
महाराष्ट्र विधानपररषद 
तिसरे अधधिेशन, २०२१ 
--------------------------------------------- 

िाराांकिि प्रश्नोत्िराांची यादी 
  

सोमिार, ददनाांि २७ डिसेंबर, २०२१ / पौष ६, १९४३ (शिे) 
  
(१) अन्न, नागरी परुिठा ि ग्राहि सांरक्षण मांत्री 

 

याांचे प्रभारी विभाग 

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

वििास, रोजगार ि उद्योजििा मांत्री 
(४) शालेय शशक्षण मांत्री 
(५) उच्च ि िांत्र शशक्षण मांत्री 
(६) पाणीपरुिठा ि स् िच् छिा मांत्री 
(७) पररिहन, सांसदीय िाये मांत्री 
(८) पययटन, पयायिरण ि िािािरणीय बदल, 

राजशशष्ट्टाचार मांत्री 
  

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

प्रश्नाांची एिूण सांखया - ८० 
------------------------------------- 

  
राज्य पररिहन महामांिळाच्या िमयचाऱ याांच ेप्रलांबबि िेिन अदा िरुन 

िैद्यिीय देयिे तनिाली िाढण्याबाबि 
  

(१) * ११२०६ श्री.रणजजिशसांह मोदहि-ेपाटील, श्री.सदाशशि खोि, श्री.गोवपचांद 
पिळिर, श्री.विजय ऊफय  भाई धगरिर, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.रामतनिास शसांह, श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.प्रशाांि पररचारि, श्री.प्रसाद लाि, 
श्री.रामदास आांबटिर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.प्रिीण दटिे : सन्माननीय 
पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यातील एस्ी कममचाऱ याींना वेळेवर वेतन ममळत नसनू कममचाऱयाींची 
वदै्यकीय देयके सधु्दा मागील १ त े२ वर्ामपासनू ननकाली काढण्यास एस्ी 
महामींडळाकडून ददरींगाई होत असल्याचे ददनाींक १४ सप् े्ंबर, २०२१ रोजी वा 
त्यासमुारास ननदर्मनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, एस्ी कममचाऱ याींनी दाखल केलेली वदै्यकीय देयके ककत्येक 
मदहने मींजूर होत नसल्यामळेु एस्ी कममचाऱ याींच्या कु्ुींबाींवर उपासमारीची 
वेळ आली असनू त्याींना अनेक अडचणीींना सामोरे जावे लागत आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) तसेच, राज्य पररवहन महामींडळाच्या सोलापरु ववभागातील कममचाऱयाींना 
मागील दोन वर्ामपासनु ननयममत वेतन तसेच सन २०१८ पासनूची 
कममचाऱयाींची वदै्यकीय देयके ममळाली नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार एस्ी कममचाऱ याींना वतेन व त्याींची प्रलींबबत 
वदै्यकीय देयके वेळेवर ममळण्याकरीता कायमवाही करुन देयके ननकाली 
काढण्यास ददरींगाई करीत असलेल्या सींबींधिताींववरुध्द कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
अॅि. अतनल परब : (१), (२), (३) व (४) लॉकडाऊनमळेु राज्य पररवहन 
महामींडळाचे उत्पन्न घ्ल्याने कममचाऱयाींची वदै्यकीय बबले व वेतन उमर्राने 
अदा केली जात होती. तथावप, राज्य र्ासनाने ददलेल्या आधथमक मदतीमळेु 
अधिकारी व कममचाऱयाींना वेतन अदा करण्यात येत असनू, नोहेंहेंबर, २०२१ 
अखेर पयतंचे वेतन राज्य पररवहन महामींडळातील अधिकारी व कममचारी 
याींना अदा करण्यात आललेे आहे. सद्य:स्थथतीत कोणतहेी वेतन प्रलींबबत 
नाही. ननिीच्या उपलब्ितनेसुार वदै्यकीय बबलाींची देयके अदा करण्यात येत 
आहेत. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 
 

----------------- 
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राज्यािील अघोवषि असणाऱया सिय प्राथशमि, माध्यशमि ि  
उच्च माध्यशमि शाळाांना तनधीसह घोवषि िरण्याबाबि  

  

(२) * १०३७० श्री.विक्रम िाळे, िॉ.सधुीर िाांबे, श्री.बाळाराम पाटील, श्री.जयांि 
आसगाििर, श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.विजय ऊफय  भाई 
धगरिर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.रामदास आांबटिर, िॉ.पररणय फुिे, 
श्री.प्रिीण दटिे, श्री.रमेश िराि, श्री.किरण सरनाईि, श्री.मोहनराि िदम, 
श्री.अशोि ऊफय  भाई जगिाप, श्री.अमरनाथ राजूरिर, िॉ.िजाहि शमर्ाय, 
श्री.राजेश राठोि, श्री.अशभजजि िांजारी : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील कायम र्ब्द वगळलले्या अघोवर्त असणाऱया सवम प्राथममक, 
माध्यममक व उच्च माध्यममक र्ाळा, कननषठ महाववद्यालये व वगम 
तकुडयाींना अनदुानासाठी घोर्ीत करण्याबाबत अद्याप कोणतीच कायमवाही 
झाली नसल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०२१ च्या पदहल्या सप्ताहात ननदर्मनास 
आले असनू त्यावरील मर्क्षक-कममचाऱयाींना वेतन सरुु करण्याबाबत र्ासन 
थतरावरुन उपाययोजना करण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अघोवर्त र्ाळा व नसैधगमक वाढीच्या तकुडयाींना अनदुानास 
पात्र घोवर्त करून मर्क्षण ववभागाला अनु् ेय असलेल्या ननिीतनू वेतन 
अनदुान ववतररत करण्याबाबत नागपरू ववभागाच े मर्क्षक जनप्रनतननिीींनी 
र्ासनास ददनाींक ११/०६/२०२१, २६/०६/२०२१, ०६/०७/२०२१, २२/०७/२०२१, 
२८/०७/२०२१, २१/०८/२०२१, १२/०९/२०२१ आणण २३/०९/२०२१ रोजी पत्र 
पाठवनू अनदुानास अपात्र र्ाळा/तकुडयाींना अनदुान ववतररत करण्याची 
मागणी तसेच ववनींती केली असनू याबाबत ददनाींक ०५/०७/२०२१ रोजी 
ववधिमींडळात परुवणी मागणी सादर केली होती, हे ही खरे आहे काय,  
(३) तसेच, राज्यातील अघोवर्त असणाऱ या सवम प्राथममक, माध्यममक व उच्च 
माध्यममक र्ाळाींना ननिीसह घोवर्त करण्याबाबत मर्क्षक समन्वय सममती व 
मर्क्षक सींघ्नेने र्ासनाकड ेमागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन सदरहू मागणीनसुार 
कायम र्ब्द वगळलले्या सवम र्ाळा, कननषठ महाववद्यालये व वगम तकुडयाींना 
तत्कालीन आघाडी र्ासनाने ननस्श्चत केलेले अनदुानाच ेप्रचमलत िोरण लाग ू
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करण्याबाबत तसेच, राज्यातील खाजगी प्राथममक र्ाळा, माध्यममक र्ाळा, 
कननषठ महाववद्यालयाींना घोवर्त करून अनदुान देण्याबाबत कोणता ननणमय 
घेतला वा घेण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. िषाय गायििाि : (१), (२), (३) व (४) राज्यातील कायम र्ब्द 
वगळलेल्या अघोवर्त असणाऱया सवम प्राथममक, माध्यममक व उच्च 
माध्यममक र्ाळा, कननषठ महाववद्यालये व वगम तकुडयाींना अनदुानासाठी 
घोर्ीत करावयाचे प्रथताव आयकु्त (मर्क्षण), म.रा., पणेु याींचेथतरावर प्राप्त 
झाले असनू पडताळणी अींती पात्र/ अपात्र प्राथममक/ माध्यममक व उच्च 
माध्यममक र्ाळा, कननषठ महाववद्यालय/ र्ाखा/ वगम/ तकुडया तसेच 
नसैधगमक वाढीच्या तकुडयाच्या प्रथतावाींची यादी ददनाींक ०१/११/२०२१ रोजी 
प्रमसध्द करण्यात आली आहे. त्यानरु्ींगाने पात्रतबेाबतच्या हरकती व त्रु् ी 
पतूमता करण्याकरीता सींथथा/र्ाळाींना ददनाींक ०६/१२/२०२१ पयतं कालाविी 
देण्यात आला आहे. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

राज्यािील शशक्षि ि शशक्षिेिर िमयचाऱयाांना िैद्यिीय देयि 
प्रतिपुिीऐिजी िॅशलेस सुविधा उपलब्ध िरुन देण्याबाबि 

  

(३) * १०९०३ श्री.बाळाराम पाटील, श्री.विक्रम िाळे, श्री.िवपल पाटील, 
श्री.रमेश िराि, श्री.किरण सरनाईि, श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रविण दरेिर, 
श्री.विजय ऊफय  भाई धगरिर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.रामदास आांबटिर, 
श्री.प्रिीण दटिे, िॉ.पररणय फुिे : सन्माननीय शालये शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात र्ासकीय व ननमर्ासकीय कममचारी व त्याींच्या कु्ुींबबयाींच्या 
वदै्यकीय उपचारासाठी वदै्यकीय प्रनतपतूी योजना लाग ू असनू खाजगी 
हेंयवथथापनाच्या र्ाळेतील मर्क्षक व मर्क्षकेतर कममचाऱयाींना तसेच अींर्तः 
अनदुानावर आलेल्या मर्क्षक व मर्क्षकेतर कममचाऱयाींनाही वदै्यकीय प्रनतपतूी 
योजना लाग ूकरणेबाबत मागणी केली जात आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, मर्क्षकाींना वदै्यकीय देयकाींसाठी कॅर्लेस सवुविा देण्याची 
घोर्णा तत्कालीन मा.मर्क्षणमींत्री महोदयाींनी सन २०१६ मध्ये केली असनू 
अद्यापपयतं सदरहू सवुविा मर्क्षकाींना लाग ूकरण्यात न आल्याने याप्रकरणी 
नागपरू ववभागाच्या मर्क्षक जनप्रनतननिीींनी र्ासनास ददनाींक ०५/१०/२०२१ 
रोजी ननवेदन पाठववल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच, राज्यातील नगर पररर्देच्या माध्यममक र्ाळेतील कममचाऱ याींना 
वदै्यकीय प्रनतपतूी देयकाचा लाभ ममळणे बाबत अद्याप कोणतीच कायमवाही 
केली नसल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०२१ च्या पदहल्या सप्ताहात ननदर्मनास 
आले, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, मर्क्षक व मर्क्षकेतर कममचाऱयाींच्या वदै्यकीय खचामच्या 
प्रनतपतूीच ेप्रथताव मींजूर होऊनही त्याींना पसेै ममळण्यास ववलींब होत आहे, हे 
ही खरे आहे काय, तसेच, राज्यातील मर्क्षक कममचाऱयाींना वदै्यकीय देयक 
प्रनतपतुीऐवजी कॅर्लेस सवुविा देण्याबाबत र्ासनाने घेतलेल्या ननणमयाच े
थवरुप काय आहे, याबाबत र्ासनाने कोणती कायमवाही केली, तसेच,    
याववर्यी केहेंहापयतं र्ासन पररपत्रक ननगमममत करण्यात येणार आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. िषाय गायििाि : (१) अींर्त: खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) हे खरे नाही. 
 कॅर्लेस सवुविेच्या अनरु्ींगाने सादर केलेल्या प्रथतावास सावमजननक 
आरोग्य ववभाग, ननयोजन ववभाग व ववत्त ववभागाने असहमती दर्मववली 
आहे. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 
 

----------------- 
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राज्यािील विशषेि: मुांबईिील शशक्षि ि शशक्षिेिर िमयचाऱयाांना 
सािव्या िेिन आयोगाची थिबािी शमळणेबाबि 

  

(४) * ११११९ श्री.िवपल पाटील, िॉ.रणजजि पाटील : सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील ववर्रे्त: यवतमाळ व वामर्म येथील मर्क्षणाधिकारी 
कायामलयातील वेतन अिीक्षकाच्या कामात अननयममतता, वदै्यकीय प्रनतपतूी 
देयकाींचे तसेच सातहेंया वेतन आयोगाचे हप्त े थकीत ठेवणे व इतर 
कायामलयीन कामाींना ववलींब होणे, यामळेु मर्क्षकाींना आधथमक अडचणीींना 
सामोरे जाव े लागत असल्याने यासींदभामत अनेक लोकप्रनतननिीींनी सींबींधित 
मींत्री महोदयाींकड ेचौकर्ीसाठी ननवेदन ददले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, राज्यातील मर्क्षक व मर्क्षकेतर कममचाऱयाींना सातहेंया वेतन 
आयोगाचा पदहला व दसुरा हप्ता ममळाला असनू फक्त मुींबईतील मर्क्षक व 
मर्क्षकेतर कममचाऱयाींना सातहेंया वेतन आयोगाच्या पदहला व दसुरा हप्त्याची 
थकबाकी अद्यापी ममळाली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन सदरहू थकबाकी 
देण्यासींदभामत कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. िषाय गायििाि : (१) अर्ा थवरुपाच े ननवेदन प्राप्त झाल्याचे आढळून 
आलेले नाही. 
(२) हे अींर्त: खरे आहे. सन २०२०-२०२१ या आधथमक वर्ामत सींपणूम देर्भरात 
कोरोना ववर्ाणूमळेु उद्भवलेल्या महामारीच्या पररस्थथतीमळेु राज्यात आधथमक 
ी्ंचाई ननमामण झाली आहे. त्यामळेु राज्यातील काही स्जल्हयाींमध्ये सातहेंया 

वेतन आयोगाचा हप्ता अदा करण्यात आलेला नाही. 
(३) ननिी उपलब्ितसेाठी ववत्त ववभागाकड ेपाठपरुावा करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

----------------- 
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मे.एसीजी असोशसएट िॅप्सूल्स प्रायव्हेट शलशमटेि, शशरिळ  
(िा.खांिाळा, जज.सािारा) िां पनीििून पयायिरणाच्या  

तनयमाांच ेउल्लांघन होि असल्याबाबि 
  

(५) * १०३३९ श्री.विलास पोिनीस : सन्माननीय पयायिरण ि िािािरणीय 
बदल मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मे.एसीजी असोमसए् कॅप्सलू्स प्रायहेंहे् मलमम्ेड, मर्रवळ (ता.खींडाळा, 
स्ज.सातारा) कीं पनी पयामवरणाच्या ननयमाींचे उल्लींघन करीत असनू  
रसायनममधित साींडपाणी पररसरातील र्तेी आणण नीरा नदीच्या पात्रात सोडत 
असल्याबाबतची तक्रार मा.लोकप्रनतननिीींनी मा.पयामवरण मींत्री महोदयाींकड े
ददनाींक १ ऑक््ोबर, २०२१ रोजी वा त्यासमुारास लखेी ननवेदनाद्वारे केली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू कीं पनीतनू सोडण्यात येत असलेल्या साींडपाण्यामळेु 
िी.वववेक सोपानराव भरगडु ेपा्ील या र्तेकऱयासह इतर र्तेकऱयाींच्या र्तेीच े
आणण र्तेववदहरीतील पाण्याचे नकुसान झाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार सींबींधित कीं पनीवर पयामवरण ननयमाींचे उल्लींघन 
केल्याप्रकरणी कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.आददत्य ठािरे : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे अींर्त: खरे आहे.  
(३) प्रश्नािीन ववर्याच्या अनरु्ींगाने प्राप्त तक्रारीस अनसुरुन महाराषर 
प्रदरू्ण ननयींत्रण मींडळामाफम त मे. एसीजी असोमसए् कॅप्सलू्स प्रायहेंहे् 
मलमम्ेड, मर्रवळ (ता.खींडाळा, स्ज.सातारा) या कीं पनीला जल (प्रदरू्ण प्रनतबींि 
व ननयींत्रण) कायदा, १९७४ व हवा (प्रदरू्ण प्रनतबींि व ननयींत्रण) कायदा, 
१९८१ अन्वये ददनाींक १८/११/२०२१ रोजी खालील कारणाींकरीता प्रथताववत 
आदेर् बजावण्यात आले आहेत.  
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(अ) आर.ओ. (Reverse Osmosis) सींयींत्र कायामस्न्वत नसणे. 
(आ) बायोगॅस जाळण्याची सींयींत्र कायामस्न्वत नसणे. 
(इ) कीं पनीच्या पररसरातील बागकामाकरीता प्रकक्रया केलेले काळ्या 

रींगाचे पाणी वापरणे. 
(ई) औद्योधगक साींडपाणी पाईपद्वारे कीं पनीच्या गोडाऊन पररसरातील 

नाल्यामध्ये सोडणे व सदरचा नाला पढेु जाऊन नीरा नदीला 
ममळत असणे व त्यामळेु नदीचे प्रदरू्ण होत असणे. 

(उ) कीं पनीस यापवूी देण्यात आलेल्या ताकीद नो्ीस (Warning 
Notice) चा खुलासा न करणे. 

(ऊ) सींमतीपत्रामिील बीओडी (BOD) व सीओडी (COD) साठी 
ठरवनू ददलेल्या मानकाींपेक्षा प्रमाण जाथत असणे.  

(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 
----------------- 

  
महाराष्ट्र राज्य परीक्षा पररषदेने सरळसेिा पदभरिीसाठी िाळ्या यादीि 

टािलेल्या िां पनीला पुन्हा पात्र ठरविल्याबाबि 
  

(६) * १११७३ अॅि.तनरांजन िािखरे, श्री.प्रविण दरेिर, िॉ.पररणय फुिे, 
श्री.प्रसाद लाि, श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सरळसेवा पदभरतीसाठी पात्र ठरलेल्याींपकैी एका कीं पनीला महाराषर राज्य 
परीक्षा पररर्देने चुकीचा ननकाल लावणे, गणुाींमध्ये तफावत असणे यासह 
अन्य कारणाींसाठी काळया यादीत ्ाकल ेहोत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, परीक्षा पररर्देने आपला ननणमय मागे घेत या कीं पनीला तीन 
मदहन्याींनी पनु्हा पात्र ठरववले असनू यावर ववद्याथी सींघ्नाींनी आक्षेप घेतला 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू कीं पनीला पनु्हा पात्र ठरववण्याची कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, याबाबत चौकर्ी करण्यात आली आहे काय, असल्यास, 
चौकर्ीनसुार सींबींधित दोर्ी अधिकारी व कीं पनीवर र्ासनाने काय कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे ? 
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प्रा. िषाय गायििाि : (१) होय. 
(२) होय, हे अींर्त: खरे आहे. 
(३) व (४) अध्यक्ष, महाराषर राज्य परीक्षा पररर्द याींनी अध्यक्ष म्हणून 
असलेल्या त्याींच्या अधिकारात सींबींधित कीं पनीला काळया यादीतनू 
वगळण्याबाबत ननणमय घेतला आहे. याबाबत तत्कालीन अध्यक्ष, महाराषर 
राज्य परीक्षा पररर्द याींच्याकडून खुलासा मागववण्यात येत आहे. 
 

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

राज्यािील प्राथशमि, माध्यशमि ि उच्च माध्यशमि शाळाांमधील 
अध्यापि ि इिर िमयचाऱयाांच्या भरिी प्रकक्रया राबविण्याबाबि 

  

(७) * १०८८८ िॉ.सधुीर िाांबे, श्री.अशोि ऊफय  भाई जगिाप, श्री.अमरनाथ 
राजूरिर, िॉ.िजाहि शमर्ाय, श्री.अशभजजि िांजारी, श्री.राजेश राठोि, श्री.जयांि 
आसगाििर, श्री.विक्रम िाळे, श्री.बाळाराम पाटील, श्री.मोहनराि िदम, 
अॅि.तनरांजन िािखरे, श्री.प्रविण दरेिर, िॉ.पररणय फुिे, श्री.प्रसाद लाि, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.विजय ऊफय  भाई धगरिर, श्री.सरेुश धस, श्री.गोवपचांद 
पिळिर, श्री.तनलय नाईि, श्री.प्रिीण दटिे, श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.चांदभूाई 
पटेल : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) राज्याच्या र्ालेय मर्क्षण ववभागाने कोरोनाच्या प्रादभुामवामळेु ददनाींक     
४ मे, २०२० रोजी काढलेल्या पररपत्रकानसुार खाजगी, अल्पसींखयाींक, थथाननक 
थवराज्य सींथथा इत्यादी सवम हेंयवथथापनाच्या प्राथममक, माध्यममक व उच्च 
माध्यममक र्ाळाींमिील अध्यापक व सवम कममचाऱयाींच्या भरतीवर बींदी घातली 
असनू पववत्र सींकेतथथळाद्वारे होणारी भरती या र्ासन पररपत्रकातनू 
वगळण्यात आली आहे, तसेच पववत्र सींकेतथथळाहेंयनतररक्त अन्य मागामने 
भरती प्रकक्रया करण्याबाबत राज्यातील अल्पसींखयाींक र्ाळाींना सू्  देण्यात 
आलेली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, काही र्ाळाींनी र्ासन आदेर्ाचे उल्लींघन करून पववत्र 
सींकेतथथळाऐवजी वतृ्तपत्रात जादहरात देऊन मर्क्षक भरती केल्याचे माहे जुल,ै 
ऑगथ् व सप् े्ंबर, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्मनास आले असनू 
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अल्पसींखयाींक सींथथाींसह अन्य अनदुाननत सींथथाींकडून परथपर राबववण्यात 
आलेली भरती प्रकक्रया बेकायदेर्ीर असल्यामळेु अर्ा सींथथाचालक, र्ालाथम 
क्रमाींक देणारी यींत्रणा, प्राथममक व माध्यममक मर्क्षण सींचालनालयातील 
सींबींधित अधिकारी याींची उच्चथतरीय चौकर्ी करावी, अर्ी मागणी मा.ववरोिी 
पक्षनेत ेयाींनी र्ासनास केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कोववड-१९ चा सींसगम कमी झाला असनू राज्यातील र्ाळा सरुू 
झाल्या आहेत तसेच अनेक र्ाळाींमध्ये मोठ्या प्रमाणावर ररक्त पदाींमळेु 
ववद्याथी गणुवत्ता वाढीस बािा ननमामण होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन सदरहू भरती 
प्रकक्रया सरुु करण्याबाबत कायमवाही करुन भरती प्रकक्रयेची तात्काळ चौकर्ी 
करून ननयमानसुार कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. िषाय गायििाि : (१) होय. 
(२) याबाबत मा.ववरोिी पक्ष नेत े याींच े ननवेदन प्राप्त झालेले ददसनू येत 
नाही. तथावप, पदभरतीसाठी वतममानपत्रात परथपर जादहरात ददल्याचे 
ननदर्मनास आल्यानींतर सींबींधित मर्क्षण सींथथाींना जादहरात रद्द करण्याच े
ननदेर् मर्क्षणाधिकारी (माध्यममक), स्जल्हा पररर्द साींगली व मर्क्षणाधिकारी 
(माध्यममक), स्जल्हा पररर्द, नींदरुबार याींनी ददले आहेत. 
(३) व (४) ववद्यार्थयांच्या गणुवत्ता वाढीत बािा येणार नाही, याची दक्षता 
घेण्यात येत आहे. तसेच ररक्त पदे ‘पववत्र’ प्रणालीमार्फम त भरण्याची प्रकक्रया 
सरुू आहे. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

----------------- 
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राज्याि विशषेि: मुांबईमध्ये िािािरणािील बदल आणण िापमान 
िाढीमुळे येणाऱया नैसधगयि आपत्िीांिर उपाययोजना िरण्याबाबि 

  

(८) * १०७३३ श्री.प्रसाद लाि, श्री.गोवपचांद पिळिर, श्री.सदाशशि खोि, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुायणी, श्री.विक्रम िाळे, श्री.शशशिाांि शश ांदे : सन्माननीय 
पयायिरण ि िािािरणीय बदल मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मुींबई र्हरासह कोकण ककनारपट्टीचा पररसर वातावरणातील बदल आणण 
तापमान वाढीमळेु पाण्याखाली जाईल, तसेच राज्यात दषुकाळ व अनतवषृ्ीची 
तीव्रता जाणवेल ही पयामवरण ववभागाने वतमवलेली मभती लक्षात घेता 
मा.मखुयमींत्री महोदयाींच्या अध्यक्षतखेाली राज्य वातावरणीय बदल पररर्द 
थथापन करण्याचा ननणमय राज्य र्ासनाने माहे सप् े्ंबर, २०२१ मध्ये वा 
त्यादरम्यान घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त बदलाींमळेु ननमामण होणाऱ या सींभव समथयाींचा सामना 
करण्यासाठी ठोस आराखडयाची गरज असनू त्यासाठी कृती दलाची थथापना 
करण्यात यावी तसेच जल प्रलयापासनू मुींबईला सरुक्षक्षत ठेवण्यासाठी 
मुींबईभोवती त्बींदी बाींिण्याचा उपाय "मुींबई फथटम" या ववचारमींचाने 
र्ासनाला सचुववल्याचे ददनाींक ७ सप् े्ंबर, २०२१ रोजी वा त्यासमुारास 
ननदर्मनास आले, हे खरे आहे काय, 
(३) तसेच, उक्त पररर्देची थथापना व पढुील प्रकक्रया पणूम करण्यात आली 
आहे काय, तसेच सींयकु्त राषराच्या इीं्र गहेंहममें् पॅनल ऑन क्लायमे् चेंज 
(IPCC) ने सादर केलेल्या अहवालात काय नमदू करण्यात आले आहे, 
त्याबाबतची सद्य:स्थथती काय आहे, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन मागील काही वर्ामत 
अनेकदा आलेल्या नसैधगमक आपत्तीींचा ववचार करता भववषयात त्या 
्ाळण्यासाठी उक्त सचुववलेल्या उपायाींवर कोणती कायमवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.आददत्य ठािरे : (१) होय. राज्य मींबत्रमींडळाने ददनाींक ०१ सप् े्ंबर, २०२१ 
रोजीच्या बठैकीत घेतलेल्या ननणमयानसुार “महाराषर वातावरणीय बदल 
पररर्द” (Maharashtra Council for Climate Change-MCCC) ददनाींक 
२६ नोहेंहेंबर, २०२१ रोजीच्या र्ासन ननणमयाहेंदारे गठीत करण्यात आलेली आहे. 
(२) होय. आयपीसीसी च्या सदर अहवालाच्या अनरु्ींगाने “मुींबई फथ म्” या 
सींथथेने मा.मखुयमींत्री महोदयाींना ददनाींक ०१ सप् े्ंबर, २०२१ रोजी पाठववलले्या 
पत्रात वातावरणीय बदलामळेु होणाऱया घ्नाींसाठी काही उपाययोजना 
सचूववल्या आहेत. 
(३) होय. सींयकु्त राषराच्या आयपीसीसी (IPCC) माहे ऑगथ्, २०२१ रोजी 
प्रमसध्द करण्यात आलेल्या अहवालानसुार प्रामखुयाने :-  

(अ) काबमन डॉय ऑक्साईड व इतर हररतगहृ वायूींच्या अमयामद 
उत्सजमनामळेु २१ हेंया र्तकात तापमान हे १.५०° से त े२° से ने 
वाढ होण्याची र्क्यता वतमवली आहे. 

(ब) तसेच सदर तापमान वाढीमळेु समदु्र पषृठभागाच्या तापमानातही 
वाढ होऊन जागनतक पजमन्य चक्रावरही पररणाम होणार 
असल्याचे सधूचत केलेले आहे. 

(४) कोकण ककनारपट्टीवरील स्जल्हयात चक्रीवादळासारखया नसैधगमक 
आपत्तीमळेु होणारी हानी कमी करण्यासाठी अींदास्जत रुपये ३२०० को्ीचा 
कोकण आपत्ती सौम्यीकरण प्रकल्प राबववण्यास महसलू व वन ववभागाच्या 
ददनाींक १० नोहेंहेंबर, २०२१ च्या र्ासन ननणमयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

राज्यािील विनाअनुदातनि ि अांशि: अनुदातनि शाळाांमधील शशक्षि ि 
शशक्षिेिर िमयचाऱयाांना जुनी पेन्शन योजना लागू िरण्याबाबि 

  

(९) * १०४७९ श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.विजय ऊफय  भाई 
धगरिर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, िॉ.पररणय फुिे, श्री.प्रिीण दटिे, श्री.सरेुश धस, 
श्री.अमोल शमटिरी, श्री.शशशिाांि शश ांदे, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सांजय दौंि, 
िॉ.रणजजि पाटील, िॉ.सधुीर िाांबे, श्री.बाळाराम पाटील, श्री.जयांि 
आसगाििर, श्री.मोहनराि िदम, श्री.अशोि ऊफय  भाई जगिाप, श्री.अमरनाथ 
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राजूरिर, िॉ.िजाहि शमर्ाय, श्री.राजेश राठोि, श्री.अशभजजि िांजारी, श्री.िवपल 
पाटील : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) ददनाींक १ नोहेंहेंबर, २००५ पवूी १०० ्क्के अनदुानावर असलेल्या 
र्ाळाींमध्ये ननयकु्त झालेल्या मर्क्षक व मर्क्षकेतर कममचाऱयाींना जुनी 
ननवतृ् तीवेतन योजना लाग ूहोत असनू ददनाींक १ नोहेंहेंबर, २००५ पवूी ्प्पा 
अनदुानावर (२० ्क्के, ४० ्क्के, ६० ्क्के, ८० ्क्के) असलेल्या र्ाळाींमध्ये 
व तकुडयाींवर ननयकु्त झालेल्या मर्क्षक व मर्क्षकेतर कममचाऱयाींना नवीन 
पररभावर्त अींर्दायी ननवतृ्तीवेतन योजना लाग ूकरण्यात आली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) तसेच, राज्यातील ददनाींक १ नोहेंहेंबर, २००५ पवुी सेवेत आलेल्या 
ववनाअनदुान व अींर्त: अनदुाननत, वाढीव व नसैधगमक तकुडयाींवर ननयकु्त 
मर्क्षक, मर्क्षकेतर कममचारी, ददनाींक १ नोहेंहेंबर, २००५ नींतर १००% 
अनदुानावर आलेल्या र्ाळेतील मर्क्षकाींना जुनी पेन्र्न योजना लाग ू
करण्याबाबत मा.मर्क्षण मींत्री महोदयाींच्या वेळोवेळी झालेल्या बठैकीींमिील 
ननदेर्ानसुार सींयकु्त सममतीने र्ासनास अहवाल सादर केला आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, ददनाींक १ नोहेंहेंबर, २००५ पवूी ननयकु्त झालेल्या मर्क्षक व 
मर्क्षकेतर कममचाऱयाींवर १०० ्क्के अनदुान व ्प्पा अनदुान या आिारावर 
भेदभाव करुन अन्याय करण्यात आला असनू ददनाींक १ नोहेंहेंबर, २००५ पवूी 
्प्पा अनदुानावर ननयकु्त मर्क्षक कममचाऱयाींना इतर सवम ववभागाींतील 
कममचाऱयाींप्रमाणे जुनी पेन् र्न योजना लाग ूकरावी अर्ी मागणी वविान सभेत 
मा.ववरोिी पक्ष नेता व सन्माननीय सदथयाींनी ददनाींक १९/०६/२०१९ व ददनाींक 
०२/०७/२०१९ रोजी केली असनू जुनी पेन्र्न योजना लाग ू केल्यावर 
लागणाऱ या खचामची अींदास्जत रक्कम ननस्श्चत करण्याचा प्रथताव तयार 
करण्याचे आदेर् मा.ववत्त मींत्री याींनी मर्क्षण व ववत्त ववभाग याींना ददल े
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी ददनाींक २६/०६/२०१९ रोजी ददलेल्या 
ननदेर्ानसुार र्ासन ननणमय ददनाींक २६/०७/२०२१ अन्वये जुनी पेन् र्न योजना 
लाग ूकरण्याबाबत अभ्यास करण्यासाठी ददनाींक २४ जुल,ै २०१९ रोजी एक 
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सींयकु्त सममती गठीत केली असनू सदर सममतीने ददलेल्या कालाविीत 
मर्फारर्ीींसह अहवाल र्ासनाला सादर केला नाही, हे ही खरे आहे काय, सदर 
अहवाल केहेंहापयतं प्राप्त होणे अपके्षक्षत आहे, 
(५) तसेच, पररभावर्त अींर्दायी ननवतृ्तीवेतन योजनािारक अथवा राषरीय 
सेवाननवतृ्त योजनािारक मतृ राज्य सरकारी, ननमसरकारी कममचारी व 
मर्क्षक, मर्क्षकेतर कममचाऱयाींना जुनी पेन्र्न योजना लाग ूकरण्याची मागणी 
ववववि सींघ्नाींनी केली असनू राज्यातील समुारे चार हजार पररभावर्त 
अींर्दायी ननवतृ्तीवेतन योजनािारक अथवा राषरीय सेवाननवतृ्त योजनािारक 
मतृ कममचाऱयाींना पेन्र्न लाग ू नसल्याने त्याींच्या कु्ुींबबयाींना आधथमक 
अडचणीींना सामोरे जावे लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(६) असल्यास, उपरोक् त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन ददनाींक १ नोहेंहेंबर, 
२००५ पवूी सेवेत असलेल्या परींत ु १००% अनदुान नसलेल्या कममचाऱयाींना 
तात्काळ जुनी पेन्र्न योजना लाग ूकरण्यासाठी कोणती कायमवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. िषाय गायििाि : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
 मा.सभापती, महाराषर वविानमींडळ सधचवालय याींनी राज्यातील सवम 
अनदुाननत, ववनाअनदुाननत, अींर्त: अनदुाननत पदाींवर व तकुडयाींवर ददनाींक 
०१/११/२००५ पवूी ननयकु्त झालेल्या सवम मर्क्षक व मर्क्षकेतर कममचाऱयाींना 
जुनी पेन्र्न योजना लाग ू करण्याबाबत चचाम करण्यासाठी ददनाींक 
२६/०६/२०१९ रोजी बठैक आयोस्जत केली. सदर बठैकीत मर्क्षण ववभाग, 
ववत्त ववभाग, व वविी व न्याय ववभागाच ेसधचव याींची एक सींयकु्त सममती 
गठीत करण्याचे ननदेर् ददल.े त्याअन्वये ददनाींक २४/०७/२०१९ रोजीच्या र्ासन 
ननणमयान्वये जुनी पेन्र्न योजना लाग ू करण्याबाबत अभ्यास करण्यासाठी 
सींयकु्त सममती गठीत करण्यात आली. 
(४), (५) व (६) सींयकु्त सममतीने ददनाींक ०३ जुल,ै २०२० रोजी र्ासनास 
अहवाल सादर केला आहे. सदर अहवालात पररभावर्त अींर्दायी ननवतृ्तीवेतन 
योजना लाग ूअसलेल्या कममचाऱयाींपकैी, सेवाननवतृ्त झालेल्या, तसेच काही वर्म 
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सेवा मर्ल्लक असलेल्या मात्र पररभावर्त अींर्दायी ननवतृ्तीवेतन योजनेत 
कपात न झालेल्या मर्क्षक व मर्क्षकेतर कममचाऱयाींबाबत िोरणात्मक ननणमय 
घेण्याकरीता थवींतत्रपणे ननणमय घेण्याची मर्फारस सींयकु्त सममतीने केली 
आहे. त्यानसुार ददनाींक १८/१२/२०२० रोजीच्या र्ासन ननणमयान्वये सम्यक 
ववचार सममती गठीत करण्यात आली आहे. त्यानसुार सम्यक ववचार 
सममतीच्याथतरावरुन कायमवाही सरुु असनू सम्यक ववचार सममतीचा अहवाल 
प्राप्त झाल्यावर पढुील आवश्यक कायमवाही करण्याचे ननयोजन आहे.  

