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

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

मांगळिार, हदनाांि २२ माचच, २०२२ / चैत्र १, १९४४ (शिे) 
  
(१) अन् न, नागरी पुरिठा ि ग्राहि सांरक्षण मांत्री 

 

याांचे प्रभारी विभाग 

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

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

राजशशष्ट्टाचार मांत्री 
  

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

प्रश्नाांची एिूण सांखया - ३७ 
------------------------------------- 

  

राज्यातील शाळाांमध्ये विद्यार्थी सांखयेमागे शशक्षिाांच्या 
ननयुक्तीसांदभाचतील सुधाररत सांच मान्यतेच्या ननिषाांबाबत 

 (१) * १२१३५ श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.विजय ऊफच  भाई 
धगरिर, अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.प्रिीण दटिे, डॉ.पररणय फुिे, श्री.रमेश 
िराड, श्री.गोवपचांद पडळिर : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात दिनाींक १ एप्रिल, २०१० पासून बालकाींचा मोफत व सक्तीच्या 
शिक्षणाचा हक्क अधिननयम, २००९ लागू करण्यात आला असून त्यातील 
तरतुिीींनुसार इयत्ता १ ली ते ५ वी पयतंच्या ६० प्रवद्यार्थयांकरीता २ शिक्षक, 
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६१ ते ९० प्रवद्यार्थयांकरीता ३ शिक्षक, ९१ ते १२० प्रवद्यार्थयांकरीता ४ शिक्षक, 
१२० ते २०० प्रवद्यार्थयांकरीता ५ शिक्षक यािमाणे तसेच इयत्ता ६ वी ते ८ वी 
पयतंच्या ित्येक वगााला ककमान १ शिक्षक तसेच ३५ प्रवद्यार्थयांमागे १ शिक्षक 
िेय आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िासन ननणाय दिनाींक २८ ऑगस््, २०१५ व दिनाींक ८ जानेवारी, 
२०१६ अन्वये प्रवदहत केलेल्या सींच मान्यतेच्या सुिाररत ननकषान्वये िाळेतील 
इयत्ता १ ली ते ५ वी पयतंचे सवा प्रवद्यार्थी शमळून ६० प्रवद्यार्थयांकरीता    
२ शिक्षक व त्यानींतर वाढ होणाऱ्या ित्येक ३० प्रवद्यार्थयांमागे १ अनतररक्त 
शिक्षक तसेच इयत्ता ६ वी ते ८ वी मिील एकूण प्रवद्यार्थी सींख्येच्या ३५ 
प्रवद्यार्थयांकरीता १ शिक्षक असे सुिाररत ननकष प्रवदहत करण्यात आले 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अध्यापनाची िकिया व अभ्यासिम इयत्ता ननहाय असताना 
िाळेतील एकूण प्रवद्यार्थी सींख्येच्या िमाणात शिक्षक सींख्या ननश्चचत करण े
अिकै्षणणक आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त सींच मान्यतेच्या सुिाररत ननकषामुळे काही िाळेत 
वगातुकडयाींच्या सींख्येपेक्षा शिक्षकाींची सींख्या कमी तर काही िाळेत 
वगातुकडयाींच्या सींख्येपेक्षा शिक्षकाींची सींख्या जास्त अिी पररश्स्र्थती ननमााण 
झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, सींच मान्यतेच्या सुिाररत ननकषाला प्रवद्यार्थी दहताच्या 
आिारावर सवोच्च न्यायालयात आव्हान िेण्यात आले असून, सिरहू िकरण 
िलींबबत असल्याने िकरण िािान्याने ननकाली काढण्याचे ियत्न करण्यात 
येत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(६) असल्यास, उपरोक्त िकरणी िासनाने चौकिी करुन कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. िषाच गायििाड : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) नाही. 
(४), (५) व (६) िासन ननणाय दिनाींक २८/०८/२०१५ अन्वये सींचमान्यतेच े
ननकष ननश्चचत करण्यात आलेले आहेत. यामध्ये िासन ननणाय दिनाींक 
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०२/०७/२०१६ व दिनाींक ०१/०१/२०१८ अन्वये आवचयकतेनुसार सुिारणा 
करण्यात आलेल्या आहेत. तर्थाप्रप, सिर सींचमान्यतेचे ननकष नव्याने 
ननश्चचत करुन सुिाररत ननकष लागू करण्याची मागणी होत आहे. 
त्यानुषींगाने सींच मान्यतेच े सुिाररत ननकष ननश्चचत करण्याच्या अनुषींगाने 
कायावाही सुरू आहे.  

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

िरडी (ता.मोहाडी, जज.भांडारा) येर्थील धान  
खरेदी िें द्रािर िारिाई िरण्याबाबत 

  

(२) * १२४६८ 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 अन् न ि नागरी पुरिठा आणण ग्राहि सांरक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) करडी (ता.मोहाडी, श्ज.भींडारा) येर्थील जय ककसान बहुउद्िेिीय सुशिक्षक्षत 
बेरोजगार सेवा सहकारी सींस्र्थेच्या बोरी येर्थील िान खरेिी कें द्रात वजनमापात 
तफावत येत असल्याची तिार िेतकऱ्याींनी श्जल्हाधिकारी, भींडारा, पणन 
अधिकारी, तहशसलिार व करडी पोलीस ठाणे, याींचेकडे माहे जानेवारी, २०२२ 
मध्ये वा त्यािरम्यान केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, करडी पोलीस ठाण्याच्या आवारात ननरीक्षक वैिमापनिास्र 
प्रवभाग, तुमसर व साकोली याींनी केलेल्या तपासणीत वजनमापे नुतनीकरण 
केले नसल्याचे, तसेच ४० ककलो वजनात ४०० गॅ्रमची तफावत आढळून 
आल्याचे ननििानास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, िानाची चोरी व िेतकऱ्याींची फसवणकू करणारे करडी येर्थील 
िान खरेिी कें द्र काळ  या यािीत ्ाकून कायमच े बींि करुन कें द्राच्या 
सींचालकावर कठोर कारवाई करण्याबाबत तसेच िेतकऱ्याींना नुकसान भरपाई 
िेऊन नवे िान खरेिी कें द्र सुरु करण्यात यावे, अिी मागणी िेतकऱ्याींनी 
केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त िकरणी िासनाने चौकिी करुन कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.छगन भुजबळ : (१) होय. 
(२) होय.  
(३) होय. 
(४) जय ककसान बहुउद्िेशिय सुशिक्षक्षत बेरोजगार सेवा सहकारी सींस्र्थेच्या 
कें द्राचा िान खरेिी परवाना रद्ि करण्यात आला असून खरेिी कें द्र बींि 
करण्यात आलेले आहे. तसेच वैिमापन िास्र यींरणेमाफा त सिर िकरणाची 
िखल घेऊन सिर सींस्र्थेप्रवरुध्ि वैिमापन िास्र अधिननयम, २००९ चे कलम 
२४(१) व ३०(सी) अन्वये गुन्हा नोंिप्रवण्यात आला आहे.  
(५) िचन उद् भवत नाही. 
 ----------------- 
  

राज्यातील अांशत: अनुदाननत शशक्षि ि शशक्षिेतर िमचचाऱयाांचे 
पररभावषत अांशदायी ननितृ्तीिेतन योजनेचे खाते उघडण्याबाबत 

  

(३) * ११९२७ श्री.विक्रम िाळे, श्री.बाळाराम पाटील, श्री.किशोर दराडे : 
ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १०४७८ ला हदनाांि २७ डडसेंबर, २०२१ रोजी हदलले्या 
उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) राज्यात दिनाींक १ नोव्हेंबर, २००५ नींतर ननयुक्त शिक्षकाींना पररभाप्रषत 
अींििायी ननवतृ्तीवेतन योजना लागू केली असून, नव्याने २० ्क्के अनुिान 
तसेच ४० ्क्के अनुिान घेणाऱ्या शिक्षक व शिक्षकेतर कमाचाऱ्याींच्या 
ननयुक्त्या दिनाींक १ नोव्हेंबर, २००५ नींतरच्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, २० ्क्के अनुिान घेत असलेल्या कमाचाऱ् याींच े कोणतेच 
ननिीचे खाते नसल्याने, त्याींचे पररभाप्रषत अींििायी ननवतृ्तीवेतन योजनेचे खाते 
उघडण्याबाबत मागणी केली जात आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच, राज्यात पररभाप्रषत अींििायी ननवतृ्तीवेतन योजनेतील शिक्षक 
कमाचाऱ्याींची श्जल्हाननहाय सींख्या ककती आहे, सवांची पररभाप्रषत अींििायी 
ननवतृ्तीवेतन योजनेची खाती उघडली आहेत काय व खाती उघडण्याची िकिया 
पूणा झाली आहे काय, तसेच, त्याींच्या खात्यावर वेतनातून कपात झालेली 
रक्कम व िासनाचा िेय दहस्सा जमा करुन त्याींना पावती िेण्याचे काम पूणा 
झाले आहे काय, 
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(४) असल्यास, उपरोक्त िकरणी िासनाने चौकिी करुन अींितः अनुिाननत 
शिक्षक व शिक्षकेतर कमाचाऱ्याींच े पररभाप्रषत अींििायी ननवतृ्तीवेतन योजनेच े
खाते उघडण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. िषाच गायििाड : (१) हे अींित: खरे आहे. 
 नव्याने २०% व ४०% अनुिानावर आलेल्या शिक्षक व शिक्षकेतर 
कमाचाऱ्याींना राषरीय ननवतृ्तीवेतन योजना लागू नाही. सिर पिाींना १००% 
अनुिान मींजूर झाल्यानींतर राषरीय ननवतृ्तीवेतन योजना लागू होईल. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) पररभाप्रषत अींििायी ननवतृ्तीवेतन योजनेंतगात ६५१६५ िार्थशमक व 
६०३३२ माध्यशमक शिक्षक व शिक्षकेतर कमाचाऱ्याींची खाती उघडण्यात आली 
आहेत. तसेच राषरीय ननवतृ्तीवेतन योजनेंतगात ५०४९७ िार्थशमक व ६०११८ 
माध्यशमक खाती उघण्यात आली असून या सवा खात्याींवर िासन दहचचयाची 
रक्कम जमा करुन सींबींधिताींना पावत्या िेण्याची कायावाही सींबींधित वेतन 
पर्थक स्तरावरुन सुरु आहे. 
 तर्थाप्रप, डीसीपीएस योजनेप्रवरुध्ि मा.न्यायालयात िावे िाखल 
असल्यामुळे काही कमाचाऱ्याींनी डीसीपीएस/ एनपीएस खाती उघडण्यास प्रवरोि 
केला आहे. त्यामुळे अिा कमाचाऱ्याींची डीसीपीएस/ एनपीएस खाती उघडता 
आलेली नाहीत. 
(५) िचन उद् भवत नाही. 
 

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

राज्यातील ग्रामीण भागातील द्राररद्रयरेषेखालील विद्यार्थीनीांच्या 
उपजस्र्थती भत्त्यात िाढ िरण्याबाबत 

  

(४) * ११७६८ श्री.विजय ऊफच  भाई धगरिर, श्री.प्रविण दरेिर, अॅड.ननरांजन 
डािखरे, श्री.नागोराि गाणार, श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.अरुण लाड, श्री.िवपल 
पाटील, डॉ.रणजजत पाटील : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
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(१) ग्रामीण भागातील िाळाींमध्ये प्रवद्यार्थीनीींचे उपश्स्र्थतीच े िमाण वाढाव े
यासाठी िासनाने दिनाींक ३ जानेवारी, १९९२ रोजीपासून सुरु करण्यात 
आलेल्या उपश्स्र्थती भत्ता योजनेनुसार श्जल्हा पररषि, नगरपाशलका व 
नगरपररषिेच्या िाळेत शिकणाऱ् या आदिवासी उपयोजन क्षरेातील तसेच 
आदिवासी उपयोजन क्षेराव्यनतररक्त राज्याच्या अन्य भागातील अनुसूधचत 
जाती व जमाती, प्रवमुक्त जाती व भ्क्या जमातीमिील िाररद्रयरेषेखालील 
इयत्ता १ ली ते ४ र्थी मिील प्रवद्यार्थीनीींना िाळेतील उपश्स्र्थतीच्या ित्येक 
दिवसासाठी मागील २८ वषांपासून केवळ १ रुपया यािमाणे उपश्स्र्थती भत्ता 
िेण्यात येतो, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मागील ३० वषाानींतरही ७५ ्क् के उपश्स्र्थत राहणाऱ् या 
प्रवद्यार्थीनीींना िररोज १ रुपये यािमाणे िरवषी रुपये २२० उपश्स्र्थती भत्ता 
दिला जात असल्याचे माहे जानेवारी, २०२२ च्या सुमारास ननििानास आले, 
तसेच, कोरोना काळात शिक्षणाचा खचा वाढल्याने, पालकाींना प्रवद्यालयीन 
खचा परवडत नसल्याने मुलीींवर िाळा सोडण्याची वेळ आली असून 
िासनातफे िेण्यात येणारा १ रुपया उपश्स्र्थती भत्ता अत्यींत कमी असल्याची 
भावना पालक व्यक्त करीत असल्याचेही ननििानास आले, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, सिरहू रक्कमेत वाढ करण्यात यावी यासाठी प्रवद्यार्थीनीींच्या 
पालकाींनी िासनाकडे अनेकिा मागणी करुनही उपश्स्र्थती भत्त्याच्या रक्कमेत 
वाढ करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, िार्थशमक शिक्षण प्रवभागाने सिर उपश्स्र्थती भत्त् यात वाढ 
करण्याबाबत ििासनास परव्यवहार केला असून ग्रामीण भागातील मुलीींच्या 
िाळेतील उपश्स्र्थतीचे िमाण वाढवुन त्याींना आधर्थाक व मानशसकदृष्या 
सक्षम बनप्रवण्याकरीता इतर कोणत्या योजना राबप्रवण्याचे िासनातफे 
प्रवचारािीन आहे, 
(५) असल्यास, उपरोक्त िकरणी िासनाने चौकिी करुन िगुाम भागातील 
मागास प्रवद्यार्थीनीींची िासकीय िाळाींमध्ये उपश्स्र्थती वाढप्रवण्याच्यादृष्ीने 
िेण्यात येणाऱ्या उपश्स्र्थती भत्त्यात वाढ करण्याबाबत कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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प्रा. िषाच गायििाड : (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) हे खरे नाही.  
(४) व (५) उपश्स्र्थती भत्ता या योजनेनींतर म्हणजे १९९२ नींतर मुलीींची 
उपश्स्र्थती वाढप्रवण्यासाठी कें द्र/ राज्य पुरस्कृत प्रवप्रवि नवीन योजना उिा. 
मध्यान्ह भोजन योजना, मोफत पाठयपुस्तके योजना, मोफत गणवेष 
योजना, प्रवप्रवि शिषयवतृ्त्या, वाहतूक भत्ता, मुलीींसाठी वसनतगहृ व आश्रम 
िाळा, कस्तुरबा गाींिी प्रवद्यालय, िौचालय/ स्वच्छतागहेृ अिा अधिक िभावी 
नवीन योजना सुरू करण्यात आल्या. तसेच मानव प्रवकास शमिनमाफा त 
मुलीींना मोफत सायकल वा्प योजना व मोफत ST िवास योजना 
राबप्रवण्यात येते. मुलीींना १२ वी पयतं मोफत शिक्षण योजनाही राबप्रवण्यात 
येत आहे. त्यामुळे ही योजना आता कालबाह्य झाली आहे. 
(६) िचन उद् भवत नाही.  

