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

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

मांगळिार, हदनाांि १५ माचच, २०२२ / फाल्गनु २४, 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 - ४१ 
------------------------------------- 

  

राज्यातील अनुदानप्राप्त उच्च माध्यशमि शाळा / िननष्ट्ठ 
महाविद्यालयातील िाढीि शशक्षि पदाांना मान्यता देण्याबाबत 

  

(१) * ११९३९ श्री.विक्रम िाळे, श्री.बाळाराम पाटील, श्री.किशोर दराड,े 
डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.अशभजजत िांजारी, डॉ.िजाहत शमर्ाच, श्री.राजेश राठोड, 
श्री.जयांत आसगाििर, श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील १०० ्क्के अनदुानप्राप्त उच्च माध्यममक शाळा/कननषठ 
महाविद्यालयातील सन २००३-२००४ त े २०१८-२०१९ या कालािधीत िाढीि 
विद्यार्थी सींख्येमळेु मशक्षक सींच ननधाारणात िाढीि मशक्षक पदे मींजूर 
करण्यात आली, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सींच ननधाारणातील िाढीि मशक्षक पदािर ननयमानसुार 
ननयकु््या करण्यात आल्या ि सदर ननयकु््याींना विभागीय मशक्षण 
उपसींचालकाींनी मान्यता प्रदान केली, तर्थावप, सींच ननधाारणातील िाढीि 
मशक्षक पदाींना मान्यता प्रदान करण्याबाबतचा प्रस्ताि शासन स्तरािर 
प्रलींबबत असल्याने िाढीि पदािर कायारत मशक्षक िेतनापासनू िींचचत आहेत, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणाबाबत महाराषर राज्य मशक्षक पररषद सममतीतरे्फ 
मुींबई येर्थे ददनाींक २ सप् े्ंबर, २०२१ पासनू आींदोलन करण्यात आले, तसेच 
ददनाींक ३ नोव्हेंबर, २०२१ रोजी मा.मशक्षण मींत्री याींच्या बींगल्यासमोर ननदशाने 
करण्यात आली, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, राज्यातील खाजगी मान्यताप्राप्त अनदुाननत कननषठ 
महाविद्यालयाींमधील तसेच उच्च माध्यममक शाळाींमधील सन २००३-०४ त े
२०१०-११ या कालािधीतील व्यपगत पदाींना ि सन २०११-१२ त े२०१८-१९ या 
कालािधीतील उच्च माध्यममक शाळाींतील िाढीि पदाींना मान्यता प्रदान 
करण्याबाबतचा वित्त विभागाकड े अमभप्रायार्था सादर करण्यात आलले्या 
प्रस्तािासींदभाात कोणती कायािाही करण्यात आली आहे, 
(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन, मान्यतकेरीता 
प्रलींबबत असलेले प्रस्ताि ननकाली काढून, ददर्ा काळापासनू विनािेतन काम 
करणाऱ्या कननषठ महाविद्यालयीन मशक्षकाींना िेतन अदा करण्याबाबत तसेच 
िाढीि पदाींना मान्यता प्रदान करुन ननधी उपलब्ध देण्याबाबत कोणती 
कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
  
प्रा. िषाच गायििाड : (१), (२), (३), (४) ि (५) सन २००३-२००४ त े२०१८-
२०१९ या कालािधीतील उच्च माध्यममक शाळा / कननषठ महाविद्यालयातील 
िाढीि पदाचा प्रस्ताि अमभप्रायार्था वित्त विभागास सादर करण्यात आला होता. 
वित्त विभागाने ्याींचे अमभप्राय उपलब्ध करून ददले असनू प्रस्तािाबाबत 
सामान्य प्रशासन विभागाचहेी अमभप्राय प्राप्त करून रे्ण्याबाबत ननदेश ददले 
आहेत. ्या अनषुींगाने प्रस्ताि अमभप्रायार्था सामान्य प्रशासन विभागाकड े
सादर केला आहे. 
 

----------------- 
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िणििली (जज.शसांधुदगुच) तालुक्यातील गािाांना शुध्द पाण्याचा  
पुरिठा िरण्याबाबत 

  