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

राज्यािील शशक्षिाांना िररष्ट्ठ िेिनशे्रणी ि तनििशे्रणीचा  
लाभ देण्याबाबि 

  

(१०) * ११३३० श्री.किरण सरनाईि, श्री.िवपल पाटील : सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील मर्क्षकाींना १२ वर् ेपणूम झाल्यानींतर वररषठ िेणी व २४ वर् े
पणूम झाल्यानींतर ननवडिेणी मींजूर करण्यात आल्यानींतर त्यासींदभामत लागणारे 
प्रमर्क्षण सन २०१४-२०१५ पासनू र्ासन थतरावर घेण्यात आले नाही, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त कालाविीमध्ये वररषठिेणी व ननवडिेणीसाठी पात्र 
असलेल्या मर्क्षकाींना त्याींच े प्रमर्क्षण न झाल्याने वररषठिेणी व ननवडिेणी 
मींजूर करण्यात आली नाही, हे खरे आहे काय, 
(३) तसेच, उक्त कालाविीत ननवडिेणीस पात्र काही मर्क्षक सेवाननवतृ्त झाले 
असनू यापढेुही प्रमर्क्षण आयोस्जत करण्यापवूी जे मर्क्षक सेवाननवतृ्त होत 
असतील त्याींना या प्रमर्क्षणातनू सू्  देवनू ननवडिेणी व वररषठिेणीचा लाभ 
देण्याबाबत र्ासनाने कायमवाही केली आहे काय, 
(४) असल्यास, वररषठ वेतनिेणी व ननवडिेणीसाठी पात्र मर्क्षकाींना पवूमलक्षी 
प्रभावाने वेतनिेणीचे लाभ देण्यात येणार आहेत काय, त्याबाबतची 
सद्य:स्थथती काय आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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प्रा. िषाय गायििाि : (१) नाही. 
(२) होय. 
(३) होय. 
(४) होय. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

लोनसना (िा.मुति यजापूर) गट ग्रामपांचायिीच्या रोहणा गािामध्ये 
वपण्याच्या पाण्याचा पुरिठा िरण्याबाबि 

  

(११) * १०२८६ श्री.अमोल शमटिरी, श्री.शशशिाांि शश ांदे, श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.सांजय दौंि : सन्माननीय पाणीपरुिठा ि स्िच्छिा मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) मनुत मजापरू तालकु्यातील ग् ग्रामपींचायत लोनसना अींतगमत येत 
असलेल्या रोहणा गावामध्ये वपण्याच्या पाण्याचा व ववदयतु पोलवरील 
लाई्चा प्रश्न अनेक ददवसाींपासनू प्रलींबबत असल्याने वपण्याच्या पाण्याचा 
परुवठा होण् याकरीता तथेील मदहलाींनी उमा नदीच्या काठावर ददनाींक       
२२ सप् े्ंबर, २०२१ रोजी उपोर्ण केल्याचे ननदर्मनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रश्नाबाबत प्राथममक जबाबदारी असणाऱया व भौनतक 
सवुविाींचा कर वसलू करणाऱया ग्रामपींचायत कायामलयाींना अनेकदा तोंडी व 
लेखी तक्रार देवनूही ग्रामपींचायतीकडून कुठल्याही उपाययोजना ककीं वा दखल 
घेण्यात आली नाही तसेच वपण्याच्या पाण्याचा ्ँकरद्वारे व हातपींपामध्ये 
मर्ीन ्ाकून पाणीपरुवठा करीत असल्याचे दाखवनू र्ासनाची फसवणकू 
करुन ग्रामथथाींना जीवनावश्यक हक्कापासनू वींधचत ठेवल्याचा आरोप 
मदहलाींनी केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ददनाींक १ सप् े्ंबर, २०२१ रोजी उपोर्णाला बसणाऱया 
मदहलाींनी उपोर्ण थथधगत करावे तसेच सींबींधित ववभागाकडून याबाबतचे प्रश्न 
सहा त ेसात ददवसाींमध्ये मागी लावण्याच ेआश्वासन पोलीस प्रर्ासनाकडून 
देण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, उपोर्णकत्याम मदहलाींना लखेी आश्वासन देऊनही कायमवाही न 
झाल्यामळेु ददनाींक २२ सप् े्ंबर, २०२१ रोजीपासनू मदहला पनु्हा उपोर्णास 
बसल्याचे ननदर्मनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन गावातील पाणी 
प्रश्न सोडववण्याबाबत मा.स्जल्हाधिकारी, अकोला, मा.मखुय कायमकारी 
अधिकारी, स्जल्हा पररर्द, अकोला तसेच जीवन प्राधिकरण यींत्रणेमाफम त 
कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.गलुाबराि पाटील : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे आहे. 
(४) हे खरे आहे. रोहणा येथील मदहलाींनी ददनाींक २२/०९/२०२१ रोजी पनुश्च: 
साखळी उपोर्ण सरुु केले होत े सदरचे उपोर्ण ददनाींक २३/०९/२०२१ रोजी 
सींथथधगत केले आहे. 
(५) ग्रामपींचायतीमाफम त १५ हेंया ववत्त आयोग ननिी अींतगमत बोअरच ेकाम 
पणूम केले असनू पाईप लाईन, पींप बसववणे व ववद्यतु कनेक्र्न घेण्याची 
कायमवाही सरुु आहे. तसेच महाराषर वीज ववतरण कीं पनीमाफम त सदर 
पररसरात स्थर् लाई्ची हेंयवथथा करण्यात आलेली आहे. 
(६) पावसाळयामळेु नदी काठार्जेारील जागेत बोअर करता आला नाही तसेच 
ववद्यतु खाींब ्ाकण्यास ववलींब झाला आहे. 

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

महाराष्ट्र राज्य पररिहन महामांिळाच्या सेिातनितृ्ि िमयचाऱयाांना 
तनितृ्िीिेिनाची रक्िम शमळण्याबाबि 

  

(१२) * १०९९२ श्री.अशोि ऊफय  भाई जगिाप, िॉ.िजाहि शमर्ाय, श्री.राजेश 
राठोि, श्री.अमरनाथ राजरूिर, श्री.अशभजजि िांजारी, िॉ.सधुीर िाांबे, श्री.जयांि 
पाटील, श्री.जयांि आसगाििर, श्री.विक्रम िाळे, श्री.बाळाराम पाटील, 
श्री.मोहनराि िदम, श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) महाराषर राज्य पररवहन महामींडळातील अधिकारी आणण कममचाऱयाींची 
सेवाजेषठता अथवा वयैस्क्तक कारणाींमळेु ववववि आगाराींमध्ये बदली होत 
असताना त्याींच्या बदली आदेर्ासोबत देण्यात येणाऱया लाथ् पमेें् 
सद म्कफके् (अींनतम वेतन प्रमाणपत्र) तसेच ननवतृ्तीवेतनाबाबतच्या 
मादहतीनसुार नवीन कायामलयातील सींबींधिताींकडून त्याबाबतची रक्कम कपात 
करून तसे प्रमाणपत्र ननवतृ्तीवेतन कायामलयाकड ेपाठववले जात,े हे खरे आहे 
काय, 
(२) तसेच, महाराषर राज्य पररवहन महामींडळातील कममचाऱयाींची बदली 
झाल्यानींतर काही कममचाऱ याींनी आवश्यक असललेी प्रमाणपत्र े ददली 
नसल्यामळेु सेवाननवतृ्त कममचाऱ याींना ननवतृ्तीवेतनापासनू वींधचत राहावे लागले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, महाराषर राज्य पररवहन महामींडळातनू मागील अडीच वर्ामत 
ननवतृ्त झालेल्या सहा हजार कममचाऱयाींची एकूण रुपये १५० को्ीींची तसेच 
ववववि कारणाींमळेु मतृ्य ू झालेल्या चारर् े ननवतृ्त कममचाऱयाींच्या कु्ूींबबयाींची 
देणी महामींडळाकड ेप्रलींबबत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, एस्ी महामींडळातनू मागील दहा वर्ामत ननवतृ्त झालेल्या 
समुारे ४५०० कममचाऱयाींचा मतृ्य ू झाल्यानींतर ननवतृ्तीवेतन ममळण्यासाठी 
पाठपरुावा करणाऱया त्याींच्या पत्नीचा देखील ननवतृ्तीवेतन न घेता मतृ्य ू
झाल्याचे माहे ऑगथ्, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्मनास आले, हे ही 
खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन सेवाननवतृ्तीनींतर 
त्वरीत एस्ी महामींडळातील कममचाऱ याींना ननवतृ्तीवेतन सरुु करण्याबाबत 
तसेच सेवाननवतृ्त झाल्यापासनू त्याींच्या सवम ननवतृ्तीवेतनाची रक्कम त्याींच्या 
वारसाींना ममळण्याबाबत कायमवाही करुन सींबींधित दोर्ीींववरुध्द कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
अॅि. अतनल परब : (१) हे खरे आहे. 
 ननवतृ्ती वेतनाची रक्कम कममचाऱयाींच्या वेतनातनू कपात करुन तसे 
प्रमाणपत्र ननवतृ्तीवेतन कायामलयास पाठववले जात.े 
(२) व (३) हे खरे आहे. 
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(४) व (५) राज्य पररवहन महामींडळातनू सेवाननवतृ्त झालेल्या 
कममचारी/अधिकारी याींच्या पत्नीींबाबत राज्य पररवहन महामींडळाकड े नोंदी 
नसतात.  
 अपर कें द्रीय भववषय ननवामह ननिी भवन, मुींबई याींचे कायामलयात 
राज्य पररवहन महामींडळाच्यावतीने पत्रहेंयवहार करण्यात आलेला असनू, 
राज्य पररवहन महामींडळातील ननवतृ्त कममचाऱयाींना व मतृ झालेल्या 
कममचाऱयाींच्या वारसाींना वेळेवर कु्ुींब ननवतृ्तीवेतनाचा लाभ ममळणेकामी ज े
दावे सींगणकीय प्रणालीवर सादर करता येत नाहीत वा सींगणकीय प्रणालीवर 
मादहती भरण्यास अडचण ननमामण होत आहे, असे दावे पवुीप्रमाणेच 
ऑफलाईन पध्दतीने स्थवकारण्याबाबत ववनींती केललेी आहे. आजममतीस 
महामींडळाकड ेसन २०१२ त े२०२१ या कालाविीतील मतृ कममचाऱयाींचे एकूण 
२३१ दावे प्रलींबबत आहेत. सदर दावे ननकाली काढण्यासाठी पररपत्रकीय सचूना 
देण्यात आलले्या आहेत व त्याप्रमाणे प्रलींबबत प्रकरणे ननकाली काढण्याची 
प्रकक्रया सरुु आहे.  
 

----------------- 
 
राज्यािील प्राथशमि शशक्षि ि शशक्षिेिर िमयचाऱयाांना सािव्या िेिन 
आयोगाच्या िरिुदीप्रमाणे आश्िाशसि प्रगिी योजना लागू िरण्याबाबि 
  

(१३) * १०८७९ श्री.सरेुश धस, श्री.जयांि आसगाििर, श्री.मोहनराि िदम, 
श्री.अशोि ऊफय  भाई जगिाप, श्री.अमरनाथ राजूरिर, िॉ.िजाहि शमर्ाय, 
श्री.राजेश राठोि, श्री.अशभजजि िांजारी, श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रविण दरेिर, 
श्री.विजय ऊफय  भाई धगरिर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.रामदास आांबटिर, 
िॉ.पररणय फुिे, श्री.प्रिीण दटिे, श्री.िवपल पाटील, िॉ.रणजजि पाटील : 
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) र्ासकीय कममचाऱ याींप्रमाणे मर्क्षक व मर्क्षकेतर कममचाऱ याींना १०, २० व 
३० वर्ामच्या सेवेनींतर आश्वामसत प्रगती योजना लाग ूकरण्याबाबत मर्क्षक व 
मर्क्षकेतर कममचाऱ याींकडून मागणी होत असनू राज्यातील प्राथममक मर्क्षक 
वगळता माध्यममक मर्क्षकाींसह इतर सवम कममचाऱयाींना आश्वामसत प्रगती 
योजना लाग ू करण्यात आली, परींत,ु स्जल्हा पररर्द र्ाळेतील प्राथममक 
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मर्क्षकाींना सदरहू योजना लाग ूकरण्यात आली नाही, तसेच, बक्षी सममतीने 
खींड २ प्रदमर्मत न केल्याने राज्यातील मर्क्षकेतर कममचाऱयाींना आश्वामसत 
प्रगती योजना लाग ूहोऊनही अद्यापी अींमलबजावणी झाली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, खाजगी हेंयवथथापनाच्या र्ाळेतील मर्क्षक व कममचाऱयाींना 
तीन लाभाची सिुाररत सेवाींतगमत आश्वामसत प्रगती योजना लाग ूकरण्यासाठी 
र्ासन ननणमय, र्ालेय मर्क्षण ववभाग क्र.ववउस-ु३२१९, ददनाींक ३१ जुल,ै २०१९ 
अन्वये सदरहू प्रकरणी आयकु्त (मर्क्षण) याींच्या अध्यक्षतखेाली 
अभ्यासग्ाची ननयकु्ती करण्यात आली होती, सदरहू अभ्यासग्ाने या 
ववर्यासींदभामतील अहवाल व त्यावरील मर्फारर्ी र्ासनास तीन मदहन्याच्या 
ननिामररत कालाविीत सादर करणे बींिनकारक असनू आजपयतं सादर केल्या 
नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी नागपरू ववभागाच्या मर्क्षक जनप्रनतननिीींनी 
ददनाींक १२/०९/२०२०, ११/१०/२०२०, २८/१२/२०२० व ३०/०१/२०२१ रोजी 
र्ासनास ननवेदन पाठवनू झालेल्या ववलींबाबाबत धचींता हेंयक्त करून 
ववनाववलींब उक्त अहवाल व मर्फारर्ी मागववण्याची ववनींती केली असनू 
अभ्यासग्ाने ननिामररत मदुतीत अहवाल सादर न करून सभागहृाचा हक्कभींग 
केल्याप्रकरणी ददनाींक १३/०९/२०२१ व २१/०९/२०२१ रोजी पत्र पाठववले, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन सातहेंया वेतन 
आयोगातील तरतदुीप्रमाणे मर्क्षक व मर्क्षकेतर कममचाऱयाींना आश्वामसत 
प्रगती योजना लाग ूकरण्याबाबत कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. िषाय गायििाि : (१) हे खरे नाही. 
 मर्क्षकाींना कें द्र र्ासनाच्या प्रा.डी.पी.चट्टोपाध्याय याींच्या 
अध्यक्षतखेाली नेमलेल्या मर्क्षकाींसाठीच्या राषरीय आयोगाच्या मर्फारर्ीनसुार 
बत्रथतरीय वेतनरचना ददनाींक ०२/०९/१९८९ च्या र्ासन ननणमयान्वये लाग ू
केलेली आहे. तर, मर्क्षकेतर कममचाऱयाींना कालबध्द पदोन्नतीची योजना 
ददनाींक ३०/०४/१९९८ च्या र्ासन ननणमयान्वये लाग ूकेलेली आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
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 सदर सममतीचा अहवाल प्राप्त झालेला आहे. 
(३) ननवेदन प्राप्त झाले, हे खरे आहे. 
(४) सदर सममतीचा अहवाल प्राप्त झाला असनू तो तपासण्यात आला असनू 
अहवालातील काही मदु्दयाींवर आयकु्त (मर्क्षण) याींच्याकडून मादहती 
मागववण्यात आली आहे. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

बहृन्मुांबई महानगरपाशलिा क्षेत्रािील मान्यिाप्राप्ि खाजगी 
विनाअनुदातनि प्राथशमि शाळाांना अनुदान मांजूर िरणेबाबि 

  

(१४) * ११०९३ श्री.प्रविण दरेिर, श्री.विजय ऊफय  भाई धगरिर, िॉ.पररणय 
फुिे, श्री.सरेुश धस, श्री.प्रसाद लाि, श्री.गोवपचांद पिळिर, श्री.तनलय नाईि, 
श्री.प्रिीण दटिे, श्री.रमेशदादा पाटील, अॅि.तनरांजन िािखरे, श्री.चांदभूाई 
पटेल : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय:- 
(१) बहृन्मुींबई महानगरपामलकेच्या मर्क्षण ववभागाने खाजगी र्ाळाींना 
ववनाअनदुाननत तत्वावर मान्यता व त्यानींतर पनु्हा पनुममान्यता देऊन १०४ 
मान्यताप्राप्त खाजगी ववनाअनदुाननत प्राथममक र्ाळाींची अनदुान 
देण्यासाठीची यादी जाहीर करण्यात आली असनू यापवूी अनदुाननत र्ाळाींना 
र्ासनाकडून ५० ्क्के व महानगरपामलकेकडून ५० ्क्के अनदुान देण्यात येत 
होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महानगरपामलकेची आधथमक स्थथती सक्षम असल्याने 
अनदुानाचा खचम महानगरपामलकेने करावा, असा ननणमय र्ासनाने घेतला 
परींत,ु महानगरपामलकाही याकड े दलुमक्ष कररत असल्याने या र्ाळाींमध्ये 
मर्क्षण घेणाऱया समुारे २० हजार ववद्याथी, मर्क्षक व मर्क्षकेतर 
कममचाऱयाींपढेु अस्थतत्वाचा प्रश्न ननमामण झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, र्ासनाने व महानगरपामलकेने २० हजार ववद्याथी व ६८२ 
मर्क्षक व मर्क्षकेतर कममचाऱयाींच्या भववतहेंयाचा ववचार करुन पवूीप्रमाणे ५० 
्क्के अनदुान द्यावे, अर्ी मागणी मा. ववरोिी पक्षनेत,े महाराषर 
वविानपररर्द याींनी त्याींच्या ददनाींक १३/०८/२०२१ रोजीच्या पत्रान्वये र्ासनास 
केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन खाजगी 
ववनाअनदुाननत प्राथममक र्ाळाींना अनदुान मींजरू करणेबाबत कोणती 
कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. िषाय गायििाि : (१), (२), (३) व (४) सन २००१-२००२ या र्कै्षणणक 
वर्ामपासनू बहृन्मुींबई महानगरपामलकेने त्याींच्याथतरावरुन मान्यता ददलेल्या 
खाजगी प्राथममक र्ाळाींना यापढुील कालाविीत राज्य र्ासनाच्या ५० ्क्के 
अनदुानासाठी ग्राहय िरले जाणार नसल्याचे र्ासन थतरावरुन आयकु्त, 
बहृन्मुींबई महानगरपामलका याींना कळववण्यात आले आहे.  
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 
 

----------------- 
  
मुांबई विद्यापीठाने “पीएचिी” प्रिेशािरीिा आिश्यि असलेली मादहिी 

सांिेिस्थळािर उपलब्ध िरुन देण्याबाबि 
  

(१५) * १०४४९ िॉ.(श्रीमिी) मतनषा िायांदे : सन्माननीय उच् च ि िांत्र शशक्षण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई ववद्यापीठाने "पीएचडी" प्रवेर् प्रकक्रयेकरीता थवतींत्र 
सींकेतथथळ तयार केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त सींकेतथथळावर ववद्यापीठाच्या ववववि ववभागाींमध्ये 
तसेच ववद्यापीठार्ी सींलग्न महाववद्यालयात असलले्या पीएचडी कें द्रावर 
कोणत्या ववर्याच्या व कोणत्या गाईडच्या ककती जागा आहेत, याची मादहती 
प्रमसध्द करण्यात आली नसल्याचे माहे ऑगथ्, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदर्मनास आले, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, "पीएचडी" करीता आवश्यक असणारी मादहती 
सींकेतथथळावर उपलब्ि होत नसल्याने ववद्यार्थयांमध्ये गोंिळ ननमामण झाला 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार सींकेतथथळावर आवश्यक ती मादहती उपलब्ि 
होण्याकरीता कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.उदय सामांि : (१) हे अींर्त: खरे आहे. 
 पीएचडी प्रवेर् प्रकक्रयेकरीता थवतींत्र सींकेतथथळ तयार केले नसनू 
ववद्यापीठाच्या सींकेतथथळावर थवतींत्र हायपर मल ींक देण्यात आली आहे. 
(२) हे अींर्त: खरे आहे.  
 पीएचडी मिील प्रवेर् प्रकक्रया या पीएचडी कें द्रात असलले्या 
ववभागातील पीएचडी ववद्यार्थयांसाठी ररक्त जागा सींर्ोिन मागमदर्मक (ररसचम 
गाईड) कडील उपलब्ि ररक्त जागा इत्यादीच्या अनरु्ींगाने प्रवेर् प्रकक्रया 
राबववण्यात आली असनू, ररसचम गाईड सींबींधित त्याींचे Specialization 
गाईडकड े उपलब्ि असलेल्या ररक्त जागा व इतर तत्सम मादहती इच्छूक 
पीएचडी ववद्यार्थयांना वळेोवळेी देण्यात आली आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) व (५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

रत्नाधगरी जजल््याि उदुय घरे (भिन) उभारण्याबाबि 
  

(१६) * १०७७३ श्री.अतनिेि िटिरे : सन्माननीय अल्पसांखयाांि वििास मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रत्नाधगरी स्जल्हयात उदुम भार्चे्या वाङ्मयीन प्रगती आणण समधृ्दीसाठी 
नाींदेड स्जल्हा व मालेगाव (स्ज.नामर्क) च्या ितीवर उदुम घरे (भवन) 
उभारण्यासाठी आराखडा तयार करण्याच ेआदेर् मा.उच्च व तींत्र मर्क्षण मींत्री 
तथा पालकमींत्री (स्ज.मस ींिदुगूम) याींनी ददनाींक १८ जुल,ै २०२१ रोजी दरुदृश्य 
प्रणालीद्वारे मींत्रालयात झालेल्या बठैकीत मा.स्जल्हाधिकारी, रत्नाधगरी 
याींचेसह अन्य प्रर्ासकीय अधिकाऱयाींना ददले असल्याचे ननदर्मनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, रत्नाधगरी स्जल्हयात उदुम घरे (भवन) बाींिण्याच्या प्रकल्पास 
यापवुीच मा.अल्पसींखयाींक ववकास मींत्री याींनी तत्वत: मान्यता ददली असनू 
मा.उच्च व तींत्र मर्क्षण मींत्री तथा पालकमींत्री, मस ींिदुगूम स्जल्हा याींनी त्यासाठी 
परेुसा ननिी व जागा उपलब्ि असल्याचा ननणमय झाल्याचे प्रसारमाध्यमाींसमोर 
साींधगतल्याच ेननदर्मनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, त्यानसुार रत्नाधगरी स्जल्हयात उदुम घरे (भवन) उभारण्यासाठी 
सववथतर आराखडा तयार करुन अल्पसींखयाींक ववकास ववभागाकड े सादर 
करण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय,  
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन रत्नाधगरी स्जल्हयात 
उदुम घरे (भवन) उभारण्यासाठी कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.निाब मशलि : (१) अींर्त: खरे आहे. मा.मींत्री (उच्च व तींत्र मर्क्षण) याींनी 
ददनाींक २०/०७/२०२१ रोजी झालेल्या बठैकीत स्जल्हाधिकारी, रत्नाधगरी याींना 
उदूम घरासाठी सववथतर प्रथताव सादर करण्याबाबत आदेमर्त केले आहे. 
(२) नाही. 
(३) नाही.  
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

----------------- 
  
 
राज्यािील विद्यापीठ आणण िररष्ट्ठ महाविद्यालयाांिील सांिगयतनहाय 

ररक्ि पदे आरक्षणानुसार भरण्याबाबि 
  

(१७) * १०९६२ श्री.राजेश राठोि, श्री.अशोि ऊफय  भाई जगिाप, िॉ.िजाहि 
शमर्ाय, श्री.अशभजजि िांजारी, िॉ.सधुीर िाांबे, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.जयांि 
आसगाििर, श्री.सतिश चव्हाण, श्री.विक्रम िाळे, श्री.अब्दलु्लाखान दरुायणी : 
सन्माननीय उच् च ि िांत्र शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील    
काय :- 
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(१) राज्यात अर्ासकीय अनदुाननत महाववद्यालयात ददनाींक ०१/१०/२०१७ 
रोजी ववद्याथी सींखयेवर अनु् ेय असलेल्या ३९,२६९ मर्क्षकीय व मर्क्षकेतर 
पदाींपकैी २६,७१४ पदे भरण्यात आली असनू १२,५७५ पदे ररक्त आहेत, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, ददनाींक ०४/०५/२०२० रोजीच्या र्ासन ननणमयानसुार पदभरतीस 
थथधगती असल्याने ररक्त पदाींच्या सींखयेत वाढ होत आहे, तसेच, र्ासन 
ननणमय ददनाींक २४/०४/१९९५ अन्वये ववर्यननहाय पदभरती असल्याने प्रथम 
पद खलु्या प्रवगामस तर दसुरे पद अन.ुजाती प्रवगामस देण्यात येत,े त्यामळेु 
इतर प्रवगामवर अन्याय होत असल्याने सींवगम ननहाय पद भरतीचा ननणमय 
घेतल्यास सवम प्रवगांना न्याय ममळेल, हे खरे आहे काय, 
(३) तसेच, राज्यातील वररषठ महाववद्यालयाींमध्ये सन १९९५ पासनू 
ववर्यननहाय आरक्षण लाग ू झाल्यामळेु हेंहीजेएन्ी, एसबीसी, ओबीसी 
सींवगामतील ववद्यार्थयांना महाववद्यालयाींमध्ये ककीं वा ववद्यापीठाींमध्ये 
प्राध्यापकाींच्या नोकरीसाठी सींिी ममळत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, त्यामळेु राज्यातील ववद्यापीठे आणण वररषठ महाववद्यालयात 
प्राध्यापक भरतीची ववर्यननहाय आरक्षणाची पध्दत बींद करुन सींवगमननहाय 
आरक्षणानसुार पदभरती करणेबाबत सातत्याने मागणी होत आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(५) असल्यास, मर्क्षकीय पदे ररक्त असल्याने ववद्यार्थयांचे र्कै्षणणक नकुसान 
तर मर्क्षकेतर ररक्त पदाींमळेु कायमरत कममचाऱ याींवर अधिकच्या कामाचा ताण 
येत आहे, तसेच छो्या सींवगामतील (३२ पदे) आरक्षक्षत पदे भरण्याबाबतची 
कायमपध्दती ननस्श्चत नसल्याने मागासवगम कक्ष बब ींदनूामावली तपासनू देत 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(६) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन खाजगी अनदुाननत 
महाववद्यालयातील ररक्त पदे सींवगमननहाय पध्दतीने भरुन छो्या सींवगामतील 
आरक्षणाबाबतचा र्ासन ननणमय ननगमममत करण्याबाबत तसेच ववर्यननहाय 
प्राध्यापक पदभरती तात्काळ बींद करुन सींवगमननहाय प्राध्यापक पदभरती 
करण्याबाबत  कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, नसल्यास, 
ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.उदय सामांि : (१) हे अींर्त: खरे आहे. 
(२) व (३) हे खरे नाही. 

अर्ासकीय अनदुाननत महाववद्यालयात मोठ्या प्रमाणात ररक्त 
असलेल्या मर्क्षक व मर्क्षकेतर पदे ववचारात घेता, उच्चथतरीय सधचव 
सममतीच्या मान्यतनेे ववभागाच्या ददनाींक ०३/११/२०१८ च्या आदेर्ानसुार 
सहाय्यक प्राध्यापकाींच्या ररक्त पदाींच्या ४० ्क्के व अन्य एकाकी पदे 
भरण्यास मान्यता ददली असनू त्यानसुार पदभरतीची प्रक्रीया सरुू होती. परींत ु
कोववड-१९ च्या सींसगमजन्य रोगामळेु उद्भवलेल्या पररस्थथतीत ववत्त 
ववभागाच्या ददनाींक ०४/०५/२०२० च्या आदेर्ान्वये ननबिं जारी करण्यात 
आल्याने सदर पदभरतीची प्रकक्रया थथधगत करण्यात आली. मात्र यासींदभामत 
ववद्यार्थयांचे र्कै्षणणक दहत आणण सदर भरती प्रकक्रयाींतगमत असणारी पदे न 
भरल्यास होणारा पररणाम लक्षात घेता, उक्त भरती प्रकक्रया आता र्ासनाच्या 
ददनाींक १२/११/२०२१ च्या आदेर्ानसुार सरुू करण्यात आलेली आहे. 

याबाबत र्ासनाच्या सामान्य प्रर्ासन ववभागाच्या ददनाींक 
२९/०३/१९९७ च्या आदेर्ानसुार उच्च व तींत्र मर्क्षण ववभागाने ददनाींक 
२२/०१/२०१४ च्या र्ासन ननणमयान्वये ददनाींक २४/०४/१९९५ चे आदेर् 
अधिक्रममत करून मर्क्षकीय पदाींसाठी सामास्जक आरक्षण लाग ू करण्यास 
परवानगी ददली होती. तथावप, या आदेर्ाच्या ववरूध्द मा.मुींबई उच्च 
न्यायालय, नागपरू खींडपीठ येथे दाखल झालेल्या याधचका क्रमाींक       
१६८०/२०१४ मध्ये मा.न्यायालयाने ददलेल्या ननणमयास अनसुरून वर नमदू 
ददनाींक २२/०१/२०१४ चे आदेर् अधिक्रममत करून ददनाींक २४/०४/१९९५ च े
आदेर् कायम ठेवण्यात आलेले आहेत. 
(४) हे खरे आहे. 
(५) व (६) हे खरे नाही. 

छो्या सींवगाममध्ये मागास प्रवगामची आरक्षणाची पदे भरण्याबाबतची 
कायमपध्दती र्ासन पररपत्रक सामान्य प्रर्ासन ववभाग क्रमाींक- 
बीसीसी२०१६/प्र.क्र.२२८/ए/१८/१६ब, ददनाींक २१/०८/२०१९ मध्ये ववर्द करण्यात 
आलेली असनू, त्यास सा.प्र.ववभागाच्या ददनाींक २२/०८/२०१९ च्या आदेर्ान्वये  
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थथधगती देण्यात आली होती. मात्र आता सामान्य प्रर्ासन ववभागाने त्याींच्या 
ददनाींक ०९/०९/२०२१ च्या र्ासन ननणमयानसुार वरील थथधगती उठववण्यात 
आली असनू सद्य:स्थथतीत वर नमदू सा.प्र.ववभागाच्या ददनाींक २१/०८/२०१९ 
मिील सचूनाींनसुार कायमवाही करण्यात येत आहे. 