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

टी.सी.िॉलेज, बारामती (जज.पुणे) येर्थील  
प्रबांधिािर िारिाई िरण्याबाबत 

  

(५) * ११७५९ श्री.गोवपचांद पडळिर, श्री.सदाशशि खोत : सन्माननीय उच् च ि 
तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ्ी.सी.कॉलेज, बारामती (श्ज.पुणे) येर्थील िबींिक कॉलेजमिील िाध्यापक 
मदहला, शिक्षकेतर कमाचारी तसेच कॉलेजमिील मुलीींचा लैंधगक छळ करत 
असून त्याींच्यावर कारवाई करण्याची मागणी कॉलेजमिील शिक्षकवृींि याींनी 
ननवेिनाद्वारे सींचालक, उच्च व तींर शिक्षण, पुण े याींचेकडे माहे डडसेंबर, 
२०२१ मध्ये वा त्यािरम्यान केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ्ी.सी.कॉलेजच्या िबींिकाच्या गैरकृत्याबाबतच्या तिारी 
बारामती पोलीस स््ेिन येर्थे करण्यात आल्या असून, िबींिकाकडून िकरण 
बींि करण्याचा ियत्न करण्यात येत असल्याचा आरोप कॉलेजमिील 
शिक्षकवृींि याींनी िासनाकडे केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त िकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीच्या 
अनुषींगाने िबींिकाला सहकाया करणाऱ्या िोषी सींस्र्थाचालकाींवर व िबींिकावर 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ?  
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श्री.उदय सामांत : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे अींित: खरे आहे. 
 ्ी.सी.कॉलेज, बारामती, पुणे याींच्याकडून िाप्त अहवालानुसार 
त्याींच्या महाप्रवद्यालयातील िबींिक याींच्याप्रवरूध्ि महाप्रवद्यालयातील मदहला 
कमाचाऱ्याींकडून कोणतीही लेखी वा तोंडी स्वरूपातील तिार महाप्रवद्यालयाकडे 
िाप्त झालेली नाही. मार काही नननावी व्यक्तीींनी सींस्र्थेच ेअध्यक्ष, सधचव, 
पोलीस याींच्याकडे महाप्रवद्यालयातील िबींिक याींच्याप्रवरूध्ि लैंधगक िोषणाच े
आरोप करून चौकिीची मागणी केलेली आहे. 
(३) याबाबत सींबींधित पोलीस ननरीक्षक, बारामती िहर पोलीस स््ेिन याींनी 
सखोल चौकिी करून सिरचे नननावी पर बोगस असल्याचे व पूणात: 
चुकीच्या गहृीतकावर आणण खो्या मादहतीवर आिारलेले व बिनाम 
करण्याच्या उद्िेिाने शलहिल्याचे िर्थमििानी आढळून आल्याबाबतचा स्वतींर 
गोपनीय अहवाल त्याींच्या वररषठाींना सािर केला आहे. 
 तसेच पोलीस खात्याकडे िाप्त उक्त तिारीची िखल घेऊन 
महाप्रवद्यालयातील प्रविाखा सशमतीने िेखील स्वतींरपणे चौकिी करून त्याींचा 
अहवाल सािर केला असून त्याींच्याकडेही अिा िकारची कोणतीही तिार 
आल्याचे ननििानास आलेले नाही. 
(४) िचन उद् भवत नाही. 
 

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

मराठिाड्यातील जजल्हा पररषदेच्या शाळाांना व्यािसानयि  
दराऐिजी घरगुती दराने िीज पुरिठा िरण्याबाबत 

  

(६) * ११८७५ श्री.सनतश चव्हाण, श्री.अमरनार्थ राजरूिर, श्री.विक्रम िाळे : 
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मराठवाडयातील ग्रामीण भागात श्जल्हा पररषिेंतगात असलले्या १२६४५ 
िाळाींपैकी ५२७९ िाळाींचे र्थकीत वीज िेयक रुपये ९८२ लक्ष असून, त्यातील 
२४३ िाळाींच्या र्थकीत िेयकाींमुळे वीज जोडणी तोडण्यात आल्याचे तसेच सिर 
िाळाींचे शम्रही वीज मींडळाने काढून नेल्याच ेननििानास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल्यास, ग्रामीण भागातील िाळाींना वीज पुरवठा होत नसल्याने 
प्रवद्युत उपकरणे व सींगणक िेखील बींि अवस्र्थेत असून, िाळाींना 
व्यावसानयक िराने वीज जोडणी दिली जाते, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त िकरणी िासनाने चौकिी करुन िाळाींना 
व्यावसानयक ऐवजी घरगुती िराने वीज पुरवठा करण्याबाबतचा ननणाय घेऊन 
र्थकीत वीज िेयके तात्काळ भरण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. िषाच गायििाड : (१) व (२) अींित: खरे आहे.  
 मराठवाडयातील ४२७४ श्जल्हा पररषि िाळाींचे वीज बबल र्थकीत 
असल्याने वीज जोडणी तोडण्यात आली आहे.  
(३) िाळाींना वीज पुरवठा िरात सवलत िेण्याबाबत मा.मींरी (ऊजाा) 
याींच्यासोबत बैठक आयोश्जत करण्यात येत आहे. 

सन २०२०-२०२१ या आधर्थाक वषाात सािील अनुिानातून 
मराठवाडयातील ८ श्जल्ह्यातील २६५७ श्जल्हा पररषि िाळाींच ेकायम स्वरुपी 
बींि (Permanently Disconnected) वीज िेयकाींची र्थकीत रक्कम एकूण 
रुपये ३२०.५९ लक्ष अिा करण्यात आली आहे.  
 तसेच, सन २०२१-२०२२ या आधर्थाक वषाात अनुिान ननिाारण पूणा 
झालेल्या श्जल्हा पररषिेच्या िाळाींकरीता रुपये २२५०.०० लक्ष इतके सािील 
अनुिान प्रवतरित करण्यात आले आहे. त्यामिून, र्थकीत वीज िेयके अिा 
करण्याची कायावाही करण्यात येईल.  
(४) िचन उद् भवत नाही.  

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

राज्यातील टाळेबांदीच्या िालािधीतील सेिि सांच ननजश्चतीबाबत 
  

(७) * १२२७१ डॉ.रणजजत पाटील : सन्माननीय शालये शशक्षण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात कोरोनाच्या पाचवाभूमीवर सवा िैक्षणणक सींस्र्था, िाळा, कननषठ 
महाप्रवद्यालये बींि असल्याने प्रवद्यार्थयांना िाळाींमध्ये िवेि घेणे िक्य 
नसल्याचे ननििानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, िाळा बींि असल्याने व ्ाळेबींिीमुळे अद्याप एकाही 
प्रवद्यार्थयााचा िाळेत िवेि न झाल्याने सेवक सींच ननश्चचती करताना अडचणी 
ननमााण होत असून सेवक सींचात प्रवद्यार्थी सींख्या दिसत नसल्याने बरेच 
शिक्षक पुढील िैक्षणणक सरात अनतररक्त होण्याची िक्यता आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त िकरणी िासनाने चौकिी करुन िकै्षणणक वषा 
२०२१-२०२२ मध्ये कोणत्याही शिक्षकाला अनतररक्त न करण्यासींिभाातील 
िासन ननणाय ननगशमात करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. िषाच गायििाड : (१) नाही. 
(२) नाही. 
(३) व (४) िचन उद् भवत नाही. 
 

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

डेक्िन िॉलेज, पुणे येर्थील पुरातन िस्तुांचे जतन िरण्यािरीता  
जागा ि ननधी उपलब्ध िरून देण्याबाबत 

  

(८) * १२४९१ अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.प्रसाद लाड, 
डॉ.पररणय फुिे, डॉ.रणजजत पाटील, श्री.विक्रम िाळे : सन्माननीय उच् च ि 
तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शसींिु सींस्कृतीच्या िोिासींिभाातील उत्खननामुळे जागनतक पातळीवर 
प्रवख्यात असलेल्या पुण्याच्या डेक्कन कॉलेजला जागा आणण ननिीची 
कमतरता असल्याचे माहे डडसेंबर, २०२१ मध्ये वा त्यािरम्यान ननििानास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, हडप्पासारख्या प्रवप्रवि उत्खनन स्र्थळाींवरून सींकशलत केलले्या 
वस्तूींचे जतन करण्यास अडचणी ननमााण झाल्या असून पुरातत्व िास्रज्ाींनी 
सन १९४० पासून सींकशलत केलेले लाखो वषांपूवीचे नमुने प्लाश्स््क 
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प्रपिव्याींमध्ये भरून ठेवण्याची वेळ िोनिे वषे जनु्या असलेल्या सींस्र्थेवर 
आल्याचे दिनाींक २८ डडसेंबर, २०२१ रोजी वा त्यासुमारास ननििानास आले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, गत काही वषाात िेिभरातील १०० हून अधिक दठकाणाींहून 
प्रवप्रवि िकारचे नमुने सींकशलत करण्यात येऊन त्यात मानवी साींगाडे, हाडे, 
िात, झाडाींची पाने, मुळे तसेच भाींडी, िान्य, शिींपले, िातूच्या वस्तू, िगड, 
मातीचे िाधगने व नमुने आिीींचा समावेि असून काही हाडे आणण साींगाडे 
फरिीवर, ्ेबलवर, िरवाज ेनसलेल्या कपा्ाींमध्ये उघडे ठेवल्याचे व त्याींच्या 
जतनासाठी आवचयक तापमानावर काही ननयींरण ठेवले नसल्याचे ननििानास 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(४) असल्यास, डेक्कन कॉलेज, पुणे या सींस्र्थसे राज्य िासनाकडून कमी 
ननिी शमळत असल्याने उच्च व तींर शिक्षण प्रवभाग, प्रवद्यापीठ अनुिान 
आयोगाकडून िेखभाल ननिी शमळण्याबाबत सिर सींस्र्थेने िासनाकडे मागणी 
केल्याचे ननििानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, पुरातत्व प्रवषयात उत्खननातून शमळालेले प्रवप्रवि िाण्याींच े
साींगाडे, वस्तू, िगड-माती, वनस्पती इत्यािीींचे नमुने गोळा करुन त्यावर 
अभ्यासात्मक ननररक्षणासाठी पयाायी मागा िोिणे, महाकाय िबुबाणीींनी 
पुरप्रवलेली मादहती व परृ्थवीवरील पुरातन वस्तूींचा अभ्यास करण्यासाठी वा 
एखािे ॲप तयार करुन सगळ्या वस्तुींच े तपिीलासह श्जवींत धचरण आणण 
त्याद्वारे आभासी धचरीकरणाच्या आिारे पुढील सींिोिन झाल्यास पुरातत्व 
प्रवभागाकडे असलेल्या वस्तू जपून ठेवण्याची गरज उरणार नाही, हे ही खरे 
आहे काय, 
(६) असल्यास, उक्त वस्तूींचे जतन करण्याबाबत डेक्कन कॉलेजला जागा व 
ननिी उपलब्ि करून िेण्याबाबत िासनाने कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
 

श्री.उदय सामांत : (१) अींित: खरे आहे. 
(२) खरे नाही. 
 पुरातत्वीय वस्तु या प्लॉश्स््क णझपलॉक बॅगमध्ये ठेवण्यात आलेल्या 
आहेत.  
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(३) अींित: खरे आहे. 
(४) खरे आहे. 
(५) खरे नाही. 
 आभासी धचरीकरण अर्थवा ॲप हे सामान्य लोकाींपयतं मादहती 
पुरवण्यासाठी वापरता येईल. तर्थाप्रप, उत्खननात शमळालेल्या प्रवप्रवि मूळ 
वस्तु अभ्यास व सींिोिनासाठी पुरातत्व प्रवभागाकडे जपून ठेवण्याची गरज 
आहे. कारण याच महत्त्वाच्या वस्तुींवरती प्रवप्रवि िकारे िास्रीय कामे करुन 
नवीन मादहती िकािात येते त्यामुळे वस्तुींना जपून ठेवणे गरजचेे आहे. 
(६) डेक्कन कॉलेज पिव्युत्तर व सींिोिन सींस्र्था, पुणे या सींस्र्थचेे द्प्रविताब्िी 
वषापूती ननशमत्त बाींिकाम व आिनुनकीकरणासाठी सन २०२२-२०२३ या 
आधर्थाक वषाात ननिीची मागणी प्रवत्त प्रवभागास करण्यात आली आहे. 
 ----------------- 
  

नागपूर जजल्हा पररषदेच्या शशक्षण विभागाद्िारे खरेदी िेलेल्या  
पॉलीमर रॅिमध्ये अननयशमतता झाल्याबाबत 

  

(९) * १२३७८ श्री.चांद्रशेखर बािनिुळे : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपूर श्जल्हा पररषिेमिील शिक्षण प्रवभागाद्वारे रुपये २.४९ को्ीच्या 
पॉशलमर रॅकची खरेिी करण्यात आली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शिक्षण प्रवभागाच्या प्रवषय सशमती बैठकीत सिरहू पॉलीमर 
रॅक खरेिीसींिभाात प्रवषय न घेता त्यास मींजुरी घेण्यात आली, हे खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उक्त व्यवहारात अननयशमतता तर्था ननकृष् िजााच्या रॅकचा 
पुरवठा कीं रा्िाराने केल्याची तिार श्जल्हा पररषि सिस्याींनी केली आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त िकरणी िासनाने चौकिी करुन सींबींधित कीं रा्िार 
व पिाधिकाऱ्याींप्रवरुध्ि गुन्हे िाखल करुन त्याींच्यावर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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प्रा. िषाच गायििाड : (१) हे खरे आहे. 
(२), (३) व (४) अिा स्वरुपाची तिार सींबींधित क्षेबरय यींरणेस िाप्त आहे. 
सिर पॉलीमर िप्तरालय सादहत्याची खरेिीची िककया ही उद्योग, ऊजाा व 
कामगार प्रवभागाच्या िासन ननणाय दिनाींक ०१/१२/२०१६ मिील प्रवदहत खरेिी 
पध्ितीवर अवलींबून राबप्रवण्यात आलेली असून, त्यामध्ये कोणतीही 
अननयशमतता झालेली नाही. यासींिभाात िाप्त तिारीस अनुसरून सप्रवस्तर 
मादहतीसह वस्तुश्स्र्थती सींबींधिताींस कळप्रवण्यात आली आहे. 
(५) िचन उद् भवत नाही. 
 