(२) * १२२७२ श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय पाणीपरुिठा ि स्िच्छता मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कणकिली (जज.मस ींधदुगुा) तालकु्यातील नाींदगाि, असलदे, कोळोशी, 
हडपीड, तोंडिली-बािशी तसेच कासाड े इ. गािाींना पाणीपरुिठा करणाऱ्या 
वपयाळी नदीपात्रामध्ये मसलीका िॉमश ींगचे गढूळ पाणी सोडत असल्याच ेमाहे 
डडसेंबर, २०२१ मध्ये िा ्यादरम्यान ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू दवूषत पाणीमळेु गािातील ग्रामस्र्थाींच्या आरोग्यािर 
विपररत पररणाम होत असल्यामळेु शासनाने सींबींचधताींना नदीपात्रात मसलीका 
िॉमश ींगचे दवूषत पाणी सोडण्यास कायमस्िरूपी बींदी र्ालािी अशा मागणीच े
एक सविस्तर ननिेदन मा.पालकमींत्री, मस ींधुदगुा जजल्हा, मा.पाणीपरुिठा ि 
स्िच्छता मींत्री, मखु्य कायाकारी अचधकारी, जजल्हा पररषद मसींधुदगुा, 
जजल्हाचधकारी, मस ींधदुगुा जजल्हा आदीींकड े माहे डडसेंबर, २०२१ मध्ये िा 
्यादरम्यान सादर केल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन, सदरहू ननिेदनातील 
मागणीच्या अनषुींगाने गािातील ग्रामस्र्थाींना शधु्द ि वपण्यायोग्य सरुळीत 
पाणीपरुिठा करण्याच्यादृष्ीने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.गलुाबराि पाटील : (१) ि (२) कणकिली (जज.मस ींधुदगुा) तालकु्यातील 
ग्रामपींचायत कोळोशी, ि ग्रामपींचायत, नाींदगाि, ता.कणकिली याींनी वपयाळी 
नदीपात्रामध्ये मसलीका िॉमश ींगचे गढूळ पाणी सोडत असल्याबाबत नोव्हेंबर, 
२०२१ मध्ये तहमसलदार, कणकिली याींच्याकड ेतक्रार केली होती.  
(३) उक्त तक्रारीच्या अनषुींगाने मींडळ अचधकारी, नाींदगाि ता.कणकिली 
याींचेमार्फा त स्र्थळ पाहणी करण्यात आलेली आहे. तसेच ननिेदनातील 
मागणीच्या अनषुींगाने उपप्रादेमशक अचधकारी, महाराषर प्रदषूण ननयींत्रण 
मींडळ, उपप्रादेमशक कायाालय, र्नाचगरी याींना उक्त प्राप्त तक्रारीच्या 
अनषुींगाने पाहणी करून प्रचमलत कायद्यातील तरतदूीनसुार कायािाही 
करण्याबाबत तहमसलदार, कणकिली याींच्यामार्फा त कळविण्यात आल ेआहे. 
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 कणकिली (जज.मस ींधदुगुा) तालकु्यातील नाींदगाि, असलदे, कोळोशी, 
हडपीड, तोंडिली-बािशी तसेच कासाड ेयेर्थील ग्रामपींचायतीच्या नळ योजनाींचे 
उद्भि ि सािाजननक विदहरी वपयाळी नदीपात्रालगत अजस्त्िात आहेत. 
वपयाळी नदीपात्रालगत नाींदगाि येर्थे १ सािाजननक विहीर, असलदे येर्थे २ 
सािाजननक विहीरी, कोळोशी येर्थे नळ योजनेची १ उद्भि विहीर, तोंडिी-
बािशी येर्थे २ उद्भि विदह री आहेत. कासाड े येर्थे र्थे् नदीपात्रात कोणताही 
उद्भि नसल्याने ननयममत पाणी गढूळ होत नाही. सदर विदह रीींमध्ये 
ननयममत TCL पािडर ि तरु्ी ्ाकून पाण्याच ेशधु्दीकरण करून गािाला 
शधु्द पाण्याचा परुिठा केला जातो. 
 माहे डडसेंबर-२०२१ या कालािधीत नाींदगाि, असलदे, कोळोशी, 
हडपीड, तोंडिली-बािशी तसेच कासाड े या गािातील एकूण ६९ स्त्रोताींच े
विदहरीच े पाणी नमनेु रासायननक तपासणीकरीता पाठविले असता 
प्रयोगशाळेच्या तपासणी अहिालानसुार सिा पाणी नमनेु वपण्यास योग्य 
असल्याच ेआढळून आल ेआहे.  
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 

