
महाराष्ट्र विधानपररषद 
पहहले अधधिेशन, २०२२ 
--------------------------------------------- 

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

मांगळिार, हदनाांि ०८ माचच, २०२२ / फाल्गनु १७, १९४३ (शिे) 
  

(१) अन् न, नागरी परुिठा ि ग्राहि सांरक्षण मांत्री 

 

याांचे प्रभारी विभाग 

(२) अन् न ि षषध प्रशासन मांत्री 
(३) अल्पसांखयाांि वििास आणण षिाफ, िौशल्य, 

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

राजशशष्ट्टाचार मांत्री 
  

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

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

  

राज्यातील खाजगी शाळाांच्या शुल्ि िाढीिर  
ननयांत्रण ठेिण्याबाबत 

  

(१) * १२४४५ श्री.रवि ांद्र फाटि, डॉ.रणजजत पाटील, श्री.सनुनल शशांदे, 
श्री.विलास पोतनीस : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) कोरोना काळात पालकाींना शाळेचे शलु्क भरणे शक्य नसल्यामळेु 
शासनाने अध्यादेश काढत शकै्षणणक वर्ष सन २०२१-२०२२ मध्ये ववद्यार्थयाांना 
१५ ्क्के शलु्क माफी देण्याचे ननदेश ददल्याचे माहे डिसेंबर, २०२१ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशषनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, राज्यातील खाजगी शाळाींच्या अवाजवी शलु्क वाढीवर ननयींत्रण 
ठेवण्यासाठी ववभागीय शलु्क ननयामक सममती व पनुरीक्षण सममतीची मदुत 
सद्य:स्थितीत सींपली असल्याने खाजगी थवयीं-अिषसहाय्यीत आणण 
ववनाअनदुाननत शाळा अवाजवी शलु्क वाढ करण्याची शक्यता ननमाषण झाली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) तसेच, सदर शलु्क माफीच्या आदेशाचे पालन इींग्रजी माध्यमाच्या 
शाळाींकिून होत नसनू काही शाळाींनी शलु्क वाढ करुन शलु्क वसलुीसाठी 
पालकाींना दररोज लघसुींदेश पाठवनू शलु्क भरण्यास साींगत आहेत, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, सदरहू शकै्षणणक वर्ष सींपत आले असतानाही राज्यातील अनेक 
शाळाींनी उक्त ननणषयाची अींमलबजावणी न करता बहुताींश ववद्यार्थयाांच्या 
पालकाींकिून सींपणूष शकै्षणणक वर्ाषचे शलु्क वसलू केल्याचे ददनाींक ६ फेब्रवुारी, 
२०२२ रोजी ननदशषनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदरहू ननणषयाची 
अींमलबजावणी करुन शलु्कवाढीवर ननयींत्रण ठेवण्याकरीता कोणती कायषवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, तसेच, राज्यातील खाजगी शाळाींच्या अवाजवी 
शलु्क वाढीवर ननयींत्रण ठेवण्यासाठी राज्यात आजतागायत ककती ववभागात 
ववभागीय शलु्क ननयामक सममती व पनुरीक्षण सममत्या गठीत करण्यात 
आल्या आहेत, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा.िषाच गायििाड : (१) अींशत: खरे आहे, शासन ननणषय ददनाींक          
१२ ऑगथ्, २०२१ अन्वये १५ ्क्के शलु्क कपात करण्याचा ननणषय घेण्यात 
आला आहे. 
(२) शासन अधिसचुना ददनाींक ७ जनू, २०२१ अन्वये ववभागीय शलु्क 
ननयामक सममत्याींच ेव शासन अधिसचुना ददनाींक २० फेब्रवुारी, २०२० अन्वये 
पनूरीक्षण सममतीचे गठण करण्यात आले आहे. 
(३) अींशत: खरे आहे. 
(४) अींशत: खरे आहे. 
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(५) शलु्कवाढीवर ननयींत्रण ठेवण्याकरीता महाराषर शकै्षणणक सींथिा (शलु्क 
ववननयमन) अधिननयमातील तरतदुीनसुार कायषवाही करण्यात येत.े राज्यात 
मुींबई, पणेु, नामशक, नागपरू व औरींगाबाद या ५ ववभागात ववभागीय शलु्क 
ननयामक सममत्याींचे गठण करण्यात आले असनू कोल्हापरू, अमरावती व 
लातरू या ३ ववभागीय शलु्क ननयामक सममत्याींचा अनतररक्त कायषभार 
अनकु्रमे पणेु, नागपरू व औरींगाबाद या ववभागीय शलु्क ननयामक सममत्याींकि े
सोपववण्यात आला आहे. 
(६) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
  
राज्यातील अांशतः अनुदाननत शाळा ि तुिडयाांिरील अनतररक्त शशक्षि 

ि शशक्षिेतर िमचचार याांच्या सेिा सांरिक्षत िरणेबाबत 
  

(२) * १२४७७ श्री.किरण सरनाईि, श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील अींशतः अनदुाननत शाळा व तकुडयाींवरील अनतररक्त मशक्षक व 
मशक्षकेतर कमषचार याींना अन्य शाळेत समायोस्जत करुन सेवा सींरक्षण 
देण्याबाबत कोणतीच कायषवाही न झाल्याच े माहे जानेवारी, २०२२ च्या 
पदहल्या आठवडयात ननदशषनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मशक्षक व मशक्षकेतर कमषचारयाींना सेवासींरक्षण देण्याबाबतचा 
शासन ननणषय ननगषममत करण्याप्रकरणी नागपरू ववभागाच्या मशक्षक 
जनप्रनतननिीींनी शासनास ददनाींक ०५/०५/२०२१, ददनाींक २९/०९/२०२१ व 
ददनाींक २१/१०/२०२१ रोजी ननवेदन पाठवनू मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार अींशतः अनदुाननत शाळा व तकुडयाींवरील 
अनतररक्त मशक्षक व मशक्षकेतर कमषचार याींना सेवा सींरक्षण देणेबाबत कोणती 
कायषवाही केली वा करण्यात येत आहे, सदरहू प्रकरणी केव्हापयांत शासन 
ननणषय ननगषममत करण्यात येणार आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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प्रा.िषाच गायििाड : (१) नाही. 
(२) व (३) या सींदभाषत मागणी करण्यात आललेी असनू प्रथतावाच्या 
अनरु्ींगाने शासन थतरावर कायषवाही सरुु आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
  
राज्यातील विनाअनुदाननत ि अांशत: अनुदाननत शाळेतील शशक्षि ि 
शशक्षिेतर िमचचारयाांना जुनी ननितृ्तीिेतन योजना लागू िरण्याबाबत 

  

(३) * १२१२२ श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रिीण दटिे, श्री.प्रविण दरेिर, 
श्री.विजय ऊफच  भाई धगरिर, डॉ.पररणय फुिे, श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.रमेश 
िराड, डॉ.रणजजत पाटील, श्री.राजेश राठोड, श्री.जयांत आसगाििर, 
श्री.अशभजजत िांजारी, श्री.विक्रम िाळे, श्री.बाळाराम पाटील, श्री.किशोर दराड े: 
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील सन २००५ पवूी ननयकु्त मशक्षक व मशक्षकेतर कमषचार याींना 
जुनी पेन्शन योजना लाग ू करण्याबाबत शासनाने ववनाववलींब, ववनाअ् 
कायषवाही करावी, या मशक्षक व मशक्षकेतर तसेच मशक्षक सींघ्नेकिून होत 
असलेल्या मागणीची अींमलबजावणी केली आहे काय, 
(२) तसेच, राज्यातील ददनाींक १ नोव्हेंबर, २००५ पवुी सेवेत आलेल्या 
ववनाअनदुान व अींशत: अनदुान परींत,ु ददनाींक १ नोव्हेंबर, २००५ नींतर १००% 
अनदुानावर आलेल्या शाळेतील मशक्षकाींना जुनी पेन्शन योजना लाग ू
करण्याबाबत मा.शालेय मशक्षण मींत्री महोदयाींच्या वेळोवेळी झालले्या 
बठैकीींमिील ननदेशानसुार सम्यक सममतीने शासनास अहवाल सादर केला 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी ककती मशक्षक व मशक्षकेतर कमषचारी आहेत, 
याची मादहती एकत्रत्रत करुन त् यासाठी आवश्यक असलेल्या ननिीची नाननी 
करुन त्यानसुार ननिीची तरतदू करण्याबाबत कोणती कायषवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
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(४) असल्यास, सदरहू अहवालाच्या मशफारसी काय आहेत, तसेच ददनाींक     
१ नोव्हेंबर, २००५ पवुी शासन सेवेत आलेल्या मशक्षकाींना जुनी पेन्शन योजना 
लाग ूकरण्याबाबत ववचार पणूष झाला आहे काय, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा.िषाच गायििाड : (१) व (२) राज्यातील सवष अनदुाननत, ववनाअनदुाननत, 
अींशत: अनदुाननत पदाींवर व तकुडयाींवर ददनाींक १ नोव्हेंबर, २००५ पवूी 
ननयकु्त झालेल्या सवष मशक्षक व मशक्षकेतर कमषचारयाींना जुनी पेन्शन योजना 
लाग ू करण्याबाबत, मा.सभापती, महाराषर वविानपररर्द याींनी मशक्षण 
ववभाग, ववत्त ववभाग व वविी व न्याय ववभागाच ेसधचव याींची एक सींयकु्त 
सममती गठीत करण्याचे ननदेश ददले. त्यानसुार ददनाींक २४ जुल,ै २०१९ रोजी 
अपर मखु्य सधचव (शालेय मशक्षण) याींच्या अध्यक्षतखेाली “सींयकु्त सममती” 
गठीत करण्यात आली. या सममतीने अहवाल शासनास सादर केला असनू 
सदर सममतीच्या अहवालातील मशफारस क्र.२ च्या अनरु्ींगाने आयकु्त 
(मशक्षण) याींच्या अध्यक्षतखेाली “सम्यक ववचार सममती” गठीत करण्यात 
आली आहे. सम्यक ववचार सममतीने अहवाल सादर केला आहे. तसेच शालेय 
मशक्षण व क्रीिा ववभाग, ददनाींक २९ नोव्हेंबर, २०१० रोजीच्या शासन 
ननणषयाववरुध्द मा.उच्च न्यायालयात दाखल याधचकेस अनसुरुन मा.उच्च 
न्यायालयाच्या पणूषपीठाने ददनाींक ३०/०४/२०१९ रोजी मागषदशषक ननणषय ददला 
आहे. त्याववरुध्द मा.सवोच्च न्यायालयामध्ये श्री.प्रददप महल्ले व इतर याींनी 
ववववि ववशरे् अनमुती याधचका दाखल केल्या आहेत. प्रकरण न्यायप्रववष् 
आहे. 
(३) व (४) सम्यक सममतीने ननरीक्षणे नोंदववलेली आहेत. सदर ननरीक्षणे 
ववचारािीन आहेत. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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राज्यातील सहायि शशक्षि (पररविक्षाधीन) याांच्या  
ननयशमत िेतनशे्रणीबाबत 

 

(४) * १२५८९ श्री.िवपल पाटील, श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रविण दरेिर, 
श्री.विजय ऊफच  भाई धगरिर, अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.प्रिीण दटिे, डॉ.पररणय 
फुिे, श्री.सदाशशि खोत, श्री.गोवपचांद पडळिर, श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.रमेश 
िराड, श्री.किरण सरनाईि, श्री.बाळाराम पाटील, श्री.किशोर दराड े: 
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील        
काय :- 
(१) सहाय्यक मशक्षक पदावर कीं त्रा्ी पध्दतीने मशक्षण सेवक ननयकु्त 
करण्याचा शासन ननणषय माहे ऑक््ोबर, २००० मध्ये ननगषममत करण्यात 
आला असनू प्रािममक, माध्यममक व उच्च माध्यममक मशक्षण सेवकाला 
प्रिमत: अनकु्रमे रुपये ३०००/-, रुपये ४०००/-, रुपये ५०००/- इतके मानिन 
देय होत,े त्यानींतर त्यात वाढ करून अनकु्रमे रुपये ६०००/-, रुपये ८०००, 
रुपये ९०००/- मानिन देय ठरववण्यात आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, माहे जुल,ै २०२१ मध्ये ननयमावली १९८१ च्या तरतदुीत 
सिुारणा करुन मशक्षण सेवक ऐवजी सहाय्यक मशक्षक (३ वर्ाषच्या 
पररववक्षािीन कालाविीसाठी) असे पदनाम देण्यात आल्याने सदरहू मशक्षकाींना 
मानिनाऐवजी ननयममत वतेनशे्रणी देणे कायदेशीरररत्या बींिनकारक आहे,    
हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्यातील मशक्षण सेवकाींच्या मानिनात वाढ करण्याबाबत 
अद्याप कोणतीच कायषवाही झाली नसल्याचे माहे जानेवारी, २०२२ च्या 
पदहल्या सप्ताहात ननदशषनास आले असनू सहाय्यक मशक्षक पररववक्षािीन 
(मशक्षण सेवक) कमषचारयाींना वेतनशे्रणी लाग ू करून सहाय्यक मशक्षक 
पररववक्षािीन कालाविी कमी करण्याचे शासनाच्या ववचारािीन आहे, हे खरे 
आहे काय, तसेच सहाय्यक मशक्षक पररववक्षािीन (मशक्षण सेवक) 
कमषचारयाींच्या पररववक्षािीन कालाविीमिील ३ वेतन वाढीची मागणी होत 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार राज्यातील मशक्षण सेवकाींच्या मानिनात वाढ 
करून सहाय्यक मशक्षकाींना पररववक्षािीन कालाविीसाठी मानिनाऐवजी 
ननयममत वेतनशे्रणी देणेबाबत कोणती कायषवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

प्रा.िषाच गायििाड : (१) होय. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) कोववि-१९ या सींसगषजन्य रोगामळेु राज्यात लाग ू केलेला 
लॉकिाऊन व त्यामळेु राज्याच्या महसलूात झालेली घ् ववचारात घेता, 
राज्याची आधिषक पररस्थिती पवूषपदावर येईपयांत, राज्यातील मशक्षण 
सेवकाींच्या मानिन वाढीबाबतच्या प्रथतावाचा ववचार करता येणार नाही. 
 मशक्षण सेवक/ सहायक मशक्षक (पररववक्षािीन) याींच्या पररववक्षािीन 
कालाविीबाबत शासन ननणषय ददनाींक ०७/०२/२०१९ अन्वये केलेल्या 
तरतदुीींमध्ये सिुारणेची बाब ततूाषस शासनाच्या ववचारािीन नाही.  
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

राज्यातील शशक्षि ि शशक्षिेतर िमचचारयाांना आश्िाशसत  
प्रगती योजना लागू िरणेबाबत 

(५) * १२७२९ श्री.सरेुश धस, श्री.िवपल पाटील, श्री.किरण सरनाईि, श्री.जयांत 
आसगाििर, श्री.अशभजजत िांजारी : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील शासकीय कमषचार याींना १०, २०, ३० वर्ाषची आश्वामसत प्रगती 
योजना लाग ूकरण्यात आली, परींत ुमशक्षक व मशक्षकेतर कमषचारयाींसाठी १०, 
२०, ३० वर्ाषची आश्वामसत प्रगती योजना लाग ू करणे बाबत अद्याप 
कोणतीच कायषवाही झाली नसल्याच े माहे जानेवारी, २०२२ च्या पदहल्या 
सप्ताहात ननदशषनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, राज्यातील प्रािममक मशक्षक वगळता माध्यममक मशक्षकाींसह इतर 
सवष कमषचारयाींना आश्वामसत प्रगती योजना (१०, २०, ३०) लाग ू करण्यात 
आली असनू सदरहू योजना स्जल्हा पररर्द शाळेतील प्रािममक मशक्षकाींना 
लाग ूकरण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक् त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन आश्वामसत प्रगती 
योजना सातव्या वेतन आयोगातील तरतदुीप्रमाणे स्जल्हा पररर्द शाळेतील 
मशक्षकाींना तसेच राज्यातील इतर मशक्षक व मशक्षकेतर कमषचारयाींना लाग ू
करण्यासाठी कोणती कायषवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
प्रा.िषाच गायििाड : (१) व (२) हे खरे नाही. अद्यापपयांत खाजगी शाळाींतील 
मशक्षक व मशक्षकेतर कमषचारयाींना १०, २०, ३० वर्ाषची आश्वामसत प्रगती 
योजना लाग ूकरण्यात आलेली नसनू, त् याबाबतची कायषवाही चाल ूआहे. 
(३) खाजगी व्यवथिापनेच्या शाळेतील मशक्षक कमषचारयाींना आश्वामसत प्रगती 
योजना लाग ूकरणे व इतर बाबीींच्या अनरु्ींगाने गदठत अभ्यास ग्ाचा प्राप्त 
अहवाल तपासण्यात आला असनू अहवालातील काही मदु्दयाींवर आयकु्त 
(मशक्षण) याींच्याकिून मादहती मागववण्यात आली आहे. तसेच मशक्षकेतर 
कमषचारयाींबाबतचा प्रथताव ववत्त ववभागास सादर केला असता, त्याींनी काही 
त्रु् ी काढल्या आहेत. त्रु् ीींची पतूषता करुन ववत्त ववभागास सादर करण्यात 
आली आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

भांडारा जजल््यातील राज्य पररिहन महामांडळाची  
बससेिा पूिचित सुरु िरण्याबाबत 

(६) * १२४२५ डॉ.पररणय फुिे, श्री.प्रविण दरेिर, अॅड.ननरांजन डािखरे, 
श्री.ननलय नाईि, श्री.नागोराि गाणार, श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.रमेश िराड, 
श्री.प्रिीण दटिे : सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय:- 
(१) महाराषर राज्य पररवहन महामींिळातील कायषरत कमषचारयाींच्या सींपामळेु 
भींिारा स्जल््यातील प्रवाशाींचे हाल झाले असनू प्रवाशाींना शाररररक, मानमसक 
व आधिषक त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे तसेच शालेय ववद्यार्थयाांनाही 
एस्ी बींद असल्यामळेु खाजगी वाहनातनू खधचषक व असरुक्षक्षत प्रवास करावा 
लागत असल्याचे माहे डिसेंबर, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशषनास आल,े 
हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, गोठणगाव, सींजयनगर, बोंिगाव, सरुबन, कराींिली, 
तकुुमनारायण, केळवद, गवराष, परस्ोला, अरततोंिी, इळदा या गावावरुन 
केशोरी येिे येणारया शालेय ववद्यार्थयाांना एस्ी सेवा बींद असल्यामळेु 
आधिषक व मानमसक त्रास सहन करावा लागला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, भींिारा स्जल््यातील राज्य पररवहन महामींिळाच्या आगारातील 
सवष बससेवा सरुु करण्याची मागणी थिाननक लोकप्रनतननिी व प्रवासी 
नागररक व ववद्यार्थयाांनी शासनाकि ेकेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन भींिारा स्जल््यातील 
राज्य पररवहन महामींिळाची बससेवा पवूषवत सरुु करण्याबाबत कोणती 
कायषवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
अॅड. अननल परब : (१) व (२) पररवहन महामींिळातील कमषचार याींच्या 
सींपामळेु प्रवाशाींना व ववद्यार्थयाांना त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. 
(३) होय. 
(४) व (५) उपलब्ि मनषुयबळानसुार स्जल््यातील वाहतकू सरुु आहे. काही 
कमषचारी हजर झाल्याने भींिारा ववभागातील ८४ बसेसद्वारे ३०५ फेरया 
चालववण्यात येत आहेत. 

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

महाराष्ट्र राज्य पररिहन महामांडळाच्या सेिाननितृ्त िमचचारयाांना 
ननितृ्तीिेतनविषयि लाभ शमळण्याबाबत 

(७) * ११८९० श्री.सनुनल शशांदे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १०९९२ ला हदनाांि      
२७ डडसेंबर, २०२१ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय पररिहन 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महाराषर राज्य पररवहन महामींिळातील कमषचारयाींची बदली झाल्यानींतर 
काही कमषचार याींनी आवश्यक असलेली प्रमाणपत्र े ददली नसल्यामळेु मागील 
अिीच वर्ाषत समुारे सात हजार सेवाननवतृ्त कमषचारी ननवतृ्तीवेतनापासनू वींधचत 
असल्याच ेददनाींक ८ जानेवारी, २०२२ रोजी वा त्यासमुारास ननदशषनास आले, 
हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदरहू सेवाननवतृ्त कमषचारयाींची समुारे १५० को्ी रुपयाींची देणी 
महामींिळाकि ेप्रलींत्रबत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अपर कें द्रीय भववषय ननवाषह ननिी भवन, मुींबई याींचे 
कायाषलयात राज्य पररवहन महामींिळाच्यावतीने पत्रव्यवहार करण्यात आला 
असनू, राज्य पररवहन महामींिळातील ननवतृ्त कमषचारयाींना वेळेवर कु्ुींब 
ननवतृ्तीवेतनाचा लाभ ममळण्याकरीता जे दावे सींगणकीय प्रणालीवर सादर 
करता येत नाहीत वा सींगणकीय प्रणालीवर मादहती भरण्यास अिचण ननमाषण 
होत आहे, असे दावे पवुीप्रमाणेच ऑफलाईन पध्दतीने थवीकारण्याबाबतची 
ववनींती महामींिळाने केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन महाराषर राज्य 
पररवहन महामींिळाच्या ननवतृ्तीवेतनापासनू वींधचत असलेल्या कमषचारयाींना 
न्याय ममळण्याबाबत कोणती कायषवाही केली वा करण्यात येत आहे, तसेच, 
अपर कें द्रीय भववषय ननवाषह ननिी भवन, मुींबई याींच्या कायाषलयाकिून 
शासनास कोणती मादहती प्राप्त झाली आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
अॅड. अननल परब : (१) नाही. 
(२) रा.प.महामींिळाच्या सेवेतनू मागील दोन वर्ाषत सेवाननवतृ्त झालेल्या ९९०४ 
कमषचार याींची समुारे रुपये १७५ को्ी इतकी िकबाकी प्रलींत्रबत आहे. 
िकबाकीची रक्कम ननिी उपलब्ितनेसुार ्प्या्प्प्याने देणे सरुु आहे. 
(३) होय. 
(४) अप्पर कें द्रीय भववषय ननवाषह ननिी भवन बाींद्रा, मुींबई याींचे कायाषलयात 
ऑफलाईन दावे स्थवकारण्यासींबींिी रा.प. महामींिळामाफष त वेळोवेळी पत्रव्यवहार 
करण्यात आला आहे. तसेच मा.आयकु्त, भववषय ननवाषह ननिी भवन बाींद्रा, 
याींच्याकि े उद्भवणारया अिचणीींबाबत रा.प. अधिकारी/ प्रनतननिीींनी भे् ी 
देऊन पत्रव्यवहार ही देखील केला आहे. मा.आयकु्त भववषय ननवाषह ननिी 
भवन, बाींद्रा याींनी त्याींच ेकायाषलयातील सींबींधित काम करणारे कमषचारयाींना ज े
दाव ेऑनलाईन पध्दतीने सादर करताना अिचणी येत असतील त्याींच ेदाव े 
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ऑफलाईन पध्दतीने सादर करण्यासींबींिीच्या सचूना ददल्या आहेत. तसेच 
सहा.आयकु्त, कें द्रीय भववषय ननवाषह ननिी भवन, बाींद्रा याींना ननवतृ्ती वेतन 
दावे ऑफलाईन स्थवकारण्याबाबत रा.प. अधिकारी/ प्रनतननिीींनी प्रत्यक्ष भे् 
देवनू पत्रव्यवहार केललेा आहे 
(५) ववलींब झालेला नाही. 