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

  
राज्यािील शाळाांमध्ये शशक्षि समुपदेशि उपलब्ध िरुन देण्याबाबि 

  

(१८) * १०७९९ श्री.रवि ांद्र फाटि : सन्माननीय शालये शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) र्ालेय मर्क्षण सरुु असताना मर्क्षक-ववद्याथी, ववद्याथी-पालक याींच्यात 
ननमामण होणारा ताण दरू करण्यापासनू त े कररअरची ददर्ा दाखववण्यापयतं 
मोलाचे काम मर्क्षक समपुदेर्क करीत असनू कोरोनाकाळात ददनाींक       
४ ऑक््ोबर, २०२१ रोजी र्ाळा सरुु झाल्याने प्रत्येक र्ाळेत ककमान एक 
मर्क्षक समपुदेर्काची आवश्यकता असताना राज्यात समपुदेर्काींची सींखया 
परेुर्ी नसल्याकारणाने पाच र्ाळाींना ममळून एक समपुदेर्क देण्यात आल्याचे 
माहे ऑक््ोबर, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्मनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, फक्त ४२६ मर्क्षक समपुदेर्क असल्याने आवश्यक 
समपुदेर्क तयार करण्याची मागणी लोकप्रनतननिीींनी र्ासनाकड े केली आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन मर्क्षक समपुदेर्क 
उपलब्ि करुन देण्याबाबत कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
प्रा. िषाय गायििाि : (१) हे खरे नाही. 
(२) होय. 
(३) राज्यातील समपुदेर्न व मागमदर्मन करणाऱया मर्क्षकाींची सींखया 
वाढववण्यासाठी सन २०१७-२०१८ त े २०१९-२०२० या कालाविीत अववरत 
प्रमर्क्षण आयोस्जत करण्यात आले. या प्रमर्क्षणाहेंदारे राज्यातील र्ासकीय 
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र्ाळाींमिील ३८९८८ मर्क्षकाींना कररअर मागमदर्मन व समपुदेर्नबाबतच े
प्रमर्क्षणाच े३ ्प्पे पणूम केले असनू सध्या हे सवम प्रमर्क्षक्षत मर्क्षक आपल्या 
र्ाळेत ववद्यार्थयांना मागमदर्मन व समपुदेर्नाच ेकाम करीत आहेत. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 
 ----------------- 
  

मुांबईिील िोळी बाांधिाांच्या िोळीिाड्यासांदभायिील  
विविध मागण्याांबाबि  

  

(१९) * १०७६४ श्री.रमेशदादा पाटील : सन्माननीय पयायिरण ि िािािरणीय 
बदल मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पयामवरण ववभागाने मुींबईच्या सागरी हद्दीत बाींिकाम करण्यासाठीची 
मयामदा ककनाऱ यापासनू पाचर् े मी्र वरून ५० मी्र केल्यामळेु मस्च्छमार 
बाींिव समाजामध्ये भीतीचे वातावरण ननमामण झाल्याच ेमाहे ऑक््ोबर, २०२१ 
च्या पदहल्या आठवडयात ननदर्मनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, र्ासनाने िोरण मर्थील केलेल्या कायद्यामळेु राज्यातील सवम 
कोळीवाडयाींचे अस्थतत्व िोक्यात आले असनू सन १९९१ मध् ये पाररत 
करण्यात आलेल्या कायद्यामळेु ककनाऱयालगतच्या क्षते्राला सींरक्षण ममळाले 
होत,े तसेच, समदु्राच् या जममनीवर बाींिकाम करण्यास मनाई असतानाही ५०० 
वरून ५० मी्र सीआरझडे बदलामळेु अनेक मच्छीमार बाींिवाींचे नकुसान 
होणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच, र्केडो वर्ामपासनूच्या कोळीवाडयाची र्ासकीय दथतऐवजामध्ये 
आजतागायत झोपडपट्टी म्हणून नोंद असल्याने कोळीबाींिवाींनी नाराजी हेंयक्त 
केली असनू मुींबई बाहेरुन आलेल्या परप्राींनतयाींना मात्र र्ासनाकडून मालकी 
हक्काचे घर देण्यात आल्याचे ननदर्मनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, मुींबईच्या आद्य नागररक असलेल्या कोळी बाींिवाींना 
आपल्याच मुींबईत सापत्न वागणूक ममळत असल्याने मच्छीमार समाजामध्ये 
असींतोर्ाचे वातावरण ननमामण झाले असनू मच्छीमार सातत्याने र्ासनाकड े
राहत्या घराींचा मासे सकुववण् याकरीता आणण वदहवा्ीच्या जागा मालकी 
हक्काने ममळण्याकरीता ववनींती करीत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(५) असल् यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार कोळीवाडयाींना गावठाणाचा दजाम देण् याच् या व 
इतर मागण्याींच् या अनरु्ींगाने कोणती उपाययोजना केली वा करण् यात येत 
आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.आददत्य ठािरे : (१) व (२) हे खरे नाही. 
 कें दद्रय पयामवरण, वने व वातावरणीय बदल मींत्रालय, नवी ददल्ली 
याींनी सी.आर.झेड अधिसचुना, २०१९ प्रमसध्द केली आहे. सदर अधिसचुना 
नसुार, समदु्राच्या उच्चतम भरती रेर्पेासनू ५०० मी्र अींतरापयतंचे क्षते्र हे 
सी.आर.झेड क्षते्र म्हणून कायम असनू खाडी करीता सीआरझेडची मयामदा ५० 
मी्र केली आहे. जी पवूी सी.आर.झेड अधिसचुना, २०११ नसुार १०० मी्र 
इतकी होती. सदर सी.आर.झेड अधिसचुना, २०१९ नसुार थथाननक 
समदुायाींहेंदारे पारींपाररक मासेमारी आणण त्याींच्या आवश्यक सवुविा तसेच 
कोळीवाडयाींमिील घराचे पनुबांिकाम अनु् ेय केलेले आहे. 
(३) व (४) हे खरे नाही. 
(५) कोळीवाडयाींच्या मसमाींकनाबाबतची कायमपध्दती व मागमदर्मक तत्वे 
ननस्श्चत करण्यासाठी महसलू व वन ववभागाने ददनाींक २०/११/२०१२ च्या 
र्ासन ननणमयान्वये ७ सदथयीय सममती गदठत केली आहे. त्यानसुार 
मुींबईतील कोळीवाडयाींचे प्रत्यक्ष सवेक्षण करून मसमाींकन करण्याचा ननणमय 
महसलू व वन ववभागाने घेतला असल्याचे ददनाींक ०१/११/२०१८ रोजीच्या  
र्ासन पत्रान्वये कळववण्यात आल ेआहे. मुींबई उपनगर व मुींबई र्हर ममळून 
एकूण ४१ कोळीवाड ेआहेत. त्यापकैी मुींबई उपनगर मिील २३ कोळीवाडयाींच े
बाहेरील हद्दीच े सवेक्षण व मसमाींकन झाले असनू ६ कोळीवाडयाींच े
थथाननकाच्या ववरोिामळेु मसमाींकन होव ूर्कले नाही. तसेच मुींबई र्हरामिील 
८ कोळीवाडयाींचे बाहेरील हद्दीचे सवेक्षण व मसमाींकन झाले असनू उवमररत ४ 
कोळीवाडयाींचे ददनाींक २०/०१/२०२१ रोजी थथळपाहणी करण्यात आली असनू 
पढुील कायमवाही सरुू आहे. 
(६) प्रश्न उद्भवत नाही. 

----------------- 
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राज्य पररिहन महामांिळाच ेराज्य शासनामध्ये विलीनीिरण 
िरण्याच्या मागणीबाबि 

 (२०) * १०३०६ श्री.गोवपचांद पिळिर, श्री.सदाशशि खोि, श्री.किरण 
सरनाईि : सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्य पररवहन महामींडळ राज्य र्ासनामध्ये ववलीन करण्यासह ववववि 
मागण्याींसाठी राज्यभरातील जवळपास ७० हून अधिक एस्ी आगाराींमध्ये 
कममचारी-कामगाराींकडून बेमदुत उपोर्ण व सींप सरुू असल्याच ेमाहे नोहेंहेंबर 
च्या पदहल्या सप्ताहात ननदर्मनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, एस्ी कममचारी कोणत्याही पररस्थथतीत अहोरात्र सवमसामान्य 
जनतलेा सेवा देत असनूही त्याींना अपरेु वेतन ममळत असल्याने सध्याच्या 
आधथमक पररस्थथतीत एस्ी कममचाऱयाींना हलाखीचे जीवन जगावे लागत आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अर्ा पररस्थथतीत एस्ी कममचाऱयाींना जीवन जगणे कठीण 
झाल्याने एस्ी कममचाऱयाींच्या आत्महत्येचे प्रमाण वाढले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन राज्यभरातील एस्ी 
महामींडळाचे वाहन चालक, कममचाऱयाींकडून एस्ी महामींडळाचे राज्य र्ासनात 
ववलीनीकरण करण्याबाबत होत असलेल्या मागणीच्या अनरु्ींगाने कोणती 
कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
अॅि. अतनल परब : (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) हे खरे नाही. 
(४) मा.उच्च न्यायालय, मुींबई याींनी ददलेल्या आदेर्ानसुार र्ासन ननणमय 
ददनाींक ०८/११/२०२१ अन्वये बत्रसदथयीय सममती गठीत करण्यात आली 
असनू, सममतीच े कामकाज १२ आठवडयात पणूम करून त्याचा अहवाल 
मा.मखुयमींत्री, महोदयाींना सादर करावा व मा.मखुयमींत्री महोदयाींनी त्याींच े
मत/मर्फारर्ीसह मा.उच्च न्यायालय, मुींबई याींना सादर करावा असे ननदेर् 
ददलेले आहेत. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

----------------- 
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औरांगाबाद जजल््यािील जगप्रशसध्द िेरुळ लेणी पररसराि पययटि 
अभ्यागि िें द्र सुरु िरण्याबाबि 

  

(२१) * १०६१२ श्री.अांबादास दानिे : सन्माननीय पययटन मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) औरींगाबाद स्जल्हयातील जगप्रमसध्द वेरुळ लेणी पररसरातील आठ एकर 
जमीन व ९० को्ी रुपयाींच्या ननिीतनू पयम् क अभ्यागत कें द्र सन २०१३ 
पासनू पयम् काींसाठी सरुु करण्यात आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरील पयम् क अभ्यागत कें द्र सन २०१७ पासनू बींद आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार सदरील पयम् क अभ्यागत कें द्र सरुु 
करण्यासाठी कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.आददत्य ठािरे : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) व (४) सदर अभ्यागत कें द्र सरुु ठेवण्यासाठी तसेच पररचालन व देखभाल 
दरुुथतीसाठी ननिी उपलब्ि हेंहावा याकरीता भारतीय परुातत्व ववभाग व 
महाराषर पयम् न ववकास महामींडळामाफम त परुववण्यात येणाऱया सवुविाकरीता 
लेणी व अभ्यागत कें द्राच े सींयकु्त नतकी् आकारण्यावर भारतीय परुातत्व 
ववभागार्ी ववचारववननमय करण्यात येत असनू या मिून प्राप्त झालेल्या 
उत्पन्नातनू सदर अभ्यागत कें द्र पयम् काींसाठी खुले करण्याचे ननयोस्जत आहे. 

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

नागपूर जजल््यािील सेिातनितृ्ि शशक्षिाांना तनितृ्िीिेिन ि 
भविष्ट्यतनिायह तनधीची रक्िम अदा िरण्याबाबि 

  

(२२) * १०७५० श्री.प्रिीण दटिे, िॉ.पररणय फुिे, श्री.प्रविण दरेिर, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.नागोराि गाणार, श्री.िवपल पाटील : सन्माननीय 
शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) नागपरू स्जल्हयातील सेवाननवतृ्त मर्क्षक ननवतृ्तीवेतन व भववषय ननवामह 
ननिी पासनू वींधचत असनू नागपरू स्जल्हयात मागील सहा मदहन्यात ननवतृ्त 
झालेल्या मर्क्षकाींना अद्याप भववषयननवामह ननिी तसेच ननवतृ्तीवेतन प्राप्त 
झाले नसल्याचे ददनाींक ९ ऑगथ्, २०२१ रोजी वा त्यासमुारास ननदर्मनास 
आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, भववषय ननवामह ननिी खात्यातील रकमा वेळेवर न 
ममळाल्यामळेु मर्क्षकाींना मलुाींच्या उच्च मर्क्षण, लग्न इत्यादी कारणासाठी 
थवत:च्या हक्काचे पसै ेवापरता येत नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मर्क्षण ववभागाची बीडीएस प्रणाली बींद असनू सेवाननवतृ्तीच्या 
आिी दोन मदहने मर्क्षक व कममचाऱयाींची भववषय ननवामह ननिीची मामसक 
कपात बींद केली जात असल्याने याबाबत त्वररत उपाययोजना करून 
मर्क्षकाींच्या भववषय ननवामह ननिीच्या दहर्ोबाची रक्कम तसेच ननवतृ्तीवेतन 
देण् याबाबत सेवाननवतृ्त मर्क्षक कृती सममती व लोकप्रनतननिीींनी लेखी मागणी 
केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. िषाय गायििाि : (१), (२) व (३) होय, हे अींर्त: खरे आहे. 
 देर्ातील कोरोना ववर्ाणूने उद्भवलेल्या महामारीच्या पररस्थथतीमळेु 
सन २०२०-२०२१ या आधथमक वर्ामत लॉकडाऊन तसेच उपस्थथतीवर ननबिं 
घालण्यात आले होत.े सबब, भववषय ननवामह ननिी सींबींधितची देयके 
कोर्ागारात सादर करणे र्क्य झाले नाही. त्यामळेु प्रलींबबत देयके व चाल ू
आधथमक वर्ामतील देयके एकत्र जमा झाल्यामळेु लेखामर्र्ामखालील तरतदू कमी 
पडत आहे. त्यान्वये या आधथमक वर्ामतील सदर लेखामर्र्ामखालील मींजूर 
अथमसींकल्पीय तरतदू १००% ववतरीत करण्याकरीता प्रथताव ववत्त ववभागास 
सादर करण्यात आलेला आहे. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 
 

----------------- 
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िोविि-१९ मुळे मतृ्यू र्ालेल्या राज्य पररिहन महामांिळािील 
िमयचाऱयाांच्या िारसाांना अनुिां पा ित्िािर नोिरीि सामािून घेणेबाबि 

  

(२३) * १०३१४ श्री.सदाशशि खोि, श्री.गोवपचांद पिळिर, श्री.प्रविण दरेिर, 
श्री.विजय ऊफय  भाई धगरिर, िॉ.पररणय फुिे, श्री.सरेुश धस, श्री.प्रसाद लाि, 
श्री.तनलय नाईि, श्री.प्रिीण दटिे, श्री.रमेशदादा पाटील, अॅि.तनरांजन िािखरे, 
श्री.चांदभूाई पटेल, श्री.जयांि आसगाििर, श्री.मोहनराि िदम, श्री.अशोि ऊफय  
भाई जगिाप, श्री.अमरनाथ राजूरिर, िॉ.िजाहि शमर्ाय, श्री.राजेश राठोि, 
श्री.अशभजजि िांजारी : सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) कोरोनामळेु मतृ्य ूझालेल्या राज्य पररवहन महामींडळाच्या कममचाऱयाींच्या 
वारसाींना अनकुीं पा तत्वावर कोणतीही अ् न घालता नोकरी देण्याचा ननणमय 
एस्ी महामींडळाने घेतला असनू कामावर असताना त्याींना कोरोनाची लागण 
होऊन मतृ्य ूझाल्यास चालक, वाहक, सरुक्षारक्षक व वाहतकू ननरीक्षक याींच्या 
वारसाींना राज्य र्ासनाच्या ननयमानसुार रुपये ५० लाख आधथमक मदत जाहीर 
करण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यात माहे ऑगथ्, २०२१ पयतं २१२ च्या वर एस्ी 
कममचाऱयाींचा कोरोनामळेु मतृ्य ू झाला असनू अद्याप एकही कममचाऱयाींच्या 
वारसाला नोकरीत सामावनू घेण्यात आलेले नाही तसेच जाहीर केलेली रुपये 
५० लाखाींची आधथमक मदत माहे ऑगथ्, २०२१ पयतं केवळ ११ जणाींनाच 
ममळाली असनू कोरोना काळात मतृ्य ूझालेल्या एस्ी कममचाऱयाींच्या पाल्याींना 
अनकुीं पा तत्वावर नोकरी देण्याचा ननणमय राज्य पररवहन महामींडळाने घेतला 
असला तरी त्याची अींमलबजावणी झालेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच, राज्य पररवहन महामींडळाकडून ननयममत वेतन व कममचाऱयाींच्या 
इतर मागण्याींबाबत ववचार होत नसल्यामळेु ्ाळेबींदीच्या काळापासनू त े
ऑक््ोबर, २०२१ पयतं नरैाश्यग्रथत समुारे ३०० कममचाऱयाींनी आत्महत्या 
केल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, अनकुीं पा तत्वावरील नोकरीत घेण्यासाठी मागील समुारे दहा 
मदहन्यापासनू मागणी करुनही एस्ी कममचाऱयाींच्या एकाही वारसाला नोकरीत 
सामावनू घेण्यात आलेले नाही तसेच कममचाऱयाींच्या वारसाींना जाहीर केलेली 
रुपये ५० लाखाींची मदत न ममळण्याची कारणे काय आहेत, 
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(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन ननयममत वेतन, 
महामींडळाचे आधथमक सर्क्तीकरण, कोरोनामळेु मतृ्य ूझालेल्या कममचाऱयाींच्या 
वारसाींना अनकुीं पा तत्वावर नोकरीत सामावनू घेण्याच्यादृष्ीने कोणती 
उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
अॅि. अतनल परब : (१) व (२) राज्य पररवहन महामींडळाच्या सेवेत असताना 
मतृ पावलेल्या कममचाऱयाींच्या कु्ुींबातील एका अवलींबबतास र्कै्षणणक अहमता व 
इतर अ्ी व र्तींनसुार अनकुीं पा तत्वावर नोकरी देण्याची तरतदु आहे. 
कोरोनामळेु मतृ पावलेल्या अधिकारी/कममचाऱयाींच्या वारसाींपकैी २२२ 
अवलींबबताींनी अनकुीं पा तत्वावर नोकरीसाठी अजम केलेले असनू त्यापकैी एकूण 
३४ अवलींबबताींचे अनकुीं पा तत्वावरील नोकरीची प्रकरणे मींजूर करुन आतापयतं 
१० वारसाींना नोकरी देण्यात आली आहे व उवमरीताींना ररक्त जागाींच्या 
उपलब्ितनेसुार नेमणुक देण्यात येत आहे. तसेच, १९ अवलींबबताींनी नोकरी 
ऐवजी रुपये १०,००,०००/- इतके आधथमक सहाय्य ममळण्याबाबत अजम केल े
असनू, ०६ अवलींबबताींची रुपये १०,००,०००/- इतके आधथमक सहाय्य 
ममळणेबाबतची प्रकरणे मींजरू करण्यात आली आहेत. तसेच, ८१ अवलींबबत हे 
मर्क्षण घेत असल्याने, त्याींनी त्याींचा नेाकरीचा हक्क राखून ठेवलेला आहे. 
१२० अवलींबबताींनी अद्याप कागदपत्राींची पतुमता केलेली नाही. 
 अनकुीं पा तत्वाकरीता ववदहत केलेल्या वगम-३ व वगम-४ मिील 
पदाींहेंयनतररक्त ०५ पदे नहेंयाने समाववष् करण्यात आली आहेत. त्यानसुार 
ररक्त पदाींची सींखया वाढली असनू, रा.प.महामींडळाच्या सेवेत असताना मतृ्यू 
पावलेल्या कममचाऱ याींच्या अवलींबबताींना त्याींच्या र्कै्षणणक अहमतनेसुार 
रा.प.महामींडळात सामावनू घेण्याची कायमवाही सरुु आहे. 
 महाराषर र्ासनाने ददनाींक २९/०५/२०२० रोजीच्या र्ासन ननणमयान्वये 
प्रत्यक्ष सेवा देणाऱया कममचाऱयाींचा कोववडमळेु मतृ्य ू झाल्यास सदर मतृ 
कममचाऱयाींच्या वारसास अ्ीींच्या अिीन रुपये ५० लाख रकमेचे सानगु्रह 
सहाय्य लाग ू केले असनू, सदर र्ासन ननणमयातील अ्ीींसह महाराषर राज्य 
मागम पररवहन महामींडळाच्या ददनाींक ०१/०६/२०२१ रोजीच्या पररपत्रकाींन्वये 
कोववड-१९ सींक्रमणाच्या कालाविीत प्रत्यक्ष प्रवार्ाींच्या सींपकामत येणारे राज्य 
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पररवहन कममचारी म्हणजचे चालक/वाहक, चालक तथा वाहक, वाहतकू 
ननयींत्रक, सहा.वाहतकू ननरीक्षक व सरुक्षा रक्षक याींचा कोववड-१९ च्या 
सींक्रमणामळेु मतृ्य ू झाल्यास त्याींना रुपये ५० लाखाींचे ववमा कवच/सानगु्रह 
सहाय्य लाग ू करण्यात आले आहे. कोरोनामळेु मतृ्य ू पावलेल्या १० 
कममचाऱ याींच्या वारसाींना अ्ी व र्तीच्या अिीन राहून ५० लाख रुपयाींची 
आधथमक मदत देण्यात आली आहे. कोववड-१९ च्या प्रादभुामवामळेु मतृ्यमूखुी 
पडलेल्या परींत,ु रुपये ५० लाखाच ेववमा कवच/ सानगु्रह सहाय्यापासनू र्ासन 
ननकर्ामळेु पात्र न ठरलेल्या रा.प.अधिकारी व कममचाऱ याींच्या कु्ुींबबयाींच्या 
वारसाींना अ्ी व र्तीच्या अिीन राहुन रुपये ५ लाख आधथमक मदत 
देण्याबाबत महामींडळाचे पररपत्रक ददनाींक ३०/०९/२०२१ अन्वये सवम ववभाग / 
घ्काींना सचूना प्रसाररत करण्यात आल्या आहेत.  
(३) हे खरे नाही. 
(४), (५) व (६) प्रश्न उद्भवत नाही. 
 

----------------- 
  
मौलाना आर्ाद अल्पसांखयाांि आधथयि वििास महामांिळािर अध्यक्ष ि 

सांचालि मांिळाची तनयुक्िी िरण्याबाबि 
  

(२४) * ११२२३ श्री.रमेश िराि, श्री.अशभजजि िांजारी, श्री.अशोि ऊफय  भाई 
जगिाप, श्री.राजेश राठोि, श्री.अमरनाथ राजूरिर, िॉ.िजाहि शमर्ाय, श्री.जयांि 
आसगाििर, श्री.मोहनराि िदम, िॉ.सधुीर िाांबे, श्री.प्रिीण दटिे, िॉ.पररणय 
फुिे, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.रणजजिशसांह मोदहि-ेपाटील : सन्माननीय अल्पसांखयाांि वििास मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौलाना आझाद अल्पसींखयाींक आधथमक ववकास महामींडळ मागील अनेक 
वर्ांपासनू सींचालक मींडळापासनू वींधचत असनू मींडळाच ेअध्यक्षपदही मागील 
दीड वर्ामपासनू ररक्त आहे, तसेच, महामींडळात १५ सदथयाींचा समावेर् असनू 
सींचालक मींडळ अस्थतत्वात नसल्याने अल्पसींखयाींकाींसाठी असलले्या योजना 
बींद असल्याच ेमाहे सप् ्ेंबर, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्मनास आले, हे 
खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, अल्पसींखयाींक समाजातील तरुणाींना रोजगार ममळावा तसेच 
समाजाचा ववकास होण्याकरीता राज्यात मौलाना आझाद आधथमक ववकास 
महामींडळ कायमरत असनू महामींडळामाफम त देण्यात येणाऱया थे्  कजम योजना, 
मदुत कजम योजना, सकु्ष्म पतपरुवठा योजना सन २०१५ पासनू बींद आहेत, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच, दोन वर्ामतील आकडवेारी पाहता महामींडळाच्या थवयींरोजगार बचत 
ग् व इतर कजम वा्पाच्या योजना बींद असल्याने मागील दोन वर्ामत 
अल्पसींखयाींकाींना एकही लाभ ममळाला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन सदरील 
महामींडळावर सींचालक मींडळाची ननयकु्ती करुन सींबींधित योजना सरुु 
करण्याबाबत कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.निाब मशलि : (१) हे अींर्त: खरे आहे. 
(२) हे अींर्त: खरे आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) ही बाब र्ासनथतरावर ववचारािीन आहे. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

राज्यािील खाजगी सांस्थेच्या अनुदातनि शाळाांमधील शशक्षिेिर 
िमयचाऱ याांच्या सांदभायिील शासन तनणयय रद्द िरणेबाबि 

  

(२५) * १०५९४ श्री.सतिश चव्हाण, श्री.विक्रम िाळे, श्री.अमरनाथ राजूरिर, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुायणी, श्री.िवपल पाटील : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) खाजगी सींथथेच्या अनदुाननत र्ाळाींमध्ये वगम-ड ची पदे कीं त्रा्ी पध्दतीने 
भरण्यासाठी र्ासनाने ददनाींक ११/१२/२०२० रोजी ननणमय घेतला असनू सदरहू 
र्ासन ननणमयानसुार वगम-ड च्या कममचाऱ याींना रुपये ५ हजार त े १० हजार 
मानिन ननस्श्चत करण्यात आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त ननणमयामळेु राज्यातील वगम-ड ची ५२ हजार पदे 
िोक्यात आली असनू अमभलेख गोपनीयतचेा प्रश्न ननमामण झाला आहे, 
तसेच, खाजगी सींथथेच्या अनदुाननत र्ाळेतील वगम-ड कममचाऱ याींच्या 
भववषयाचा ववचार करुन ददनाींक ११/१२/२०२० रोजी घेतलेला ननणमय रद्द करुन 
भापकर सममतीच्या अहवालानसुार ५२ हजार पदे सींरक्षक्षत करण्यात येणार 
आहेत काय, त्याचे थवरुप काय आहे, 
(३) तसेच, ददनाींक ११ डडसेंबर, २०२० रोजीच्या र्ासन ननणमयामळेु मर्क्षकेतर 
कममचाऱ याींच्या आकृतीबींिानसुार मर्क्षकेतर कममचारी पदे कमी होत असल्याने 
सदर र्ासन ननणमय रद्द करण्याची मागणी मर्क्षक-मर्क्षकेतर सींघ्नाींनी केली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन ददनाींक ११/१२/२०२० 
रोजीचा र्ासन ननणमय रद्द करण्याबाबत कोणती कायमवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. िषाय गायििाि : (१), (२), (३) व (४) राज्यातील सवम खाजगी 
अनदुाननत/ अींर्त: अनदुाननत माध्यममक/ उच्च माध्यममक र्ाळाींतील 
चतथुमिेणी कममचाऱयाींच्या पदाींऐवजी यापढेु सदर र्ाळाींना ठोक थवरुपात 
मर्पाई भत्ता अनु् ेय करण्याचा ननणमय र्ासनाने ददनाींक ११ डडसेंबर, २०२० 
रोजीच्या र्ासन ननणमयान्वये घेतलेला आहे. सदर र्ासन ननणमयामध्ये बदल 
करण्याची कोणतीही बाब र्ासनाच्या ववचारािीन नाही.  
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

राज्याि विशषेि: विदभायिील ग्रामीण भागामधील विद्यार्थयाांना  
मोफि पाठयपुस्ििे उपलब्ध िरुन देण्याबाबि 

  

(२६) * ११०४५ श्री.अशभजजि िांजारी, श्री.अशोि ऊफय  भाई जगिाप, श्री.राजेश 
राठोि, श्री.अमरनाथ राजूरिर, िॉ.िजाहि शमर्ाय, श्री.जयांि आसगाििर, 
श्री.रामदास आांबटिर, श्री.नागोराि गाणार, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.प्रिीण 
दटिे : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यात ववर्रे्त: नागपरूसह ववदभामतील ग्रामीण भागात मर्क्षण 
ववभागाअींतगमत सन २०२०-२०२१ चे र्ालेय सत्र सींपले असनू सन २०२१-२०२२ 
मिील पदहले र्ालेय सत्र सींपत येवनूही समग्र मर्क्षा अमभयानाींतगमत मोफत 
पाठयपथुतक पेढी योजनेतील इयत्ता १ वी त े८ वी तसेच इयत्ता ८ वी त े
१२ वी पयतंची पथुतके अद्याप ववद्यार्थयांपयतं पोहचली नसल्याने दबुमल 
गरजु ववद्याथी पथुतकापासनू वींधचत असल्याचे ददनाींक ०४/०९/२०२१ रोजी वा 
त्यासमुारास ननदर्मनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन यासींदभामत मादहती 
घेवनू येथील ववद्यार्थयांना पाठयपथुतके उपलब्ि करुन देण्याबाबत कायमवाही 
करुन सदर पथुतकाचा परुवठा करणाऱ या कीं त्रा्दाराींनी पथुतक पोहचववण्यास 
ववलींब केल्याचा आरोप मर्क्षण सींघ्नेने केला असल्याने सींबींधित कीं त्रा्दार 
व परुवठादारावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,  
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. िषाय गायििाि : (१) अींर्त: खरे आहे. 
(२) ववलींबाबाबत चौकर्ी करुन सींबींधित वाहतकूदार सींथथेवर दींडात्मक 
कारवाई प्रथताववत केली आहे. 
(३) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

जलजीिन शमशन अांिगयि मांजूर होणाऱया साियजतनि पाणीपुरिठा 
योजनेच्या अटी शशथील िरण्याबाबि 

  

(२७) * ११३८७ श्री.शशशिाांि शश ांदे, श्री.विक्रम िाळे, श्री.अरुणिािा जगिाप, 
श्री.सांजय दौंि, श्री.अमोल शमटिरी, श्री.अरुण लाि : सन्माननीय पाणीपरुिठा 
ि स्िच्छिा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात राबववण्यात येत असलेल्या जलजीवन ममर्न अींतगमत मींजूर 
करण्यात येणाऱया सावमजननक पाणीपरुवठा योजनेच्या ननकर्ानसुार कें द्र व 
राज्य र्ासनाच ेप्रत्येकी ५०-५० ्क्के अनदुान व सींबींधित ग्रामपींचायतीने १० 
्क्के रक्कम लोकवगमणीद्वारे जमा करणे आवश्यक आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, राज्यातील अनेक ग्रामपींचायतीींच े उत्पन्न कमी असल्याने 
लोकवगमणी भरणे ग्रामपींचायतीींना र्क्य नसल्यामळेु सदर ग्रामपींचायतीींना 
ममर्न अींतगमत योजनेपासनू वींधचत रहाव े लागत असल्याचे माहे सप् े्ंबर, 
२०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्मनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कमी उत्पन्न थत्रोत असणाऱया ग्रामपींचायतीींना १० ्क्के 
लोकवगमणी भरण्याची अ् मर्थील करण्यात यावी, अर्ी मागणी अनेक 
ग्रामपींचायती व मा.लोकप्रनतननिीींनी र्ासनाकड ेकरुनही त्याबाबत कोणतीही 
कायमवाही झाली नसल्याचे ददनाींक १२ ऑक््ोबर, २०२१ रोजी वा त्यासमुारास 
ननदर्मनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन सदरहू मागणीच्या 
अनरु्ींगाने कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.गलुाबराि पाटील : (१) अींर्त: खरे आहे. 
 जल जीवन ममर्न अींतगमत योजनेच्या पायाभतु सवुविाींच्या भाींडवली 
ककींमतीच्या १० ्क्के एवढी लोकवगमणी गोळा करण्यात येत े व ती 
ग्रामपींचायतीच्या खात्यात राहत.े तर डोंगराळ / वन भागामध्ये व अनसुधूचत 
जाती/जमाती लोकसींखया असलेल्या क्षते्रासाठी ककमान ५ ्क्के लोकवगमणी 
गोळा करण्यात येत.े 
(२) व (३) कें द्र र्ासनाच्या मागमदर्मक सचूनानसुार राज्यात जल जीवन 
ममर्न राबववण्यात येत आहे. त्यानसुार गावातील योजनेबाबत लोकाींमध्ये 
मालकीची भावना ननमामण होऊन ममर्न लोकचळवळ होण्याकरीता 
लोकवगमणीची अ् ठेवण्यात आली आहे. या लोकवगमणीची रक्कम आधथमक 
ककीं वा िमदानाच्या थवरुपात अदा करायची आहे. योजना पणूम झाल्यानींतर 
योजनेच्या देखभाल दरुुथतीकरीता सदर ननिीचा ववननयोग आहे. कमी उत्पन्न 
थत्रोत असणाऱ या ग्रामपींचायतीींना िमदानाच्या थवरुपात लोकवगमणी अदा 
करण्याची मभूा आहे. कें द्र र्ासनाच्या मागमदर्मक सचूनेनसुार लोकवगमणी 
भरणे आवश्यक असल्याने लोकवगमणीची अ् मर्थील करण्यात आलेली 
नाही.  
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 लोकवगमणीची अ् रद्द करणे/ मर्थील करणेबाबत र्ासनास प्राप्त 
झालेल्या ननवेदनाच्या अनरु्ींगाने सींबींधित लोकप्रनतननिीींना उत्तर देण्यात येत 
आहे. 
(४) व (५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

यििमाळ जजल्हा पररषदेच्या पाणीपुरिठा ि स्िच्छिा विभागाच्या 
तनधीि अतनयशमििा र्ाल्याबाबि 