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

मुजस्लम समाजाला शैक्षणणि ि नोिरीमध्ये आरक्षण देण्याबाबत 
  

(३) * १२७१५ श्री.प्रविण दरेिर, श्री.विजय ऊफच  भाई धगरिर, डॉ.पररणय 
फुिे, श्री.सरेुश धस, श्री.सदाशशि खोत, श्री.प्रसाद लाड, श्री.गोवपचांद पडळिर, 
श्री.ननलय नाईि, श्री.प्रिीण दटिे, श्री.रमेशदादा पाटील, अॅड.ननरांजन डािखरे, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.विक्रम िाळे : सन्माननीय 
अल्पसांखयाांि वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मजुस्लम समाजाला शकै्षणणक सींस्र्थाींमध्ये आणण नोकरीमध्ये पाच ्क्के 
आरक्षण देण्याबाबतचा अध्यादेश ननगाममत करण्याबाबत, तसेच ्याबाबतचा 
कायदा तयार करुन शकै्षणणक िषा सरुू होण्याअगोदर मजुस्लम समाजाला 
आरक्षण देण्याचे शासनाच्या विचाराधीन आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मजुस्ल म समाजास सामाजजक ि शकै्षणणक तसेच आचर्थाक 
मागास ननकषाच्या आधारे आरक्षण देण्यात यािे असे आदेश मा.उच्च 
न्यायालयाने ददले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, मजुस्लम समाजाला आरक्षण देण्याबाबत २० मदहन्याींचा 
कालािधी होिनूही शासनाने आरक्षणाबाबत कोणताही ननणाय रे्तला नसल्याने 
आरक्षणाबाबतची सविस्तर मादहती देण्यात यािी, अशी मागणी 
लोकप्रनतननधीींनी शासनाकड ेकेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन मसु्लीम समाजाला 
शकै्षणणक सींस्र्था ि नोकरीमध्ये आरक्षण देण्याबाबत कोणती कायािाही केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.निाब मशलि : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२), (३) ि (४) सामान्य प्रशासन विभागाच्या ददनाींक ०९/०७/२०१४ रोजीच्या 
अध्यादेशानसुार मजुस्लम (विशषे मागासप्रिगा) समाजासाठी नोकरीमध्ये ि 
शकै्षणणक सींस्र्थामध्ये प्रिेशासाठी ५ ्क्के आरक्षण देण्यात आल े होत.े 
याबाबत मा.उच्च न्यायालयात याचचका दाखल करण्यात आल्या आहेत. 
मा.उच्च न्यायालयाने ददनाींक १४/११/२०१४ रोजी या प्रकरणी अींतररम ननणाय 
ददला आहे. सदर अींतररम आदेशाद्िारे शासकीय ि अनदुाननत शकै्षणणक 
सींस्र्थेमध्ये प्रिेशासाठी ददलेले आरक्षण अबाचधत ठेिण्यात आलेले आहे. परींत ु
खाजगी विनाअनदुाननत सींस्र्थाींमधील प्रिेश ि शासकीय सेिेतील भरतीसाठी 
ददलेल्या आरक्षणाला स्र्थचगती ददली आहे. सदर अध्यादेशाचे ददनाींक 
२३/१२/२०१४ पयतं कायद्यात रुपाींतर न झाल्याने अध्यादेश व्यपगत झाला 
आहे. तर्थावप, ददनाींक ०९/०७/२०१४ त े ददनाींक २३/१२/२०१४ या काळातील 
शासकीय तसेच अनदुाननत शकै्षणणक सींस्र्थाींमधील प्रिेश अबाचधत ठेिण्यात 
आलेले आहेत. तसेच ददनाींक ०९/०७/२०१४ त े ददनाींक १४/११/२०१४ या 
दरम्यानच्या काळातील शासकीय सेिेत झालेल्या ननयकु््या अबाचधत राहणार 
आहेत. सद्य:जस्र्थतीत आरक्षणाची मयाादा ५०% पके्षा जास्त होत असल्याने 
मजुस्लम समाजास आरक्षण देता येणे शक्य नाही. तर्थावप, आरक्षणाची मयाादा 
५०% पेक्षा जास्त करण्यास मशचर्थलता प्राप्त झाल्यानींतर सदर आरक्षण 
देण्याबाबत उचचत कायािाही करण्यात येईल. 
(५) प्रश्न उद् भित नाही. 
 

----------------- 
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िररष्ट्ठ महाविद्यालयातील बबगर नेट/सेट अधधव्याखयातयाांच्या  
सेिा ग्राह्य धरणेबाबत 

  

(४) * १२२८१ डॉ.रणजजत पाटील : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १०३७९ ला हदनाांि   
२७ डडसेंबर, २०२१ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय उच् च ि तांत्र 
शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िररषठ महाविद्यालयातील सन १९९१ त े २००० या कालािधीत सेिेत 
आलेल्या बबगर ने्/से् पात्रताधारक अचधव्याख्या्याींच्या सेिा ग्राह्य धरुन 
्याींना इतर सिा अनषुींचगक लाभ देण्याबाबत मा.सिोच्च न्यायालयाने ि 
मा.उच्च न्यायालयाने ददलेल्या ननणायानसुार सींबींचधत याचचकाक्यांना ्याींच्या 
सेिा ग्राह्य धरुन सिा लाभ देण्याची कायािाही पणूा केली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन न्यायालयात न 
गेलेल्या ्या समान इतर अचधव्याख्या्याींच्या सेिा ननयकु्ती ददनाींकापासनू 
ग्राह्य धरुन अनषुींचगक लाभ देण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.उदय सामांत : (१) ि (२) विद्यापीठ अनदुान आयोगाने ददनाींक 
१९/०९/१९९१ च्या अचधसचूनेनसुार अकृषी विद्यापीठे ि सींलजग्नत 
महाविद्यालयात अध्यापक म्हणून ननयकु्त होण्यासाठी ने्/से् अहाता विदहत 
केलेली आहे. सदर शकै्षणणक अहाता शासन ननणाय ददनाींक २३/१०/१९९२ नसुार 
राज्यातील अकृषी विद्यापीठे ि सींलजग्नत महाविद्यालयाींना लाग ू करण्यात 
आलेली आहे. ददनाींक २३/१०/१९९२ त े ददनाींक ०३/०४/२००० कालािधीत 
ननयकु्त बबगर ने्/से् अध्यापकाींनी ्याींच्या सेिाकालािधीत विद्यापीठ 
अनदुान आयोगाने विदहत केलेली शकै्षणणक अहाता धारण केली नाही, अशा 
अध्यापकाींच्या सेिा शासन ननणाय ददनाींक २७/०६/२०१३ अन्िये काही अ्ी ि 
शतीच्या अधीन राहून शासन ननणायाच्या ददनाींकापासनू सिा प्रयोजनार्था ग्राह्य 
धरण्याचा ननणाय रे्ण्यात आलेला आहे. सदरहू शासन ननणायाच्या विरोधात 
मा.उच्च न्यायालय, मुींबई तसेच औरींगाबाद ि नागपरू खींडपीठ येर्थे ने्/से् 
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अहातबेाबत दाखल असलेल्या सिा याचचकाींिर एकबत्रत सनुािणी रे्ण्याबाबत 
मा.सिोच्च न्यायालयाने ददलेल्या ननदेशानसुार या. क्र.२०८२/२०१३ ि इतर 
समविषयाच्या याचचकाींिर ददनाींक २३/१२/२०१५ रोजी एकबत्रत सनुािणी झाली 
ि ्यामध्ये शासन ननणाय ददनाींक २७/०६/२०१३ िधै ठरविला आहे. मा.उच्च 
न्यायालयाच्या सदर आदेशाविरुध्द मा.सिोच्च न्यायालयात विशषे अनमुती 
याचचका दाखल झालेल्या असनू प्रकरण सद्य:जस्र्थतीत न्यायप्रविष् आहे. 
दरम्यान मा.उच्च ि मा.सिोच्च न्यायालयाचे आदेश विचारात रे्ऊन 
मा.मींबत्रमींडळाच्या मान्यतनेे ददनाींक २३/१०/१९९२ त े ददनाींक ०३/०४/२००० या 
कालािधीत ननयकु्त बबगर ने्/ से् अध्यापकाींना ्याींच्या मळू ननयकु्तीचा 
ददनाींक ग्राह्य धरुन त्कालीन प्रचमलत धोरणानसुार सेिाननितृ्तीिेतन लाग ू
करण्याचा धोरणा्मक ननणाय रे्ण्यात आला असनू ्यानसुार ददनाींक 
२९/१०/२०२१ रोजीचा शासन ननणाय ननगाममत करण्यात आला आहे.  
(३) प्रश्न उद् भित नाही. 