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

राज्यातील शशक्षि ि शशक्षिेतर िमचचारयाांच्या पाल्याांना शैक्षणणि 
शुल्िाची प्रनतपूती देण्याबाबत 

(८) * ११९३६ श्री.विक्रम िाळे, श्री.बाळाराम पाटील, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.प्रिीण दटिे, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.विजय ऊफच  भाई धगरिर : सन्माननीय 
शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मशक्षक कमषचारयाींच्या पाल्याींना इयत्ता १ ली त े पदव्यतू्तर मशक्षण 
नन:शलु्क देण्याबाबत ददनाींक १९ ऑगथ्, १९९५ रोजी शासन ननणषय 
ननगषममत करण्यात आला असनू प्रशासकीय अधिकारयाींनी सदरहू नन:शलु्क 
मशक्षणाचा चुकीचा अिष काढून ववदहत दराने अिषसहाय्य देण्यासाठी ददनाींक 
१६ माचष, २०२१ रोजी अन्यायकारक शासन ननणषय ननगषममत केला, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी मा.न्यायालयाने ददनाींक ११/०४/२०१८ रोजी 
नन:शलु्क मशक्षण म्हणजे मशक्षणासाठी आवश्यक असलेल्या रकमेची प्रनतपतुी 
असा खुलासा करून ननणषय ददला असनू ददनाींक १६ माचष, २०२१ रोजीचा 
अन्यायकारक शासन ननणषय तात्काळ रद्द करण्याची मागणी नागपरू 
ववभागाच्या मशक्षक जनप्रनतननिीींनी शासनास ददनाींक २१/०३/२०२१, ददनाींक 
३०/०३/२०२१ व ददनाींक ०२/०४/२०२१ रोजी ननवेदन पाठवनू केली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) तसेच, राज्यातील मशक्षक-कमषचारयाांच्या पाल्याींना मोफत मशक्षण 
योजनेंतगषत ददल्या जाणारया व्यावसानयक अभ्यासक्रमाची शकै्षणणक शलु्क 
प्रनतपतुी मशक्षण शलु्क सममतीच्या मान्य शलु्कानसुार ददली जात नाही, हे ही 
खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार मशक्षण शलु्क सममतीने ननस्श्चत केलेल्या 
शलु्काप्रमाणे शलु्क देण्याबाबत कोणती कायषवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा.िषाच गायििाड : (१) व (२) शालेय मशक्षण व क्रीिा ववभाग शासन ननणषय 
ददनाींक १९/०८/१९९५ नसुार राज्यातील मशक्षक व मशक्षकेतर कमषचार याींच्या 
पाल्याींना पदहली त ेपदव्यतु्तर थतरापयांत ववदहत दराने अिषसहाय्य करणे हा 
उद्देश होता. तिावप, सदरच्या शासन ननणषयाच्या मशर्षकामध्ये करण्यात 
आलेल्या “नन:शलु्क” या शब्दप्रयोगामळेु बराच सींभ्रम ननमाषण झाला आहे. 
याकरीता, ववभागाच्या ददनाींक १६/०३/२०२१ रोजीच्या शासन ननणषयान्वये 
केवळ “नन:शलु्क” या ऐवजी “ववदहत दराने” अशी सिुारणा करण्यात आली 
आहे. सदर शासन ननणषयामध्ये कोणताही िोरणात्मक बदल करण्यात आलेला 
नाही. 
(३) शकै्षणणक शलु्काची प्रनतपतुी सदर शासन ननणषयातील तरतदुीींच्या 
अनरु्ींगाने ववदहत दराने करण्यात येत.े 
(४) व (५) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
  
राज्यातील प्राथशमि ि माध्यशमि शशक्षिाांच्या शशक्षि पात्रता परीक्षा 

(टीईटी) प्रमाणपत्राची पडताळणी सशमतीमाफच त िरण्याबाबत 

(९) * १२०४३ श्री.विलास पोतनीस : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील ददनाींक १३ फेब्रवुारी, २०१३ नींतर रुजू झालेल्या सवष प्रािममक, 
माध्यममक मशक्षकाींच्या मशक्षक ्ीई्ी पात्रता परीक्षा प्रमाणपत्राची पिताळणी 
करण्याचे आदेश महाराषर राज्य परीक्षा पररर्देने ददले आहेत, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्यास, तद्नरु्ींगाने नेमणुका ममळालेल्या मशक्षकाींच्या ्ीई्ी 
प्रमाणपत्राींची पिताळणी शालेय मशक्षण ववभागातील अधिकारयाींमाफष त न 
करता त्रयथि सममतीमाफष त करण्याची मागणी मराठी शाळा सींथिाचालक 
सींघाने शासनाकि ेकेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदरहू मागणीनसुार 
राज्यातील सवष प्रािममक, माध्यममक मशक्षकाींच्या मशक्षक ्ीई्ी पात्रता 
परीक्षा प्रमाणपत्राची पिताळणी त्रयथि सममतीमाफष त करण्याबाबत कोणती 
कायषवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा.िषाच गायििाड : (१) होय. 
(२) याबाबतचे ननवेदन प्राप्त झाल्याचे आढळून आलेले नाही. 
(३) महाराषर राज्य परीक्षा पररर्देमाफष त सरुू असलेली प्रमाणपत्राींची 
पिताळणी अद्याप पणूष झालेली नाही. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 ----------------- 
  

मुरूड (ता.दापोली, जज.रत्नाधगरी) येथील अनधधिृत  
ररसॉटच ननष्ट्िाशसत िरण्याबाबत 

(१०) * १२४५७ श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय पयाचिरण ि िातािरणीय बदल 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) दापोली मरुूि (ता.दापोली, स्ज.रत्नाधगरी) समदु्रककनारयावर सीआरझेि 
ननयमाींचे उल्लींघन करून साई ररसॉ ष् एनएक्स दोन मजली तसेच सी कौंच 
असे दोन अनधिकृत ररसॉ ष् कोववि काळात राज्याच्या एका मींत्र्याने बाींिले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त ररसॉ ष्मध्ये प्रवेश करण्यासाठी समदु्राच्या वाळूतनू 
अनधिकृत रथता देण्यात आला असनू सदरहू अनधिकृत ररसॉ ष् ववनाववलींब 
ननषकासीत करण्यात याव े अशा आशयाची तक्रार स्जल्हाधिकारी, रत्नाधगरी 
तसेच कें द्रीय पयाषवरण मींत्रालयाकि े माहे मे, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान 
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केल्यानींतर कें द्र शासनाच्या पयाषवरण मींत्रालयाच्या अधिकारी पिकाने माहे 
जून, २०२१ मध्ये या दोन्ही ररसॉ ष्ची पाहणी करून त्याचा अहवाल राज्य 
शासनाला सादर केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कें द्रीय पयाषवरण मींत्रालयाने राज्य शासनाला पाठववलेल्या 
अहवालाचे िोिक्यात थवरूप काय आहे, तसेच, सदरहू ररसॉ ष् आणण सी कौंच 
ररसा ष् (ता.दापोली) ही दोन्हीही बाींिकामे पयाषवरण कायदा कलम ५ अींतगषत 
बेकायदेशीर असल्याने तोिण्याचे आदेश कें द्र शासनाने ददनाींक ३१ जानेवारी, 
२०२२ रोजीच्या पत्रान्वये राज्य शासनाला ददले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कें द्रीय पयाषवरण 
मींत्रालयाने सादर केलेल्या अहवालाच्या अनरु्ींगाने कायषवाही करुन सदरहू 
बेकायदेशीर ररसॉ ष्स तोिण्यास ववलींब करणारया सींबींधिताींववरुध्द कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.आहदत्य ठािरे : (१), (२) व (३) मौजे मरुुि, ता.दापोली, स्ज.रत्नाधगरी 
येिील सव्हे नीं.४४६ मध्ये समदु्रककनारी सी.आर.झेि क्षते्रात ररसॉ ष् व रथत्याच े
बाींिकाम केल्याबाबत ददनाींक ०८/०५/२०२१ रोजी पयाषवरण वने व वातावरणीय 
बदल मींत्रालयाकि े तक्रार प्राप्त झाली होती. त्यानरु्ींगाने, माहे जून, २०२१ 
मध्ये कें द्र शासनाच्या पयाषवरण वने व वातावरणीय बदल मींत्रालयाच्या 
नागपरू प्रादेमशक कायाषलयाच्या पिकाने स्जल्हाथतरीय ककनारा क्षते्र सींननयींत्रण 
सममतीचे अधिकारी समवेत सदर ररसॉ ष्ची पाहणी करुन त्याचा अहवाल कें द्र 
शासनाला सादर केला आहे. 
 मौज े मरुुि, ता.दापोली, स्ज.रत्नाधगरी येिील सव्हे नीं.४४६ मध्ये 
सी.आर.झेि. अधिसचूनेतील तरतदुीींचा भींग करुन अनधिकृत ररसॉ ष् व 
रथत्याचे बाींिकाम केल्यामळेु साई ररसॉ ष् एनएक्स व सी कौंच ररसॉ ष् याींनी 
केलेले बाींिकाम ननषकासीत करणेबाबत पयाषवरण (सींरक्षण) कायदा, १९८६ 
मिील कलम ५ नसुार कें द्र शासनाच्या पयाषवरण वने व वातावरणीय बदल 
मींत्रालय, नवी ददल्ली याींनी ददनाींक ३१/०१/२०२२ रोजी ननदेश ददलेले आहे. 
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(४) ददनाींक ३१/०१/२०२२ रोजीचे ननदेश तहमसलदार, दापोली याींच्यामाफष त 
सींबींधिताींना बजावण्यात आले असनू उक्त ममळकतीमिील बाींिकाम हे 
सींबींधिताींनी आदेश प्राप्त झाल्यापासनू तीन मदहन्याचे आत पणूषपणे 
ननषकासीत करुन जागा पवुषवत करावयाची आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

राज्य पररिहन महामांडळातील िमचचारयाांच्या  
मागण्या मांजूर िरण्याबाबत 

(११) * १२३४१ श्री.रामदास आांबटिर, श्री.नागोराि गाणार, श्री.चांद्रशखेर 
बािनिुळे, डॉ.प्रज्ञा साति, श्री.अशभजजत िांजारी : सन्माननीय पररिहन मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्य पररवहन महामींिळातील कमषचारयाींच्या आींदोलनामळेु व सींपामळेु 
रुपये ६०० को्ीींचे नकुसान झाले असनू शासनाद्वारे आींदोलन 
करणार या राज्य पररवहन महामींिळाच्या ५५ हजार कमषचारयाींना नो्ीस 
बजावण्यात आली तसेच अनेक कमषचार याींची सेवा सींपषु्ात आणून त्याींना 
वेतनापासनू वींधचत ठेवण्यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यात सरुु असलेल्या राज्य पररवहन महामींिळाच्या 
कमषचार याींच्या सींपावर कोणताही मागष न ननघाल्याने १२ लाख ववद्यार्थयाांच्या 
प्रवासाचा प्रश्न ननमाषण झाल्याचे ददनाींक १७ डिसेंबर, २०२१ रोजी वा 
त्यासमुारास ननदशषनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच, ददघषकाळ सींप करुनही शासनथतरावर कोणताही मागष ननघत नसनू 
एस्ी कमषचारयाींच्या मागण्या मान्य होत नसल्याने ६७ कमषचारयाींनी 
आत्महत्या केली तर एस्ी पाििी आगारातील २३१ कमषचारयाींनी 
मखु्यमींत्र्याींना पत्र पाठवनू थवेच्नामरणाची परवानगी माधगतली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, शासनाच्या उक्त िोरणामळेु तसेच कमषचार याींवर केलेली 
कायषवाही मागे न घेतल्याने ददघषकाळ सींप सरुू असनूही योग्य मागष ननघत 
नसल्यामळेु कमषचारयाींचे व राज्य शासनाचे नकुसान होत आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
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(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन राज्य पररवहन 
महामींिळास ववशरे् अिषसहाय्य करण्याबाबतच्या ववचारािीन प्रथतावावर 
ननणषय घेवनू कमषचारयाींच्या मागण्या मान्य करुन ववद्यार्थयाांची गरैसोय 
रोखण्याकरीता कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
अॅड. अननल परब : (१) रा.प. महामींिळातील कमषचार याींच्या आींदोलन व 
सींपामळेु ददनाींक २७/१०/२०२१ पासनू त े २७/०२/२०२२ पयांत अींदास्जत रुपये 
१७४० को्ीचे उत्पन्न बिुाले आहे. सींपावर गेलेल्या १२२०७ कमषचार याींवर 
ननलींबनाची, ९९१६ कमषचार याींवर बितफीची व २१२६ कमषचार याींची 
सेवासमाप्तीची कारवाई ददनाींक २८/०२/२०२२ अखेर पयांत करण्यात आली 
आहे. 
(२) होय. 
(३) रा.प.महामींिळात सींप कालाविीत १० कमषचार याींनी आत्महत्या केल्याचे 
ननदशषनास आल े आहे. सदर आत्महत्याींची कारणे वेगवेगळी व मभन्न 
थवरुपाची आहे, असे प्रािममक चौकशीत ननदशषनास आले आहे. ददनाींक 
०४/०१/२०२२ रोजी पाििी आगारातील २३१ कमषचार याींनी मा.मखु्यमींत्री याींना 
रा.प.महामींिळाचे शासनात ववमलनीकरण करावे अिवा थवेच्नामरणाची 
परवानगी द्यावी या आशयाचे ननवेदन सादर केले आहे. 
(४) सींपावर गेलेल्या कमषचार याींना कामधगरीवर हजर होण्याबाबत वेळोवेळी 
आवाहन करण्यात आले होत.े तिावप, ववमलनीकरणाच्या प्रमखु मागणीसाठी 
कमषचार याींनी सींप चाल ू ठेवला आहे. रा.प. महामींिळाचे सींप आींदोलन 
कालाविीत अींदास्जत रुपये १७४० को्ीच ेउत्पन्न बिुाले आहे. 
(५) सद्य:स्थितीत रा.प.महामींिळाचे उत्पन्न बींद असल्यामळेु 
रा.प.कमषचार याींचे वेतन शासनाकिून ममळणारया अिषसहाय्याव्दारे करण्यात 
येत आहे. सींप कालाविीत प्रवाशाींची गरैसोय ्ाळण्यासाठी शासनाने खाजगी 
वाहनाींद्वारे प्रवाशी वाहतकू करण्यास परवानगी ददली आहे. तसेच 
रा.प.महामींिळातील खाजगी परुवठादारामाफष त मशवनेरी, व्होल्वो व 
वातानकूुलीत मशवशाही बससेवा प्रवाशाींसाठी चाल ू ठेवली आहे. तसेच 
प्रवाशाींची/ ववद्यार्थयाांची गरैसोय होऊ नये म्हणून राज्य पररवहन  
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महामींिळातनू सेवाननवतृ्त झालेल्या ५३ चालकाींची कीं त्रा्ी पध्दतीने व खाजगी 
परुवठादारकाींमाफष त १७५० कीं त्रा्ी चालकाींची नेमणूक केली आहे. 
ववद्यार्थयाांसाठी प्रािान्याने मानव ववकास बसेसच्या शालेय फेर या सरुु 
करण्याबाबत सवष ववभागाींना सचूना देण्यात आल्या असनू कमषचारी 
उपलब्ितनेसुार ववभागाींद्वारे सदर फेर या चालववण्यात येत आहेत. 
(६) ववलींब झालेला नाही. 

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

राज्यातील सािचजननि ग्रांथालयाांच्या अनुदानात िाढ िरुन 
िमचचारयाांच्या मागण्या पूणच िरण्याबाबत 

(१२) * १२८१६ श्री.रणजजतशसांह मोहहत-ेपाटील, श्री.अांबादास दानिे, 
अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.प्रसाद लाड, डॉ.पररणय फुिे, 
डॉ.रणजजत पाटील, श्री.नागोराि गाणार, डॉ.(श्रीमती) मननषा िायांदे : 
सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय:- 
(१) सावषजननक ग्रींिालय व कमषचार याींच्या प्रलींत्रबत मागण्याींसदभाषत 
मींत्रीमहोदयाींकि े सातत्याने ननवेदने देवनुही कोणतीच कायषवाही झाली नाही, 
तसेच पथुतकाींचे गाव ही योजना सरुु करण्यात आली, परींत,ु वाचनसींथकृतीला 
मदत होण्यासाठी महाराषर राज्य ग्रींिालय सींघामाफष त मा.मखु्यमींत्री व 
मा.उपमखु्यमींत्री महोदयाींना माहे जानेवारी, २०२२ मध्ये पत्र देण्यात आल,े    
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यात सन २०१२ पासनू नवीन शासकीय ग्रींिालयाींना 
मान्यता देण्याचे तसेच ग्रींिालयाींचा वगष बदलणे बींद केल्याने नवीन 
सावषजननक ग्रींिालयाची शासन मान्यता पनु्हा सरुु करण्यात यावी, याबाबत 
ननणषय घेण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सन १९६७ च्या कायद्यानसुार ग्रींिालय शासन मान्य असनू 
ग्रींिालयाींच्या सेवकाींना सेवा शाश्वती, सेवा शती व ककमान वेतन देण्यात येत 
नाही, हे खरे आहे काय, तसेच ग्रींिालय कमषचार याींच ेवेतन, ननिीमध्ये वाढ, 
ग्रींिालयाचा प्रलींत्रबत दजाष-उन्नती आदद प्रश्नाींबाबत अदयाप कोणताच ननणषय 
झाला नसल्याने कमषचार याींनी ननवेदन,े आींदोलने करुनही कोणतीच कायषवाही 
होत नसल्याने कमषचारयाींनी आमरण उपोर्ण करण्याचा इशारा ददला आहे,    
हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार उक्त मागणीनसुार नवीन ग्रींिालयाींना मान्यता 
देणे, वगषवाढ करणे तसेच ग्रींिालय सेवकाींना ककमान वेतन देण्यासींदभाषत 
कोणती कायषवाही केली वा करण्यात येत आहे, तसेच, सदरहू ननणषयाच े
िोिक्यात थवरूप काय आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.उदय सामांत : (१) हे खरे नाही. (“पथुतकाींच ेगाव” ही योजना मराठी भार्ा 
ववभागाशी सींबींधित आहे.) 
(२) हे खरे नाही. 
(३) शासनमान्य सावषजननक ग्रींिालये ही खाजगी सींथिेकिून चालववली 
जातात. सदर सींथिेतील कमषचार याची ननयकु्ती, सेवाशती, वेतन इ. बाबी या 
सींबींधित सींथिेशी ननगिीत आहेत. 
 ग्रींिालय व कमषचारयाींच्या प्रलींत्रबत मागण्याींबाबत ग्रींिालय कमषचारी/ 
कायषकत े याींचेकिून उपोर्णाबाबत घेतलेला ननणषय मागे घेणेबाबत    
सींबींधितास ववनींती करण्यात आली होती. त्यानसुार उपोर्ण मागे घेण्यात 
आले आहे. 
(४) मा.उपमखु्यमींत्री महोदयाींकि ेशासनमान्य सावषजननक ग्रींिालयाींच्या ववववि 
मागण्यासींदभाषत ददनाींक १२/०२/२०२० रोजी आयोस्जत बठैकीमध्ये 
मा.उपमखु्यमींत्री महोदयाींनी नवीन सावषजननक ग्रींिालयाींना मान्यता तसेच 
कायषरत शासनमान्य सावषजननक ग्रींिालयाींना वगषवाढ देऊ नये व ग्रींिालय 
सेवकाींची वतेनशे्रणी/ सेवाशतीची मागणी मान्य करता येणार नाही, असे 
ननदेश ददले आहेत. 
 शासनमान्य सावषजननक ग्रींिालयाींच्या अनदुानात वाढ करणेबाबतचा 
प्रथताव शासनाच्या ववचारािीन आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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राज्यातील शशक्षि ि शशक्षिेतर िमचचारयाांना िॅशलेस िैद्यिीय 
प्रनतपूती योजना लागू िरणेबाबत 

(१३) * १२२६८ डॉ.रणजजत पाटील, श्री.विक्रम िाळे, श्री.बाळाराम पाटील, 
श्री.किशोर दराड,े श्री.किरण सरनाईि : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १०९०३ ला 
हदनाांि २७ डडसेंबर, २०२१ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय 
शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील मशक्षक व मशक्षकेतर कमषचार याींना साववत्रीबाई फुले - फानतमा 
शखे कॅशलेस कु्ुींब आरोग्य योजना लाग ू करण्याबाबत मशक्षक भारती 
सींघ्नेनी मागणी केली असनू त्यानरु्ींगाने राज्यातील सवष मशक्षक व 
मशक्षकेतर कमषचार याींना देण्यात येणारी वदै्यकीय प्रनतपतूी योजना ही 
कॅशलेसच्या थवरूपात देण्याबाबत सवष प्रकारची मादहती शासनाने शाळाींकिून 
घेतली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील नगर पररर्द माध्यममक शाळेतील कमषचारयाींना 
वदै्यकीय प्रनतपतूी देयकाचा लाभ ममळणेबाबत अद्याप कोणतीच कायषवाही 
झाली नसल्याचे माहे जानेवारी, २०२२ च्या पदहल्या सप्ताहात ननदशषनास 
आल,े हे खरे आहे काय, 
(३) तसेच, राज्यातील अींशत: अनदुाननत म्हणजचे २०%, ४०%, ६०% व 
८०% वेतन घेणारया शाळाींना शालेय पोर्ण आहार योजना व पाठ्यपथुतक 
योजना लाग ू केली आहे त्याचप्रमाणे सदरहू शाळेतील मशक्षक व मशक्षकेतर 
कमषचारयाींना वदै्यकीय देयक प्रनतपतुी योजना लाग ू करण्याबाबत शासनाने 
उपाययोजना केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, कॅशलेस प्रनतपतूी योजना मशक्षकाींना तात्काळ लाग ू
करण्याबाबत मा.शालेय मशक्षण मींत्री महोदयाींनी सभागहृात आश्वामसत केले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन राज्यातील नगर 
पररर्द माध्यममक शाळेतील तसेच इतर मशक्षक व मशक्षकेतर कमषचार याींना 
कॅशलेस वदै्यकीय प्रनतपतूी योजना लाग ूकरणेबाबत कोणती कायषवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, असल्यास, सदरहू प्रथतावाच ेिोिक्यात थवरूप काय 
आहे, तसेच सदरहू प्रथतावास मान्यतबेाबतची सद्य:स्थिती काय आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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प्रा.िषाच गायििाड : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 