  

(२८) * १०५१० िॉ.िजाहि शमर्ाय, श्री.जयांि आसगाििर, िॉ.सधुीर िाांबे : 
सन्माननीय पाणीपरुिठा ि स्िच्छिा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) यवतमाळ स्जल्हा पररर्द मिील पाणी व थवच्छता ववभागामध्ये थवच्छ 
भारत ममर्न अींतगमत सन २०१९-२०२० मध्ये प्रचार व प्रमसध्दीसाठी 
को्याविीचा ननिी खचम करण्यात आला असनू या ननिीमध्ये अननयममतता 
झाल्याचे ननदर्मनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी मखुय कायमकारी अधिकारी याींनी ददनाींक      
३० जून, २०२१ रोजी ४ सदथयाींची चौकर्ी सममती गठीत केली, परींत ु ३ 
मदहन्याींत चौकर्ी न झाल्याने सदर प्रकरणाच्या चौकर्ीसाठी नहेंयाने ६ 
सदथयीय सदथयाींची चौकर्ी सममती गठीत करुन १५ ददवसात अहवाल सादर 
करण्याच ेआदेर् मखुय कायमकारी अधिकारी याींनी ददनाींक ४ ऑक््ोबर, २०२१ 
रोजी वा त्यासमुारास ददले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर चौकर्ीचा अहवाल र्ासनास प्राप्त झाला आहे काय, 
तसेच, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन अहवालातील मर्फारसीनसुार 
या प्रकरणातील दोर्ीींवर कोणती कारवाई केली करण्यात वा येत आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.गलुाबराि पाटील : (१) याबाबत मखुय कायमकारी अधिकारी, स्जल्हा 
पररर्द, यवतमाळ याींना एवप्रल, २०२१ मध्ये तक्रार प्राप्त झाली होती. तसेच 
वतममानपत्रामध्ये ददनाींक २१/०५/२०२१, ०१/०६/२०२१ व ददनाींक ०२/०६/२०२१ 
रोजी बातम्या प्रमसध्द झाल्या होत्या. 
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(२) सदर तक्रारी व बातम्याींच्या अनरु्ींगाने, मखुय कायमकारी अधिकारी, 
स्जल्हा पररर्द, यवतमाळ याींच्या ददनाींक ३०/०६/२०२१ च्या आदेर्ान्वये ४ 
सदथयीय चौकर्ी सममती गठीत करण्यात आली. परींत ु त्यातील एका 
सदथयाची बदली झाल्याने, सममतीचा आढावा घेऊन, मखुय कायमकारी 
अधिकारी, स्जल्हा पररर्द, यवतमाळ याींच्या ददनाींक २९/०९/२०२१ च्या 
आदेर्ान्वये ६ सदथयीय चौकर्ी सममती गठीत करण्यात आली. 
(३) चौकर्ी अहवाल अद्याप अप्राप्त आहे. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

राज्यािील महाविद्यालये ि विद्यापीठाांमधील अध्यापिाांच्या िाशसिा 
ित्िािरील धोरणामध्ये सुधारणा िरण्याबाबि 

  

(२९) * १०५७७ श्री.अरुण लाि, श्री.शशशिाांि शश ांदे, श्री.विक्रम िाळे, श्री.अमोल 
शमटिरी, श्री.अरुणिािा जगिाप, श्री.सांजय दौंि : सन्माननीय उच् च ि िांत्र 
शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील ने्-से्, पीएचडीिारक सींघर्म सममतीच्या मागण्याींसींदभामत 
मा.उच्च व तींत्र मर्क्षण मींत्री याींचे अध्यक्षतखेाली मींत्रालयात माहे जुल,ै २०२१ 
मध्ये वा त्यादरम्यान आींदोलनकत े पदाधिकारी याींचे समवेत झालेल्या 
बठैकीत करण्यात आलले्या मागण्याींप्रकरणी र्ासनाकडून सममती थथापन 
करण्याचे मा.उच्च व तींत्र मर्क्षण मींत्री याींनी आश्वासन ददले होत,े हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, त्यानसुार पदवी महाववद्यालये आणण ववद्यापीठाींमध्ये 
अध्यापकाींना तामसका तत्वावर नेमण्याच्या िोरणात सिुारणा करण्यासाठी 
मर्क्षण सींचालक (उच्च मर्क्षण) याींचे अध्यक्षतखेाली र्ासनाने सममती 
ननयकु्त केल्याचे ददनाींक १० ऑगथ्, २०२१ रोजी वा त्यासमुारास ननदर्मनास 
आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर सममतीने पदवी महाववद्यालये व ववद्यापीठाींमध्ये 
तामसका तत्वावर ननयकु्ती करावयाच्या िोरणाींचा आढावा घेवनू त्याकरीता 
आवश्यक असलेली र्कै्षणणक अहमता, पात्रता, अनभुव व अ्ी-र्ती या 
ववद्यापीठ अनदुान आयोगाप्रमाणे व राज्य र्ासनाने वेळोवेळी केलेल्या 
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ननयमाींनसुार आहेत की नाहीत याची तपासणी करुन सममतीने दोन मदहन्यात 
आपला अहवाल र्ासनास सादर करण्याबाबत सममतीवर बींिन घालण्यात 
आल्याचेही त्याचसमुारास ननदर्मनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, प्रथततु सममतीने आपला अहवाल र्ासनास सादर केला आहे 
काय, असल्यास, केहेंहा व त्याबाबतची सद्य:स्थथती काय आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.उदय सामांि : (१) हे अींर्त: खरे आहे. 
 ने्/से्/पीएच.डी. िारक सींघर्म सममतीच्या ववववि मागण्याींच्या 
सींदभामत स्जल्हाधिकारी कायामलय, पणेु येथे ददनाींक २७/०६/२०२१ रोजी पार 
पडलेल्या बठैकीत तामसका तत्वाच्या िोरणात सिुारणा करण्यासाठी मर्क्षण 
सींचालक (उच्च मर्क्षण) याींच्या अध्यक्षतखेाली सममती गदठत करण्याच े
ननदेर् ददले होत.े त्यानरु्ींगाने र्ासन ननणमय ददनाींक १०/०८/२०२१ अन्वये 
सदर सममती गदठत करण्यात आली आहे.  
(२) व (३) हे खरे आहे. 
(४) अद्याप सममतीचा अहवाल अप्राप्त आहे.  
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.  
 ----------------- 
  

राज्य पररिहन महामांिळाच् या बस/एस.टी. ििून आिारण् याि  
येणारा टोल रद्द िरण् याबाबि 

  

(३०) * ११२११ श्री.रामराि पाटील : सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज् यातील महाराषर राज्य पररवहन महामींडळाच् या बसेसना ्ोल 
आकारण् यात येतो, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, महाराषर राज्य पररवहन महामींडळाच् या बसेसना आकारण् यात 
येणाऱ या ्ोलचा भार पररवहन ववभागावर येत असल् यामळेु एस.्ी. प्रवार्ाींना 
देण् यात येणाऱ या सवुविाींवर त् याींचा पररणाम होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल् यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन राज्यातील सवम ्ोल 
नाक् यावर महाराषर राज्य पररवहन महामींडळाच् या बसेसवर आकारण् यात 
येणारा ्ोल रद्द करण् याबाबत कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
अॅि. अतनल परब : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) र्ासन ननणमय, सावमजननक बाींिकाम ववभाग (रथत)े ददनाींक २९/०५/२०१५ 
अन्वये सावमजननक बाींिकाम ववभागातील २७ व महाराषर राज्य रथत ेववकास 
महामींडळाकडील २६ अर्ा एकूण ५३ पथकर नाक्याींवर राज्य पररवहन 
महामींडळाच्या बसेसना ददनाींक ०१/०६/२०१५ पासनू सु्  ददली आहे.  
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

राज्यािील ितनष्ट्ठ महाविद्यालयािील िाढीि पदाांना मांजूरी देण्याबाबि  
  

(३१) * ११०२० श्री.जयांि आसगाििर, श्री.मोहनराि िदम, श्री.अशोि ऊफय  
भाई जगिाप, श्री.अमरनाथ राजूरिर, िॉ.िजाहि शमर्ाय, श्री.राजेश राठोि, 
श्री.अशभजजि िांजारी, िॉ.सधुीर िाांबे, श्री.विक्रम िाळे, श्री.बाळाराम पाटील : 
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील सन २००३-२००४ त े २०१८-२०१९ या कालाविीतील पायाभतू 
पदापेक्षा वाढीव पदावर काम करणाऱया कममचाऱयाींच्या पदाींना मींजुरी देऊन 
वेतन अनदुान अद्यापपयतं मींजूर करण्यात आल े नसल्याने राज्यातील 
कननषठ महाववद्यालयाकड े हेंयपगत पदाींचे पनुरुज्जीवन व प्रथथावपत वाढीव 
पदाींसाठी मींजुरी ममळण्याबाबत मर्क्षक समन्वय सममती व मर्क्षक सींघ्नेने 
र्ासनाकड ेमागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील अनदुाननत कननषठ महाववद्यालयाींमध्ये दरवर्ी 
कायमभार वाढल्यामळेु ननमामण होणारे वाढीव पद मींजरू करण्याबाबत वाढीव 
पदाींचा प्रथताव तसेच हेंयपगत झालेल्या वाढीव पदाींना पनु्हा मान्यता 
देण्याबाबत सवम तपासण्या करुन प्रथताव र्ासनास सादर झाला आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन सदरहू वाढीव 
पदाींना मान्यता देण्याबाबत कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
तसेच ववभागननहाय कननषठ महाववद्यालय व त्यातील वाढीव पदाींची सींखया 
ककती आहे, सदरहू पायाभतू पदापेक्षा वाढीव पदावर काम करणाऱया 
कममचाऱयाींच्या पदाींना र्ासन मींजुरी देऊन वेतन अनदुान देण्याबाबतची 
सद्य:स्थथती काय आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
प्रा. िषाय गायििाि : (१), (२) व (३) राज्यातील खाजगी मान्यताप्राप्त 
अनदुाननत उच्च माध्यममक र्ाळाींमिील सन २००३-२००४ त े२०१०-२०११ या 
कालाविीतील हेंयपगत तसेच सन २०११-२०१२ त े २०१८-२०१९ या 
कालाविीतील उच्च माध्यममक र्ाळाींतील वाढीव पदाींना मान्यता प्रदान 
करण्याबाबतचा प्रथताव अमभप्रायाथम ववत्त ववभागाकड ेसादर करण्यात आलेला 
आहे.  
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.  

----------------- 
  
मुांबई महानगरपाशलिेि प्राथशमि शशक्षि पदासाठी तनिि र्ालेल्या 

उमेदिाराांना तनयुक्िी देण्याबाबि 
  

(३२) * १०३५८ श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई महानगरपामलकेत प्राथममक मर्क्षक पदासाठी ददनाींक ०९ ऑगथ्, 
२०१९ रोजी पो म्लद्वारे ननवड झालेल्या १५० उमेदवाराींच्या ननयकु्त्या 
अद्यापही प्रलींबबत असल्याचे ददनाींक १ ऑगथ्, २०२१ रोजी वा त्यासमुारास 
ननदर्मनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत मा.लोकप्रनतननिीींनी ददनाींक २६ फेब्रवुारी, २०२१ रोजी 
मा.मखुयमींत्री महोदयाींना ददलेले ननवेदन र्ासनास प्राप्त झाले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे, चौकर्ीत काय 
आढळून आले, तद्नसुार मुींबई महानगरपामलकेत प्राथममक मर्क्षक पदासाठी 
ननवड झालेल्या उमेदवाराींना प्रलींबबत असलेल्या ननयकु्त्या देण्याबाबत कोणती 
कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. िषाय गायििाि : (१) अींर्त: खरे आहे. 

ददनाींक ०९/०८/२०१९ च्या मळू ननवड यादीतील उमेदवाराींचे सींपणूम 
मर्क्षण इींग्रजी माध्यमातनू झालेले असावे, हा ननकर् लावनू सदर उमेदवाराींना 
मुींबई महानगरपामलकेने ननयकु्ती न ददल्याने त्याींचा समावेर् सिुारीत यादीत 
करण्यात आलेला नाही. 
(२) होय. 
(३) व (४) मळू यादीत मर्फारस होऊनही सींपणूम मर्क्षण इींग्रजी माध्यमातनू 
झालेले असावे, या ननकर्ामळेु ननयकु्ती न ददलेल्या उमेदवाराींना इींग्रजी 
सींभार्ण कौर्ल्य चाचणी घेऊन ननयकु्ती देता येईल ककीं वा कसे, याबाबतचा 
प्रथताव र्ासनाच्या ववचारािीन आहे. 
 

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

मुांबई पररसरािील िोळसाधाररि विद्युितनशमयिी प्रिल्पामुळे 
प्रदषुणाि िाढ होि असल्याबाबि 

 

(३३) * १०६५५ श्री.महादेि जानिर : सन्माननीय पयायिरण ि िािािरणीय 
बदल मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईच्या आसपास असणाऱ या कोळसािाररत ववद्यतु ननमममती 
प्रकल्पाींमिून होणाऱ या प्रदरू्णामळेु मुींबईला िोका ननमामण झाल्याचा इर्ारा 
"सी ४० मस्ीज" ने आपल्या अहवालात ददला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, दरवर्ी मुींबईतील अकाली मतृ्यचूे प्रमाण ३५ ्क्क्याींनी 
वाढण्याची भीती ननमामण झाली असनू मदुतपवूम जन्म आणण अथथमा 
आजाराचे प्रमाण वाढल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार प्रदरू्ण रोखण्याबाबत कोणती उपाययोजना 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.आददत्य ठािरे : (१) हे खरे आहे. 
 सी-४० मस्ीजनच्या अहवालाबाबतची बातमी वतृ्तपत्रात प्रकामर्त 
झाली आहे. 
(२) सदर बाब सी ४० मस्ीज या सींथथेच्या अहवालात नमदू करण्यात आली 
आहे. तथावप, सावमजननक आरोग्य ववभाग, बहृन्मुींबई, महानगरपामलका याींच्या 
अहवालानसुार मदुतपवूम जन्म आणण अथथमा आजाराच्या रूग्णाींच े प्रमाण 
वाढले असल्याचे ददसनू येत नाही. 
(३) मुींबईस्थथत औस्षणक ववद्यतु ननमममती प्रकल्पात हवा प्रदरू्ण ननयींत्रण व 
ऑनलाईन मॉनन्रीींग यींत्रणा बसववलेली असनू ती कायमरत आहे. महाराषर 
प्रदरू्ण ननयींत्रण मींडळाकडून सदर यींत्रणेची वेळोवेळी पाहणी करण्यात येत.े 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

----------------- 
  
िुमसर (जज.भांिारा) िालुक्यािील स्िस्ि धान्य दिुानाांमध्ये तनिृष्ट्ट 

दजायचा िाांदळु पुरिठा होि असल्याबाबि 
  

(३४) * ११२६६ िॉ.पररणय फुिे, श्री.प्रविण दरेिर, अॅि.तनरांजन िािखरे, 
श्री.तनलय नाईि, श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रिीण दटिे : सन्माननीय अन् न ि 
नागरी परुिठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) तमुसर (स्ज.भींडारा) तालकु्यात महाराषर र्ासन व प्रिानमींत्री गरीब 
कल्याण योजनेंतगमत थवथत िान्य दकुानामध्ये तीन मदहन्याींपासनू वपवळसर, 
काळसर प्रकारच्या ननकृष् दजामच्या ताींदळाच ेववतरण केल्याच ेमाहे सप् े्ंबर, 
२०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्मनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, या योजनेंतगमत र्ासकीय थवथत िान्य दकुानातनू रुपये दोन 
व तीन ककलो ताींदळू मर्िापबत्रकािारकाींना ववतररत करण्यात यावे, असा 
ताींदळाच्या ननकर्ाबाबत र्ासनाने आदेर् काढला असताना सधु्दा नवीन 
ताींदळासोबत जुन्या ताींदळाचा परुवठा करण्यात येत आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, तमुसर व मोहाडी तालकु्यातील समुारे १७ त े १८ राईस 
ममलिारक ताींदळाचा परुवठा कररत असनू गोदामातील बाद करण्यात 
आलेल्या ११६ लॉ्पकैी १७ लॉ्मध्ये ९ हजार ताींदळाच्या पोती आहेत, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, ताींदळाची गणुवत्ता तसेच ननरीक्षण करण्यासाठी राजपबत्रत 
ननरीक्षण अधिकाऱयाींची ननयकु्ती करण्यात आली असनूही ननकृष् दजामच्या 
ताींदळाचा परुवठा होत असल्याने ताींदळु परुवठ्यामध्ये भ्रष्ाचार होत 
असल्याची तक्रार थथाननक लोकप्रनतननिीींनी र्ासनाकड ेकेली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन ननकृष् पध्दतीचा 
ताींदळु परुवठा करणाऱया परुवठादाराींवर तसेच ननरीक्षण अधिकाऱयाींवर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.छगन भजुबळ : (१), (२) व (३) हे खरे नाही. 
(४) हे खरे नाही. िानाच्या भरडाईअींती प्राप्त होणाऱया ताींदळाची गणुवत्ता 
तपासण्यासाठी र्ासनाच्या प्रचमलत िोरणानसुार गणुवत्ता ननयींत्रकाची 
ननयकु्ती करण्यात येत.े ननकृष् दजामच्या ताींदळाचा परुवठा होत असल्याने 
ताींदळु परुवठ्यामध्ये भ्रष्ाचार होत असल्याची तक्रार थथाननक 
लोकप्रनतननिीींकडून प्राप्त झालेली नाही. 
(५) व (६) प्रश्न उद्भवत नाही. 
 

----------------- 
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राज्यािील प्रदवूषि नद्याांच्या पुनरुज्जीिनासाठी 
 तनधी मांजूर िरणेबाबि 

  

(३५) * ११३३३ श्री.रामदास िदम : सन्माननीय पयायिरण ि िािािरणीय 
बदल मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात औद्योधगकरण आणण र्हरीकरणामळेु जलप्रदरू्णामध्ये वाढ होत 
असल्याने नद्याींची अत्यींत बबक् अवथथा होत असल्याचे कें द्रीय प्रदरू्ण 
ननयींत्रण मींडळाच्या माहे मे, २०२१ च्या नतसऱया आठवडयात ननदर्मनास आले, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, प्रदवूर्त नद्याींमध्ये राज्यातील ५३ नद्याींचा समावेर् असनू 
ठाणे स्जल्हयातील उल्हास नदी, मुींबईतील ममठी नदी व ववदभामतील वनैगींगा 
विाम, कन्हान, वणेा, नाग नदी यासह राज्यातील २१ महत् वाच्या नद्याींच्या 
पयामवरणदृष्या सींविमनासाठी रुपये ३ हजार ८०० को्ी खचामचे प्रथताव कें द्र 
र्ासनाच्या ननती आयोगाकड ेमींजूरीसाठी पाठववलेले आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रथतावाींचे थवरुप काय आहे व त्यासाठी लागणारा ननिी 
कर्ाप्रकारे उपलब्ि करण्यात येणार आहे, तसेच, सदरहू प्रथतावाींना कें द्र 
र्ासनाची केहेंहा मींजूरी ममळाली आहे, प्रथतावाींना कें द्र र्ासनाची मींजूरी 
ममळाली नसल्यास याबाबत कर्ाप्रकारे पाठपरुावा करण्यात आला आहे, 
(४) तसेच, मुींबईतील ममठी नदीच्या पनुरुज्जीवनासाठी आतापयतं हजारो 
को्ी रुपयाींपेक्षा जाथतीचा ननिी खचम करुनही नदी प्रदरू्ण मकु्त न होण्याची 
करणे काय आहेत, 
(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन सदरहू अहवालाच्या 
अनरु्ींगाने कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, नसल्यास, 
ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.आददत्य ठािरे : (१), (२) व (३) राज्यातील २१ महत् वाच्या नद्याींच े
पयामवरणदृष्या सींविमन करण्यासाठी रुपये ३ हजार ८०० को्ी उपलब्ि करुन 
देण्याबाबतचा प्रथताव ददनाींक २८/०६/२०१९ रोजी ननती आयोगाकड े
पाठववण्यात आला आहे. 
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(४) मा.हररत लवादाने ददलेल्या आदेर्ानसुार महाराषर प्रदरू्ण ननयींत्रण 
मींडळाने ददनाींक ११/०९/२०१९ रोजी बहृन् मुींबई महानगरपामलकेस ननदेर् ददले 
होत.े त्यानरु्ींगाने बहृन्मुींबई महानगरपामलकेमाफम त ममठी नदी      
पनुजीवनाचा कृती आराखडा तयार करण्यात आला असनू त्याची 
अींमलबजावणी सरुू आहे. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.  
 
 ----------------- 
  

प्राथशमि ि माध्यशमि शाळेिील विद्यार्थयाांच्या बँि खात्यािरीिा 
पयाययी उपाय सुचविण्याबाबि 

  

(३६) * ११२०५ श्री.रणजजिशसांह मोदहि-ेपाटील : सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) प्राथममक व माध्यममक र्ाळेत मर्क्षण घेणाऱया ववद्यार्थयांसाठी 
र्ासनातफे राबववल्या जाणाऱया गणवेर् भत्ता, उपस्थथती भत्ता, मर्षयवतृ्ती 
आदी योजनाींचा लाभ लाभाथींच्या थे्  राषरीयकृत बँकाींच्या खात्यात जमा 
केला जातो, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राषरीयकृत बँकाींनी णझरो बॅलन्स खात ेउघडणे बींद केले असनू 
रुपये १००० डडपॉणझ् ठेवणे बींिनकारक केले असल्याने रुपये २५० पयतं 
लाभ ममळणाऱया लाभाथींचे पालक रुपये १००० गुींतवनू खात ेउघडण्यास तयार 
नसल्याचे ननदर्मनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, णझरो बॅलन्स बँक खात े उघडण्याची परवानगी देण्यासींदभामत 
प्रर्ासनाने बँकाींना काही ननदेर् ददले आहेत काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन ववद्यार्थयांना 
ममळणाऱया योजनाींच्या लाभाकरीता पयामयी उपाय सचुववण्याबाबत कोणती 
कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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प्रा. िषाय गायििाि : (१) अींर्त: खरे आहे. 
 माध्यममक व उच्च माध्यममक मर्क्षण सींचालनालय थतरावरुन 
इयत्ता ५ वी व इयत्ता ८ वी तसेच, महाडीबी्ी पो म्लवरील इयत्ता ११ वी व 
इयत्ता १२ वी साठी असलेली मर्षयवतृ्ती योजना व NMMSS या 
राषरीयकृत मर्षयवतृ्ती योजनाींचा लाभ लाभार्थयांना थे् राषरीयकृत 
बँकाींमाफम त जमा केला जातो. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रश्न उद्भवत नाही. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

राज्यािील अशासिीय िररष्ट्ठ महाविद्यालयािील बबगर नेट/सेट 
अधधव्याखयात्याांच्या सेिा तनयशमि िरण्याबाबि 

  

(३७) * १०३७९ श्री.विक्रम िाळे, िॉ.सधुीर िाांबे, श्री.बाळाराम पाटील, श्री.जयांि 
आसगाििर : सन्माननीय उच् च ि िांत्र शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) राज्यातील अर्ासकीय वररषठ महाववद्यालयातील सन १९९१ त े२००४ या 
कालाविीत सेवेत आलेल्या बबगर ने्/से् अधिहेंयाखयात्याींच्या सेवा ननयममत 
करुन त्याींना अनरु्ींधगक लाभ देण्याबाबत र्ासनाचा ववचार अींनतम झाला आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त कालाविीतील सेवाननवतृ्त झालेल्या प्राध्यापकाींना जुनी 
पेन्र्न योजना देण्याबाबत मा.न्यायालयाने ददलेल्या ननणमयानसुार र्ासनाने 
सवम प्राध्यापकाींच्या बाबतीत कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.उदय सामांि : (१) ददनाींक २३/१०/१९९२ त े ददनाींक ०३/०४/२००० या 
कालाविीत ननयकु्त बबगर ने्/से् अध्यापकाींच्या सेवा र्ासन ननणमय ददनाींक 
२७/०६/२०१३ अन्वये र्ासन ननणमयाच्या ददनाींकापासनू सवम प्रयोजनाथम ग्राहय 
िरण्याबाबतचा ननणमय घेण्यात आलेला आहे. सदरहू र्ासन ननणमय मा.उच्च 
न्यायालय, मुींबई याींनी याधचका क्र.२०८२/२०१३ मध्ये ददनाींक २३/१२/२०१५  
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रोजी ननणमय देऊन विै ठरववलेला आहे. मा.उच्च न्यायालयाच्या सदर 
आदेर्ाववरुध्द मा.सवोच्च न्यायालयात ववर्रे् अनमुती याधचका दाखल 
झालेल्या असनू सद्य:स्थथतीत सदरहू प्रकरण मा.सवोच्च न्यायालयात 
न्यायप्रववष् आहे.  
(२) मा.सवोच्च न्यायालय व मा.उच्च न्यायालयाने ददलेल्या आदेर्ानसुार 
ददनाींक २३/१०/१९९२ त े ददनाींक ०३/०४/२००० या कालाविीत ननयकु्त बबगर 
ने्/से् अध्यापकाींना ननवतृ्तीवेतन अनु् ेय करण्याबाबत मींबत्रमींडळाच्या 
मान्यतनेे ददनाींक २९/१०/२०२१ रोजी र्ासन ननणमय ननगमममत करण्यात 
आलेला आहे.  
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.  

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

राज्यािील घोवषि प्राथशमि, माध्यशमि आणण उच्च माध्यशमि 
शाळाांना अनुदान लागू िरणेबाबि 

  

(३८) * १०९१० श्री.बाळाराम पाटील, श्री.सतिश चव्हाण, श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.अब्दलु्लाखान दरुायणी, श्री.जयांि आसगाििर, 
श्री.मोहनराि िदम, श्री.अशोि ऊफय  भाई जगिाप, िॉ.िजाहि शमर्ाय, 
श्री.राजेश राठोि, श्री.अशभजजि िांजारी, श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रविण दरेिर, 
श्री.विजय ऊफय  भाई धगरिर, अॅि.तनरांजन िािखरे, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, 
श्री.रामदास आांबटिर, िॉ.पररणय फुिे, िॉ.रणजजि पाटील : सन्माननीय 
शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) र्ासन ननणमयानसुार पात्र घोवर्त केलेल्या र्ाळाींना ददनाींक १ एवप्रल, 
२०१९ पासनू वाढीव २० ्क्के अनदुान मींजूर केले असनू ददनाींक १ एवप्रल, 
२०१९ ऐवजी ददनाींक ०१ ऑक््ोबर, २०२० पासनू अनदुान देण्याचा ननणमय 
मींबत्रमींडळाच्या ददनाींक १४ ऑक््ोबर, २०२० रोजी झालेल्या बठैकीत घेण्यात 
आल्याने तसेच, राज्यातील २० ्क्के अनदुान घेत असलेल्या र्ाळाींमिील 
मर्क्षकाींना सेवा सींरक्षण ममळण्याबाबत मर्क्षक व मर्क्षक सींघ्नाींना सींबींधित 
ववभागाकड े मागणी करीत असल्याचे माहे डडसेंबर, २०२० मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदर्मनास आले असनू मर्क्षकाींना सेवा सींरक्षण ममळत नसल्याने 
उपरोक्त दोन्ही बाबीींसींदभामत मर्क्षकामध्ये असींतोर् ननमामण झाला आहे,     
हे ही खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, ददनाींक ४ डडसेंबर, २०२० रोजी काढलेल्या र्ासन ननणमयानसुार 
प्राथममक, माध्यममक व उच्च माध्यममक र्ाळाींना प्रचमलत ननयमानसुार वेतन 
ववतरणाचे आदेर् काढण्यात आले असनू उक्त आदेर्ाची अींमलबजावणी व 
प्रचमलत ननयमानसुार वेतन ववतररत करण्यात न आल्याने राज्यातील 
मर्क्षकाींनी वेतन अनदुान ममळावे या मागणीसाठी एक ददवसीय लाक्षणणक 
उपोर्ण करुन र्ासनाचे लक्ष वेिले असल्याने र्ासन थतरावर प्रलींबबत 
असलेल्या मळू वगम, तकुडया घोवर्त करुन अनदुान देण्यासाठी तसेच र्ासन 
ननणमय ददनाींक ०४ डडसेंबर, २०२० मिील अ् क्रमाींक ५ व ६ अन्यायकारक 
असल्याने ती वगळण्याची र्ासनाने कायमवाही केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, र्ासन ननणमय ददनाींक १२ व १५ फेब्रवुारी, २०२१ अन्वये 
र्ासन ननणमय ददनाींक १३ सप् े्ंबर, २०१९ अधिक्रममत झाल्यामळेु सदरहू 
र्ासन ननणमयाचे अस्थतत्व सींपषु्ात आले असनू या र्ासन ननणमयान्वये 
घोवर्त केलेले २० ्क्के वेतन अनदुान व २० ्क्के वाढीव वेतन अनदुान 
ददनाींक १ एवप्रल, २०१९ पासनू देय होणार नाही अर्ी भमूमका र्ासनाने 
थवीकारली असनू र्ासन ननणमय ददनाींक ७ फेब्रवुारी, २०१९ अन्वये र्ासन 
ननणमय ददनाींक १३ फेब्रवुारी, २०१३ अधिक्रममत झाल्याने व अस्थतत्व सींपषु्ात 
आल्याने सदरहू र्ासन ननणमयान्वये घोवर्त केलेली ्ी.ई.्ी. पात्रता िारण 
करण्याची अ् सींपषु्ात आली असनू सदरहू ्ी.ई.्ी. पात्रता िारण न 
करणाऱया मर्क्षकाींच े माहे जानेवारी, २०२० पासनूचे वेतन रोखण्यात आले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, ददनाींक ०९ मे, २०१६ व ददनाींक १९ सप् े्ंबर, २०१६ रोजीच्या 
र्ासन ननणमयानसुार २० ्क्के अनदुान मींजूर केलेल्या तसेच ददनाींक १ व २ 
जुल,ै २०१६ रोजीच्या र्ासन ननणमयानसुार पात्र घोवर्त केलेल्या र्ाळाींना 
ददनाींक ०१ एवप्रल, २०१९ पासनू वाढीव २० ्क्के अनदुान मींजूर करण्यात 
आले, तसेच ददनाींक ४ डडसेंबर, २०२० रोजी काढलेल्या र्ासन ननणमयानसुार 
प्राथममक, माध्यममक व उच्च माध्यममक र्ाळाींना प्रचमलत ननयमानसुार वेतन 
ववतरणाचे आदेर् काढण्यात आले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(५) तसेच, राज्यातील २० ्क्के अनदुान घेत असलेल्या र्ाळाींमिील 
मर्क्षकाींना सेवा सींरक्षण ममळण्याबाबत मर्क्षक व मर्क्षक सींघ्नाींना सींबींधित 
ववभागाकड े मागणी कररत असल्याचे माहे डडसेंबर, २०२० मध्ये वा 
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त्यादरम्यान ननदर्मनास आले असनू २० ्क्के अनदुान घेत असलेल्या 
र्ाळाींमिील मर्क्षकाींना सेवा सींरक्षण ममळत नसल्याने मर्क्षकाींमध्ये असींतोर् 
ननमामण झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(६) उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन घोवर्त व अघोवर्त अर्ा सवम 
र्ाळाींना सरसक् १०० ्क्के अनदुान देण्याबाबत तसेच अनदुान पात्र 
केलेल्या व अघोवर्त र्ाळा घोवर्त करुन ददनाींक १ एवप्रल, २०१९ पासनू 
प्रचमलत ननयमाप्रमाणे अनदुान देण्यासाठी कोणती कायमवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. िषाय गायििाि : (१) अींर्त: खरे आहे. 
 राज्यातील २० ्क्के अनदुान घेत असलेल्या र्ाळाींमिील मर्क्षकाींना 
सेवा सींरक्षण ममळण्याबाबत मर्क्षण सींचालनालयास ननवेदन सादर केल ेआहे. 
(२), (३), (४), (५) व (६) हे खरे नाही. 
 मा.मींबत्रमींडळाच्या ननणमयानसुार, र्ा.नन. ददनाींक १३/९/२०१९ अन्वये 
घोवर्त केलेल्या, कायम ववनाअनदुाननत तत्वावर मान्यता ददलेल्या तसेच २० 
्क्के अनदुान सरुु असलेल्या प्राथममक/ माध्यममक व उच्च माध्यममक 
र्ाळाींना ददनाींक १ नोहेंहेंबर, २०२० पासनू २० ्क्के तसेच वाढीव २० ्क्के 
अनदुान देण्याबाबत ननणमय घेण्यात आला आहे. तसेच सदर र्ाळाींची र्ालेय 
मर्क्षण ववभागामाफम त तपासणी करुन, पात्र ठरलेल्या र्ाळाींची यादी र्ालेय 
मर्क्षण ववभागामाफम त घोवर्त करण्याबाबत ननणमय घेण्यात आला आहे. 
त्यानसुार, र्ासन ननणमय ददनाींक १२, १५ व २४ फेब्रवुारी, २०२१ अन्वये 
अनदुानास पात्र र्ाळा/ कननषठ महाववद्यालयाींना अनदुान ववतररत करण्यात 
आले आहे. 
 र्ासन ननणमय, ददनाींक १/२/२०१३ व ददनाींक ७/२/२०१९ मिील 
तरतदूीच्या अनरु्ींगाने ववदहत मदुतीत मर्क्षक पात्रता परीक्षा उत्तीणम न 
केलेल्या प्राथममक मर्क्षकाींचे (इयत्ता १ ली त े८ वी) वेतन रोखण्यात आल े
आहे. 
 