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

ठाणे जजल्हा पररषदेच्या शशक्षण विभागातील ररक्त पदे भरण्याबाबत 
  

(५) * १२३४२ श्री.रवि ांद्र फाटि : सन्माननीय शालये शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ठाणे जजल्हा पररषदेतील मशक्षणाचधकारी, उपमशक्षणाचधकारी, ग् 
मशक्षणाचधकारी, विस्तार अचधकारी अशी मशक्षण विभागातील मह्िाची पदे 
ररक्त असल्याच ेमाहे डडसेंबर, २०२१ मध्ये िा ्यादरम्यान ननदशानास आल े
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ररक्त पदाींमळेु अन्य अचधकाऱ्याींना इतर विभागाींचा प्रभारी 
पदभार देण्यात आला आहे, सदर अचधकारी मळू आस्र्थापनेच्या जागेिर 
अचधक िेळ काम कररत असनू उरलेला िेळ प्रभारी पदासाठी देतात, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, प्रभारी अचधकारी अपेक्षक्षत काम करत नसल्याने गाि, 
तालकु्याच्या दठकाणाहून जजल्हा पररषदेत कामाकरीता येणाऱ्या मशक्षकाींना 
िारींिार ये-जा करािी लागत,े अशी तक्रार ठाणे जजल्हा मशक्षक भारती 
सींर््नेने जजल्हा पररषदेच्या िररषठाींकड ेकेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 



8 

(४) असल्यास, ररक्त पदाींमळेु मशक्षकाींचे प्रश्न प्रलींबबत रादहले असनू, 
विभागात प्रभारी अचधकाऱ्याींमळेु गरैव्यिहाराच,े लाचखोरीचे प्रमाण िाढले 
असल्याचेही ननदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन ठाणे जजल्हा पररषदेच्या 
मशक्षण विभागातील ररक्त पदे भरण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. िषाच गायििाड : (१) ि (२) अींशत: खरे आहे. 
(३) असे ननिेदन सदर कायाालयास प्राप्त नाही. 
(४) हे खरे नाही. 
(५) ररक्त पदे भरण्याबाबत आिश्यक कायािाही चाल ूआहे. 
(६) प्रश्न उद् भित नाही. 

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

राज्यातील जजल्हा पररषद शाळाांमधील िला, क्रीडा ि िायाचनुभि 
शशक्षिाांना स्थायी सेिेची सांधी उपलब्ध िरून देणेबाबत 

  

(६) * १२७५८ श्री.किरण सरनाईि : सन्माननीय शालये शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील जजल्हा पररषद शाळेमध्ये सन २०१३ त े२०१९ पयतं कायारत 
असलेल्या कला, क्रीडा ि कायाानभुि मशक्षकाींना सेिेत पनु्हा सामािनू रे्ऊन, 
्याींच्या झालेल्या सेिेचा विचार करून स्र्थायी सेिेची सींधी उपलब्ध करून 
देणेबाबत कोणतीच कायािाही झाली नसल्याचे माहे जानेिारी, २०२२ च्या 
पदहल्या सप्ताहात ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार कला, क्रीडा ि कायाानभुि मशक्षकाींना स्र्थायी 
सेिेची सींधी उपलब्ध करून देणेबाबत कोणती कायािाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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प्रा. िषाच गायििाड : (१) ि (२) सद्य:जस्र्थतीत प्रकरण न्यायप्रविष् असनू 
मा.उच्च न्यायालयाने अींनतम आदेश अद्याप ददलेले नाहीत. 
(३) प्रश्न उद् भित नाही. 