शासन पत्र ददनाींक २८/११/२०१९ अन्वये महानगरपामलका/ 
नगरपामलका/ नगरपररर्द (बहृन्मुींबई व ठाणे महानगरपामलका वगळून) 
सींचमलत १०० ्क्के अनदुाननत माध्यममक शाळाींमिील मशक्षक व मशक्षकेतर 
कमषचारयाींना वदै्यकीय खचाषची प्रनतपतूी करण्याबाबत सचूना देण्यात आलेल्या 
आहेत. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) व (५) कॅशलेस आरोग्य योजना मशक्षकाींना तात्काळ लाग ूकरण्याबाबत 
तत्कालीन मा.शालेय मशक्षण मींत्री याींनी वविानमींिळासमोर आश्वामसत केल े
होत.े  
 तिावप, त्याअनरु्ींगाने सादर केलेल्या प्रथतावास सावषजननक आरोग्य 
ववभाग, ननयोजन ववभाग व ववत्त ववभागाने असहमती दशषवली आहे. तसेच 
राज्य शासकीय अधिकारी-कमषचारी याींनाही अद्याप कॅशलेस सवुविा अनजु्ञेय नाही. 
(६) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

राष्ट्रसांत तुिडोजी महाराज विद्यापीठ, नागपूर येथे  
सुविधा िें द्र उभारण्याबाबत 

(१४) * १२५४९ श्री.अशभजजत िांजारी, डॉ.पररणय फुिे : सन्माननीय उच् च ि 
तांत्र शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राषरसींत तकुिोजी महाराज ववद्यापीठ, नागपरू येिील ववद्यार्थयाांना 
त्याींच्या अिचणी सोिववण्यासाठी एक थवतींत्र कॉल से्ं र उभारण्याच े
आश्वासन ववद्यापीठाच्या वविी सभेच्या माहे नोंव्हेंबर, २०२१ रोजीच्या 
बठैकीत देण्यात आल्याच े माहे जानेवारी, २०२२ रोजी वा त्यासमुारास 
ननदशषनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त ववद्यापीठातील ववववि अभ्यासक्रमात चार लाखाहून 
अधिक ववद्यािी मशकत असनू त् यामध्ये नागपरू शहरासह भींिारा, गोंददया, 
विाष आणण नागपरू ग्रामीण भागातील ववद्यार्थयाांचा समावेश आहे, हे खरे 
आहे काय, 
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(३) असल्यास, सदरहू भागातील ववद्यार्थयाांना सवाषधिक समथया गणुपत्रत्रका, 
ववववि प्रमाणपत्र आणण पररक्षेसींदभाषत असनू महाववद्यालयाकिून योग्य 
मादहती ममळत नसल्याने ववद्यािी परीक्षा ववभागासह इतर ववभागात जात 
असनू तिेेही आवश्यक ती मादहती, सहकायष ममळत नसल्याने ववद्यार्थयाांना 
नाहक त्रास सहन करावा लागतो, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक् त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन राषरसींत तकुिोजी 
महाराज ववद्यापीठ, नागपरू येिे सवुविा कें द्र ननमाषण करण्याबाबत कोणती 
कायषवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.उदय सामांत : (१) होय.  
 राषरसींत तकुिोजी महाराज नागपरू ववद्यापीठात Centralised call 
Center थिावपत करण्याची कायवाषही सरुु करण्यात आली असनू ददनाींक     
१ माचष, २०२२ पासनू प्रत्यक्षात कामकाज सरुु होणार आहे. 
(२) होय. 
(३) नाही. 
(४) ववद्यार्थयाांना त्याींच्या अिचणी सोिववण्यासाठी Centralised Call 
Centre ही सवुविा देण्याची कायषवाही सरुु आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

राज्याच्या शशक्षि भरतीमध्ये आधथचि गैरव्यिहार झाल्याबाबत 

(१५) * ११७८५ डॉ.(श्रीमती) मननषा िायांदे, श्री.महादेि जानिर : सन्माननीय 
शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्याच्या मशक्षक भरतीमध्ये आधिषक देवाणघेवाण करुन गरैव्यवहार 
झाल्याचे नकुतचे माहे डिसेंबर, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशषनास आल,े   
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्याच्या मशक्षक भरतीमिील २०६२ जागाींसाठी 
सींथिाचालकाींनी उमेदवाराींच्या मलुाखती घेतल्यावर पात्र उमेदवाराींना 
मशक्षणाधिकारी कायाषलयाकिून ननयकु्तीची पत्र े देणे बींिनकारक असतानाही 
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केवळ आधिषक देवाणघेवाणीसाठी काही स्जल््यातील मशक्षणाधिकार याींनी 
ननयकु्ती पत्र ेउमेदवाराींना ददली नसल्याचे ननदशषनास आले, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे, चौकशीत काय 
आढळून आले, तद्नसुार सींबींधित दोर्ीींववरुध्द कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा.िषाच गायििाड : (१) हे खरे नाही. गरैव्यवहार भरती प्रकक्रयेत झालेला 
नसनू, मशक्षक पात्रता परीक्षते झाला आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

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

मुांबईतील पुनविचिास प्रिल्प प्रलांबबत असल्याबाबत 
 

(१६) * ११८२७ श्री.विजय ऊफच  भाई धगरिर, श्री.प्रविण दरेिर, अॅड.ननरांजन 
डािखरे, श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.नागोराि गाणार : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि 
१०७६४ ला हदनाांि २७ डडसेंबर, २०२१ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत 
सन्माननीय पयाचिरण ि िातािरणीय बदल मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) कें द्र शासनाने सागरी हद्द ननयींत्रण कायदा भरती रेर्ापासनू ५० मी्रवर 
लाग ू करण्यामिील अििळे दरू केले असनूही राज्य पातळीवर सींबींधित 
आराखिा मींजूर न झाल्यामळेु समदु्र ककनारी असलेले मुींबईतील अनेक 
पनुववषकास प्रकल्प प्रलींत्रबत असल्याचे माहे जानेवारी, २०२२ मध्ये वा 
त्यासमुारास ननदशषनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकल्पाींना ददनाींक ३१ डिसेंबर, २०२१ पयांत लाग ू
असलेल्या च्ई क्षते्रफळ अधिमलु्य सवलतीचा लाभ घेता आला नाही, हे ही 
खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, शासकीय अधिकारयाींच्या दलुषक्षामळेु सदर आराखिा प्रलींत्रबत 
असल्याने उक्त आराखिा मींजूर करण्याबाबत शासनाने कोणती कायषवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, त्याबाबत शासनाची भमूमका काय आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.आहदत्य ठािरे : (१) हे खरे नाही. कें द्रीय पयाषवरण, वने व वातावरणीय 
बदल मींत्रालय, नवी ददल्ली याींनी सी.आर.झेि. अधिसचूना, २०१९ अतींगषत 
मुींबई शहर व मुींबई उपनगर स्जल््याींसाठी सी.आर.झेि. आराखिा ददनाींक 
२९/०९/२०२१ रोजीच्या पत्रान्वये मींजूर केलेला आहेत. तसेच, ददनाींक 
२१/०२/२०२२ रोजी मुींबई शहर व उपनगर स्जल््याींसाठीच े सी.आर.झेि. 
आराखि ेकें द्र शासनाने साींक्षाककत केले आहेत.  
(२) हे खरे नाही. सी.आर.झेि. अधिसचूना ददनाींक १८/०१/२०१९ मिील 
तरतदुीनसुार, सी.आर.झेि.-२ क्षते्रातील इमारत बाींिकाम प्रकल्पाींना, 
अधिसचूना जारी झालेल्या ददनाींक रोजीच े (१८ जानेवारी, २०१९) लाग ू
असलेले च्ई क्षते्रफळ अनजु्ञेय आहे.  
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

नागपूरसह राज्यात एनपीएच योजनेतील शशधापबत्रिाधारिाांना 
सािचजननि वितरण प्रणालीद्िारे अन्नधान्य पुरिठा िरण्याबाबत 

 

(१७) * १२५५३ श्री.प्रिीण दटिे, श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय अन् न ि 
नागरी परुिठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय:- 
(१) नागपरूसह राज्यात कोवविच्या काळात सावषजननक ववतरण प्रणालीमाफष त 
होणारा अन्निान्य परुवठा कमी झाल्याने एनपीएच योजनेत (प्रािान्य 
घ्कात न मोिणारया) २ लाख ६७ हजार कु्ुींबाींना म्हणजेच अींदाज े९ लाख 
लोकसींख्या असणारया केशरी मशिापत्रत्रकािारकाींना िान्य उपलब्ि करुन 
देण्याची मागणी होत असल्याचे माहे डिसेंबर, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशषनास आल,े हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, एनईआर अींतगषत मशिापत्रत्रकािारकाींना प्रािान्य ग्ात 
समाववष् न करता अन्निान्य लाभापासनू वींधचत ठेवल्याने सदर अिचणी 
सोिवण्याबाबत नागपरू येिील लोकप्रनतननिीींनी स्जल्हाधिकारी, नागपरू याींना 
लेखी तक्रार ननवेदनाद्वारे माहे डिसेंबर, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान मागणी 
केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन गरजूींना अन्न 
िान्य ममळण्यासाठी तसेच ऑनलाईन मशिापत्रत्रका नोंदणी प्रकक्रयेतील 
अिचणी दरू होण्यासाठी कोणती कायषवाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.छगन भजुबळ : (१) हे खरे आहे. ननवेदनातील मागणीच्या अनरु्ींगाने 
नमदू करण्यात येत े की, देशातील नोव्हेल कोरोना ववर्ाणूच्या प्रादभुाषवाच्या 
पाश्वषभमूीवर राषरीय अन्न सरुक्षा योजना व शतेकरी योजनेंतगषत समाववष् 
न झालेल्या परींत ुज्याींचे वावर्षक कौ्ुींत्रबक उत्पन्न रुपये १ लाखापयांत आहे 
अशा समुारे ७२ लाख एपीएल (केशरी) मशिापत्रत्रकाींवरील समुारे ३ को्ी 
एवढ्या लाभार्थयाांना प्रनतव्यक्ती प्रनतमाह ३ ककलो गहू (रुपये ८/- प्रनतककलो) 
व २ ककलो ताींदळू (रुपये १२/- प्रनतककलो) याप्रमाणे माहे मे, २०२० त े
ऑगथ्, २०२० या ४ मदहन्याींकरीता अन्निान्याचे ववतरण करण्यात आल े
आहे. सदर ववतरणानींतर स्जल््यामिील शासकीय गोदामाींमध्ये तसेच राथत 
भाव दकुानाींमध्ये मशल्लक असलेल्या अन्निान्याच े (गहू व ताींदळू) वा्प 
त्याच एपीएल (केशरी) मशिापत्रत्रकािारकाींना प्रनतव्यक्ती १ ककलो गहू व १ 
ककलो ताींदळू याप्रमाणे २ ककलो अन्निान्य माहे जून, २०२१ करीता त्याच 
सवलतीच्या दराने (गहू रुपये ८/- प्रनतककलो व ताींदळू रुपये १२/- प्रनतककलो) 
ववतरणाबाबतचा ननणषय ददनाींक २५/०५/२०२१ च्या शासन पत्रान्वये सींबींधिताना 
कळववण्यात आला आहे. तद्नींतरही अन्निान्य मशल्लक असल्यास सदर 
अन्निान्याचे ववतरण त्याच पररमाणात व दरात अन्निान्य सींपेपयांत 
करण्याबाबत ददनाींक १३/१०/२०२१ च्या शासन पत्रान्वये सवष सींबींधिताींना 
कळववण्यात आले आहे. 
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(२) व (३) एनईआर अींतगषत मशिापत्रत्रकािारकाींना प्रािान्य ग्ात समाववष् 
न करता अन्निान्य लाभापासनू वींधचत ठेवल्याने सदर अिचणी 
सोिवण्याबाबत नागपरू येिील लोकप्रनतननिीींनी ददलेले लेखी ननवेदन 
स्जल्हाधिकारी, नागपरू याींना प्राप्त झाले आहे. 
 एनईआर प्रकारातील सवष मशिापत्रत्रकाींना राषरीय अन्नसरुक्षा 
योजनेंतगषत अनजु्ञेय अन्निान्य मींजूर करण्यात येत.े त्यामळेु मशिापत्रत्रका 
एनईआर मध्ये वगष झाल्याने लाभािी अन्निान्यापासनू वींधचत राहणार नाही 
याची दक्षता घेण्यात येत.े 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

राज्यातील महाविद्यालयाांमध्ये ननिडणूि साक्षरता 
 मांडळ स्थापन िरण् याबाबत 

 

(१८) * १२७६४ श्री.सजुजतशसांह ठािूर, श्री.विलास पोतनीस, श्री.सनुनल शशांदे : 
सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील    
काय :- 
(१) राज्यातील महाववद्यालयाींमध्ये राज्य शासनाच्या ननदेशानसुार ववववि 
उपक्रमाींच े आयोजन करण्यात येत असनू याअनरु्ींगाने राषरसींत तकुिोजी 
महाराज ववद्यापीठ, नागपरू याींनी महाववद्यालयामिील ननविणूक साक्षरता 
मींिळाच्या माध्यमातनू कायषक्रम आयोस्जत करण्याच े ननदेश ददल्याच े माहे 
जानेवारी, २०२२ च्या पदहल्या आठवडयात ननदशषनास आल,े हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, नागपरू ववद्यापीठातील ७१ ्क्के महाववद्यालयाींमध्ये 
ननविणूक साक्षरता मींिळ थिापन करण्यात आले नसनू सवष 
महाववद्यालयात ननविणूक साक्षरता मींिळ थिापन करण्याबाबत 
मा.राज्यपाल महोदयाींकिून ददनाींक ७ जुल,ै २०२१ तर उच्च व तींत्र मशक्षण 
ववभागाकिून ददनाींक २३ जुल,ै २०२१ रोजी कळववण्यात येऊनही नागपरू 
ववद्यापीठातील महाववद्यालयामध्ये ननविणूक साक्षरता मींिळ थिापन 
करण्यात आली नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, महाववद्यालयाींकिून शासनाच्या ननदेशानसुार राज्यातील ज्या 
महाववद्यालयाींनी ननविणकू साक्षरता मींिळ थिापन केले नाही अशा 
महाववद्यालयाींवर कारवाई करुन ननविणूक साक्षरता मींिळ थिापन 
करण्याबाबत कोणती कायषवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.उदय सामांत : (१) होय. 
(२) एकूण १४२ महाववद्यालयाींनी ननविणूक साक्षरता मींिळ थिापन केल े
आहे. ननविणूक साक्षरता मींिळ थिापन करण्याबाबत महाववद्यालयाींकि े
पाठपरूावा करण्यात येत आहे. 
(३) ज्या महाववद्यालयाींनी अद्याप ननविणूक साक्षरता मींिळ थिापन केलेले 
नाही अशा महाववद्यालयाींना ननविणूक साक्षरता मींिळ थिापन करुन 
ननविणूक आयोगाच्या सचुनेनसुार कायषक्रम राबववण्याकरीता पाठपरूावा 
करण्यात येत आहे.  
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

शहाबाज (ता.अशलबाग, जज.रायगड) येथील शासिीय जशमनीिरील 
िाांदळिनाची िकृ्षतोड िरुन अनतक्रमण िेल्याबाबत 

 

(१९) * ११८९७ श्री.गोवपचांद पडळिर : सन्माननीय पयाचिरण ि िातािरणीय 
बदल मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शहाबाज (ता.अमलबाग, स्ज.रायगि) ग्रामपींचायत हद्दीमिील मौजे जुई-
बापजूी येि े शासकीय जममनीच्या १.८४ हेक््रवरील काींदळवनाची वकृ्षतोि 
करून जेएसिब्ल ूया कीं पनीने जमीन हिप केल्याप्रकरणी सामास्जक कायषकत े
श्री.सींजय सावींत याींनी मा.महसलू मींत्री, प्रिान सधचव, महसलू व वन ववभाग 
आदीकि ेतक्रारी केल्यानींतर ववभागीय आयकु्त, कोकण याींनी स्जल्हाधिकारी, 
रायगि याींना कारवाई करण्याचे आदेश देवनूही जेएसिब्ल ू कीं पनीच्या 
व्यवथिापनावर कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, राखीव वने म्हणनू घोवर्त असलेल्या जममनीवर जेएसिब्ल ू
कीं पनीने बेकायदेशीरररत्या कब्जा करून कोणतीही परवानगी न घेता सन 
२००९ पासनू काींदळवनाच े क्षते्र नष् केले, तसेच कीं पनीच्या ववथतारासाठी 
मातीचा भराव ्ाकला, सींरक्षक मभींत देखील उभारली तसेच कन्व्हेअर 
बेल््साठी मसमें् कााँक्री्च ेफाऊीं िशेनही केलेले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, उपवनसींरक्षक, अमलबाग याींच्या आदेशानसुार पररक्षते्र वन 
अधिकारी तसेच महसलू ववभाग याींनी ददनाींक ३ फेब्रवुारी, २०२० रोजी गनु्हा 
नोंदवल्याच ेपत्र ददनाींक ५ फेब्रवुारी, २०२० रोजी तहमसलदार, अमलबाग याींना 
ददले असतानाही याप्रकरणी अद्याप कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही, 
हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार सींबींधित दोर्ीींववरुध्द कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.आहदत्य ठािरे : (१) हे खरे नाही. सदर प्रकरणी शासकीय जममनीवरील 
काींदळवन तोि केलेबाबत उपववभागीय दींिाधिकारी, अमलबाग याींनी पयाषवरण 
(सींरक्षण) अधिननयम १९८६ मिील कलम १९ व कलम १५(१) मिील 
तरतदुीींनसूार जे.एस.िब्ल्य.ू कीं .मल. या कीं पनीचे महाव्यवथिापक याींचवेवरुध्द 
मा.मखु्य न्यायदींिाधिकारी, अमलबाग याींचे न्यायालयात ददनाींक २१/०९/२०२० 
रोजी तक्रार दाखल करण्यात आलेली आहे. 
 तसेच, वन ववभागाकिूनदेखील भारतीय वन अधिननयम १९२७ च े
कलम २६(१) नसुार ददनाींक ०३/०२/२०२० रोजी वन गनु्हा नोंदववण्यात आला 
आहे. 
(२), (३) व (४) याअनरु्ींगाने महसलू व वन ववभाग याींनी उक्त कीं पनीववरुध्द 
थवतींत्रपणे फौजदारी तक्रार व वनगनु्हा दाखल केलेला आहे. तसेच, महाराषर 
जमीन महसलू अधिननयम १९६६ मिील तरतदुीनसूार भईुभाडयाची रक्कम 
ममळून रुपये २,३९,४४,८२८/- इतका दींि केलेला आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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अिोला जजल््यामधील शासिीय गोदामातील  
ताांदळू अपहारप्रिरणी िारिाई िरण्याबाबत 

 

(२०) * १२८६६ श्री.अमोल शमटिरी, श्री.सांजय दौंड : सन्माननीय अन् न ि 
नागरी परुिठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) अकोला स्जल््यात शासकीय अनदुाननत सबसीिी असलेल्या थवथत िान्य 
दकुानातील ताींदळुाची काळया बाजारात ववक्री केली जात असल्याप्रकरणी 
स्जल्हा पोलीस अिीक्षक व अपर पोलीस अिीक्षक याींच्या मागषदशषनाखाली 
ववशरे् पिकाने कारवाई करुन बाळापरू जवळील राषरीय महामागाषवर ४९० 
पोती ताींदळूासह भरलेला रक असा एकूण रुपये १९ लाख ९० हजाराींचा 
मदु्देमाल जप्त केल्याचे माहे जानेवारी, २०२२ च्या दसुरया आठवडयात 
ननदशषनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासकीय गोदामातनू ताींदळू ववक्री प्रकरणी करण्यात आलेल्या 
कारवाईमध्ये दोन आरोपीींना अ्क करुन जीवनावश्यक वथत ु
अधिननयमनाच्या कलमाअन्वये त्याींच्यावर गनु्हा दाखल करण्यात आला, 
तसेच यामध्ये अजून आरोपीींचा समावेश आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार सींबींधिताींववरुध्द कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.छगन भजुबळ : (१) होय, हे अींशतः खरे आहे. 
 ताींदळुाचा रक ववशरे् पिक, पोलीस अिीक्षक कायाषलय, अकोला 
याींनी स्जल्हा पोलीस अिीक्षक व अपर पोलीस अिीक्षक याींच्या 
मागषदशषनाखाली बाळापरू जवळील राषरीय महामागाषवर नाींदरुा, स्ज.बलुढाणा 
येिून बाळापरू, स्ज.अकोला मागे नवेगाव बाींि, ता.अजुषनी, मोरगाव, 
स्ज.गोंददया येिे नेण्यात येणारा ४९० पोती ताींदळूासह भरलेला रक जप्त 
केला असनू प्रत्येक कट्टट्टयात ५० ककलो प्रमाणे एकूण ४९० कट्टट्टयात २४५ 
स्क्वी्ं ल ताींदळू, प्रत्येकी रुपये २०००/- स्क्वी्ं ल प्रमाणे रुपये ४,९०,०००/- तसेच 
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रक क्र. MH-४०-AK-०१३८ ची ककींमत अींदाजे रुपये १५,००,०००/- असा एकूण 
रुपये १९,९०,०००/- चा मदु्देमाल ददनाींक १०/०१/२०२२ रोजी जप्त केला आहे. 
(२) रक क्र. MH-४०-AK-०१३८ चा चालक श्री.ववजय क्ारे व क्लीनर 
श्री.ववजय वींजारी या दोघाींना अ्क करण्यात आली असनू ताींदळू साठवणारा 
श्री.ववषणू अ्ोले याींना ववशरे् फौजदारी न्यायालयाने अ्कपवूष जमीन मींजूर 
केला आहे. गनु््यात एक आरोपी अ्क करणे बाकी असनू सदर गनु््याचा 
तपास सरुु आहे. तसेच, या प्रकरणी स्जल्हा परुवठा अधिकारी, अकोला 
कायाषलयाने ददनाींक ०३/०२/२०२२ रोजी अप क्र. २२/२०२२ मिील आरोपीींना 
जीवनावश्यक वथत ु कायदा, १९५५ चे कलम ६ ब नसुार कारणे दाखवा 
नो्ीस बजावली आहे. 
(३) पोलीस थ्ेशन, बाळापरू येि ेगनु्हा नोंद झाला असनू या प्रकरणी पोलीस 
थ्ेशनचा चौकशी अहवाल अद्याप अप्राप्त आहे, असे स्जल्हा परुवठा 
अधिकारी, अकोला याींनी ददनाींक २१/०२/२०२२ रोजीच्या पत्रान्वये कळववले 
आहे.  
 सदर प्रकरणी ददवाणी व फौजदारी न्यायालय, बाळापरू याींचेकिील 
ककरकोळ फौजदारी अजष १८/२०२२ मिील पारीत आदेश ददनाींक २९/०१/२०२२ 
नसुार अजषदार श्री.सींददप ववषणु अ्ोले याींना पोलीस थ्ेशन, बाळापरू येिील 
गनु्हा क्र. २२/२०२२ मिील जप्त ४९० बॅग एकूण २४५ स्क्वी्ं ल ताींदळू पकैी 
नमून्यासाठी वेगळा काढलेला एकूण ४ ककलो ताींदळू वगळता उवषररत ताींदळू 
अींनतरम आदेशाप्रमाणे अ्ी व शतीस अधिन राहून रुपये ४,९०,०००/- च ेसपुदूष 
नामा ददल्यावर देण्यात याव ेअसे आदेश झाले आहेत.  
 तसेच ककरकोळ फौजदारी अजष क्र. १९/२०२२ मिील पारीत आदेश 
ददनाींक ३१/०१/२०२२ नसुार अजषदार श्री.रामेश्वर श्रीराम नागरीकर याींना 
पोलीस थ्ेशन बाळापरु येिील गनु्हा क्र. २२/२०२२ मिील रक नोंदणी क्रमाींक 
MH-४०AK-०१३८ अींतररम आदेशाप्रमाणे अ्ी व शतीस अधिन राहून रुपये 
१५,००,०००/- चे सपुदुष नामा ददल्यावर देण्यात यावे, असे आदेश झाले आहेत.  
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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राज्यातील अिृषी विद्यापीठे ि सांलजननत महाविद्यालयातील 
शशक्षिेतर िमचचार याांना आश्िाशसत प्रगती योजना लागू िरण्याबाबत 

