनतक स्तरावर मोठी समस्या बनत आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, राज्यात ननमायि होत असलेल्या ई-कचऱ्या पकैी पनुवायपर 
करण्यात येिाऱ्या ई-कचऱ्याचे प्रमाि याचा गत तीन वषायतील तपशील काय 
आहे, 
(३) असल्यास, ई-कचरा प्रकक्रयेत जवळपास ९५% कामगार असींघ्ीत क्षिेातील 
पवशषेत: शहरी झोपडपट््ीतील आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, ई कचरा व्यवस्थापन सींघ्ीत क्षेिात आिून यातनू 
रोजगारननसमयती तसेच पयायवरि सींरक्षिाच्या दृष्ीने शासनाने कोिती काययवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 

श्री. आहदत्य ठािरे : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) राज्यात ननमायि होिाऱ्या ई -कचऱ्या पकैी पनुप्रकक्रया/पनुवायपर करण्यात 
येिाऱ्या ई -कचऱ्याच ेमागील तीन वषायतील तपशील पढुीलप्रमािे आहे :- 

वषय प्रमाि (मे .्न) 
२०१७-१८ ७१९९.५८१ 
२०१८-१९ ९१३९.०३६ 
२०१९-२० 
 

१३१४१.९३ 

(३) इलेजक्रकल व इलके्रॉननक उपकरिाींसींबींधधत गोळा केलेल्या ई- कच-याच े
अधधकृत डडसमॅन्लसय व ररसायकलसयव्दारे पवल्हेवा् लावण्यात येत.े महाराषर 
प्रदषुि ननयींिि मींडळाने ९० डडसमॅन्लसय व ९ ररसायकलसय अधधकृत केलेले 
असनू यात कुशल कामगार असतात. परींत,ु सींकलन प्रकक्रयेत असींघ्ीत कामगार 
असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 
(४) इलेजक्रकल व इलके्रॉननक उपकरिाींच्या उत्पादकाींच्या EPR (Extended 
Producers Responsibility) प्पलान मध्ये ई-कचरा सींकलन कें द्राींबाबत नमदू 
असत े तसेच महाराषर प्रदषुि ननयींिि मींडळामाफय त औद्योधगक 
आस्थापनाींमध्ये ननमायि होिाऱ्या ई -कचऱ्याची शास्िोक्त पद्धतीने पवल्हेवा् 
लावण्याच्या अ्ी व शती नमदू करूनच त्या औद्योधगक आस्थापनाींना 
सींमतीपि देण्यात येत.े याव्यनतररक्त ई  कचरा (व्यवस्थापन) ननयम २०१६ 
अींतगयत तरतदुीींचे पालन करण्याचे ननदेश सवय महानगरपासलकाींना देण्यात आलेले 
असनू गेल्या २ वषायत अनधधकृत व्यापाराची तपासिी व त्यानषुींगाने महाराषर  
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प्रदषुि ननयींिि मींडळामाफय त  जजल्हा प्रशासनासोबत वेळोवेळी बठैका 
आयोजजत करण्यात आलले्या आहेत. तसेच याबाबत व्यापक जनजागतृीसाठी 
वतयमान पि, इलेजक्रसस्ी त्रबल्स ,आकाशवािी/रेडडओ या माध्यमाींचा वापर 
करण्यात आलेला आहे. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

उल्हासनगर (जज.ठाणे) येथील िालधनूी  
नदीच ेप्रदषुण रोखण्याबाबत 

 (१५) *   २२५११   श्री.िभैि नाईि (िुडाळ), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), 
डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.लहू िानड े (श्रीरामपरू), श्री.िुमार 
आयलानी (उल्हासनगर), श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.प्रताप सरनाईि 
(ओिळा माजजिडा) :   सन्माननीय पयाचिरण ि िातािरणीय बदल मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) उल्हासनगर (जज.ठािे) येथील वालधूनी नदीत हदनाींक १० जानेवारी, २०२१ 
रोजी मध्यरािी पवषारी रसायन सोडल्याने रसायनाच्या उग्र वासाने नदी 
पररसरातील भरतनगर, समतानगर, कैलास कॉलनी तसेच अन्य भागातील 
नागरीकाींना बाधा झाल्याचे ननदशयनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, या वायमुळेु नागरीकाींना डोळ्याची जळजळ, मळमळ तसेच 
डोकेदखुी इ. िास होऊ लागल्याने घाबरलेले नागरीक कु्ुींबासह रस्त्यावर 
आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, लोकप्रनतननधीींनी यापवुी हदनाींक २८ सप्प े्ंबर, २०२० रोजी ्ँकर 
माकफयाींवर कारवाई करण्याची मागिी करूनही अद्याप कोितीच काययवाही न 
झाल्याने नागररकाींमध्ये भीतीचे वातावरि ननमायि झाल ेआहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, पवभागाच्या अवर सधचव याींनी हदनाींक १४ डडसेंबर, २०२० रोजी 
सदस्य सधचव याींना पिाद्वारे तातडीने काययवाही करण्याचे पि देऊनही 
अद्यापपयांत स्थाननक प्रशासन, एमआयडीसी पोलीस आणि महानगरपासलका 
याींचेकडून कोितीच काययवाही होत नसल्याने ्ँकर माकफया नदीमध्ये पवषारी 
वाय ूसोडत असल्याच ेननदशयनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आल ेव त्यानषुींगाने पयय् काींना आकय पषत करण्यासाठी नदीच्या 
ककनाऱ्याचे सशुोसभकरि करिे व नदी पररसरात पवषारी वाय ु सोडिाऱ्याींवर 
तसेचा त्याकड ेदलुयक्ष करिाऱ्याींवर कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, पवलींबाची कारिे काय आहेत ? 

श्री. आहदत्य ठािरे : (१) व (२) हे अशींत: खरे आहे. 
(३)  हे खरे नाही. 
     याबाबत तक्रारीच्या अनषुींगाने चौकशीसाठी मींडळाकडून हदनाींक 
१०/१/२०२१ स्थळ पाहिी केली असता प्रथमदशयनी मे. बायोजक्झरा फामाय प्रा.सल. 
या कारखान्याच ेऔद्योधगक साींडपािी नाल्यामध्ये कीं पाऊड मधून णझरपनु जात 
असल्याचे ननदशयनास आल ेहोत ेव त्यानसुार सदरील उद्योगास हद. १३/१/२०२१ 
रोजी कारखाना बींद करण्याचे आदेश बजावण्यात आललेे आहेत. त्याचबरोबर, 
सदर कीं पनीपवरूध्द सशवाजी नगर पोलीस स््ेशन मध्ये हद.  १३/१/२०२१  रोजी 
गनु्हा दाखल करण्यात आला आहे (CR No. ००१३) 

त्याचप्रमािे, उल्हासनगर महानगरपासलका क्षिेात (मे. सेच्यरुी रेयॉन 
कीं पनीच्या जवळ) बेकायदेशीरपिे ्ँकरद्वारे रसायन सोडत असल्याच े
आढळल्याने सदर ्ँकरवर उल्हासनगर महानगरपासलका याींच्याकडून हदनाींक 
१६/०१/२०२१ रोजी गनु्हा दाखल करण्यात आला आहे. 
      महाराषर औद्योधगक पवकास महामींडळाकडून धचखलोली-मोररवली 
येथील ्ँकरपवरुध्द कारवाई करण्याबाबत स्थाननक पोसलसाींकड े सींरक्षि 
परुपवण्याबाबत कळपवण्यात आल ेआहे. तसेच, महाराषर औद्योधगक पवकास 
महामींडळाकडून अनधधकृत ्ँकरवर लक्ष ठेवण्यासाठी एकूि १७ हठकािी 
सीसी्ीव्ही कॅमेरे बसपवण्याचे प्रस्तापवत आहे. 
(४) हे खरे नाही.  
(५) व (६) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

राज्यातील स्िायत्त तसेच शासिीय अशभयाांत्रत्रिी िॉलेजिर ननयामि 
मांडळाची ननयुक्ती िरण्याबाबत 

 (१६) *  २२६७५  श्री.प्रमोद (राज)ू रतन पाटील (िल्याण ग्रामीण) : 
सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात माहे नोव्हेंबर, २०१९ मध्ये शासकीय इींजजननअररींग कॉलेजचा 
काययभार पाहिाऱ्या ननयामक मींडळाचा काययकाळ सींपषु्ात येऊनही अद्याप  
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नवीन ननयामक मींडळाची ननयकु्ती करण्यात न आल्याने या कॉलेजसींदभायतील 
सवय कामे प्रलींत्रबत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासकीय व स्वायत्त इींजजननयर कॉलेजमध्ये पवद्यार्थयाांना 
दजेदार सशक्षि समळाव ेया उद्देशाने सशक्षि, उद्योग प्रशासकीय व्यवस्थापन  
अशा पवपवध क्षिेातील मान्यवराींची ननवड करून ननयामक मींडळाची स्थापना 
करण्याची आवश्यकता असताना एक वषाांहून अधधक कालावधी होऊनही अद्याप 
ननयामक मींडळाची स्थापना न करण्याची सवयसाधारि कारिे काय आहेत, 
(३) असल्यास, कॉलेजच्या ननयामक मींडळाच्या ननयकु्तीचा प्रस्ताव तींिसशक्षि 
सींचालनालयाने यापवूीच शासनाकड ेसादर केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आल ेव त्यानषुींगाने मुींबईतील व्ही.जे.्ी.आय. स्वायत्त कॉलजेसह 
७ शासकीय इींजजननयर कॉलजेवर शासनामाफय त पवनापवलींब ननयामक मींडळाची 
ननयकु्ती करण्याच्या दृष्ीन ेकोिती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 

श्री. उदय सामांत : (१), (२), (३) व (४), पवद्यापीठ अनदुान आयोगाच्या 
स्वायत्ततबेाबतच्या मागयदशयक सचुना आणि महाराषर सावयजननक पवद्यापीठ 
(सींलग्न महापवद्यालये, मान्यताप्राप्पत पररसींस्था आणि सींचसलत ककीं वा घ्क 
महापवद्यालये याींना स्वायत्तता देण्याबाबतची मानके) एकरूप पररननयम, २०१८ 
मधील तरतदूीनसुार सशक्षि, उद्योग, प्रशासकीय व्यवस्थापन अशा पवपवध 
क्षेिातील मान्यवराींची ननवड करुन ननयामक मींडळाची स्थापना करण्याबाबतची 
काययवाही शासनस्तरावर सरुु आहे. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

अिोला जजल््यातील शासिीय धान्य गोदामातील ज्िारीचे झालेले निुसान 
 (१७) *  २१५२८   श्री.गोिधचन माांगीलाल शमाच (ऊफच ) लालाजी (अिोला 
पजश्चम) :   सन्माननीय अन् न ि नागरी परुिठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  अकोला जजल्हयातील शासकीय धान्य गोदामाींमध्ये चार वषाांपवूी १ हजार 
५०० रुपये प्रनतजक्वी्ं ल आधारभतू दराने खरेदी करण्यात आलेल्या रुपये १० 
हजार  ४४५  जक्वी्ं ल  ज्वारीचा  भसुा  झाल्याच ेमाहे  जानेवारी २०२१ मध्ये  
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वा त्यादरम्यान ननदशयनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाकडून परवानगी समळाल्यानींतर २२ रुपये प्रनतजक्वी्ं ल 
दराने भसुा झालेल्या ज्वारीची पवल्हेवा् लावण्याची प्रकक्रया हदनाींक १ जानेवारी, 
२०२१ पासनू जजल्हा परुवठा अधधकारी कायायलयाने सरुू केली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व त्यानषुींगाने याप्रकरिी दोषी असिा-याींपवरुद्ध कोिती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारिे काय आहेत? 
 

श्री. छगन भजुबळ : (१) व (२) खरीप पिन हींगाम २०१५-२०१६ व २०१६-२०१७ 
मध्ये खरेदी केलले्या ज्वारीचे उचल आदेश  भारतीय खाद्य ननगम, नागपरू 
याींचेकडून समळाल े नसल्याने जजल्हा परुवठा अधधकारी, अकोला याींचेकडून 
ज्वारीची उचल झाली नाही.  जजल्हाधधकारी, अकोला याींचेकडून सदर ज्वारीची 
पवल्हेवा् लावण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास प्राप्पत झाल्यानींतर शासन 
ननयमानसूार प्रयोगशाळा अहवाल इत्यादीींची पतूयता करुन घेऊन  ननपवदाद्वारे 
उच्चतम बोली लाविाऱ्या सींस्थेस शासन मान्यतनेींतर सदर ज्वारी पवल्हेवा्ीस 
हद. ०१.१२.२०२० च्या पिान्वये मींजूरी देण्यात आली आहे. 
(३) सदर प्रकरिी शासनाच्या नकुसानीबाबत जजल्हाधधकारी अकोला याींच े
स्तरावर चौकशीची काययवाही सरुु आहे. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

----------------- 
राज्यात सिच शाळाांमध्ये मराठी भाषा विषय अननिायच िरण्याबाबत 

  

(१८) * २२४६७   श्री.सदा सरिणिर (माहहम), श्री.मांगशे चव्हाण 
(चाळीसगाि) :  सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील इींग्रजी माध्यमाींसह सवय शाळाींमध्ये मराठी भाषा पवषय सक्तीचा 
करण्याचा ननियय गत वषी घेण्यात येऊनही अद्याप त्याची अींमलबजाविी झाली 
नाही, हे खरे आहे काय, 
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(२)  असल्यास, राज्य, कें द्र व आींतरराषरीय बोडायशी सींलग्न असलेल्या सवय 
माध्यमाींच्या शासकीय व अनदुाननत शाळाींमध्ये दहावी पयांत ्प्पप्पया्प्पयाने 
मराठी भाषा अननवायय करण्याचा ननियय शासनाने घेतला आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३)  असल्यास, मराठी भाषा पवषय अननवायय करण्याचा कायदा लाग ू
केल्यानींतर शाळाींची तपासिी करुन उक्त कायद्याची अींमलबजाविी न 
केल्यास शासन करण्याची तरतदू केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, मराठी भाषा सक्ती करण्याबाबत शासनाकडून कोित े ननियय 
घेण्यात आले आहेत तसेच राज्यातील काही शाळाींमध्ये कोरोना या आजाराच्या 
कारिास्तव मराठी भाषा सक्तीच्या ननयमाींचे पालन होत नसल्याचे ननदशयनास 
आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आल े व त्यानषुींगाने मराठी भाषा न सशकपविाऱ्या शाळाींवर 
कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, पवलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 
प्रा. िषाच गायििाड : (१) हे  खरे नाही. 
(२) व (३) हे खरे आहे. 
(४) हे खरे नाही. 
      राज्यातील शाळाींमध्ये मराठी भाषचेे सक्तीचे अध्यापन व अध्ययन 
अधधननयम  २०२०, हदनाींक ०१.०४.२०२० पासनू लाग ूकरण्यात आला आहे. 
महाराषर राज्यातील सवय शाळाींमध्ये मराठी भाषचेे अध्यापन व अध्ययन 
सक्तीचे करण्यासाठी सवय परीक्षा मींडळाींना कळपवण्यात आले आहे.मराठी भाषा 
सक्तीच्या ननयमाींच ेपालन होत ेककीं वा नाही याबाबत माहहतीचे सींकलन करण्यात 
येत आहे.      
(५) व (६) प्रश्न उद्भवत नाही. 
  

----------------- 
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अांबाजोगाई (जज.बीड) येथील स् िस् त धान् य दिुानदाराांना गोदामातून िमी 

धान् य शमळत असल्याबाबत  
 (१९) * २१९८२   श्रीमती नशमता मुांदडा (िेज)    सन्माननीय अन् न ि नागरी 
परुिठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  अींबाजोगाई (जज.बीड) येथील स्वस्त धान्य दकुानदाराींनी गोदामामधून 
देण्यात येिा-या धान्य पोत्याींमध्ये ५० ककलो ऐवजी ४२ त े४४ ककलोच धान्य 
समळत असल्याची तक्रार केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, तक्रारीनसूार समाजसेवक श्री.नींदककशोर मुींदडा याींनी स्वतः 
पाहिी केली असता गोदाम रक्षक, अींबाजोगाई याींनी उक्त बाब खरी असल्याच े
मान्य केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३)   असल्यास, सदर प्रकरिात नायब तहससलदार, परुवठा व गोदामरक्षक, 
अींबाजोगाई याींच्यापवरुद्ध सशस्तभींगाची कारवाई सरुु करण्याचा प्रस्ताव 
जजल्हाधधकारी, बीड याींच्याकड े सादर करण्यात आला असनू धान्य गोदाम 
कामकाजात ननषकाळजीपिा करिाऱ्या एका हमालास काययमकु्त करण्यात आल े
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४)  असल्यास, सदर दोषीींपवरोधातील सशस्तभींगाची कारवाई पिूय झाली आहे 
काय, त्यानसुार त्याींचेवर कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५)   नसल्यास, पवलींबाची कारिे काय आहेत? 
 