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

राज्यातील अिृषी विद्यापीठे ि सांलजननत महाविद्यालयीन शशक्षिेतर 
िमचचाऱ याांना िेतन थिबािी देण्याबाबत 

  

(७) * ११८०६ श्री.सनतश चव्हाण, श्री.अमरनाथ राजरूिर, श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.सदाशशि खोत : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १०३६५ ला हदनाांि २७ डडसेंबर, 
२०२१ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील शासकीय ि इतर पात्र कमाचाऱ् याींना ददनाींक ०१/०१/२०१६ 
पासनू सातव्या िेतन आयोगानसूार सधुाररत िेतन देण्याचा ननणाय राज्य 
मींबत्रमींडळाच्या ददनाींक २७ डडसेंबर, २०१८ रोजीच्या मींबत्रमींडळ बठैकीत रे्तला 
असनू राज्यातील १३ अकृषी विद्यापीठे ि सींलजग्नत महाविद्यालयाींतील   
३०-३५ हजार मशक्षकेतर कमाचाऱ्याींना सातव्या िेतन आयोगानसुार सधुाररत 
िेतनसींरचनेचे लाभ ददनाींक १ जानेिारी, २०१६ (पासनू) ऐिजी ददनाींक       
१ नोव्हेंबर, २०२० रोजी अनजु्ञेय केला आहे. हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ददनाींक १ जानेिारी, २०१६ त े ३१ ऑक््ोबर, २०२० या 
कालािधीतील ५८ मदहन्याींची र्थकबाकी शासनाकडून नाकारली असनू अकृषी 
विद्यापीठ ि महाविद्यालयीन मशक्षकेतर कमाचाऱ्याींना सन १९९६ पासनू सरुु 
असलेली १२ ि २४ िषााची कालबध्द पदोन्नती योजना ददनाींक ०७ डडसेंबर, 
२०१८ रोजी रद्द केल्याने सेिाननितृ्त कमाचाऱ्याींच्या अनतप्रदानाची िसलूी 
ननितृ्ती उपदान ि भविषय ननिााह ननधी मधून करण्यात येत असल्यामळेु 
कमाचाऱ्याींना आचर्थाक समस्येला सामोरे जािे लागत आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, ददनाींक ०८ डडसेंबर, २०२० रोजीच्या अचधसचूनेतील अनकु्रमाींक  
१(३) नसुार ददनाींक ०१ जानेिारी, २०१६ त े ददनाींक ३१ ऑक््ोबर, २०२० 
पयतंची र्थकबाकी अनजु्ञेय असणार नाही, असा ननणाय रे्तला आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, सदर अकृषी विद्यापीठे ि सींलजग्नत महाविद्यालयाींच्या 
मशक्षकेतर कमाचाऱ् याींच्या मागणीसींदभाात महाविद्यालयीन ि विद्यापीठातील 
सेिक सींयकु्त कृती सममती याींनी ननिेदनाद्िारे मा.उच्च ि तींत्र मशक्षण मींत्री 
याींना ददनाींक २९ नोव्हेंबर, २०२१ रोजी मागणी करुनही याबाबत शासनाने 
कोणतीही कायािाही केली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन मशक्षकेतर 
कमाचाऱ् याींना ददनाींक ०१ जानेिारी, २०१६ त े ददनाींक ३१ ऑक््ोबर, २०२० 
पयतंची सातव्या िेतन आयोगातील िेतनाची र्थकबाकी देण्यासाठी कोणती 
कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.उदय सामांत : (१), (२), (३), (४) ि (५) राज्यातील अकृषी विद्यापीठाींना 
सातिा िेतन आयोग लाग ू करण्याबाबतचा ननणाय ददनाींक १४/१०/२०२० 
रोजीच्या मींबत्रमींडळ बठैकीत रे्ण्यात आलेला आहे. कोविड-१९ या सींसगाजन्य 
आजारामळेु उद्भिलेल्या पररजस्र्थतीत राज्याच्या आचर्थाक जस्र्थतीचा विचार 
करून सींबींचधत कमाचाऱ्याींना सातव्या िेतन आयोगाचा लाभ ददनाींक 
०१/०१/२०१६ पासनू काल्पननकरर्या मींजूर करून प्र्यक्ष लाभ ददनाींक 
०१/११/२०२० पासनू अनजु्ञेय केलेले आहेत. 
 तसेच राज्यातील महाविद्यालयीन मशक्षकेतर कमाचाऱ् याींना १२ ि २४ 
िषााची सधुाररत सेिाींतगात आश्िामसत प्रगती योजना पिूाित सरुू 
करण्याबाबतची ननिेदने महाविद्यालयीन मशक्षकेतर कमाचारी सींर््नाींकडून 
प्राप्त होत आहेत. शासन ननणाय ददनाींक २८/१२/२०१० ि ददनाींक १५/०२/२०११ 
रोजीचे शासन ननणाय अन्िये अनकु्रमे वित्त विभागाच्या ददनाींक ०५/०७/२०१० 
ि ददनाींक ०१/०४/२०१० च्या शासन ननणायातील तरतदुी अकृषी विद्यापीठे ि 
सींलजग्नत महाविद्यालयातील कमाचाऱ्याींना विभाग स्तरािरून जशाच्या तशा 
लाग ूकरून ्याप्रमाणे शासन ननणाय ननगाममत करण्यात आले. सदरहू योजना 
अकृषी विद्यापीठे ि सींलजग्नत महाविद्यालयातील कमाचाऱ् याींना लाग ू
केल्यामळेु शासनािर वित्तीय भार येत असल्याने उक्त शासन ननणायास वित्त 
विभागाची मान्यता रे्णे अपेक्षक्षत होत.े तर्थावप, उपरोक्त ददनाींक २८/१२/२०१० 
ि ददनाींक १५/०२/२०११ ननगाममत करताना वित्त विभागाची मान्यता रे्ण्यात 
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आली नसल्याच े ननदशानास आल्यािर वित्त विभागाने ददलेल्या ननदेशानसुार 
उक्त दोन्ही शासन ननणाय अनकु्रमे ददनाींक १६/०२/२०१९ ि ददनाींक 
०७/१२/२०१८ अन्िये पिूालक्षी प्रभािाने रद्द करण्यात आलेले आहेत. 
तर्थावप, अकृषी विद्यापीठे ि सींलजग्नत महाविद्यालयातील मशक्षकेतर 
कमाचाऱ्याींना ननितृ्तीिेतन प्रकरणी, िेतनननश्चती ि इतर सेिाविषयक 
बाबीींमध्ये उद्भिलेल्या अडचणी विचारात रे्ऊन सदर योजनेच ेलाभ पिूाित 
करण्याबाबत वित्त विभागाच्या सहमतीने ननणाय रे्ण्याची कायािाही सरुु आहे. 
(६) प्रश्न उद् भित नाही.  