 

(२१) * ११९३३ श्री.सनतश चव्हाण, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.विक्रम िाळे : 
सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील    
काय :- 
(१) राज्यातील १३ अकृर्ी ववद्यापीठे व सींलस्ग्नत महाववद्यालयाींतील 
मशक्षकेतर कमषचार याींची सन १९९४ त े सन २०१८ पयांत सरुु असलेली 
कालबध्द पदोन्नती योजना पवूषलक्षी प्रभावाने रद्द करण्यात आली, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, अकृर्ी ववद्यापीठे व महाववद्यालयातील मशक्षकेतर 
कमषचार याींची रद्द केलेली सेवाअींतगषत आश्वामसत प्रगती योजना पवूषवत लाग ू
करण्यासाठी कमषचारी सींघ्नेने शासनाकि े पाठपरुावा करुनही कोणतीही 
कायषवाही झाली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्यात अकृर्ी ववद्यापीठातील कमषचारी वगळता इतर 
शासकीय व पात्र कमषचार याींना १०, २० व ३० वर् ेआश्वामसत प्रगती योजना 
लाग ूकेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन इतर 
कमषचार याींप्रमाणे १३ अकृर्ी ववद्यापीठ व सींलस्ग्नत महाववद्यालयाींतील 
मशक्षकेतर कमषचार याींना सेवाअींतगषत आश्वामसत प्रगती योजना लाग ू
करण्यासाठी कोणती कायषवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री.उदय सामांत : (१), (२), (३) व (४) राज्यातील महाववद्यालयीन मशक्षकेतर 
कमषचार याींना १२ व २४ वर्ाषची सिुाररत सेवाींतगषत आश्वामसत प्रगती योजना 
पवूषवत सरुू करण्याबाबतची ननवेदने ववद्यापीठ/महाववद्यालयीन मशक्षकेतर 
कमषचारी सींघ्नाींकिून प्राप्त होत असतात. शासन ननणषय ददनाींक 
२८/१२/२०१० व ददनाींक १५/०२/२०११ अन्वये अनकु्रमे ववत्त ववभागाच्या ददनाींक 
०५/०७/२०१० व ददनाींक ०१/०४/२०१० च्या शासन ननणषयातील तरतदुी अकृर्ी 
ववद्यापीठे व सींलस्ग्नत महाववद्यालयातील कमषचारयाींना ववभाग थतरावरून 
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जशाच्या तशा लाग ूकरून त्याप्रमाणे शासन ननणषय ननगषममत करण्यात आले. 
सदरहू योजना अकृर्ी ववद्यापीठे व सींलस्ग्नत महाववद्यालयातील 
कमषचार याींना लाग ू करण्यामळेु शासनावर ववत्तीय भार येत असल्याने उक्त 
शासन ननणषयास ववत्त ववभागाची मान्यता घेणे अपेक्षक्षत होत.े तिावप, 
उपरोक्त ददनाींक २८/१२/२०१० व ददनाींक १५/०२/२०११ ननगषममत करताना ववत्त 
ववभागाची मान्यता घेण्यात आली नसल्याचे ननदशषनास आल्यावर ववत्त 
ववभागाने ददलेल्या ननदेशानसुार उक्त दोन्ही शासन ननणषय अनकु्रमे ददनाींक 
१६/०२/२०१९ व ददनाींक ०७/१२/२०१८ अन्वये पवूषलक्षी प्रभावाने रद्द करण्यात 
आलेले आहेत. तिावप, सदर योजना रद्द झाल्यामळेु कमषचारयाींची 
वेतनननस्श्चती करणे, सेवाननवतृ्ती प्रकरणे ननकाली काढणे इ. सींदभाषत 
उद्भवलेल्या अिचणी ववचारात घेऊन शासन ननणषय ददनाींक १५/०२/२०११ व 
ददनाींक २८/१०/२०१० मिील तरतदुी पवूषवत करण्यासाठीचा प्रथताव शासनाच्या 
ववचारािीन आहे. 
 तसेच ववत्त ववभाग शासन ननणषय ददनाींक ०२ माचष, २०१९ अन्वये 
राज्यातील शासकीय कमषचारी तसेच स्जल्हा पररर्द मशक्षकेतर कमषचारी व 
अन्य मशक्षकेतर कमषचारी याींना त्याींच्या १०, २० व ३० वर्ाषच्या ननयममत 
सेवेनींतर तीन लाभाींची सिुाररत आश्वामसत प्रगती योजना पात्रतनेसुार लाग ू
करण्यात आलेली आहे. राज्यातील अकृर्ी ववद्यापीठे व सींलस्ग्नत 
महाववद्यालयातील मशक्षकेतर कमषचारयाींना उपरोक्तप्रमाणे १२ व २४ वर्ाांची 
सिुाररत सेवातींगषत आश्वामसत प्रगती योजना लाग ू करण्याबाबतचा ननणषय 
झाल्यानींतर सदर योजना (तीन लाभाींची सिुाररत सेवातींगषत आश्वामसत प्रगती 
योजना) लाग ूकरण्याबाबत ननणषय घेणे उधचत ठरेल. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही.  

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

निी मुांबईतील खाडी किनारयािरील तलािाांच ेप्रदषूण  
रोखण्यािररता उपाययोजना िरण्याबाबत 

 

(२२) * १२११९ श्री.रमेशदादा पाटील : सन्माननीय पयाचिरण ि िातािरणीय 
बदल मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) नवी मुींबई खािीमिील तलावात औद्योधगक क्षते्रातल्या ववववि नाल्यातनू 
सोिलेल्या रासायननक पाण्यामळेु मोठ्या प्रमाणात मासे मतृ पावत असल्याने 
मच्नीमाराींचे लाखो रुपयाच ेनकुसान होत असल्याचे माहे डिसेंबर, २०२१ च्या 
पदहल्या आठवडयात व त्यासमुारास ननदशषनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ऐरोली, ददवा, घणसोली व कोपरखैरणे येिील मासेमारी 
करताना शासनाकिून अनेक ननबांि लादल्यामळेु तलावातील गाळ काढणे 
शक्य होत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, तलावातील गाळ न काढल्यामळेु माशाींच े प्रजनन होत 
नसल्याने माशाींच्या प्रजननावर त्याचा पररणाम होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन मासेमारीकरीता 
लावलेले ननबांि मशधिल करुन तलावातील गाळ काढण्यासाठी कोणती 
कायषवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.आहदत्य ठािरे : (१) हे खरे नाही. 
(२) नवी मुींबईतील थरॉम वॉ्र ड्रने मसथ्ीम आणण िारण तलाव (Holding 
Pond) पनुरुज्जीवन प्रकल्पाला सीआरझेि परवानगी ममळण्याकामी नवी 
मुींबई महानगरपामलकेकिून प्रथताव महाराषर सागरी ककनारा व्यवथिापन 
प्राधिकरण (MCZMA) कि ेसादर करण्यात आला होता. 
(३) मत्थय व्यवसाय ववभाग याींचेकिील अहवालानसुार, खािी क्षेत्र लगतच े
काींदळवन हे माशाींच्या प्रजननाचे कें द्र असल्याने सदर खािीतील प्रदरू्ण 
वाढीमळेु व गाळ साचल्यामळेु माश्याींच्या प्रजननावर ववपरीत होऊ शकतो. 
(४) महाराषर सागरी ककनारा व्यवथिापन प्राधिकरण (MCZMA) च्या ददनाींक 
१०/०६/२०२१ रोजी झालेल्या १५५ व्या बठैकीत नवी मुींबईतील थरॉम वॉ्र 
ड्रने मसथ्ीम आणण िारण तलाव (Holding Pond) पनुरुज्जीवनच्या 
प्रथतावावर झालेल्या ननणषयानसुार थिळ पाहणी करण्यात येऊन नवी मुींबई 
महानगरपामलकेला हायड्रॉमलक अभ्यासासह सिुाररत सवषसमावेशक प्रथताव 
सादर करण्याबाबत कळववले आहे. नवी मुींबई महानगरपामलकेकिून 
सवषसमावेशक प्रथताव प्राप्त झाल्यानींतर, अग्रक्रमाने महाराषर सागरी ककनारा 
व्यवथिापन प्राधिकरणाच्या (MCZMA) बठैकीत घेण्यात येईल. 
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 तसेच वाशी आणण बेलापरू येिील पींवप ींग थ्ेशनच े आणण भरती 
गेट्टसचे नतूनीकरणाचा प्रथताव ददनाींक ०१/१०/२०२१ रोजी कें द्रीय पयाषवरण 
वने व वातावरणीय बदल नवी ददल्ली (MoEF& CC) याींच्याकि ेमींजुरीथतव 
पाठववण्यात आलेला आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 ----------------- 

 

माहुल (मुांबई) येथील िातािरणातील प्रदषूण  
रोखण्यािरीता उपाययोजना िरण्याबाबत 

(२३) * ११८६५ श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय पयाचिरण ि िातािरणीय 
बदल मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) माहुल, मुींबई येिील प्रदवूर्त वातावरणामळेु थिाननक नागररकाींच्या 
आरोग्यास िोका ननमाषण झाला असनू नागररक ववववि आजाराने त्रथत 
झाल्याचे ददनाींक ८ जानेवारी, २०२२ रोजी वा त्यासमुारास ननदशषनास आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सद्य:स्थितीत माहुल येिे वाथतव करीत असलेल्या 
प्रकल्पबाधिताींची सींख्या समुारे ७ हजार ५०० आहे, परींत ु येिील प्रदवूर्त 
पररसर राहण्यास योग्य नसल्याचा अहवाल “ननरी” ने ददला असल्याने माहुल 
वामसयाींना सरुक्षक्षत थिळी थिलाींतररत करण्यात यावे, या प्रमखु मागणीसाठी 
येिील नागररकाींनी आींदोलन केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, माहुल, मुींबई येिील प्रदरू्ण कमी करण्यासाठी योजनाींचा 
ननयमन अहवाल घेणे, हवेची गणुवत्ता सिुारणे, वकृ्ष लागवि करणे व सदर 
पररसराचा शाश्वत ववकास करणे याबाबत शासनाने कोणतीही कायषवाही केली 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार माहुल, मुींबई येिील प्रदरू्ण कमी करण्याच्या 
अनरु्ींगाने तसेच येिील नागररकाींचे थिलाींतरण करण्याच्यादृष्ीने कोणती 
कायषवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.आहदत्य ठािरे : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
 माहुल मुींबई येिील प्रदवूर्त वातावरण व तिेील लोकाींचा थिलाींतराचा 
प्रश्नाबाबतचे वतृ्त वतषमानपत्रात प्रमसध्द झाले होत.े 
(२) ननरी या सींथिेने सन २०१७ साली माहुल पररसरात हवा गणुवत्ता 
तपासणी केली होती व त्याप्रमाणे डिसेंबर, २०१८ साली अहवाल प्रकामशत 
केला होता, त्यावेळी व्ही.ओ.सी. चे प्रमाण जाथत असल्याचे ननदशषनास आल े
होत ेतिावप, त्याचा मानवी आरोग्यावर ववपरीत पररणाम होण्याची शक्यता 
कमी आहे. 
(३) कें द्रीय प्रदरू्ण मींिळामाफष त कृती आराखिा मा.हररत लवाद याींना सादर 
करण्यात आलेली होता. सदरील कृती आराखडयानसुार व मा.हररत लवाद 
याींनी आदेमशत केल्यानसुार त्याची अींमलबजावणी सरुु असनू या प्रकरणी 
मा.हररत लवाद याींनी ददनाींक १३/०८/२०२० रोजीच्या आदेशान्वये माहुल 
येिील उद्योगाींना दींि च ेआदेश पारीत केलेले आहेत. 
 माहुल व आींबापािा पररसरातील प्रदरू्ण कमी करण्यासाठी 
मींिळाकिून कृती आराखिा व अहवाल तयार करून मा.हरीत लवाद व इतर 
न्यायालयात सादर करण्यात आलेले असनू त्याची प्रभावीपणे अींमलबजावणी 
सरुू आहे. 
(४) महाराषर प्रदरू्ण ननयींत्रण मींिळाने ददलेल्या आदेशानसुार मे.स्जलने्से 
इनोव्हेशन लॅब प्रा.मल., चेन्नई या सींथिेकिून माहुल आींबापािा पररसरात माहे 
फेब्रवुारी, माचष-२०२० व जानेवारी, फेब्रवुारी २०२१ मध्ये केलेल्या VOC चे 
मोजमाप हे यापवूी २०१९ मध्ये मे.एसजीएस या सींथिेने केलेल्या अहवालाशी 
तलुना केली असता VOC मोजमापन कमी आढळून आले असनू त्यामळेु 
तिेील हवेची गणुवत्ता सिुारत असल्याच ेआढळून येत.े 
 मा.उच्च न्यायालयाच्या ददनाींक २३/०९/२०१९ च्या आदेशानसुार 
आजममतीपयांत महानगरपामलकेस म्हािा व झोपिपट्ट्ी पनुवषसन प्राधिकरण 
याींचेकिून बोरीवली येिील गोराई व मालाि येिील आप्पावािा येिे एकूण 
८५६ सदननका प्राप्त झालले्या आहेत. बोरीवली गोराई येिे २८८ व मालाि 
आप्पावािा येिे ५६८ असे एकूण ८५६ सदननकामध्ये थिलाींतरीत 
करण्याकरीता एव्हरथमाईल सींकुल माहुल येिील प्रकल्पबाधि ताींना 
महानगरपामलकेचे वा्प पत्र देण्यात आले आहे. 
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 तसेच एव्हरथमाईल सींकुल माहुल येिील ८८ प्रकल्पबाधित पीएपी 
िारकाींनी थिलाींतरीत होण्यास नकार ददलेला आहे. 
 उवषररत प्रकल्प बाधित पीएपी िारकाींना मुींबईत इतर दठकाणी 
थिलाींतर करावयाचे असल्यास ४९३१ एवढया अनतररक्त पीएपी सदननकाींची 
आवश्यकता लागेल.  
(५) प्रश्न उद् भवत नाही.  

----------------- 
  
महाराष्ट्र राज्य परीक्षा पररषदेच्या पुणे विभागीय माध्यशमि ि उच्च 

माध्यशमि शशक्षण मांडळाच्या मागण्या मान्य िरण्याबाबत 
 

(२४) * १२४९४ अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.प्रसाद लाड, 
डॉ.पररणय फुिे, डॉ.रणजजत पाटील, श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मशक्षक पात्रता परीक्षेत (्ीई्ी) केलेल्या गरैव्यवहारामळेु महाराषर राज्य 
परीक्षा पररर्देच ेतत्कालीन आयकु्त आणण पणेु ववभागीय माध्यममक व उच्च 
माध्यममक मशक्षण मींिळाच ेतत्कालीन अध्यक्ष याींच्या कायाषलयाला लावलेले 
सील काढण्यात यावे आणण शालािष आयिी मान्यता आणण सींदभाषतील 
कागदपत्र,े नथती ननकालात काढाव्यात अशी मागणी महाराषर राज्य कननषठ 
महाववद्यालयीन मशक्षक सींघाच्या वतीने मा.शालेय मशक्षण मींत्री याींना माहे 
जानेवारी, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशषनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदरहू मागणीनसुार 
कोणता ननणषय घेतला आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
प्रा.िषाच गायििाड : (१) असे ननवेदन प्राप्त झालेले ददसत नाही. 
 पणेु ववभागीय माध्यममक व उच्च माध्यममक मशक्षण मींिळाच े
तत्कालीन अध्यक्षाींचे कायाषलयास लावलेले सील मशक्षक पात्रता परीक्षेतील 
गरैव्यवहाराच्या अनरु्ींगाने लावलेले नसनू ननयममत कायाषलयीन पध्दती 
म्हणून लावले होत.े 
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 तसेच सींबींधित सील उघिल्यानींतर कक्षात असलले्या शालािष आय.िी 
मान्यतसेींबिीच्या प्रकरणावर कायषवाही पणूष झाल्याचे ननदशषनास आले आहे. 
(२) व (३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 ----------------- 
 

चांद्रपूर जजल््यातील िोळसा उद्योगाांच्या प्रदषुणामुळे शतेिरयाांच्या 
वपिाांच ेनुिसान होत असल्याबाबत 

(२५) * १२३९१ श्री.चांद्रशखेर बािनिुळे : सन्माननीय पयाचिरण ि 
िातािरणीय बदल मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) चींद्रपरू स्जल््यातील उद्योगाींकिून होत असलेल्या प्रदरु्णामळेु तिा 
कोळसा वाहतकुीमळेु पररसरातील कापसाची वपके काळी पिून शतेीचे नकुसान 
होत असल्याचे माहे जानेवारी, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशषनास आल,े 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, प्रदरु्णामळेु पयाषवरणावर दषुपररणाम झाला असनू 
कापसासोबतच सोयाबीन व इतर वपकाींवर देखील प्रदरु्णाचा पररणाम 
झाल्याने वपकाींचे नकुसान होत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, स्जल्हाधिकारयातफे याबाबत पाहणी करुन सींबींधित सवष शते 
मालाच्या नकुसानीची दखल घेवनू शतेकरयाींना नकुसानभरपाई देण्याबाबत 
सींबींधित कीं पनीला ननदेश देण्यात आले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदरहू कीं पनीकिून 
शतेकरयाींना नकुसानभरपाई देण्याबाबत कायषवाही करुन ननयमबा्य कोळसा 
वाहतकू करणारयाींवर तसेच प्रदरू्ण ननयमाींचे पालन न करणारया कीं पनीवर 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.आहदत्य ठािरे : (१) व (२) हे खरे आहे. 
 स्जल्हाअिीक्षक कृर्ी अधिकारी, चींद्रपरू याींच्या ददनाींक २५/०२/२०२२ 
रोजीच्या पत्रानसुार प्रदरु्णामळेु कापसू व सोयाबीन वपकाींच्या वाढीवर 
पररणाम होत असनू उत्पादनात घ् येत आहे. 
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(३) याबाबत स्जल्हाधिकारी, चींद्रपरू याींनी कृर्ी अधिकारी, चींद्रपरू याींना व 
तहमसलदार, चींद्रपरू याींना पींचानामे करुन अहवाल सादर करण्याचे आदेश ददले 
आहेत. 
(४) महाराषर प्रदरू्ण ननयींत्रण मींिळाकिून प्रदरू्ण ननयींत्रण ननयमाींच ेपालन न 
करणारया उद्योगाींवर कारणे दाखवा नो्ीस बजावण्यात आली असनू प्रदरू्ण 
ननयींत्रणाबाबत ठोस पावल े न उचलणारया उद्योगाींना अींतररम ननदेश देऊन 
बाँक हमी घेण्यात आली आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

राज्यातील शशिभोजन थाळी िें द्राांिर सी.सी.टी.व्ही.िॅमेरे बसविण्याबाबत 
  

(२६) * १२०३३ श्री.महादेि जानिर, श्री.अमोल शमटिरी, श्री.शशशिाांत शश ांदे, 
श्री.विक्रम िाळे, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.सांजय दौंड, श्री.अरुण लाड : 
सन्माननीय अन् न ि नागरी परुिठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील गरीब व गरजू नागररकाींना अल्प दरात जेवण उपलब्ि करुन 
देण्याच्या उद्देशाने शासनाने सरुु केलेल्या मशवभोजन िाळी योजनेत कें द्र 
चालकाींकिून होत असलेला भ्रष्ाचार व गरैव्यवहार िाींबववण्यासाठी 
मशवभोजन िाळी कें द्राच्या सींचालकाींनी ददनाींक ३१ जानेवारी, २०२२ पयांत 
सी.सी.्ी.व्ही. कॅमेरे बसवावे असे आदेश शासनाने ददनाींक ५ जानेवारी, २०२२ 
रोजी काढल ेआहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू सी.सी.्ी.व्ही. कॅमेरे बसववण्याकरीता देण्यात आलेल्या 
अींनतम तारखलेा मदुतवाढ द्यावी तसेच कॅमेरे बसववण्याकरीता शासनाने 
आधिषक मदत करावी अशी मागणी कें द्र चालकाींकिून होत आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कें द्र चालकाींना 
सी.सी.्ी.व्ही. कॅमेरे बसववण्याकरीता मदुतवाढ व आधिषक मदत देण्याबाबत 
कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, तसेच, आतापयांत ककती 
कें द्र चालकाींनी सी.सी.्ी.व्ही. कॅमेरे बसववले आहेत, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 



38 

श्री.छगन भजुबळ : (१) राज्यात मशवभोजन योजनेची अधिक प्रभावीपणे 
अींमलबजावणी करणे तसेच कायषरत मशवभोजन कें द्राींवर पररणामकारक 
ननयींत्रण ठेवण्याकरीता शासन ननणषय ददनाींक २७/१२/२०२१ अन्वये राज्यातील 
सवष मशवभोजन कें द्राींमध्ये ददनाींक ३१/०१/२०२२ पयांत सी.सी.्ी.व्ही. यींत्रणा 
बसववण्याच्या सचूना देण्यात आल्या आहेत. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) व (४) ददनाींक ३१/०१/२०२२ पयांत एकूण १,०३० मशवभोजन कें द्राींमध्ये कें द्र 
चालकाींनी थवखचाषने सीसी्ीव्ही यींत्रणा बसववली असनू उवषररत ४९७ 
मशवभोजन कें द्राींवर सीसी्ीव्ही यींत्रणा बसववण्यासाठी ददनाींक ११/०२/२०२२ 
च्या शासन ननणषयान्वये ददनाींक २८/०२/२०२२ पयांत मदुतवाढ देण्यात आली 
आहे. त्यामळेु कें द्र चालकाींना सीसी्ीव्ही यींत्रणा बसववण्यासाठी आधिषक मदत 
करण्याचा प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