श्री. छगन भजुबळ : (१) हे खरे नाही. 
     तथापप मा. पवधान सभा सदस्या याींनी हद.१७.०१.२०२० चे पिान्वये 
उपपवभागीय अधधकारी, अींबाजोगाई याींचेकड ेतक्रार हदली असनू, सदर तक्रार 
उपपवभागीय अधधकारी, अींबाजोगाई याींनी हद.२७.०१.२०२० चे पिान्वये तहससल 
कायायलय, अींबाजोगाई याींचकेड ेपाठपवली आहे. 
(२)  शासकीय गोदामातील कट््यात ४२ त े४४ ककलो  धान्य असल्याचे नायब 
तहससलदार, परुवठा व गोदाम रक्षक, अींबाजोगाई याींनी मान्य केल ेआहे. 
(३) तहससलदार अींबाजोगाई याींनी हद.१३.०२.२०२० चे पिान्वये श्री.जी.एल. 
साळुींख,े नायब तहससलदार, परुवठा व श्री.शखे वसीम, गोदाम रक्षक, अींबाजोगाई 
याींचेपवरुध्द सशस्तभींगाची काययवाही प्रस्तापवत केली आहे. तसेच हमाल व 
मकुादम याींच्यात हजेरी लाविेबाबत झालेल्या तक्रारीच्या अनषुींगाने हमाल 
मकुादमास काययमकु्त करण्यात आले आहे. 
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(४) श्री.जी. एल. साळुींख,े नायब तहससलदार, परुवठा याींचेकडून परुवठा 
पवभागाचा काययभार  हद.२८.०१.२०२० चे आदेशान्वये काढून घेऊन इतर नायब 
तहससलदार याींचेकड ेसोपपवण्यात आला आहे.  तसेच श्री.शखे वसीम, याींचा 
गोदामरक्षक पदाचा पदभार काढून घेऊन   त्याींना तहससल कायायलयातील 
आवक जावक शाखेचा काययभार हद.२७.०१.२०२० चे आदेशान्वये देण्यात आला 
आहे. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

रत्नाधगरी जजल्हा पयचटन जजल्हा म्हणून घोवषत िरणेबाबत 
  

(२०) *   २४२१४   श्री.भास्िर जाधि (गहुागर)   सन्माननीय पयचटन मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रत्नाधगरी जजल्हा हा अनेक क्राींतीकारक आणि भारतरत्नाींचा जजल्हा असनू 
जजल्हयातील समदु्रककनारे, खाडया आणि ननसगय पयय् काींचे लक्ष वेधून घेतात, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील एखादा जजल्हा “पयय् न जजल्हा” म्हिून घोपषत 
करण्यासाठीचे ननकष तयार करण्याची काययवाही पिुय झाली आहे काय, 
(३)  असल्यास, सदर ननकषानसुार रत्नाधगरी जजल्हा पयय् न जजल्हा म्हिून 
जाहहर करण्याबाबत शासनाने कोिती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्यास, पवलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 
श्री. आहदत्य ठािरे : (१) होय. 
(२), (३) व (४) राज्यातील एखादा जजल्हा ‘पयय् न जजल्हा’ म्हिून घोपषत 
करण्यासाठी नवीन सधुारीत ननकष तयार करण्याची काययवाही सरुु आहे. ननकष 
तयार करण्यात आल्यानींतर पवहहत ननकषानसुार रत्नाधगरी जजल्हा ‘पयय् न 
जजल्हा’ म्हिून घोपषत करण्याबाबत पढुील काययवाही करण्याचे प्रस्तापवत आहे. 

 
----------------- 
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राज्यात शशक्षण विभागातील प्रशासिीय अधधिारी याांनी सांगनमत िरून 

बनािट िागदपत्राांच्या आधारे शशक्षि भरती िेल्याबाबत 
  

(२१) *  २२१५६   श्री.राम सातपतु े (माळशशरस), श्री.लक्ष्मण जगताप 
(धचांचिड) : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) सन २०११ नींतर सशक्षक भरतीला बींदी असतानाही सशक्षि पवभागातील 
प्रशासकीय अधधकारी व सशक्षक सींघ्नेच ेपदाधधकारी याींनी सींगनमत करून 
बनाव् कागदपिाींच्या आधारे सशक्षक भरती केल्याचे ननदशयनास आल ेआहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरिात २८ जिाींनी अ्कपवूय जासमनासाठी अजय दाखल 
केला असनू यामध्ये कोट्यवधीींची फसविकू झाली असल्याची माहहती गनु्हयाच े
तपास अधधकारी सहाय्यक पोलीस आयकु्त याींनी   हदली आहे हे खरे आहे 
काय, 
(३)  असल्यास, यामध्ये पोसलसाींनी बनाव् सशक्के आणि   भरती गरैव्यवहार 
प्रकक्रयेसींबींधातील   दस्तऐवज जप्पत केल ेआहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय असल्यास चौकशीत 
काय आढळून आल ेव त्यानसुार दोषी अधधकाऱ्याींवर कोिती कारवाई केली आहे 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारिे काय आहेत ? 

प्रा. िषाच गायििाड : (१) अशींत: खरे आहे. 
(२), (३) व (४) याबाबत पिेु जजल्हयातील एका प्राथसमक शाळेतील बनाव् 
सशक्षक ननयकु्तीसींदभायत बींडगाडयन पोलीस ठािे, पिेु येथे एकूि ५ अधधकारी व 
अन्य २३ जिाींपवरुध्द गनु्हा क्र. ४०३/२०१९, हद. १४/१०/२०१९ रोजी दाखल 
करण्यात आला. गनु्हयाचा पढुील तपास सरुु आहे. त्याचबरोबर शालेय सशक्षि 
पवभागाकडूनही चौकशीबाबत आवश्यक ती काययवाही करण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

----------------- 
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क्षेपणभूमीिर जाळण्यात येणाऱ्या िचऱ्यामुळे िायू  

प्रदषूणात िाि होत असल्याबाबत 
  

(२२) *   २२५०१   श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी) :   सन्माननीय पयाचिरण ि 
िातािरणीय बदल मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  क्षेपिभमूीवर ्ाकण्यात येत असलेला कचरा जाळण्यात येत असल्यामळेु 
वाय ूप्रदषूिात वाढ होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर कचऱ्यात प्पलॅजस््कचे प्रमाि सवायधधक असल्याने 
प्पलॅस््ीकचे ज्वलन होऊन पवषारी वाय ू हवेत मोठ्या प्रमािात समसळून 
वायपु्रदषुि होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, वायपु्रदषूिामळेु होिाऱ्या मतृ्यूींमध्ये राज्याचा दसुरा क्रमाींक 
लागतो, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय ननषपन्न झाल ेव वायपु्रदषुि रोखण्याच्या अनषुींगाने कोिती काययवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५)  नसल्यास, पवलींबाची कारिे काय आहेत ?  
 

श्री. आहदत्य ठािरे : (१) घनकचरा व्यवस्थापन ननयम, २०१६ नसूार शहरात 
ननमायि होिाऱ्या कचऱ्याचे पवलगीकरि करुन शास्िोक्त पध्दतीने कचऱ्यावर 
प्रकक्रया केली जात.े तथापप, जैपवक पवघ्नादरम्यान ननमायि होिाऱ्या वायमुळेु 
आग लागण्याच्या काही तरुळक घ्ना ननदशयनास आल्या आहेत. 
(२) व (३) हे खरे नाही. 
(४) व (५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

न्य ुसुभेदार ले-आऊट, एच.बी.टी. (जज.नागपूर) येथील िला ि िाणणज्य 
महाविद्यालयातील प्राध्यापिाांच्या ननयुक्तीबाबत 

  

(२३) *  २१६२४   श्री.नरेंद्र भोंडिेर (भांडारा) :  सन्माननीय उच् च ि तांत्र 
शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१)  नागपरू येथील न्य ु सभेुदार ले-आऊ्, एच.बी.्ी. कला व वाणिज्य 
महापवद्यालयात सन १९९१ त े१९९५ या कालावधीत सहाय्यक प्राध्यापकाच्या  
 



27 
(अधधव्याख्याता) ननयकु्त्या अनसुधुचत जाती प्रवगायतील त्रब ींद ूनामावलीनसुार  न 
करता ननयमबाहय  पध्दतीने केल्याने शासनाची  वेतनापो्ी कोट्यवधी 
रुपयाींची फसविकू झाल्याबाबत माहहती अधधकार काययकत ेश्री.प्रकाश वाघमारे 
याींनी मा. सशक्षि सींचालक, उच्च तींिसशक्षि पिेु, कुलगरुू, राषरसींत तकुडोजी 
महाराज पवद्यापीठ, नागपरू आणि  सहसींचालक, उच्च तींिसशक्षि पवभाग, 
नागपरू, याींना हद. १७  जुल,ै २०१८ रोजी वा त्यासमुारास लेखी ननवेदन हदल े
आहे, हे खरे आहे काय,                                 

(२) असल्यास, सदर तक्रारीनसुार कुलगरुू, राषरसींत तकुडोजी महाराज 
पवद्यापीठ नागपरू याींनी चौकशी ससमती गठीत करून हदनाींक २९ एपप्रल, २०१९, 
हदनाींक १६ जलु,ै २०१९ व हदनाींक २४ जुल,ै २०१९ रोजी चौकशी करून अहवाल 
सादर करण्याचे ननदेश हदल ेआहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरिी दोषीींवर महाराषर शासन व पवद्यापपठ कायदा व 
ननयमाींतगयत उधचत काययवाही करण्यासींदभायत सहसींचालक, उच्च तींिसशक्षि 
पवभाग, नागपरू याींनी कायायलयीन पि क्र. ९३४३/२०१८, हद. २/७/२०१८ रोजीनसुार 
कुलसधचव (अनशुासनात्मक ससमती) राषरसींत तकुडोजी महाराज पवद्यापीठ, 
नागपरू कळपवले आहे हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आल ेव त्यानषुींगाने दोषीींपवरूध्द कोिती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे,                          
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 
श्री. उदय सामांत : (१)  होय,  हे खरे आहे. 
(२)  होय, हे खरे आहे. 
(३)  होय, हे खरे आहे. 
(४)  सन १९९१-१९९५ या कालावधीत सदर महापवद्यालय शासन अनदुानावर 
नव्हत.े तत्कालीन ननयकु्त्यासींदभायत पवद्यापीठाकडून चौकशी ससमती गठीत 
करण्यात आली असनू काययवाही सरुु आहे. 
(५)   प्रश्न उद्भवत नाही. 
 

----------------- 
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गोंडिाना विद्यापीठाच् या पदव् या अनधधिृत असल् याबाबत 

  

(२४) *  २११३१   श्री.सधुीर मनुगांटीिार (बल्लारपरू) :   सन्माननीय उच् च ि 
तांत्र शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) पवद्यापीठ अनदुान आयोगाच् या (यजुीसी) राजपिात ज्या पदव् याींची नाव े
नाहीत अशा सवय पदव् या अनधधकृत आहेत, अस ेयजुीसीने सन २०१४ मध्ये 
स् पष ् केल् यानींतरही गोंडवाना पवद्यापीठाद्वारे अद्यापही काही अभ् यासक्रम 
नावात बदल न करता सरुू आहेत तसेच आधीच् याच नावाने पदव् या देण् यात येत 
असल् याने हे पदवीप्राप्प त पवद्याथी कें द्रीय लोकसेवा आयोगाच् या (यजुपीएससी) 
परीक्षेसाठी ग्राहय धरण् यात येिार नसल् याची माहहती माहे सप्प ्ेंबर, २०२० च् या 
पहहल् या आठवडयात ननदशयनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, गोंडवाना पवद्यापीठान े हदनाींक २६ ऑगस् ् २०२० रोजी वा 
त्यासमुारास सन २०२०-२१ या शकै्षणिक सिासाठी जवळपास ३८ अभ् यासक्रमाींची 
सशक्षिशलु् क यादी जाहीर केली आहे. माि, या अभ् यासक्रमाींपकैी मास् ्र ऑफ 
इींडस् रीयल ररलशेनसशप व पसयनल मॅनेजमें् (एमआआपीएम) मास् ्र ऑफ लेबर 
स् ्डडज (एमएलएम) बॅचलर ऑफ फॅशन डडझाईन (बीएफडी), मास् ्र ऑफ 
फॅशन डडझाईन (एमएफडी), बॅचलर ऑफ  कफजजकल एज् यकेुशन (बीपीएड), 
बॅचलर ऑफ लायब्ररी अॅन् ड इन् फॉमेशन सायन् स (एमएलआयसी) या 
अभ् यासक्रमाींच् या नावात बदल न करता तसेच ठेवण्यात आले असनू अनाधधकृत 
पदव् या देिे सरुू आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त पदव् याींची नाव े यजुीसीने सन २०१४ मध्ये बदललेली 
असताना सधु् दा गोंडवाना पवद्यापीठाने अद्यापही या पदव् याींच् या नावात 
सधुारिा केल् या नसल्याने या पदव् या अनाधधकृत ठरिार असल् याची तक्रार 
कॉप्प स चे कायायलय अधीक्षक डॉ. असभषके हरदास याींनी शासनाकड ेकेली आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय,वा करण्यात 
येत आहे 
(५)  नसल् यास, पवलींबाची कारिे काय आहेत ? 
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श्री. उदय सामांत : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) हे खरे आहे. 
(४) डॉ. हरदास याींना पवद्यापीठान ेहद. ०४/०९/२०२० च्या पिान्वये अवगत करुन 
हदल ेआहे. आणि सींचालक उच्च सशक्षि याींना याबाबतचा सींपिूय अहवाल सादर 
केला आहे. तसेच पवद्यापीठातील सींबींधधत प्राधधकरिाच्या मान्यता अींनतम 
झाल्या असनू अशा पदव्याची पनुयनामाींकन केल्याबाबतची अधधसचूना हद. 
२७/११/२०२० रोजी पवद्यापीठाने ननगयसमत केली आहे. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

िाशी खारेपाट (ता.पेण, जज.रायगड) विभागातील नऊ गािाांचा  
पाणीपुरिठा बांद असल्याबाबत 

 (२५) *  २४४३९   श्री.भरतशठे गोगािल े(महाड) :   सन्माननीय पाणीपरुिठा 
ि स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वाशी खारेपा् (ता.पेि, जज.रायगड) पवभागातील नऊ गावाींना हे्विे 
धरिातील पािी पपण्याकररता तसेच ससींचनाकररता राखीव असताना केवळ 
शासककय ननजषक्रयतमेळेु मागील १२ वषायपासनू शतेकरी व ग्रामस्थाींना पािी 
समळाल ेनसल्याचे माहे जानेवारी, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशयनास आल े
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त खारेपा् पवभागातील जनवली बेडी, जनवली, तामशी बींदर, 
मींिीबेडी, घोडा बींदर, माळेघर वाडी, ठाकूर बेडी, बोरकर वाडी, बहहरम को्क या 
नऊ गावाींच्या पाईपलाईनवर माती साचल्याने पािीपरुवठा बींद झाल्याच े
ननदशयनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यासींदभायत ग्रामस्थाींच्यावतीने मा.मखु्यमींिी महोदयाींना लेखी 
ननवेदन हदले आहे, हे ही खरे आहे काय 
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून 
आल े व तदनसुार यास जबाबदार असिा-याींपवरुध्द कारवाई करुन बींद 
पािीपरुवठा ननयसमत सरुू करण्याबाबत कोिती काययवाही व उपाययोजना केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारिे काय आहेत ? 
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श्री. गलुाबराि पाटील : (१) व (२) हे अींशत: खरे आहे. 
    खारेपा् पवभागातील या नऊ गावाींपकैी आठ गाव े योजनेतील ्ोकाची 
असनू पाण्याचा तु् वडा असल्याने व परेुशा पाण्याच्या दाबाअभावी पािी परुवठा 
अपरुा होत आहे.   
    तसेच प्रकल्पाच्या लाभक्षेिातील नागरीकरि व इतर कारिाींमळेु ११८९ हे. 
सस ींचन क्षिेात कपात होत आहे. 
(३) सदर ननवेदनाचा शोध घेतला असता सदर ननवेदन प्राप्पत झाल ेनसल्याच े
आढळून आल.े 
(४) महाराषर जीवन प्राधधकरिामाफय त शहापाडा ३८ गावे (पवतरि व्यवस्था) 
प्रादेसशक पािी परुवठा योजने अींतगयत पवतरि व्यवस्था ् ाकिे व सात जलकुीं भ 
बाींधिे हे काम जल जीवन समशन अींतगयत प्रस्तापवत असनू सदर प्रस्तावावरील 
शरेेपतुयता करण्याची काययवाही प्रगतीपथावर आहे. 
   खारेपा् पवभागातील नऊ गावाींतील बींहदस्त नसलका पवतरि प्रिालीद्वारे 
३१०९ हे. सस ींचन हे्विे धरिातनू प्रस्तापवत आहे. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

सातारा जजल्हयातील जजल्हा पुरिठा विभागातील गरैव्यिहाराबाबत  
  

(२६) *  २०६०२   श्री.हदपि चव्हाण (फलटण) : सन्माननीय अन् न ि नागरी 
परुिठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सातारा जजल्हयातील जजल्हा परुवठा पवभागाने भरारी पथकामाफय त 
जजल्हयातील स्वस्त धान्य दकुानाच्या माहे ऑक््ोबर, २०२० मध्ये केलेल्या 
तपासिीत ४८ दकुानाींमध्ये सशधापत्रिका धारकाींना धान्य वा्प करताना 
गरैप्रकार झाल्याचे आढळून आल्याने काही दकुानदाराींना नो्ीसा देण्यात येवनू 
त्यापकैी १६ दकुानाींच ेपरवाने रद्द करण्यात आल्याचे हदनाींक ३ नोव्हेंबर, २०२० 
रोजी वा त्यासमुारास ननदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या स्वस्त धान्य दकुानदाराींकडून जादा दराने धान्य पवक्री करिे, 
पवहहत पररमािापेक्षा कमी धान्य देण्यात येिे, अस्वच्छ वातावरिात दकुाने सरुु 
असिे, दकुानातील प्रत्यक्ष उपलब्ध धान्य व पवक्री झालेले धान्य यामध्ये 
तफावत असिे इत्यादी गरैप्रकार तपासिी दरम्यान भरारी पथकाींना आढळून 
आल ेआहेत, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, याप्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आल ेव त्यानसुार परवाने रद्द केलेली दकुाने व नो्ीस हदलेल्या 
दकुानदाराींवर कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 

श्री. छगन भजुबळ : (१) व (२) सातारा जजल्हयात प्रत्येक तालकु्यात भरारी 
पथके नेमण्यात आली असनू, नागररकाींकडून प्राप्पत तक्रारीींच्या अनषुींगाने भरारी 
पथकामाफय त ०५ एपप्रल, २०२० त ेनोव्हेंबर, २०२० दरम्यान एकूि ८१४ रास्तभाव 
दकुानाींच्या तपासण्या करण्यात आल्या.  त्यामध्ये दोषी आढळून आलेल्या ४८ 
दकुानाींपकैी १६ रास्तभाव दकुानाींचे परवाने रद्द करण्यात आले आहेत.   
(३) सातारा जजल्हयात भरारी पथकाने एकूि ८१४ स्वस्त धान्य दकुानाींच्या 
तपासण्या केल्या आहेत. या तपासिीत दोषी आढळून आलले्या एकूि ४८ 
दकुानाींवर खालीलप्रमािे कारवाई करण्यात आली आहे :- 
   १) १६ स्वस्त धान्य दकुानाींचे परवाने कायमस्वरुपी रद्द करण्यात आल.े 
   २) ८ दकुानाींच ेपरवाने ननलींत्रबत करण्यात आल.े 
   ३) १० दकुानाींच्या परवान्याची अनामत रक्कम जप्पत करण्यात आली. 
   ४) ३ दकुानाींना प्रत्येकी रु. ५०००/- दींड आकारण्यात आला. 
   ५) १० दकुानाींमध्ये धान्याच्या साठ्यामध्ये तफावत आढळून आल्याने 
   त्याची पररगिना करुन रु.१,२५,३५६/- इतका दींड आकारण्यात आला आहे.  
   ६) एका स्वस्त धान्य दकुानदारास समज देण्यात आली. 
(४) प्रश्नच उद्भवत नाही. 