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

गोंहदया ि भांडारा जजल्ह्यातील धान खरेदी िरणाऱया सांस्थाांच्या  
धान विक्री समस्या सोडविण्याबाबत 

  

(८) * १२४६४ 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 परुिठा आणण ग्राहि सांरक्षण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) गोंददया जजल्ह्यात धान खरेदी करणाऱ्या सींस्र्थाींच्या समस्या कायम 
असनू धान खरेदीस सरुूिात होिनूही धानाची विक्री उमशरा होत असल्याने 
धानाची गोदामातच साठिणूक करािी लागत असल्यामळेु होणाऱ्या 
नकुसानाची जबाबदारी शासनाने रे्फडरेशनिर ननजश्चत करािी, अशी मागणी 
माहे डडसेंबर, २०२१ मध्ये िा ्यादरम्यान करण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, धानाची विक्री होत नसल्याने खरेदी केलले्या धानाची 
साठिणकू करण्याबाबत पयााय न ननर्ाल्यास ददनाींक १० जानेिारी, २०२२ 
पासनू धान खरेदी बींद करण्याचा इशारा धान खरेदी सींस्र्था सींर्ाच्या 
अध्यक्षाींनी जजल्हाचधकारी, भींडारा याींना ददला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन गोदामात साठिणूक 
केलेल्या धानाची उमशरा विक्री होत असल्याने येणाऱ्या नकुसानाची जबाबदारी 
शासनाने रे्फडरेशनिर ननजश्चत करण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.छगन भजुबळ : (१) हे खरे नाही.  
(२) हे खरे नाही.  
(३) गोंददया जजल्ह्यात दोन्ही अमभकताा सींस्र्था ममळून एकूण ४.४१ लाख 
मेरीक ्न ि भींडारा जजल्ह्यात माकेद्ींग रे्फडरेशनमार्फा त एकूण ३.८० लाख 
मेरीक ्न धानाची खरेदी करण्यात आलेली असनू, धान भरडाईची कायािाही 
सरुु आहे.  
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 

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

राज्यातील अनुदानास पात्र प्राथशमि, माध्यशमि ि उच्च माध्यशमि 
शाळाांची यादी जाहीर िरण्याबाबत 

  