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

राज्यातील माध्यशमि शाळाांमधील शशपाई पदाच्या अनुिां पा  
तत्िािरील ननयुक्तीस मान्यता देण्याबाबत 

  

(१०) * १२१८० श्री.बाळाराम पाटील, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.अशभजजत िांजारी, 
डॉ.िजाहत शमझाच, श्री.विक्रम िाळे, श्री.राजेश राठोड, श्री.किशोर दराडे : 
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील माध्यशमक िाळाींमिील शिक्षकेतर कमाचारी पिभरती 
आकृतीबींिासींिभाात दिनाींक ११ डडसेंबर, २०२० रोजीच्या िासन ननणायानुसार 
सींच मान्यतेमिून शिपाई पि वगळल्यामुळे अनुकीं पा तत्वावरील शिपाई पिास 
मान्यता िेता येत नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अनुकीं पा तत्वावर राज्यामध्ये शिपाई पिाची अनेक िकरण े
िलींबबत असून िालेय शिक्षण प्रवभागाने जिल्िाननिाय िलींबबत पिाींची मादहती 
िेखील मागप्रवली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त िकरणी िासनाने चौकिी करुन अनुकीं पा तत्वावरील 
शिपाई पिास मान्यता िेण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

प्रा. िषाच गायििाड : (१) दिनाींक ११/१२/२०२० रोजीच्या िासन ननणायाव्िारे 
सेवाननवतृ्तीने ररक्त होणारी चतुर्थाशे्रणीतील पिे व्यपगत करण्याचा ननणाय 
घेण्यात आला आहे. तर्थाप्रप, पिावर कायारत असताना मतृ्यू झालेल्या 
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शिपायाच्या वारसास तो अन्य िवगाासाठी पार नसेल तर शिपाई पिावर 
ननयुक्ती िेण्यात येते. 
(२) होय. 
(३) अनुकीं पा ननयुक्तीबाबतचे िोरण सुिारर त करण्याची बाब प्रवचारािीन 
आहे. 
(४) िचन उद् भवत नाही. 

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

मराठिाड्यातील िक्फ बोडाचच्या जशमनीिर  
भूमाकफयाांनी अनतक्रमण िेल्याबाबत 

  

(११) * ११८३१ डॉ.(श्रीमती) मननषा िायांदे, श्री.अांबादास दानिे : सन्माननीय 
िक्फ मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मराठवाडयातील वक्फ बोडााच्या सुमारे ३५ हजार एकर जशमनीींचा 
भूमाकफयाींनी ताबा घेतल्याचे माहे जानेवारी, २०२२ मध्ये वा त्यािरम्यान 
ननििानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त जशमनीपैकी ७० ्क्के जमीन अनतिशमत झाली असून 
महसूल प्रवभागाच्या सींगनमताने भूमाकफयाींनी जशमनीचा ताबा घेतल्याच े
ननििानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच, औरींगाबाि येर्थील िगााह िाऊि अवशलया मगररबी या वक्फ 
सींस्र्थेची मालमत्ता कायिेिीर कायावाही करून वक्फ अधिननयम १९९५ च्या 
कलम ९७ अन्वये ताब्यात घेण्याबाबत िासन ननणाय, दिनाींक ११ ऑगस््, 
२०१७ रोजी जाहीर करण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, भाडेप््ा करार रद्ि करणे व सिरची मालमत्ता वक्फ 
मींडळाकडे पुवावत करणे, याबाबत प्रवलींब व िलुाक्ष करणाऱ्या मुख्य कायाकारी 
अधिकारी, वक्फ मींडळ, औरींगाबाि याींच्याप्रवरूध्ि कारवाई करण्यात यावी 
अिी मागणी परभणी येर्थील सामाश्जक कायाकत्यांनी मा.मुख्य सधचव, मुींबई 
याींच्याकडे माहे सप् े्ंबर-ऑक््ोबर, २०२१ िरम्यान ई-मेलव्िारे केली आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
 



15 

(५) असल्यास, उपरोक्त िकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढळून आल,े तद्नुसार सींबींधिताींप्रवरुध्ि कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(६) नसल् यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.निाब मशलि : (१) नाही. 
(२) अींित: खरे आहे. राज्यातील सुमारे ७०% वक्फ जशम नी अनतिमणाखाली 
आहेत.  
(३) होय.  
(४) अिा आियाचे ई-मेल मुख् य सधचव कायाालयास िाप्त झाल्याचे आढळून 
आले नाही. 
(५) िचन उद् भवत नाही. 
(६) िचन उद् भवत नाही. 
 

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

राज्यातील हदव्याांग ि विशेष विद्यार्थयाांसह सिच ग्रामीण भागातील 
विद्यार्थयाांसाठी स्ितांत्र शशक्षण िाहहनी सुरू िरण्याबाबत 

  

(१२) * १२६७० डॉ.सुधीर ताांबे : सन्माननीय शालये शशक्षण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात कोरोनाच्या काळात दिव्याींग, प्रविेष प्रवद्यार्थी तसेच ग्रामीण 
भागातील मुले ऑनलाईन ने्वका  नसल्यामुळे शिक्षणापासून वींधचत राहत 
असल्याचे ननििानास आल्याने मा.मुींबई उच्च न्यायालयाने मुलाींच्या 
शिक्षणासाठी स्वतींर शिक्षण वादहनीबाबत मुद्िा उपश्स्र्थत केल्याच े दिनाींक   
३ ऑगस््, २०२१ रोजी वा त्यासुमारास ननििानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पूवी मोबाईल नसताना सवा िकारचे कायािम िाखप्रवले 
जायचे, िेतकऱ्याींसाठी िरूििानवरील “आमची माती आमची माणसीं” हा 
कायािम िभावी ठरला, त्याचितीवर दिव्याींग प्रविषे प्रवद्यार्थयांचा तसेच 
सवाच प्रवद्यार्थयांसाठी िरूििानवर ठराप्रवक कालाविीसाठी शिक्षणाचे िडे 
िेण्याबाबत प्रवचार करावा अस ेखींडपीठाने सुचप्रवले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त िकरणी िासनाने चौकिी करुन मा.उच्च 
न्यायालयाने दिलेल्या सूचनेवर ननणाय घेऊन दिव्याींग व प्रविेष प्रवद्यार्थयांना 
शिक्षणाचे िडे िेण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. िषाच गायििाड : (१) हे अींित: खरे आहे. 
(२) हे अींित: खरे आहे. 
(३) कोरोना कालाविीत दिव्याींग प्रवद्यार्थयांसाठी राज्य िैक्षणणक सींिोिन व 
िशिक्षण पररषि, महाराषर याींचेमाफा त अभ्यासमाला या उपिमाींतगात प्रविेष 
ई-सादहत्य उपलब्ि करून िेण्यात आले तसेच, जीओ सावन व रेडीओच्या 
माध्यमातून प्रविेष िैक्षणणक कायािमाींच े आयोजन करण्यात आल े होते. 
तसेच, प्रवभागामाफा त राज्यातील इयत्ता १ ली ते १२ वी च्या प्रवद्यार्थयांसाठी 
डी.डी. सह्याद्री वादहनीवरून “ज्ानगींगा” िकै्षणणक कायािमाचे आयोजन 
करण्यात आले होते. 
 मा.उच्च न्यायालयाच्या ननिेिानुसार दिव्याींग प्रवद्यार्थयांसाठी प्रविेष 
मागाििान उपलब्ि करून िेण्यास्तव साईन भाषेवर आिाररत ताशसका तयार 
करणे व प्रवद्यार्थयांच्या शिक्षणासाठी स्वतींर िैक्षणणक वादहनी सुरू 
करण्याबाबतची कायावाही करण्यात येत आहे. 
(४) िचन उद् भवत नाही. 

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

महाराष्ट्र राज्य माध्यशमि ि उच्च माध्यशमि शशक्षण मांडळातफे 
दहािी-बारािीच्या परीक्षाांिरीता पयाचयी मागच सुचविण्याबाबत 

  

(१३) * ११९८५ श्री.विलास पोतनीस, श्री.सुननल शशांदे : सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महाराषर राज्य माध्यशमक व उच्च माध्यशमक शिक्षण मींडळातफे (राज्य 
मींडळ) माहे माचा-एप्रिलमध्ये होणाऱ्या इयत्ता १० वी व इयत्ता १२ वी च्या 
परीक्षाींवर कोरोनाच्या नतसऱ्या ला्ेचे सींक् ननमााण झाले असून राज्य 
मींडळाचा अद्यापही ऑफलाईन पध्ितीने परीक्षा घेण्याचा ननणाय आहे, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल्यास, गत वषी इयत्ता १० वी व इयत्ता १२ वी च्या परीक्षाींचा झालेला 
गोंिळ पाहता राज्य मींडळाला यावषी परीक्षाींबाबत अन्य पयाायाींची िेखील 
तयारी करण्याची आवचयकता आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, प्रवद्यार्थयांच्या िैक्षणणक भप्रवतव्याच्यादृष्ीने इयत्ता १० वी व 
इयत्ता १२ वी च्या परीक्षा महत्त्वाच्या असल्याने िासनाने यावेळेस ित्यक्ष 
परीक्षा होऊ न िकल्यास कोणत्या पध्ितीने मूल्यमापन करण्याचा ननणाय 
घेतला आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

प्रा. िषाच गायििाड : (१) होय. 
(२) व (३) माचा-एप्रिल, २०२२ मध्ये इयत्ता १० वी व इयत्ता १२ वी च्या 
परीक्षा ऑफलाईन पध्ितीने आयोश्जत करण्यात येणार आहेत. तर्थाप्रप, काही 
अपररहाया कारणाींमुळे सींपूणा प्रवषयाींची ककीं वा काही प्रवषयाींची परीक्षा होऊ 
िकली नाही, तर यासींिभाात राज्य िैक्षणणक, सींिोिन व िशिक्षण पररषि, 
महाराषर राज्य माध्यशमक व उच्च माध्यशमक शिक्षण मींडळ, तसेच प्रवप्रवि 
शिक्षण तज्ाींसोबत समन्वयाने व ननयमानुसार मूल्यमापनाची व गुणिानाची 
पध्िती ननश्चचत करण्यात येईल. 
(४) िचन उद् भवत नाही. 

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

िाांदे्र, मुांबई येर्थील सह सांचालि, व्यिसाय शशक्षण ि  
प्रशशक्षण याांचेिर िारिाई िरण्याबाबत 

  

(१४) * ११९७७ श्री.अमोल शमटिरी, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सनतश चव्हाण, 
श्री.अरुण लाड : सन्माननीय िौशल्य, रोजगार, उद्योजिता ि नाविन्यता 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) े्ंडर स्कीन इीं्रनॅिनल ॲकेडमी सींस्र्थेने वाींदे्र, मुींबई येर्थील व्यवसाय 
शिक्षण व िशिक्षण कायाालयात सींस्र्थेच्या प्रवप्रवि कोसेसच्या मींजूरीसाठी अजा 
करुन आवचयक त्या कागिपराींची पूताता केल्यानींतर सिरहू सींस्र्थेला माहे 
जुलै, २०२१ मध्ये िासनाने पुवामींजूरी दिल्याचे दिनाींक ४ जानेवारी, २०२२ 
रोजी वा त्यासुमारास ननििानास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सिरहू कायाालयातील सहसींचालकाींनी कोसेसला अींनतम मींजुरी 
िेण्याच्या मोबिल्यात रुपये ५ लाख रकमेची मागणी केल्याचे त्यासुमारास 
ननििानास आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अजािाराने लाचलुचपत िनतबींिक प्रवभागाकडे केलेल्या 
तिारीनुसार लाचलुचपत िनतबींिक प्रवभागाने सहसींचालकास लाच स्वीकारताना 
पकडल,े हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त िकरणी िासनाने चौकिी करुन सींबींधित िोषीींप्रवरुध्ि 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.निाब मशलि : (१) े्ंडर स्कीन इीं्रनॅिनल ॲकेडमी, मुींबई या सींस्र्थेने 
दिनाींक ०७ जून, २०२१ रोजी सींस्र्थेच्या अभ्यासिमाच्या स्वरुपाला मान्यता 
िेण्याबाबत महाराषर राज्य कौिल्य प्रवकास मींडळ, वाींदे्र (पूवा), मुींबई याींना 
िस्ताव सािर केला होता. त्यास महाराषर राज्य कौिल्य प्रवकास मींडळ, वाींदे्र 
(पूवा), मुींबई याींनी दिनाींक ०८ जुलै, २०२१ रोजीच्या आिेिान्वये मान्यता 
दिलेली आहे. तद्नींतर उक्त सींस्र्थेने दिनाींक १८ ऑगस््, २०२१ रोजी 
अभ्यासिमाच्या नवीन/ अधिकच्या तुकडया स्वयींअर्थासहाश्ययत तत्वावर सुरु 
करण्यासाठी मान्यता शमळण्याबाबतचा िस्ताव महाराषर राज्य कौिल्य 
प्रवकास मींडळ, मुींबई याींना सािर केला होता. त्यास अनुसरुन महाराषर राज्य 
कौिल्य प्रवकास मींडळ, वाींदे्र, मुींबई याींनी दिनाींक ३१ डडसेंबर, २०२१ रोजीच्या 
परान्वये े्ंडर स्कीन इीं्रनॅिनल ॲकेडमी, मुींबई या सींस्र्थेच्या 
अभ्यासिमाच्या स्वरुपाला मान्यता िेण्याबाबतचा िस्ताव शिफारिीसह 
िासनास सािर केला होता. त्यानुषींगाने दिनाींक १८ जानेवारी, २०२२ रोजीच्या 
िासन ननणायान्वये अभ्यासिम सुरु करण्यास मान्यता िेण्यात आली आहे. 
(२) व (३) लाचलुचपत िनतबींिक प्रवभाग, मुींबई याींच्या दिनाींक १० जानेवारी, 
२०२२ रोजीच्या परान्वये श्री.अ.म. जािव, अध्यक्ष, महाराषर राज्य कौिल्य 
प्रवकास मींडळ तर्था िभारी सह सींचालक, व्यवसाय शिक्षण व िशिक्षण, 
िािेशिक कायाालय, मुींबई याींनी े्ंडर स्कीन इीं्रनॅिनल ॲकेडमी, मुींबई या 
सींस्र्थेच्या कोसेसला अींनतम मींजुरी िेण्याच्या मोबिल्यात रुपये ५ लाख 
रकमेची मागणी करुन ती स्वीकारताींना त्याींना दिनाींक ०४ जानेवारी, २०२२ 
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रोजी रींगेहात पकडले आहे. तसेच त्याींच्याप्रवरुध्ि दिनाींक ५ जानेवारी, २०२२ 
रोजी भ्रष्ाचार िनतबींि अधिननयम, १९८८ च े कलम ७ अन्वये 
गु.र.ि.०१/२०२२ गुन्हा िाखल होऊन त्याींना अ्क झाली असल्याचे कळप्रवले 
आहे.  
(४) श्री.अ.म. जािव, अध्यक्ष, महाराषर राज्य कौिल्य प्रवकास मींडळ तर्था 
िभारी सह सींचालक, व्यवसाय शिक्षण व िशिक्षण, िािेशिक कायाालय, वाींदे्र 
(पूवा), मुींबई याींना दिनाींक २० जानेवारी, २०२२ रोजीच्या िासन आिेिान्वये 
दिनाींक ०५ जानेवारी, २०२२ पासून पूवालक्षीिभावाने ननलींबबत करण्यात आल े
आहे. तसेच त्याींच्याप्रवरुध्ि महाराषर नागरी सेवा (शिस्त व अपील) ननयम, 
१९७९ मिील तरतुिीनुसार शिस्तभींगप्रवषयक कारवाई सुरु करण्यात येत आहे. 
(५) िचन उद् भवत नाही. 