----------------- 
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मुांबईिील खाजगी प्राथशमि शाळाांमधील शशक्षि ि शशक्षिेिर 
िमयचाऱयाांना साििा िेिन आयोग लागू िरण्याबाबि 

  

(३९) * १११२१ श्री.िवपल पाटील, श्री.विलास पोिनीस : सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बहृन्मुींबई महानगरपामलकेतील समुारे १ लाख कममचाऱयाींना सातवा वेतन 
लाग ूकरण्यात आला असनू मुींबईतील खाजगी प्राथममक र्ाळाींमिील ३१०० 
मर्क्षक मर्क्षकेतर कममचाऱयाींना आजममतीस ५ वर् े होवनूही सातवा वेतन 
आयोग लाग ू केला नसल्याने मर्क्षक व मर्क्षकेतर कममचाऱयाींमध्ये तीव्र 
असींतोर् ननमामण झाल्याचे ददनाींक ३ ऑक््ोबर, २०२१ रोजी वा त्यासमुारास 
ननदर्मनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, मुींबई महानगरपामलका क्षते्रातील १०४ ववनाअनदुाननत र्ाळाींना 
१०० ्क्के अनदुान, खाजगी अनदुाननत प्राथममक र्ाळाींमिील ३९०० मर्क्षक 
व मर्क्षकेतर कममचाऱयाींना थकबाकी व उपदानासह सातवा वेतन आयोग लाग ू
करा आणण इतर मागण्याींसाठी मर्क्षक भारती प्राथममक मर्क्षक, मर्क्षकेतर 
सींघ्ना याींनी आझाद मदैान, मुींबई येथे उपोर्ण सरुु आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन मर्क्षकेतर 
कममचाऱयाींच्या मागण्याींबाबत कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. िषाय गायििाि : (१) व (२) होय.  
(३) सन २००१-२००२ या र्कै्षणणक वर्ामपासनू बहृन्मुींबई महानगरपामलकेने 
त्याींच्या थतरावरुन मान्यता ददलेल्या खाजगी प्राथममक र्ाळाींना यापढुील 
कालाविीत राज्य र्ासनाच्या ५० ्क्के अनदुानासाठी ग्राहय िरले जाणार 
नसल्याचे र्ासन थतरावरुन आयकु्त, बहृन्मुींबई महानगरपामलका याींना 
कळववण्यात आले आहे.  
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 
 

----------------- 
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मुांबईिील रेल्िे स्थानिाबाहेरील ररक्षाचालिाांच्या  
मनमानी िारभारािर तनयांत्रण ठेिण्याबाबि 

  

(४०) * १०३९२ श्री.विलास पोिनीस, िॉ.(श्रीमिी) मतनषा िायांदे : सन्माननीय 
पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील ररक्षाचालकाींचा मनमानी कारभार सरुु असल् याच ेमाहे सप् े्ंबर, 
२०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्मनास आले असनू र्हरात वाहतकूीचे ननयम 
न पाळणे, प्रवार्ाींची गरैसोय करणे, मनमानी भाड े आकारणे, प्रवार्ाींना 
इस्च्छत थथळी पोहोचववण्यास नकार देणे आदी कारणाींमळेु ररक्षाचालकाींबाबत 
प्रवासी नागररकाींमध्ये नाराजी ननमामण झाली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, बोरीवली रेल्व ेथथानकाबाहेर पवूम आणण पस्श्चम दोन् ही ददर्केडील 
रथत्याींवर सकाळ-सायींकाळी ऐन गदीच्या वेळेस प्रवासी भाड े ममळववण्यासाठी 
ररक्षाचालक अनधिकृतपणे, मनमानी पध्दतीने ररक्षा उभी करीत असल्याने 
मोठ्या प्रमाणात वाहतकू कोंडी होत असल्याच े ददनाींक ११ ऑक््ोबर, २०२१ 
रोजी वा त्यादरम्यान ननदर्मनास आले, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, बोरीवली थथानकाबाहेरील अनेक ररक्षाचालक ररक्षाच्या 
मी्रमध्ये फेरबदल करीत नसल्याचे साींगनू प्रवार्ाींकडून अवाथतव भाड ेवसलू 
करीत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले, तद्नरु्ींगाने मुींबईतील तसेच बोरीवली रेल्वे 
थथानकाबाहेरील ररक्षा चालकाींच्या मनमानी कारभारावर ननयींत्रण 
ठेवण्याकरीता कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
अॅि. अतनल परब : (१) हे खरे आहे. 
 प्रादेमर्क पररवहन कायामलय मुींबई (पस्श्चम) व उप प्रादेमर्क पररवहन 
कायामलय, बोरीवली कायामलयाने कायामलयातील अमभलखे तपासले असता माहे 
सप् े्ंबर, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान वाहतकुीचे ननयम न पाळणे, प्रवार्ाींची 
गरैसोय करणे, मनमानी भाड े आकारणे, प्रवार्ाींना इस्च्छत थथळी 
पोहोचववण्यास नकार देणे आदी कारणामळेु ररक्षाचालकाबाबत नागररकाींमध्ये 
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नाराजी ननमामण झाली आहे. प्रादेमर्क पररवहन कायामलय, मुींबई (पवूम) 
कायामलयाकड ेअर्ा प्रकारच्या १२ तक्रारी सप् े्ंबर, २०२१ मध्ये ई-मेल द्वारे 
प्राप्त झाल्या आहेत. 
(२) वाहतकू कोंडीबाबत उप प्रादेमर्क पररवहन कायामलय, बोरीवली याींच्या 
वायवेुग पथकामाफम त व पोलीस वाहतकू ववभागाबरोबर बाींद्रा त े ददहसर या 
रेल्वे थथानकाच्या बाहेर अनधिकृतपणे होणाऱ या तसेच मनमानी पध्दतीने 
होणाऱ या वाहतकुीववरुध्द ननयममतपणे कारवाई केली जात.े 
(३) उप प्रादेमर्क पररवहन कायामलय, बोरीवली कायामलयाच्या वायवेुग 
पथकामाफम त बाींद्रा त े ददहसर या रेल्वे थथानकाच्या बाहेर अनधिकृतपणे 
होणाऱ या तसेच मनमानी पध्दतीने होणाऱ या वाहतकुीववरुध्द ननयममतपणे 
कारवाई केली जात.े उप प्रादेमर्क पररवहन कायामलय, बोरीवली कायामलयाच्या 
वायवेुग पथकामाफम त सन २०२०-२०२१ व एवप्रल, २०२१ त ेऑक््ोबर, २०२१ 
या कालाविीत केलेल्या कारवाईचा अहवाल खालीलप्रमाणे आहे. एवप्रल, २०२० 
त ेमाचम, २०२१ - तपासलेली वाहने-४१४, दोर्ी वाहने-६१ (जादा भाड-े९ व इतर 
५२) व केललेी कारवाई - (परवाना ननलींबन-४, तडजोड र्लु्क-४२३००) 
 एवप्रल, २०२१ त े ऑक््ोबर, २०२१ - तपासलेली वाहने-४९९, दोर्ी 
वाहने-११९ (जादा प्रवासी-३१, मी्र फाथ्-४, भाड ेनाकारणे-४, उध्द् वतमन-४ 
व इतर ७६) व केलेली कारवाई - (तडजोड र्लु्क-४२१००) 
(४) उप प्रादेमर्क पररवहन कायामलय, बोरीवली कायामलयातील वायवेुग पथक 
व पोलीस (वाहतकू ववभाग) हे सींयकु्त तपासणी मोहीम राबवनू अनधिकृत 
ऑ्ोररक्षा चालकाींववरुध्द कारवाई करण्यात येत.े 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

रत्नाधगरी जजल््यािील प्राथशमि शाळाांची दरुुस्िी िरण्यासाठी  
तनधी उपलब्ध िरुन देण्याबाबि 

  

(४१) * १११८९ अॅि.तनरांजन िािखरे, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.प्रसाद लाि, 
िॉ.पररणय फुिे, श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) रत्नाधगरी स्जल्हयात माहे जुल,ै २०२१ मध्ये झालेल्या अनतवषृ्ीमळेु 
स्जल्हा पररर्देच्या ५५ प्राथममक र्ाळाींची पडझड होऊन त्यामध्ये रुपये २ 
को्ी २० लाख ९१ हजाराींचे नकुसान झाल्याने ननिी अभावी स्जल्हा 
पररर्देच्या समुारे पावणेसातर्हूेन अधिक प्राथममक र्ाळा दरुुथतीववना पडून 
असल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्मनास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या नकुसानग्रथत र्ाळाींकरीता रुपये सहेंवा को्ी ननिी स्जल्हा 
पररर्देला प्राप्त झाला असनू परेुसा ननिी न ममळाल्याने अद्यापही अनेक 
र्ाळा नादरुुथत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सन २०२०-२०२१ या आधथमक वर्ामत र्ाळा दरुुथती आणण 
नवीन वगम खोल्याींसाठी रुपये १३ को्ी ७३ लाख ननिी ममळणे अपेक्षक्षत होत,े 
हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन चौकर्ीच्या 
अनरु्ींगाने र्ाळा दरुुथतीकरीता ननिी उपलब्ि करुन देण्याबाबत कोणती 
कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
प्रा. िषाय गायििाि : (१) अींर्त: खरे आहे.  
(२) अींर्त: खरे आहे. 
(३) अींर्त: खरे आहे. 
(४) राज्यातील थथाननक थवराज्य सींथथाींच्या र्ाळाींना मर्क्षण हक्क 
कायद्यानसुार (RTE) आवश्यक असलेल्या मलूभतू सोई-सवुविा भारत 
सरकारकडून समग्र मर्क्षा कायमक्रमाींतगमत उपलब्ि असलेल्या ननिीच्या 
मयामदेत मींजूर करण्यात येतात. तसेच स्जल्हा पररर्दाींकडून वगम खोल्याींची 
ननकड व ननिीच्या उपलब्ितनेसुार स्जल्हा वावर्मक योजना, स्जल्हा पररर्द 
सेस फीं ड, आमदार-खासदार ननिी, चौदावा/पींिरावा ववत्त आयोग व 
सी.एस.आर इत्यादी माध्यमाींतनू उपलब्ि केल्या जातात.  
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

----------------- 
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राज्यािील खाजगी सांस्थाांच्या माध्यशमि शाळाांना सािव्या िेिन 
आयोगानुसार िेिनिेर अनुदान देण्याबाबि 

  

(४२) * १०८९० िॉ.सधुीर िाांबे, श्री.अशोि ऊफय  भाई जगिाप, श्री.अमरनाथ 
राजूरिर, िॉ.िजाहि शमर्ाय, श्री.अशभजजि िांजारी, श्री.जयांि आसगाििर, 
श्री.विक्रम िाळे, श्री.बाळाराम पाटील, श्री.मोहनराि िदम, श्री.किरण 
सरनाईि : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) राज्यातील खाजगी सींथथामाफम त सरुु असलेल्या र्ाळाींना तसेच माध्यममक 
र्ाळाींना पाचहेंया वेतन आयोगानसुार ५ ्क्के वेतनेतर अनदुान ददले जात े
परींत ु सदर अनदुान त्याींना वेळेवर ममळत नसनू वाढती महागाई व 
ददरींगाईमळेु इतक्या अल्प थवरूपात ममळणाऱया वेतनेतर अनदुानामळेु र्ाळाींना 
र्कै्षणणक सादहत्य, प्रयोगर्ाळा सादहत्य खरेदी करता येत नसल्यामळेु    
त्याचा पररणाम ववद्यार्थयांच्या र्कै्षणणक गणुवत्तवेर होत आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन सातहेंया वेतन 
आयोगानसुार वेतनेतर अनदुान देण्याबाबत कोणती कायमवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. िषाय गायििाि : (१) व (२) राज्यातील कायम ववनाअनदुाननत खाजगी 
प्राथममक, माध्यममक व उच्च माध्यममक र्ाळाींना वेतनेतर अनदुानासाठी सन 
२०२१-२०२२ करीता र्ासन ननणमय, ददनाींक ०३/०९/२०२१ अन्वये रुपये २६.७५ 
को्ी तसेच, र्ासन ननणमय, ददनाींक ०२/११/२०२१ अन्वये रुपये ५१.७० को्ी 
इतका ननिी उपलब्ि करुन देण्यात आला आहे. 
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.  
 

----------------- 
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खाजगी व्यिस्थापनाच्या शशक्षण सांस्थाांमध्ये शशक्षि भरिीदरम्यान 
गैरप्रिार होि असल्याबाबि 

  

(४३) * १०७१६ श्री.प्रसाद लाि : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अनदुाननत, अींर्त: अनदुाननत व ववनाअनदुाननत तसेच अनदुानास पात्र 
घोवर्त केलले्या र्ाळाींमिील मर्क्षकाींच्या ररक्त पदाींची भरती करण्यासाठी 
तसेच खाजगी हेंयवथथापनाच्या अनदुाननत मर्क्षण सींथथाींमध्ये मर्क्षक भरती 
दरम्यान होणारा गरैप्रकार थाींबववण्यासाठी ‘पववत्र पो म्ल’ च्या माध्यमातनू 
२०६२ ररक्त जागाींसाठी भरती प्रकक्रया सरुू करण्यात आली असनू ददनाींक   
१४ ऑक््ोबर, २०२१ अखेरपयतं ही प्रकक्रया पणूम करावयाचे ननस्श्चत करण्यात 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू भरती करताना सवम उमेदवाराींना समान सींिी ममळावी 
व मर्क्षण सेवकपदी उच्च गणुवत्तािारक उमदेवाराींची ननवड होण्याच्यादृष्ीन े
मर्क्षण सेवकाींची भरती ‘अमभयोग्यता व बसु्ध्दमत्ता चाचणी परीक्षेत उच्चतम 
गणु ममळवणाऱया उमेदवाराींची मलुाखत घेऊन त्याआिारे अींनतम ननवड हेंहावी, 
असा र्ासन ननयम आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मर्क्षण सींथथाींकडून उमेदवाराींना वेळेत मलुाखतीला पोहचता 
येऊ नये यासाठी क्लपृ्ती करणे, अनेक सींथथाींनी आिीच ववववि ररक्त पदाींवर 
आपल्या मजीतील उमेदवाराींची भरती करणे, काही ररक्त पदाींवर नवीन 
ननयकु्ती करतानाही आधथमक देवाणघेवाण करणाऱया उमेदवाराींनाच प्रािान्य 
देण्यासाठी अन्य गणुवत्ता प्राप्त उमेदवाराींना नाकारणे आदी गरैप्रकार 
झाल्यासींदभामत अनेक उमेदवाराींनी मर्क्षण आयकु्त, महाराषर र्ासन, सधचव, 
र्ालेय मर्क्षण ववभाग याींना लेखी तक्रारी केल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) तसेच, सदरहू भरती प्रकक्रयेतनू ननवड झालेल्या मर्क्षकाींना र्ासनामाफम त 
वेतन अदा करण्यात येत असनू भरती प्रकक्रयेमध्ये खाजगी सींथथाींची 
मध्यथथी बींद करुन, तसेच ज्या सींथथा र्ासनाच्या आदेर्ाचे पालन करीत 
नाहीत, त्याींचे अनदुान बींद करण्यात यावे, अर्ा आर्याची मागणी         
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िी. आमर्र् फुलेझेले, सदथय, मानव अधिकार सींरक्षण मींच याींनी मर्क्षण 
आयकु्त, महाराषर र्ासन, मा.प्रिान सधचव, र्ालेय मर्क्षण ववभाग, 
मा.र्ालेय मर्क्षणमींत्री आदीकड े माहे सप् े्ंबर, २०२१ मध्ये वा त्यासमुारास 
लेखी ननवेदनाद्वारे केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार सींबींधित दोर्ीींववरुध्द कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. िषाय गायििाि : (१) मा.उच्च न्यायालय, खींडपीठ नागपरू याींच ेजनदहत 
याधचका क्र.८/२०१५ प्रकरणी ददनाींक २४/०६/२०१५ व मा.सवोच्च न्यायालयाचे 
द्.एम.ए.प.ैफाउीं डरे्न व इतर ववरुध्द राज्य र्ासन प्रकरणी ददलेले आदेर् 
ववचारत घेऊन मर्क्षक भरतीतील गरैप्रकार ्ाळण्यासाठी पववत्र पो म्लच्या 
माध्यमातनू मर्क्षण सेवक ननवडीची प्रकक्रया करण्यात येत.े पववत्र 
प्रणालीमाफम त मर्क्षण सेवक ननवडीबाबत ्प्पाननहाय कायमवाही सरुू असनू 
सद्य:स्थथतीत समुारे सहा हजार उमेदवाराींची ननवडप्रकक्रया पणूम झाली आहे. 
तथावप उमेदवाराींची मलुाखत व अध्यापन कौर्ल्य इत्यादीबाबतची कायमवाही 
ददनाींक ३१/१०/२०२१ पयतं पणूम करण्याची सचूना पववत्र प्रणालीमाफम त देण्यात 
आली होती. 
(२) होय. 
(३) होय. 
(४) याबाबतचे ननवेदन प्राप्त झाल्याचे आढळून येत नाही. तथावप मा.उच्च 
न्यायालयाने रर् याधचका क्र.५०५९/२०१७ प्रकरणी ददनाींक २१/११/२०१८ 
रोजीच्या आदेर्ान्वये खाजगी र्कै्षणणक सींथथाींचा भरती प्रकक्रयेतील उमेदवार 
ननवडीचा अधिकार अबाधित ठेवला आहे. 
(५) प्राप्त झालले्या इतर ननवेदनाींची तपासणी मर्क्षण आयकु्तालय, महाराषर 
राज्य, पणेु कायामलयामाफम त करण्यात येत आहे. त्यातील वथतसु्थथतीच्या 
आिारे कारवाईची तजवीज ठेवली आहे. 
 

----------------- 
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राज्यािील मान्यिाप्राप्ि अनुदातनि/ विनाअनुदातनि माध्यशमि 
शाळाांमधील िाढीि िुिियाांना अनुदान मांजूर िरणेबाबि 

  

(४४) * १०४८३ श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.विजय ऊफय  भाई 
धगरिर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.रामदास आांबटिर, िॉ.पररणय फुिे, 
श्री.प्रिीण दटिे, श्री.जयांि आसगाििर, श्री.मोहनराि िदम, श्री.अशोि ऊफय  
भाई जगिाप, श्री.अमरनाथ राजूरिर, िॉ.िजाहि शमर्ाय, श्री.राजेश राठोि, 
श्री.अशभजजि िांजारी, श्री.रमेश िराि, श्री.िवपल पाटील : सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील मान्यताप्राप्त अनदुाननत/ ववनाअनदुाननत माध्यममक 
र्ाळाींमिील बबगर आददवासी क्षेत्रातील ५७१८ व आददवासी क्षेत्रातील २५५ 
अर्ा एकूण ५९७३ अनतररक्त व नसैधगमक वाढीच्या तकुडया सन २०१२-२०१३ 
पासनू र्ासनाने ववना अनदुान तत्वावर मींजूर केल्या असनू उक्त सवम र्ाळाींचे 
अनदुान मींजूरीबाबतचे प्रथताव मींत्रालयात दीघम कालाविीपासनू प्रलींबबत 
आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यात नसैधगमक वाढीव तकुडयाींना र्ासनाची मान्यता 
ममळण्याबाबत सींबींधिताींकडून ववभागाकड े वारींवार मागणी करण्यात येत 
असल्याचे माहे नोहेंहेंबर, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्मनास आले, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) तसेच, राज्यातील अघोवर्त प्राथममक, माध्यममक, उच्च माध्यममक आणण 
नसैधगमक वाढीव तकुडयाींबाबत र्ासनाच्या पत्रानसुार पात्र प्रथतावाची मादहती 
ववत्त ववभागाने मागणी केल्यानसुार मर्क्षण आयकु्ताींनी सदर मादहती 
ममळण्याबाबत र्ासनाला सादर केली आहे, हे खरे आहे काय, सदर नसैधगमक 
तकुडयाींना ननिीसह अनदुान मींजूर करण्यात आले आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन अनदुान मींजूर 
करण्याबाबत कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, तसेच, उक्त सवम 
प्रलींबबत प्रथताव ननकाली काढून वेतन अनदुान प्रचमलत ननयमानसुार देण्याची 
हेंयवथथा केहेंहापयतं करण्यात येणार आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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प्रा. िषाय गायििाि : (१), (२), (३) व (४) राज्यातील कायम र्ब्द 
वगळलेल्या अघोवर्त असणाऱया सवम प्राथममक, माध्यममक व उच्च 
माध्यममक र्ाळा, कननषठ महाववद्यालये व नसैधगमक तकुडयाींना अनदुानासाठी 
घोर्ीत करण्याचे प्रथताव ववत्त ववभागाने ववहीत केलेल्या प्रपत्रात आयकु्त 
(मर्क्षण), म.रा., पणेु याींचे थतरावर प्राप्त झाले असनू, पडताळणी अींती पात्र/ 
अपात्र प्राथममक/ माध्यममक व उच्च माध्यममक र्ाळा, कननषठ 
महाववद्यालय/ र्ाखा/ वगम/ तकुडया तसेच नसैधगमक वाढीच्या तकुडयाच्या 
प्रथतावाींची यादी ददनाींक ०१/११/२०२१ रोजी प्रमसध्द करण्यात आली आहे. 
त्याअनरु्ींगाने पात्रतबेाबतच्या हरकती व त्रु् ी पतूमता करण्याकरीता 
सींथथा/र्ाळाींना ददनाींक ०६/१२/२०२१ पयतं कालाविी देण्यात आला आहे. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.  
 

----------------- 
  
राज्यािील अनुदातनि शाळाांमधील शशक्षिेिर िमयचाऱयाांना आश्िाशसि 

प्रगिी योजनेचा लाभ शमळण्याबाबि 
  

(४५) * ११३२८ श्री.किरण सरनाईि : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील माध्यममक व उच्च माध्यममक मान्यताप्राप्त अनदुाननत 
र्ाळाींमिील मर्क्षकेतर कममचाऱयाींना र्ासनाने आश्वामसत प्रगती योजना लाग ू
केली असनू सदर योजनेंतगमत २४ वर्ांच्या सेवेनींतर ममळणारा दसुरा लाभ 
मर्क्षकेतर कममचाऱयाींना ममळाला नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास सदर प्रकरणी र्ासनाने कोणतहेी आदेर् न ददल्याने मा.उच्च 
न्यायालय खींडपीठ, नागपरू येथे मर्क्षकेतर कममचाऱ याींनी दाखल केलले्या 
याधचकेवर मा.उच्च न्यायालयाने ननयमानसुार ममळणाऱया आश्वामसत प्रगती 
योजनेचा लाभ देण्याचे आदेर् पाररत केले असनूही मर्क्षकेतर कममचाऱयाींना 
आश्वामसत प्रगती योजनेचा दसुरा लाभ ममळाला नसल्याचे ननदर्मनास आले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करून कममचाऱयाींना 
आश्वामसत प्रगती योजना लाग ू करण्याबाबत कोणती कायमवाही केली वा 
करण्यात येत आहे तसेच र्ासनाने आदेर् न देण्याची कारणे काय आहेत, 
याबाबत केहेंहापयतं आदेर् ननगमममत करण्यात येणार आहेत, 
(४) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

प्रा. िषाय गायििाि : (१) हे अींर्त: खरे आहे. राज्यातील माध्यममक व उच्च 
माध्यममक मान्यताप्राप्त अनदुाननत र्ाळाींमिील मर्क्षकेतर कममचाऱयाींना 
आश्वामसत प्रगती योजना लाग ूनाही. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) सदर न्यायालयीन आदेर्ाववरूध्द पनुववमलोकन याधचका दाखल करण्यात 
आलेली असनू सदर याधचकेमध्ये न्यायालयाच्या आदेर्ास थथधगती ममळालेली 
आहे. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

राज्याि हिामान बदल विषयि स्ििांत्र विद्यापीठ स्थापन िरणेबाबि 
  

(४६) * ११४५५ श्री.अमोल शमटिरी, श्री.शशशिाांि शश ांदे, श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.सांजय दौंि : सन्माननीय पयायिरण ि िािािरणीय बदल मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात मुींबईवर माहे जुल,ै २००५ मध्ये आलेले अनतवषृ्ीच ेसींक् तसेच 
सन २०१९ व यावर्ी कोकण प्रदेर् व दक्षक्षण महाराषरातील प्रदेर्ावर आलेले 
अनतवषृ्ी आणण महापरुाचे सींक् याबाबीींचा ववचार करता हवामान 
बदलाववर्यक सींर्ोिनाकड ेअधिकचे लक्ष देणे गरजचेे झाले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, त्यासींदभामतील हवामान बदलाचा अभ्यास करुन सींर्ोिन 
करण्यासाठी राज्यात हवामान बदलाववर्यक ववद्यापीठ (Climate change 
University) थथापन करण्याबाबत र्ासनाकड ेपणेु येथील एमआय्ी मर्क्षण 
सींथथेने प्रथताव सादर केल्याचे ददनाींक १५ ऑगथ्, २०२१ रोजी वा 
त्यासमुारास ननदर्मनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, सदर ववद्यापीठ उभारणीसाठी सातारा स्जल्हयातील फल्ण 
येथे आवश्यक ती जागा व अनरु्ींधगक सींसािने उपलब्ि करुन देण्याबाबत 
वविानमींडळाच े मा.पीठासीन अधिकाऱयाींनी एमआय्ी ववश्वर्ाींती 
ववद्यापीठाच्या पणेु येथील विामपन कायमक्रमाच्या वेळी जाहीर केल्याचेही 
ननदर्मनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, पणेु येथील एमआय्ी मर्क्षण सींथथेने र्ासनाकड े तसा 
प्रथताव केहेंहा सादर केला व त्याबाबत र्ासनाकडून पढेु कोणती कायमवाही 
करण्यात आली अथवा येत आहे, 
(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन हवामान बदलासाठी 
िोरणात्मक उपाययोजना करण्याच्या अनरु्ींगाने ववद्यापीठ उभारण्याबाबत 
कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.आददत्य ठािरे : (१) वातावरणीय बदलामळेु उद्भवणाऱया समथयाींना 
सामोरे जाण्यासाठी या ववर्यात कायमरत असणाऱ या TERI या सींथथेसह राज्य 
र्ासनाने कृती आराखडा तयार केलेला आहे. 
(२) व (३) एमआय्ी ववश्वर्ाींती ववद्यापीठ, पणेु याींनी असे कळववले आहे 
की, मा.िी.रामराज ेनाईक-नन ींबाळकर, सभापती, महाराषर वविानपररर्द याींनी 
हवामान बदल ववर्यक थवतींत्र ववद्यापीठ थथापन करण्याववर्यी सचूना 
केलेली होती. परींत ुएमआय्ी ववश्वर्ाींती ववद्यापीठाने हवामान बदल ववर्यक 
थवतींत्र ववद्यापीठ सातारा स्जल्हयातील फल्ण येथे थथापन करण्याबाबत 
कोणताही प्रथताव र्ासनास सादर केलेला नाही तसेच सद्य:स्थथतीत 
अर्ाप्रकारचे ववद्यापीठ थथापन करण्याबाबतचा सींथथेचा कोणताही मानस 
नसल्याचे सधूचत केले आहे. 
(४), (५) व (६) प्रश्न उद्भवत नाही. 
 

----------------- 
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अांबरनाथ (जज.ठाणे) शहरािील पाणी टांचाईची समस्या सोिविण्याबाबि 
  

(४७) * १०९८९ श्री.अशोि ऊफय  भाई जगिाप, श्री.अमरनाथ राजरूिर, 
श्री.राजेश राठोि, िॉ.िजाहि शमर्ाय, िॉ.सधुीर िाांबे, श्री.अशभजजि िांजारी, 
श्री.मोहनराि िदम, श्री.जयांि आसगाििर : सन्माननीय पाणीपरुिठा ि 
स्िच्छिा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अींबरनाथ (स्ज.ठाणे) र्हरात पाण्याची समथया ददवसेंददवस वाढत असनू 
अननयममत हेंयवथथापन आणण ननयोजनाच्या अभावी र्हरातील ववववि 
वथत्याींमध्ये पाण्याच्या समथयेमळेु नागररकाींमध्ये प्रचींड सींताप ननमामण झाला 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी माजी नगराध्यक्ष याींनी ददनाींक ६ जुल,ै २०२१ 
रोजी वा त्यासमुारास अमभयींता, महाराषर जीवन प्राधिकरण याींना लेखी 
ननवेदन ददल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अींबरनाथ र्हरात ३० ्क्के पाणी गळती होत असतानाही 
अनेक वर्ामपासनू याकड े सींबींधित प्रर्ासनाच े दलुमक्ष होत असल्याचेही 
ननदर्मनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनरु्ींगाने अींबरनाथ र्हरातील पाणी ी्ंचाईवर कोणत्या प्रभावी उपाययोजना 
करण्यात आल्या वा येत आहेत तसेच पाणी गळती रोखण्याबाबत कोणती 
कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.गलुाबराि पाटील : (१) अींर्त: खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) व (४) र्हरातील पाणी ी्ंचाई कमी करणेच्यादृष्ीन े७०० मम.मी हेंयासाच्या 
मखुय उध्वमवाहीनीवरील गळती ददनाींक ०१/१०/२०२१ रोजी दरुुथती करण्यात 
आलेली आहे. तसेच ददनाींक २७/१०/२०२१ रोजीच्या आढावा बठैकीत गळतीच े
प्रमाण कमी करण्याच्यादृष्ीने जलवादहनीवरील गळत्या काढणेबाबत तसेच 
अनधिकृत नळजोडण्या तातडीने बींद करणेबाबत सचूना देण्यात आलेल्या 
आहेत. त्यानसुार कायमवाही चाल ूआहे. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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



66 

मुांबईिील िाांजुर िजम्पांग ग्राऊां िमधील साांिपाण्यामुळे  
खाियाांच ेप्रदषूण होि असल्याबाबि 

  

(४८) * १०४०३ िॉ.(श्रीमिी) मतनषा िायांदे : सन्माननीय पयायिरण ि 
िािािरणीय बदल मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील काींजुर पररसरात काींजुर डस्म्पींग ग्राऊीं ड झाल्यामळेु तथेील 
खाडीत कचरा तसेच रासायननक प्रकक्रया झालेले साींडपाणी सोडल्यामळेु 
खाडीतील जलथत्रोत व जलचराींवर ववपररत पररणाम होत असल्याचे माहे 
सप् े्ंबर, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्मनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यादठकाणी सन २००८ पवूी म्हणजचे डस्म्पींग ग्राऊीं ड येण्यापवूी 
ववक्रोळी, काींजरु, भाींडूप, नाहूर, कोपरी, नानेपाडा, नवघर, गवानपाडा, वव्ावा, 
ऐरोली व ददवा या ठाणे खाडी पररसरात राहणारे मस्च्छमार मासे 
पकडण्यासाठी येत होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, प्रदरु्णामळेु खाडी प्रदवूर्त झाल्याने त्याचा पररणाम 
मासेमारीवर झाला असनू या भागामध्ये जलचर राहणे अर्क्य झाले आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार खाडयाींमिील वाढत े प्रदरू्ण रोखण्याकरीता 
पररसरात असलेल्या पाणथळ जागाींच े व भरतीच्या प्रभावाखालील सवमच 
खाडयाींचे पनुरुज्जीवन करण्याबाबत कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.आददत्य ठािरे : (१) हे खरे नाही. 
(२) मत्थय ववभागाकडून प्राप्त मादहतीनसुार अर्ा प्रकारची बाब ननदर्मनास 
आली नाही. 
(३), (४) व (५) प्रश्न उद्भवत नाही. 
 