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

आहदिासी ि अनुसूधचत जाती-जमाती, भटक्या जाती विमुक्त जमातीतील 
पहहली त ेचौथीतील मुलीांना ननिाचह भत्ता शमळाल्या नसल्याबाबत. 

  

(२७) * २१०२८   श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील (िोथरुड), श्री.राजेंद्र पाटणी 
(िारांजा), श्रीमती माधुरी शमसाळ (पिचती), श्री.गोिधचन माांगीलाल शमाच (ऊफच ) 
लालाजी (अिोला पजश्चम), श्री.जयिुमार रािल (शश ांदखेडा), श्री.सधचन 
िल्याणशटे्टी (अक्िलिोट) : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोरोना महामारीमळेु प्राथसमक शाळा बींद असल्याने यींदा आहदवासी व 
अनसुधूचत जाती-जमाती, भ्क्या जाती पवमकु्त जामतीतील पहहली त े
चौथीतील तब्बल ३३ लाख मलुीींना ननवायह भत्ता समळिार नसल्याच े माहे 
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जानेवारी, २०२१ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशयनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत सशक्षिाधधकारी, सोलापरू याींनी शासनाकड ेमागयदशयन 
मागपवल े असनू याबाबत अद्याप कोिताच ननियय झालेला नसल्याचेही 
ननदशयनास आल ेआहे हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शाळा बींद असल्याने बालवयातच मलुीींचा पववाह लावनू देण्याच े
प्रकार सोलापरू व राज्यात इतर हठकािी ननदशयनास येत आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने कोिती काययवाही केली आहे वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 

प्रा. िषाच गायििाड : (१) व (२) हे खरे आहे. 
    माि सदर मलुीींना ‘ननवायह भत्ता’ देण्यात येत नसनू ‘उपजस्थती भत्ता’ 
देण्यात येतो. या वषी शाळा सरुू नसल्यामळेु उपजस्थती भत्ता योजनेचा लाभ 
देण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) व (५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

शसांधदुगुच जजल््यात शासिीय डी. फामचसी ि बी.फामचसी 
महाविद्यालय सुरु िरण्याबाबत 

  

(२८) *  २३७७०   श्री.अजय चौधरी (शशिडी), श्री.िभैि नाईि (िुडाळ), 
श्री.रमेश िोरगाांििर (भाांडूप पजश्चम) :   सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सस ींधुदगुय जजल्हयात शासकीय डी. फामयसी व बी. फामयसी महापवद्यालय 
नसल्यामळेु येथील पवद्यार्थयाांना रत्नाधगरी, कोल्हापरू, गोवा, मुींबई व पिेु येथे 
सशक्षिासाठी जाव ेलागत ेहे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या पवद्यार्थयाांना दसुऱ्या जजल्हयात सशक्षिासाठी जािे आधथयक 
दृष्या परवडत नसल्यामळेु कुीं भारमाठ (ता.मालवि, जज.सस ींधुदगुय) येथ ेफामयसी  
कॉलेज सरुु करण्याची मागिी सस ींधुदगुय जजल्हा फामयसी कृती ससमतीच ेअध्यक्ष 
व कुडाळ-मालविचे लोकप्रनतननधी याींनी मा.पालकमींिी सस ींधुदगुय तथा उच्च व 
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तींि सशक्षि मींिी याींच्याकड ेहद. २४ सप्प े्ंबर, २०२० रोजी वा त्यासमुारास लेखी 
ननवेदनाव्दारे केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त मागिीच्या अनषुींगाने कुीं भारमाठ (ता.मालवि, 
जज.सस ींधुदगुय) येथ ेशासकीय डी.फामयसी व बी.फामयसी सरुु करण्याच्या अनषुींगाने 
शासनाने कोिती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्यास, पवलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 

श्री. उदय सामांत : (१) होय, 
(२) होय. शासकीय तींिननकेतन, कुीं भारमाठ (ता. मालवि, जज.सस ींधदुगुय) येथ े
शासकीय डी. फामयसी व बी.फामयसी महापवद्यालय सरुू करण्याबाबतच ेसस ींधदुगुय 
जजल्हा अध्यक्ष, फामयसी कृनत ससमती महाराषर राज्य याींचे ननवेदन शासनास 
प्राप्पत झाले आहे. 
(३) सदर मागिीच्या अनषुींगाने कुीं भारमाठ (ता. मालवि, जज.सस ींधदुगुय) येथे 
शासकीय डी. फामयसी व बी.फामयसी महापवद्यालय सरुू करण्याची बाब तपासनू 
सपवस्तर अहवाल सादर करण्याची काययवाही तींिसशक्षि सींचालनालयामाफय त 
करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

मॉडले िॉलेज गोंडिाना विद्यापीठ (गडधचरोली)  
येथे हस्ताांतरीत िरण्याबाबत 

  

(२९) * २२३१६   श्री.वििास ठािरे (नागपरू पजश्चम), श्री.अशमन पटेल 
(मुांबादेिी), श्रीमती सलुभा खोडिे (अमरािती), श्री.सरेुश िरपडुिर (पाथरी), 
श्री.रािसाहेब अांतापरूिर (देगलरू), श्री.िुणाल पाटील (धळेु ग्रामीण), श्री.हहरामण 
खोसिर (इगतपरूी), श्रीमती प्रनतभा धानोरिर (िरोरा), श्री.अशमत झनि 
(ररसोड) :  सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) आहदवासी बहुल आणि उच्च सशक्षिाच ेप्रमाि कमी असलेल्या गडधचरोली 
जजल्हयात स्थापन करण्यात आलेले मॉडले कॉलजे गोंडवाना पवद्यापपठाकड े
(गडधचरोली) हस्ताींतरीत करण्याचा ननियय राषट्सींत तकुडोजी महाराज नागपरू 
पवद्यापीठाने माहे डडसेंबर, २०२० रोजी वा त्या दरम्यान घेतला आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, अदयावत इमारत वसतीगहृ तसेच अभ्यासक्रमासाठी शासनाने 
ननधी उपलब्ध करुन हदला आहे काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने कोिती उपाययोजना केली आहे वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास पवलींबाची कारिे काय आहेत ?  
 

श्री. उदय सामांत : (१), (२) व (३) :- गडधचरोली जजल्हयात स्थापन करण्यात 
आलेले मॉडले कॉलेज गोंडवाना (गडधचरोली) पवद्यापीठाला हस्ताींतरीत 
करण्याबाबत तसेच राषरसींत तकुडोजी महाराज नागपरू पवद्यापीठ, नागपरू 
याींचेकड े उपलब्ध करून हदलेला एकूि ननधी रू. ३,२७,३५,०००/- व त्यावरी 
व्याजाच्या रक्कमेसह गोंडवाना पवद्यापीठास हस्ताींतरीत करण्याबाबत शासन 
ननियय हदनाींक १३.०१.२०२१ अन्वये मान्यता प्रदान करण्यात आलेली आहे.  
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

मुांबईतील मानखदुच – मांडाळा येथील खाडीलगत टािाऊ तेलाचा साठा 
िरून त्याची विक्री िरणाऱ्याांिर िारिाई िरण्याबाबत 

  

(३०) *  २११४८   श्री.अब ूआजमी (मानखदूच शशिाजीनगर) :   सन्माननीय 
पयाचिरण ि िातािरणीय बदल मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील मानखदुय-मींडाळा येथील खाडीलगत ्ाकाऊ तलेाचा साठा करून 
त्याची पवक्री करण्यात येत असल्याचे व उवयररत पदाथय खाडीत ् ाकत असल्याने 
प्रदषुि होऊन पयायवरिाला धोका ननमायि होत असल्याचे हदनाींक ९ जानेवारी, 
२०२१ रोजी वा  त्यासमुारास ननदशयनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पोलीस पथकाने कुलाय स्कॅ्रप मींडाळा येथ ेखाडीलगत छापा ् ाकला 
असता  ड्रममधील पदाथय आरोपी खाडीत ओतनू देत असल्याचे ननदशयनास आल े
तसेच काळ्या तलेाने भरलेले १९५ ड्रम व १०० ररकाम ेड्रम जप्पत केल ेआहेत, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आल ेव त्यानषुींगाने सींबींधधत आरोपीींवर कोिती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. आहदत्य ठािरे : (१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
(३) या प्रकरिी प्राप्पत तक्रारीच्या अनषुींगाने कुलाय स्कॅ्रप पररसरात           
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हद.०४/०२/२०२१ रोजी महाराषर प्रदषुि ननयींिि मींडळाचे अधधकारी व मानखदुय 
पोलीस ठािे, याींनी सींयकु्त पाहिी केली असता एमएस ड्रम व प्पलाजस््क ड्रम 
यामध्ये ्ाकाऊ तले भरलेल्या जस्थतीत व खाडीलगत जमीनीवर बींधारा करून 
साठविकू केल्याचे ननदशयनास आले होत.े त्या अनषुींगाने हद. ०७/०१/२०२१ रोजी 
मानखुदय पोलीस ठािे येथे गरुक १७/२०२१ कलम २७७, २७८, ३३६, २८५, ३४ 
भादपव सह कलम १५ (१) पयायवरि सींरक्षि अधधननयम अन्वये गनु्हा नोंद 
करण्यात आला आहे. गनु्हयामध्ये एकुि ०७ आरोपीींना अ्क करण्यात आली 
असनु तसेच अ्क आरोपी जासमनावर मकु्त झाल्यानींतर तात्काळ ०१ आरोपीवर 
कलम ११० (ई) (ग) फौ.दीं.प्र.सीं व ०६ आरोपीवर कलम १०७ फौ.दीं.प्र.सीं. अन्वये 
प्रनतबींधात्मक कारवाई करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

औरांगाबाद जजल््यात आरटीओने जप्त िेलेल्या िाहनाांना िायुप्रदषुण 
प्रमाणपत्र हदल्याबाबत 

  

(३१) *  २४०३७   श्री.प्रदीप जैस् िाल (औरांगाबाद मध्य) :   सन्माननीय 
पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात वाहनाींच्या धुरापासनू होिारे प्रदषूि ्ाळण्यासाठी वाहनाींना वाय ु
प्रदषुि तपासिी कें द्रावर (पीयसुी) जाऊन वाहन तपासिी करून प्रमािपि घेिे 
बींधनकारक आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, औरींगाबाद जजल्हयात जवळपास ६६ वाय ु प्रदषुि ननयींिि 
तपासिी कें द्र असनू प्रदषूि करिाऱ्या वाहनाींना तसेच प्रादेसशक पररवहन 
कायायलयाने जप्पत केलेल्या वाहनाींना देखील वाय ु प्रदषुि ननयींिि तपासिी 
(पीयसुी) प्रमािपि देण्यात आल्याचे ननदशयनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आल ेव त्यानषुींगाने सींबींधधत दोषीवर कोिती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 

अॅड. अननल परब : (१) हे खरे आहे. 
(२) याबाबत वस्तजुस्थती अशी आहे की, औरींगाबाद येथील ३, बीड येथील २ व 
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जालना येथील १ अशा ६ वाय ुप्रदषुि तपासिी कें द्राींनी जप्पत केलेल्या एकूि ६ 
वाहनाींना पी.य.ुसी. प्रमािपि जारी केल ेआहेत. 
(३) प्रादेसशक पररवहन कायायलय, औरींगाबाद याींनी २ वाय ु प्रदषुि तपासिी 
कें द्राींची मान्यता रद्द केली आहे व एका कें द्राची वाहन ४.० प्रिालीवर बींद केल े
आहे. जालना व बीड कायायलयाींनी सींबींधीत कें द्राींना कारिे दाखवा नो्ीस जारी 
केल्या असनू सदर कें द्रावर कारवाई करण्याची बाब काययवाहीखाली आहे.  
सदर प्रकरिी सींबधधत पीयसुी कें द्रापवरुध्द पोलीस स््ेशनमध्ये गनु्हा 
नोंदपवण्यासाठी सचुना हदल्या आहेत. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

महाराष्ट्र राज्य मागच पररिहन महामांडळात आयुमाचन पूणच झालेल्या बस 
गाडयाांचा िापर होत असल्याबाबत 

 

 (३२) *  २०६६९   श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), श्री.जयिुमार रािल 
(शश ांदखेडा), श्री.राजेश रघनुाथ पाटील (बोईसर), श्री.क्षक्षतीज ठािूर (नालासोपारा), 
श्री.हहतेंद्र ठािूर (िसई), श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन), श्री.सधचन िल्याणशटे्टी 
(अक्िलिोट), श्री.रािसाहेब अांतापरूिर (देगलरू), श्रीमती मेघना सािोरे बोडीिर 
(जजांतरू), श्री.मांगेश चव्हाण (चाळीसगाि), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.समीर 
िुणािार (हहांगणघाट), श्री.महेश बालदी (उरण), श्री.अशमत साटम (अांधेरी 
पजश्चम), अॅड.राहुल हििल े(नाशशि पिूच), श्री.राजेश पिार (नायगाांि), श्री.सांग्राम 
थोपटे (भोर), श्री.टेिचांद सािरिर (िामठी), श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील 
(िोथरुड), श्री.विनोद ननिोल े (डहाण)ू, श्रीमती माधुरी शमसाळ (पिचती), 
श्री.गणपत गायििाड (िल्याण पिूच), श्रीमती मांदा म्हात्र े (बेलापरू), श्री.सरेुश 
(राजूमामा) भोळे (जळगाि शहर) :  सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) देशात बीएस- ६ प्रकारातील वाहने वापरण्यास प्राधान्य असताना राज्य मागय 
पररवहन महामींडळात आजही प्रवासासाठी आयमुायन (बीएस-३) पिुय झालेल्या बस 
गाड्याींचा वापर होत असल्याचे ननदशयनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महामींडळाच्या बसमधून प्रवास करिा-या प्रवाशाींची सरुक्षक्षतता 
लक्षात घेता ८ लाख कक.मी. प्रवास केलेल्या बस गाडया चालनात ठेव ूनयेत अस े
राज्य पररवहन महामींडळाचे आदेश असताींना माि प्रत्यक्षात ४ हजाराींहून अधधक 
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बसगाडया चलनात असल्याचे ननदशयनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कलेढोि (सातारा) त ेमुींबई या एस्ी बसला मुींबई-पिेु एक्प्रेक्स 
वे-वर हदनाींक २५ नोव्हेंबर, २०२० रोजी वा त्या समुारास भीषि अपघात होऊन 
१ प्रवासी ठार तर अन्य १६ प्रवासी (चालकाींसह) गींभीर झाल ेअसनू या वाहनाने 
९ लाख कक.मी. अींतर प्रवास केल्याचे ननदशयनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सवयसामान्य नागरीकाींना आयमुायन पिुय झालेल्या बसमधून 
प्रवास करावा लागत असनू राज्यातील एस्ी बस स्थानकाींचे आधुननकीकरि व 
वाहन खरेदीसाठी सन २०२०-२१ च्या अथयसींकल्पात ननधीच्या ३३ ्क्के ननधी 
उपलब्ध करुन देण्याचा ननियय शासनाने घेतला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आल ेव त्यानषुींगाने राज्यातील पररवहन महामींडळाच्या आयमुायन 
पिूय झालेल्या सदरहू ४ हजाराींहून अधीक बसेस रद्द करुन नवीन एस्ी बसेस 
उपलब्ध करुन देण्याच्यादृष्ीन ेकोिती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, पवलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 

अॅड. अननल परब : (१) शासन धोरिानसुार एपप्रल २०२० पासनु सवय वाहने 
बीएस-६ प्रकाराचीच घेण्याचा ननियय राज्य पररवहन महामींडळाने घेतला आहे. 
बीएस-३ वाहनाींचा वापर करण्यावर शासनाचे कोितहेी ननबांध नाहीत.  
(२) राज्य पररवहन महामींडळाच्या बसेसच्या आयमुायनाकरीता ६.५० लाख कक.मी. 
व १० वष ेया दोन अ्ी ननजश्चत केल्या आहेत. या अ्ीींनसुार राज्य पररवहन 
बसेस चालनात ठेवण्यात येत असनू, वाहनाींची दैनींहदन देखभाल व तपासिी 
करुनच सरुक्षक्षत वाहने मागायवर हदली जातात. 
(३) हद.२६.११.२०२० रोजी राज्य पररवहन महामींडळाच्या सातारा पवभागातील 
वडूज आगाराची बस मुींबई त ेकलेढोि या ननयतावर असताींना पनवेल येथ े
प्रािाींनतक अपघात होऊन ०१ प्रवासी मतृ पावला असनू, बसमधील १२ प्रवासी 
व कतयव्यवरील वाहक अशा १३ व्यक्ती जखमी झालेल्या आहेत. सदर 
अपघातग्रस्त वाहनाचे प्रगत कक.मी. ७९९९०७ कक.मी. इतके झालेले आहे. 
(४) व (५) राज्यातील महामींडळाच्या बसस्थानकाींचे आधनुनकीकरि व वाहन 
खरेदीसाठी सन २०२०-२१ च्या अथयसींकल्पात एकूि रु.३९५.०० को्ी ननधी मींजूर 
केला असनू, त्यानसुार ्प्पया ्प्पयाने नपवन बसेस चालनात आल्या/येत आहेत. 
 