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

राज्यामध्ये खाद्यतेल भसेळयुक्त आढळून आल्याबाबत 
  

(१५) * १२७१९ श्री.प्रविण दरेिर, श्री.विजय ऊफच  भाई धगरिर, डॉ.पररणय 
फुिे, श्री.सुरेश धस, श्री.सदाशशि खोत, श्री.प्रसाद लाड, श्री.गोवपचांद पडळिर, 
श्री.ननलय नाईि, श्री.प्रिीण दटिे, श्री.रमेशदादा पाटील, अॅड.ननरांजन 
डािखरे : सन्माननीय अन्न ि औषध प्रशासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) भारतीय अन्न सुरक्षा आणण मानक िाधिकरण (FSSAI) याींनी गत वषी 
केलेल्या खाद्यतेलाच्या सवेक्षणामध्ये राज्यात २.४२ ्क्के नमुने भेसळयुक्त 
असल्याचे तसेच २६.२ ्क्के नमुने प्रवप्रवि गुणवत्ता चाचण्याींमध्ये अपार 
असल्याचे ननििानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त सवेक्षणामध्ये खाद्यतेलाच्या प्रपिवीवर नमूि केलेले 
प्रवप्रवि प्रव्ाशमन\ शमनरल हे घ्क तेलामध्ये नसल्याचे ननििानास आल े
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त िकरणी िासनाने चौकिी करुन कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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डॉ. राजेंद्र शशांगणे : (१) हे अींित: खरे आहे. 
 अन्न सुरक्षा व मानके िाधिकरण (FSSAI), नवी दिल्ली याींनी 
National Edible Oil Survey दिनाींक २५ ऑगस््, २०२० ते दिनाींक     
२७ ऑगस््, २०२० या कालाविीत राज्यातील ३१ श्जल्ह्याींमध्ये आयोश्जत 
करून खाद्यतेलाचे २५३ सवेक्षण नमुने गुणवत्ता, सुरक्षक्षतता व लेबलिोष 
याींच्या चाचणीसाठी प्रवचलेषणासाठी घेतले होते. सिर सवेक्षणानुसार राज्यात 
एकूण १९.७६ ्क्के (५० नमुने) अन्न नमुने अन्न सुरक्षा व मानके कायिा 
२००६, ननयम व ननयमन २०११ मध्ये नमूि केलेल्या मानकािमाणे नसल्याच े
आढळले. त्यापैकी अन्न सुरक्षा व मानके कायद्यात नमूि केलेल्या Safety 
parameters मिील मानकािमाणे नसलेल्या अन्न नमुन्याींचे िमाण ५.९२ 
्क्के (१५ नमुने) असून, अन्न सुरक्षा व मानके कायद्याींतगात लेबलिोष 
(Misbranded) आढळून आलेले अन्न नमुने ३.५६ ्क्के (९ नमुने) आहेत व 
Safety parameters ककीं वा लेबलिोष (Misbranded) सह Quality 
parameters मिील मानकािमाणे नसलेल्या अन्न नमुन्याींचे िमाण एकूण 
१९.७६ ्क्के (५० नमुने) आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) National Edible Oil Survey २०२० च्या अनुषींगे राज्यात मोदहम 
राबवून सवेक्षणात नमूि केलेल्या श्जल्ह्यामिून नमूि बॅ्रन्डचे खाद्यतेलाच े
एकूण ४३ अन्न नमुने प्रवचलेषणासाठी घेण्यात आले आहेत. त्यापैकी      
०१ अन्न नमुन्याचा अहवाल िमाणणत घोप्रषत झाला असून उवाररत अन्न 
नमुन्याींचे प्रवचलेषण अहवाल िलींबबत आहेत. प्रवचलेषण अहवाल िाप्त होताच 
अहवालातील उल्लींघनाच्या अनुषींगे अन्न सुरक्षा व मानके कायद्याींतगात 
योग्य ती पुढील कायावाही करण्यात येईल. 
(४) िचन उद् भवत नाही. 
 

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

परभणी जजल््यातील शाळाांनी शशक्षण हक्ि िायद्यातील  
ननिषाांचे पालन िरण्याबाबत 

  

(१६) * १२१०१ श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.विक्रम िाळे : सन्माननीय 
शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) परभणी श्जल्ह्यातील सुमारे १३१ िाळाींनी शिक्षण हक्क कायद्यातील 
तरतूिीिमाणे आर्ीईचे ननकष पूणा केले नाही, अिा िाळाींची तपासणी ग् 
शिक्षणाधिकारी याींनी सन २०२१ मध्ये वा त्यािरम्यान केली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, ज्या िाळाींनी ननकषाींचे पालन केल े नाही, अिा िाळाींची 
चौकिी करण्यात आली आहे काय, तसेच, तालुकाननहाय िाळाींची व ननकषाींच े
पालन न केलेल्या िाळाींची सप्रवस्तर मादहती काय आहे, 
(३) असल्यास, उपरोक्त िकरणी िासनाने चौकिी करुन कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
प्रा. िषाच गायििाड : (१) होय. 
(२) व (३) मुख्य कायाकारी अधिकारी, श्जल्हा पररषि, परभणी याींच्या दिनाींक 
०४/०३/२०२१ च्या आिेिानुसार सवा ग्शिक्षणाधिकारी याींनी केलेल्या 
तपासणीच्या अनुषींगाने परभणी श्जल्ह्यातील ७३ िाळाींना रु् ीींची पूताता 
करण्याबाबत कारणे िाखवा नो्ीिी बजावण्यात आल्या होत्या. बहुताींि 
िाळाींनी रु् ीींची पूताता केली आहे. 
(४) िचन उद् भवत नाही. 
 

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

राज्य पररिहन महामांडळाच्या अधधिाऱयाांचे र्थिीत िेतन देण् याबाबत 
  

(१७) * १२९२९ श्री.प्रसाद लाड, श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.प्रविण दरेिर, 
श्री.विजय ऊफच  भाई धगरिर, अॅड.ननरांजन डािखरे, डॉ.पररणय फुिे, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.ननलय नाईि : सन्माननीय पररिहन मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्य पररवहन महामींडळाच्या कायाालयीन कामकाजातील दिरींगाईमुळे 
सुमारे १५० हून अधिक अधिकारी वेतन ननश्चचतीपासून वींधचत असून सन 
२०१६ पासून सरळसेवा भरती िकियेतून ननयुक्त झालेल्या व ननयशमत बढती 
पार ठरलेल्या अनेक अधिकाऱ्याींचा यात समावेि आहे, हे खरे आहे काय, 



22 

(२) असल्यास, सिरहू कमाचाऱ्याींचे स्र्थायीकरण होऊन ३ वषे होवूनही एस्ी 
ििासनाने सिर अधिकाऱ्याींची वेतन ननश्चचती न केल्यामुळे ७ वषाापासून 
सिरहू अधिकारी अत्यींत कमी वेतनात काम करीत आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, मागील चार ते पाच वषााच्या करारातील वेतनवाढ, महागाई, 
घरभाडे व पूरक भते्त शमळण्याकरीता अधिकाऱ्याींनी मा.पररवहन मींरी महोिय, 
उपाध्यक्ष आणण व्यवस्र्थापकीय सींचालक, एस्ी महामींडळ याींचेकडे लेखी 
ननवेिनाव्िारे मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त िकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढळून आले, तद्नुसार सिरहू अधिकाऱ्याींच े िलींबबत वेतन वेळेत 
शमळण्याकरीता कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
अॅड. अननल परब : (१) दिनाींक ३१/०३/२०१६ रोजी कायारत असणाऱ्या 
अधिकाऱ्याींना दिनाींक ०१/१०/२०१८ पासून अींतररम वाढ िेण्यात आली आहे. 
(२) दिनाींक ०१/०४/२०१६ पासून आधर्थाक सोयी-सुप्रविा िेण्याबाबतच्या अींनतम 
ननणायाबाबतची कायावाही सुरु आहे. 
(३) होय. 
(४) दिनाींक ३१/०३/२०१६ रोजी कायारत असणाऱ्या अधिकाऱ्याींना दिनाींक 
०१/१०/२०१८ पासून अींतररत वाढ िेण्यात आली आहे. 
(५) प्रवलींब झालेला नाही. 

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

राज्यातील अांशत: अनुदाननत शाळेतील शशक्षि ि शशक्षिेतर 
िमचचाऱ याांना सहाव्या िेतन आयोगाची र्थिबािी शमळण्याबाबत 

  

(१८) * १३११५ श्री.जयांत आसगाििर, श्री.अशभजजत िांजारी : सन्माननीय 
शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील अींित: अनुिाननत िाळेच्या शिक्षक व शिक्षकेतर कमाचाऱ्याींना 
सहाव्या वेतन आयोगाची र्थकबाकी िेण्यात आली नसल्याचे माहे फेबु्रवारी, 
२०२२ मध्ये वा त्यािरम्यान ननििानास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, राज्यातील अींित: अनुिाननत िाळेच्या शिक्षक व शिक्षकेतर 
कमाचाऱ्याींना सहाव्या वेतन आयोगाची र्थकबाकी िेण्यासाठी शिक्षक सींचालक 
(िार्थशमक) याींच्याकडून मागप्रवण्यात आलेल्या िस्तावावर ननणाय घेण्यात 
आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शिक्षक व शिक्षकेतर कमाचाऱ्याींच्या र्थकबाकीकरीता शिक्षक 
सींचालक याींच्याकडून मागप्रवण्यात आलेल्या िस्तावाच ेर्थोडक्यात स्वरुप काय 
आहे, 
(४) असल्यास, उक्त िकरणी िासनाने चौकिी करुन शिक्षक व शिक्षकेतर 
कमाचाऱ् याींना सहाव्या वेतन आयोगातील र्थकबाकी िेण्याबाबत कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, तसेच र्थकबाकीसींिभाातील ननिी 
उपलब्ि करुन िेण्याबाबतची सद्य:श्स्र्थती काय आहे, 
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. िषाच गायििाड : (१), (२) व (३) हे अींित: खरे आहे. राज्यातील 
मान्यतािाप्त अींित: अनुिाननत खाजगी िाळाींमिील ननवतृ्तीवेतन/ पररभाप्रषत 
अींििान ननवतृ्तीवेतन योजना लागू नसलेल्या िार्थशमक िाळाींतील ५९९ शिक्षक 
व शिक्षकेतर कमाचाऱ्याींना रुपये ५.५६ को्ी इतकी ६ व्या वेतन आयोगाच्या 
फरकाची र्थकबाकी अिा करण्याबाबतचा िस्ताव १३/८/२०२० च्या परान्वये 
िाप्त झाला आहे. 
(४) व (५) शिक्षण सींचालक (िार्थशमक) याींच्या िस्तावाच्या अनुषींगाने 
राज्यातील मान्यतािाप्त अींित: अनुिाननत िार्थशमक, माध्यशमक, उच्च 
माध्यशमक व अध्यापक प्रवद्यालयातील शिक्षक व शिक्षकेतर कमाचाऱ्याींना 
सहाव्या वेतन आयोगाची र्थकबाकी एकरकमी रोखीने अिा करण्याबाबत 
िासन ननणाय दिनाींक १७ फेबु्रवारी, २०२१ अन्वये मान्यता िेण्यात आलेली 
आहे. सिर र्थकबाकीसाठीचा ननिी कोरोना पाचवाभूमीवर ननिीच्या 
उपलब्ितेनुसार अिा करण्यात येत आहे. 
 

----------------- 
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हहांगोली जजल््यात स्र्थलाांतरीत मजूराांच्या पाल्याांसाठी 
हांगामी िसनतगहेृ सुरु िरण्याबाबत 

  

(१९) * १३२२७ डॉ.प्रज्ञा साति, डॉ.िजाहत शमझाच, श्री.अशभजजत िांजारी, 
श्री.राजेश राठोड : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) दहींगोली श्जल्ह्यात स्र्थलाींतररत मजूराींच्या पाल्याींना शिक्षण घेता यावे 
यासाठी त्याींच्या ननवासासह भोजनाची व्यवस्र्था हींगामी वसनतगहृाद्वारे केली 
जात आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महाराषर शिक्षण पररषिेकडे पाठप्रवलेल्या आराखडयात 
ग्शिक्षण अधिकाऱ्याींनी वसनतगहृासाठी ननिीची मागणी न केल्याने एकही 
हींगामी वसनतगहृ सुरु होणार नसल्याचे स्पष् झाले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त िकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढळून आले, तद्नुसार ननिीची तरतूि करुन येर्थील स्र्थलाींतरीत 
मजूराींच्या पाल्याींसाठी हींगामी वसनतगहेृ सुरु करण्याबाबत कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. िषाच गायििाड : (१) व (२) हे खरे आहे. 
(३) एक गाव एक बालरक्षक या सींकल्पनेची िभावी अींमलबजावणी सुरू आहे. 