----------------- 
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राज्याि िवि िुलगुरु िाशलदास सांस्िृि भाषा विद्यापीठाांची  
उपिें दे्र स्थापन िरण्याबाबि 

  

(४९) * १०७७२ श्री.अतनिेि िटिरे, श्री.अरुण लाि, श्री.शशशिाांि शश ांदे, 
श्री.विक्रम िाळे, श्री.अमोल शमटिरी, श्री.अरुणिािा जगिाप, श्री.सांजय दौंि : 
सन्माननीय उच् च ि िांत्र शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील     
काय :- 
(१) नागपरू येथील कवव कुलगरुु कामलदास सींथकृत ववद्यापीठाींतगमत 
रत्नाधगरी स्जल्हयात सींथकृत भार्ा उपकें द्र उभारण्याबाबत र्ासनाने ननणमय 
घेतल्याचे मा.उच्च व तींत्र मर्क्षण मींत्री याींचे अध्यक्षतखेाली मींत्रालयात 
दरुदृश्य प्रणालीद्वारे झालेल्या बठैकीत कवव कुलगरुु कालीदास सींथकृत 
ववद्यापीठाचे मा.कुलगरुु याींचेसह अन्य अधिकारी याींना आदेर् ददल्याच े
ददनाींक १८ जुल,ै २०२१ रोजी वा त्यासमुारास ननदर्मनास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) तसेच, कवव कुलगरुु कामलदास सींथकृत ववद्यापीठाच्या सींथकृत सािना 
परुथकार सोहळयाच्या र्ासकीय कायमक्रमात, मा.उच्च व तींत्र मर्क्षण मींत्री 
याींनी राज्यातील रत्नाधगरीसह, पणेु, परभणी तसेच जळगाींव स्जल्हयाींमध्ये 
सींथकृत ववद्यापीठाची उपकें दे्र सरुु करण्यात येणार असल्याचे ददनाींक      
२८ ऑगथ्, २०२१ रोजी वा त्यासमुारास जाहीर केल्याचेही ननदर्मनास आल े
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, र्ासनाने घेतलेल्या ननणमयानसुार सदर उपकें द्राच्या कामास 
प्रािान्य देऊन उपकें द्र थवयींपणूम होण्यासाठी पयम् न ववकास महामींडळार्ी 
समन्वय सािून बीएथसी (हॉथपी्ॅमल्ी थ्डीज) अभ्यासक्रम सरुु 
करण्याबाबत कायमवाही करण्याचे आदेर्ही मा.उच्च व तींत्र मर्क्षण मींत्री याींनी 
सदर बठैकीत ददल्याचे ननदर्मनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार सदर स्जल्हयाींमध्ये सींथकृत ववद्यापीठाींची 
उपकें द्र उभारुन सदर उपकें द्रात बीएथसी (हॉथपी्ॅमल्ी थ्डीज) अभ्यासक्रम 
सरुु करण्याबाबत कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, तसेच 
त्याबाबतचे ननयोजन काय आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.उदय सामांि : (१) व (२) होय, हे अींर्त: खरे आहे. 
 कवव कुलगरुु कामलदास सींथकृत ववश्वववद्यालय कायदा १९९७ 
अधिननयम ३३ मिील कलम ७(८) तरतदूीस अनसुरुन ददनाींक १५/०३/२०१८ 
च्या पत्रान्वये ववद्यापीठाच े रत्नाधगरी स्जल्हयात उपकें द्र थथापन करण्यास 
ददनाींक १५/०३/२०२१ रोजीच्या पत्रान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. 
(३) व (४) होय हे खरे आहे. 
 उपकें द्र थवयींअथमसहाय्य होण्यासाठी बीएथसी (हॉथपी्ॅमल्ी थ्डीज) 
अभ्यासक्रमासाठी योग्य जागा ववववि प्रयोगर्ाळा, ककचन व आवश्यक 
उपकरण इत्यादी, हेंयवथथा करुन सदरचा अभ्यासक्रम सन २०२२-२०२३ 
पासनू सरुु करण्याचे ववद्यापीठाचे ननयोजन आहे. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

राज्यािील विविध शहरामधील प्रदषूण िमी िरण्यािरीिा  
उपाययोजना िरण्याबाबि 

  

(५०) * ११०७६ श्री.राजेश राठोि, श्री.रणजजिशसांह मोदहि-ेपाटील : सन्माननीय 
पयायिरण ि िािािरणीय बदल मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) कें द्रीय प्रदरू्ण ननयींत्रण मींडळाच्या राज्यातील प्रदरू्णाच्या अभ्यासाच्या 
सवेक्षणानसुार राज्यात चींद्रपरू, पणेु यासह अधिक प्रदवूर्त र्हरे असनू सदर 
प्रदवूर्त १२४ र्हराींच्या यादीत मुींबईसह राज्यातील १८ र्हराींचा समावेर् 
असल्याची मादहती माहे ऑगथ्, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्मनास 
आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, र्हरातील प्रदरु्णाची पातळी गींभीर थवरुपाची असल्याने 
नागररकाींचे आरोग्य िोक्यात आल्याने कें द्रीय पयामवरण मींत्रालयाने राज्यातील 
र्हराींमिील हवेतील र्धु्दता कायम ठेण्यासाठी काही मापदींड ठरवनू ददले 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार र्हरातील प्रदरु्णावर ननयींत्रण आणून हवेची 
र्धु्दता कायम ठेवण्यासाठी कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.आददत्य ठािरे : (१) हे खरे आहे. 
 कें द्रीय प्रदरू्ण ननयींत्रण मींडळाने राषरीय हवा गणुवत्ता मानकाींनसुार 
(National Ambient Air Quality Standard, २००९) वातावरणातील 
िुलीकण (पीएम-१०) या प्रदवूर्त घ्काची मात्रा ववचारात घेऊन देर्ातील हवा 
प्रदवूर्त र्हराींची यादी प्रमसध्द केली आहे. यामध्ये राज्यातील १८ र्हराींचा 
समावेर् हवा प्रदवूर्त र्हराींमध्ये (Non-Attainment City) करण्यात आला 
आहे. 
(२) हे खरे नाही.  
 राज्यातील वरील १८ हवा प्रदवूर्त र्हराींची प्रदरू्ण मात्रा राषरीय हवा 
गणुवत्ता मानकाींनसुार (National Ambient Air Quality Standard, 
२००९) जरी अधिक असली तरी, सवमसािारणपणे वरील र्हराींचा हवा 
गणुवत्ता ननदेर्ाींक समािानकारक त ेमध्यम वगमवारीत आढळून येतो. 
(३) राषरीय र्धु्द हवा (NCAP) कायमक्रमाींतगंत महाराषर प्रदरू्ण ननयींत्रण 
मींडळाने नीरी, नागपरू व आय.आय.्ी., मुींबई याींच्यासमवेत सींबींधित प्रदवूर्त 
र्हरातील भागिारकाींसोबत वेळोवेळी बठैका घेऊन, हवा प्रदरू्ण 
ननयींत्रणाकरीता सवम समावेर्क कृती आराखडा तयार केला असनू हा आराखडा 
कें द्रीय प्रदरू्ण ननयींत्रण मींडळाने सींमत केला आहे. प्रदवूर्त र्हराींची प्रदरू्ण 
मात्रा ववदहत मयामदेत आणण्याकरीता सदर कृती आराखडयाच्या 
अींमलबजावणीचे काम प्रगतीपथावर आहे. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

बदलापूर (जज.ठाणे) शहरािील स्क्िेअर िेशमिल  
िां पनी बांद िरण्याबाबि 

  

(५१) * १०८०२ श्री.रवि ांद्र फाटि : सन्माननीय पयायिरण ि िािािरणीय बदल 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बदलापरू (स्ज.ठाणे) र्हरातील खरवई औद्योधगक पररसरातील थक्वेअर 
केममकल कीं पनीमिून सोडण्यात येणाऱया उग्र रासायननक वायमूळेु नागररक 
त्रथत झाले असनू त्याींना श्वसनाचे त्रास व इतर आजार होत असल्याचे माहे 
सप् े्ंबर, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्मनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, बदलापरू औद्योधगक पररसरातील सींबींधित कीं पनीला काम 
बींदचे आदेर् महाराषर प्रदरु्ण ननयींत्रण मींडळाच्या अधिकाऱयाींनी देवनूही उग्र 
रसायन वाय ूसोडणारी कीं पनी अद्याप सरुु असल्याच ेननदर्मनास आले आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी थथाननक लोकप्रनतननिी व नागररकाींनी 
र्ासनाकड ेउक्त कीं पनी बींद करण्याबाबतची तक्रार केली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन सदरहू कीं पनी बींद 
करण्याबाबत कायमवाही करुन सींबींधित दोर्ीींववरुध्द कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.आददत्य ठािरे : (१) हे खरे आहे. 
 सदर पररसरातील नागररकाींकडून उग्र रासायननक वायमूळेु श्वसनाचा 
व डोकेदखुीचा त्रास होत असल्याच्या तक्रारी महाराषर प्रदरू्ण ननयींत्रण 
मींडळाकड ेप्राप्त झाल्या आहेत. 
(२) हे खरे नाही. 
 महाराषर प्रदरू्ण ननयींत्रण मींडळाने बदलापरू औद्योधगक पररसरातील 
थक्वेअर केममकल कीं पनीला ददनाींक २९/०९/२०२१ रोजी उत्पादन बींदचे आदेर् 
ददले असनू सद्य:स्थथतीत सदर कीं पनी बींद आहे. 
(३) सदर पररसरातील नागररकाींकडून उग्र रासायननक वायमूळेु श्वसनाचा व 
डोकेदखुीचा त्रास होत असल्याच्या तक्रारी महाराषर प्रदरू्ण ननयींत्रण मींडळाकड े
प्राप्त झाल्या आहेत. 
(४) महाराषर प्रदरू्ण ननयींत्रण मींडळाने बदलापरू औद्योधगक पररसरातील 
थक्वेअर केममकल कीं पनीला ददनाींक २९/०९/२०२१ रोजी उत्पादन बींदचे आदेर् 
ददले असनू सद्य:स्थथतीत सदर कीं पनी बींद आहे. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 
 

----------------- 
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राज्यािील १३ अिृषी विद्यापीठािील शशक्षिेिर िमयचाऱयाांना सािव्या 
िेिन आयोगाची थिबािी मांजूर िरण्याबाबि 

  

(५२) * १०३६५ श्री.गोवपचांद पिळिर, श्री.सदाशशि खोि : सन्माननीय उच् च 
ि िांत्र शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील १३ अकृर्ी ववद्यापीठाींमध्ये कायमरत असलेल्या मर्क्षकेतर 
कममचारी वगामस र्ासनाने माहे डडसेंबर, २०२० मध्ये सातवा वेतन आयोग 
लाग ू करण्याची अधिसचूना ननगमममत केली असनू त्यामध्ये माहे नोहेंहेंबर, 
२०२० च्या वेतनापासनू मागील ५८ मदहन्याींच्या थकबाकीच्या सींदभामत 
कोणत्याही थवरूपाची तरतदू ववचारात न घेता सदर अधिसचुना ननगमममत 
केल्याचे ननदर्मनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ५८ मदहन्याींची थकबाकी मींजूर करण्यासींदभामत राज्यभरातनू 
वेगवेगळ्या सींघ्नेच्या माध्यमातनू ननवेदनाद्वारे र्ासनास ववनींती केली 
असनू र्ासनास प्राप्त झालेल्या ववववि सींघ्नाींच्या ननवेदनासींदभामत र्ासन 
थतरावर कोणतीही कायमवाही केली जात नसल्याचे ननदर्मनास आले आहे,    
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर थकबाकीच्या रकमेपासनू राज्यातील फक्त अकृर्ी 
ववद्यापीठातील मर्क्षकेतर कममचारी वगामस वींधचत ठेवण्यात आले असनू कृर्ी 
ववद्यापीठ राहुरी, महाराषर पर् ु व मत्थय वव्ान ववद्यापीठ नागपरु, 
महाराषर आरोग्य वव्ान ववद्यापीठ नामर्क, डके्कन कॉलेज पदवीिर 
सींर्ोिन कें द्र पणेु, गोखले राज्यर्ाथत्र व अथमर्ाथत्र पणेु, कला व सींचालनालय 
मुींबई, द्ळक महाराषर ववद्यापीठ पणेु, यर्वींत चहेंहाण मकु्त ववद्यापीठ 
नामर्क, राजीव गाींिी सायन्स ॲण्ड ्ेक्नॉलॉजी कममर्न मुींबई, डॉक््र 
बाबासाहेब आींबेडकर तींत्र मर्क्षण ववद्यापीठ, वविी ववद्यापीठ मुींबई 
समाजकायम महाववद्यालयातील कायमरत सवम मर्क्षकेतर कममचारी वगामस 
थकबाकीच्या रकमेचा लाभ ददनाींक १ जानेवारी, २०१६ पासनू मींजूर करण्यात 
आला, परींत ुराज्यातील फक्त १३ अकृर्ी ववद्यापीठाींमध्ये कायमरत असलेल्या 
मर्क्षकेतर कममचारी वगामस ५८ मदहन्याींची थकबाकीची रक्कम मींजूर न 
करण्याचा ननणमय र्ासनाने घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन सदरहू ननणमयाच्या 
सींदभामत उवमररत रक्कम मींजूर करण्याबाबत कोणती कायमवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.उदय सामांि : (१), (२), (३) व (४) राज्यातील अकृर्ी ववद्यापीठाींना 
सातवा वेतन आयोग लाग ू करण्याबाबतचा ननणमय ददनाींक १४/१०/२०२० 
रोजीच्या मींबत्रमींडळ बठैकीत घेण्यात आलेला आहे. कोववड-१९ या सींसगमजन्य 
आजारामळेु उद्भवलेल्या पररस्थथतीत राज्याच्या आधथमक स्थथतीचा ववचार 
करून सींबींधित कममचाऱयाींना सातहेंया वेतन आयोगाचा लाभ ददनाींक 
०१/०१/२०१६ पासनू काल्पननकररत्या मींजरू करून प्रत्यक्ष लाभ ददनाींक 
०१/११/२०२० पासनू अनु् ेय केलेले आहेत.  
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.  

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

औरांगाबाद जजल््यािील ररक्षाचालिाांच ेलायसन्स ि परशमट  
िपासण्याबाबि 

  

(५३) * १०६०२ श्री.अांबादास दानिे : सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) औरींगाबाद स्जल्हयात ररक्षाींची सींखया वाढून ३५ हजाराींवर गेल्याचे माहे 
सप् े्ंबर, २०२१ मध्ये वा त्यादम्यान ननदर्मनास आले असनू वाहतकू 
पोमलसाींकडून ररक्षाचालकाींच े लायसन्स, परमम्, क् यआुर कोड तपासले जात 
नसल्याचेही ननदर्मनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, स्जल्हयात सरुु असलेल्या ररक्षाींची पोमलसाींकडून तपासणी होत 
नसल्याने प्रवार्ाींच्या तसेच मदहलाींच्या सरुक्षेचा प्रश्न ननमामण झाला आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार औरींगाबाद स्जल्हयातील ररक्षाचालकाींच्या 
ररक्षाींची तपासणी करण्याबाबत कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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अॅि. अतनल परब : (१) व (२) हे खरे नाही. 
 प्रादेमर्क पररवहन अधिकारी, औरींगाबाद कायामलयाच्या 
अमभलेखानसुार औरींगाबाद स्जल्हयात ररक्षाींची सींखया १८५०१ इतकी आहे. 
 ररक्षाींची तपासणी पोलीस तसेच पररवहन ववभागाकडून करण्यात येत े
व दोर्ी वाहनाींववरुध्द कायद्यातील तरतदुीनसुार कारवाई करण्यात येत.े 
त्यामळेु प्रवार्ाींच्या व मदहलाींच्या सरुक्षेबाबतचा प्रश्न उद्भवत नाही. 
(३) सहाय्यक पोलीस आयकु्त, वाहतकू, औरींगाबाद र्हर व पोलीस अिीक्षक, 
औरींगाबाद ग्रामीण कायामलयाकडून मादहती प्राप्त झाली आहे. सहाय्यक 
पोलीस आयकु्त, वाहतकू, औरींगाबाद र्हर याींनी ददनाींक ०१/०१/२०२१ त े
२४/११/२०२१ या कालाविीत लायसन्स व परमम् असे एकूण ५०९ ररक्षा 
चालकाींवर कारवाई केली आहे. तसेच औरींगाबाद र्हरामध्ये इतर वाहतकू 
ननयमाींचे उल्लींघन करणाऱ या एकूण ४५५६९ ररक्षा चालकाींवर कारवाई करुन 
एकूण रुपये ९८६२७००/- तडजोड र्लु्क वसलू केले आहे. तसेच प्रादेमर्क 
पररवहन अधिकारी, औरींगाबाद कायामलयाच्या वायवेुग पथकामाफम त ऑ्ोररक्षा 
तपासणी मोहीम ननयममतररत्या राबववण्यात येत.े प्रादेमर्क पररवहन 
अधिकारी, औरींगाबाद कायामलयाच्या वायवेुग पथकामाफम त केलेल्या ऑ्ोररक्षा 
तपासणी मोदहमेची मादहती अर्ी आहे.  
 ददनाींक ०१/०४/२०२० त े३१/०३/२०२१ एकूण १८४० वाहनाींची तपासणी 
केली. त्यामध्ये ८६२ वाहने दोर्ी आढळून आली त्यापकैी ३६३ वाहनाींनी दींड 
भरला असनू ४९९ वाहनाींचा दींड भरणा प्रलींबबत आहे. 

ददनाींक ०१/०४/२०२१ त े२५/११/२०२१ एकूण २११६ वाहनाींची तपासणी 
केली. त्यामध्ये १५८३ दोर्ी वाहने आढळून आले असनू त्यापकैी ६९४ 
वाहनाींनी दींड भरला असनू ८८९ वाहनाींनी दींड भरलेला नाही. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 
 

----------------- 
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नागपुर जजल्हा पररषदेच्या शाळाांच्या शौचालयाांची दरुुस्िी  
िरुन सांरक्षि शभांि बाांधण्याबाबि 

  

(५४) * १०७५२ श्री.प्रिीण दटिे, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.प्रविण दरेिर, 
श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपरु स्जल्हा पररर्देच्या १३७ र्ाळाींमध्ये मलुाींचे व मलुीींच े र्ौचालय 
एकत्र असल्याची बाब माहे सप् े्ंबर, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्मनास 
आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सवम मर्क्षा अमभयान, डीपीसीच्या माध्यमातनू र्ाळेसाठी ननिी 
उपलब्ि होत असतानाही प्राथममक र्ौचालयाची सवुविा उपलब्ि नाही, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मोठ्या प्रमाणात ननिी ममळूनही नागपरु स्जल्हा पररर्देच्या 
र्ाळाींमध्ये ६५० र्ौचालये ननकृष् दजामची असनू ती वापरण्या योग्य नाहीत 
तसेच, २२२ र्ाळाींना सींरक्षक मभींत नाही व ४२४ र्ाळाींचे सींरक्षक मभींतीचे काम 
अपणुामवथथेत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर र्ौचालयाींची दरुुथती करुन सींरक्षक मभींत बाींिण्याबाबत 
लोकप्रनतननिीींनी लेखी तक्रार व ननवेदन ेसादर केली आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले व त्यानरु्ींगाने नागपरु स्जल्हा पररर्देच्या र्ाळाींच्या 
र्ौचालयाींची दरुुथती करुन सींरक्षक मभींत बाींिण्याबाबत कोणती कायमवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. िषाय गायििाि : (१) हे खरे नाही. 
(२) अींर्त: खरे आहे. 
(३) अींर्त: खरे आहे. 
 स्जल्हा पररर्देच्या एकूण ५१६ र्ाळाींमिील र्ौचालये ननकृष् दजामची 
आहेत तसेच २१८ र्ाळाींमध्ये सींरक्षक मभींत नसनू ४११ र्ाळाींमध्ये सींरक्षक 
मभींतीचे काम अिमव् आहे.  
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(४) होय. 
(५) राज्यातील थथाननक थवराज्य सींथथाींच्या र्ाळाींना मर्क्षण हक्क 
कायद्यानसुार (RTE) आवश्यक असलेल्या मलूभतू सोई-सवुविा भारत 
सरकारकडून समग्र मर्क्षा कायमक्रमाींतगमत उपलब्ि असलेल्या ननिीच्या 
मयामदेत मींजूर करण्यात येतात. तसेच स्जल्हा पररर्दाींकडून वगम खोल्याींची 
ननकड व ननिीच्या उपलब्ितनेसुार स्जल्हा वावर्मक योजना, स्जल्हा पररर्द 
सेस फीं ड, आमदार-खासदार ननिी, चौदावा/ पींिरावा ववत्त आयोग व 
सी.एस.आर इत्यादी माध्यमाींतनू उपलब्ि केल्या जातात.  
(६) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

राज्यािील खाद्यिेल ि िेलबबया साठिणुिीिरील  
तनबांधाची मयायदा ठरविण्याबाबि 

  

(५५) * १०३८८ श्री.सदाशशि खोि, श्री.गोवपचांद पिळिर : सन्माननीय अन् न 
ि नागरी परुिठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) कें द्र र्ासनाने खाद्यतले व तलेबबयाींच्या साठवणुकीवर ननबिं लाग ू
करण्याबाबतचा आदेर् ददनाींक ८ ऑक््ोबर, २०२१ रोजी पाररत केला असनू, 
साठवणकुीवरील मयामदा ठरववण्याबाबतचा ननणमय सींबींधित राज्य र्ासनाने 
घेण्याबाबत सदरहू आदेर्ात नमदू केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नसैधगमक आपत्ती व आधथमक सींक्ात सापडलेल्या तलेबबया 
उत्पादक र्तेकऱयाींना ददलासा देण्यासाठी राज्य र्ासनाने सध्या अस्थतत्वात 
असलेल्या कोणत्याही खाद्यतले व तलेबबया साठवणकुीवर ननबिं लाव ूनये 
अर्ी मागणी मा.लोकप्रनतननिीींनी मा.मखुयमींत्री याींच्याकड े ददनाींक          
१२ ऑक््ोबर, २०२१ रोजी एका लेखी पत्राद्वारे केली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन उक्त मागणीच्या 
अनरु्ींगाने कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.छगन भजुबळ : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) यासींदभामत कृर्ी व पणन ववभागाचे अधिकारी तसेच हेंयापारी 
सींघ्नासोबत बठैका घेण्यात आल्या असनू राज्यातील खाद्यतले व 
तलेबबयाींच्या उत्पादनाची सद्य:स्थथती व त्याींचे स्थथर दर ववचारात घेता 
राज्यात खाद्यतले व तलेबबयाींच्या साठवणुकीींवर ननबिं लाग ू न करण्याचा 
ननणमय घेण्यात आला आहे. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 
 ----------------- 
  

राज्याि घरोघरी नळाद्िारे पाणीपुरिठा योजना राबविण्याबाबि 
  

(५६) * ११२२६ श्री.रमेश िराि : सन्माननीय पाणीपरुिठा ि स्िच्छिा मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात सन २०२४ पयतं घरोघरी नळाने पाणीपरुवठा या योजनेसाठी कें द्र 
र्ासनाने राज्य र्ासनाला सन २०१९-२०२० या ववत्तीय वर्ामत रुपये ८४७.९७ 
को्ीींचा ननिी ददल्याच े ददनाींक ८ फेब्रवुारी, २०२१ रोजी वा त्यादरम्यान 
ननदर्मनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ननिी मिून केवळ ४० ्क्के रक्कम या योजनेवर राज्य 
र्ासनाने खचम केल्याच ेननदर्मनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, नळाने घरोघरी पाणीपरुवठा करण्याच्या कें द्र र्ासनाच्या 
योजनेचा र्ासनास लाभ झाला आहे काय, तसेच इतर ननिी वापरुनही 
राज्यातील जनतचेी नळाद्वारे पाणी परुवठ्याची सोय करण्याकरीता कोणत्या 
अडचणी ननमामण झाल्या आहेत ? 
  
श्री.गलुाबराि पाटील : (१) अींर्त: खरे आहे. 
 कें द्र र्ासनाने जल जीवन ममर्नकरीता ववत्तीय वर्म २०१९-२०२० 
मध्ये कें द्र दहश्श्यापो्ी रुपये ८४७.९७ को्ी ननयतहेंयय ठेवला होता. या 
ननिीपकैी प्रत्यक्षात राज्यास ददनाींक २५/११/२०१९ रोजीच्या आदेर्ान्वये रुपये 
३४५.२८ को्ी ननिी प्राप्त झाला.  
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(२) जल जीवन ममर्न अींतगमत ववत्तीय वर्म २०१९-२०२० मध्ये कें द्र 
दहश्श्याचा रुपये ३०८.०४ को्ी ननिी खचम झाला आहे. 
(३) होय. 
 कें द्र र्ासनाच्या जल जीवन ममर्न योजनेचा राज्यातील जनतलेा 
ननस्श्चतच लाभ होत आहे. याद्वारे ग्रामीण भागातील प्रत्येक कु्ुींबाींपयतं 
ननयममत व वपण्यायोग्य दजेदार पाणी नळाद्वारे परुववण्याचे उदद्दष् आहे. 

सदर योजना ममर्नथतरावर राबववण्यात येत असनू यापवूीच्या अपणूम 
योजना, कोववडमळेु उद्भवलेल्या पररस्थथतीमध्ये सवेक्षणासाठी कामाींमध्ये 
ववलींब, उन्हाळ्यात थत्रोत आ्णे, पाणी गणुवत्ता राखणे, लोकसहभाग 
वाढवणे इ. ममर्न अींतगमत अडचणी असनू त्याींच े यथायोग्य ननराकरण 
करण्यात येत आहे. 

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

राज्यािील अनुदातनि महाविद्यालयािील ररक्ि असलेली प्राचायय 
पदाांची भरिी प्रकक्रया सुरु िरणेबाबि 

  

(५७) * १०४६४ श्री.सतिश चव्हाण, श्री.विक्रम िाळे, श्री.अमरनाथ राजूरिर, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुायणी : सन्माननीय उच् च ि िांत्र शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील अनदुाननत महाववद्यालयातील ६० ्क्के प्राचायाचंी पदे ररक्त 
असनू र्ासन पररपत्रक ददनाींक २३ माचम, २०२१ नसुार व सींचालनालयाच्या 
प्रथतावानसुार ददनाींक ०३ मे, २०२० रोजी ररक्त असलेल्या अनदुाननत 
महाववद्यालयातील प्राचायाचंी पदे भरण्यास मान्यता ददली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, प्राचायम हे प्रर्ासकीय कामकाज, नॅक मलु्याींकन सींबींधित 
महाववद्यालयाचे आहरण/ववतरण अधिकारी तसेच र्कै्षणणक 
कामकाजाच्यादृष्ीने महत्वाचे पद असल्याने प्राचायम पदाची भरती करण्याची 
कायमवाही तात्काळ करणे आवश्यक आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ७ हेंया वेतन आयोगाच्या मर्फारर्ीनसुार प्राचायम पद हे एएल-
१३ए मध्ये तर प्राध्यापकाचे पद एएल-१४ ग्रेड मध्ये मान्य केल्याने 
प्राचायांचा दजाम कमी झाल्याने प्राचायम होण्यास कोणीही तयार होत नाही, हे 
ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन मान्य असलेली 
प्राचायांची ररक्त पदे भरुन प्राचायम पद एएल-१४ ग्रेडमध्ये करण्याबाबत 
कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.उदय सामांि : (१) हे खरे नाही. 
 अर्ासकीय अनदुाननत महाववद्यालयाींतील दैनींददन प्रर्ासकीय व 
र्कै्षणणक कामकाज हेंयवस्थथत पार पाडण्यासाठी तसेच राषरीय मलु्याींकन व 
अधिथवीकृती प्रमाणणकरण (NAAC) ममळण्याकरीता पदभरतीचे ननबिं 
मर्थील करून उच्च व तींत्र मर्क्षण ववभागाच्या ददनाींक १२/११/२०२१ च्या 
आदेर्ान्वये अर्ासकीय अनदुाननत महाववद्यालयाींतील प्राचायम सींवगामतील 
पदभरतीस १०० % मान्यता देण्यात आलेली आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) व (४) हे खरे नाही. 
 कें द्र र्ासनाच्या मनषुयबळ ववकास मींत्रालयाच्या ददनाींक ०२/११/२०१७ 
च्या पत्रात पदवी महाववद्यालयाींतील प्राचायम सत्र १३-ए व पदहेंयतु्तर 
महाववद्यालयाींतील प्राचायम थतर १४ अर्ी सातहेंया वेतन आयोगात वेतनिेणी 
अनु् ेय केलेली आहे. कें द्र र्ासनाने ववहीत केल्याप्रमाणेच र्ासन ननणमय 
ददनाींक ०८/०३/२०१९ अन्वये राज्यातील अकृर्ी ववद्यापीठे व सींलस्ग्नत 
महाववद्यालयाींतील प्राचायानंा ७ हेंया वेतन आयोगाची वेतनिेणी लाग ूकेली 
आहे. सबब, प्राचायांचा दजाम कमी होणे व पररणामी प्राचायम होण्यास कोणी 
तयार होत नाही, हे म्हणणे उधचत होणार नाही. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

----------------- 
राज्यािील विद्यार्थयाांना सुविधेविना स्पधाय परीक्षा 

 प्रशशक्षण सुरु िेल्याबाबि 
  

(५८) * ११०७० श्री.अशभजजि िांजारी, श्री.अशोि ऊफय  भाई जगिाप, श्री.राजेश 
राठोि, श्री.अमरनाथ राजूरिर, िॉ.िजाहि शमर्ाय, श्री.जयांि आसगाििर, 
श्री.मोहनराि िदम, िॉ.सधुीर िाांबे : सन्माननीय उच् च ि िांत्र शशक्षण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यात कोरोना काळात ववद्यावेतन, वसनतगहृ, अभ्यामसका ही सवुविा 
न देता थपिाम परीक्षा प्रमर्क्षणाचा अवलींब ववववि सींथथा आणण र्ासनाकडून 
सन २०२० पासनू सरुु करण्यात आला आहे, हे खरे आहे, 
(२) असल्यास, थपिाम परीक्षा प्रमर्क्षणामळेु ववद्यार्थयांचे नकुसान होत असनू 
प्रमर्क्षणाला ववद्यार्थयांचा प्रनतसादही कमी ममळू लागला आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन उक्त प्रकरणी पनु्हा 
ननणमय घेऊन ववद्यार्थयांकरीता ववद्यावेतन, वसनतगहृ व अभ्यामसका सरुु 
करण्याबाबत कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.उदय सामांि : (१) अींर्त: खरे आहे. 
 कोववड-१९ चा प्रादभुामव रोखण्यासाठी कें द्र व राज्य र्ासनाच्या 
सचुनाींना अनसुरुन वसनतगहृ व अभ्यामसका बींद करण्याचा ननणमय घेण्यात 
आला होता. तथावप, ववद्यार्थयांचे प्रमर्क्षण बींद नहेंहत.े कोववड-१९ चा प्रादभुामव 
लक्षात घेता ववद्यार्थयांना ऑनलाईन प्रमर्क्षण देण्यात आल े आहे. या 
प्रमर्क्षण काळात उपस्थथत ववद्यार्थयांना ववद्यावेतन उपलब्ि करुन देण्याचा 
प्रथताव र्ासनाच्या ववचारािीन आहे. 
(२) हे खरे नाही.  
 कोरोना काळात देखील राज्य प्रर्ासकीय हेंयवसाय मर्क्षण सींथथा, 
मुींबई व भारतीय प्रर्ासकीय सेवा पवुम प्रमर्क्षण कें द्र, नागपरू, कोल्हापरू, 
नामर्क, अमरावती, औरींगाबाद येथील प्रमर्क्षण कें द्रावरील प्रवेर् प्रकक्रया 
ऑनलाईन पध्दतीने राबववण्यात येऊन सवम प्रमर्क्षण कें द्राच्या प्रवेर् 
क्षमतनेसुार ववद्यार्थयांना प्रवेर् देण्यात आला आहे. तसेच सवम प्रमर्क्षणाथी 
करीता ददनाींक १०/०५/२०२१ त े ददनाींक १०/१०/२०२१ या कालाविीत 
ऑनलाईन प्रमर्क्षण वगम घेण्यात आल ेआहेत. या ऑनलाईन प्रमर्क्षण वगामत 
ववद्याथी मोठ्या सींखयेने उपस्थथत होत.े 
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(३) सन २०२१ मिील प्रमर्क्षणाचा कालाविी सींपला असनू सन २०२२ करीता 
सामाईक प्रवेर् परीक्षा घेण्याची कायमवाही सरुु करण्यात आली आहे. त्यानसुार 
नवीन प्रमर्क्षण वगम लवकरात लवकर सरुु करण्यात येऊन कोववडच्या 
पररस्थथतीनसुार प्रत्यक्ष प्रमर्क्षणवगम, वसनतगहृ व अभ्यामसका या सवुविा 
उपलब्ि करुन देण्यात येतील. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 
 ----------------- 
  

मौजे जळगाांि (िा.िोरेगाि, जज.सािारा) येथील राष्ट्रीय पेयजल 
योजनेि आधथयि गैरव्यिहार र्ाल्याबाबि 

  

(५९) * ११३७२ श्री.शशशिाांि शश ांदे : सन्माननीय पाणीपरुिठा ि स्िच्छिा 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौजे जळगाींव (ता.कोरेगाव, स्ज.सातारा) येथील राषरीय पेयजल 
योजनेंतगमत नळपाणीपरुवठा करण्यासाठी र्ासनाने सन २०१६ मध्ये उक्त 
योजनेस मींजुरी ददली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर योजनेच्या ननकर्ानसुार ग्रामथथाींचा लोक सहभाग 
म्हणून रुपये ४,२९,०००/- इतकी लोकवगमणी ग्रामथथाींकडून गोळा करण्यात 
येवनू ती बँकेच्या बचत खात्यात भरणा केली होती, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, र्ासनाच्या ददनाींक ९ जुल,ै २०१४ रोजीच्या र्ासन 
ननणमयानसुार लोकवगमणीची रक्कम बचत खात्यातनू काढता येणार नाही असे 
ननबिं असताना तत्कालीन अध्यक्ष/सधचव, ग्रामीण पाणीपरुवठा व थवच्छता 
सममती, जळगाींव याींनी ददनाींक २९ ऑगथ्, २०१६ व ददनाींक २७ सप् े्ंबर, 
२०१६ रोजी समुारे ४,५०,०००/- इतकी रक्कम ननयमबाहयररत्या काढून र्ासन 
ननणमयाचे उल्लींघन केल्याच े माहे ऑक््ोबर, २०२० मध्ये ननदर्मनास आले,    
हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर रक्कम ननयमबाहयररत्या बँक बचत खात्यातनू 
काढल्यामळेु बँक बचत खात्याच्या ननयमानसुार ३.२५ ्क्के हेंयाजदराने 
ममळणाऱया रुपये ३९,५५०/- इतक्या रकमेचे नकुसान झाल्यामळेु ती रक्कम 
तत्कालीन सममतीच्या पदाधिकाऱयाींनी स्जल्हापररर्देकड े भरणा करावी अर्ी 
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नो्ीस कोरेगाव पींचायत सममतीने माहे सप् े्ंबर, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान 
ग्रामपींचायतीस पाठववली असल्याचेही ननदर्मनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन सदर रक्कम 
सींबींधिताींनी भरणा करण्याबाबत कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
 