38 
राज्य पररवहन महामींडळाच्या बसेसच्या आयमुायनाकरीता ६.५० लाख 

कक.मी. व १० वष ेया दोन अ्ी ननजश्चत केल्या आहेत. या अ्ीींनसुार राज्य 
पररवहन बसेस चालनात ठेवण्यात येत असनू, वाहनाींची दैनींहदन देखभाल व 
तपासिी करुनच सरुक्षक्षत वाहने मागायवर हदली जातात. 
(६) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

जळगाांि जजल््यात मिा खरेदी थाांबविल्यामुळे 
शतेिऱ्याांच ेझालेले नुिसान 

  

(३३) *  २२६७२   श्री.शशरीष चौधरी (रािेर), श्री.मांगेश चव्हाण (चाळीसगाि), 
श्री.गणपत गायििाड (िल्याण पिूच) :   सन्माननीय अन् न ि नागरी परुिठा 
आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जळगाींव जजल्हयात शासनाने मका खरेदी थाींबपवल्यामळेु सहा हजारापेक्षा 
जास्त शतेकऱ्याींचा समुारे सव्वादोन लाख जक्वी्ं ल मका  पडून असनू व्यापारी 
अत्यींत कमी ककींमतीत खरेदी करीत असल्याने शतेकऱ्याींचे आधथयक नकुसान होत 
असल्याचे माहे डडसेंबर, २०२०  मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशयनास आल ेआहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मका पवक्रीसाठी ऑनलाईन नोंदिी केलेल्या ७ हजार ६१० 
शतेकऱ्याींपकैी केवळ १ हजार २९४ शतेकऱ्याींचा मका खरेदी करून कें द्र  बींद 
करण्यात आल्याने उवयरीत ६ हजार ३१६ शतेकऱ्याींचा मका खरेदी करण्यात 
आलेला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास याप्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आल ेव त्यानसुार ऊवयररत ६३१६ शतेक-याींचा मका खरेदी करण्याबाबत 
कोिती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. छगन भजुबळ : (१) हे खरे नाही. 

शासन ननियय हद.२९/०९/२०२० अन्वये खरीप पिन हींगाम २०२०-२१ 
करीता हद.०१/११/२०२० त ेहद.३१/१२/२०२० हा कालावधी भरडधान्य खरेदीसाठी 
ननजश्चत करण्यात आला होता. तथापप, हद.३१ डडसेंबर, २०२० अखेर नोंदिी 
केलेल्या शतेकऱ्याींकडून मका खरेदी करिे शक्य व्हावे म्हिून शासनाने हद.३१ 
जानेवारी, २०२१ पयांत भरडधान्य खरेदीसाठी मदुतवाढ हदली होती. त्यानसुार 
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जळगाींव जजल्हयात नेमनू हदलेल्या एकूि १९ उप असभकताय सींस्थाींमाफय त 
आहदवासी व त्रबगर आहदवासी क्षेिात हद.३१/०१/२०२१ अखेर ९५५३०.५० जक्वी्ं ल 
मका खरेदी करण्यात आला आहे.  
(२) हे खरे नाही. 
   जळगाींव जजल्हयात आहदवासी व त्रबगर आहदवासी क्षेिात मका 
खरेदीसाठी एकूि ५६३५ शतेकऱ्याींच्या नावाींची नोंदिी करण्यात आली. त्यापकैी 
२३६४ एवढ्या शतेकऱ्याींकडून ९५५३०.५० जक्वी्ं ल मका खरेदी करण्यात आला 
आहे.  भरडधान्य खरेदीसाठी ननजश्चत केलेला कालावधी सींपषु्ात आल्यामळेु 
उवयररत ३२७१ एवढया शतेकऱ्याींकडून मका खरेदी करिे शक्य झाल ेनाही.  
(३) कें द्र शासनाने मका खरेदीबाबत हदलेली मदुत सींपल्याने सदर शतेकऱ्याींकडून 
मका खरेदी करता आला नाही. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

राज्यात िें द्र शासनाने सरुु िेलेल्या “जलजीिन शमशन” योजनेचा जल 
आराखडा तयार िरुन अांमलबजािणी िरण्याबाबत 

  

(३४) * २०८११   श्रीमती याशमनी यशिांत जाधि (भायखळा), श्रीमती मेघना 
सािोरे बोडीिर (जजांतरू), श्री.शशरीषिुमार नाईि (निापरू), श्री.शशरीष चौधरी 
(रािेर), श्री.प्रमोद (राजू) रतन पाटील (िल्याण ग्रामीण), श्री.राधािृष्ट् ण 
विख-ेपाटील (शशडी) :   सन्माननीय पाणीपरुिठा ि स्िच्छता मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील ग्रामीि भागात शधु्द पाण्याचा परुवठा होण्यासाठी शींभर ्क्के 
अनदुानातनू कें द्र शासनाने “जलजीवन समशन ”  योजना सरुू केली असनू या 
योजनेअींतगयत राज्यात ३४ जजल्हयातील १९ हजार ४१६ गावाींची ननवड केली 
असनू प्रत्येक गावासाठी अींदाजे ५६ लाख रुपये खचूयन स्वतींि नळपािी परुवठा 
योजनेचे काम करण्यात येिार आहे व त्यासाठी कें द्र शासनाने ११ हजार को्ी 
रुपयाींचे अनदुान मींजूर केल ेआहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, याबाबत मा. मखु्यमींिी महोदयाींच्या अध्यक्षतखेाली झालेल्या 
बठैकीत त्याींनी जल आराखडा तयार करण्याचे ननदेश राज्यातील जजल्हा 
पररषदेच्या मखु्य काययकारी अधध का-याींना हदल ेअसल्याचे हदनाींक १७ डडसेंबर, 
२०२० रोजी वा त्यादरम्यान ननदशयनात आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, परभिी जजल्हयासह जजल्हाननहाय ककती ननधीची तरतदू 
केली असनू सदर योजनेच्या अमींजबजाविीच्यादृष्ीने आराखडा व वळेापिक 
तयार करण्यात आल ेआहे काय, 
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(४) असल्यास, स्थाननक पातळीवरील भजूल उद्भव (प्रामखु्याने पवहीर/ तलाव) 
ननजश्चत करून ही योजना साकारिे असभप्रेत असताना सनदी अधधकाऱ्याींनी या 
योजनेच्या कामाींपासनू राज्य शासनाच्या यींििाींना दरू ठेवनू काही खाजगी 
सल्लागार कीं पनीच्या माध्यमातनू काम ेकरण्याचे ननजश्चत केले असनू यासाठी 
ठरवलेले ननकष आणि कालावधी अयोग्य असल्याचे मत श्री.अशोक अलवािी, 
ननवतृ्त असभयींता, जीवन प्राधधकरि, पिेु याींनी व्यक्त केल ेआहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(५) असल्यास, सदर योजनाींची काम ेखाजगी कीं पन्याींनी केल्यास काम ेननकृष ् 
होण्याची शक्यता असनू शासनाच्या पशै्याचा अपव्यय होिार असल्याने सदर 
योजनाींची काम ेराज्य शासनाच्या यींििाींच्या माध्यमातनू पिूय करण्याची मागिी 
होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(६) असल्यास, या सींपिूय प्रकरिाची सखोल चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
चौकशीत काय आढळून आल ेव त्यानसुार कोिती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(७) नसल्यास, पवलींबाची कारिे काय आहेत ? 

श्री. गलुाबराि पाटील : (१) अींशत: खरे आहे. 
जल जीवन समशन ही कें द्र शासन परुस्कृत योजना असनू याकरीता 

पवत्तीय आकृतीबींध ५० ्क्के कें द्र शासन व ५० ्क्के राज्य शासन असा आहे. 
या योजनेअींतगयत राज्यातील ३४ जजल्हयाींमध्ये ४०५९९ गावाींमध्ये प्रत्येक घरास 
नळाव्दारे पािीपरुवठा करण्याचे उद्दीष् आहे. जल जीवन समशनकरीता  पाच 
वषायसाठी रु. १३६६८.५० को्ी आराखड्यास मा.मींिीमींडळाने तत्वत: मान्यता 
हदली आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) होय. 

शासन ननियय क्र.जजजसम/२०१९/प्र,क्र,१३८/पाप ु १०(०७)  हद. 
०४.०९.२०२० नसुार सवय जजल्हयाींनी आराखडा करिे अपेक्षक्षत आहे. परभिी 
जजल्हा आराखडा तयार करण्याचे काम प्रगतीत आहे. 
(४) व (५) अींशत खरे आहे. 
    श्री.अलवािी याींच ेपि शासनास प्राप्पत झालेले आहे. तथापप राज्यात 
सद्यजस्थतीत जजल्हा पररषद व महाराषर जीवन प्राधधकरि अींमलबजाविी 
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यींििा म्हिून काययरत आहेत. या अींमलबजाविी यींििाींकड े असिारे अपरेू 
मनषुयबळ आणि काययक्रमाच्या व्याप्पतीतनू सदरील काम ेकरिे जजकीरीचे आहे. 
महाराषर जीवन प्राधधकरि  व जजल्हा पररषद याींना मदतीसाठी, या  सींस्थेच्या 
माध्यमातनू काम करण्याच ेप्रस्तापवत असनू त्याींच्याकडून सवेक्षि, सपवस्तर 
प्रकल्प अहवाल तयार करिे, बाींधकाम व्यवस्थापन आणि कराराच ेपययवेक्षि 
इत्यादी कामे करण्यात येिार आहेत. सदर काम ेजरी प्रकल्प व्यवस्थापन 
सींस्थाींकडून करून घेण्याचे प्रस्तापवत असल ेतरी महाराषर जीवन प्राधधकरि व 
जजल्हा पररषद याींचे मनषुयबळ कमी असल्याने परुक म्हिुनच या सींस्था काम 
करतील. 
(६) व (७) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

राज्यातील अनुदाननत, विनाअनुदाननत शशक्षि ि शशक्षिेत्तर िमचचा-याांना 
जुन्या ननितृ्ती िेतन योजनेच्या अांमलबजािणीिरीता  

गहठत िरण्यात आलेल्या सशमतीबाबत 
 (३५) *  २३४५१   श्री.लहू िानड े (श्रीरामपरू), श्री.अननल बाबर (खानापरू), 
श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.प्रिाश आत्रबटिर (राधानगरी)  सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील सवय खाजगी, अनदुाननत, पवनाअनदुानीत, अींशत: अनदुाननत व 
तकुडयाींवर १ नोव्हेंबर, २००५ पवूी ननयकु्त झालेल्या सवय सशक्षक व सशक्षकेत्तर 
कमयचाऱ्याींना जुनी ननवतृ्ती वतेन योजना लाग ूकरण्याबाबत अभ्यास करण्यासाठी 
अपर मखु्य सधचव, शालेय सशक्षि पवभाग याींच्या अध्यक्षतखेाली सींयकु्त ससमती 
गठीत करण्यात आली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या सींयकु्त ससमतीने हदनाींक ३ जुल,ै २०२० रोजी वा त्या 
समुारास शासनास सादर केलेल्या अहवालात कोित्या सशफारशी करण्यात 
आल्या आहेत, 
(३) असल्यास, सदर अहवालाच्या सशफारशीच्या अनषुींगाने शासनाने कोिती 
काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास पवलींबाची कारिे काय आहेत ?  
 

प्रा. िषाच गायििाड : (१) होय. 
(२) व (३) सींयकु्त ससमतीने हदनाींक ०३.०७.२०२० रोजी शासनास अहवाल सादर 
केला असनू त्यामध्ये तीन सशफारशी केल्या आहेत.त्याबाबत काययवाही सरुु आहे. 
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(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

राष्ट्रीय हररत लिादाने तारापूर (जज.पालघर) येथील औद्योधगि क्षेत्रातील 
१०२ िां पन्याांना दांड आिारल्याबाबत 

  

(३६) *  २४६०९   श्री.श्रीननिास िनगा (पालघर) : सन्माननीय पयाचिरण ि 
िातािरणीय बदल मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  राषरीय हररत लवादान े(हदल्ली) देशातील सवायत प्रदषूिकारी व 
प्रदषूिाबाबत पहहल्या क्रमाींकावर असलेल्या तारापरू (जज.पालघर) औद्योधगक 
क्षेिातील १०२ कीं पन्याींना दींड आकारण्यात आला असनू आरती ड्रग्ज या कीं पनीला 
सवायधधक १० को्ी ४२ लाख रुपये दींड आकारण्यात आल्याचे हदनाींक १३ 
ऑगस््, २०२० रोजी वा त्यासमुारास ननदशयनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, तारापरू औद्योधगक क्षिेातील १०२ कीं पन्याींकडून उवयररत रक्कम 
वसलू करण्याच ेप्रस्तापवत असनू प्रत्येक कीं पनीने केलले्या ननयमभींगाचे स्वरूप, 
व्याप्पती आणि वारींवाररता पवचारात घेऊन प्रत्येक कीं पनीला स्वतींिपिे दींड 
आकारण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आल ेआहे व त्यानषुींगाने जबाबदार असिाऱ्याींपवरुध्द कोिती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 
श्री. आहदत्य ठािरे : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) मा. लवादान ेहदलले्या ननदेशास अनसुरुन सींबींधधत दोषी १०२ उद्योगाींना दींड 
भरण्याचे आदेश महाराषर प्रदषूि ननयींिि मींडळामाफय त देण्यात आल ेअसनू 
त्यापकैी ८५ उद्योगाींनी ३०% दींडाची रक्कम यनुाय्ेड इन्शरुींन्स कीं पनीमध्ये, ६ 
उद्योगाींनी ३०% दींडाची रक्कम महाराषर प्रदषूि ननयींिि मींडळाकड े जमा 
केली असनू उवयररत ११ उद्योगाींनी दींडाची रक्कम अद्याप जमा केलेली नाही. 
तसेच साींडपािी प्रककया सींयींििेनी ३०% दींडाची रक्कम जमा केली आहे. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

----------------- 
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राज्यातील विद्यार्थयाांना आँनलाईन शशक्षण देण्यासाठी बालभारतीच ेॲप 

न िापरता खाजगी िाहीनीशी िरार िेल्याबाबत 
  

(३७) * २३९०२   अॅड.शहाजीबाप ूपाटील (साांगोल)े, श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), 
श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन), डॉ.भारती लव्हेिर (िसोिा), श्री.सांजय साििारे 
(भसुािळ) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१)  राज्यातील पवद्यार्थयाांना ऑनलाईन सशक्षि देण्यासाठी शासनाच्या दरुदशयन 
व सहयाद्री वाहहनी सोबत करार न करता तसेच शासनाची सींस्था असलेल्या 
बालभारतीचे अॅप न वापरता एका खाजगी कीं पनी सोबत करार केल्याने पवद्याथी 
ऑनलाईन सशक्षिापासनू वींधचत राहहल्याच ेसशक्षि पवभागाकडून करण् यात 
आलेल्या सवेक्षिात माहे जानेवारी, २०२१ च्या दसुऱ्या आठवड्यात ननदशयनास 
आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत ऑनलाईन सशक्षिापासनू वींधचत राहहलले्या 
पवद्यार्थयायसाठी शासनाने कोिती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(३)  नसल्यास, पवलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 
प्रा. िषाच गायििाड : (१) हे खरे नाही.सहयाद्री वाहहनी, महाराषर ज्ञान महामींडळ 
(MKCL) याींचेशी करार करण्यात आला आहे. बालभारतीमाफय त सींकेतस्थळावर 
व ई-बालभारती ॲपवर सवाांसाठी पसु्तके उपलब्ध आहेत. गगुल इींडडया या 
सींस्थेचे गगुल क्लासरुम, कें द्र शासनाच े दीक्षा ॲप, जजओ ह्व्ही, जजओ 
सावनच्या माध्यमातनू सशक्षिाची सपुवधा पवनामलु्य उपलब्ध करून देण्यात 
आली आहे 
(२) प्रत्यक्ष गहृ भे्ी, सशक्षक समि, स्वयींसेवक, मोबाईल स्कुल, लाऊड स्पीकर 
इ. पवपवध पयाययाींचा वापर करून पवद्यार्थयाांचे लहान ग् करून ऑफलाईन 
सशक्षि उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. 
(३) प्रश्न उद्भवत नाही. 