राज्यातील भेसळयुक्त मध ननशमचती िरणारया  
िां पन्याांिर िारिाई िरण्याबाबत 

(२७) * १२४५२ श्री.अांबादास दानिे : सन्माननीय अन्न ि षषध प्रशासन 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्याच्या अन्न व और्ि प्रशासन ववभागाने राबववलेल्या एका ववशरे् 
मोदहमेत राज्यातनू घेतलेल्या मिाच्या ८६ नमनु्याींपकैी ५२ नमनेु अल्प 
दजाषचे असल्याचे तपासणी अहवालातनू माहे जानेवारी, २०२२ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशषनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अनेक नामाींककत आथिापनाींच े मि अल्प दजाषचे आणण 
भेसळयकु्त असल्याचे ननदशषनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनरु्ींगाने अल्प दजाषचे व भेसळयकु्त मि ननममषती करणारया 
कीं पनीवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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डॉ. राजेंद्र शश ांगणे : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
 अन्न व और्ि प्रशासनामाफष त माहे डिसेंबर २०२० मध्ये मि या 
अन्न पदािाषमिील भसेळी सींदभाषत राबववण्यात आलले्या ववशरे् 
मोदहमेअींतगषत राज्यात ववववि ब्राँिचे एकूण ९७ मिाचे नमनेु ववश्लेर्णासाठी 
घेण्यात आले. त्यापकैी ३९ अन्न नमनेु प्रमाणणत, ५३ अन्न नमनेु कमी 
दजाषच ेव ०१ नमनुा असरुक्षक्षत असल्याच ेआढळले व उवषररत ०४ नमनु्याींच े
ववश्लेर्ण अहवाल प्रलींत्रबत आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) कमी दजाषच्या एकूण ५३ अन्न नमनेु सींदभाषत ५२ प्रकरणी न्यायननणषय 
अजष दाखल करण्यात आले असनू त्यापकैी १० न्यायननणषय प्रकरणे ननकाली 
काढण्यात आले असनू एकूण रुपये ३,५७,०००/- दींि आकारण्यात आला आहे. 
उवषररत ४२ प्रकरणे सींबींधित न्यायननणषय अधिकारी याींचेकि े सनुावणीसाठी 
प्रलींत्रबत आहेत. ०१ प्रकरणी तिजोि अजष दाखल करण्यात आला असनू सदर 
प्रकरणी रुपये १५०००/- तिजोि शलु्क आकारण्यात आले आहे. तसेच       
०१ असरुक्षक्षत अन्न नमनु्याींप्रकरणी न्यायालयात ख्ला दाखल करण्यात 
आला आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

िोविड-१९ विषाणूमुळे घोवषत िेलेल्या टाळेबांदीच्या िालािधीत 
विद्यार्थयाांच ेशैक्षणणि नुिसान झाल्याबाबत 

 

(२८) * १२६५९ डॉ.सधुीर ताांबे, डॉ.िजाहत शमझाच, श्री.अशभजजत िांजारी : 
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) औरींगाबाद स्जल्हा मशक्षण प्रमशक्षण सींथिेने काढलेल्या ननषकर्ाषनसुार 
पदहली त े पाचवी पयांतच्या १४.७६ ्क्के ववद्यार्थयाांना म्हणजेच तपासणी 
केलेल्या १ लाख ४७ हजार ववद्यार्थयाांपकैी समुारे २२ हजार ववद्यार्थयाांना 
अक्षर ओळखही नसल्याचे ददनाींक ८ जानेवारी, २०२२ रोजी वा त्यादरम्यान 
ननदशषनास आल,े हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोरोना काळातील 
्ाळेबींदीमळेु झालेले ववद्यार्थयाांचे शकै्षणणक नकुसान रोखण्यासाठी व दजाषत्मक 
मशक्षण देण्यासाठी कोणती कायषवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा.िषाच गायििाड : (१) व (२) कोरोनाच्या प्रादभुाषवामळेु ववद्यार्थयाांना 
ननयममतपणे प्रत्यक्ष मशक्षण घेता आले नाही. त्यामळेु, पायाभतू साक्षरता व 
सींख्याज्ञान अमभयानाींतगषत अध्ययन थतर ननस्श्चती करण्याचा ननणषय घेण्यात 
आला. त्यामध्ये इयत्ता १ ली त े ५ वी च्या एकूण १,४७,२७७ इतक्या 
ववद्यार्थयाांचे प्रत्यक्ष मशक्षकाींमाफष त सवेक्षण करण्यात आले. त्यामध्ये इयत्ता १ 
ली च्या एकूण ३२८८८ ववद्यार्थयाांपकैी १२३०० इतक्या ववद्यार्थयाांनी अपेक्षक्षत 
सींपादणूक पातळी साध्य केली नसल्याचे ननदशषनास आले, हे प्रमाण ३७.४ 
्क्के आहे. हे पाचही इयत्ताींपकैी इयत्ता १ ली साठी सवाषत जाथत आहे. इयत्ता 
१ ली त े ५ वी चे सरासरी प्रमाण १४.७६ ्क्के आहे. अपेक्षक्षत सींपादणकू 
पातळी साध्य करण्याच्या उद्देशाने भार्ा व गणणत अध्ययन ववकसनाबाबत 
मशक्षकाींचे ऑनलाईन व ऑफलाईन प्रमशक्षण घेण्यात आले आहे. गणुवत्ता 
वाढीसाठी भार्ा-गणणत सादहत्य पे्ी वापर, १०० ददवसाींचा अध्ययनथतर 
ववकसन कायषक्रम घेण्यात येत आहे. मशक्षकाींना दजाषत्मक मशक्षणात सहाय्य 
करण्यासाठी पयषवेक्षकीय यींत्रणेच्या शाळा भे्ीींचे ननयोजन करण्यात आल े
असनू त्याद्वारे ननयममत शाळा भे्ी देण्यात येतात. यामळेु कोरोनाच्या 
काळात झालेले शकै्षणणक नकुसान भरून येण्यास मदत होणार आहे. तसेच, 
सदर १०० ददवसाींचा कायषक्रम पार पािल्यानींतर ननषपत्तीबाबत पनु: सवेक्षण 
करण्यात येणार आहे. 
(३) ववलींब झालेला नाही. 

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

माांजरम (ता.नायगाि, जज.नाांदेड) येथील पाणीपुरिठा योजनेच्या 
िामाची चौिशी िरण्याबाबत 

(२९) * ११८६० श्री.सदाशशि खोत, श्री.गोवपचांद पडळिर : सन्माननीय 
पाणीपरुिठा ि स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) माींजरम (ता.नायगाव, स्ज.नाींदेि) येिील पाणीपरुवठा योजनेसाठी 
माींजरवािी त े कौठा रथत्याच्या बाजूने दीि त े दोन फू् अींतरावर      
खोदकाम करून योजनेची पाईपलाईन ्ाकण्यात आली परींत ु सदरहू 
खोदकामासाठी कोणत्याच ववभागाची परवानगी घेतली नसल्याचे माहे 
नोव्हेंबर, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशषनास आल,े हे खरे आहे     
काय, 
(२) असल्यास, उक्त कामाबाबतची मादहती मादहतीच्या अधिकारात 
ननदशषनास आल्यानींतर सींबींधित कामाची चौकशी करून त्यास जबाबदार 
असणारया दोर्ीींववरुध्द कारवाई करण्याची मागणी तिेील सामास्जक 
कायषकत्याांनी प्रशासनाकि ेमाहे नोव्हेंबर, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान केली, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदरहू मागणीच्या 
अनरु्ींगाने कायषवाही करुन सींबींधित दोर्ीींववरुध्द कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.गलुाबराि पाटील : (१) हे खरे नाही. 
 सदरील योजनेचे पाईप लाईन ्ाकण्यासाठी उप ववभागीय अमभयींता, 
सावषजननक बाींिकाम उप ववभाग, कीं िार याींनी प्रत्यक्ष थिळ पाहणी      
करून सादर केलेल्या अहवालानसुार रथता खोदकाम करुन            
पवूषवत करणेसाठीचे अींदाजपत्रकानसुार रुपये २१.४५ लक्ष डि.डि. सादर 
करण्याबाबत कायषकारी अमभयींता, महाराषर जीवन प्राधिकरण ववभाग, नाींदेि 
याींना ददनाींक ०८/१२/२०२१ रोजीच्या पत्रान्वये कळववले आहे. जेणेकरुन 
परवानगी देणे शक्य होईल. सदरील ननिीची मागणी महाराषर         
जीवन प्राधिकरण ववभाग, नाींदेि याींनी ददनाींक ३१ जानेवारी, २०२२     
रोजीच्या पत्रान्वये राज्य पाणी व थवच्नता ममशन याींचेकि े केली      
आहे.  
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(२) होय, हे खरे आहे. 
 उक्त कामाची चौकशी करण्याबाबत ददनाींक ३१/०९/२०२१ व 
२१/१०/२०२१ अन्वये तक्रार प्राप्त झालेली आहे. त्या अनरु्ींगाने चौकशी करून 
ददनाींक २७/१०/२०२१ रोजीच्या पत्रान्वये सींबींधिताींना अहवाल देण्यात आलेला 
आहे. चौकशी दरम्यान तक्रारीच्या अनरु्ींगाने काहीच अननयममतता आढळून 
आलेली नाही.  
(३) व (४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

साांगली जजल््यातील शाळाांनी शशक्षण हक्ि िायद्यान्िये ठरविलेल्या 
ननिषाांची पूतचता िरण्याबाबत 

 

(३०) * १२०१४ श्री.अरुण लाड : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शाळेची थवतींत्र इमारत, प्रत्येक मशक्षकामागे एक वगष खोली, मलेु आणण 
मलुीींसाठी थवतींत्र थवच्नतागहृ, थवच्न वपण्याच्या पाण्याची सोय, 
थवयींपाकगहृ, शाळेभोवती कम्पाींऊीं ि, खेळाचे मदैान, अििळाववरहीत 
प्रवेशमागष, मखु्याध्यापकाींसाठी थवतींत्र कायाषलय आणण ग्रींिालय असे ककमान 
दहा ननकर् मशक्षण हक्क कायद्यान्वये शाळाींसाठी ठरवनू देण्यात आले 
आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, साींगली स्जल््यातील २,७८९ पकैी १,५४६ शाळा सदरहू 
ननकर्ाींचे पालन करीत नसल्याचे ददनाींक २७ ऑक््ोबर, २०२१ रोजी वा 
त्यासमुारास ननदशषनास आले असनू सदरहू शाळाींना उक्त ननकर् त्वरीत पणूष 
करण्याबाबत आदेमशत करण्यात आले आहे काय, तसेच, सदरहू आदेशाची 
पतूषता केव्हापयांत करण्यात येणार आहे, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन शाळाींनी ननकर्ाची 
पतूषता केली नसल्याने सदरहू शाळाींववरुध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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प्रा.िषाच गायििाड : (१) होय, हे खरे. 
(२) व (३) अींशत: खरे आहे. 

ज्या शाळा आर्ीई अधिननयम, २००९ अन्वये ननिाषररत करण्यात 
आलेल्या ननकर्ाींची पतूषता करीत नाहीत, त्या शाळाींना ननकर्ाींची पतूषता 
करण्याच्या सचूना देण्यात आल्या आहेत.  
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

राज्यातील नद्याांमध्ये िाढते प्रदषूण रोखण्यासाठी  
उपाययोजना िरण्याबाबत 

(३१) * १३०४१ डॉ.प्रज्ञा साति, श्री.सनुनल शशांदे, श्री.विलास पोतनीस : 
सन्माननीय पयाचिरण ि िातािरणीय बदल मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) राज्यात औद्योधगकरण आणण शहरीकरणामळेु जलप्रदरू्णामध्ये वाढ होत 
असल्याने नद्याींची अत्यींत त्रबक् अवथिा होत असल्याचे कें द्रीय प्रदरू्ण 
ननयींत्रण मींिळाच्या माहे मे, २०२१ च्या नतसरया आठवडयात ननदशषनास आल े
असनू राज्यातील उल्हास, पींचगींगा नदीसह अनेक नद्याींमध्ये औद्योधगक 
साींिपाणी, रसायने सोिली जात असल्याने बहुताींश नद्या प्रदवूर्त झाल्याचे 
ददनाींक १० फेब्रवुारी, २०२२ रोजी वा त्यासमुारास ननदशषनास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, प्रदवूर्त नद्याींमध्ये राज्यातील ५३ नद्याींचा समावशे असनू 
ठाणे स्जल््यातील उल्हास नदी, मुींबईतील ममठी नदी व ववदभाषतील वनैगींगा 
विाष, कन्हान, वेणा, नाग नदी यासह राज्यातील २१ महत् वाच्या नद्याींच्या 
पयाषवरणदृष्याींसह सींविषनासाठी रुपये ३ हजार ८०० को्ी खचाषचे प्रथताव 
कें द्र शासनाच्या ननती आयोगाकि े मींजूरीसाठी पाठववलेले आहेत, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रथतावाींचे थवरुप काय आहे व त्यासाठी लागणारा ननिी 
कशाप्रकारे उपलब्ि करण्यात येणार आहे, तसेच, सदरहू प्रथतावाींना कें द्र 
शासनाची केव्हा मींजूरी ममळाली, प्रथतावाींना कें द्र शासनाची मींजूरी ममळाली 
नसल्यास याबाबत कशा प्रकारे पाठपरुावा करण्यात आला आहे, 
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(४) तसेच, मुींबईतील ममठी नदीच्या पनुषजीवनासाठी आतापयांत हजारो को्ी 
रुपयाींपेक्षा जाथतीचा ननिी खचष करुनही नदी प्रदरू्ण मकु्त न होण्याची करणे 
काय आहेत, 
(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदरहू अहवालाच्या 
अनरु्ींगाने तसेच राज्यातील सवष नद्या साींिपाणीमकु्त (णझरो डिथचाजष) 
करण्याबाबत कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, नसल्यास, 
ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.आहदत्य ठािरे : (१) कें द्रीय प्रदरू्ण ननयींत्रण मींिळाने २०१६ त े२०१७ या 
कालाविीतील महाराषरातील नद्याींच्या पाण्याच्या पिृ:करण अहवालानसुार 
गणुवते्तवर आिाररत ५३ प्रदवूर्त नद्याींचे पट्ट्े २०१८ मध्ये जाहीर केले होत.े 
 देशातील नद्याींच्या प्रदवूर्त पट्टट्टयाींबाबत ददनाींक १७/०१/२०१८ रोजी 
दैननक द दहींद ू मिील वतृ्ताच्या अनरु्ींगाने मा.राषरीय हररत लवाद, ददल्ली 
याींच्याकि े दाखल मळू अजष क्र. ६७३/२०१८ मध्ये मा.लवादाने ददनाींक 
२०/०९/२०१८ रोजी पाररत केलेल्या आदेशामध्ये देशामध्ये ३५१ प्रदवूर्त 
पट्टट्टयाींचा समावेश असनू त्यामध्ये महाराषरातील ५३ प्रदवूर्त पट्टट्टयाींचा 
समावेश आहे. 
 मा.राषरीय हररत लवादाच्या आदेशानसूार ५३ प्रदवूर्त पट्टट्टयाींचे कृती 
आराखि े महाराषर प्रदरू्ण ननयींत्रण मींिळाने तयार करुन त े कें दद्रय प्रदरू्ण 
ननयींत्रण मींिळाला सादर केले असनू त्याची अींमलबजावणी प्रगतीपिावर आहे. 
(२) व (३) राज्यातील २१ नद्याींचे पयाषवरणदृष्या सींविषन करण्यासाठी रुपये    
३ हजार ८०० को्ी उपलब्ि करुन देण्याबाबतचा प्रथताव ददनाींक २८/०६/२०१९ 
रोजी ननती आयोगाकि ेपाठववण्यात आला आहे. 
(४) मा.हररत लवादाने ददलेल्या आदेशानसुार महाराषर प्रदरू्ण ननयींत्रण 
मींिळाने ददनाींक ११/०९/२०१९ रोजी बहृन् मुींबई महानगरपामलकेस ननदेश ददले 
होत.े त्यानरु्ींगाने बहृन्मुींबई महानगरपामलकेमाफष त ममठी नदी पनुषजीवनाचा 
कृती आराखिा तयार करण्यात आला असनू त्याची अींमलबजावणी सरुू आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही.  
 

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



45 

मुांबई विद्यापीठाच्या िशलना पररसरातील  
इमारतीांना ननिासी दाखला देण्याबाबत 

(३२) * १३१२७ श्री.राजहांस शस ांह : सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई ववद्यापीठाच्या कमलना पररसरातील वर्ष १९७५ पासनू वर्ष 
२०१७ दरम्यान बाींिण्यात आलेल्या ६३ पकैी ३८ इमारतीस ननवासी दाखला 
नसल्याचे माहे जानेवारी, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशषनास आल,े      
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कमलना पररसरातील ननवासी दाखला नसलेल्या 
इमारतीींसींदभाषत मुींबई ववद्यापीठ आणण वाथतवुवशारद याींची चकू असनू या 
बाबीची चौकशी करून कारवाई करण्याची मागणी आर्ीआय कायषकत् याांनी 
मा.राज्यपाल, मा.मखु्यमींत्री, मा.मींत्री उच्च व तींत्र मशक्षण महोदयाींना 
पाठववलेल्या पत्रात केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार मुींबई ववद्यापीठाच्या कमलना 
पररसरातील इमारतीींना ननवासी दाखला देण्याबाबत कोणती कायषवाही केली वा 
करण्यात येत आहे काय, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.उदय सामांत : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) व (३) मुींबई ववद्यापीठाच्या कमलना पररसरातील इमारतीींना भोगव्ा 
प्रमाणपत्र ममळण्याच्या अनरु्ींगाने बहृन्मुींबई महानगरपामलकेकि े पाठपरुावा 
सरुु असनू, महानगरपामलकेमाफष त ददलेल्या त्रू् ीींची पतूषता करण्याची कायषवाही 
ववद्यापीठ थतरावर सरुु आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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मुदखेड (जज.नाांदेड) तालुक्यात धान्याचा िाळाबाजार िरणारया स्िस्त 
धान्य दिुानदाराच ेपरिाने रद्द िरणेबाबत 

 

(३३) * १३२७२ श्री.रामराि पाटील : सन्माननीय अन् न ि नागरी परुिठा 
आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मदुखेि (स्ज.नाींदेि) तालकु्यातील गावाींमध्ये थवथत िान् य दकुानदार 
अनेक लाभार्थयाांना मोफत िान्य वा्प न करता सदरहू िान्य थवत:कि े
ठेवत असल्याची तक्रार माजी नगरसेवकाने स्जल्हा परुवठा अधिकार याकि े
केल्याचे ददनाींक २९ जानेवारी, २०२२ रोजी वा त्यासमुारास ननदशषनास आले, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त तालकु्यातील अनेक गावाींत मशिापत्रत्रकािारकाींना मोफत 
िान्य ममळत नसल्याच्या नागररकाींच्या अनेक तक्रारी आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, करोना महामारीच्या काळात शासन गोर-गरीबाींना मोफत 
िान्य परूवत असतानाही अनेक दकुानदार जाथत दराने िान्य ववकून 
िान्याचा काळाबाजार करुन लाभार्थयाांची फसवणकू करीत असल्याने सींबींधित 
दकुानदाराींची सखोल चौकशी करण्याची तसेच त्याींच्यावर फौजदारी गनु्हे 
दाखल करुन त्याींचे परवाने रद्द करण्याची मागणी वररषठाींकिून करण्यात 
आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन नागररकाींना थवथत 
िान्य दकुानातनु िान्य ममळण्याबाबत कायषवाही करुन सींबींधित दोर्ीींववरुध्द 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.छगन भजुबळ : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही.  
(३) हे खरे नाही.  
(४) श्री.पाींचाळ याींच्या ददनाींक ०३/०१/२०२२ रोजीच्या तक्रारीच्या अनरु्ींगाने 
मदुखेि शहरातील राथत भाव दकुानाींची तहमसलदार मदुखेि याींनी मींिळ 
अधिकारी याींच्यामाफष त तपासणी केली. त्यावेळी समक्ष मदुखेि शहरातील  
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राथत भाव दकुान क्र.१ त े ९ ची तक्रारदार याींच्या समक्ष चौकशी करण्यात 
आली. त्यावेळी तक्रारदारासमोर त्या दकुानदाराींना योग्य ती समज देण्यात 
आली होती. तसेच, तक्रारीअींती या राथत भाव दकुानाींमध्ये कोणताही 
काळाबाजार झालेला नसल्याचे थपष् झाल े आहे. चौकशीअींती तक्रारदाराींच े
समािान झाल्याने त्याींनी ददलेली तक्रार तहमसलदार, मदुखेि याींच्या 
थतरावरुन बींद करण्यात आली असल्याच े स्जल्हा परुवठा अधिकारी, नाींदेि 
याींनी कळववले केले. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 ----------------- 
  

अांबरनाथ ि उल्हासनगर (जज.ठाणे) शहरातील िां पन्याांच्या 
साांडपाण्यामुळे िालधनुी ि उल्हास नदीच्या  

जलप्रदषुणामध्ये िाढ झाल्याबाबत 

(३४) * १२३६९ श्री.रवि ांद्र फाटि : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ७९०७ ला हदनाांि      
४ माचच, २०२१ रोजी हदलले्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय पयाचिरण ि 
िातािरणीय बदल मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अींबरनाि व उल्हासनगर (स्ज.ठाणे) येिील जीन्स कीं पन्याींतनू रींग ददलेले 
कपि े नदीच्या पाण्यात ितुल्याने तसेच कीं पन्याींमिील साींिपाणी कोणतीही 
प्रकक्रया न करता िे् खािीपात्रात सोिले जात असल्याने वालिुनी व उल्हास 
नदीचे पाणी प्रदवूर्त होत असल्याचे माहे डिसेंबर, २०२१ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशषनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कीं पनीमिील लालसर, ननळसर रींगाच ेकेममकलयकु्त साींिपाणी 
वपण्याच्या पाण्यात ममसळले जात असनू प्रदरू्ण मींिळाकिून याबाबत 
कोणतीही कारवाई केली जात नाही, तसेच, नागररकाींना प्रदवूर्त साींिपाणी 
प्यावे लागत असल्याने याप्रकरणी थिाननक लोकप्रनतननिीींनी जीन्स 
कीं पन्याींवर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनरु्ींगाने दवूर्त साींिपाणी नदीपात्रात सोिणारया कीं पनीवर 
कारवाई करुन नदीपात्र थवच्न ठेवण्याबाबत कोणती कायषवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.आहदत्य ठािरे : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
(२) व (३) उल्हासनदीच्या गोि े पाणी क्षते्रात कोणत्याही प्रकारच े
केममकलयकु्त साींिपाणी ममसळत असल्याचे आढळून येत नाही. तसेच 
महाराषर प्रदरू्ण ननयींत्रण मींिळामाफष त प्रनतमहा उल्हासनदीच्या पाण्याची 
गणुवत्ता तपासली जात असनू सदर पिृ:करण अहवालानसुार उल्हासनदीच्या 
पाण्याची गणुवत्ता सवषसािारणपणे ववहीत मयाषदेत असल्याचे आढळून येत.े  
 महाराषर प्रदरू्ण ननयींत्रण मींिळाकि े प्राप्त तक्रारीच्या अनरु्ींगाने 
एकूण ७ अनधिकृत स्जन्स उद्योगावर उत्पादन बींदीची कारवाई करण्यात 
आली आहे.  
 महाराषर प्रदरू्ण ननयींत्रण मींिळामाफष त उद्योगाींची वळेोवेळी पाहणी 
करण्यात येत.े सदर पाहणी दरम्यान दोर्ी आढळलले्या उद्योगाींवर वळेोवेळी 
कारवाई करण्यात येत.े अलीकिील काळात महाराषर प्रदरू्ण ननयींत्रण 
मींिळामाफष त दोर्ी आढळलले्या ९३ उद्योगाींना उत्पादन बींदीच े ननदेश, ५२ 
उद्योगाींना प्रथताववत ननदेश व ११२ उद्योगाींना कारणे दाखवा नो्ीस 
बजावण्यात आलेली आहे. 
 अींबरनाि नगरपररर्देमाफष त अींबरनाि शहरातील अनधिकृत जीन्स 
कारखान्याींचा शोि घेऊन त ेबींद करण्याची कायषवाही करण्यात आली आहे. 
तसेच अींबरनाि नगरपररर्देमाफष त वालिुनी नदी थवच्नतचेी मोदहम राबववण्यात 