श्री.गलुाबराि पाटील : (१) अींर्त: खरे आहे. 
 सदर योजनेस ग्रामपींचायत जळगाींव ता.कोरेगाव ग्रामसभा ठराव 
क्रमाींक ४, ददनाींक २७/०५/२०१४ अन्वये प्रर्ासकीय मींजूरी देण्यात आलेली 
आहे. 
(२), (३) व (४) होय, हे खरे आहे. 
(५) मौजे जळगाींव, ता.कोरेगाव, स्ज.सातारा येथील राषरीय पेयजल 
योजनेंतगमत नळ पाणीपरुवठा योजनेची लोकवगमणी रुपये ४,२९,०००/- व 
हेंयाजाची रक्कम रुपये २१,०००/- अर्ी एकूण रक्कम रुपये ४,५०,०००/- एवढी 
रक्कम र्ासन ननणमय ददनाींक ०९/०७/२०१४ नसुार लोकवगमणी रक्कम माफ 
करण्यात आलेली अर्ा समजूतीने काढण्यात आली होती. परींत ुसदर रक्कम 
र्ासन ननणमयानसुार लोकवगमणीची रक्कम काढता येणार नाही हे ननदर्मनास 
आल्यानींतर सदरची रक्कम रुपये ४,५०,०००/- ददनाींक २०/०६/२०१९ अखेर 
ग्रामपींचायत जळगाींव तत्कालीन अध्यक्ष/सधचव, ग्रामीण पाणीपरुवठा व 
थवच्छता सममती जळगाींव याींनी जमा केलेली आहे. व तसा खुलासा सादर 
केला आहे. तद्नींतर ददनाींक २५/०६/२०१९ रोजीच्या कायमकारी अमभयींता, 
ग्रामीण पाणीपरुवठा स्जल्हा पररर्द, सातारा याींचेकडील पत्रान्वये ददनाींक 
२७/०९/२०१६ पासनू आज अखेर देय होणारे हेंयाज वसलु करणेबाबत ननदेर् 
प्राप्त झाल्यानींतर ददनाींक ०२/०३/२०२० रोजी हेंयाजाची रक्कम रुपये ३९,५५०/- 
भरणेबाबत सधूचत करण्यात आले असनू कोववड-१९ ववर्ाणूचा प्रादभूामव 
वाढल्याने सदर रक्कम भरणेस ववलींब झालेला असनू ददनाींक २३/११/२०२०  
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रोजी रक्कम रुपये ३९,५५०/- ग्रामपींचायत जळगाींव येथे तत्कालीन 
अध्यक्ष/सधचव याींनी भरणा केलेली आहे. व तसा जबाब सादर केलेला आहे. 
सदरची रक्कम ग्रामपींचायत जळगाींव येथ े जमा झालेली आहे. त्यामळेु 
सींबींधिताींवर कोणतीही प्रर्ासकीय कारवाई प्रथताववत करणेत आलेली नाही. 
 ----------------- 
  
राज्यािील िौशल्य विद्यापीठािील िुलगुरु ि िुलसधचि पदाांिरील 

 तनयुक्िी िरण्याबाबि 
  

(६०) * १०५७९ श्री.अरुण लाि, श्री.शशशिाांि शश ांदे, श्री.विक्रम िाळे, श्री.अमोल 
शमटिरी, श्री.अरुणिािा जगिाप, श्री.सांजय दौंि : सन्माननीय िौशल्य 
वििास, रोजगार ि उद्योजििा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील    
काय :- 
(१) राज्यातील ववद्यार्थयानंा कौर्ल्यावर आिारीत मर्क्षण ममळण्यासाठी 
र्ासनाने र्ासकीय कौर्ल्य ववद्यापीठ मींजूर करुन त्यानींतर आणखी ६ 
खाजगी कौर्ल्य ववद्यापीठास मींजूरी ददल्याचे माहे जुल,ै २०२१ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदर्मनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्यासाठी ५०० को्ीींची आधथमक तरतदू करुन र्ासनामाफम त 
दरवर्ी रुपये १०० को्ी देण्यात येणार असल्याचे मा.कौर्ल्य ववकास, 
रोजगार व उद्योजकता मींत्री याींनी ददनाींक ६ ऑगथ्, २०२१ रोजी जाहीर 
केल्याचे ननदर्मनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर र्ासकीय ववद्यापीठाींवर कुलगरुु व कुलसधचव पदाींची 
ननयकु्ती करण्यासाठी र्ासनाने माहे जुल,ै २०२१ मध्ये जादहरात प्रमसध्द 
करुन या जादहरातीची प्रकक्रया त्या ववभागाच्या मा.अनतररक्त मखुय सधचव व 
मा.सह सधचव याींनी राबववली असल्याचेही ननदर्मनास आले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, मा.कुलगरुू व कुलसधचव पदासाठी अजम करणाऱयाींमध्ये 
जादहरात प्रकक्रया राबववणाऱया मा.अनतररक्त मखुय सधचव तसेच मा.सहसधचव 
याींचा समावेर् असनू र्ासकीय कौर्ल्य ववद्यापीठाच्या पद ननवडीची 
जादहरात प्रकक्रया राबववणारे अनतररक्त मखुय सधचव व सहसधचव हे सदरहू 
पदाींसाठी पात्र ठरतात, हे ही खरे आहे काय, 
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(५) असल्यास, प्राप्त झालले्या अजामची छाननी कौर्ल्य ववकास ववभागाच्या 
मा.प्रिान सधचव याींच्या प्रमखुत्वाखाली अन्य र्ासकीय वररषठ अधिकाऱयाींच्या 
सममतीमाफम त करण्यात येणार असनू जादहरातीनसुार पदननहाय एकूण ककती 
अजम प्राप्त झाले व त्यानसुार मा.कुलगरुु पदासह अजामची छाननी सममतीने 
केली आहे काय, असल्यास केहेंहा, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.निाब मशलि : (१) होय, हे अींर्त: खरे आहे. महाराषर राज्य कौर्ल्य 
ववद्यापीठ (सावमजननक अथमसहास्य्यत) थथापनेबाबतचे वविेयक मींजूर 
झाल्यानींतर आणखी एका खाजगी (थवयींअथमसहास्य्यत) कौर्ल्य ववद्यापीठास 
मींजूरी देण्यात आली आहे. 
(२) होय, हे अींर्त: खरे आहे. 
 ददनाींक १७ फेब्रवुारी २०२१ रोजी झालेल्या मींबत्रमींडळ बठैकीमध्ये, 
महाराषर राज्य कौर्ल्य ववद्यापीठ थथापनेनींतर कौर्ल्य ववद्यापीठासाठी 
प्रर्ासन, इमारत इत्यादीकरीता र्ासनातफे प्रनतवर्ी समुारे रुपये ५० को्ी 
इतका ननिी पढुील १० वर् े देण्याबाबतच्या प्रथतावास मींजूरी प्राप्त झाली 
आहे. 
(३) होय, हे अींर्त: खरे आहे. 
 महाराषर राज्य ववद्यापीठावर कुलगरुु व कुलसधचव पदाींची ननयकु्ती 
करण्यासाठी, र्ासन मान्यतनेे जादहरात ददनाींक १४ मे, २०२१ रोजी प्रमसध्द 
करण्यात आली. जादहरातीची प्रकक्रया या ववभागाच्या तत्कालीन मा.अनतररक्त 
मखुय सधचव व मा.सह सधचव याींनी राबववली. 
(४) होय. 
 जादहरातीमध्ये नमदू अहमता िारण करणाऱया सवम उमेदवाराींना 
जादहरातीस प्रनतसाद म्हणून अजम करण्याची मभुा आहे. 
(५) जादहरातीनसुार पदननहाय, कुलगरुू पदासाठी ५९ व कुलसधचव पदासाठी 
४५ असे एकूण १०४ अजम प्राप्त झाले. प्राप्त झालले्या अजाचंी छाननी, 
र्ासनाने नेमनु ददलेल्या त् सममतीमाफम त ददनाींक ०९/०८/२०२१ व ददनाींक 
२४/०८/२०२१ रोजी आयोस्जत बठैकीत करण्यात आली. सदर सममतीमध्ये 
र्ासकीय अधिकाऱ याींसह अन्य मर्क्षण त् सदथयाींचा देखील समावेर् 
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करण्यात आला. सदर जादहरातीचे थवरूप मोघम असल्यामळेु व अजम 
मागववतवेेळी पवूमननिामररत ननवड ननकर्ाींअभावी, उधचत उमेदवाराची ननवड 
करू र्कत नसल्याचे मत त् सदथयाींनी हेंयक्त केले. तसेच सदर अधिकार 
र्ासनाचे असल्यामळेु, महाराषर राज्य कौर्ल्य ववद्यापीठ अधिननयमातील 
कलम ८१ प्रमाणे र्ासन थतरावर कायमवाही करावी, असे अमभप्राय र्ासनास 
सादर करण्यात आले आहेत. 
(६) प्रश्न उद्भवत नाही. 
 महाराषर राज्य कौर्ल्य ववद्यापीठ अधिननयमातील कलम ८१ मिील 
तरतदूीस अनसुरुन ववद्यापीठाचे प्रथम कुलगरुु व प्रथम कुलसधचव याींची 
ननयकु्ती करण्याचे अधिकार र्ासनास असल्यामळेु सदर पदाींवरील ननयकु्ती 
करण्याचा प्रथताव र्ासनाच्या ववचारािीन आहे.  
 ----------------- 

 
औरांगाबाद शहरािील शसििो बसस्थानि ि बसिपेोच्या िामामध्ये 

आधथयि गैरव्यिहार होि असल्याबाबि 
  

(६१) * १०४१३ श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) औरींगाबाद र्हरातील जळगाव नगर येथील मसडको बसथथानक व बस 
डपेो बीओ्ी तत्वावर ववकमसत करण्याबाबत पररवहन ववभागाने मींजुरी प्रदान 
केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर मसडको बसथथानक व बस डपेोच ेकाम बीओ्ी तत्वावर 
देत असताना यामध्ये मोठ्या प्रमाणात आधथमक अननयममतता व गरैहेंयवहार 
झाल्याने पररवहन ववभागाचे आधथमक नकुसान झाले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे, चौकर्ीत काय 
आढळून आले, तद्नसुार औरींगाबाद मसडको बसथथानक व बस डपेोच्या 
कामामध्ये आधथमक अननयममतता व गरैप्रकार करणाऱया सींबींधिताींवर कोणती 
कारवाई केली व करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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अॅि. अतनल परब : (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) औरींगाबाद मसडको बसथथानकाच्या प्रकल्पाच्या ववकासकाची ननवड 
ई-ननववदेहेंदारे करण्यात आलेली आहे. त्यामळेु कामामध्ये आधथमक 
अननयममतता व गरैप्रकार होण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

भांिारा जजल््यािील पययटन स्थळाांच्या वििासािररिा तनधी 
 उपलब्ध िरुन देण्याबाबि   

(६२) * ११२७५ िॉ.पररणय फुिे, श्री.प्रविण दरेिर, अॅि.तनरांजन िािखरे, 
श्री.तनलय नाईि, श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रिीण दटिे : सन्माननीय पययटन 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) भींडारा स्जल्हयातील कोका वन्यजीव अभयारण्य, नागणझरा अभयारण्य, 
आबागड ककल्ला, रावणवाडी तलाव, चाींदपरू तलाव, मर्वनीबाि जलतरण 
तलाव, पवनीचा ककल्ला इ. पयम् नथथळाींचा ववकास ननिी अभावी प्रलींबबत 
असल्याच े माहे ऑक््ोबर, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्मनास आले,     
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, भींडारा स्जल्हयाच्या पयम् नथथळाींच्या ववकासासाठी सवम 
थथळाींचा सवुविायकु्त ववकास आराखडा तयार करुन ननिी उपलब्ि करुन 
देण्याची मागणी थथाननक लोकप्रनतनीिीींनी र्ासनाकड ेकेली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन स्जल्हयाच्या पयम् न 
क्षेत्राचा लोकोपयोगी ववकास होण्यासाठी तसेच पयम् न क्षेत्राचा प्रचार, प्रसार 
होण्यासाठी कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.आददत्य ठािरे : (१) नाही. 
(२) होय. 
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(३) भींडारा स्जल्हयातील पयम् नथथळाींच्या ववकासासाठी प्रादेमर्क पयम् न 
ववकास योजनेंतगमत सन २०१५-२०१६ त े सन २०१८-२०१९ या कालाविीत 
रुपये २८३५.५१ लक्षच्या कामाींना प्रर्ासकीय मान्यता देऊन रुपये १०५२.०६ 
लक्ष ननिी ववतरीत करण्यात आला आहे. यामध्ये वाही लेक (ता.पवनी), 
बलसमदु्र व बदु्धीष् ऑकामलॉस्जकल साई् (पवनी) मौजे नरमसींग ्ेकडी 
माडगी (ता.तमुसर), मौज े भगुाींव/ मेंढा (ता.लाखणी), मसदे्धश्वर रावणवाडी, 
अींबादेवी रावणवाडी, मौज े िु्ेरा महादेव पहाडी (बावनथडी नदी), मौज े
गोपीवाडा (र्हापरू) बल्याची वाडी पहाडी, चोंडशे्वरी माता मींदीर (ता.मोहाडी), 
नागणझरा पयम् न कें द्र, मौजा दसबल पहाडी (हत्तीडोई), पवनी येथील 
भाईतलाव इत्यादी दठकाणच्या पयम् न ववकास कामाींचा समावेर् आहे. 
 महाराषर पयम् न ववकास महामींडळामाफम त नागणझरा व चाींदपरू येथे 
पयम् क सवुविा ववकमसत करण्याचे काम हाती घेण्यात आले असनू चाींदपरू 
येथील काम माहे मे, २०२२ पयतं पणूम करण्याचे ननयोस्जत आहे. 
 भींडारा स्जल्हा ननयोजन सममतीमाफम त मागील दोन वर्ाममध्ये भींडारा 
स्जल्हयातील ववववि पयम् नथथळाींच्या ववकासाची रुपये ७०४.८५ लक्षची काम े
मींजूर करण्यात आलेली आहेत.  
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

सोलापुर जजल््यािील दधू भेसळ िरणाऱयाांविरुध्द िारिाई िरण्याबाबि  
  

(६३) * १११६३ श्री.रणजजिशसांह मोदहि-ेपाटील : सन्माननीय अन्न ि औषध 
प्रशासन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सोलापरु स्जल्हयात अन्न व और्ि प्रर्ासनाने सन २०२१ मध्ये 
्ाकलेल्या िाडीतनू घेतलेल्या १८८ नमनु्यातनू फॅ् वाढवण्यासाठी दिुात 
यरुरया व मीठ ममसळत असल्याची काही प्रकरणे ननदर्मनास आली आहेत, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार दिुातील भेसळ रोखण्याबाबत कायमवाही करुन 
सींबींधित भेसळ करणाऱयाींववरुध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
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िॉ. राजेंद्र शश ांगणे : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद्भवत नाही. 
 

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

शासिीय औद्योधगि प्रशशक्षण सांस्थेिील िां त्राटी तनदेशि पदाांना 
तनयशमि िरण्याबाबि 

  

(६४) * १०३७८ श्री.विक्रम िाळे, िॉ.सधुीर िाांबे, श्री.बाळाराम पाटील, श्री.जयांि 
आसगाििर : सन्माननीय िौशल्य वििास, रोजगार ि उद्योजििा मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील र्ासकीय औद्योधगक प्रमर्क्षण सींथथाींमध्ये कीं त्रा्ी पध्दतीवर 
कायमरत असलेल्या ३३४ ननदेर्काींना राज्यातील औद्योधगक प्रमर्क्षण 
सींथथाींमध्ये ररक्त असलेल्या पदाींवर ननयममत सेवेत सामावनू घेण्याबाबतची 
मर्फारस मींबत्रमींडळ उपसममतीने र्ासनास केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, र्ासनाच्या ददनाींक २३ ऑगथ्, २०१० च्या आदेर्ानसुार र्ासकीय 
औद्योधगक प्रमर्क्षण सींथथाींमध्ये ३३४ ननदेर्काींना दोन वर्ामसाठी ननयकु्ती 
देण्यात आल् यानींतर दोन वर्ामची मदुतवाढ देवनू एकूण चार वर्ामच्या सेवेनींतर 
सन २०१४ मध्ये त्याींना कायममकु्त करण्यात आले, कायममकु्तीनींतर पनु्हा सवम 
३३४ ननदेर्काींना मानिन तत्वावर कीं त्रा्ी पध्दतीने सेवेत घेण्यात आले, हे 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मींबत्रमींडळ उपसममतीच्या मर्फारर्ीकड े जाणीवपवूमक दलुमक्ष 
करून औद्योधगक प्रमर्क्षण सींथथाींमिील ननदेर्काींची ररक्त असलेली ७०० पदे 
थपिाम परीक्षहेेंदारा भरण्यास र्ासनाने मान्यता ददली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, मागील अनेक वर्ांपासनू कायमरत असलेल्या अनभुव प्राप्त 
कीं त्रा्ी ननदेर्काींवर अन्याय होत असल्याने त्याींच्यात तीव्र नाराजी ननमामण 
झाली असनू उक्त ३३४ कीं त्रा्ी पध्दतीवर कायमरत ननदेर्काींना ननयममत सेवेत 
सामावनू घेवनू उवमररत ररक्त पदे भरण्याबाबत र्ासन फेरववचार करून 
त्याबाबतचे सिुाररत आदेर् काढून अन्यायग्रथत ननदेर्काींना न्याय देणार 
आहे काय, तसेच, कीं त्रा्ी तत्वावर मान्यता ददलले्या पदाींना ननयममत पदे 
म्हणून मान्यता देवनू त्यावरील कायमरत मर्क्षकाींना ननयममत वेतनिेणीत 
मान्यता देण्याबाबत कायमवाही करण्यात आली आहे काय, 
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(५) तसेच, उपरोक्त मर्फारर्ीींप्रमाणे प्रथताव मा.मींबत्रमींडळासमोर सादर 
करण्यात आला आहे काय, सदरहू प्रथतावावर कोणता ननणमय घेण्यात आला, 
ननणमयाचे थवरुप काय आहे व त् याबाबतची सद्य:स्थथती काय           
आहे, प्रथतावावर ननणमय घेण्यात आला नसल्यास ववलींबाची कारणे काय 
आहेत ? 
 
श्री.निाब मशलि : (१) हे अींर्त: खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) हे अींर्त: खरे आहे. तथावप, मींबत्रमींडळ उपसममतीच्या अहवालाकड ेदलुमक्ष 
करण्यात आलेले नाही. 
(४) कीं त्रा्ी ननदेर्काींना र्ासन सेवेत ननयममत करण्याची बाब र्ासनाच्या 
ववचाराधिन नाही.  
(५) मा.मींबत्रमींडळ उपसममती अहवाल मा.मींबत्रमींडळासमोर ददनाींक ०८/०३/२०१९ 
रोजी सादर करण्यात आला असनू मा.मींबत्रमींडळाने कीं त्रा्ी कममचाऱयाींना र्ासन 
सेवेत ननयममत करता येत नाही. याबाबतची नोंद घेतली आहे व याबाबत 
मा.महाराषर प्रर्ासकीय न्यायाधिकरण, मुींबई याींनीसधु्दा ददनाींक २७/०८/२०१९ 
रोजी ननणमय ददलेला आहे. 
 ----------------- 
  
राज्यािील शशक्षि ि शशक्षिेिर िमयचाऱयाांच्या िररष्ट्ठ िेिनशे्रणीबाबि  

  

(६५) * १११२६ श्री.िवपल पाटील, श्री.बाळाराम पाटील : सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सहाहेंया वेतन आयोगामध्ये नवननयकु्त प्राथममक मर्क्षकाींना सहाय्यक 
मर्क्षक पररववक्षािीन (मर्क्षण सेवक) कालाविी पणूम केल्यानींतर ५२००-२०२०० 
ग्रेड पे २८०० वेतनिेणी ममळाल्यानींतर च्ोपाध्याय सममतीने केलेल्या 
मर्फारर्ीनसुार मळू वेतनात वाढ होऊन गे्रड पे ४२०० अर्ी वेतनिेणी ममळत 
असनू मळू वेतनात गे्रड पेमध्ये १४००/- रुपयाींची वाढ होत,े हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, ददनाींक १ जानेवारी, २००४ नींतर सवेेत आलले्या म्हणजेच 
ददनाींक १ जानेवारी, २०१६ रोजी १२ वर् ेपणूम झालेल्या प्राथममक मर्क्षकाींना  
७ वा वेतन आयोग लाग ूकरताना Pay Matrix ही सींकल्पना आणल्यामळेु 
च्ोपाध्याय सममतीने मर्फारस केलेल्या वररषठ वेतनिेणीचा लाभ नष् झाला 
असनू या मर्क्षकाींना कालबध्द वेतनिेणीचा कोणताही लाभ ममळत नाही,    
हे खरे आहे काय, 
(३) तसेच, राज्यात खाजगी हेंयवथथापनाच्या अनेक र्ाळेतील मर्क्षकेतर 
कममचाऱ याींनी मर्क्षक पदाला आवश्यक असणारी र्कै्षणणक अहमता िारण केली 
असनू र्कै्षणणक पात्रता िारण करणाऱया कममचाऱयाींना २५ ्क्के राखीव 
जागेनसुार अनरु्रे् भरण्यात येत होता, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, एखाद्या कममचाऱयाला ननयममत मर्क्षक पदाच्या मान्यतचेी 
आवश्यकता असेल तर त्याला मर्क्षण सेवक पदी ननयकु्त केले जात ेतसेच 
एखादा कममचारी ननयममत वेतनिेणीत वेतन घेत असेल तर पदोन्नतीने पनु्हा 
त्याचे वेतन कमी करता येत नसतानाही या मर्क्षकेतर कममचाऱयाींचे वेतन 
कमी केले जात,े हे ही खरे आहे काय, 
(५) तसेच, मुींबई महानगरपामलकेच्या अखत्यारीतील अनदुाननत प्राथममक 
र्ाळाींमिील मर्क्षक व मर्क्षकेतर कममचाऱयाींचा सहाय्यक मर्क्षक पररववक्षािीन 
(मर्क्षण सेवक) कालाविी वररषठ वेतनिेणीसाठी ग्राहय िरल्याने देय 
असणारी थकबाकी नाकारुन मर्क्षक व मर्क्षकेतर कममचाऱयाींच े आधथमक 
नकुसान केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(६) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन सदरहू कममचाऱयाींना 
पदोन्नतीने जर मर्क्षक पदी ननयकु्त केले तर त्याींना मर्क्षण सेवक न देता 
ननयममत वेतनिेणीत मान्यता ममळणे व पररववक्षािीन कालाविी कमी 
करण्याबाबत कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, नसल्यास, 
ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. िषाय गायििाि : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) व (४) हे खरे नाही. 
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(५) हे खरे नाही.  
मनपा मान्यताप्राप्त खाजगी प्राथममक अनदुाननत र्ाळाींतील 

सहाय्यक मर्क्षक पररववक्षािीन (मर्क्षण सेवक) कालाविी वररषठ 
वेतनिेणीसाठी ग्राहय िरण्याबाबत पररपत्रक ददनाींक ०२/११/२०२१ ननगमममत 
करण्यात आलेले आहे. परींत ु कोणत्याही मर्क्षक मर्क्षकेतर कममचाऱयाींची 
थकबाकी नाकारण्यात आललेी नाही.  
(६) प्रश्न उद्भवत नाही. 
 ----------------- 
 

राज्यािील सिय शाळाांची किमान ि िमाल  
शुल्ि मयायदा तनजश्चि िरण्याबाबि 

  

(६६) * १०३९४ श्री.विलास पोिनीस : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) गजुरातच्या ितीवर राज्यातील सवम र्ाळाींना ककमान व कमाल र्लु्क 
मयामदा ननस्श्चत करण्याबाबत र्ासनाने मर्क्षण आयकु्त, माध्यममक व उच्च 
माध्यममक आणण मर्क्षण सींचालक, प्राथममक याींच्याकडून अहवाल मागववला 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबतचा अहवाल र्ासनास प्राप्त झाला आहे काय, सदरहू 
अहवालात करण्यात आलेल्या मर्फारसीींचे थोडक्यात थवरूप काय आहे, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन राज्यातील सवम 
र्ाळाींना ककमान व कमाल र्लु्क मयामदा ननस्श्चत करण्याबाबत कोणता 
ननणमय घेतला वा घेण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. िषाय गायििाि : (१) होय. 
(२) मर्क्षण सींचालक, प्राथममक याींनी र्ासनास अहवाल सादर केला असनू 
सदर अहवालात गजुरात राज्याच्या ितीवर र्ाळाींना ककमान व कमाल र्लु्क 
मयामदा ननस्श्चत करुन देण्याची आवश्यकता नाही असे नमदू केले आहे. 
(३) व (४) प्रश्न उद्भवत नाही. 
 

----------------- 
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महाराष्ट्र राज्य पररिहन महामांिळाच्या बस/एस.टी. िररिा डिर्लेचा  
पुरिठा िरण्याबाबि 

  

(६७) * १११७४ अॅि.तनरांजन िािखरे, श्री.प्रविण दरेिर, िॉ.पररणय फुिे, 
श्री.प्रसाद लाि, श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महाराषर राज्य मागम पररवहन महामींडळाकड े डडझेलसाठी पसैे नसल्याने 
चालक व वाहक याींना रजा घेण्यास साींधगतल्याच े एस्ी महामींडळाच्या 
यनुनयनच्या माहे ऑगथ्, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्मनास आल ेआहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, सफाळे (ता.पालघर) आगारातील बससेवा डडझले अभावी बींद 
केल्याने ददवसभरात बसेसच्या १०० फेऱ या रद्द करण्यात आल्या, बसेसच्या 
फेऱया रद्द केल्याने प्रवार्ाींची गरैसोय होत असल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०२१ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्मनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, महाराषर राज्य मागम पररवहन महामींडळातील कममचाऱयाींचे 
वेतनही मागील काही मदहन्याींपासनू ववलींबाने होत असनू एस्ी कममचाऱ याींना 
रजा देण्यामागची कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार महाराषर राज्य पररवहन महामींडळाला 
डडझेलचा परुवठा करण्याबाबत कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
अॅि. अतनल परब : (१) व (२) हे खरे नाही. 
  प्रवासी अत्यल्प प्रनतसाद असलेल्या फेऱया रद्द करण्यात आलेल्या 
आहेत. त्या डडझलेअभावी रद्द केलेल्या नाहीत व त्यामळेु प्रवार्ाींची कोणतीही 
गरैसोय झालेली नाही. 
(३) व (४) कोववड-१९ या आजाराच्या पाश्वमभमुीवर राज्य पररवहन 
महामींडळाच्या उत्पन्नात मोठ्या प्रमाणात घ् झाली. राज्य पररवहन 
महामींडळातील कममचारी/अधिकारी याींचे माहे जुल,ै २०२१ चे वेतन ददनाींक 
०३/०९/२०२१ रोजी अदा करण्यात आले आहे. तसेच, ऑगथ्, २०२१ चे वेतन 
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ददनाींक ०७/०९/२०२१ रोजी, सप् े्ंबर, २०२१ चे वेतन ददनाींक १४/१०/२०२१ रोजी 
व ऑक््ोबर, २०२१ चे वेतन ददवाळी सणाननममत्त ननयत तारखेपवुी ददनाींक 
०१/११/२०२१ रोजी अदा करण्यात आलेले आहे. राज्य पररवहन महामींडळातील 
कममचाऱयाींना वेतनाअभावी रजा देण्यात आलेल्या नसनू, त्याींच्या वयैस्क्तक 
कारणाींसाठी रजा देण्यात येतात. 
 राज्य पररवहन महामींडळात डडझेल परुवठा सरकारी उपक्रम 
असलेल्या उत्पादकाींकडून करण्यात येतो. अपवादात्मक पररस्थथतीत डडझेल 
्ँकर उपलब्ि न झाल्यास, नस्जकच्या आगारातनू डडझेल परुवठा करण्यात 
येतो.  
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

राज्यािील शशक्षि ि शशक्षिेिर िमयचाऱयाांना पोस्ट िोविि 
आजारािररिा िैद्यिीय खचायची प्रतिपूिी देण्याबाबि 

  

(६८) * १०८९१ िॉ.सधुीर िाांबे, श्री.अशोि ऊफय  भाई जगिाप, िॉ.िजाहि 
शमर्ाय, श्री.अशभजजि िांजारी, श्री.जयांि आसगाििर, श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.बाळाराम पाटील, श्री.मोहनराि िदम : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील अनेक मर्क्षक व मर्क्षकेतर कममचाऱयाींचा कोववड-१९ या 
आजाराने मतृ्य ूझाला असनू अनेक कममचारी हे कोववड-१९ या आजारामिून 
बरे झाले परींत ु त्याींना म्यकुरमायकोमसस व पोथ् कोववड आजाराींना सामोरे 
जावे लागत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पोथ् कोववड आजाराींचे उपचार व और्िाींची ककींमत जाथत 
असल्याने त्याबाबत वदै्यकीय खचामची प्रनतपतूी ममळत नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन पोथ् कोववड 
आजाराींवर उपचार घेतलेल्या कममचाऱयाींना वदै्यकीय खचामची प्रनतपतूी 
देण्याबाबत कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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प्रा. िषाय गायििाि : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) पोथ् कोववड आजाराींमध्ये आकस्थमकता असल्यास सावमजननक आरोग्य 
ववभागाच्या ददनाींक १९/०३/२००५ च्या र्ासन ननणमयानसुार वदै्यकीय खचामची 
प्रनतपतूी देण्यात येत.े म्यकुरमायकोमसस या आजारावर महात्मा ज्योनतबा 
फुले जन आरोग्य योजनेंतगमत सवम नागररकाींना र्ासकीय दरानसुार उपचार 
देण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

राज्य पररिहन महामांिळािील प्रशशक्षण पूणय र्ालेल्या उमेदिाराांना 
सेिेि िायम सामािून घेण्याबाबि 

  

(६९) * ११४३६ श्री.प्रसाद लाि, श्री.जयांि पाटील : सन्माननीय पररिहन मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील एस्ी महामींडळातील २६०० हून अधिक चालक व वाहक 
पदासाठीची भरती प्रकक्रया प्रलींबबत असल्यामळेु सदरहू उमेदवाराींना आधथमक 
पररस्थथतीला सामोरे जावे लागत असल्याने त्याींना तात्काळ कामावर घेण्यात 
यावे, अर्ी मागणी एस्ी कममचारी सींघ्नेच्यावतीने मा.मखुयमींत्री, 
मा.पररवहनमींत्री, हेंयवथथापकीय सींचालक, एस्ी महामींडळ आदीींकड े लेखी 
ननवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू उमेदवाराींना सेवेत सामावनू घेणार असल्याकारणाने 
अनेकाींनी खाजगी कीं पन्यामध्ये असलेली नोकरी सोडून एस्ीतील नोकरीसाठी 
प्रयत्न केले असताना एस्ी महामींडळाकडून आश्वासना हेंयनतररक्त अन्य 
कोणतीही कायमवाही करण्यात आली नसल्याने सदरहू बेरोजगाराींवर 
उपासमारीची वेळ आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन प्रमर्क्षण पणूम 
झालेल्या पात्र असलले्या चालक व वाहक पदावरील उमेदवाराींना ववनाववलींब 
एस्ी महामींडळाच्या सेवेत कायमररत्या सामावनू घेण्याच्यादृष्ीने कोणती 
कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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अॅि. अतनल परब : (१) हे खरे आहे.  
(२) व (३) कोववड-१९ ववर्ाणूच्या प्रादभुामवामळेु राज्यात करण्यात आलेल्या 
्ाळेबींदीमळेु राज्य पररवहन महामींडळाची प्रवासी वाहतकू अींर्त: सरुु होती, 
ननयत े चालनात असल्याने मनषुयबळाचा कमीत कमी वापर असल्याने 
ननयममत कममचाऱयाींना देखील कामधगरी देणे र्क्य होत नहेंहत.े राज्य 
पररवहन महामींडळाच ेउत्पन्न कमी झाले असल्यामळेु आधथमक का्कसरीच्या 
अनरु्ींगाने मींबत्रमींडळ उपसममतीने सचुववलेल्या उपाय योजनाींनसुार ददनाींक 
२८/१०/२०२१ रोजी झालेल्या राज्य पररवहन महामींडळ सींचालक मींडळाच्या 
बठैकीत सरळसेवा भरती सन २०१६-२०१७ व सन २०१९ अींतगमत चालक तथा 
वाहक भरती प्रकक्रयेची कायमवाही आहे. त्या ्प्प्यावर थथधगत ठेवण्याबाबत 
ठराव मींजूर करण्यात आलेला आहे. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