(९) * १२५०४ 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) राज्यातील पात्र र्ोवषत करण्यात आलेल्या शाळाींची ददनाींक १३/०९/२०१९ 
च्या शासन ननणायानसुार तपासणी करून ददनाींक २४/०२/२०२१ रोजीच्या 
शासन ननणायान्िये प्रार्थममक, माध्यममक ि उच्च माध्यममक शाळा ि 
तकुड्या अनदुानास पात्र ठरिनू सदरहू शाळाींना अनदुान सरुू करण्यात आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू तपासणीत अपात्र ठरविण्यात आलेल्या शाळाींनी ३० 
ददिसाींत त्रु् ीींची पतूाता केली असल्याने ्याींना अनदुान देणे शासन 
ननणायानसुार क्रमप्राप्त आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासन ननणायानसुार त्रु् ी पतूाता केलेल्या ि अनदुानास पात्र 
झालेल्या उिाररत शाळाींची यादी जाहीर करण्याबाबत स्र्थाननक 
लोकप्रनतननधीींनी (नामशक पदिीधर) मा.मखु्यमींत्री याींना ननिेदन देऊन मागणी 
केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदरहू मागणीनसुार 
अनदुानास पात्र शाळाींची यादी जाहीर करण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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प्रा. िषाच गायििाड : (१), (२), (३) ि (४) शासन ननणाय ददनाींक १२, १५ ि 
२४ रे्फब्रिुारी, २०२१ अन्िये प्रार्थममक, माध्यममक ि उच्च माध्यममक शाळा, 
तकुड्या, अनतररक्त शाखा अनदुानास पात्र करुन अनदुान मींजूर करण्यात आल े

आहे.  
 सदर शासन ननणायातील त्रु् ीत असलेल्या शाळाींची विभागननहाय 
सनुािणी रे्ऊन अनदुानास पात्र होणाऱ्या शाळाींना र्ोवषत करण्याकरीता 
प्रस्ताि वित्त विभागाच्या मान्यतसेाठी सादर करण्यात आला आहे.  
(५) प्रश्न उद् भित नाही.  

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

राज्यातील शशक्षि ि शशक्षिेतर िमचचाऱयाांच्या िारसाांना  
अनुिां पा ततिािर ननयुक्ती देण्याबाबत 

  

(१०) * १२६०२ श्री.िवपल पाटील : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील शालेय मशक्षण विभागाच्या मागील पाच िषाातील अनकुीं पा 
त्िािरील प्रतीक्षा यादीतील िारसदाराींना सेिेत सामािनू रे्ण्याबाबतचा 
ननणाय शासनाने रे्तला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यात कोरोनामळेु ननधन झालेल्या मशक्षक ि मशक्षकेतर 
कमाचाऱ् याींच्या िारसाींना प्राधान्यक्रमाने अनकुीं पा त्िािर ननयकु्ती देण्याबाबत 
शासनाने कोणतहेी धोरण जाहीर केल े नसल्याचे माहे डडसेंबर, २०२१ च्या 
शिे्च्या सप्ताहात िा ्यादरम्यान ननदशानास आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, प्रार्थममक/माध्यममक शाळेतील एखाद्या मशक्षकेतर 
कमाचाऱ्याचा मृ् य ू झाल्यानींतर उक्त पदािर ्याींच्या िारसदाराींची अनकुीं पा 
त्िािर शासनाकडून भरती करता येत नसल्याने राज्यातील मशक्षक ि 
मशक्षकेतर कमाचाऱ्याींच्या िारसाींची अनकुीं पा त्िािर भरती करण्याबाबत 
मशक्षक भारती आणण विविध सींर््नाींनी मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
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(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन प्रार्थममक/ 
माध्यममक शाळेतील मशक्षक ि मशक्षकेतर कमाचाऱ् याींच्या िारसदाराींना 
प्राधान्यक्रमाने अनकुीं पा त्िािर शासन सेिेत ननयकु्ती देण्याबाबत कोणती 
कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
प्रा. िषाच गायििाड : (१) हे खरे नाही. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
 सद्य:जस्र्थतीत मशक्षक ि मशक्षकेतर कमाचाऱ् याींच्या िारसाींना अनकुीं पा 
त्िािर ननयकु्ती देण्याबाबत शासन ननणाय ददनाींक ३१/१२/२००२ अन्िये 
कायािाही केली जात.े तसेच अनकुीं पा ननयकु्तीबाबतचे यापिूीचे धोरण सधुाररत 
करण्याची कायािाही शासन स्तरािर सरुू आहे. मृ् य ूपािलेल्या कमाचाऱ्याींच्या 
िारसाींसाठी िरीलप्रमाणे धोरण असल्याने कोरोनामळेु झालेल्या मृ् यसूाठी 
स्ितींत्र धोरण करण्यात आलेले नाही. 
(३) अींशत: खरे आहे.  
 कोविड-१९ च्या प्रादभुाािामळेु उद्भिणाऱ्या अर्थाव्यिस्र्थेिरील 
पररणामाींच्या अनषुींगाने शासनाने ददनाींक ०४/०५/२०२० च्या शासन 
ननणायान्िये पदभरतीिर ननबधं लादले आहे. तर्थावप, ददनाींक ३०/०७/२०२० 
च्या शासन ननणायान्िये अनकुीं पा त्िािरील नेमणूका सदर ननबधंातनू 
िगळण्यात आल्या आहेत. 
(४) अनकुीं पा ननयकु्तीबाबतचे धोरण सधुाररत करण्याची कायािाही शासन 
स्तरािर सरुू आहे. 
(५) प्रश्न उद् भित नाही. 