----------------- 
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मौजे िडधा (ता.आरमोरी, जज.गडधचरोली) येथील  
शासिीय धान खरेदी िें द्र बांद असल्याबाबत 

  

(३८) * २३९७९   श्री.िृष्ट्णा गजब े(आरमोरी) :   सन्माननीय अन् न ि नागरी 
परुिठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मौजे वडधा (ता. आरमोरी, जज. गडधचरोली) येथे शतेकरी सहकारी 
खरेदी-पवक्री सींस्थअेींतगयत शासकीय धान खरेदी कें द्र सरुु करण्यात आल ेहोत,े हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, गोदाम उपलब्ध नसल्याने वडधा येथील धान खरेदी कें द्रावरील 
धान खरेदी बींद असल्याची बाब माहे जानेवारी, २०२१ च्या दसुऱ्या आठवडयात 
ननदशयनास आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर धान खरेदी कें द्र पवुयवत सरुु करण्याबाबत शासनाने 
कोिती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 

श्री. छगन भजुबळ : (१) हे खरे आहे. 
     जजल्हा माकेह्ींग अधधकारी, गडधचरोली अींतगयत सहकारी शतेकरी खरेदी 
पवक्री सींस्था, आरमोरी माफय त मौजा वडधा, ता.आरमोरी येथे पिन हींगाम 
२०२०-२१ मध्ये धान खरेदी कें द्र सरुु करण्यात आल ेआहे.       
(२) हे अींशत: खरे आहे. 
     मौजा वडधा येथ ेसेवा सहकारी कृषी गोदामात धान खरेदी सरुु करण्यात 
आलेली होती.  सदर गोदामाची साठविकू क्षमता कमी असल्यामळेु ३ त े४ 
हदवस सदर कें द्रावरील धान खरेदी बींद होती.       
(३)  मौजा वडधा येथील धान खरेदी पवुयवत करण्यासाठी कृषी उत्पन्न बाजार 
ससमती याींच े गोदाम भाड्याने घेण्यात आलेले असनू, सदर गोदामाची धान 
साठविकु क्षमता २०,००० जक्वी्ं ल आहे.  यामळेु सद्यजस्थतीत सदर कें द्रावर 
धान खरेदीची प्रकक्रया सरुळीत सरुु आहे. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

----------------- 
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सोलापूर येथील शासिीय तांत्रननिेतन मधील िस्त्रननमाचण हा अभ्यासक्रम 

बांद िरण्यात येत असल्याबाबत 
  

(३९) *  २२५६०   िुमारी प्रणणती शश ांदे (सोलापरू शहर मध्य) :   सन्माननीय 
उच् च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सोलापरू येथील शासकीय तींिननकेतन मधील वस्िननमायि हा अभ्यासक्रम 
बींद करण्यात येिार असल्याचे माहे जानेवारी, २०२१ मध्ये वा त्या दरम्यान 
ननदशयनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सोलापरू येथे असलले्या वस्िोद्योगाची व्याप्पती पाहता या 
अभ्यासक्रमाची योग्य प्रससध्दी करुन प्रवेश प्रकक्रया पिूय करावी अशी मागिी 
लोकप्रनतननधीींनी उच्च व तींिसशक्षि मींिी, याींच्याकड ेहद ०४ फेब्रवुारी, २०२० रोजी 
वा त्यासमुारास लेखी पि देवनू केली आहे , हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने कोिती काययवाही केली आहे वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास पवलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 

श्री. उदय सामांत : (१) होय, 
(२)  होय, 
(३) याबाबत शासनाकडून खालील काययवाही करण्यात आलेली आहे. 
    १. राज्यातील शासकीय तींिननकेतनाींमधील पदपवका अभ्यासक्रमाींचा 
तींिसशक्षि सींचालनालयामाफय त आढावा घेण्यात येऊन, मागील ५ वषायत ज्या 
अभ्यासक्रमाींना सातत्याने पवद्याथी प्रवेश कमी झालले ेआहेत अस ेअभ्यासक्रम 
बींद करण्याचा ननियय घेण्यात आला. 
   २. शासकीय तींिननकेतन, सोलापरू येथील वस्िननमायि या पदपवका 
अभ्यासक्रमाची मींजूर प्रवेश क्षमता ४० इतकी आहे. सदर अभ्यासक्रमात 
शकै्षणिक वषय २०१७-१८, २०१८-१९ व २०१९-२० या तीन वषायत अनकु्रमे  ९, ३ 
व ३ अस ेप्रवेश झालेले आहेत. ररक्त जागाींची ् क्केवारी ९३%  असनू शकै्षणिक 
वषय २०१९-२० मध्ये सोलापरू जजल्हयातील शाळाींमध्ये प्रवेशासाठी जनजागतृी 
करूनसदु्धा वस्रननमायि या अभ्यासक्रमाकरीता प्रवेश झालेले नाहीत. 
    ३. मागील ५ शकै्षणिक वषायत पवद्याथी प्रवेशामध्ये सातत्याने घ् होत 
असल्याचे आढळून आल.े त्यामळेु शासकीय तींिननकेतन, सोलापरू येथील 
वस्िननमायि हा पदपवका अभ्यासक्रम शकै्षणिक वषय २०२०-२१ पासनू अणखल 
भारतीय तींिसशक्षि पररषदेने हदलेल्या मान्यतनेसुार बींद करण्यात आलेला आहे. 
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    ४. तसेच, सदर सींस्थेतील वस्िननमायि अभ्यासक्रम बींद करुन सींस्थेच्या 
वस्िननमायि पवभागात स्वयीं अथयसहाय्यीत तत्वावर अल्प कालावधीचे गारमें् 
मॅन्यफॅुक्चरीींग आणि पावरलमू पववीींग हे दोन कौशल्य पवकास अभ्यासक्रम सरुु 
करण्याबाबत शासकीय तींिननकेतन, सोलापरू याींना सह सींचालक, तींिसशक्षि 
पवभागीय कायायलय, पिेू याींनी कळपवले आहे. 
(४)  प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

राज्यातील अांशत: अनुदाननत,विनाअनुदाननत िमचचाऱ्याांना जुनी ननितृ्ती 
िेतन योजना लागू िरण्याबाबत 

  

(४०) * २१४८४   श्रीमती सलुभा खोडिे (अमरािती), श्री.अशमन पटेल 
(मुांबादेिी), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.सभुाष धोटे (राजूरा), श्री.सांजय 
जगताप (परुांदर), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात हदनाींक १ नोव्हेंबर, २००५ पवुी ननयकु्त झालेल्या सशक्षकाींना जूनी 
ननवतृ्ती वेतन योजना बींद करण्याची अधधसचूना पवुयलक्षी प्रभावाने लाग ूकेली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर अधधसचूनेमध्ये स्थायी कमयचारी (वेतनशे्रिीवरील) 
सशक्षकाींना जूनी ननवतृ्ती वेतन योजना लाग ूराहील अशी तरतदू आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, यामळेु अींशत: अनदुाननत व पवनाअनदुाननत सशक्षक हे 
वेतनशे्रिीवरील असल्यामळेु त ेजुन्या ननवतृ्ती वेतन योजनेला पाि ठरतात, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, शासनाने ननियय घेऊन हदनाींक १ नोव्हेंबर २००५ पवुीचे स्थायी 
(अींशत: अनदुाननत / पवनाअनदुाननत) याींना जुनी ननवतृ्ती वेतन योजना लाग ू
करण्याबाबत कोिती काययवाही केली आहे वा येत आहे, 
(५)  नसल्यास, पवलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 
प्रा. िषाच गायििाड : (१) व (२) हे खरे नाही. 
    पवत्त पवभागाच्या हदनाींक ३१.१०.२००५ रोजीच्या आदेशान्वये पररभापषत 
अींशदान ननवतृ्ती वेतन योजना लाग ूकेली असनू हे आदेश अनदुाननत शकै्षणिक 
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सींस्थेतील कमयचाऱ्याींना लाग ू आहेत. सशक्षक व सशक्षकेतर कमयचाऱ्याींना 
पररभापषत अींशदान ननवतृ्ती वेतन योजनेच्या अींमलबजाविीची काययपध्दती 
हदनाींक २९.११.२०१० रोजीच्या शासन ननिययान्वये पवहहत केली आहे. 
(३) व (४) हदनाींक ०१.११.२००५ पवूी १००% अनदुानावर असलेल्या शाळेतील 
अनदुाननत पदावर ननयकु्त सशक्षक व सशक्षकेतर कमयचाऱ्याींना महाराषर नागरी 
सेवा (ननवतृ्त वेतन) ननयम, १९८२ मधील तरतदूी लाग ूहोतात. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

----------------- 
  
मुांबई विद्यापीठाच्या साांस्िृनति िें द्राच ेहहांदु् दयसम्राट बाळासाहेब ठािरे 

आटचस ॲण्ड िल्चरल िें द्र अस ेनामिरण िरण्याबाबत 
  

(४१) * २३८२६   श्री.रवि ांद्र िायिर (जोगेश्िरी पिूच) :   सन्माननीय उच् च ि 
तांत्र शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई पवद्यापीठाच्या कसलना येथील सींकुलातील साींस्कृनतक कें द्रास 
हहींदहुदयसम्रा् बाळासाहेब ठाकरे आ य्स ॲण्ड कल्चरल कें द्र अस े नाव 
देण्याबाबत तसेच येथ ेअध्यासन कें द्र सरुू करण्याबाबत शासनाने मींजूरी हदली 
असनू या कामाकररता ननधीच्या मींजूरीसह शासन ननियय ननगयसमत करण्यात 
आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत पवद्यापीठातील साींस्कृनतक कें द्राच्या नामकरिाबाबत 
कोितीच काययवाही करण्यात आली नसल्याचे तसेच उपरोक्त नमदू अध्यासन 
कें द्र स्वतींिररत्या सरुू करण्यात आले नसल्याची बाब माहे मे-जून, २०२० मध्ये 
वा त्या दरम्यान ननदशयनास आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३)  असल्यास, या प्रकरिी तातडीने काययवाही करण्याबाबत लोकप्रनतननधीींनी 
मा.पालकमींिी, मुींबई उपनगर याींना माहे ऑगस््, २०२० मध्ये वा त्या दरम्यान 
ननवेदन सादर केल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, प्रशासकीय मींजूरी व आवश्यक ननधी प्राप्पत असतानाही या कामी 
होत असलेल्या पवलींबास जबाबदार असिारे सींबींधधत अधधकारी / कमयचारी 
याींचेवर तातडीने कारवाई करून पवद्यापीठ पररसरातील साींस्कृनतक कें द्राच े
नामकरि व प्रस्तापवत स्वतींि अध्यासन कें द्र ककती कालावधीत सरुू करण्यात 
येिार आहे, 
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(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने कोिती काययवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(६) नसल्यास, पवलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 
श्री. उदय सामांत : (१)  हे अींशत: खरे आहे. 

मुींबई पवद्यापीठाच्या कसलना येथील सींकुलातील साींस्कृनतक कें द्राचे 
अधधकारीक नामकरि झालले ेनाही.  
(२) हे खरे नाही.  
   मुींबई पवद्यापीठाच्या कसलना येथील सींकुलातील साींस्कृनतक कें द्राला 
साींस्कृनतक भवन या नावाने सींबोधधल ेजात.े सदर कें द्राच ेअधधकारीक नामकरि 
झालेले नाही. तसेच या सींकुलातील साींस्कृनतक कें द्रात स्व.बाळासाहेब ठाकरे 
अध्यासन कें द्र सरुु करण्यात आले आहे. तसेच या कें द्राकरीता प्रभारी 
सींचालकाची हद.१९.११.२०२० पासनू १ वषायकरीता ननयकु्ती केली आहे.  
(३) हे खरे नाही. 
(४), (५) व (६) प्रश्न उद्भवत नाही. 
 

----------------- 
सोलापूर-तुळजापूर-उस्मानाबाद रेल्िे मागाचसाठी ननधीची 

तरतूद िरण्याबाबत 
  

(४२) *  २४१२६ श्री.सभुाष देशमखु (सोलापरू दक्षक्षण), श्री.राणाजगजीतशसांह 
पाटील (तळुजापरू)  सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) तळुजापरू (जज. उस्मानाबाद) येथे तळुजाभवानी मातचे्या दशयनासाठी 
स्थाननक तसेच इतर राज्यातनूही मोठया प्रमािात भापवक येत असतात तथापप 
येथे रेल्वेची सपुवधा नसल्याने भापवकाींची गरैसोय होत आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सोलापरू-तळुजापरू-उस्मानाबाद मागायच्या प्रकल्पाच ेसवेक्षि व 
भसूींपदान होऊन सोलापरू-तळुजापरू-उस्मानाबाद, नाींदेड-वधाय आणि नगर-बीड- 
परळी या तीन रेल्वे मागायसाठी रुपये ९०१ को्ीची तरतदू करण्यात आली आहे 
हे खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, राज्य शासनाने अहमदपरु-बीड-परळी वजैनाथ वधाय-यवतमाळ 
-नाींदेड या रेल्वे मागायसाठी एकुि येिाऱ्या खचायच्या ननधीपकैी ५० ्क्के ननधी 
उपलब्ध करुन हदलेला असताना सोलापरू-तळुजापरू-उस्मानाबाद या महत्वाकाींक्षी 
रेल्वे मागायसाठी ५० ्क्के ननधी अद्दयाप पयांत उपलब्ध न करण्याची कारिे 
काय आहेत, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आल ेव त्यानषुींगाने या मागायसाठी ५० ् क्के ननधी उपलब्ध करुन 
देण्याच्यादृष्ीने कोिती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारिे काय आहेत ? 

अॅड. अननल परब : (१) होय. 
(२), (३) व (४) वधाय-यवतमाळ-नाींदेड या रेल्वेप्रकल्पासाठी राज्य शासनाने 
आधथयक सहभाग देण्यास सन २०१० मध्ये मान्यता हदलेली आहे. तसेच 
अहमदनगर-बीड-परळी या रेल्वे प्रकल्पासाठी राज्य शासनाने आधथयक सहभाग 
देण्यास सन २००९ मध्ये मान्यता हदलेली आहे. सोलापरू-तळुजापरू-उस्मानाबाद 
या रेल्वे प्रकल्पाचा खचय रु. ९०४.९२ को्ी एवढा असनू हा प्रकल्प सींपिूयत: कें द्र 
शासनाच्या आधथयक सहभागाने करण्यास कें द्र शासनाने हद. ०७/०२/२०१९ च े
आदेशान्वये मान्यता हदलेली आहे. सन २०२०-२१ या आधथयक वषायसाठी कें द्र 
शासनाने सोलापरू-तळुजापरू-उस्मानाबाद प्रकल्पासाठी रु. २० को्ी इतका 
ननयतव्यय ठेवला असल्याचे कळपवलेले आहे. वधाय-यवतमाळ-नाींदेड आणि 
अहमदनगर-बीड-परळी या रेल्वे प्रकल्पासाठी राज्य शासनाने सन २०२०-२१ 
वषायसाठी रु. ३८५ को्ी तरतदू केलेली आहे. सोलापरू-तळुजापरू-उस्मानाबाद रेल्व े
मागय सींपिूयत: कें द्र शासनाच्या आधथयक सहभागाने होिार असल्याने राज्य 
शासनाने ननधी देण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

----------------- 
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उपाहारगहृाांना औद्योधगि दराने िीज शुल्ि आिारण्याच्या  

ननणचयाचा फेरविचार िरण्याबाबत 
 

 (४३) *  २३१७४   श्री.देिेंद्र फडणिीस (नागपरू दक्षक्षण पजश्चम), श्री.चांद्रिाांत 
(दादा) पाटील (िोथरुड), अॅड.आशशष शलेार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.राधािृष्ट् ण 
विख-ेपाटील (शशडी), श्री.सभुाष देशमखु (सोलापरू दक्षक्षण), श्री.राम िदम 
(घाटिोपर पजश्चम), श्री.अशभमन्य ुपिार (औसा) :   सन्माननीय पयचटन मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पयय् न व्यवसायाला मदत करण्यासाठी हदनाींक १ एपप्रल, २०२१ पासनू 
उपाहारगहृ व्यावसानयकाींना व्यावसानयक दराऐवजी औद्योधगक दराने वीज दर व 
वीज शलु्क आकारण्याचा ननियय पयय् न पवभागाने जाहीर केला आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, कोित्या ग्राहकाींना कोित्या ग्ाचे वीज दर लावायचे याचा 
ननियय घेण्याची बाब राज्य वीज ननयामक आयोगाच्या अखत्यारीतील आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, पवद्यतुदराच्या बाबतीत प्रनत यनुन् ३ रुपये तू्  येिार असनू 
पवद्यतु शलु्काचा दर १४ ् क्के कमी होिार असनु या ननिययामळेु महापवतरिला 
महसलू समळिार नसल्याने याची भरपाई करण्यासाठी शासनाला ननधी द्यावा 
लागेल, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, महापवतरिला द्याव्या लागिाऱ्या भरपाईसींदभायत अींदाजजत 
खचायचा कोिताच पवचार न करता ककीं बहुना त्यासींबींधी ऊजाय अथवा पवत्त 
पवभागाशी चचाय न करताच पयय् न पवभागाने परस्पर हा ननियय जाहीर केल्याने  
तसेच शासनाकडून महापवतरिला वरीलप्रमािे ननधी न हदल्यास महापवतरिला 
होिारी तू्  सवयसामान्य घरगतुी ग्राहकाींकडून दरवाढीच्या स्वरूपात भरून 
काढावी लागिार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, त्यामळेु याचा अनतररक्त बोजा सवयसामान्य घरगतुी 
वीजग्राहकाींवर पडिार असल्याने सदर ननियय रद्द करून उपाहारगहृाींना अन्य 
राज्याींप्रमािेच व्यवसानयक दराने वीज आकारिी करण्याच्या दृष्ीन ेशासनाने 
कोिती काययवाही वा उपाययोजना केली वा करण्यात येिार आहे, 
(६)  नसल्यास, पवलींबाची कारिे काय आहेत ? 
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श्री. आहदत्य ठािरे : (१) कें द्र शासनाच्या पयय् न मींिालयाकड े नोंदिीकृत 
असलेल्या हॉ्ेल व्यावसानयकाींकडून हद.१/४/२०२१ पासनू वीज दर व वीज शलु्क 
औद्योधगक दराने आकारण्याचा ननियय घेण्यात आला आहे. तसेच कें द्र 
शासनाच्या पयय् न मींिालयाकड ेनोंदिीकृत नसलेल्या हॉ्ेल व्यावसानयकाींनी 
ककमान मलुभतू दजाय प्राप्पत करण्यासाठी राज्य शासनाने पवहहत केलेल्या 
ननकषाींची पतुयता केल्यानींतर औद्योधगक दराने कर / शलु्क आकारिी करण्याचा 
ननियय करण्यात आला आहे. 
(२) होय. 
(३), (४), (५) व (६) सवय सींबींधधत पवभागाींचे असभप्राय घेऊन मा. मींिीमींडळाच्या 
मान्यतनेे सदर ननियय घेण्यात आला आहे. 