दहींगोली श्जल्ह्यामध्ये एक गाव एक बालरक्षक ही चळवळ 
िाळाबाह्य, स्र्थलाींतरीताींच्या पाल्याींना शिक्षणाच्या िवाहात आणण्याकरीता व 
स्र्थलाींतरण रोखण्यासाठी अनतिय िभावी अींमलबजावणी सुरू आहे. माहे 
फेबु्रवारी, २०२२ मध्ये स्र्थलाींतरीताींच्या पाल्याींची मादहती घेतली असता 
बालरक्षकाींच्या मितीने स्र्थलाींतरण रोखण्यात यींरणेस यि िाप्त झाले आहे. 
त्यामुळे ग्शिक्षणाधिकारी याींनी सन २०२१-२०२२ मध्ये हींगामी वसनतगहृाची 
आवचयकता नसल्याचे कळप्रवले आहे. 
(४) िचन उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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िाशशम जजल््यातील शशक्षि ि शशक्षिेतर िमचचाऱयाांचे  
र्थिीत िेतन सुरू िरण्याबाबत 

  

(२०) * १३३२५ श्री.किरण सरनाईि : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वाशिम श्जल्ह्यातील १३९ शिक्षक व शिक्षकेतर कमाचाऱ्याींच्या वैयश्क्तक 
मान्यता अद्यापपयतं रद्ि केल्या नसून १३९ पकैी ६६ कमाचाऱ्याींच े वेतन 
माहे फेबु्रवारी, २०२१ पासून बींि असल्याच ेमाहे फेबु्रवारी, २०२२ च्या पदहल्या 
सप्ताहात ननििानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, उक्त ६६ कमाचाऱ्याींना अधिकाऱ्याींनी सुनावणीिरम्यान त्याींची बाज ू
माींडण्याची सींिी दिली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त िकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढळून आले, तद्नुसार वाशिम श्जल्ह्यातील ६६ शिक्षक व शिक्षकेतर 
कमाचाऱ्याींचे मागील एक वषााचे र्थकीत व ननयशमत वेतन शमळण्याबाबत 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

प्रा. िषाच गायििाड : (१) वैयश्क्तक मान्यता अविै ठरल्याने ६० कमाचाऱ्याींच े
वेतन र्थाींबप्रवण्यात आले आहे. 
(२) व (३) या सींिभाात आयुक्त (शिक्षण) महाराषर राज्य, पुणे याींच्याकडून 
अहवाल मागप्रवण्यात आला आहे.  
(४) िचन उद् भवत नाही. 
 

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

मुांबई विद्यापीठाने विविध महाविद्यालयाांना परीक्षा  
मुल्यमापन िें द्रासाठी हदलेल्या ननधीबाबत 

  

(२१) * १३३९३ श्री.सुननल शशांदे, श्री.विलास पोतनीस : सन्माननीय उच् च ि 
तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मुींबई प्रवद्यापीठाने परीक्षा घेण्याची जबाबिारी प्रवप्रवि महाप्रवद्यालयाींवर 
सोपप्रवल्याने मूल्यमापन कें द्राच्या खचाासाठी मुींबई प्रवद्यापीठाने १८३ 
महाप्रवद्यालयाींना दिलेल्या चार को्ीींच्या आगाऊ रकमेचा दहिोब 
महाप्रवद्यालयाींनी प्रवद्यापीठाला सािर केला नसल्याचे दिनाींक ७ जानेवारी, 
२०२२ रोजी वा त्यासुमारास ननििानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त िकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीच्या 
अनुषींगाने सिरहू ननिीचा दहिोब मुींबई प्रवद्यापीठास सािर न करणाऱ्या 
महाप्रवद्यालयाींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.उदय सामांत : (१) व (२) हे अींितः खरे आहे. 
 प्रवद्यापीठाच्या िचशलत कायापध्ितीनुसार परीक्षा सींबींधित मूल्यमापन 
कें द्राच्या (CAP) खचाासाठी प्रवद्यापीठामाफा त सन २०१३ ते २०१६ या 
कालाविीत प्रवप्रवि एकूण १८३ महाप्रवद्यालयातील मूल्यमापन कें द्राींना 
(CAP) एकूण रुपये ४,२४,५७,४४६/- एवढी अग्रीम रक्कम दिली असून 
त्यापैकी २३ महाप्रवद्यालयाींनी अग्रीम रक्कमेपो्ीचे दहिोब प्रवद्यापीठाकडे 
सािर केल े आहेत. उवाररत महाप्रवद्यालयाींच े अग्रीम दहिोब मागप्रवण्याची 
िकिया प्रवद्यापीठ स्तरावर सुरु आहे. 
(३) िचन उद् भवत नाही. 
 

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

जत (जज.साांगली) तालुक्यातील सीमािती गािाांमधील  
मराठी माध्यमाच्या शाळाांना अनुदान देण्याबाबत 

  

(२२) * १३४७२ श्री.अरुण लाड : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) जत (श्ज.साींगली) तालुक्यातील सीमावती गावातील कन्नडबहुल २१ 
गावाींमध्ये मराठी माध्यमाींच्या खाजगी अनुिाननत माध्यशमक िाळा सुरु 
करण्याचा ननणाय िासनाच्या सन २०१३ रोजीच्या पररपरकान्वये घेण्यात 
आल्याचे ननििानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, त्यानुसार सिर िाळा सुरु झाल्यानींतर िर्थम वषी २० ्क्के 
िासकीय अनुिान िेण्यात येऊन पाच वषाात िाळाींना १०० ्क्के अनुिान 
िेण्याचा ननणाय िासनाने घेतला होता, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्याच्या सीमावती भागात कन्नड माध्यमाच्या िाळा असून 
मराठी माध्यमाींच्या माध्यशमक िाळा नसल्याने मराठी भाप्रषक प्रवद्यार्थयांना 
कन्नड भाषेतून शिक्षण घ्यावे लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सीमावती भागात िाळा सुरु करण्यासाठी ििासकीय स्तरावर 
छाननी होऊन खाजगी सींस्र्थाींच्या २१ िाळाींसाठी १४२ िस्ताव िासनाकडे सन 
२०१३ मध्ये पाठप्रवण्यात आले असून सिरहू िस्तावास िासनाने मींजुरी व 
अनुिान दिले नसल्याचे दिनाींक ९ जानेवारी, २०२२ रोजी वा त्यासुमारास 
ननििानास आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उपरोक्त िकरणी िासनाने चौकिी करुन सिर िस्तावाींना 
मींजुरी िेण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. िषाच गायििाड : (१), (२), (३), (४) व (५) जत (श्ज.साींगली) 
तालुक्यातील सीमावती भागातील २१ गावाींमध्ये मराठी माध्यमाच्या 
माध्यशमक िाळा खाजगी सींस्र्थाींमाफा त सुरु करण्याकरीता िस्ताव 
मागप्रवण्याचा ननणाय दिनाींक ०७/०८/२०१३ च्या िासन ननणायान्वये घेण्यात 
आला. तर्थाप्रप, सीमावती भागातील मराठी माध्यशमक िाळाींबाबतचे िोरण व 
त्यानुषींगाने मागप्रवण्यात आलेले सवा िस्ताव, यासींिभाातील सवा आिेि व 
िासन ननणाय, दिनाींक ०२ माचा, २०१७ च्या िासन ननणायान्वये रद्ि 
करण्यात आले आहेत. 
(६) िचन उद् भवत नाही. 

  ----------------- 
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सुांदरखेड (जज.बुलढाणा) येर्थील ननमशहरी पाणीपुरिठा  
योजनेच्या िामाची चौिशी िरण् याबाबत 

  

(२३) * १३५५१ श्री.सदाशशि खोत, श्री.नागोराि गाणार, श्री.गोवपचांद पडळिर, 
श्री.विजय ऊफच  भाई धगरिर, अॅड.ननरांजन डािखरे : सन्माननीय पाणीपुरिठा 
ि स्िच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सुींिरखेड (श्ज.बुलढाणा) येर्थे ननमिहरी पाणीपुरवठा योजनेच्या कामाची 
अिीक्षक अशभयींता, महाराषर जीवन िाधिकरण गुणवत्ता परीक्षण व िक्षता 
पर्थक, मुींबई याींच्याकडून तात्काळ चौकिी करण्याची मागणी माजी अध्यक्ष, 
वस्रोद्योग महामींडळ याींनी िासनाकडे लखेी ननवेिनाद्वारे करून सहा 
मदहन्याींचा कालाविी होऊन िेखील अद्याप कोणतीही कारवाई करण्यात 
आलेली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सुींिरखेड गावाींना पाणीपुरवठा करण्यासाठी २०१६-२०१७ मध्ये 
जलस्वराज्य ्प्पा २ अींतगात रुपये १५८७.९१ लक्ष मींजूर असून सन २०२० 
मध्ये या योजनेचे काम पूणा होणे आवचयक असतानाही अद्यापपयतं सिरहू 
योजना पूणात्वास आली नसल्यामुळे सवासामान्य जनतेला पाण्यापासून वींधचत 
राहावे लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, सिर योजनेचे ५० ्क्के काम पूणा नसताना िेखील ८० ्क्के 
पेक्षा जास्त रक् कमेची िेयके ििासनाने ठेकेिारास अिा केली असून सिरहू 
योजनेमध्ये भ्रष्ाचार झाल्याचे ननििानास आल् याने सिर िकरणाची सखोल 
चौकिी करण् यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त िकरणी िासनाने चौकिी करुन सिरहू योजनेची 
कामे अपूणा असतानाही ठेकेिारास िेयके अिा करणाऱ्या सींबींधिताींप्रवरोिात 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.गुलाबराि पाटील : (१) मा.माजी अध्यक्ष, वस्रोद्योग महामींडळ याींनी 
सुींिरखेड (श्ज.बुलढाणा) येर्थील ननमिहरी नळ पाणीपुरवठा योजनेची चौकिी 
करण्याची मागणी केलले्या लेखी ननवेिनाची ित प्रवभागास िाप्त झालेली 
नाही.  
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 तर्थाप्रप, मा.डॉ.राजेंद्र शिींगण,े मींरी, अन्न व औषि ििासन याींच े
दिनाींक ५ जुलै, २०२१ रोजीचे पर प्रवभागास िाप्त झाले आहे.  
 त्याअनुषींगाने मुख्य अशभयींता, महाराषर जीवन िाधिकरण िािेशिक 
प्रवभाग, अमरावती याींचे पर ि.ताींिा-११९, दिनाींक १४/०१/२०२२ अन्वये 
अिीक्षक अशभयींता, मुख्यालय, मजीिा मुींबई याींचेमाफा त सिस्य सधचवाींना 
अहवाल िाप्त आहे. त्यामध्ये काम सींर्थगतीने होत असून कामाचा िजाा उत्तम 
असल्याचे नमूि आहे.  
 तर्थाप्रप, सिस्य सधचव, महाराषर जीवन िाधिकरण याींच्या मान्यतेने 
अिीक्षक अशभयींता मुख्यालय, याींनी दिनाींक ०७ माचा, २०२२ रोजीच्या 
परान्वये अिीक्षक अशभयींता गुणवत्ता पररक्षण व िक्षता पर्थक, मजीिा, नवी 
मुींबई याींच्याकडून सिर कामाची चौकिी करून अहवाल सािर करण्याबाबत 
कळप्रवले आहे. 
(२) अींित: खरे आहे.  
 जलस्वराज्य-२ कायािमाींतगात सुींिरखेड सावळा या ननमिहरी नळ 
पाणीपुरवठा योजनेस दिनाींक १२/०६/२०१७ रोजी ििासकीय मान्यता ििान 
करण्यात आलेली आहे. सिर योजनेचे काम मे-२०२० पयतं पूणा होण े
आवचयक होते. परींतु नागररकाींच्या प्रवरोिामुळे ्ाकीची जागा शमळण्यास 
झालेला प्रवलींब, लॉकडाऊन, तसेच रेतीच्या अनुपलब्ितेमुळे सिरहू योजना 
प्रवदहत कालाविीत पूणा होऊ िकली नाही. 
 सद्य:श्स्र्थतीत योजनेच े काम िगतीपर्थावर आहे. तर्थाप्रप, 
आश्स्तत्वातील योजनेद्वारे व खाजगी बोअरद्वारे पाणीपुरवठा होत असल्याने 
जनतेस पाण्यापासून वींधचत रहावे लागले नाही.  
(३) हे खरे नाही.  
 सिर योजनेचे काम भौनतकदृष्या ८०% पेक्षा जास्त पूणा झालेले 
असून ११.२१ % कमी िराच्या रुपये ८७३.३२ लक्ष ककमतीच्या ननप्रविेवर 
आतापयतं ६०१.२५ लक्ष ककमतीचे िेयक अिा करण्यात आलेले आहे. सिर 
िेयक कामाच्या िमाणातच अिा केलेले आहे. सिर योजनेमध्ये भ्रष्ाचार 
झाल्याचे सकृत ििानी दिसून येत नाही.  
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(४) सिर योजनेच्या अपूणा कामाींच े िेयक कीं रा्िारास अिा केलेले नाही. 
त्यामुळे सींबींधितावर कारवाई करण ेआवचयकता नसल्याने कारवाई करण्यात 
आलेली नाही.  
(५) िचन उद् भवत नाही. 
 

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

अपांग समािेशशत शशक्षण योजना (माध्यशमि स्तर) अांतगचत विशेष 
शशक्षिाांना र्थिीत ि ननयशमत िेतन अदा िरण्याबाबत 

  

(२४) * १२१४६ श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.विजय ऊफच  भाई 
धगरिर, अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.प्रिीण दटिे, डॉ.पररणय फुिे, श्री.रमेशदादा 
पाटील, श्री.गोवपचांद पडळिर, श्री.सदाशशि खोत : सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अपींग समावशेित शिक्षण योजना (माध्यशमक स्तर) अींतगात प्रविेष 
शिक्षकाींना मा.उच्च न्यायालय, औरींगाबाि खींडपीठाच्या आिेिानुसार व 
तत्कालीन मुख्यमींरी याींच्या आिेिानुसार पूवावत सेवेत रुजू करुन घेतले परींतु 
वेतनाची र्थकबाकी व ननयशमत वेतन अिा केले नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मा.न् यायालयाच्या ननणायानुसार प्रविेष शिक्षकाींना ननयम 
िमाींक २६ नुसार इतर िाळेत समायोश्जत न करता कीं रा्ी पध्ितीवर 
ननयुक्त करुन मा.उच्च न्यायालयाच्या व मा.मुख्यमींरी याींच्या आिेिाचा 
अवमान केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मा.न्यायालयाचा अवमान करणाऱ्या सींबींधित अधिकाऱ्याला 
ननलींबबत करा तसेच सिर प्रविेष शिक्षकाींना मा.न्यायालयाच्या व 
मा.मुख्यमींरी याींच्या आिेिानुसार वेतनाची र्थकबाकी व वेतनशे्रणीनुसार 
ननयशमत वेतन अिा करुन त्याींना इतर िाळेत समायोश्जत करावे, अिी 
मागणी नागपूर प्रवभागाच्या शिक्षक लोकिनतननिीींनी केली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, शिक्षण आयुक्त, महाराषर राज्य, पुणे याींनी सिर प्रविेष 
शिक्षकाींना इतर िाळेत समायोश्जत करण्याबाबतचा िस्ताव िासनास सािर 
केला असून सिर िस्ताव जाणीवपुवाक िलींबबत ठेवून कायम स्वरुपी प्रविेष 
शिक्षकाींना कीं रा्ी पध्ितीवर ननयुक्ती िेण्यात येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(५) असल्यास, उपरोक्त िकरणी िासनाने चौकिी करुन मा.उच्च 
न्यायालयाच्या व तत्कालीन मुख्यमींरी याींच्या आिेिानुसार प्रविेष शिक्षकाींना 
र्थकीत वेतन व ननयशमत वेतन अिा करुन इतर िाळेत समायोश्जत 
करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. िषाच गायििाड : (१) अींित: खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३), (४) व (५) अिािकारची ननवेिने िासनास िाप्त आहेत. तर्थाप्रप, 
सद्य:श्स्र्थतीत िकरण न्यायिप्रवष् आहे. 
(६) िचन उद् भवत नाही. 