येत आहे.  
 उल्हास नदी प्रदरू्णाच्या अनरु्ींगाने मा.सवोच्च न्यायालयात मसस्व्हल 
अवपल क्र. १०५८२/२०१७ (उल्हासनगर महानगरपामलका वव. वनशक्ती पस्ब्लक 
रथ्) दाखल करण्यात आले असनू सदर प्रकरण न्यायप्रववष् आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

राज्यातील अनुदाननत शाळा ि िननष्ट्ठ महाविद्यालयातील  
शशक्षि ि शशक्षिेतर िमचचारयाांची ररक्त पदे भरण्याबाबत 

 

(३५) * १२६०० श्री.किरण सरनाईि, श्री.जयांत आसगाििर, श्री.अशभजजत 
िांजारी : सन्माननीय शालये शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील   
काय :- 
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(१) राज्यात २ मे, २०१२ पासनू अनदुाननत शाळेतील मशक्षक व मशक्षकेतर 
कमषचारयाींची अनेक पदे ररक्त असनू ववद्यार्थयाांचे शकै्षणणक नकुसान होत 
असल्याने सिुाररत पो ष्लद्वारे शाळा व कननषठ महाववद्यालयातील ररक्त 
पदे भरण्याबाबत अद्याप कोणतीच कायषवाही झाली नसल्याचे माहे जानेवारी, 
२०२२ च्या पदहल्या सप्ताहात ननदशषनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, राज्यामध्ये अशा ककती जागा ररक्त आहे, तद्नसुार 
ववद्यार्थयाांचे शकै्षणणक नकुसान होत असल्याने सिुाररत पो ष्लद्वारे शाळा व 
कननषठ महाववद्यालयातील ररक्त पदे भरण्याबाबत कोणती कायषवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

प्रा.िषाच गायििाड : (१) व (२) हे खरे नाही. 
पववत्र प्रणालीमाफष त मशक्षण सेवक ननविीबाबत ्प्पाननहाय कायषवाही 

सरूू असनू सद्यस्थित समुारे सहा हजार उमेदवाराींची ननविप्रकक्रया पणूष झाली 
आहे.तसेच कोववि-१९ या सींसगषजन्य रोगाच्या प्रादभुाषवामळेु सन २०२०-२१ या 
ववतीय वर्ाषत राज्याची कर व करेतर उत्पनातील अपेक्षक्षत महसलूी घ् व 
त्याचे राज्याच्या अिषव्यवथिेवर होणारे पररणाम ववचारात घेऊन ददनाींक 
०४/०५/२०२० अन्वये ववत्त ववभागाने नववन पदभरतीवर बींदी लादली आहे.  
(३) प्रश्न उद् भवत नाही.  

----------------- 
  
राज् यातील शाळाांमध्ये हदनाांि १ नोव्हेंबर, २००५ पुिी ननयुक्त शशक्षि 

ि शशक्षिेतर िमचचारयाांना पररभावषत अांशदायी ननितृ्तीिेतन  
योजना लागू िेल्याबाबत 

 

(३६) * १२१२३ श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रिीण दटिे, श्री.प्रविण दरेिर, 
श्री.विजय ऊफच  भाई धगरिर, डॉ.पररणय फुिे, श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.रमेश 
िराड : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील    
काय :- 
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(१) शासनमान्य शाळाींतील मशक्षक व मशक्षकेतर कमषचारयाींची सेवा महाराषर 
खाजगी शाळेतील कमषचारी (सेवेच्या शती) अधिननयम १९७७/१९७८ व 
महाराषर खाजगी शाळाींतील कमषचारी (सेवेच्या शती) ननयमावली १९८१ 
मिील तरतदुीींच्या अिीन असनू त्यातील ननयम क्रमाींक १९ व २०(२) अन्वये 
त्याींना ननवतृ्ती वेतन व भववषय ननवाषह ननिी योजनेचा लाभ देय आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, ददनाींक १ नोव्हेंबर, २००५ रोजी ककीं वा त्यानींतर ननयकु्त 
झालेल्या मशक्षक व मशक्षकेतर कमषचारयाींना जुनी पेन् शन योजना पवूषवत लाग ू
करणे आवश्यक असताना मशक्षण ववभागाने ननयम क्रमाींक १९ व २०(२) 
मध्ये सिुारणा न करता नवीन पररभावर्त सेवाननवतृ्ती वेतन योजनेची 
अींमलबजावणी करण्याचा शासन ननणषय ददनाींक २९ नोव्हेंबर, २०१० रोजी 
ननगषममत केला, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त ववर्याबाबत ददनाींक २६/०६/२०१९ रोजी झालेल्या 
बठैकीत अभ्यासग् थिापन करण्याचा ननणषय घेण्यात आला व ददनाींक 
२४/०७/२०२१ अन्वये शासनाने अभ्यास करण्यासाठी सींयकु्त सममती गठीत 
केली, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, ननयम क्रमाींक १९ व २० (२) भतूलक्षी प्रभावाने सिुारणा 
करून नवीन पररभावर्त अींशदान ननवतृ्ती वेतन योजनेचा अींतभाषव करण्यासाठी 
ददनाींक १० जुल,ै २०२० रोजी प्रकामशत अधिसचूनेवर महाराषर राज्य मशक्षक 
पररर्द/ अन्य सींघ्ना व नागपरू ववभाग मशक्षक प्रनतननिीींनी आक्षेप व 
हरकती सादर केल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, सदरहू अधिसचूना मागे घेतल्याने मशक्षक व मशक्षकेतर 
कमषचारयाींना १९८२ ची जुनी सेवाननवतृ्ती वेतन योजना देय ठरत,े हे ही खरे 
आहे काय, 
(६) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायषवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा.िषाच गायििाड : (१) महाराषर खाजगी शाळाींतील कमषचारी (सेवेच्या शती) 
ननयमावली १९८१ क्र. १९ अन्वये ननवतृ्तीवेतनाबाबत आणण क्र. २०(२) भववषय 
ननवाषह ननिीमध्ये वगषणी भरण्याबाबतची तरतदू आहे. 
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(२) ववत्त ववभागाने ददनाींक ३१/१०/२००५ च्या ननणषयान्वये ददनाींक 
०१/११/२००५ रोजी ककीं वा त्यानींतर राज्य शासनाच्या सेवेत येणारया 
कमषचारयाींना पररभावर्त अींशदायी ननवतृ्ती वेतन योजना लाग ूकेली आहे. सदर 
ननणषयानसुार मान्यता प्राप्त व अनदुाननत शाळातील मशक्षक व मशक्षकेतर 
कमषचारयाींनाही पररभावर्त अींशदायी ननवतृ्तीवेतन योजना लाग ूकरण्यात आली 
आहे. सदर योजनेची ववथततृ कायषपध्दती शालेय मशक्षण व कक्रिा ववभागाने 
ददनाींक २९/११/२०१० च्या शासन ननणषय अन्वये ननस्श्चत केली आहे. 
(३) मा.सभापती, महाराषर वविानपररर्द याींच्या दालनात ददनाींक २६/६/२०१९ 
रोजी झालेल्या बठैकीतील ननदेशानसुार, अपर मखु्य सधचव, शालेय मशक्षण 
याींच्या अध्यक्षतखेाली ददनाींक २४ जुल,ै २०१९ च्या शासन ननणषयान्वये 
सींयकु्त सममती गठीत करण्यात आली.  
(४) व (५) शासन अधिसचूना, शालेय मशक्षण व क्रीिा ववभाग, क्र. अींननयो 
३४१७/प्र.क्र.१६९/ ्ीएन्ी-६, ददनाींक १० जुल,ै २०२० अन्वये महाराषर खाजगी 
शाळाींतील कमषचारी (सेवेच्या शती) ननयम, १९८१ मध्ये सिुारणा करण्यासाठी 
सदर ननयम ०१/११/२००५ पासनू समाववष् झाल्याच ेसमजण्यात येईल, असा 
आहे. या अधिसचूनेवर हरकती व सचूना मागववण्यात आल्या. 
 या अनरु्ींगाने अनेक लोकप्रनतननिीींच्या हरकती प्राप्त झाल्या. सबब, 
उक्त अधिसचूना ददनाींक ११ डिसेंबर, २०२० च्या अधिसचूनेद्वारे मागे घेतली 
आहे. 
 तिावप, त्यामळेु मशक्षक व मशक्षकेतर कमषचारयाींना १९८२ ची जुनी 
सेवाननवतृ्ती वेतन योजना देय ठरत,े असे नाही. 
(६) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
  
राज्यातील शशक्षि ि शशक्षिेतर िमचचारयाांना सातिा िेतन आयोगाच्या 

पहहल्या ि दसुरया हप्तत्याची थिबािी शमळणेबाबत 
 

(३७) * १२८३३ श्री.िवपल पाटील : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ११११९ ला हदनाांि   
२७ डडसेंबर, २०२१ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मुींबईतील मशक्षक/ मशक्षकेतर कमषचारयाींना सातव्या वेतन आयोगाच्या 
पदहला व दसुरा हप्त्याची िकबाकी तातिीने ववतररत करण्याच ेआश्वासन 
मा.मशक्षणमींत्री याींनी सभागहृात ददले असनू अद्यापही त्यावर कायषवाही झाली 
नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, नागपरू स्जल््यास सातव्या वेतन आयोगाच्या िकबाकीचा पदहला 
हप्ता देण्यासाठी ववतरीत करण्यात आलेला ननिी अिीक्षक, वेतन पिक, 
नागपरू याींनी वापरला नसल्याने सदरहू ननिी शासनाकि े परत करण्यात 
आल्याने यास जबाबदार असणारया सींबींधित अधिकारयाींववरुध्द कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार मशक्षण ववभागातील सींबींधित दोर्ी 
अधिकारयावर कारवाई करुन मशक्षकाींना हप्त्याची िकबाकी देण्याबाबत 
कोणती कायषवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा.िषाच गायििाड : (१) हे खरे नाही. ननिीच्या उपलब्ितनेसुार सातव्या 
वेतन आयोगाच्या पदहला व दसुरा हप्त्याची िकबाकी देण्याबाबतची कायषवाही 
करण्यात येत आहे. 
(२) व (३) सन २०१९-२०२० मध्ये अिीक्षक वेतन पिक, नागपरू, याींना ननिी 
उपलब्ि नसल्यामळेु सातव्या वेतन आयोगाची िकबाकी अदा करता आली 
नाही. तसेच ताींत्रत्रक कारणाींमळेु (त्रबम्स प्रणालीवर प्राधिकारपत्र ननघत 
नसल्यामळेु) िकीत वेतनाची देयके अदा करता आली नाही. त्यामळेु मशल्लक 
अनदुान समवपषत करण्यात आले. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
  
सुधागड (जज.रायगड) तालुक्यातील अांबा नदीच ेप्रदषूण रोखण्याबाबत 

(३८) * ११८८८ श्री.सनुनल शशांदे, श्री.विलास पोतनीस, श्री.जयांत पाटील : 
सन्माननीय पयाचिरण ि िातािरणीय बदल मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
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(१) सिुागि (स्ज.रायगि) तालकु्यातील अींबा नदी पररसरातील कचरा तसेच 
रासायननक कीं पन्याींच्या साींिपाण्यासह ्ाकाऊ पदािाांमळेु दवूर्त झाली असनू 
अींबा नदीचे पाणी पाली शहरासह नदी पररसरातील गावाींतील नागररक 
वपण्यासाठी वापरतात, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अींबा नदीवर पाली येिे असलेल्या पलुाजवळील नदीपात्रात 
मेलेल्या कोंबडया व मासळी ्ाकण्याचे प्रकार होत असनू देखील त्यावर 
कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कारखान्याचे दवूर्त साींिपाणी, मेलेल्या कोंबडया, मासळी, व 
कचरा नदीत सोिले जात असल्यामळेु पाण्याला उग्र दगुांिी व पाण्याची चवही 
बदलली असल्यामळेु दवूर्त पाण्यामळेु नागररकाींच्या आरोग्याला िोका ननमाषण 
झाला असनू अींबा नदीच े अस्थतत्व िोक्यात आल्याचे ददनाींक ९ जानेवारी, 
२०२२ रोजी वा त्यासमुारास ननदशषनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन अींबा नदी 
प्रदरू्णमकु्त करण्यासाठी तसेच नागररकाींना वपण्याकरीता शधु्द पाणी 
ममळण्याच्यादृष्ीने कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.आहदत्य ठािरे : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
 अींबा नदीचे पाणी वपण्यासाठी वापरतात हे खरे आहे. तिावप, 
नदीमध्ये पररसरातील कचरा, रासायननक कीं पन्याींचे साींिपाणी व ्ाकाऊ 
पदािाांमळेु अींबा नदीचे पाणी प्रदवूर्त झाल्याच्या तक्रारी महाराषर प्रदरू्ण 
ननयींत्रण मींिळाकि ेप्राप्त झालेल्या नाहीत. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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राज्यातील सिच शाळाांमध्ये मराठी भाषेच े 
अध्यापन ि अध्ययन सक्तीच ेिरण्याबाबत 

 

(३९) * १२०४० श्री.विलास पोतनीस, डॉ.(श्रीमती) मननषा िायांदे, डॉ.रणजजत 
पाटील : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ११००४ ला हदनाांि २७ डडसेंबर, २०२१ रोजी 
हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राजभार्ा “मराठी” ला मशक्षण व्यवथिेत ननस्श्चत थिान देण्यासाठी 
राज्यातील शाळाींमध्ये मराठी भार्चेे सक्तीचे अध्यापन व अध्ययन 
अधिननयम २०२०, ददनाींक ०१/०४/२०२० रोजी पासनू लाग ू करण्यात आले 
असनू शासनाच्या ददनाींक १ जून, २०२० रोजीच्या शासन ननणषयानसुार 
शकै्षणणक वर्ष २०२०-२०२१ पासनू राज्यातील सवष शाळाींमध्ये अध्यापन व 
अध्ययनामध्ये कायद्यान्वये मराठी भार्ा मशकववणे अननवायष व सक्तीचे 
झाले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, सीबीएसई, आयसीएसई, आणण तत्सम इतर सवष मींिळाच्या 
अभ्यासक्रमामध्ये मराठी ववर्याींचे अध्यापन व अध्ययन न करणार या 
राज्यातील शाळाींवर कायदेशीर कारवाई करण्याच ेआदेश मशक्षण सींचालकाींनी 
राज्यातील सवष मशक्षण उपसींचालकाींना ददनाींक १५ जानेवारी, २०२२ रोजी वा 
त्यासमुारास ददले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्यातील सवष शाळाींमध्ये मराठी भार्चेे अध्यापन व 
अध्ययन सक्तीचे करण्यासाठी सवष परीक्षा मींिळाींना कळववण्यात आले असनू 
सदरहू ननणषयाची प्रभावी अींमलबजावणी करण्याबाबतची ननयमावली 
शासनाकिून तयार करण्यात आली आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून सदरहू कायद्याची 
अींमलबजावणी करण्याबाबत कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत 
आहे, तसेच कायद्याची अींमलबजावणी केव्हापयांत करण्यात येणार आहे, 
(५) असल्यास, सदरहू ननयमावलीचे िोिक्यात थवरूप काय आहे आणण 
ननयमाींचे पालन न करणारया ककती शाळाींवर कोणत्या थवरुपाची कारवाई 
प्रथताववत करण्यात आली आहे, तसेच सदहू शाळाींवर ककती रकमेचा दींि 
वसलू करण्यात आला आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 



55 

प्रा.िषाच गायििाड : (१) व (२) हे खरे आहे. 
(३) महाराषर राज्यातील सवष शाळाींमध्ये मराठी भार्चे ेअध्यापन व अध्ययन 
सक्तीचे करण्यासाठी आणण तत्सींबींिीत ककीं वा तदनरु्ींधगक बाबीींसाठी तरतदू 
करण्याकरीता अधिननयम २०२० व शासन ननणषय, शालेय मशक्षण व क्रीिा 
ववभाग, ददनाींक १ जून, २०२० नसुार राज्यातील सवष शाळाींमध्ये मराठी भार्चे े
अध्यापन व अध्ययन सक्तीचे करण्यासाठी सवष परीक्षा मींिळाींना कळववण्यात 
आले असनू ननणषयाची प्रभावी अींमलबजावणी करण्याकरीता ननयमावली तयार 
करण्याची प्रकक्रया गठीत सममतीमाफष त सरुू आहे. 
(४) सदर कायद्याची अींमलबजावणी सन २०२०-२०२१ पासनू ्प्प्या्प्प्याने 
सन २०२४-२०२५ पयांत करण्यात येणार आहे. 
(५) ननयमावलीच्या अींनतमीकरणाची प्रकक्रया सरुू आहे. 
(६) कोववि-१९ च्या पाश्वषभमूीवर ननयमावली सममतीच्या बठैकाींवर मयाषदा 
आली असल्याकारणान े ननयमावलीच्या अींनतमीकरणाची प्रकक्रयेस ववलींब होत 
आहे. तिावप, ननयमावली लवकरच अींनतम करण्यात येणार आहे. 
 ----------------- 
  

मोखाडा (जज.पालघर) तालुक्यातील नळ पाणीपुरिठा  
योजनेच ेप्रलांबबत िाम पूणच िरण्याबाबत 

(४०) * १२९१६ श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय पाणीपरुिठा ि स्िच्छता मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मोखािा (स्ज.पालघर) तालकु्यातील कोचाळे, कारेगाव, बीएमसी कॉलनी 
पररसरातील पाणी ी्ंचाई कायम थवरूपी सोिववण्यासाठी सन २०१४ मध्ये रूपये   
४ को्ी ७५ लाख खचाषच्या नळपाणीपरुवठा योजनेस शासनाकिून मींजूरी 
ममळाल्यानींतर प्रत्यक्ष कामास सरुूवात झालेली असतानाही आजममतीस समुारे   
८ वर्ाषचा कालाविी होवनूही सदरहू नळपाणीपरुवठा योजना अपणूाषवथिेत 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, जलशधु्दीकरणाचा प्रकल्प अद्यापही तयार करण्यात आला 
नाही, तसेच पाईपलाईन ्ाकण्यात आलले्या दठकाणी त्रबघाि होत असल्याने 
पाण्याला गळती लागली असनू पाईपाींना कुठेही नळ लावण्यात आल े नाहीत,       
हे खरे आहे काय, 
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(३) तसेच, बींिारयातील पाण्यावर कोणतीही प्रकक्रया न करता काही भागात 
पाण्याचा परुवठा केला जात असनू या भागातील ग्रामथिाींना आठ-आठ ददवस 
पाणी ममळत नसल्याने ग्रामथिाींना पाण्यासाठी वणवण करावी लागत,े हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार सदरहू नळपाणीपरुवठा योजनेचे काम तातिीने 
पणूष करण्याबाबत कायषवाही करुन योजनेस ववलींब झाल्याप्रकरणी सींबींधित 
अधिकारी व कीं त्रा्दाराींववरोिात कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.गलुाबराि पाटील : (१), (२) व (३) कारेगाव, ता.मोखािा नळ पाणीपरुवठा 
योजना नोव्हेंबर, २०२१ अखेरीस जलशधु्दीकरण कें द्रासह कायाषस्न्वत करण्यात 
आलेली असनू योजनेतनू सवष गावे, पाि ेयाींना सरुळीत पाणीपरुवठा करण्यात 
येत आहे व पाईपलाईनमध्ये कुठेही मोठ्या प्रमाणात गळती नसनू 
थ्ॅन्िपोथ् व्दारे पाणीपरुवठा केला जात आहे. सदरची योजना 
ग्रामपींचायतीकि ेहथताींतररत करण्याकरीता कायषवाही करण्यात येत आहे. 
 सदर योजनेतील समाववष् गावे, पाि े याींना जल जीवन ममशन 
मागषदशषक सचूनानसुार ५५ ली्र प्रती माणसी प्रती ददन पाणीपरुवठा 
करण्यासाठी सिुारणात्मक पनुषजोिणी अींतगषत काम हाती घेण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

िधाच जजल्हा पररषदेच्या जलजीिन शमशन योजनेंतगचत गािाांना 
पाणीपुरिठा िरण्याबाबतची िामे प्रलांबबत असल्याबाबत 

(४१) * १२२६२ श्री.रामदास आांबटिर, श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय 
पाणीपरुिठा ि स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) विाष स्जल्हा पररर्देतील पींिराव्या ववत्त आयोगाद्वारे जलजीवन ममशन 
योजनेंतगषत ४२५ गावात ३९३ योजना राबववण्याचा आराखिा तयार करून 
सदर कामे माहे माचष, २०२१ पयांत पणूष करावयाच ेअसतानाही अद्याप कामे 
सरुू केली नसल्याचे ददनाींक २ जानेवारी, २०२२ रोजी वा त्यासमुारास 
ननदशषनास आल,े हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदर योजनेंतगषत 
गावाींना थवच्न वपण्याच े पाणी उपलब्ि होण्याच्यादृष्ीने कोणती कायषवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री.गलुाबराि पाटील : (१), (२) हे खरे नाही.  
 जल जीवन ममशन अींतगषत मींजूर आराखडयामध्ये सिुारणात्मक 
पनुषजोिणी (रेरोकफद्ींग) अींतगषत एकूण ४२५ गावाींमध्ये ३९३ योजना समाववष् 
असनू सदर योजना पींिराव्या ववत्त आयोगाींतगषत प्रथताववत नसनू शासन 
थतरावरून उपलब्ि होणार या ननिीमिून प्रथताववत आहेत. सदर योजनाींपकैी 
२०६ सववथतर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात आले असनू त्यापकैी ७४ 
योजनाींना स्जल्हा पाणी व थवच्नता ममशनकिून प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
करण्यात आली असनू एकूण ४३ योजनाींची ननववदा प्रकक्रया प्रगतीपिावर 
आहे. तर ग्रामपींचायत थतरावरून रुपये १५.०० लक्षच्या मयाषदेतील एकूण २२ 
योजनाींची अींदाजपत्रके ददनाींक १०/०३/२०२१ रोजीच्या शासन ननणषयानसुार 
प्रशासकीय मान्यता व पढुील कायषवाहीथतव ग्रामपींचायतीस पाठववण्यात 
आलेली आहेत.   
(३) प्रश्न उद् भवत नाही.  
 ----------------- 
  