राज्यािील शशक्षिाांना निीन पररभावषि अांशदायी तनितृ्िीिेिन 
योजनेंिगयि जमा िेलेल्या अांशदान रिमेच्या पाित्या देणेबाबि 

  

(७०) * १०४७८ श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, 
श्री.रामदास आांबटिर, श्री.विजय ऊफय  भाई धगरिर, श्री.प्रिीण दटिे, 
िॉ.पररणय फुिे, श्री.विक्रम िाळे, िॉ.सधुीर िाांबे, श्री.बाळाराम पाटील, 
श्री.जयांि आसगाििर, िॉ.रणजजि पाटील : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील प्राथममक/माध्यममक व उच्च माध्यममक र्ाळेत ददनाींक      
१ नोहेंहेंबर, २००५ नींतर सेवेत आलेल्या मर्क्षक कममचाऱयाींना अींर्दायी योजना 
लाग ूअसनू सेवेत आलेल्या सवम मर्क्षक कममचाऱयाींची खाती उघडण्यात आली 
आहेत काय, तसेच, नववन पररभावर्त अींर्दायी ननवतृ्ती योजनेचे राषरीय 
ननवतृ्ती योजनेमध्ये रूपाींतरण करण्यात आले असनू राषरीय ननवतृ्ती 
योजनेमध्ये र्ासनाकडून राषरीय ननवतृ्तीवेतन िारक मर्क्षकाींना १४ ्क्के 
र्ासनाचा दहथसा जमा करणार आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, राज्यात नवीन अींर्दायी पेन्र्न योजनेतील मर्क्षक-
कममचाऱयाींची स्जल्हाननहाय सींखया ककती, सवांची नवीन पररभावर्त अींर्दायी 
खाती उघडण्यात आली आहेत काय व राषरीय ननवतृ्ती वेतन योजनेची खाती 
उघडण्याची प्रकक्रया पणूम झाली आहे काय, तसेच, त्याींच्या खात्यावर वेतनातनू 
कपात झालेली रक्कम व र्ासनाचा देय दहथसा जमा करुन त्याींना पावती 
देण्याचे काम पणूम झाले आहे काय, 
(३) तसेच, घ्नाबाहय र्ासन ननणमय ददनाींक २९ नोहेंहेंबर, २०१० अन्वये 
मान्यता प्राप्त खाजगी अनदुाननत प्राथममक/माध्यममक/उच्च माध्यममक व 
अध्यापक ववद्यालयातील १०० ्क्के अनदुान पदावरील मर्क्षक व मर्क्षकेतर 
कममचाऱयाींना पररभावर्त अींर्दायी ननवतृ्तीवेतन योजना लाग ूकरण्यात आली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, मर्क्षण सींचालक प्राथममक व माध्यममक याींना ननयींत्रण 
अधिकारी व ववभागीय उपसींचालक याींना उपराज्य अमभलेख देखभाल 
अमभकरण अधिकारी म्हणून ननयकु्त करण्याकरीता ववहीत केलेल्या 
कायमपध्दतीनसुार खात्याचा हेंयवहार करण्यात आला नाही आणण खात्यावर 
खातिेारकाने जमा केलले्या अींर्दान रार्ीचा व र्ासनाने जमा केलेल्या 
अींर्दान रार्ीचा दहर्ोब आजपयतं खातिेारकाींना देण्यात आला नाही, हे ही 
खरे आहे काय, असल्यास दहर्ोब न देण्याची कारणे काय आहेत, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी नागपरू ववभागाच्या मर्क्षक जनप्रनतननिीींनी 
र्ासनास ददनाींक २८/१२/२०२०, ददनाींक २३/०१/२०२१ व ददनाींक ०३/०४/२०२१ 
रोजी पत्र पाठवनू ददनाींक २९ नोहेंहेंबर, २०१० रोजीचा र्ासन ननणमय रद्द 
करून खातिेारकाींना तात्काळ दहर्ोब देण्याची मागणी केली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(६) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन १४ ्क्के प्रमाणे 
र्ासनाचा दहथसा जमा करून पावती देणेबाबत कोणती कायमवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, तसेच, अर्ा मर्क्षक कममचाऱयाींची खाती न उघडणे व 
त्याींची रक्कम जमा न करणे याबाबतची कारणे काय आहेत ? 
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प्रा. िषाय गायििाि : (१) हे खरे आहे. 
(२) पररभावर्त अींर्दायी ननवतृ्तीवेतन योजनेंतगमत माहे ऑक््ोबर, २०२१ 
अखेरपावेतो ६१,२०२ प्राथममक व ५९,०११ माध्यममक मर्क्षक व मर्क्षकेतर 
कममचाऱयाींची खाती उघडण्यात आली आहेत. तसेच, राषरीय ननवतृ्तीवेतन 
योजनेंतगमत माहे ऑक््ोबर, २०२१ अखेर पावेतो ३६,२५२ प्राथममक व ५७,४३१ 
खाती उघण्यात आली असनू या सवम खात्याींवर र्ासन दहथसा जमा करण्यात 
आला आहे. सींबींधिताींना पावती देण्याचे काम सरुु आहे. 
 तथावप, डडसीपीएस योजनेववरुध्द मा.न्यायालयात दावे दाखल 
असल्यामळेु काही कममचाऱयाींनी डीसीपीएस/एनपीएस खाती उघडण्यास ववरोि 
केला आहे. त्यामळेु अर्ा कममचाऱयाींची डीसीपीएस/ एनपीएस खाती उघडता 
आलेली नाहीत. 
(३) हे खरे आहे. 
 तथावप, र्ासन ननणमय ददनाींक २९/११/२०१० हा सींपणूमत: योग्य व 
न्यायोधचत असल्याचे मा.उच्च न्यायालय, मुींबई खींडपीठाने रर् याधचका क्र. 
८३८७/२०१३ मध्ये ददनाींक ३०/०८/२०१८ रोजी ददलेल्या आदेर्ात थपष् केल ेआहे. 
(४) हे खरे नाही.  
 पावत्या देण्याची कायमवाही सींबींधित वेतन पथक थतरावरुन सरुु आहे. 
(५) ननवेदन प्राप्त झाले आहे. 
(६) सींबींधित वेतन पथक याींचे थतरावरुन कायमवाही सरुु आहे. तसेच, काही 
कममचाऱयाींनी न्यायालयीन प्रकरणामळेु खाती उघडली नाहीत. तसेच, काही 
कममचाऱयाींनी डडसीपीएस/एनपीएस खात े उघडण्यास ववरोि केल्यामळेु त्याींच े
खातवेर रक्कम जमा झाललेी नाही. 
 
 ----------------- 
  

राज्यािील सिय शाळाांमध्ये मराठी भाषा अतनिायय िरण्याबाबि 
  

(७१) * ११००४ श्री.अशोि ऊफय  भाई जगिाप, श्री.अमरनाथ राजरूिर, 
श्री.राजेश राठोि, िॉ.िजाहि शमर्ाय, िॉ.सधुीर िाांबे, श्री.अशभजजि िांजारी, 
श्री.मोहनराि िदम, श्री.जयांि आसगाििर : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 



97 

(१) राज्यातील सवम मींडळाच्या तसेच माध्यमाींच्या र्ासकीय र्ाळा आणण 
खाजगी र्ाळाींमध्ये इयत्ता ५ वी त े १० वी पयतं मराठी भार्ा अननवायम 
करण्याचा राज्य र्ासनाने ननणमय घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यापवूी काढण्यात आलेल्या र्ासन ननणमयात सिुारणा करुन 
त्यात “मराठी भार्ा सक्तीचा” असे थपष्पणे नमदू करण्यात आले आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन सदरहू ननणमयाची 
प्रभावी अींमलबजावणी करण्याबाबत कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. िषाय गायििाि : (१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
(३) राज्यातील र्ाळाींमध्ये मराठी भार्चेे सक्तीचे अध्यापन व अध्ययन 
अधिननयम, २०२० ददनाींक ०१/०४/२०२० पासनू लाग ू करण्यात आला आहे. 
र्ासनाच्या ददनाींक १ जून, २०२० च्या र्ासन ननणमयानसुार र्कै्षणणक वर्म 
२०२०-२०२१ पासनू महाराषर राज्यात राज्यातील सवम र्ाळाींमध्ये अध्यापन व 
अध्ययनामध्ये कायद्यान्वये मराठी भार्ा सक्तीची करण्यात आली आहे. 
 महाराषर राज्यातील सवम र्ाळाींमध्ये मराठी भार्चेे अध्यापन व 
अध्ययन सक्तीचे करण्यासाठी सवम परीक्षा मींडळाींना कळववण्यात आले आहे.  
 मराठी भार्ा सक्तीच्या ननयमाींचे पालन होत े ककीं वा नाही याबाबत 
मादहतीचे सींकलन करण्यात येत आहे. सदरहू ननणमयाची प्रभावी 
अींमलबजावणी करण्याबाबत ननयमावली तयार करण्यात येत आहे. सदर 
ननयमावलीमध्ये ननयमाींच े पालन न करणाऱया र्ाळाींवर दींडाची तरतदू 
करण्यात येणार आहे. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 
 ----------------- 
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िपोिन इमारि, लोअर परळ, मुांबई येथील रास्ि धान्य दिुानािील 
धान्याचा िाळाबाजार होि असल्याबाबि 

  

(७२) * १०५०५ िॉ.(श्रीमिी) मतनषा िायांदे, श्री.अशोि ऊफय  भाई जगिाप, 
श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.राजेश राठोि, िॉ.िजाहि शमर्ाय, िॉ.सधुीर िाांबे, 
श्री.अशभजजि िांजारी, श्री.मोहनराि िदम, श्री.जयांि आसगाििर : 
सन्माननीय अन् न ि नागरी परुिठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) तपोवन इमारत, लोअर परळ, मुींबई येथील नन.मर्.२१ अ.१८ या कफरत्या 
मर्िावा्प कें द्रातील िान्याच्या गोणी मर्िावा्प कें द्रातनू दसुऱ या ्ेम्पोमध्ये 
भरत असल्याचे तथेील रदहवाश्याींनी पादहले असता त्याींनी सदरहू गरीबाींना 
ममळणाऱया िान्याचा काळाबाजार होत असल्याच े थथाननक पोलीस व 
थथाननक पदाधिकारी याींच्या ददनाींक २६ ऑगथ्, २०२१ रोजी ननदर्मनास 
आणून ददले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, उक्त प्रकरणी काही सतकम  नागररकाींनी मर्िावा्प दकुानातनू 
िान्याची चोरी करणाऱयाींना पकडून पोमलसाींच्या ताब्यात ददले असनू 
िान्याच्या गोणीच्या चोरीची तक्रार थथाननक पोलीस ठाण्यात नोंदववली मात्र 
पोमलसाींनी गनु्हा दाखल करण्यास नकार ददल्याने येथील नागररकाींमध्ये 
नाराजी हेंयक्त झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार सदरहू दोर्ी राथत िान्य दकुानदाराींववरुध्द 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.छगन भजुबळ : (१),(२) व (३) अधिकृत मर्िावा्प दकुान क्र. नन.मर्. २१ 
अ १८ या कफरत्या मर्िावा्प दकुानामध्ये पावसामळेु पाणी मर्रत असल्याने 
िान्याच्या काही गोण्या खराब झाल्या होत्या. त्या ठेकेदाराकडून बदलनू 
घेण्यासाठी नेण्यात आल्याचे व ठेकेदाराने सींबींधित राथतभाव दकुानदारास 
खराब झालेल्या गहेंहाच्या १० गोण्या बदलनू ददल्या असल्याच े चौकर्ीअींती 
थपष् झाले आहे. 
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 उपननयींत्रक मर्िावा्प, अ पररमींडळ कायामलयाने तपासणी 
पथकामाफम त या राथत भाव दकुानाची सींपणूम तपासणी व थथाननक 
नागररकाींच्या गहृभे्ीमाफम त चौकर्ी पणूम केली असनू सींबींधित तक्रारदाराींनी 
गरैसमजूतीमिून तक्रार केल्याचे ननदर्मनास आले आहे. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 
 ----------------- 
  

यििमाळ येथील गोिािूनमधनू होि असलेला शासिीय धान्याचा 
िाळाबाजार रोखण्याबाबि 

  

(७३) * १०९८२ श्री.राजेश राठोि, श्री.अशोि ऊफय  भाई जगिाप, िॉ.िजाहि 
शमर्ाय, िॉ.सधुीर िाांबे, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.अशभजजि िांजारी, श्री.जयांि 
आसगाििर, श्री.मोहनराि िदम : सन्माननीय अन् न ि नागरी परुिठा आणण 
ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) यवतमाळ येथील गोडावनूमिून चोरलेल्या र्ासकीय िान्यावर पॉमलमर्ींग 
करुन तचे िान्य खुल्या बाजारात ववकत असल्याप्रकरणी कळींब पोमलसाींनी 
िान्याचा रक जप्त केल्याचे माहे ऑगथ्, २०२१ मध्ये वा त्यासमुारास 
ननदर्मनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी यवतमाळ स्जल्हयात असलेल्या र्ासकीय 
गोडावनूच्या सरुक्षेसाठी तसेच िान्य वा्पासाठी गोडावनू ककपर जबाबदार 
असल्याचेही ननदर्मनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार गरीबाींना िान्य ववतरीत न करता थे् 
तथकराींना ववकणाऱ या सींबींधित दोर्ी दकुानदाराींववरुध्द कोणती कारवाई केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.छगन भजुबळ : (१), (२) व (३) हे खरे नाही. 
 ददनाींक २६/०८/२०२१ रोजी थथाननक गनु्हे र्ाखा, यवतमाळ याींनी 
MIDC पररसर, कळींब येथील र्खे रहीम करीम याींच े र्ेंगदाणे 
कारखान्यासमोरील खाजगी गोदामात िाड ्ाकून परुवठा ननरीक्षक, कळींब 
याींना दरूध्वनीवरुन सधूचत केले.  
 सदर गोदामात खाजगी प्लाथ्ीक पोत्यात गहू (१८७.९४ स्क्वी्ं ल) व 
ताींदळू (३८८.११ स्क्वी्ं ल) आढळून आले. सदर गोदाम मालकाजवळ कुठलीही 
विै कागदपत्र े आढळून आलेली नसल्याने सदर िान्यसाठा जप्त करुन 
र्ासकीय गोदाम, कळींब येथे साठवणकू करण्यात आलेली आहे. तसेच 
िान्याचा रक जप्त करुन पोलीस थ्ेर्न, कळींब येथ ेलावला आहे. सदरचा 
िान्यसाठा हा र्ासकीय िान्य गोदाम (PDS) मिील नाही. सदरची बाब 
खाजगी गोदामार्ी सींबींधित आहे.  
 स्जल्हाधिकारी, यवतमाळ याींनी जप्त िान्यसाठा र्ासन जमा करुन 
सावमजननक ववतरण प्रणाली अींतगमत लाभार्थयांना वा्प करणेबाबत व जप्त 
वाहन उपप्रादेमर्क पररवहन अधिकारी, यवतमाळ याींनी ठरववलेल्या 
ककींमतीनसुार बॅक गॅरीं्ी घेऊन अजमदारास सपुदूमनाम्यावर देण्याबाबत ददनाींक 
०५/१०/२०२१ रोजी आदेर् ददलेले आहेत. या प्रकरणात कोणत्याही राथतभाव 
दकुानदाराींचा सींबींि आढळून आलेला नसनू सदर प्रकरण न्याय प्रववष् आहे.  
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

----------------- 
  
मोररिली, िििली (िा.अांबरनाथ, जज.ठाणे) एमआयिीसीिील रासायतनि 

िायू सोिणाऱया िां पन्याांिर िारिाई िरण्याबाबि 
  

(७४) * १०८०८ श्री.रवि ांद्र फाटि : सन्माननीय पयायिरण ि िािािरणीय बदल 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मोररवली, वडवली (ता.अींबरनाथ, स्ज.ठाणे) एमआयडीसीतील कीं पन्याींमिून 
रासायननक वाय ू हवेत सोडल्याने अींबरनाथ पवूमचा भाग दवूर्त रासायननक 
वायमूळेु मागील अनेक वर्ामपासनू त्रथत असल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०२१ मध्ये 
वा त्यादरम्यान ननदर्मनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त कीं पन्याींमिून प्रदवूर्त रासायननक वाय ू सोडण्याच्या 
प्रमाणात वाढ झाल्याने येथील नागररकाींना या जीवघेण्या प्रदरु्णामळेु 
श्वसनाचे आजार होऊ लागले आहेत, तसेच, उपरोक्त कीं पन्याींवर महाराषर 
प्रदरू्ण ननयींत्रण मींडळाने केवळ नो्ीस बजावली असनू इतर कोणतीही 
कारवाई केली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अींबरनाथ औद्योधगक पररसरातील दवूर्त रासायननक वाय ू
सोडणाऱया कीं पन्या बींद करण्याची मागणी येथील थथाननक लोकप्रनतननिी व 
नागररकाींनी र्ासनाकड ेकेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन सदर कीं पन्याींमिील 
प्रदरू्ण कमी करण्यासाठी उपाययोजना करुन सींबींधित कीं पनीववरुध्द कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.आददत्य ठािरे : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
 वदै्यकीय अिीक्षक, उप स्जल्हा रूग्णालय, अींबरनाथ याींच्या 
अहवालानसुार रासायननक वाय ू सोडण्यामळेु श्वसनाच्या ववकाराचे रूग्ण 
त्याींच्याकड ेदाखल झाले नाहीत.  
 त्याचप्रमाणे, माहे जानेवारी, २०२१ पासनू महाराषर प्रदरू्ण ननयींत्रण 
मींडळाने मोररवली, वडवली (ता.अींबरनाथ, स्ज.ठाणे) एमआयडीसीतील 
उद्योगाींना कारणे दाखवा नो्ीस, उद्योगाींना प्रथताववत ननदेर् तर उद्योगाींना 
उत्पादन बींदचे आदेर् देण्यात आले आहेत. 
(३) हे खरे आहे. 
(४) माहे जानेवारी, २०२१ पासनू महाराषर प्रदरू्ण ननयींत्रण मींडळाने मोररवली, 
वडवली (ता.अींबरनाथ, स्ज.ठाणे) एमआयडीसीतील उद्योगाींना कारणे दाखवा 
नो्ीस, उद्योगाींना प्रथताववत ननदेर् तर उद्योगाींना उत्पादन बींदचे आदेर् 
देण्यात आले आहेत. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 
 

----------------- 
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राज्याि मराठी विद्यापीठाची स्थापना िरण्याबाबि 
  

(७५) * ११२२७ श्री.रमेश िराि : सन्माननीय उच् च ि िांत्र शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महाराषराची अस्थमता असलेल्या मराठी भार्चेा प्रचार व प्रसार हेंहावा 
यासाठी राज्यात मराठी ववद्यापीठ थथापन करण्याची बाब र्ासनाच्या 
ववचारािीन असनू तत्सींदभामतील घोर्णा र्ासनाने माहे जानेवारी, २०२१ मध्ये 
वा त्यादरम्यान केल्याचे ननदर्मनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबतीत मादहती अधिकार कायमकत ेअभय कोलारकर याींनी 
र्ासनाकड े र्ासन थतरावरुन सरुु असलेल्या मराठी ववद्यापीठाच्या 
थथापनेबाबतच्या कायमवाहीची मादहती देण्याबाबतची मागणी केली असनू उक्त 
मादहती अद्यापही त्याींना प्राप्त झाली नसल्याचे ननदर्मनास आले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मराठी ववद्यापीठ थथापन झाल्यास पारींपाररक ववद्यापीठाकड े
कोणतचे काम मर्ल्लक राहणार नसनू त्यातील गुींतवणूक हेंयथम ठरेल, 
थथळावरुन वादींग होतील, त्यामळेु त ेथथापन करणे योग्य होणार नाही, असे 
उच्च व तींत्र मर्क्षण ववभागाने दहा वर्ामपवूी थपष् केले होत,े त्यानरु्ींगाने 
राज्यात मराठी ववद्यापीठ थथापन करण्याबाबत उच्चाधिकार सममती 
नेमण्यात येणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले, तसेच मराठी ववद्यापीठ थथापन करण्याबाबतची 
सद्य:स्थथती काय आहे व त्यादृष्ीन े कोणती कायमवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.उदय सामांि : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) अींर्त: खरे आहे. 
 राज्यात मराठी भार्ा ववद्यापीठ थथापन करण्यासींदभामत सममती 
नेमण्याची कायमवाही सरुू आहे. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

----------------- 
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राज्यािील जजल्हा पररषदेच्या शाळाांमध्ये भौतिि सोयी-सुविधा  
उपलब्ध िरुन देण्याबाबि 

  

(७६) * १०५६७ श्री.सतिश चव्हाण, श्री.विक्रम िाळे, श्री.अमरनाथ राजूरिर : 
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात स्जल्हा पररर्देंतगमत १ लाख ६ हजार २३७ प्राथममक व उच्च 
प्राथममक र्ाळा असनू स्जल्हा पररर्देच्या ६ हजार ६०० हून अधिक प्राथममक 
र्ाळाींमध्ये वीज सवुविा नसनू ४२ हजार र्ाळाींमध्ये सींगणक सवुविा 
नसल्याची मादहती र्ासनाच्या अहवालामध्ये ननदर्मनास आली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, स्जल्हा पररर्देंतगमत असलेल्या ग्रामीण भागातील र्ाळाींना 
वीज, सींगणकासह भौनतक सोयी-सवुविा उपलब्ि करुन देण्याबाबत र्ासनाने 
कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. िषाय गायििाि : (१) अींर्त: खरे आहे. 
  राज्यातील स्जल्हा पररर्द प्राथममक व उच्च प्राथममक ४,५६६ 
र्ाळाींमध्ये वीज सवुविा, तसेच २७,८२८ र्ाळाींमध्ये सींगणक सवुविा उपलब्ि 
नाहीत.  
(२) थथाननक थवराज्य सींथथाींच्या प्राथममक र्ाळाींकरीता भौनतक, र्कै्षणणक 
सवुविा व दैनींददन उपयोगाचे सादहत्य उपलब्ि करुन देण्याकरीता र्ासन 
ननणमय ददनाींक ४ जून, २०२० अन्वये, मागील वर्ामच्या वेतन खचामच्या ४ 
्क्के पयतं सादीलवार अनदुान उपलब्ि करुन देण्यात येत आहे. 

त्यानसुार, सींगणक सादहत्य, उपकरणे तसेच इीं्रने् जोडणीकरीता 
ननिी उपलब्ि करुन देण्यात येतो. तसेच इतर ननिीतनू वीज बील भरले 
नसल्यास वीज बील (रुपये १०००/- प्रनत र्ाळा प्रनत मदहना या मयामदेत) 
करीता खचम भागववण्यात येतो.  
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 तसेच, राज्यातील स्जल्हा पररर्द र्ाळाींतील कायमथवरुपी बींद वीज 
देयकाींची थकीत रक्कम अदा करण्याकरीता सन २०२०-२०२१ या आधथमक 
वर्ामत सादील अनदुानातनू रुपये ५८८.६३ लक्ष इतकी रक्कम अदा करण्यात 
आली आहे.  
(३) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

अांबार्री उद्यान पररसर (नागपूर) येथील िॉ.बाबासाहेब आांबेििर 
भिनाची पुनबाांधणी िरण्याबाबि 

  

(७७) * ११०४८ श्री.अशभजजि िांजारी, श्री.अशोि ऊफय  भाई जगिाप, श्री.राजेश 
राठोि, श्री.अमरनाथ राजूरिर, िॉ.िजाहि शमर्ाय, श्री.जयांि आसगाििर : 
सन्माननीय पययटन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपरू येथील अींबाझरी उद्यान पररसर ववकासाच्या प्रकल्पासाठी 
असलेले डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर थमतृी थमारक साींथकृनतक भवन पाडण्यात 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकल्पाच्या नहेंया प्रथतावात या थमारकाच्या पनुबांिणीचा 
कोणताही लेखी प्रथताव नसलय्ामळेु येथील आींबेडकरी जनतते असींतोर् 
ननमामण झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, व त्यानसुार 
सदरील साींथकृनतक भवन उभारण्याबाबत कोणती कायमवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.आददत्य ठािरे : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) अींबाझरी उद्यान पररसर ववकास प्रकल्पाच्या प्रथताववत बहृत 
आराखडयात सदर साींथकृनतक भवनाची तरतदू करण्यात आलेली असनू 
आवश्यक सवम विैाननक परवानग्या प्राप्त झाल्यानींतर सदर काम हाती 
घेण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

----------------- 
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महाराष्ट्र राज्य पाठय पुस्िि तनशमयिी मांिळाने बालभारिीची 
िोटयिधी रुपयाांची पुस्ििे रद्दीि िाढल्याबाबि 

  

(७८) * १०५९० श्री.अरुण लाि : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महाराषर राज्य पाठय पथुतक ननमममती मींडळाने (बालभारती) इयत्ता 
पदहली त े बारावीची समुारे ४२६ ्न पथुतके रद्दीत काढण्याबाबत ननववदा 
काढल्याचे ददनाींक १७ ऑगथ्, २०२१ रोजी वा त्यासमुारास ननदर्मनास आले, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मागील वर्ी आणण यींदाही र्ाळा सरुु न झाल्याने तसेच 
ववद्यार्थयांना देखील पथुतके ववतररत करण्यात न आल्याने इतक्या मोठ्या 
प्रमाणात पथुतके खरेदी करण्यात आल्याचे माहे ऑगथ्, २०२१ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदर्मनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, महाराषर राज्य पाठय पथुतक ननमममती मींडळाने (बालभारती) 
ववद्यार्थयांसाठी खरेदी केलेल्या सवम पथुतकाींची एकूण ककींमत व सदर पथुतके 
रद्दीत काढण्याबाबतच्या ननववदेची ककींमत ककती आहे व त्यानसुार ककती 
ननववदाकाराींच्या ननववदा मींडळास केहेंहा प्राप्त झाल्या आहेत, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार याबाबत कोणती कायमवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. िषाय गायििाि : (१) हे खरे आहे. 
 जुन्या अभ्यासक्रमाची पथुतके रद्दीत काढण्याबाबत बालभारतीमाफम त 
ननववदा काढण्यात आलेली आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
 र्कै्षणणक वर्म २०२०-२०२१ व २०२१-२०२२ मध्ये महाराषर प्राथममक 
मर्क्षण पररर्द, मुींबई याींचे परुवठा आदेर्ानसुार तसेच बालभारतीच्या       
ई-बालभारती पो म्लवर नोंदवलेल्या ऑनलाईन मागणीनसुार इयत्ता १ ली त े
इयत्ता ८ वी ची सवम पाठ्यपथुतके समग्र मर्क्षा अींतगमत ववद्यार्थयांना 
उपलब्ि करुन देण्यात आललेी आहेत. 
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(३) प्रश्न उद्भवत नाही. 
 गत ३ वर्ामत इयत्ता २ री, इयत्ता ११ वी व इयत्ता १२ वीची 
पाठ्यपथुतके नहेंयाने प्रकामर्त करण्यात आलेली असल्याने जुन्या 
अभ्यासक्रमाची पाठ्यपथुतके पस्ल्पींगसाठी ववक्री करण्यात येत आहेत. 
त्यासाठी एकूण पाच ननववदा प्राप्त झालेल्या आहेत. 
(४) व (५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

----------------- 
  
माणगाि (जज.रायगि) येथील मे.पोस्िो महाराष्ट्र स्टील िां पनीविरुध्द 

िारिाई िरण्याबाबि 
  

(७९) * १०४१७ श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय पयायिरण ि िािािरणीय 
बदल मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) माणगाव (स्ज.रायगड) येथील मे.पोथको महाराषर थ्ील कीं पनी 
रसायनयकु्त पाणी कोणतीही प्रककया न करता नदीत सोडत असल्यामळेु 
सदर नदीचे पाणी वपण्यायोग्य रादहले नसल्याने थथाननक नागररक, त्याींची 
जनावरे व नदीपात्रातील सकु्ष्म कृमी याींच्या जीवास िोका ननमामण झाल्याच े
ददनाींक १५ माचम, २०२१ रोजी व त्यासमुारास ननदर्मनास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदर साींडपाणी हे वपण्यास योग्य नसल्याचा अहवाल मुींबई 
महानगरपामलकेच्या आरोग्य ववभागाने तसेच रायगड स्जल्हयाने देखील ददल े
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे, चौकर्ीत काय 
ननदर्मनास आले, तद्नसुार रसायनयकु्त साींडपाणी नदीपात्रात सोडून थथाननक 
नागररक, त्याींची जनावरे व नदीपात्रातील सकु्ष्म कृमीच्या स्जववतास िोका 
ननमामण करणाऱया सींबींधित कीं पनीववरुध्द कोणती कारवाई केली व करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.आददत्य ठािरे : (१) हे खरे नाही.  
(२) मे. पॉथको महाराषर थ्ील मल. या कीं पनीच्या कायमक्षेत्रातील प्राथममक 
आरोग्य कें द्र, ननजामपरू व प्राथममक आरोग्य कें द्र, मर्रवली याींनी नोहेंहेंबर, 
२०२१ अखेर पयतं प्रयोगर्ाळेत पाठववलेल्या एकूण ४४ पाणी नमनु्याींपकैी २६ 
पाणी नमनेु योग्य व १८ अयोग्य असल्याचा अहवाल स्जल्हा आरोग्य 
अधिकारी, रायगड स्जल्हा पररर्द, अमलबाग याींच्याकड ेप्राप्त झाला आहे.  
(३) महाराषर प्रदरू्ण ननयींत्रण मींडळामाफम त प्रश्नािीन उद्योगाच्या वेळोवेळी 
केलेल्या पाहणीदरम्यान सदर उद्योगामिून कोणत्याही प्रकारचे साींडपाणी 
उद्योगाच्या पररसराबाहेर तसेच सदर उद्योगापासनू अींदाजे २.५ कक.मी. 
इतक्या अींतरावरुन वाहणाऱया काळ नदीच्या पात्रात सोडण्यात येत नसल्याच े
आढळून आले आहे. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

भांिारा जजल््याि ग्रामीण पाणीपुरिठा जलशुध्दीिरण यांत्रणा 
िायायजन्िि िरण्याबाबि 

  

(८०) * ११२७७ िॉ.पररणय फुिे, श्री.प्रविण दरेिर, अॅि.तनरांजन िािखरे, 
श्री.तनलय नाईि, श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रिीण दटिे : सन्माननीय 
पाणीपरुिठा ि स्िच्छिा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) भींडारा स्जल्हयात वनैगींगा नदीच्या तीरावर ९९, जलुबींि नदीच्या तीरावर 
३१, सरुनदीच्या तीरावर ११, कन्हान नदीच्या तीरावर ४ व बावनथडी नदीच्या 
तीरावर ९ अर्ी १५४ गावे असनू सदरहू गावाींमध्ये ग्रामीण पाणीपरुवठा 
जलर्धु्दीकरण यींत्रणा नसल्याने नागररकाींना दवूर्त पाण्याचा परुवठा होऊन 
आरोग्याच्या समथया ननमामण होत असल्याचे माहे ऑगथ्, २०२१ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदर्मनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, भींडारा तालकु्यातील ग्रामीण पाणीपरुवठा योजनेकड े
जलर्धु्दीकरण यींत्रणा उपलब्ि करुन देण्याची मागणी थथाननक 
लोकप्रनतननिीींनी र्ासनाकड ेकेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन कोणती कायमवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.गलुाबराि पाटील : (१) भींडारा स्जल्हयातील वनैगींगा, चुलबींि, सरु, व 
बावनथडी नदीच्या तीरावरील एकूण ६१ गावाींसाठी असलेल्या पाणीपरुवठा 
योजनेच्या थत्रोतास उन्हाळयात पाणी कमी पडत असल्याने बावनथडी, पेंच व 
इद्याडोह प्रकल्पामिून पाणी सोडण्यासाठी पा्बींिारे ववभागाला कळववण्यात 
येत.े तथावप, नाग नदीच्या दवूर्त पाण्यामळेु भींडारा स्जल्हयातील ४५ गावे 
बाधित झाल्याच ेआढळून आल ेआहे.  
(२) हे खरे आहे व त्यानसुार भींडारा स्जल्हयात एकूण १०३ गावाींमध्ये 
जलर्धु्दीकरण सींयींत्र बसववण्याच ेकाम पणूम करण्यात आल ेआहे. 
(३) चौकर्ीची आवश्यकता भासली नाही. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

----------------- 
  
  
विधान भिन :   श्री.राजेन्द्र भागिि 
मुांबई.   प्रधान सधचि, 

महाराष्ट्र विधानपररषद 
______________________________________________________ 
मुद्रणपूवम सवम प्रकक्रया महाराषर वविानमींडळ सधचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर करण्यात आली आहे. 

मुद्रण: र्ासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई. 