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

औषध ननरीक्षि, अन्न ि औषध प्रशासन पदभरती  
प्रकक्रयेतील अनुभिाची अट शशधर्थल िरण्याबाबत 

  

(२५) * ११८९५ श्री.गोवपचांद पडळिर, श्री.सदाशशि खोत : सन्माननीय अन्न 
ि औषध प्रशासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) औषि ननरीक्षक, अन्न व औषि ििासन ग्-ब (जादहरात िमाींक 
२५५/२०२१) पि भरती िकिया रद्ि करण्यात आल्याचे माहे डडसेंबर, २०२१ 
मध्ये वा त्यािरम्यान ननििानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर परीक्षेत असलेली अनुभवाची अ् इतर राज्यािमाण े
(ताशमळनाडू, शसक्कीम) शिधर्थल करण्याची मागणी राज्यातील परीक्षा िेणाऱ्या 
उमेिवाराींनी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त िकरणी िासनाने चौकिी करुन सिरहू मागणीच्या 
अनुषींगाने अनुभवाची अ् शिधर्थल करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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डॉ. राजेंद्र शशांगण े : (१) िासनाने महाराषर लोकसवेा आयोगास केलेल्या 
प्रवनींतीच्या अनुषींगाने महाराषर लोकसेवा आयोगाने औषि ननरीक्षक, अन्न व 
औषि ििासन पिाची जादहरात व भरतीबाबतची पुढील कायावाही तुता 
स्र्थधगत करण्यात येत असल्याचे िशसध्िीपरक दिनाींक ११/१२/२०२१ रोजी 
िशसध्ि केलेले आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) औषि ननरीक्षक पिाचे सुिाररत सेवािवेि ननयम तयार करण्याची 
कायावाही िासनस्तरावर सुरू आहे.  
(४) िचन उद् भवत नाही. 
 

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

मराठिाड्यातील ननजामिालीन शाळाांच्या  
इमारती दरुुस्तीिरीता ननधी देण्याबाबत 

  

(२६) * ११८७२ श्री.सनतश चव्हाण, श्री.अमरनार्थ राजूरिर, श्री.विक्रम िाळे : 
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मराठवाडयात िासकीय िाळेच्या सुमारे ७५०० वगा खोल्या व इमारती 
ह्या ननजामकालीन असल्याने मोडकळीस आल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राजामाता श्जजाऊ िैक्षणणक प्रवकास गुणवत्ता अशभयानाींतगात 
पदहल्या ्प्प्यात १७७६ वगा खोल्याींची पुनबांिणी व िरुुस्ती यासाठी रुपये 
२०० को्ीींची तरतूि करण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, िाळा पुनबांिणी व िरुुस्तीसाठी येणाऱ् या खचााच्या ८० ्क्के 
ननिी िासन, १० ्क्के श्जल्हा पररषि व १० ्क्के लोकवगाणीतून करण्याचे 
ननयोजन आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त िकरणी िासनाने चौकिी करुन सिरहू िाळाींच्या 
िरुुस्तीचा खचा िासनाने करण्याबाबतचा ननणाय केव्हापयतं घेण्यात येणार 
आहे, 
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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प्रा. िषाच गायििाड : (१) अींित: खरे आहे. 
 मराठवाडयातील ७१८ िासकीय िाळाींच्या एकूण १६२३ ननजामकालीन 
वगाखोल्या व इमारती मोडकळीस आल्या आहेत. 
(२) व (३) १६२३ वगाखोल्याींच्या पुनबांिणीकरीता १६१.६३ को्ी तसेच १०५० 
िाळाींच्या मोठ्या िरुुस्तीकरीता रुपये ३८.३६ को्ी असे एकूण रुपये २०० 
को्ीच्या िस्तावास मान्यता ििान करण्यात आली असून त्यापैकी 
िासनाकडून द्यावयाचा ननिी रुपये १६० को्ी आहे व रुपये ४० को्ी श्जल्हा 
पररषिेद्वारे व लोकवगाणीतून उभे केले जाणार आहेत.  
(४) राजमाता श्जजाऊ िैक्षणणक गुणवत्ता प्रवकास अशभयानाींतगात 
ननजामकालीन जुन्या व मोडकळीस आलेल्या िाळाींच्या वगाखोल्या िरुुस्ती व 
पुनबांिणीसाठी िेण्यात आलेल्या मान्यतेच्या अनुषींगाने रुपये ९२ को्ी ननिी 
प्रवतरर त करण्यात आला आहे. तसेच ज्या िाळाींमध्ये सुप्रविाींचा अभाव आहे, 
अिा िाळाींमध्ये िासन व श्जल्हा पररषिेकडून श्जल्हा ननयोजन सशमती 
(डीपीसी), श्जल्हा पररषि सेस फीं ड, सी.एस.आर.फीं ड, लोकिनतननिीींचा 
स्र्थाननक प्रवकास ननिी व १४/१५ वा प्रवत्त आयोग या माध्यमाींतून पुरप्रवण्यात 
येतात. 
(५) िचन उद् भवत नाही. 
 

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

रत्नाधगरी जजल्हा पररषदेच्या शशक्षण विभागातील  
ररक्त पदे भरण्याबाबत 

  

(२७) * १२४९७ अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.प्रसाद लाड, 
डॉ.पररणय फुिे, डॉ.रणजजत पाटील, श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रत्नाधगरी श्जल्हा पररषि िार्थशमक शिक्षणाधिकारीचा पिभार शिक्षण व 
िशिक्षण सींस्र्थचेे िाचाया याींच्याकडे तर माध्यशमकचा पिभार कोल्हापूरचे 
माध्यशमक शिक्षणाधिकारी याींच्याकडे िेण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सध्या िार्थशमक शिक्षण प्रवभागातील ८ ग्शिक्षणाधिकारी पिे 
ररक्त असून सुमारे १४० कें द्रिमुखाींची पिेही ररक्त असल्यामुळे ििासकीय 
कामकाजामध्ये अनेक अडचणी येत असून शिक्षणाधिकारी ननिािेवी वाघमोडे 
याींची उपसींचालकपिी पिोन्नती झाल्यामुळे माध्यशमक आणण िार्थशमकची पिे 
ररक्त झाली आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त िकरणी िासनाने चौकिी करुन सिरहू ररक्त पिे 
भरण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. िषाच गायििाड : (१) िासन ननणाय दिनाींक २३/०२/२०२२ अन्वये 
शिक्षणाधिकारी माध्यशमक व िार्थशमक श्जल्हा पररषि, रत्नाधगरी ही पिे 
पिोन्नतीने भरण्यात आली आहेत. 
(२) हे अींित: खरे आहे. 

ििासकीय कामकाजामध्ये अडचणी येऊ नयेत यासाठी कायारत 
अधिकारी/कमाचारी याींचेकडे ररक्त पिाींचा अनतररक्त कायाभार सोपवून 
कामकाज पार पाडले जात आहे. 
(३) ररक्त पिे भरण्याची कायावाही सुरु आहे. 
(४) िचन उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
  
चांद्रपूर जजल्हा पररषदेच्या इलेक्रो क्लोररनेटर आणण फ्लोराईड ररमुव्हल 

सांयांत्रासाठीच्या ननविदा प्रकक्रयेत अननयशमतता झाल्याबाबत 
  

(२८) * १३१७७ श्री.चांद्रशेखर बािनिुळे : सन्माननीय पाणीपुरिठा ि स्िच्छता 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) श्जल्हा पररषि चींद्रपूर अींतगात इलेक्रो क्लोररने्र आणण फ्लोराईड 
ररमुव्हल सींयींरासाठीच्या ननप्रविा माहे नोव्हेंबर, २०२१ मध्ये िशसध्ि करण्यात 
आल्या होत्या, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, त्यामध्ये काही आक्षेप व ननयमबाहयता झाल्यामुळे सिरहू 
ननप्रविा रद्ि करण्यासाठी सींबींधित कायाकारी अशभयींताींनी तत्कालीन मुख्य 
कायाकारी अधिकारी याींना िस्ताव सािर केले, परींतु यातील इलेक्रो 
क्लोररने्र सींबींधित ननप्रविा रद्ि करण्यात येवून िसुरी ननप्रविा कायम 
ठेवण्यात आली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, काही दिवसाींनी इलेक्रो क्लोररने्र सींबींिी ननप्रविा ज्या 
ननयमबाहयतेसाठी पूवी रद्ि करण्यात आली होती त्या अ्ीसह पुन्हा फेर   
ई-ननप्रविा जारी करण्यात आली, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सिरहू ननप्रविा दिनाींक २६ नोव्हेंबर, २०२१ रोजी िशसध्ि 
केल्याचे ििाप्रवण्यात येऊन दिनाींक २९ नोव्हेंबर, २०२१ रोजी सींकेतस्र्थळावर 
अपलोड करण्यात आली व दिनाींक १ डडसेंबर, २०२१ रोजी प्रि.बबड बठैक 
घेण्यात आल्याने सिरहू ननप्रविा िकरणात अननयशमतता झाल्याचे ननििानास 
येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उपरोक्त िकरणी िासनाने चौकिी करुन सिरहू ननप्रविा 
िकिया रद्ि करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.गुलाबराि पाटील : (१) श्जल्हा पररषि, चींद्रपूर अींतगात इलेक्रो 
क्लोररने्रची िर्थम ननप्रविा माहे जुलै, २०२१ िसुरी ननप्रविा ऑक््ोबर, २०२१ 
व नतसरी ननप्रविा नोव्हेंबर, २०२१ तर फ्लोराईड ररमुव्हल सींयींराबाबतची 
ननप्रविा सप् े्ंबर, २०२१ मध्ये िशसध्ि करण्यात आली. 
(२) व (३) इलके्रो क्लोररने्रच्या ननप्रविा िकियेत स्पिाा न झाल्याने पदहली 
ननप्रविा रद्ि करून फेर ननप्रविा काढण्यात आली. त्यामुळे फेर ननप्रविेबाबत 
ननप्रविािारकाींनी आक्षेप घेतला, इलेक्रो क्लोररने्रबाबतची फेर ननप्रविा रद्ि 
करण्यात आली व नतसऱ् याींिा ननप्रविा काढण्यात आली. 
(४) हे खरे नाही. 
 इलेक्रो क्लोररने्रबाबतच्या ननप्रविा सूचना ि. ५२ बाबतची नो्ीस 
दिनाींक २६/११/२०२१ असून दिनाींक २७/११/२०२१ रोजी िननवार व दिनाींक 
२८/११/२०२१ रोजी रप्रववार सु््ीच े दिवस असल्याने िशसध्िीचा दिनाींक 
२९/११/२०२१ रोजी ठेवण्यात आला. सिर ननप्रविा अल्पमुितीची असल्यामुळे 
सात दिवसात दिनाींक ०१/१२/२०२१ रोजी प्रि.बबड बैठक ठेवण्यात आली. 



36 

(५) सिर इलेक्रो क्लोररने्रच्या फेरननप्रविेत पार ठरलेल्या तीन ननप्रविा 
िारकाींपैकी सवाात कमी िराने भरलेली ननप्रविा स्वीकारण्यात आली व 
सींबींधित कीं रा्िारास दिनाींक ०३/०१/२०२२ रोजी सिर कामाचे कायाारींभ आिेि 
िेण्यात आले. 
(६) िचन उद् भवत नाही. 
 ----------------- 
  

मुांबई विद्यापीठाशी सांलजननत महाविद्यालयाांिडील  
र्थिीत सांलननता शुल्ि िसूल िरण्याबाबत 

  

(२९) * १३४०२ श्री.विलास पोतनीस : सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई प्रवद्यापीठािी सींलग्नता असलेल्या अनेक महाप्रवद्यालयाींनी 
सींलग्नता िुल्क दिले नसून ित्येक महाप्रवद्यालयाींकडे ककती िुल्क र्थकीत 
असल्याचे जाणून घेण्यासाठी मेससा जािव ॲण्ड कीं पनीची नेमणूक मुींबई 
प्रवद्यापीठाकडून करण्यात आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मेससा जािव ॲण्ड कीं पनी याींनी दिलेल्या अहवालानुसार मुींबई 
प्रवद्यापीठािी सींलश्ग्नत असणाऱ्या एकूण ७७४ महाप्रवद्यालयाींपैकी ३२७ 
महाप्रवद्यालयाींकडून रुपये ६१,६५,२८,३५६/- एवढे सींलग्नता िुल्क येण ेबाकी 
असल्याचे दिनाींक १० फेबु्रवारी, २०२२ रोजी वा त्यासुमारास ननििानास आले, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त िकरणी िासनाने चौकिी करुन मुींबई प्रवद्यापीठािी 
सींलश्ग्नत महाप्रवद्यालयाींकडून र्थकीत सींलग्नता िुल्क वसूल करण्याबाबत 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
 

श्री.उदय सामांत : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे अींित: खरे आहे. 
 मेससा जािव ॲण्ड कीं पनी याींनी दिनाींक १५ एप्रिल, २०१९ रोजी 
दिलेल्या अहवालानुसार ३६० महाप्रवद्यालयाींकडून रुपये ६२,२२,११,५६६/- इतके 
येणे अपेक्षक्षत असल्याचे िनतपािन केले आहे, ज्याींचे वस्तुननषठपणे सप्रवस्तर 
पररक्षण चालू असल्याचे मुींबई प्रवद्यापीठाने नमूि केले आहे.  
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(३) महाप्रवद्यालयाच्या र्थकीत िुल्काबाबत प्रवद्यापीठाच्या व्यवस्र्थापन 
पररषेिच्या दिनाींक २७ नोव्हेंबर, २०२० च्या ठरावानुसार नव्याने सशमती 
गठीत करण्यात आली असून सिर सशमती सवा सींलश्ग्नत सींबींधित 
महाप्रवद्यालयाींना सुनावणी िेऊन नव्याने र्थकीत रकमचेी पडताळणी करण्यात 
येत आहे. 
(४) िचन उद् भवत नाही. 