सिच शशक्षा अशभयानाांतगचत समाविष्ट्ट असलेल्या  
पयाचयी शशक्षणासाठीच्या शाळा सुरु िरण्याबाबत 

 

(४२) * १२६६८ श्री.रणजजतशसांह मोहहत-ेपाटील : हदनाांि २८ डडसेंबर, २०२१ 
रोजी सभागहृाच्या पटलािर ठेिण्यात आलेल्या अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या यादी 
क्रमाांि १७ मधील प्रश्न क्रमाांि ९८७४ ला हदलले्या उत्तराच्या सांदभाचत 
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सवष मशक्षा अमभयानाींतगषत असलेल्या पयाषयी मशक्षण मोदहमेतील साखर 
शाळा, राजीव गाींिी सींिी शाळा, भोंगा शाळा बींद झाल्याने ऊसतोि 
कामगाराींच्या मलुाींसह वी्भट्ट्ी कामगार व परप्राींतीय मजुराींची मलेु 
मशक्षणापासनू वींधचत राहत आहेत, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, प्रत्येक कारखान्याजवळ असलले्या साखर शाळेचे स्जल्हा 
पररर्देच्या शाळेत रुपाींतर झाल्याने गावोगावी खोपी करून कालाींतराने 
थिलाींतर करत राहणारे उसतोि मजुराींच्या मलुाींना या शाळाींचा लाभ घेता येत 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन मशक्षणापासनू वींधचत 
राहत असलेल्या मजुराींच्या मलुाींना मशक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी कोणती 
कायषवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा.िषाच गायििाड : (१) व (२) अींशत: खरे आहे. 
(३) शाळाबा्य मलुाींना मळू प्रवाहात आणण्याची कायषवाही सरुू आहे. तसेच 
ज्या वथतीमध्ये शाळा नाहीत त्याींना वाहतकू भत्ता देण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
  
शासिीय षद्योधगि प्रशशक्षण सांस्थेतील िां त्राटी तत्िािरील शशक्षि ि 

ननदेशि पदाांना ननयशमत िेतनशे्रणी लागू िरण्याबाबत 
 

(४३) * १२२८९ डॉ.रणजजत पाटील, श्री.विक्रम िाळे, श्री.बाळाराम पाटील, 
श्री.किरण सरनाईि, श्री.किशोर दराड े: सन्माननीय िौशल्य, रोजगार, 
उद्योजिता ि नाविन्यता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शासकीय औद्योधगक प्रमशक्षण सींथिेमध्ये कीं त्रा्ी तत्वावर मान्यता 
ददलेल्या ३२६ पदाींना ननयममत पदे म्हणून मान्यता देवनू त्यावरील कायषरत 
मशक्षकाींना ननयममत वेतनशे्रणीत मान्यता देण्याबाबत शासनथतरावर कायषवाही 
करण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासकीय औद्योधगक प्रमशक्षण सींथितेील ननदेशकाींना नववन 
सेवाप्रवेश लाग ूकरण्याबाबत कायषवाही करुन कीं त्रा्ी ननदेशकाींच्या मानिनात 
७ व्या वेतन आयोगाच्या अनरु्ींगाने वाढ करण्याबाबत शासनाने घेतलेल्या 
ननणषयाचे थवरुप काय आहे, 
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(३) असल्यास, राज्यातील शासकीय औद्योधगक प्रमशक्षण सींथिेत मागील 
दहा वर्ाांपासनू कायषरत ३०९ कीं त्रा्ी मशक्षकीय पदिारकाींची ननयकु्ती 
शासनाच्या प्रचमलत तिा सरळ सेवेने सवष ववदहत प्रकक्रया पणूष करून अद्याप 
कोणतीच कायषवाही झाली नसल्याच े माहे जानेवारी, २०२२ च्या पदहल्या 
आठवडयात ननदशषनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार सदर कीं त्रा्ी िारकाींची सेवा ननयममत 
करण्याबाबत कोणती कायषवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.निाब मशलि : (१), (२), (३) व (४) शासकीय औद्योधगक प्रमशक्षण 
सींथिेतील कीं त्रा्ी ननदेशक पदाींच्या सेवाींना मदुतवाढ देण्याबाबतचा व त्याींच्या 
मानिनात वाढ करण्याबाबतचा प्रथताव शासनाच्या ववचाराधिन आहे.  
(५) लाग ूनाही.  

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

नागपूर शहरातील शाळाबाहय मुलाांची शोध मोहहम राबविण्याबाबत 

(४४) * १२५५९ श्री.अशभजजत िांजारी : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपरू शहराची लोकसींख्या ३० लाख असनू येिे ४५० हून अधिक 
झोपिपट्ट्ी वसाहती असतानाही महानगरपामलकेने केलेल्या शोि मोदहमेत 
अवघी ६५ मलेु शाळाबाहय असल्याचे ददनाींक २९ डिसेंबर, २०२१ रोजी वा 
त्यासमुारास ननदशषनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नागपरू येिे ६५ मलेु शाळाबाहय असल्याचे वाथतव नसनू येि े
झोपिपट्टट्टयाींमिून शकेिो मलेु शाळाबा्य असल्याचे सामास्जक क्षते्रातनू 
साींगण्यात येत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदरील शोि 
मोदहम अधिक व्यापकपणे राबववण्याबाबत कोणती कायषवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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प्रा.िषाच गायििाड : (१) व (२) अींशत: खरे आहे. 
 कोववि-१९ च्या पाश्वषभमूीवर नागपरू महानगरपामलका क्षेत्रातील 
थिाननक पररस्थिती लक्षात घेता, शाळाबा्य मलुाींची शोिमोहीम राबववण्यात 
आली. जून, २०२१ त े ऑक््ोबर, २०२१ या कालाविीत ३५ शाळाबा्य 
ववद्यािी शोिमोदहमेत आढळून आलीत. माहे नोव्हेंबर त ेडिसेंबर, २०२१ या 
कालाविीत शोिमोदहमेत एकूण ६५ ववद्यािी शाळाबा्य आढळून आलीत. 
असे एकीं दरीत १०० ववद्यािी ददनाींक २९ डिसेंबर, २०२१ च्या समुारास 
आढळून आलीत. 
 कोववि-१९ ची थिाननक पररस्थिती लक्षात घेता नागपरू 
महानगरपामलका क्षते्रातील सवष शाळा बींद असल्याने ववद्यािी घरी व 
पररसरात सामास्जक क्षेत्रातील काम करणारे व्यक्तीींना आढळून आली. 
(३) नागपरू महानगरपामलका क्षते्रातील शाळाबा्य मलुाींचा शोि घेण्यासाठी 
सातत्याने शोिमोदहम राबववण्यात येत आहे. याबाबत सवष व्यवथिापनाच्या, 
सवष माध्यमाच्या नागपरू महानगरपामलका क्षते्रातील शाळेतील मखु्याध्यापक 
व मशक्षकाींना लेखी पत्राद्वारे सचूना ननगषममत करण्यात आलेल्या आहेत. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

मुांबई शहरात िाहन पररक्षण आणण ननररक्षण िें दे्र उभारण्याबाबत 

(४५) * ११७८४ डॉ.(श्रीमती) मननषा िायांदे : सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई शहरात ववववि दठकाणी थवयींचमलत तपासणी कें द्र उभारावीत असे 
आदेश मुींबई उच्च न्यायालयाने ददल्यानींतर शासनाने २३ दठकाणी वाहन 
पररक्षण आणण ननरीक्षण कें दे्र (आय ॲण्ि सी से्ं र) थिापन करण्याचा शासन 
ननणषय प्रमसध्द केला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर शासन ननणषयाची मागील पाच वर्ाषत अींमलबजावणी 
झाली नसल्याचे माहे जानेवारी, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशषनास आल,े 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर शासन ननणषयाची अींमलबजावणी न होण्याची कारणे 
काय आहेत, 
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(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तद्नसार सदरहू शासन ननणषयाची अींमलबजावणी 
करण्याबाबत कोणती कायषवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
अॅड. अननल परब : (१) होय. 
(२) नाही. 
(३), (४) व (५) गहृ ववभाग, शासन ननणषय ददनाींक ३०/०९/२०२० तसेच गहृ 
ववभाग, शासन ननणषय ददनाींक २४/०६/२०२१ अन्वये अनकु्रमे १० व १३ 
पररवहन कायाषलयाींत रथता सरुक्षा ननिीतनू वाहन पररक्षण व ननररक्षण कें दे्र 
थिापन करण्यास मान्यता देण्यात आली असनू, ARAI, पणेु व पररवहन 
आयकु्त कायाषलय याींच्याशी सदर वाहन ननरीक्षण व पररक्षण कें द्र 
उभारण्याबाबत सामींजथय करार (MOU) करण्यात आला आहे. 
 

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

मुांबई विद्यापीठातील पदव्युत्तर शशक्षण घेणार या विद्यार्थयाांसाठी 
िसनतगहृ सुरु िरण्याबाबत 

 

(४६) * ११७९८ श्री.विजय ऊफच  भाई धगरिर, श्री.प्रविण दरेिर, अॅड.ननरांजन 
डािखरे, श्री.नागोराि गाणार, श्री.रमेशदादा पाटील : सन्माननीय उच् च ि तांत्र 
शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई ववद्यापीठाने पदव्यतुर मशक्षण घेणार या ववद्यार्थयाांसाठी वसनतगहृ 
सरुु न केल्याने पदव्यतुर अभ्यासक्रमाच्या ववद्यार्थयाांसह पीएचिी करणार या 
मदहला ववद्यार्थयाांवर याचा पररणाम झाल्याचे माहे डिसेंबर, २०२१ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशषनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, भारतातील सवष ववद्यापीठाींना वसनतगहेृ सरुु करण्याची सचूना 
देण्यात आली असनू समाजकल्याणसह राज्यातील इतर ववद्यापीठाींनी 
वसनतगहेृ सरुु केली परींत ु मुींबई ववद्यापीठाने वसनतगहृ सरुु न केल्याचे 
ननदशषनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, मुींबई ववद्यापीठाचे कमषवीर भाऊराव पा्ील (मलुाींच े
वसनतगहृ) हे एकच वसनतगहृ सरुु असनू तिेे सींशोिक ववद्यािी आहेत, परींत ु
सींशोिन करणारया मदहला ववद्यार्थयाांकरीता वसनतगहृ सरुु करण्यात आले 
नसल्याने सदर वसनतगहृातील मदहला सींशोिकाींनी पत्रव्यवहार करुनही 
ववद्यापीठ प्रशासन याकि ेदलुषक्ष कररत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, वारींवार मागणी करुनही वसनतगहेृ सरुु न झाल्यास नात्रभारती 
ववद्यािी सींघ्नेने बेमदुत आींदोलनाचा इशारा ददला आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन मुींबई 
ववद्यापीठातील पदव्यतुर अभ्यासक्रम घेणार या ववद्यार्थयाांसाठी वसनतगहेृ सरुु 
करण्याबाबत कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.उदय सामांत : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) हे अींशत: खरे आहे. 
(५) मुींबई ववद्यापीठातील मलुा/मलुीींच े वसनतगहृ सरुु करण्यास कोववि-१९ 
च्या व्यवथिापनाबाबतचे राषरीय ननदेश, कामाींच्या दठकाणाबाबतचे अनतररक्त 
ननदेश, राज्य शासनाने वेळोवेळी ददलेले मागषदशषक तत्वे अिवा मानक 
कायषप्रणाली तसेच ववद्यापीठ अनदुान आयोगाने वेळोवेळी ननगषममत केलेल्या 
मागषदशषक सचूनाींच्या अधिन राहून वसनतगहृ सरुु करण्यास परवानगी देण्यात 
आलेली आहे. 
(६) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

सायिणी (ता.पातूर, जज.अिोला) येथील जजल्हा पररषद प्राथशमि 
शाळेच ेबाांधिाम ननिृष्ट्ट दजाचच ेिेल्याबाबत 

(४७) * १३२०० श्री.अमोल शमटिरी, श्री.शशशिाांत शश ांदे, श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.सनतश चव्हाण, श्री.सांजय दौंड, श्री.अरुण लाड : सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) सायवणी (ता.पातरू, स्ज.अकोला) येिील पींचायत सममती अींतगषत 
असलेल्या स्जल्हा पररर्द प्रािममक शाळेकरीता सन २०१९-२०२० मध्ये रुपये 
३९,५,७८९ इतका दरुुथती खचष करण्यात आला. परींत ुसदरहु दरुुथतीचे काम 
ननकृष् दजाषचे झाल्याच े माहे जानेवारी, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशषनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर शाळेच्या ननकृष् बाींिकामाप्रकरणी अकोला स्जल्हा 
सींघ्नेचे अध्यक्ष याींनी ननकृष् कामाची चौकशी करुन ठेकेदार व इींस्जननयर 
याींच्यावर कारवाई करण्यात यावी अन्यिा पातरू पींचायत सममतीसमोर 
आींदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आल्याच्या आशयाचे ननवेदन ग्ववकास 
अधिकारी याींना ददल्याचे ननदशषनास आले आहे, हेही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार सींबींधिताींववरुध्द कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा.िषाच गायििाड : (१) व (२) याबाबत तक्रार प्राप्त आहे. 
(३) सदर प्रकरणी चौकशी करण्यात येत असनू अहवाल अद्याप अप्राप्त 
आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
  
डहाणू (जज.पालघर) तालुक्यातील किनारपट्टीलगतच्या गािाांसाठीची  

पाणीपुरिठा योजना प्रलांबबत असल्याबाबत 
 

(४८) * १२५५० श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.विजय ऊफच  भाई 
धगरिर, श्री.प्रसाद लाड, अॅड.ननरांजन डािखरे, डॉ.पररणय फुिे, श्री.नागोराि 
गाणार, श्री.ननलय नाईि : सन्माननीय पाणीपरुिठा ि स्िच्छता मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िहाणू (स्ज.पालघर) तालकु्यातील ककनारपट्ट्ी भागातील २९ गावाींसाठी 
आखण्यात आलेली पाणीपरुवठा योजना अद्यापही प्रलींत्रबत असल्याच े माहे 
जानेवारी, २०२२ च्या समुारास ननदशषनास आली, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, यासींदभाषत बहुताींश गावाींच्या ग्रामपींचायतीकिून वेळोवेळी 
पाठपरुावा करण्यात येत असनू महाराषर जीवन प्राधिकरणाकिून अपणूष 
असलेली पाणीपरुवठा योजना स्जल्हा पररर्देकि ेहथताींतररत केल्यामळेु सदर 
गावाींतील नागररकाींमध्ये असींतोर् ननमाषण झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू पाणीपरुवठा योजनेच े कीं त्रा्दार सदर योजना 
प्रभावीपणे राबववण्यासाठी दलुषक्ष कररत असल्याचेही ननदशषनास आले, हे ही 
खरे आहे काय,  
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन िहाण ू(स्ज.पालघर) 
तालकु्यातील ककनारपट्ट्ी लगतच्या गावाींसाठी पाणीपरुवठा योजना प्रभावीपणे 
राबववण्यासाठी उपाययोजना करुन, योजनेकि ेदलुषक्ष करीत असलेल्याींववरुध्द 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.गलुाबराि पाटील : (१) व (२) सदर योजनेचे काम प्रगतीपिावर असनू, 
सदर योजनेचे ९५% काम पणूष झालेले आहे. 
(३) व (४) जल जीवन ममशन अींतगषत सिुारणात्मक पनुषजोिणीमिून काही 
नवीन कामे प्रथताववत करण्यात आली आहेत. सदर कामाींची ननववदा 
मागववण्यात आली असनू, ननववदेअींतगषत काम राबवनू योजना कायाषस्न्वत 
करण्यात येईल. तसेच या योजनेकि े ठेकेदाराने दलुषक्ष केले असल्यामळेु 
ददनाींक २०/११/२०१७ पासनू रू ६०,०००/- प्रनत ददन दींिात्मक कारवाई 
करण्यात आली आहे. ठेकेदारास अींनतम नो्ीस देण्यात आली असनू, 
त्यानसुार ठेकेदाराकिून काम काढून घेण्याची कायषवाही करण्यात येत आहे.  
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
  
बीड जजल््यातील सिच शाळाांच्या पडताळणीमध्ये विद्यार्थयाांची एिापेक्षा 

जास्त शाळाांमध्ये नोंदणी झाल्याच ेननदशचनास आल्याबाबत 

(४९) * १२२५९ श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 



65 

(१) बीि स्जल््यातील सवष माध्यमाींच्या तसेच व्यवथिापनाींच्या शाळाींच्या 
केलेल्या पिताळणीमध्ये १६ हजार ६३ ववद्यार्थयाांची एकापेक्षा जाथत वेळा 
नोंदणी झाल्याचे माहे जानेवारी, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशषनास आल े
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
चौकशीच्या अनरु्ींगाने ककती सींथिाचालक व शाळा याींच्याकिून सदर एकापेक्षा 
जाथत वेळा नोंद असलले्या ववद्यार्थयाांची नावे कमी करण्यात आलेली आहेत, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदर सींथिाींचालक 
व शाळाींकिून नावे कमी करण्यात आलेली नसल्यास सींबींधित दोर्ीींववरुध्द 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा.िषाच गायििाड : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सदर प्रकरणी चौकशी करून एकापेक्षा जाथत वेळा नोंदणी असलेल्या 
ववद्यार्थयाांची नावे कमी करण्यात आलेली आहेत. 
(३) आिार कािष दबुार नोंदणी कमी करण्याची कायषवाही सरुू आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 ----------------- 
  

ठाणे जजल््यातील शाळाांमधील शशक्षण हक्ि िायद्याांतगचतच्या 
 ररक्त जागा भरण्याबाबत 

 

(५०) * १२५१० अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.प्रसाद लाड, 
डॉ.पररणय फुिे, डॉ.रणजजत पाटील, श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोरोना काळात ग्रामीण पररसरासह शहरातीलही सायबर कॅफे बींद 
असल्यामळेु तसेच ऑनलाईन फॉमष भरण्याची अन्य सवुविा उपलब्ि 
नसल्याने यींदा अनेकाींना आर्ीईसाठी फॉमष भरता आले नाहीत, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) तसेच आर्ीई प्रवेशासाठी एकच लॉ्री पध्दत असल्याचे साींधगतले 
असताना माहे डिसेंबर, २०२१ अखेर दसुरी प्रनतक्षा यादी जाहीर झाली, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ठाणे स्जल््यात आर्ीई प्रवेशासाठी ६७७ शाळाींनी नोंदणी 
केली असनू या शाळाींमध्ये आर्ीईच्या १२ हजार ७४ जागा उपलब्ि आहेत 
तर या जागाींसाठी पदहल्या यादीत ९ हजार ८८ ववद्यार्थयाांची ननवि झाली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार आर्ीईच्या ररक्त असलेल्या ननम्म्या जागा 
भरण्याबाबत कोणती कायषवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा.िषाच गायििाड : (१) व (२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे आहे. 
(४) ववदहत वेळापत्रकानसुार सन २०२१-२०२२ साठीची आर्ीई २५ ्क्के 
अींतगषत प्रवेशाची प्रकक्रया पार पिली असल्याने ररक्त जागा भरण्याचा प्रश्न 
उद् भवत नाही. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

राज्यातील समग्र शशक्षा अशभयानाांतगचत िायचरत सांगणि  
शशक्षिाांना सेिेत सामािून घेण्याबाबत 

(५१) * १३१७८ श्री.चांद्रशखेर बािनिुळे : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील कें द्र शासनाच्या आय.सी.्ी. योजनेंतगषत ्प्पा १ मध्ये ५००, 
्प्पा २ मध्ये २५०० व ्प्पा ३ मध्ये ५००० अशा एकूण ८००० शाळाींमध्ये 
एक सींगणक लॅब व एका सींगणक मशक्षकाची ५ वर्ाषसाठी समग्र मशक्षा 
अमभयानाअींतगषत नेमणुक करण्यात आली होती, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर मशक्षकाींच्या वेतनासाठी कें द्र शासन ६० ्क्के व राज्य 
शासन ४० ्क्के याप्रमाणे ननिी मींजूर असनूही राज्य शासनाने कोणताही 
ननणषय घेतला नसल्याकारणाने ५ वर् े सेवा करूनही हे आय.सी.्ी. मशक्षक 
सध्या बेरोजगार झाले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू योजनेंतगषत ससुज्ज आिुननक सािनासह उपलब्ि 
लॅबमिील को्यविी रूपयाींचे सादहत्य ववनावापर आहेत, तसेच, सध्याच्या 
आिनुनक यगुात सींगणक मशक्षणाची आवश्यकता असल्याने इतर काही 
राज्यात सदरहू योजना सरुू असनू आय.सी.्ी. मशक्षकाींना सेवेत कायम 
केल्याने राज्य शासन देखील सदरहू योजना पढेु सरुु ठेवनू या योजनेतील 
प्रमशक्षीत बेरोजगार आय.सी.्ी. सींगणक मशक्षकाींना सेवेत सामावनू घेणार 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार आयसी्ी मशक्षकाींना सेवेत सामावनू 
घेण्याबाबत कोणती कायषवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

प्रा.िषाच गायििाड : (१), (२) व (३) अींशत: खरे आहे. 
 कीं त्रा्दार सींथिेने शाळाींतील ५ मशक्षकाींना दरवर्ी प्रमशक्षण देवनू 
प्रमशक्षक्षत केलेले आहे. त्यानींतर सींगणक प्रयोगशाळा सींबींधित शाळाींकि े
हथताींतररत करण्यात आल्या आहेत. ICT instructors हे सींबींधित खाजगी 
कीं पनीचे कीं त्रा्ी कमषचारी आहेत. त्यामळेु कीं त्रा्ी तत्वावरील ICT 
ननदेशकाींच्या सेवा सींबींधित परुवठादार सींथिाींनी सींपषु्ात आणल्या आहेत. 
त्यामळेु कीं त्रा्ी तत्वावरील ICT ननदेशकाींना सेवेत सामावनू घेण्याचा प्रश्न 
उद् भवत नाही. 
(४) व (५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

हहांजिडी, थेरगाांि (पुणे) येथील िेजुदेिी बांधार यात पररसरातील 
िां पन्याांिडून रसायनशमश्रीत साांडपाणी सोडले जात असल्याबाबत 