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

हहांगोली जजल्हयातील धान्याचा अपहार िरणाऱ्याांिर िारिाई िरण्याबाबत 
  

(४४) * २३४३२   श्री.तान्हाजी मटुिुळे (हहांगोली), श्रीमती सीमा महेश हहरे 
(सीमाताई) (नाशशि पजश्चम) :   सन्माननीय अन् न ि नागरी परुिठा आणण 
ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) हहींगोली जजल्हयातील रास्तभाव दकुानदाराशी सींगनमत करुन तत्कालीन 
तहससलदार, नायब तहससलदार आणि गोदाम पाल याींनी ऑफलाईन पध् दतीने 
ननयतनापेक्षा १६ हजार २६७ जक्वी्ं ल धान्य परुवठा करुन समुारे ४ को्ी ६१ 
लाख रुपयाींचा अपहार केल् याचे माहहती अधधकारात माहे जानेवारी, २०२१ च् या 
दसुऱ्या आठवडयात ननदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, हहींगोली तहससल कायायलयाींतगयत स्वस्त धान् य दकुानदाराशी 
सींगनमत करुन जानेवारी, २०१९ त ेजुल,ै २०१९ या कालावधीमध् ये ऑफलाईन 
पध् दतीने ननयतनापेक्षा जास् त ११ हजार ३७७ जक्वी्ं ल गहू व ४ हजार ८९० 
जक्वी्ं ल ताींदळू असा एकूि १६ हजार २६७ जक्वी्ं ल धान्याचा अपहार केल् याच े
ननदशयनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, सदर प्रकरिी चौकशी करण् यात आली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व त्यानषुींगाने यातील दोषीींवर कोिती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल् यास, पवलींबाची कारिे काय आहेत ? 
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श्री. छगन भजुबळ : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
(३) सदर प्रकरिात एका पेक्षा जास्त अधधकारी व कमयचारी याींचा समावशे 
असल्याने महाराषर नागरी सेवा (सशस्त व अपपल) १९७९ च ेननयम ८ व १२ 
नसुार सींयकु्त पवभागीय चौकशीचा प्रस्तावावर प्रशासकीय काययवाही करण्यात 
येत आहे तसेच सींबींधधत रास्तभाव दकुानदाराींमाफय त अधधकच्या झालेल्या धान्य 
वा्पाबाबत वसलुी करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

राज्यातील ३० टक्क्याांपेक्षा िमी भारमान असलेल्या एसटी बसच्या फेऱ् या 
रद्द िरण्याच ेआदेश मागे घेण्याबाबत 

 
 (४५) *  २०४४०   श्री.अतलु भातखळिर (िाांहदिली पिूच), श्रीमती मेघना 
सािोरे बोडीिर (जजांतरू), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.जयिुमार रािल 
(शश ांदखेडा), श्री.पराग शाह (घाटिोपर पिूच), श्री.मांगेश चव्हाण (चाळीसगाि), 
श्री.सधचन िल्याणशटे्टी (अक्िलिोट), श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन), अॅड.राहुल 
हििले (नाशशि पिूच), अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), िॅप्टन आर. सेल्िन 
(सायन-िोळीिाडा), अॅड.आशशष शलेार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.राम सातपतु े
(माळशशरस), श्री.राजेश पिार (नायगाांि), श्री.गणपत गायििाड (िल्याण पिूच), 
श्री.सांजय साििारे (भसुािळ), श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील (िोथरुड), श्रीमती 
माधुरी शमसाळ (पिचती), श्री.बांटी भाांगडडया (धचमरू), श्रीमती मांदा म्हात्र े
(बेलापरू) : सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 
 
 

 (१)  राज्यातील ३० ् क्क्याींपेक्षा कमी भारमान असलले्या एस्ीच्या फे-या रद्द 
करण्याचे आदेश एस्ी महामींडळाने काढले असल्याचे माहे डडसेंबर, २०२० मध्ये  
वा त्यादरम्यान ननदशयनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, दगुयम-अनतदगुयम भागातील कमी मनषुय वस्ती असलेल्या 
खेडयातील तसेच वाड्याींवरील सामान्य नागररक गाव-तालकुा व जजल्हयाींत एस 
्ी बसनेच प्रवास करत असल्याने अशा कमी भारमानाच्या फे-या रद्द झाल्यास 
गावक-याींना प्रवास करण्यास अडचिी ननमायि होण्याची शक्यता आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, आताच्या काळात सामान्य नागरीकाींना खासगी वाहनाने प्रवास 
करिे खधचयक असल्याने एस्ी महामींडळाने घेतलेल्या ननिययाचा फेरपवचार 
करुन दगुयम-अनतदगुयम भागातील एस्ीच्या फे-या रद्द न करण्यासाठी शासनाने 
कोिता ननियय घेतला आहे वा घेण्यात येिार आहे, 
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(४) नसल्यास, पवलींबाची कारिे काय आहेत ? 

अॅड. अननल परब : (१) हे खरे नाही. 
    ३०% पेक्षा कमी भारमानाच्या फेऱ्या रद्द करण्याबाबतचे आदेश राज्य 
पररवहन महामींडळाद्वारे ननगयसमत करण्यात आलेले नाहीत. 
(२) व (३) राज्यातील दगुयम-अनतदगुयम भागातील कमी लोकसींख्या असलेल्या 
खेड्यातील, वाडीतील राज्य पररवहन महामींडळाच्या बसफेऱ्या ननयसमत 
चालपवण्यात येत आहेत. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

हदगाांि (जज.नाांदेड ) येथे गुटखा जप्त िेल्याबाबत 
  

(४६) *  २३४०६   डॉ.तषुार राठोड (मखुेड) :   सन्माननीय अन्न ि औषध 
प्रशासन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  हदगाींव (जज.नाींदेड) येथे अन्न व औषध प्रशासनाच्या पवशषे ् ास्क फोसयने 
धाड ्ाकून ३६ लक्ष रुपयाींचा गु् खा जप्पत केल्याचे हदनाींक १७ डडसेंबर, २०२० 
रोजी वा त्यासमुारास ननदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, गु् खा पवक्री व साठा केल्याप्रकरिी दोन व्यापाऱ् याींपवरुध्द हदगाींव 
पोलीस ठाण्यात गनु्हा दाखल करण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आल ेव त्यानसुार सींबींधधताींवर कोिती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 
डॉ. राजेंद्र शश ांगणे : (१) व (२) खरे आहे. 
(३) सदर प्रकरिी मे.आप्पपा गोळी भाींडार, एस.बी.आय बँकेजवळ, हदगाव 
ता.हदगाव जज.नाींदेड येथील एका इसमापवरुध्द पोलीस स््ेशन, हदगाव जज.नाींदेड 
येथे एफ.आय.आर. क्रमाींक ०२७०/२०२० हद. १८.१२.२०२० दाखल करण्यात आला 
आहे. तसेच रज्जानगर, हदगाव ता.हदगाव जज.नाींदेड येथील एका इसमापवरुध्द 
पोलीस स््ेशन, हदगाव जज. नाींदेड येथे एफ.आय.आर. क्रमाींक ०२७१/२०२० हद. 
१८.१२.२०२० दाखल करण्यात आला आहे. 
    उपरोक्त प्रकरिी अन्न व औषध प्रशासनातफे प्रनतबींधधत अन्नपदाथय 
(गु् खा व पानमसाला, सगुींधधत सपुारी व सगुींधधत तींबाखू) याींचे एकूि २९ नमनेु 
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पवश्लेषिासाठी घेवनू अन्न व औषध प्रशासन प्रयोगशाळा, औरींगाबाद येथ े
पवश्लेषिासाठी पाठपवण्यात आल.े सदर पवश्लेषिाचे अहवाल प्राप्पत झाल ेअसनू 
मा.अन्न सरुक्षा आयकु्त, महाराषर राज्य याींच े हद. १५.०७.२०२० रोजीच्या 
अधधसचूनेनसुार सदरचे २९ नमनेु प्रनतबींधधत असल्याच ेघोपषत केल ेआहे.  
    त्याअनषुींगाने सींबींधधताींवर अन्न सरुक्षा व मानके कायद्यानसुार चौकशी 
अींती काययवाही घेवनू मा.न्यायालयात ख्ला दाखल करण्याची कारवाई करण्यात 
येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

अांबरनाथ (जज.ठाणे) तालुक्यातील ग्रामपांचायतीची पाणी ि िीज देयिे 
खननज ि मुद्राांि शुल्ि परतािा ननधीमधनु अदा िरण्याबाबत 

  

(४७) *  २३८०१   श्री.गणपत गायििाड (िल्याण पिूच) :   सन्माननीय 
पाणीपरुिठा ि स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  ढोके, पोसरी, शलेारपाडा, नाऱ्हेन, नेवाळीपाडा (ता.अींबरनाथ, जज.ठािे) या 
ग्रामपींचायतीींमधील मखु्यमींिी ग्रामीि पेयजल योजनेअींतगयत ननधी मींजुर 
करण्यात आला असनु अनेक गावाींमधील पािी योजनाींची वीज देयके व महाराषर 
औद्योधगक पवकास महामींडळाची पािी देयके थकीत असल्यामळेु या गावाींमध्ये 
मखु्यमींिी ग्रामीि पेयजल योजनेची काम ेसरुु झाली नाहीत, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, थकीत वीज देयके, पािी देयकाींचा दींड व व्याज माफ केल ेतरी 
सदु्धा सदर देयके भरण्याची ग्रामपींचायतीींची आधथयक कुवत नसल्याने दींड व 
व्याज माफ करून मळु देयके भरण्यासाठी गौि खननज व मदु्राींक शलु्क परतावा 
ननधीमधुन आधथयक मदत करावी अशी मागिी स्थाननक नागररकाींनी व 
लोकप्रनतननधीींनी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आल ेव त्यानषुींगाने उक्त गावाींमधील पािी योजनाींची थकीत वीज 
देयके व महाराषर औद्योधगक पवकास महामींडळाची पािी त्रबले गौि खननज व 
मदु्राींक शलु्क परतावा ननधीमधुन अदा करिेबाबत कोिती काययवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारिे काय आहेत ? 
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श्री. गलुाबराि पाटील : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
    पोसरी, शलेारपाडा, नाऱ्हेन, नेवाळीपाडा  या गावाींचा समावेश राषरीय 
ग्रामीि पेयजल काययक्रम सन २०१८-१९ व २०१९-२० च्या वापषयक कृती 
आराखड्यामध्ये करण्यात आला होता.  सदर गावाींकरीता महाराषर औद्योधगक 
पवकास महामींडळाची मखु्य जलवाहहनी शाश्वत स्िोत आहे.   परींत ु
ग्रामपींचायतीची पािी देयके थकीत असल्याने वाढीव लोकसींख्येकरीता महाराषर 
औद्योधगक पवकास महामींडळाकडून नवीन नळ कनेक्शन मींजूर होत नसल्याने 
सदर योजना रद्द करण्यात आल्या. सद्य:जस्थतीत उपरोक्त सवय 
ग्रामपींचायतीींना महाराषर औद्योधगक पवकास महामींडळामाफय त अजस्तत्वातील 
नळ जोडिीमधून पािी परुवठा सरुु आहे. 
    खरड ग्रामपींचायती अींतगयत ढोके गावामध्ये पव ींधन पवहहरीवर आधारीत 
स्वतींि नळ पािी परुवठा योजना असनू तथे े महाराषर औद्योधगक पवकास 
महामींडळाची नळ जोडिी नाही. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) नेवाळी, पोसरी व नाऱ्हेन या ग्रामपींचायती अींतगयत महाराषर औद्योधगक 
पवकास महामींडळाच्या पाईपलाईनवरुन ्ॅपप ींगद्वारे थे्  पािी परुवठा होत 
असल्याने व त्यासाठी वीजेचा वापर होत नसल्याने वीज देयक थकबाकी 
नाही.  तसेच खरड ग्रामपींचायती अींतगयत पािी योजनेची वीज देयक थकबाकी 
प्रलींत्रबत नाही. सदर ग्रामपींचायतीींमध्ये पािी देयक थकबाकी ग्रामपींचायतीमाफय त 
पािीपट््ी वसलूी योग्य प्रमािात होत नसल्याने झाललेी आहे. 
       हदनाींक १४.०७.२००४ रोजीच्या शासन पररपिकामध्ये, “पािीपट््ीची 
आकारिी योजनेवरील खचायच्या प्रमािात करुन ती वसलू करुन योजनेचा 
देखभाल खचय तसेच पािीपट््ी आणि वीज बीले त्यातनूच भागवावीत. यासाठी 
शासन अनदुानावर अवलींबनू राहिे अयोग्य असनू, अन्य उत्पन्नातनू त्यावर 
खचय करिे यापढेु अननयसमतता समजण्यात येईल,” अस ेनमदू आहे.  त्यानसुार 
ग्रामपींचायतीस समळिारे गौि खननज व मदु्राींक शलु्क परतावा ननधीमधून 
थकीत पािीपट््ीची देयके अदा करता येत नाहीत. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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



56 
मुांबई ि वपांपरी-धचांचिड (पुणे) शहरातील शाळाांिडून िोरोना िाळात 

अनतररक्त शुल्ि िसूली िेल्याबाबत 
 

 (४८) *  २०५६४   अॅड.आशशष शलेार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.प्रशाांत ठािूर 
(पनिेल), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.लक्ष्मण जगताप (धचांचिड), 
श्री.जयिुमार रािल (शश ांदखडेा), श्री.पराग शाह (घाटिोपर पिूच), श्रीमती माधुरी 
शमसाळ (पिचती), श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन), िॅप्टन आर. सेल्िन 
(सायन-िोळीिाडा), श्री.अतलु भातखळिर (िाांहदिली पिूच), श्री.मांगेश चव्हाण 
(चाळीसगाि), अॅड.राहुल हििल े(नाशशि पिूच), अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), 
श्री.राम सातपतु े(माळशशरस), श्री.गणपत गायििाड (िल्याण पिूच), श्री.राहूल 
िुल (दौंड), श्री.बांटी भाांगडडया (धचमरू), श्रीमती मांदा म्हात्र े(बेलापरू), श्री.सरेुश 
(राजूमामा) भोळे (जळगाि शहर) : सन्माननीय शालये शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोरोना काळात पालकाींची आधथयक पररजस्थती खालावलेली असतानाही 
मुींबईतील तसेच पप ींपरी-धच ींचवड (पिेु) शहरातील बहुताींश एस.एस.सी, 
आय.सी.एस.सी व सी.बी.एस.ई. बोडायच्या  शाळाींकडून अनतररक्त शलु्क वसलूी 
केली जात असल्याचे माहे डडसेंबर, २०२० मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशयनास 
आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ज्या सपुवधाींचा पवद्याथी वापर कररत नाहीत ककीं वा आवश्यक 
नाही अशा सपुवधाींची शलु्क वसलूी शाळा प्रशासन करीत असल्याच्या तक्रारी 
पालकाींनी स्थाननक सशक्षि पवभागाच्या अधधकाऱ्याींकड ेकेल्या आहेत, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, कोरोना काळातही शाळाींकडून शालेय बस शलु्क, प्रयोगशाळा 
साहहत्य, कक्रडा व साींस्कृनतक काययक्रम शलु्क न भरल्यास व ऑनलाईन शाळा 
सरुु असताींना नत माही शलु्कही उशीरा भरले तर शाळेचे डीजी्ल अॅप्पलीकेशन 
पवद्यार्थयाांना वापरु देिार नाही असा इशारा शाळाींनी पालकाींना हदला असल्याचे 
ननदशयनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, ऑनलाईन सशक्षिाचा खचय हा ननयसमत शलु्काींपेक्षा अधधक असनू 
हा भार नेहमीपेक्षा वाढला असनू कोरोना काळात पालकाींवर लादलेल्या अनतररक्त 
शलु्काींमध्ये सवलत देण्यासाठी शासनाने कोिती काययवाही केली आहे वा 
करण्यात येत आहे, 
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(५) असल्यास, अनतररक्त शलु्क भरण्याकरीता पालकाींवर दबाब ्ाकिाऱ्या 
सींस्थाींवर शासनाने कोिती कारवाई केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, पवलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 

प्रा. िषाच गायििाड : (१) (२) व (३) अींशत: खरे आहे. 
(४) शासन ननियय हद.८ मे २०२० अन्वये सचुना देण्यात आल्या होत्या. 
(५) व (६) शासनाचे हद. ८ मे २०२० रोजीच्या शासन ननिययास मा. उच्च 
न्यायालय, मुींबई याींनी हद.२६ जून २०२० रोजीच्या आदेशान्वये  अींतररम 
स्थधगती हदली  असनु सदय:जस्थतीत प्रकरि न्यायप्रपवषठ आहे.  

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

शसांधदुगुच जजल््यातील उपप्रादेशशि िायाचलयात झालेला गैरव्यिहार 
  

(४९) * २२६८७   श्री.प्रमोद (राज)ू रतन पाटील (िल्याण 
ग्रामीण) :  सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात गत दोन वषायपासनू वाहनाींची नोंदिी ऑनलाइन प्रिालीवर होत 
असनू वाहन खरेदी झाल्यानींतर त्या वाहनाची नोंदिी प्रकक्रया व कराची रक्कम 
ऑनलाईन पिूय होऊन वाहनाचे पासस ींग होत े व त्या वाहनाचा नींबर पडून 
ऑनलाइन प्रकक्रया पिूय झाल्यानींतर त्या वाहनाचे स्मा य् काडय असलेले आर.सी. 
बकु वाहन मालकाींना आर.्ी.ओ. कायायलयातील अधधकृत केलेल्या सींबींधधत 
कीं पनीमाफय त हदल ेजात असनू सदर ऑनलाइन प्रकक्रया सींगिक प्रिालीवरील 
पाच ्प्पप्पयात केली जात,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सस ींधुदगुय जजल्हयाच्या उपप्रादेसशक कायायलयात ६३ वाहनाींची 
नोंदिी प्रकक्रया ऑनलाइन पिूय झाल्यानींतर वाहन मालकाींना वाहनाचे पासस ींग 
होऊन कराची रक्कम न भरता आर.सी. बकु देण्यात आल्यामळेु ऑनलाइन नोंद 
करताना समुारे कोट्यवधी रुपयाींचा गरैव्यवहार झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, एजीं्, आर.्ी.ओ. कायायलय तसेच ऑनलाइन सेवा परुपविाऱ्या 
सींस्थाींच्या सींगनमताने सदर गरैव्यवहार करण्यात आला असनू आिखी २० 
गाड्याींच्या हहशोबात गरैव्यवहार व कागदपिहेी गहाळ झाल्याचे पोसलसाींच्या 
प्राथसमक चौकशीत ननदशयनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, अशाच प्रकारे राज्यातील इतर जजल्हयातही मोठ्या प्रमािावर 
गरैव्यवहार झाल्याची शक्यता पोसलसाींनी व्यक्त केली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
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(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आल ेव त्यानषुींगाने शासनाने कोिती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(६) नसल्यास, पवलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 

अॅड. अननल परब : (१) होय. 
(२) व (३) माहे ऑक््ोबर २०२० मध्ये उप प्रादेसशक पररवहन कायायलय, सस ींधुदगूय 
येथील वाहन ४.० प्रिालीवरील सींगिकीय असभलखे्यावर वाहन नपवन 
असतानाही तसेच वाहनाच्या मळु चॅससस क्रमाींकामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारे 
फेरफार करुन वाहने अन्य मागायने बॅकलॉग एन्री करुन वाहनाींचा कर व नोंदिी 
शलु्क न भरता वाहनाींची नोंद घेतल्याचे ननदशयनास आल ेआहे. अशा प्रकारच्या 
एकुि १०६ वाहनाींपकैी १७ वाहनाींचे नोंदिी शलु्क व कर भरलेला आहे तर 
उवयरीत ८९ वाहनाींचे नोंदिी शलु्क  व कर भरण्यात आलेला नाही. 
    सस ींधुदगूयनगरी पोलीस ठािे येथ ेनोंदिी प्रकक्रया करिा-या प्रनतननधी 
पवरोधात  गनु्हा र. न. ००२५, हद.०८.०८.२०२० अन्वये गनु्हा दाखल केला आहे. 
(४) राषरीय सचूना कें द्र याींचे कडील प्राप्पत माहहतीनसूार राज्यभरात अशी २३२ 
प्रकरिे असनू याबाबत पररवहन आयकु्त कायायलयामाफय त सखोल चौकशी 
करण्यात येत आहे. 
(५) उप प्रादेसशक पररवहन कायायलय, सस ींधुदगुय या कायायलयातील प्रकरिी उप 
प्रादेसशक पररवहन अधधकारी, रत्नाधगरी याींच्या अध्यक्षतखेाली चौकशी ससमती 
नेमण्यात आली होती. सदर चौकशी ससमतीच्या अहवालानसूार उप प्रादेसशक 
पररवहन कायायलय, सस ींधुदगूय कायायलयातील ५  कमयचा-याींना ननलींत्रबत करण्यात 
आल ेआहे. 
(६) प्रश्न उद्भवत नाही. 