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

िोिणातील पयचटन िाढीिरीता उपाययोजना िरण्याबाबत 
  

(३०) * १२७२० श्री.प्रविण दरेिर, श्री.विजय ऊफच  भाई धगरिर, श्री.प्रसाद लाड, 
अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.रमेशदादा पाटील, डॉ.पररणय फुिे, श्री.सुरेश धस, 
श्री.गोवपचांद पडळिर, श्री.ननलय नाईि, श्री.प्रिीण दटिे : सन्माननीय पयचटन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोकणातील पया् न वाढण्यासाठी महाराषर िासन प्रविेष ियत्न करीत 
आहे, असे सधचव, पया् न याींनी माहे माचा, २०२१ मध्ये Virtual Maritime 
India Summit मध्ये बोलताना म्ह्ले होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्यानुषींगाने गत १ वषाात कोकणातील ककती समुद्रककनाऱ्यावर 
पया् काींसाठी सोयी सुप्रविा प्रवकशसत करण्यात आल्या, त्याकरीता ककती ननिी 
खचा करण्यात आला, तसेच, स्र्थाननक नागररकाींना रोजगार उपलब्ि करुन 
िेण्याबाबत कोणती कायावाही करण्यात आली आहे,  
(३) असल्यास, उक्त िकरणी िासनाने चौकिी करुन कोकणातील पया् न 
वाढीकरीता कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.आहदत्य ठािरे : (१) होय.  
(२) िािेशिक पया् न प्रवकास योजना सन २०२१-२०२२ अींतगात रायगड 
श्जल्ह्यातील दिवेआगर, हररहरेचवर, आक्षी व श्रीविान या समुद्रककनारी 
प्रवकास कामाींसाठी रुपये ११७२.५१ लक्ष रकमसे ििासकीय मान्यता िेऊन 
रुपये ५५५.४९ लक्ष ननिी प्रवतरित करण्यात आला आहे.  
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रत्नाधगरी श्जल्ह्यातील भा्ये, आरे-वारे, आबोळगड, किेळी-अणपुरे व 
गणपतीपुळे या समुद्रककनारी प्रवकास कामाींसाठी रुपये ७०३.७१ लक्ष रकमेस 
ििासकीय मान्यता िेऊन रुपये २९०.०० लक्ष ननिी प्रवतररत करण्यात आला आहे.  
 पालघर श्जल्ह्यातील मादहम, शिरगाव, केळवा, मुरबे व झाई या 
समुद्रककनारी प्रवकास कामाींसाठी रुपये १४८.१४ लक्ष रकमेस ििासकीय 
मान्यता िेऊन रुपये ९१.०० लक्ष ननिी प्रवतरित करण्यात आला आहे.  
 सन २०२१-२०२२ मध्ये श्जल्हा ननयोजन सशमती, मुींबई उपनगरकडून 
श्जल्हा वाप्रषाक योजनेतून अक्सा बीच, मावे, मढ, गोराई बीच, बाींद्रा येर्थील 
पया् न प्रवकासाच्या रुपये २१९१.१८ लक्षच्या कामाींना मान्यता िेण्यात आली आहे.  
 मालवण नगरपररषि हद्िीमध्ये पया् काींसाठी सोयीसुप्रविा 
पुरप्रवण्यासाठी श्जल्हा ननयोजन सशमती, शसींििुगुाकडून सन २०२१-२०२२ मध्ये 
रुपये २००.०० लक्षची कामे िस्ताप्रवत करण्यात आली आहेत.  
(३) सन २०२१-२०२२ मध्ये िािेशिक पया् न प्रवकास योजनेंतगात कोकण  
प्रवभागातील पया् न प्रवकासाठी रुपये १११७६.१७ लक्ष रकमेच्या कामाींना 
ििासकीय मान्यता िेऊन सिर कामाींसाठी रुपये ४२२३.४९ लक्ष ननिी 
प्रवतरित करण्यात आला आहे.  
 िािेशिक पया् न प्रवकास योजनेंतगात यापूवी मींजुरी दिलेल्या कोकण 
प्रवभागातील पया् न प्रवकास कामाींसाठी रुपये १०९०.०६ लक्ष उवाररत ननिी सन 
२०२१-२०२२ मध्ये प्रवतरित करण्यात आला आहे. 
 कें द्रीय पया् न मींरालयाच्या “स्विेि ििान” या योजनेंतगात “शसींिुिगुा 
कोस््ल सकी्” हा िकल्प मींजूर असून या िकल्पाींतगात शसींििुगुा 
श्जल्ह्यातील सागरेचवर, तारकली, शमठबाव व प्रवजयिगुा या समुद्र 
ककनाऱ्याींवर उपाहारगहृ, स्वच्छतागहृ, ननरीक्षण मनोरे, पिपर्थ, िदिपन, 
रेस्क्यु बो्स   इत्यािी सुप्रविा पुरप्रवण्यात येत आहेत. 
 राज्यातील समुद्रककनारी बीच िॅक्स िोरण राबप्रवण्यास मींजुरी िेण्यात 
आली असून या िोरणाींतगात िर्थम ्प्प्यात गुहागर, आरेवारे (श्जल्हा 
रत्नाधगरी), कुणकेचवर, तारकली (शसींिुिगुा), वसोली, दिवे आगर (श्जल्हा 
रायगड), केळवा व बोडी (श्ज.पालघर) या समुद्रककनाऱ्यावर बीच िॅक्स 
उभारण्यास मींजुरी िेण्यात आली आहे.  
(४) िचन उद् भवत नाही. 

----------------- 
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भोपतगड किल्ला (ता.जव्हार, जज.पालघर) 
पररसराचा पयचटन वििास िरण्याबाबत 

  

(३१) * १३२१६ श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय पयचटन मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) जव्हार (श्ज.पालघर) तालुक्यातील स्र्थापनेनींतर ग्रामीण भागातील पया् न 
प्रवकासाींतगात भोपतगड ककल्ला पररसरातील प्रवकासासाठी ककमान रूपये िीड 
को्ी खचा झाला असून झाप ते भोपतगड िरम्यानचा रस्ता अजुनही खडी 
मातीचा कच्चा असल्याने तेर्थील पया् न प्रवकासासाठी खचा होत असताना पूणा 
झालेल्या कामाकडे िलुाक्ष होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, जव्हारपासून १७ कक.मी. अींतरावरील झाप गावापासून तीन 
साडेतीन कक.मी. अींतरावर असलेल्या भोपतगड या पया् न दठकाणापयतं रस्ता 
तयार करणे, सुिोशभकरण करणे, रस्त्याच ेमजबूतीकरण करणे, डाींबरीकरण 
करणे तसेच रस्त्यावर सींरक्षण शभींत बाींिणे यासाठी सुमारे िीड को्ी 
रूपयाींचा खचा मागील िोन अडीच वषाात झाल्याचे ननििानास आले आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, भोपतगडच्या मागाावरील झाप ते धचींचपाडा रस्त्याची िरुवस्र्था 
झाली असून गत िहा वषाात सिरहू रस्ता तयार झाला नसल्याचे तसेच, 
धचींचपाडा जवळील अिाा कक.मी. पररसरात ननकृष् पध्ितीने डाींबरीकरण झाले 
असून उवाररत िीड कक.मी. भाग डोंगराळ भागात असल्याने त्यादठकाणी 
कोणत्याही िकारचे काम झालेले नाही तसेच, पया् न प्रवकासाच्या अनुषींगाने 
रस्त,े सींरक्षण शभींत बाींिणे, सुिोशभकरण करण े अिा कारणास्तव खचा 
झालेल्या खचााचा अपव्यय झाल्याचे ग्रामस्र्थाींचे म्हणणे असून िगुाम 
भागातील पया् न कें द्र प्रवकससत करताना जव्हारपासून भोपतगडपयतंच्या 
रस्त्यावर दििाििाक ककीं वा पया् नस्र्थळाची मादहती िेणारा एकही फलक 
अश्स्तत्वात नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, प्रवप्रवि योजनेतून भोपतगड ककल्ल्याकडे जाणाऱ्या रस्त्याींची 
कामे करताना अींिाजपरक तसेच इतर मान्यताींवर साखळी िमाकाींचा उल्लखे 
नसल्याचे दिसून आले असून ठक्करबाप्पा योजनेतून काम झाल्याच ेिाखवून 
लाखो रूपयाींची काम ेकेली नसल्याच ेननििानास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(५) असल्यास, श्जल्ह्यातील पया् न प्रवकासासाठी श्जल्हा वाप्रषाक योजनेतून 
तसेच प्रविेष योजनेतून कोट्यवधी रूपयाींचा ननिी खचा होत असला तरी 
ित्यक्ष पया् न स्र्थळावर त्याचा वापर होत नसल्याच े ननििानास आल्याने 
पया् नावर झालेल्या खचााच्या लेखापररक्षणाबाबत ककीं वा चौकिी सशमती गठीत 
करण्याबाबत मा.पालकमींरी महोियाींनी आजशमतीस कोणतीही कारवाई केलेली 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(६) असल्यास, उपरोक् त िकरणी िासनाने चौकिी करुन पया् न स्र्थळाचा 
प्रवकास करण्याकरीता कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
नसल्यास, प्रवलींबाची कारण ेकाय आहेत ? 
  
श्री.आहदत्य ठािरे : (१) नाही.  
(२) व (३) श्जल्हा ननयोजन सशमती, पालघरकडून पया् नस्र्थळ प्रवकास 
योजना सन २०१९-२०२० अींतगात झाप ते भोपतगड या ४.०० कक.मी. 
लाींबीच्या व रुपये ४९.९६ लक्ष रकमेच्या रस्त्याच्या कामास मींजूरी िेण्यात 
आली असून त्यापैकी २.८०० कक.मी. रस्त्याचे काम पूणा झाले आहे.  
 भोपतगड या पया् नस्र्थळाकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर सींरक्षण शभींत 
बाींिणे हे रुपये २४.९८ लक्ष रकमेचे काम पूणा करण्यात आले आहे. 
 जव्हार ते भोपतगड रस्त्यावर दििाििाक फलक लावण्याचे िस्ताप्रवत 
आहे.  
(४) नाही. 
(५) िचन उद् भवत नाही. 
(६) िचन उद् भवत नाही. 
 

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

हातिणांगले (जज.िोल्हापूर) तालुक्यातील औद्योधगि िसाहतीतील 
साांडपाण्यामुळे पररसरातील शेतीचे नुिसान होत असल्याबाबत 

  

(३२) * १३५५५ श्री.सदाशशि खोत, श्री.नागोराि गाणार, श्री.गोवपचांद पडळिर, 
श्री.विजय ऊफच  भाई धगरिर, अॅड.ननरांजन डािखरे : सन्माननीय पयाचिरण ि 
िातािरणीय बदल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) हातकणींगले (श्ज.कोल् हापूर) तालुक् यातील लक्ष् मी औद्योधगक वसाहत 
महेि िोसेसर िा.शल., युननरोज िोसेसर िा.शल. व लक्ष् मी को.ऑ. िोसेसर 
िा.शल. या कीं पनीमिील रसायनयुक् त साींडपाणी नतळवणी गावातील हद्िीतून 
सोडत असल् याचे माहे फेबु्रवारी, २०२२ च् या सुमारास ननििानास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सिर रसायनयुक् त साींडपाणी िेतकऱ् याींच् या िेतात गेल् यामुळे 
िेतीचे नुकसान होत असून सिर रसायनयुक् त पाणी कायमस् वरुपी बींि व् हाव े
याकरीता तेर्थील ितेकऱ् याींची मागणी होत असतानािेखील सींबींधित 
अधिकाऱ् याींनी कोणतीही कारवाई केलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, उपरोक् त िकरणी िासनाने चौकिी करुन रसायनयुक् त पाणी 
बींि होण्याकरीता कायावाही करुन िेतकऱ्याींच्या मागणीकडे िलुाक्ष करीत 
असलेल्या सींबींधिताींप्रवरुध्ि कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.आहदत्य ठािरे : (१) हे खरे नाही. तर्थाप्रप, िचनािीन प्रवषयाबाबत िाप्त 
तिारीींच्या अनुषींगाने महाराषर ििषूण ननयींरण मींडळामाफा त करण्यात 
आलेल्या पाहणीिरम्यान मे.इचलकरींजी पावरलूम मेगा क्लस््र शल. या 
कारखान्याच्या मागील बाजूच्या सींरक्षण शभींतीमिून साींडपाणी नतळवणी 
नाल्यात जात असल्याचे ननििानास आले होते. 
(२) व (३) मे.इचलकरींजी पावरलूम मेगा क्लस््र शल. या कारखान्याच्या 
मागील बाजूच्या सींरक्षण शभींतीमिून साींडपाणी नतळवणी नाल्यात जात 
असल्याचे ननििानास आल्याने महाराषर ििषूण ननयींरण मींडळामाफा त सिर 
उद्योगास दिनाींक २८/०९/२०२१ रोजी कारण े िाखवा नो्ीस व दिनाींक 
११/०३/२०२२ रोजी िस्ताप्रवत आिेि बजावण्यात आल ेआहेत. 
 श्जल्हा अिीक्षक कृषी अधिकारी, कोल्हापूर याींच्याकडून िाप्त 
अहवालानूसार िचनािीन पररसरामध्ये रसायनयुक्त साींडपाण्यामुळे िेतीच े
नुकसान झाल्याबाबतच्या तिारी त्याींच्या कायाालयाकडे िाप्त झालेल्या 
नाहीत. 
(४) िचन उद् भवत नाही. 
 ----------------- 
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राज्यातील खाजगी शाळाांमधील शशक्षिाांना प्रशशक्षक्षत  
पदिीधर िेतनशे्रणी देय ठरविण्याबाबत 

 