(५२) * १२९७१ श्री.महादेि जानिर : सन्माननीय पयाचिरण ि िातािरणीय 
बदल मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) दहींजविी, िेरगाींव (पणेु) येिील केजुदेवी बींिार यामतील रसायनममधश्रत 
साींिपाण्यामळेु दवूर्त झाले असनू पररसरात दगुांिी पसरली आहे, तसेच दवूर्त 
पाण्यामळेु पवना नदीपात्रातील मासे आणण इतर जलचर प्राण्याींच्या जीववतास 
िोका ननमाषण झाल्याच े माहे जानेवारी, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशषनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, रावेत, तािवि,े पनुावळे, वाल्हेकरवािी पररसरातनू अनेक 
ओढे-नाले पवना नदीपात्रात ममधश्रात होत असल्याने आजूबाजुच्या पररसरातील 
काही रासायननक कीं पन्या तसेच रसायनाींचा वापर करणारे व्यावसानयक 
रसायनममधश्रत साींिपाणी नदीपात्रात, बींिार यात ममसळत असल्याने 
बींिार यातील पाणी दवूर्त होत असनू याचा त्रास थिाननक नागररकाींना होत 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार सींबींधिताींववरुध्द कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.आहदत्य ठािरे : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
(२) हे अींशत: खरे आहे. 
(३) श्री.सींत तकुाराम सहकारी साखर कारखाना मल. कासारसाई िरुीं बे, 
ता.मळुशी, स्ज.पणेु या कारखान्याने शजेारील नाल्यामिुन काळया रींगाचे अिष 
प्रक्रीयायकु्त औद्योधगक साींिपाणी सोिल्याचे माहे डिसेंबर, २०२१ मध्ये 
आढळून आले होत.े त्यानरु्ींगाने सदर कारखान्यास महाराषर प्रदरू्ण ननयींत्रण 
मींिळामाफष त ददनाींक ०९/१२/२०२१ रोजी समजपत्र व ददनाींक २१/०२/२०२२ 
रोजी प्रथताववत आदेश बजावण्यात आले आहेत.  
 वप ींपरी धचींचवि महानगरपामलकेच्या हद्दीतील ३२ एम.एल.िी. घरगतुी 
साींिपाणी ववना प्रकक्रया नदीमध्ये ममसळत असल्याने महाराषर प्रदरू्ण 
ननयींत्रण मींिळामाफष त वप ींपरी धचींचवि महानगरपामलकेववरुध्द जल (प्रनतबींि व 
प्रदरू्ण ननयींत्रण) कायदा, १९७४ अन्वये फौजदारी ख्ला आर.सी.सी. नीं. 
१४४/२००० व आर.सी.सी. नीं. ७०९/२०१६ आर.सी.सी. नीं. ३१६८/२०२० 
मा.मखु्य दींिाधिकारी पणेु याींच्या न्यायालयात दाखल केला असनू प्रकरण 
न्यायप्रववष् आहे. 
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 पवना नदीच्या वरील भागात, बींिारयाच्या भागात तसेच नदीच्या 
दोन्ही तीरालगत कोणतहेी रासायननक उद्योग कायषरत नसल्यामळेु त्या 
भागामध्ये औद्योगीक साींिपाणी नदीमध्ये ममसळण्याचा प्रश्न उद् भवत नाही.  
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

राज्यातील सिच शाळाांमध्ये तसेच िसनतगहृाांमध्ये सीसीटीव्ही  
िॅमेरे बसविण्याबाबत 

 

(५३) * १२५३९ डॉ.सधुीर ताांबे : सन्माननीय शालये शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील शाळाींमध्ये ववद्यार्थयाांच्या लैंधगक अत्याचाराींच्या घ्नेमध्ये होत 
असलेल्या वाढीवर ननयींत्रण ठेवता याव,े या उद्देशाने शासनाच्या शालेय 
मशक्षण व क्रीिा ववभागाने शाळाींमध्ये सीसी्ीव्ही कॅमेरे बसवण्याचा ननणषय घेतला 
होता, परींत ुअनेक शाळाींमध्ये सीसी्ीव्ही कॅमेरे बसववण्यात आले नसल्याचे 
माहे डिसेंबर, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशषनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील स्जल्हा पररर्द शाळा, आश्रम शाळा, वसनतगहृ व 
खाजगी शाळाींमध्ये सीसी्ीव्ही कॅमेरे प्रािान्याने बसववण्याकरीता शासनाने 
केलेल्या कायषवाहीच ेिोिक्यात थवरुप काय आहे, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले त्यानसुार ननिी उपलब्ि शाळाींमध्ये सीसी्ीव्ही कॅमेरे 
प्रािान्याने बसववण्याबाबत कोणती कायषवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

प्रा.िषाच गायििाड : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) व (३) मा.उच्च न्यायालयाच्या ननदेशाींनसुार खाजगी व्यवथिापनाच्या 
शाळाींमध्ये आवश्यकतनेसुार सीसी्ीव्ही बसववण्याच्या सचूना या ववभागाच्या 
ददनाींक ०७ एवप्रल, २०१६ च्या शासन पररपत्रकान्वये देण्यात आल्या आहेत. 
तसेच याकरीता शासनाकिून अनदुान देण्यात येणार नाही, ही बाब थपष् 
करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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



70 

सांत गाडगेबाबा अमरािती विद्यापीठाच ेउपिें द्र िाशशम  
येथे स्थापन िरण्याबाबत 

 

(५४) * १३२०४ श्री.किरण सरनाईि : सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सींत गािगे बाबा अमरावती ववद्यापीठाचे उपकें द्र वामशम येिे करणेबाबत 
अद्याप कोणतीच कायषवाही झाली नसल्याचे माहे जानेवारी, २०२२ च्या 
पदहल्या सप्ताहात ननदशषनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपकें द्र थिापन करण्याच्या प्रथतावाची ववत्त ववभागाकिून 
करण्यात आलेली तपासणी पणूष झाली आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ववत्त ववभागाने उपस्थित केलेल्या मदु्द्याींची पतुषता 
झाल्यानींतर उपकें द्र थिापन करण्याबाबतच े िोरण ननस्श्चत करण्यात आल े
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार उपकें द्र वामशम येिे करणेबाबत कोणती 
कायषवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.उदय सामांत : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) व (४) सींत गािगेबाबा अमरावती ववद्यापीठाचे वामशम येिे उपकें द्र 
थिापन करण्याबाबतचा प्रथताव व्यवथिापन पररर्दे पढेु ठेवण्याची कायषवाही 
ववद्यापीठ थतरावर सरुु असनू, उपकें द्र थिापन करण्याबाबतचा प्रथताव 
ववद्यापीठाकिून प्राप्त झाल्यावर पढुील कायषवाही करणे शक्य होणार आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

राज्यातील िस्तीशाळा शशक्षिाांची िां त्राटी िालािधीतील 
 ननयुक्तीची नोंद सेिापुस्तिात घेण्याबाबत 

  

(५५) * १२६०५ श्री.िवपल पाटील : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) महाराषर नागरी सेवा (सेवेच्या सवषसािारण शती) ननयम, १९८१ नसुार 
तदिष सेवा कीं त्रा्ी काळातील मळू नेमणुकाींची व त्यातील बदलाची नोंद 
सेवापसु्थतकेत करणे आवश्यक असतानाही अनेक स्जल््यातील वथतीशाळा 
मशक्षकाींच्या सेवापसु्थतकेत त्याबाबतची नोंद झालेली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत मागणी होऊनही महाराषर नागरी सेवा सवषसािारण 
शतीतील ननयमाींची अींमलबजावणी न होण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन वथतीशाळा 
मशक्षकाींच्या नेमणकुाींची तसेच बदलीची नोंद सेवापसु्थतकेत करण्याबाबत 
कोणती कायषवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा.िषाच गायििाड : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) महाराषर नागरी सेवा (सेवेच्या सवषसािारण शती) ननयम, १९८१ 
मिील प्रकरण ४, ननयम-३६ (ब) व वथतीशाळा ननममशक्षकाींना स्जल्हा पररर्द 
प्रािममक शाळाींमध्ये प्रािममक मशक्षक म्हणून सेवेत सामावनू घेणेबाबतच्या 
ददनाींक ०१/०३/२०१४ च्या शासन ननणषयातील तरतदूी ववचारात घेता, प्रािममक 
मशक्षक म्हणून सामावनू घेतलेल्या वथतीशाळा थवयींसेवकाींच्या सेवापथुतकात, 
वथतीशाळा थवयींसेवक पदावरील ननयकु्ती ददनाींकाची नोंद घेता येणार नाही. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

राज्यातील दगुचम भागातील मुलीांच्या शशक्षणासाठी मूलभूत 
 सोई-सुविधा उपलब्ध िरून देण्याबाबत 

  

(५६) * १३२९३ श्री.सनुनल शशांदे, श्री.विलास पोतनीस, डॉ.(श्रीमती) मननषा 
िायांदे : सन्माननीय शालये शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील    
काय :- 
(१) णखरणखींिी (स्ज.सातारा) गावातील मलुी मशक्षण घेण्यासाठी जींगलातनू 
मागषक्रमण करुन कोयना जलाशयाचा प्रवास होिीने करुन शाळेत जात 
असल्याचे ददनाींक १ फेब्रवुारी, २०२२ रोजी वा त्यासमुारास ननदशषनास आले, 
हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार सदरहू गावातील, तसेच राज्यातील दगुषम 
भागातील मलुीींच्या मशक्षणासाठी मलूभतू सोयी-सवुविा उपलब्ि करून 
देण्यासाठी कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
प्रा.िषाच गायििाड : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सदर प्रकरणी प्राींत अधिकारी, ग्ववकास अधिकारी, ग्मशक्षणाधिकारी व 
मशक्षणाधिकारी (प्रािममक) याींनी समक्ष भे् देवनू मौजे णखरणखींिी 
(स्ज.सातारा) गावातील मलेु अींिारी या गावामध्ये मशक्षण घेणेसाठी येणेकरीता 
मा.लोकप्रनतननिी व प्रशासनाच्या माध्यमातनू सरुक्षक्षत याींत्रत्रक बो् उपलब् ि 
करून देण्यात आलेली आहे. त्याचा वापर आता ववद्यािी करीत आहेत. 
 तसेच राज्यातील इतर दगुषम भागातील मलुीींच्या मशक्षणाकरीता पढुील 
उपाययोजना करण्यात येतात. 
अ) नजीकच्या शाळेच्या क्षते्रामध्ये ककीं वा हद्दीच्या आत शाळा उपलब्ि नाही 

अशा वथत्याींमिील प्रािममक (६ त े १४ वर्ष) व माध्यममक (१४ त े १८ 
वर्ष) थतरावरील ववद्यार्थयाांना मोफत पररवहन सवुविा देण्यात येत.े 

आ) तसेच नस्जकच्या प्रािममक/उच्च प्रािममक शाळेत जाण्या-येण्यासाठी 
एस.्ी. बसची सोय अिवा मामसक एस.्ी. पासची सोय ज्या दठकाणी 
उपलब्ि नसेल तिेे अधिकृत खाजगी वाहनाची सवुविा परुववण्यासाठी 
प्रती ववद्यािी रुपये ३००/- प्रमाणे १० मदहन्याींकरीता प्रती ववद्यािी रुपये 
३,०००/- देण्यात येतात. 

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

  
लातूर-षरांगाबाद एसटी अपघातात मतृ्यू झालेल्या प्रिाशाांच्या 

िुटुांबबयाांना आधथचि मदत देण्याबाबत 
  

(५७) * १२०४५ श्री.विलास पोतनीस, श्री.सनुनल शशांदे : सन्माननीय पररिहन 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) लातरू-औरींगाबाद एस्ीचा अींबाजोगाई तालकु्यातील बदाषपरू फाट्टयाजवळ 
पाईप घेवनु जाणारया मालमो्ारीसोबत झालेल्या अपघातात ४ प्रवाशाींचा मतृ्य ू
व १४ प्रवासी गींभीर जखमी झाल्याची घ्ना ददनाींक ०९ जानेवारी, २०२२ 
रोजी घिली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त अपघाताची चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
चौकशीत काय ननषपन्न झाले तद्नसुार मतृ प्रवाशाींच्या कु्ुींत्रबयाींना तसेच 
अपघातात जखमी झालेल्याींना आधिषक मदत देण्याबाबत कोणती कायषवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
अॅड. अननल परब : (१) सदर अपघातात रा.प.बसमिील ०३ प्रवाशी व 
कामधगरीवरील ०१ वाहक असे एकूण ०४ व्यक्ती मतृ झाले आहेत. तसेच १२ 
रा.प. प्रवाशी व कामधगरीवरील ०१ रा.प बसचालक व त्रयथि वाहन मालवाहू 
रक मिील ०२ असे एकूण १५ व्यक्ती जखमी झाले आहेत. 
(२) सदर अपघाताची रा.प. खात्यामाफष त चौकशी करण्यात आली असनू 
प्रिमदशषनी अपघातास रा.प.बस चालक व त्रयथि वाहन मालवाहू रक चालक 
हे दोघेही जबाबदार असल्याचे आढळुन आले आहे. रा.प. एस.्ी बस 
चालकावर खात े ननहाय प्रमादीय कारवाई करण्यात आली असनू ननलींबीत 
करण्यात आले आहे. 
 सदर अपघातातील ०३ मतृ प्रवाशी व ०१ मतृ वाहक याींचे वारसाींस 
प्रत्येकी रुपये १०,०००/- इतकी आधिषक तात्कालीक मदत देण्यात आली आहे. 
मतृ प्रवाशी याींचे वारसाींस अपघात नकुसान भरपाई मागणीथतव पी फॉमष 
देण्यात आले आहेत. मतृ वाहक याींचे वारसाींस श्रममक नकुसान भरपाई 
कायद्यानसुार नकुसान भरपाई अदा करण्याची कायषवाही सरुु आहे. रा.प. 
बसमिील ०६ जखमी व्यक्तीींना प्रत्येकी रुपये १०००/- प्रमाणे एकूण रुपये 
६०००/- आधिषक तात्कालीक मदत व अपघात नकुसान भरपाई मागणीथतव 
पी फॉमष देण्यात आल े आहेत. उवषरीत ०६ प्रवाशाींना ककरकोळ दखुापत 
असल्याने त ेउपचार घेऊन परथपर ननघनु गेल्याने त्याींना आधिषक तात्कालीक 
मदत देता आली नाही. 
(३) ववलींब झालेला नाही. 

----------------- 
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मुांबई विद्यापीठाांतगचत असलेल्या महाविद्यालयाांमधील  
प्राचायाांची ररक्त पदे भरण्याबाबत 

  

(५८) * १२९२० श्री.प्रसाद लाड, श्री.राजहांस शस ांह, डॉ.(श्रीमती) मननषा िायांदे, 
अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.विलास पोतनीस : सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील महाववद्यालयाींमिील प्राचायाांची पदे भरण्याचे आदेश १० 
मदहन्याींपवूीच शासनाने ददलेले असताना, मुींबई ववद्यापीठाच्या अींतगषत 
येणारया तिावप, प्राचायष नसलेल्या १७८ महाववद्यालयामध्ये सवाषधिक थवायत्त 
आणण ववनाअनदुाननत महाववद्यालयाींची सींख्या जाथत असनू 
महाववद्यालयातील प्राचायष पदभरतीकि े मुींबई ववद्यापीठ प्रशासनाचे दलुषक्ष 
होत असल्याचे माहे जानेवारी, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशषनास आल,े 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मुींबई ववद्यापीठाच्या महाववद्यालयीन मशक्षक मान्यता 
कक्षाच्या यादीत एकूण ८०८ महाववद्यालयाींची नोंद असनू यापकैी ८१ 
महाववद्यालयात प्राचायाषऐवजी सींचालक हे पद अस्थतत्वात असल्याचे नमदू 
आहे तर उरलेल्या ७२७ पकैी १७८ महाववद्यालयाींमध्ये कायमथवरूपी 
प्राचायाांची ननयकु्ती झालेली नाही, तर २३ महाववद्यालयाींची मादहती 
ववद्यापीठाच्या अमभलखेावर उपलब्ि नसल्याचेही ननदशषनास आल ेआहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, के ज े सोमय्या, ठाकूर एज्यकेुशनल रथ्, शहीद 
कलानी मेमोररयल रथ्, तलरेजा महाववद्यालय, वतषक महाववद्यालय, बॉम्बे 
फ्लॅइींग क्लब महाववद्यालय, रामजी असार महाववद्यालय, गरुुनानक ववद्यक 
भाींिुप, शठे एनके्ी्ी महाववद्यालय, स्जतेंद्र चौहान महाववद्यालय, मींजरा 
महाववद्यालय, ररझवी महाववद्यालय, अकबर वपरभोय महाववद्यालय, सींघवी 
महाववद्यालय, वववेकानींद महाववद्यालय, ववलेपाले केलवानी महाववद्यालय, 
बॉम्बे बींट्टस महाववद्यालय, आरआर एज्यकेुशन महाववद्यालय, एचआर 
महाववद्यालय, अींजुमन इथलाम यासारख्या महाववद्यालयातील प्राचायष पद 
ररक्त असनू सदरहू पदाचा कारभार प्रभारीींकि ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, प्राचायाांची पदे भरण्याचे शासनाचे आदेश असतानाही पदे न 
भरणारया महाववद्यालयाींवर कारवाई करावी, ज्या महाववद्यालयाींना नवीन 
अभ्यासक्रम आणण त्यासाठीची मान्यता ददली जात ेत्याींना मान्यता देऊ नये 
अशा आशयाची मागणी मादहती अधिकार कायषकत्याांनी मा.मखु्यमींत्री, 
मा.उपमखु्यमींत्री, मा.उच्च व तींत्र मशक्षणमींत्री, प्रिान सधचव, उच्च व तींत्र 
मशक्षण ववभाग आदीकि ेमाहे जानेवारी, २०२२ मध्ये एका लेखी ननवेदनाद्वारे 
केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, नवीन अभ्यासक्रमाचा प्रथताव मा.उच्च व तींत्र मशक्षण मींत्री 
आणण कुलगरुु याींनी मींजूर केला, परींत ुज्या महाववद्यालयात प्राचायष नाहीत 
अशा महाववद्यालयाींना नवीन अभ्यासक्रमाची परवानगी देता येत नाही, हे ही 
खरे आहे काय, अशाप्रकारचे प्रथताव मींजूर करण्याची कारणे काय 
आहेत, तसेच, महाववद्यालयामिील प्राचायाांच्या ररक्त पदाबाबत दरवर्ी 
ववद्यापीठाच्या अमभसभेत होणारया चचेत ववद्यापीठ प्रशासन शासनावर 
आरोप करीत असनू शासन प्रशासनाकिून मादहती येत नसल्याच े साींगत 
असल्यामळेु प्राचायाांची ननयकु्ती प्रलींत्रबत आहे, याबाबत शासनाने आदेश 
द्यावेत, अशी मागणी प्राध्यापक सींघ्नाींनी शासनाकि ेकेलेली आहे, हेही खरे 
आहे काय, 
(६) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन प्रत्येक 
महाववद्यालयाींमिील प्राचायाांची ररक्त पदे ववनाववलींब भरण्याच्यादृष्ीन े
कोणती कायषवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
  
श्री.उदय सामांत : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे आहे. 
 महाराषर सावषजननक ववद्यापीठ अधिननयम, २०१६ मिील 
तरतदूीनसुार तसेच शासनाच्या ददनाींक १५/०३/२०१२ च्या शासन ननणषयानसुार 
प्रभारी प्राचायष नेमण्याची प्रकक्रया ववहीत केली आहे. याबाबत कोववि-१९ च्या 
पाश्वषभमुीवर पदभरतीच्या ननबांिामळेु ननयमीत प्राचायष ननयकु्त करण्यास 
ववलींब होत असल्याने. मुींबई ववद्यापीठाशी सींलस्ग्नत महाववद्यालयाींमध्ये 
महाववद्यालयीन ववद्यार्थयाांचे दहत लक्षात घेता, सदर ररक्त पदावर प्रभारी 
प्राचायाांची ननयकु्ती करण्यात आलेली आहे. 
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(४) हे खरे नाही. 
 शासन ननणषय क्रमाींक- एनजीसी२०१७/(२०८/१७)/ममश-४, ददनाींक      
१३ सप् े्ंबर, २०१७ अन्वये महाववद्यालयीन ववद्यार्थयाांचे दहत लक्षात घेता, 
सन २०१८-१९ या शकै्षणणक वर्ाषपासनू नवीन अभ्यासक्रमाींस मींजूरी देऊन 
याबाबतची कायषपध्दती व ननकर् ठरववण्यात आललेे आहेत. याअनरु्ींगाने 
ववद्यापीठाींनी शासनाकि े प्रथताव पाठववताना उक्त आदेशातील क्रमाींक २.१ 
(ख)(अ) येिे नमदू केल्या नसुार महाववद्यालयाींतील प्राचायाषसदहत सवष 
अध्यापकाींची पदे अहषतािारक व पात्र उमेदवाराींमिून भरलेली आहेत याची 
खतरजमा करूनच प्रथताव शासनास सादर करावेत.अशी तरतदू आहे. 
(५) हे खरे नाही. 
(६) अशासकीय अनदुाननत महाववद्यालयाींतील दैनींददन प्रशासकीय व 
शकै्षणणक कामकाज व्यवस्थित पार पािण्यासाठी तसेच राषरीय मलु्याींकन व 
अधिथवीकृती प्रमाणणकरण (NAAC) ममळण्याकरीता ववत्त ववभागाचे 
पदभरतीच े ननबांि मशिील करून उच्च व तींत्र मशक्षण ववभागाच्या ददनाींक 
१२/११/२०२१ च्या आदेशान्वये अशासकीय अनदुाननत महाववद्यालयाींतील 
प्राचायष सींवगाषतील ववववि कारणाथतव ररक्त असलेली पदे व प्राचायष पदाचा 
पाच वर्ाांचा कायषकाल सींपषु्ात आल्यानींतर ररक्त होणारी पदे भरण्यास 
मान्यता देण्यात आलेली आहे. 
 याअनरु्ींगाने मुींबई ववद्यापीठाच्या ददनाींक ०५/०२/२०२२ च्या पत्रान्वये 
त्याींच्या अींतगषत येणारया १२० महाववद्यालयाींस प्राचायष पद भरण्याबाबत 
ववद्यापीठ थतरावरून कळववण्यात आलेले असनू, महाववद्यालयाींकिून प्राप्त 
प्रथतावाींवर ववद्यापीठामाफष त कायषवाही सरुू आहे. 
 
 ----------------- 
  

चांद्रपूर जजल््यातील अनुसूधचत जाती/ जमातीच्या  
विद्यार्थयाांना गणिेश देण्याबाबत 

  

(५९) * १२४४८ श्री.रामदास आांबटिर : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) चींद्रपरू स्जल््यातील अनसुधूचत जाती/ जमाती या दबुषल घ्कातील १ ली 
त े८ वी पयांत मशक्षण घेणार या ववद्यार्थयाांकरीता शासनाने रुपये २ को्ी ५४ 
लक्ष ६८ हजाराींचा ननिी मशक्षण ववभागाकि े पाठववला असनूही अद्याप 
ववद्यार्थयाांना गणवेश प्राप्त झाला नसल्याचे ददनाींक ०१/०१/२०२२ रोजी वा 
त्यासमुारास ननदशषनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ननिी प्राप्त होवनूही ववद्यार्थयाांना गणवेश प्राप्त न 
होण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार सींबींधित दोर्ीींववरुध्द कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा.िषाच गायििाड : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) प्रशासकीय कारणाथतव ननिी वगष करण्यास ववलींब झाला आहे. तिावप, 
सद्य:स्थितीत सवष शाळाींमध्ये गणवेश उपलब्ि करुन देण्याची कायषवाही सरुु 
आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

महाराष्ट्र विधानपररषद 
______________________________________________________ 
मुद्रणपूवष सवष प्रकक्रया महाराषर वविानमींिळ सधचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर करण्यात आली आहे. 

मुद्रण: शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई. 