----------------- 
तेल्हारा (जज.अिोला) येथील रास्त धान्य दिुानदारािर िारिाई न 
िरण्यासाठी शलवपिाने ७५ हजार रुपयाांची मागणी िेल्याबाबत 

  

(५०) *  २२१३७   श्री.गोिधचन माांगीलाल शमाच (ऊफच ) लालाजी (अिोला 
पजश्चम) :   सन्माननीय अन् न ि नागरी परुिठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) तले्हारा (जज.अकोला) येथील एका रास्त भाव धान्य दकुानदारावर तले्हारा 
तहसील मधील सलपपकाने कारवाई केली असनू गनु्हा दाखल न करण्यासाठी 
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७५ हजार रुपयाींची मागिी केल्याचा आरोप रास्त भाव धान्य दकुानदाराने 
केल्याचे माहे जानेवारी, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशयनास आल ेआहे, हे 
खरे आहे काय, 
 

(२) असल्यास, सदरहू प्रकरिी रास्त धान्य दकुानदाराने पवभागीय आयकु्त, 
अमरावती याींच्याकड ेतक्रार केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
 

(३) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आल ेव चौकशीनसुार दोषी असलेल्याींवर कोिती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
 

(४) नसल्यास, पवलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 
 

श्री. छगन भजुबळ : (१)  होय, तले्हारा येथील एका रास्तभाव धान्य 
दकुानदारावर कारवाई करुन गनु्हा दाखल न करण्यासाठी ७५ हजार रुपयाींची 
मागिी केल्याचा आरोप रास्तभाव दकुानदाराने केलेला आहे.  
 

(२) होय, हे खरे आहे.  
 

(३) सदर तक्रारीच्या अनषुींगाने तहससलदार, तले्हारा याींनी स्थापन केलेल्या 
तपासिी पथकाने दकुानाची तपासिी केली असता तसेच सींबींधधत 
अधधकारी/कमयचारी याींनी हदलेल्या गहृभे्ीींनसुार धान्याचा अपहार झाल्याच े
आढळून आल ेआहे. तसेच फेरतपासिी अहवालामध्ये सधु्दा धान्याचा अपहार 
झाल्याचे हदसनू आल ेआहे.  याबाबत पो.स््े., तले्हारा येथे गनु्हा नोंद करण्यात 
आला आहे. रास्तभाव धान्य दकुानदारावर कारवाई करुन गुन्हा दाखल न 
करण्यासाठी ७५ हजार रुपयाींची मागिी सलपपकाने केल्याचा  आरोप हा 
तर्थयहीन असल्याचा आणि अशी कोित्याच प्रकारची मागिी कोित्याही 
कमयचा-याने केलेली नसल्याचे तहससलदार, तले्हारा याींनी नमदू केल ेआहे.   
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 
 

----------------- 
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सोलापूर जजल््यात शालेय पोषण आहार िाटपात  

झालेल्या गैरव्यिहाराबाबत 
 (५१) *  २२१६३   श्री.राम सातपतु े(माळशशरस) : सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोरोना महामारीमळेु शालेय पोषि आहार धान्याच्या स्वरूपात हदला जात 
असल्याने सोलापरू जजल्हयात पोषि आहार पवभागात कोट्यवधी रुपयाींचा 
गरैव्यवहार झाल्याचे ननदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सवोच्च न्यायालयाने सींबींधधत पवभागाला ननदेश हदल ेअसनू 
देखील जजल्हा पररषद पोषि आहार पवभागाने डाळ व तलेाचा परुवठा परेुशा 
प्रमािात केला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, आहारात ४:१ अस ेप्रमाि असिे आवश्यक असताींना पवभागाने 
उल्लींघन करून त ेप्रमाि १०:१ असे केल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, मलुाींना पाचशपेेक्षा कमी उषमाींकाचे धान्य देऊन पवभागाने 
सवोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लींघन केल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आल ेव त्यानसुार गरैव्यवहार करिाऱ्याींपवरुध्द कोिती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, पवलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 

प्रा. िषाच गायििाड : (१) हे खरे नाही. 
(२) शालेय पोषि आहार योजनेंतगयत पाि पवद्यार्थयाांना अनजु्ञेय खचय मयायदेच्या 
प्रमािातच धान्यादी मालाच ेवा्प करण्यात आल ेआहे. 
(३) व (४) हे खरे नाही. 
(५) व (६) प्रश्न उद्भवत नाही.   

----------------- 
महषी विद्यामांहदर बेला (ता.जज. भांडारा) या शाळेची 

मान्यता रद्द िरण्याबाबत. 
 (५२) *  २१६४१   श्री.नरेंद्र भोंडिेर (भांडारा) : सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महषी पवद्यामींहदर बेला (ता.जज. भींडारा) या शाळेच्या व्यवस्थापन आणि 
प्रशासनामाफय त लॉकडाऊन काळात पवद्याथाांनी फी न भरल्याने परीक्षेपासनू 
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वींधचत ठेविे, जबरदस्तीने फी वसलुी करिे, लोकप्रनतननधीींशी वाद घालिे तसेच 
इयत्ता ९ वी पासनू पढुच्या वगायना ऑनलाईन वगय घेण्यास शासनाची परवानगी 
असताींना बेकायदेशीरररत्या इयत्ता ५ वी पासनू ऑनलाईन वगय घेण्यात येत 
असल्याचे ननदशयनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरिी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी आक्षेप घेतला असता 
शाळा व्यवस्थापनामाफय त त्याींच्यावर फौजदारी गनु्हे दाखल केल ेआहेत, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरिी लोकप्रनतननधीींनी शाळेच्या गरैप्रकारावर आळा 
घालनू लोकप्रनतननधीशी बेजवाबदारपिे वागिे व त्याींचा अवमान केल्याप्रकरिी 
शाळेची मान्यता रद्द करण्याची मागिी शालेय सशक्षि मींिी याींना हदनाींक ६ 
जानेवारी, २०२१ रोजी वा त्या समुारास लेखी ननवेदनाद्वारे केली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, शालेय सशक्षि मींिी याींनी हदनाींक ६ जानेवारी, २०२१/जा.प.क्र. 
२०२१/११५ नसुार उपसींचालक, शालेय सशक्षि पवभाग नागपरू, सशक्षिाधधकारी 
माध्यसमक, भींडारा याींना सदर शाळेच्या गरैप्रकरिाबाबत सखोल चौकशी करून 
तात्काळ महषीं पवद्यामींदीर (ता. जज. भींडारा) या शाळेची मान्यता रद्द 
करण्यासींदभायत अहवाल सादर करण्याचे ननदेश हदलेले आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(५) असल्यास, सदर शाळेची चौकशी करण्यात येऊन चौकशीच्या 
अनषुींगाने अहवाल सादर करण्यात आला आहे काय व सदर अहवालानसुार 
शाळेवर कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,   
(६) नसल्यास, पवलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 
प्रा. िषाच गायििाड : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) व (३) होय. 
(४) अींशत: खरे आहे. 
(५) व (६) सशक्षिाधधकारी (ननरींतर सशक्षि) जजल्हा पररषद, भींडारा याींनी चौकशी 
करुन पवभागीय सशक्षि उपसींचालक, नागपरू पवभाग, नागपरू याींना चौकशी 
अहवाल सादर केला असनु या चौकशी अहवालाची उपसींचालक स्तरावर तपासिी 
करण्यात येत आहे. 

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

 



62 
राज्यातील औद्योधगि प्रशशक्षण सांस्थाांमधील ताशसिा तत्िािरील 

ननदेशिाांच ेिेतन प्रदान िरण्याबाबत 
 

 (५३) *  २११९२   श्री.सधुीर मनुगांटीिार (बल्लारपरू) सन्माननीय िौशल्य 
वििास, रोजगार ि उद्योजिता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 
  

(१) राज् यातील औद्योधगक प्रसशक्षि सींस् थाींमध् ये काययरत ताससका तत् वावरील 
ननदेशकाींचे कोरोना महामारीच्या कालावधीतील वेतन देण् यात आलेले नसल्याने, 
त् याींना आधथयक अडचिीींचा सामना करावा लागत आहे, हे खरे आहे काय, 
 

(२) असल् यास, ताससका तत् वावरील ननदेशकाींचे मानधन प्रदान करण् यासाठी 
अींदाजे ३० को्ी रू. ननधीची आवश् यकता आहे, हे ही खरे आहे काय, 
 

(३) असल् यास, लोकप्रनतननधी याींनी हदनाींक ०८ जून, २०२०, हदनाींक २९ ऑगस््, 
२०२० व हदनाींक २४ सप्प े्ंबर, २०२० रोजी लेखी ननवेदन ेसादर केली आहेत, हे ही 
खरे आहे काय, 
 

(४) असल् यास, उक्त ननवेदनाच्या अनषुींगाने औद्योधगक प्रसशक्षि सींस्थाींमधील 
ताससका तत्वावरील ननदेशकाींचे वेतन प्रदान करण्याबाबत शासनाने कोिती 
काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
 

(५)  नसल् यास, पवलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 
 

श्री. निाब मशलि : (१) व (२) हे अींशत: खरे आहे. ताससका तत्वावरील 
ननदेशकाींचे माहे माचय, २०२१ पयांतचे मानधन अदा करण्यासाठी रु. १९.४४ को्ी 
इतक्या ननधीची आवश्यकता आहे.  
(३) होय, हे खरे आहे.  
(४) ताससका तत्वावरील कमयचाऱ्याींचे मानधन अदा करण्याकरीता पवत्त पवभागास 
अथयसींकल्पीय अधधवेशन २०२१ साठी परुविी मागिी प्रस्ताव सादर करण्यात 
आलेला आहे.  
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.  
 

----------------- 
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ऊसतोड िामगार, िीटभट्टी, दगडखाण ि बाांधिाम क्षेत्रात िाम 

िरणाऱ्या स्थलाांतररत मजुराांच्या मुलाांच्या प्राथशमि 
शशक्षणाची व्यिस्था िरण्याबाबत 

 (५४) *  २०६९५   श्री.हदपि चव्हाण (फलटण), श्री.अननल पाटील (अमळनेर), 
श्री.धमचरािबाबा आत्राम (अहेरी), श्री.ननतीन अजुचन (ए.टी.) पिार (िळिण), 
श्री.सनुनल भसुारा (विक्रमगड), श्री.दौलत दरोडा (शहापरू), श्री.हदलीप 
मोहहत-ेपाटील (खेड आळांदी), श्री.अशोि पिार (शशरुर), श्री.चेतन तपेु (हडपसर), 
श्री.बाळासाहेब आजब े (आष्ट्टी), श्री.बबनराि शश ांदे (मािा), श्री.यशिांत माने 
(मोहोळ), श्री.शखेर ननिम (धचपळूण), श्री.राजेश नरशसांगराि पाटील (चांदगड), 
श्रीमती समुन पाटील (तासगाि - ििठेमहाांिाळ), श्री.अब ूआजमी (मानखूदच 
शशिाजीनगर), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), 
िॅप्टन आर. सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), अॅड.आशशष शलेार (िाांदे्र पजश्चम), 
श्री.पराग शाह (घाटिोपर पिूच), श्री.राम सातपतु े (माळशशरस), श्री.सांहदप 
क्षक्षरसागर (बीड), श्री.योगेश सागर (चारिोप) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात ऊसतोड कामगार, वी्भट््ी, दगडखाि तसेच बाींधकाम क्षिेात 
राबिाऱ्या स्थलाींतररत मजुराींच्या मलुाींचे सशक्षि गेल्या १० महहन्याींपासनू बींद 
असनू स्थलाींतररत मजुराींची समुारे आठ त ेदहा लाख मलेु करोना महामारीत 
सशक्षिापासनू वींधचत राहहल े असल्याच े माहे जानेवारी, २०२१ रोजी वा 
त्यासमुारास ननदशयनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, करोनामळेु शाळा बींद असल्यामळेु स्थलाींतररत मलुाींना शालेय 
पोषि आहार, मास्क, सॅनन्ायझर, पाठयपसु्तके व शकै्षणिक साहहत्य समळत 
नसल्याचेही ननदशयनास आल ेआहे हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, एकुि १० लाख मलुाींना सशक्षि प्रवाहात आिण्यासाठी 
भ्रमिध्वनी आणि इीं्रने् जोडिी अभावी ऑनलाईन ऐवजी ऑफलाईन सशक्षि 
द्यावे अशी मागिी सामान्य नागरीक, लोकप्रनतननधी व सेवाभावी सींस्था 
याींच्यामाफय त करण्यात येत आहे हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, ग्रामीि भागातील शाळा सरुु झाल्यानींतरही शाळेतील प् सींख्या 
ननम्म्याने कमी झाल्याचे ननदशयनास आल ेआहे हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने कोिती काययवाही केली आहे वा 
करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, पवलींबाची कारिे काय आहेत ? 
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प्रा. िषाच गायििाड : (१) व (२) हे खरे नाही. 

”शाळा बींद तरी सशक्षि सरुू“ हया उपक्रमाखाली पवपवध online व 
offline मागायने, तसेच पाठ्यपसु्तकाींच े१००% वा्प करून सशक्षि सरुू ठेवण्यात 
आल ेआहे. 
(३) अींशत: खरे आहे. 
    काही नागररक, लोकप्रनतननधीींकडून अशा प्रकारची मागिी करण्यात 
आली आहे. 
(४) हे खरे नाही. 