(३३) * १२१३० श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.विजय ऊफच  भाई 
धगरिर, डॉ.पररणय फुिे, श्री.प्रिीण दटिे, श्री.रमेश िराड, श्री.रमेशदादा 
पाटील : सन्माननीय शालये शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) खाजगी िाळाींमिील शिक्षक व शिक्षकेतर कमाचाऱ्याींच्या सेवा महाराषर 
खाजगी िाळाींमिील कमाचारी (सेवेच्यािती) ननयमावली १९८१ मिील 
तरतूिीींच्या अधिन असून ननयमावली १९८१ मिील अनुसूची ब मध्ये शिक्षक 
पिाच्या पारता अनुसूची क मध्ये िेय वेतनशे्रणी ननश्चचत केली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, अनुसूची ब मिील शिक्षक पिाच्या पारतेमध्ये सुिारणा न 
करता िासन ननणाय दिनाींक १३/०२/२०१३ अन्वये शिक्षक पारता परीक्षा 
(्ी.ई.्ी.) बींिनकारक करण्यात आली असून अनुसूची ब मध्ये सुिारणा 
िस्ताप्रव त करुन िासन ननणाय दिनाींक ०७/०२/२०१९ अन्वये िस्ताप्रवत शिक्षक 
पारता परीक्षा (्ी.ई.्ी.) बींिनकारक करण्यात आली व दिनाींक १३/०२/२०१३ 
चा िासन ननणाय अधििशमत करण्यात आला, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, िासन ननणाय दिनाींक १३/०२/२०१३ अधििशमत केल्यामुळे 
दिनाींक १३/०२/२०१३ त ेदिनाींक ०६/०२/२०१९ या कालाविीत ननयुक्त झालेल्या 
शिक्षकाींना ्ीई्ी परीक्षा उत्तीणा करण्याच े कायिेिीर बींिन नसून दिनाींक 
१३/०२/२०१३ नींतर ननयुक्त झालेल्या व शिक्षक पारता परीक्षा (्ी.ई.्ी.) 
िारण न केलेल्या शिक्षकाींचे माहे जानेवारी, २००० पासूनचे वेतन रोखण्यात 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, इयत्ता ६ वी ते ८ वी मध्ये शिकप्रवणाऱ्या ३ िशिक्षक्षत 
पिवीिर शिक्षकाींपैकी एका शिक्षकाला िशिक्षक्षत पिवीिर वेतनशे्रणी व २ 
शिक्षकाींना िशिक्षक्षत अपिवीिर वेतनशे्रणी िासन ननणायाद्वारे िेय करण्यात 
आल्याने शिक्षकाींमध्ये असींतोष ननमााण झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(५) असल्यास, उपरोक्त िकरणी िासनाने चौकिी करुन अनुसूची क मिील 
तरतूिीींचे उल्लींघन करुन िशिक्षक्षत पिवीिर शिक्षकाींना वेतनशे्रणी िेय 
ठरप्रवण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, नसल्यास, 
प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

प्रा. िषाच गायििाड : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) हे खरे नाही. 
 बालकाींचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिननयम, २००९ 
अन्वये िैक्षणणक िाधिकरण म्हणून घोप्रषत केलेल्या राषरीय शिक्षक शिक्षण 
पररषिेने दिनाींक २३/८/२०१० च्या अधिसूचनेन्वये िार्थशमक शिक्षकाींकरीता 
िैक्षणणक व व्यावसानयक अहाता ननश्चचत करताना, शिक्षकाींनी शिक्षक पारता 
परीक्षा (TET) उत्तीणा असण ेअननवाया केले. 
 याबाबत िासन ननणाय दिनाींक १३/२/२०१३ अन्वये तसेच वेळोवेळी 
ननगाशमत केलेल्या इतर िासन ननणायाींन्वये राषरीय शिक्षक शिक्षण पररषिेने 
ननश्चचत केलेली ्ीई्ी उत्तीणा असणे अननवाया आहे. त्यामुळे दिनाींक 
१३/०२/२०१३ नींतर ननयुक्त होणाऱ्या िार्थशमक शिक्षकाींना शिक्षक पारता 
परीक्षा (TET) उत्तीणा होणे अननवाया आहे. 
 कायारत िार्थशमक शिक्षकाींना शिक्षक पारता परीक्षा (TET) उत्तीणा 
होण्यासाठी राषरीय शिक्षक शिक्षण पररषिेने दिलेली मुित दिनाींक ३१/३/२०१९ 
रोजी सींपुष्ात आल्याने ्ीई्ी उत्तीणा नसलेल्या शिक्षकाींच े वेतन बींि 
करण्याची सूचना िार्थशमक सींचालनालयाच्या दिनाींक २४/१२/२०१९ च्या 
परान्वये िेण्यात आली. 
(४) व (५) इयत्ता ६ वी ते ८ वी या वगांना शिकप्रवणाऱ् या पिवीिर 
शिक्षकाींपकैी १/३ शिक्षकाींना सेवाज्येषठतेनुसार पिवीिर वेतनशे्रणी िेण्याची 
तरतूि िासन ननणाय दिनाींक १३/१०/२०१६ अन्वये करण्यात आली आहे. 

 ----------------- 
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िाशाळा (ता.जव्हार, जज.पालघर) पररसराच्या पयचटन 
वििास ननधीमध्ये गैरव्यिहार झाल्याबाबत 

  

(३४) * १३२३८ अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.प्रसाद लाड, 
डॉ.पररणय फुिे : सन्माननीय पयचटन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) वािाळा (ता.जव्हार, श्ज.पालघर) येर्थे पया् न प्रवकासाच्या कामासाठी 
को्यविी रुपयाींचा ननिी खचा झाला असून सिरहू पररसराच े सुिोशभकरण 
करण्यात आले नसल्याच े माहे जानेवारी, २०२२ मध्ये वा त्यािरम्यान 
ननििानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ग्रामीण भागात सूयामाळ, जव्हार आिी दठकाणी पया् न 
प्रवकासाच्या नावाखाली गैरव्यवहार होत असून श्जल्हा ििासन त्याकडे िलुाक्ष 
करीत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त िकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढळून आले, तद्नुसार सिरहू ननिी िकरणात गैरव्यवहार 
करणाऱ् याींप्रवरुध्ि कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.आहदत्य ठािरे : (१) नाही. 
(२) िचन उद् भवत नाही. 
(३) िचन उद् भवत नाही. 
(४) िचन उद् भवत नाही. 
 

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

मुांबई विद्यापीठाच्या िशलना सांिुलात पाणर्थळ  
क्षेत्रािर भराि टािून बाांधिाम िेल्याबाबत 

  

(३५) * १३५३७ श्री.विलास पोतनीस, श्री.सुननल शशांदे : सन्माननीय उच् च ि 
तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मुींबई प्रवद्यापीठाच्या कशलना सींकुलात पाणर्थळ क्षेरावर भराव ्ाकून 
बाींिकाम करण्यात आल्याच ेदिनाींक १ फेबु्रवारी, २०२२ रोजी वा त्यासुमारास 
ननििानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त जागचे्या जैवप्रवप्रविता अहवालात पाणर्थळ क्षेर नोंि 
असतानाही मुींबई प्रवद्यापीठाने सिरहू जागा भाडयाने दिली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त िकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढळून आले, तद्नुसार उक्त िकरणातील िोषी अधिकारी/ 
कमाचाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री.उदय सामांत : (१) हे खरे नाही. 
(२) सिरची जागा पाणर्थळ स्वरुपाची नसून, उच्चिाब ताराींच्या खालील 
वापरात नसलेली जागा काही अ्ी व ितीच्या अधिन राहून भाडेतत्वावर 
उपलब्ि करुन दिली आहे. 
(३) व (४) िचन उद् भवत नाही. 
 

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

नाांदेड शहरातील “उदुच घर” इमारतीचे बाांधिाम 
ननिृष्ट्ट दजाचचे झाल्याबाबत 

  

(३६) * १३३७२ श्री.प्रविण दरेिर, श्री.विजय ऊफच  भाई धगरिर, डॉ.पररणय 
फुिे, श्री.सुरेश धस, श्री.सदाशशि खोत, श्री.प्रसाद लाड, श्री.गोवपचांद पडळिर, 
डॉ.रणजजत पाटील, श्री.ननलय नाईि, श्री.प्रिीण दटिे, श्री.रमेशदादा पाटील, 
अॅड.ननरांजन डािखरे : सन्माननीय अल्पसांखयाांि वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) नाींिेड िहरामध्ये उिुा भाषेच्या सींविान व प्रवकासासाठी रुपये ८ को्ी २० 
लाख खचा करुन बाींिण्यात आलेल्या उिुा घराचे उद्घा्न होवून ६ मदहने 
होण्यापूवीच इमारतीला भेगा पडल्याचे ननििानास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सिरहू इमारतीच्या ननकृष् िजााच्या बाींिकामासींिभाात तेर्थील 
नागररकाींनी तिार करुनही सींबींधित अधिकारी त्याकडे िलुाक्ष करीत आहेत, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त िकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढळून आले, तद्नुसार सिर इमारत बाींिकामाच्या िजााबाबत चौकिी 
करुन सींबींधित िोषी कीं रा्िाराप्रवरुध्ि कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत? 
  

श्री.निाब मशलि : (१) अींित: खरे आहे. 
(२) नाही.  
(३) होय. सिर िकरणी श्जल्हाधिकारी, नाींिेड याींच्याकडून िाप्त 
अहवालानुसार सिरचे काम पूणा होऊन आजशमतीस ५ वषाापके्षा जास्त 
कालाविी झालेला आहे.  
 यासींिभाात िाप्त झालेल्या तिारीच्या अनुषींगाने सावाजननक बाींिकाम 
प्रवभागाच्या सींबींधित उप अशभयींता आणण िाखा अशभयींता या ताींबरक 
अधिकाऱ्याींनी पुनचच: इमारतीची पाहणी केली असून त्या प्रवभागाच्या 
अहवालानुसार सिर इमारतीचे छत सपा् असून सुश्स्र्थतीत आहे. त्याला 
कोणत्याही िकारच्या भेगा पडलेल्या नाहीत ककीं वा धगलावा कोसळलेला नाही. 
बाहेरील बाजूने पादहल्यावर गोलाकार/घुम्ाच्या आकाराचे छत दिसते. सिरचे 
घुम्ाच्या आकाराचे छत R.C.C. िकारचे असून, केवळ Elevation (िेखावा) 
साठी तयार करण्यात आलेले आहे. वातावरणातील/ तापमानातील बिलामुळे 
काही कालाविीने सामान्यत: Surface Cracks पषृठभागावर आढळून येतात. 
तसे ते घुम्ाकार छताच्या धगलाव्यावर आढळून आले असून, धगलावा 
कोसळल्याने छत िोकािायक आहे या म्हणण्यात कोणतेही तर्थय आढळून 
आलेले नाही. 
 उर्दु घराच्या इमारत बाींिकामाच्या प्रवप्रवि ्प्प्याींवर आवचयकतेनुसार 
चाचण्या घेण्यात आल्या असून सिरचे बाींिकाम ननकषाींनुसारच पूणा झाले 
आहे व सिरची इमारत िोकािायक श्स्र्थतीत नाही.  
(४) िचन उद् भवत नाही. 

----------------- 
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सािांगी मग्रापूर (ता.चाांदरू, जज.अमरािती) ग्रामपांचायतीस 
पाणीपुरिठा योजना मांजूर िरण्याबाबत 

  

(३७) * १३३४७ श्री.प्रसाद लाड, डॉ.(श्रीमती) मननषा िायांदे : सन्माननीय 
पाणीपुरिठा ि स्िच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) चाींिरू (श्ज.अमरावती) तालुक्यातील सावींगी मग्रापूर ग्रामपींचायतीमिील 
वॉडा ि. १ मध्ये मागील १ मदहन्याींपासून नळाद्वारे होणारा पाणीपुरवठा बींि 
करण्यात आल्याने तेर्थील ग्रामस्र्थाींना पाण्यासाठी वणवण करावी लागते, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सावींगी मग्रापूर ग्रामपींचायतीच्या वॉडा ि. १ मिील 
ग्रामस्र्थाींना नवीन नळपाणी योजना शमळावी, तसेच ननयशमत व सुरळीत 
पाणीपुरवठा सुरु करण्यासाठी मागील १ वषाापासून तहशसलिार, चाींिरू रेल्वे, 
ग्प्रवकास अधिकारी, पींचायत सशमती, चाींिरू रेल्वे आिीींकडे सातत्याने 
मागणी व तिारी करूनही त्याकडे िलुाक्ष झाल्याने वॉडाातील नागररकाींनी 
दिनाींक २ फेबु्रवारी, २०२२ पासून गावाबाहेरील प्रवदहरीनजीक दठयया आींिोलन 
सुरु केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिरहू ग्रामपींचायतीतील अन्य वॉडाामध्ये ननयशमत, सुरळीत व 
मुबलक पाणीपुरवठा सुरू असताना केवळ वॉडा ि. १ मध्ये मागील         
१ मदहन्याींपासून पाणीपुरवठा बींि करण्याची सवासािारण कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, उपरोक्त िकरणी िासनाने चौकिी केली आहे, चौकिीत काय 
आढळून आले, तद्नुसार वॉडा ि. १ मध्ये प्रवनाप्रवलींब सुरळीत व ननयशमत 
पाणीपुरवठा होण्याच्यादृष्ीने कायावाही करुन सींबींधिताींप्रवरुध्ि कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.गुलाबराि पाटील : (१) नाही. 
(२) हे अींित: खरे आहे. नप्रवन पाईपलाईन ्ाकून ित्येक घराला कनेक्िन 
िेणे, नवीन पाण्याची ्ाकी व बसप्रवलेले व्हॉल काढणे याची मागणी केली 
आहे. 
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(३) व (४) सिर वॉडा ि. १ मध्ये एकूण ९१ कु्ुींब राहत असून ५४ कु्ुींबाींना 
नळ कनेक्िन िेण्यात आले आहे. सद्य:श्स्र्थतीत असलेल्या पाईपलाईन 
कालबाह्य असल्याने नवीन कनेक्िन िेणे िक्य नसल्याचे ग्प्रवकास 
अधिकारी याींच्या तपासणीत दिसून आले आहे. 
 सिर गावाकरीता जलजीवन शमिन व ग्रामपींचायत प्रवत्त आयोग याींच े
सींयुक्त ननिीमधून रेरोकफ्ीींग अींतगात योजना िस्ताप्रवत असून योजनेच्या 
रुपये २४,६७,६४९ ककींमतीच्या अींिाजपरकास श्जल्हा पररषि अमरावती 
स्तरावरुन ििासकीय मान्यता ििान करण्यात आली आहे. सिर कामाचा 
कायारींभ आिेि दिनाींक २४/०२/२०२२ रोजी िेण्यात आला असून तात्काळ काम 
सुरु करण्याचे दृष्ीने कायावाही सुरु आहे. 
(५) िचन उद् भवत नाही. 
 

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

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

महाराष्ट्र विधानपररषद 
______________________________________________________ 
मुद्रणपवूा सवा िकिया महाराषर प्रविानमींडळ सधचवालयाच्या सींगणक यींरणेवर करण्यात आली आहे. 

मुद्रण: िासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई. 