शासनाने प्राथसमक शाळा सरुू करण्यास परवानगी हदल्यानींतर पवद्याथी 
शाळेस येण्याची सरुूवात होईल अशी अपके्षा आहे. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 
(६) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

तारापूर औद्योधगि िसाहतीमधील सामुदानयि साांडपाणी  
प्रकक्रया िें द्र बांद िरण्याचे हदलेले आदेश 

 (५५) * २१२८५   श्री.अब ूआजमी (मानखूदच शशिाजीनगर), श्री.राजेश रघनुाथ 
पाटील (बोईसर), श्री.क्षक्षतीज ठािूर (नालासोपारा), श्री.हहतेंद्र ठािूर 
(िसई) : सन्माननीय पयाचिरण ि िातािरणीय बदल मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
 (१) तारापरू (जज.पालघर) औद्योधगक वसाहतीमधील सामदुानयक साींडपािी 
प्रकक्रया कें द्राींमधून सोडण्यात येिारे दपुषत पािी समदु्रात ७.१ कक.मी. सोडण्याचे 
बींधनकारक असताींना केवळ ५०० मी अींतरावर सोडण्यात येत आहे, हे खरे आहे 
काय, 

(२) असल्यास सदर साींडपािी प्रकक्रया कें द्र काययक्षमतनेे चालत नसल्याने प्रदषूि 
मींडळाने सींबींधधत कें द्र बींद करण्याचे आदेश हदल ेआहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर कें द्राशी सलींग्न २२५ उद्योगाींवर या आदेशाचा पररिाम 
होिार असल्याच ेहदनाींक १४ जानेवारी, २०२१ रोजी वा त्यासमुारास ननदशयनास 
आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या उद्योगाींकडून दपूषत पािी सोडण्यात येत असल्याने खाडी 
क्षेिातील पयायवरिाला हानी पोहचत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आल ेव त्यानसुार कोिती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, पवलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 

श्री. आहदत्य ठािरे : (१) हे अींशत: खरे आहे.  
• तारापरू (जज. पालघर) औद्योधगक वसाहतीमधील सामदुानयक साींडपािी 
प्रकक्रया कें द्रामधून सोडण्यात येिारे प्रकक्रयाकृत साींडपािी समदु्रात ७.१ कक.मी. 
अींतरावर सोडण्याकररता ्ाकण्यात येिाऱ्या पाईपलाईनचा प्रस्ताव मान्यतसेाठी 
राषरीय ककनारा व्यवस्थापन प्राधधकरिाकड ेसादर करण्यात आला आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) हे अींशत: खरे आहे. 
(४) हे अींशत: खरे आहे. 
(५) • महाराषर प्रदषूि ननयींिि मींडळामाफय त तारापरू (जज.पालघर) औद्योधगक 
वसाहतीमधील सामदुानयक साींडपािी प्रकक्रया कें द्रास हदलेल्या भे्ीदरम्यान 
आढळून आलले्या िु् ीींच्या आधारे महाराषर प्रदषूि ननयींिि मींडळामाफय त 
हदनाींक १२/०१/२०२१ रोजी २५ द.ल.सल. क्षमतचे्या साींडपािी प्रकक्रया कें द्रास बींदच े
आदेश देण्यात आल ेहोत.े त्यापकैी १२.५ द. ल. सल. च्या प्पलाीं्च्या जस्थरीकरि 
(Stabilisation) करण्याचे काम चाल ूआहे. यामध्ये ७ त े८ द.ल.सल. सींप क्र. ३ 
व ४ गॅ्रजव्ह्ी लाईन मधून येत.े 
• तसेच नवीन ५० द.ल.सल. क्षमतचे्या साींडपािी प्रकक्रया कें द्रापकैी २५ द.ल.सल. 
क्षमतचेी यींििा काययरत केली असनू त्यामध्ये तारापरू औद्योधगक क्षिेातील ९ 
त े ११ द.ल.सल. औद्योधगक साींडपािी प्रकक्रयेसाठी वळपवण्यात आल ेआहे. 
उवयरीत साींडपाण्याची वाहहिी जुन्या सामहूहक साींडपािी प्रकक्रया कें द्रास जोडलेली 
असनू सदरची वाहहिी नवीन ५० एम.एल.डी. सामहूहक साींडपािी प्रकक्रया 
कें द्रामध्ये वळपवण्याचे काम महाराषर औद्योधगक पवकास महामींडळाकडून हाती 
घेण्यात आले आहे. 
• तारापरू (जज.पालघर) औद्योधगक वसाहतीमधील सामदुानयक साींडपािी प्रकक्रया 
कें द्रापवरुध्द ठािे, पालघर येथील न्यायालयात ख्ला दाखल करण्यात आला 
आहे. 
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• तारापरू औद्योधगक पररसरातील प्रदषूिाच्या अनषुींगाने मा. हररत लवाद 
याींच्याकड ेयाधचका क्र. ६४/२०१६ दाखल प्रकरिी मा. लवादाने हद. २६.०९.२०१९  
रोजी हदलले्या ननदेशानसूार पयायवरि नकुसान भरपाई मलु्याींकन करण्यासाठी 
गठीत करण्यात आलेल्या ससमतीने सादर केलेल्या प्रस्तावानसूार मा. लवादान े
सामदुानयक साींडपािी प्रकक्रया कें द्रास व १०२ दोषी  उद्योगाींवर दींड आकारण्याचे 
आदेश देण्यात आल ेआहेत. मा. लवादाच्या आदेशान्वये दींडाच्या ३०% रक्कम 
जमा करण्याबाबत महाराषर प्रदषूि ननयींिि मींडळामाफय त सींबींधधत दोषी 
उद्योगाींना कळपवण्यात आल ेअसनू सदर काययवाही सरुु असनू प्रकरि अद्यापप 
न्यायप्रपवषठ आहे. 
(६) प्रश्न उद्भवत नाही. 

----------------- 
ग्राहि तक्रारीशी सांबांधीत प्रलांत्रबत प्रिरणे ननिाली 

िािणे ि ररक्त पदे भरण्याबाबत 
  

(५६) *  २०६७८   श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), श्री.लक्ष्मण जगताप 
(धचांचिड), श्री.देिेंद्र फडणिीस (नागपरू दक्षक्षण पजश्चम), श्री.चांद्रिाांत (दादा) 
पाटील (िोथरुड), अॅड.आशशष शलेार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील 
(शशडी), श्री.सभुाष देशमखु (सोलापरू दक्षक्षण), श्री.राम िदम (घाटिोपर 
पजश्चम), श्री.अशभमन्य ुपिार (औसा), श्री.सधचन िल्याणशटे्टी (अक्िलिोट), 
श्री.गणपत गायििाड (िल्याण पिूच), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.नरेंद्र भोंडिेर 
(भांडारा), श्री.बांटी भाांगडडया (धचमरू), श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.जयिुमार गोरे 
(माण), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), िॅप्टन आर. 
सेल्िन (सायन-िोळीिाडा) :   सन्माननीय अन् न ि नागरी परुिठा आणण 
ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१)  देशात ग्राहक तक्रारीशी सींबींधीत प्रलींत्रबत तक्रारीमध्ये देशाींत महाराषर 
राज्य प्रथम क्रमाींकावर असल्याने याबाबत शासनस्तरावर तात्काळ योग्य आदेश 
देण्याची आवश्यकता असनू मा.मखु्यमींत्रयाींनी तात्काळ योग्य त ेआदेश द्यावेत 
अन्यथा याबाबत उच्च न्यायालयात दाद मागावी लागेल असा गींभीर इशारा 
ग्राहक पींचायत, महाराषर प्राींत पदाधधकाऱ्याींनी एका ननवेदनाद्वारे माहे 
नोव्हेंबर-डडसेंबर, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान शासनाला हदला आहे, हे खरे आहे 
काय, 

(२) असल्यास, कें द्र शासनाने हदनाींक २ जुल,ै २०२० पासनू लाग ूकेलेल्या नवीन 
ग्राहक सींरक्षि कायद्याची राज्यात प्रभावीपिे अींमलबजाविी होत नसल्याने 
तसेच आयोगातील पदे ररक्त असल्यामळेु ४० हजारपेक्षा अधधक प्रकरिे प्रलींत्रबत 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास राज्यातील मुींबई, ठािे, सस ींधुदगुय, नागपरू, हहींगोली, भींडारा, वधाय 
आणि गडधचरोली या नऊ जजल्हयातील ग्राहक तक्रार ननवारि आयोगाच े
अध्यक्षपद ररक्त असल्याच ेहदनाींक २५ डडसेंबर, २०२० रोजी वा त्यासमुारास 
ननदयशनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) तसेच रायगड, रत्नाधगरी, हहींगोली, अमरावती, यवतमाळ, गोंहदया व 
गडधचरोली येथील प्रत्येकी एक आणि मुींबई व ससींधुदगुय येथील प्रत्येकी दोन अशा 
अकरा जजल्हा ग्राहक न्यायालयातील सदस्याींची पदे ररक्त असनू राज्य आयोग 
खींडपीठ आणि जजल्हा आयोगाच्या एकूि ४३ ग्राहक न्यायालयाींपकैी २७ न्याय 
मींचात प्रबींधक पदेही ररक्त असल्याच ेननदशयनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आल े व त्यानषुींगाने सदर ररक्त पदे भरण्याबाबत कोिती 
काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, पवलींबाची कारिे काय आहेत ? 

श्री. छगन भजुबळ : (१) ग्राहक पींचायत, पदाधधकाऱ्याींच ेननवेदन  प्राप्पत नाही. 
तथापप, सदस्य, राज्य ग्राहक सींरक्षि पररषद याींचे अशा आशयाचे ननवेदन प्राप्पत 
आहे. 
(२) माहे डडसेंबर-२०२० अखेर राज्य ग्राहक तक्रार ननवारि आयोगाकडील 
प्रलींत्रबत ग्राहक तक्रारीींची सींख्या २२१४० तर राज्यातील एकूि ४० जजल्हा ग्राहक 
तक्रार ननवारि आयोगातील प्रलींत्रबत ग्राहक तक्रारीींची सींख्या ५१,७७७ एवढी 
आहे. 
(३) एकूि ४० जजल्हा ग्राहक तक्रार ननवारि आयोगापकैी मुींबई उपनगर, ठािे, 
अनतररक्त ठािे, सस ींधुदगुय, अनतररक्त नागपरू, हहींगोली, भींडारा, वधाय आणि 
गडधचरोली या जजल्हा आयोगातील अध्यक्ष पद ररक्त आहे.  सद्य: जस्थतीत या 
ररक्त असलेल्या जजल्हा अध्यक्ष पदाचा अनतररक्त काययभार लगतच्या जजल्हा 
आयोगाच्या अध्यक्षाकड ेहद.१८.०१.२०२१ च्या अधधसचूनेअन्वये पढुील ननयसमत 
ननयकु्ती होईपयांत देण्यात आलेला आहे. 
(४) राज्यातील दक्षक्षि मुींबई, मध्य मुींबई, रायगड, रत्नाधगरी, हहींगोली, 
अमरावती, यवतमाळ, गोंहदया व गडधचरोली येथील जजल्हा आयोगाींमधील 
प्रत्येकी एक सदस्य पद ररक्त आहे.  तर ससींधुदगुय आयोगातील  २ सदस्य पदे 
ररक्त आहेत. 
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   जजल्हा आयोगासाठी प्रबींधक ग्-ब, राजपत्रित सींवगायची ४० पदे मींजूर 
आहेत.  त्यापकैी सरळसेवेने भरावयाची २० पदे व पदोन्नतीची ७ पदे अशी 
एकूि २७ पदे सद्य:जस्थतीत ररक्त आहेत.   
(५) ग्राहक सींरक्षि अधधननयम, २०१९ अींतगयत कें द्र शासनाने अधधसधूचत 
केलेल्या ननयमानसुार राज्य ग्राहक तक्रार ननवारि आयोग व जजल्हा ग्राहक 
तक्रार ननवारि आयेाग याींच्या अध्यक्ष व सदस्य याींची ननयकु्ती त्यासींदभायत 
स्थापन केलले्या ननवड ससमतीने केलेल्या सशफारशीनसुार राज्य शासनाने 
करावयाची आहे. त्यानसुार शासन ननियय हद.०६.११.२०२० अन्वये  मा. 
न्या.  श्री. के. के. तातडे, उच्च न्यायालय, मुींबई याींच्या अध्यक्षतखेाली 
त्रिसदस्यीय ननवड ससमती गठीत करण्यात आली आहे. राज्य शासनाने 
हद.०२.०२.२०२१ रोजीच्या जाहहरातीव्दारे, राज्य आयोग व जजल्हा आयोगातील 
अध्यक्ष/सदस्य एकूि ३३  ररक्त पदे भरण्याच्या अनषुींगाने पाि व इच्छुक 
उमेदवाराींकडून अजय मागपवलेले आहेत.   पवहहत कालावधीत प्राप्पत झालले्या 
अजाांच्या अनषुींगाने ननयमानसुार  पढुील काययवाही करण्यात येत आहे.    
    प्रबींधक, ग्-ब (राजपत्रित), या सींवगायतील सरळसेवेने भरावयाच्या २० 
पदाींसाठी महाराषर लोकसवेा आयोगाकड े हद.१५.०६.२०२० च्या पिान्वये 
मागिीपि सादर केल े आहे. तसेच पदोन्नती कोट्यातील ७ ररक्त पदे 
भरण्याबाबतची काययवाही ननयमानसुार करण्यात येत आहे. 
(६) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

अपांग एिात्म शशक्षण योजना (प्राथशमि स्थर) अांतगचत १८३ विशषे 
शशक्षिाांच ेसमायोजन िरण्याबाबत 

 (५७) *  २३१८६   श्री.देिेंद्र फडणिीस (नागपरू दक्षक्षण पजश्चम), श्री.चांद्रिाांत 
(दादा) पाटील (िोथरुड), अॅड.आशशष शलेार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.राधािृष्ट् ण 
विख-ेपाटील (शशडी), श्री.सभुाष देशमखु (सोलापरू दक्षक्षण), श्री.राम िदम 
(घाटिोपर पजश्चम), श्री.अशभमन्य ु पिार (औसा) :   सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अपींग एकात्म सशक्षि योजना (प्राथसमक स्थर) अींतगयत १८३ पवशषे 
सशक्षकाींचे समायोजन अद्यापही प्रलींत्रबत आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, यासींदभायत मा.शालेय सशक्षि मींिी याींच्या अध्यक्षतखेाली  
हदनाींक १० फेब्रवुारी, २०२० रोजी वा त्यासमुारास बठैक होऊन त्यामध्ये सशक्षि 
सींचालक (प्राथसमक) याींचेकडून प्राप्पत अहवालाच्या अनषुींगाने पढुील काययवाही 
शालेय सशक्षि पवभागाने करावी, असा ननियय घेण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, आजसमतीस समुारे ११ महहन्याींचा कालावधी उल्ूनही सशक्षि 
सींचालक स्तरावर या सशक्षकाींसींबींधीच्या जजल्हा स्तरावरून प्राप्पत माहहतीमध्ये 
िु् ी असल्यामळेु तसेच काही जजल्हयाींकडून माहहती प्राप्पत झाली नसल्यामळेु 
सदर प्रकरिी ननिययाची अींमलबजाविी होऊ शकलेली नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, सशक्षि सींचालकाींद्वारे जजल्हास्तरावरून तातडीने माहहती 
मागवनू या १८३ पवशषे सशक्षकाींच ेसमायोजन करण्याबाबत शासनाने कोिती 
काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 

प्रा. िषाच गायििाड : (१), (२) व (३) हे खरे आहे. 
    या सशक्षकाींपकैी काही सशक्षकाच्या ननयकु्तीबाबतची कागदपि ेबनाव् 
आढळल्याचे ननदशयनास आल्याने सशक्षि सींचालक (प्राथसमक) स्तरावर 
कागदपिाची पडताळिी करण्यात येत आहे. 
(४) सशक्षि सींचालक (प्राथसमक) याींनी सादर केलले्या माहहतीमध्ये काही 
जजल्हयाींची माहहती अपिूय होती त्यामळेु त्याींना पररपिूय माहहती सादर 
करण्याबाबत कळपवल ेआहे. अद्याप माहहती अप्राप्पत आहे. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

नाांदेड जजल््यात शशक्षण विभागातील ररक्त पदे ि पायाभूत सुविधाांबाबत 
  

(५८) *  २३४१०   डॉ.तषुार राठोड (मखुेड) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) नाींदेड जजल्हयातील सशक्षि पवभागातील अधधकारी व कमयचाऱ्याींची पदे 
मोठया प्रमािात ररक्त असल्याचे माहे जानेवारी,२०२० मध्ये  वा त्या दरम्यान 
ननदशयनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय,, 
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(२) असल्यास, ररक्त पदाींमळेु सशक्षि पवभागात ६० ्क्के जागेवर अनतररक्त 
काययभार देण्यात आल्याने काम करण्यास अनेक हठकािी अडचिी ननमायि होत 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, जजल्हयातील बहुताींश शाळाींमध्ये वीजदेयके भरण्याकररता पसै े
नसिे, इमारती मोडकळीस आलेल्या असिे तसेच पवद्याथीनीना शौचालयाची 
व्यवस्था नसिे, आदी पायाभतू सपुवधाींचा अभाव असल्याचेही ननदशयनास आल े
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आल ेव त्यानसुार कोिती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 

प्रा. िषाच गायििाड : (१) हे खरे आहे. 
(२) अींशत: खरे आहे, तथापप पवद्यार्थयाांचे कोितहेी शकै्षणिक नकुसान होऊ नये 
अथवा अडचिी ननमायि होऊ नये म्हिून ररक्त पदाींचा काययभार प्रभारी 
अधधकाऱ्याींकडून पार पाडण्यात येत आहे. 
(३) अींशत: खरे आहे.  समग्र सशक्षा असभयान अींतगयत जजल्हा पररषदेच्या सवय 
शाळाींना सींयकु्त शाळा अनदुान हदल े जात.े  या मधून तसेच वेतनेतर 
अनदुानातनू शाळाींचे वीजबीलाची भरिा  करण्यात येत.े  जजल्हा पररषद 
शाळाींचे सींरचनात्मक पररक्षि (Structural Audit) करण्यात आल े असनू, 
आवश्यकत े नसुार व ननधी उपलब्धतनेसुार इमारतीींची दरुूस्ती व पायाभतू 
सपुवधाींची पतूयता करण्यात येत.े 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

---------------- 
मुल (जज. चांद्रपूर) येथील श्री सोमनाथ देिस् थान पररसराच ेसौंदयीिरण ि 

वििास आराखडयाला मांजूरी शमळण् याबाबत 
  

(५९) * २१२०५   श्री.सधुीर मनुगांटीिार (बल्लारपरू) :  सन्माननीय पयचटन 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मलु (जज. चींद्रपरू) तालकु् यातील श्री सोमनाथ देवस् थान पररसराचे 
सौंदयीकरि व पवकास आराखडयाला मींजूरी समळण् याबाबत स्थाननक 
लोकप्रनतननधी याींनी पयय् न मींिी आणि व् यवस् थापकीय सींचालक, महाराष र 
पयय् न पवकास महामींडळ, मुींबई याींना हदनाींक २८ सप्प े्ंबर, २०२० रोजी वा त् या 
समुारास लेखी ननवेदन सादर केल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल् यास, याबाबत २५ लक्ष रूपयाींचा प्रस् ताव प्रादेसशक पयय् न पवकास 
योजनेअींतगयत मींजूरीसाठी सादर करण् यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, प्रादेसशक पयय् न पवकास योजनेच्या तरतदूीनसुार प्रस्तावाची 
छाननी पिुय झाली आहे काय व छाननीच्या अनषुींगाने शासनाने कोिती 
काययवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, पवलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 
श्री. आहदत्य ठािरे : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) व (४) श्री सोमनाथ मींहदर देवस्थान पररसर, मारोडा, ता. मलु 
येथील सौदयीकरि व पवकासासाठी रु.२४.९९ लक्षचा प्रस्ताव पयय् न 
सींचालनालयाकडून हद.२/११/२०२० च्या पिान्वये प्राप्पत झाला होता. सदर 
प्रस्तावाची छाननी/ तपासिी केली असता आढळलेल्या िु् ीींची  पतुयता करुन 
फेर प्रस्ताव प्राप्पत झाल्यानींतर सदर प्रस्तावावर प्रादेसशक पयय् न पवकास 
योजनेच्या ननकषाींनसुार काययवाही करण्याचे प्रस्तापवत आहे. 
 

----------------- 
  
  
विधान भिन :   राजेन्द्र भागित 
मुांबई.   सधचि, 

महाराष्ट्र विधानसभा 
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