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

राज्यातील पहहली ते आठिीच्या विद्यार्थयाांना समग्र शशक्षा 
अशभयानाांतगचत मोफत पाठ्यपुस्तिे उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

  

(११) * ११७६६ श्री.विजय ऊफच  भाई धगरिर, श्री.प्रविण दरेिर, अॅड.ननरांजन 
डािखरे, श्री.नागोराि गाणार, श्री.रमेशदादा पाटील : सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यातील शासकीय स्र्थाननक स्िराज्य सींस्र्था आणण खाजगी अनदुाननत 
शाळेतील पदहली त ेआठिीच्या विद्यार्थयांसाठी समग्र मशक्षा अमभयानाींतगात 
मोर्फत पाठ्यपसु्तके योजना कायााजन्ित असनू या सवुिधाींचा उपयोग अनेक 
गरजू विद्यार्थयांना होत असला तरी मागील २ त े ३ िषांपासनू अनेक 
लाभार्थी विद्यार्थी या योजनेपासनू िींचचत राहत असल्याचे माहे जानेिारी, 
२०२२ मध्ये िा ्यादरम्यान ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, समग्र मशक्षा अमभयानाींतगात विद्यार्थयांना ममळणाऱ् या मोर्फत 
पाठ्यपसु्तकाींची मागणी केिळ य-ुडायस साींजख्यकीय मादहतीच्या आधारे 
ऑनलाईन नोंद मादहतीिर मयााददत न ठेिता प्र्यक्ष प्सींख्येच्या आधारे 
सवुिधा द्यािी अशी मागणी मशक्षक आणण पालकाींकडून होत असल्याच े
ननदशानास आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अनेक शाळाींच्या प्सींख्येमध्ये िाढ होत असनू शाळा 
पो ा्लिर यापिूी नोंदविलेली प्सींख्या आता िाढली असल्याने आणण 
्याप्रमाणात पाठ्यपसु्तके प्राप्त होत नसल्याने अनेक विद्यार्थी पसु्तकापासनू 
िींचचत राहत असल्याचे ननदशानास आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, नोंदणी कराियाच्या मदुतीनींतर ऑर्फलाईन मागणी करण्याची 
कोणतीही सवुिधा उपलब्ध नसल्याने शालेय सत्र सरुु झाल्यानींतर अनेक 
विद्यार्थी पाठ्यपसु्तकापासनू िींचचत राहत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन समग्र मशक्षा 
अमभयानाींतगात गरजू विद्यार्थयांना मोर्फत पाठ्यपसु्तके प्र्यक्ष नोंदणी 
प्सींख्येच्या आधारािर उपलब्ध करुन देण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा 
करण्यात येत आहे, नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. िषाच गायििाड : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) ि (५) प्रश्न उद् भित नाही. 
 

----------------- 
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महाराष्ट्र राज्य परीक्षा पररषदेच्या शशष्ट्यितृ्ती पररक्षेत उत्तीणच र्ालेल्या 
खाजगी शाळेतील विद्यार्थयाांना शशष्ट्यितृ्ती देण्याबाबत 

  

(१२) * ११९६३ श्री.अमोल शमटिरी, श्री.शशशिाांत शश ांदे, श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.सनतश चव्हाण, श्री.सांजय दौंड, श्री.अरुण लाड, श्री.विलास पोतनीस, 
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) महाराषर राज्य परीक्षा पररषदेकडून इयत्ता ५ िी ि इयत्ता ८ िी ची 
मशषयितृ्ती परीक्षा रे्ण्यात येत असनू, या परीक्षेत राज्यातील शासकीय, 
अनदुाननत, विनाअनदुाननत ि इींग्रजी माध्यमाच्या खाजगी शाळाींचा समािेश 
करण्यात येतो, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, परीक्षा पररषदेकडून जाहीर होणाऱ्या गणुित्ता यादीमध्ये 
खाजगी शाळाींमधील विद्यार्थयांचाही समािेश असतो, परींत ु परीक्षा उत्तीणा 
करुनही खाजगी शाळेतील विद्यार्थयांना मशषयितृ्तीिर येत असल्याने गणुिींत 
विद्यार्थयांच्या बालमनािर नकारा्मक पररणाम होत असल्याचे माहे 
जानेिारी, २०२२ मध्ये िा ्यादरम्यान ननदशानास आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन खाजगी शाळेतील 
उत्तीणा विद्यार्थयांना मशषयितृ्ती देण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. िषाच गायििाड : (१) होय, हे खरे आहे.  
(२) ि (३) शासन ननणाय ददनाींक २२/०७/२०१० तसेच ददनाींक १५/११/२०१६ 
नसुार महाराषर राज्य परीक्षा पररषदेकडून रे्ण्यात येणाऱ् या इयत्ता ५ िी ि 
इयत्ता ८ िी च्या मशषयितृ्ती परीक्षकेरीता शासनमान्य (शासकीय/ अनदुाननत/ 
विनाअनदुाननत/ कायम विनाअनदुाननत/ स्ियींअर्थासहाजययत) शाळाींमधील सिा 
विद्यार्थी पात्र असतात. महाराषर राज्य शकै्षणणक सींशोधन ि प्रमशक्षण 
पररषद, पणेु याींचा अभ्यासक्रम मशकविणाऱ्या मान्यताप्राप्त शाळाींमधील 
मशषयितृ्तीधारक विद्यार्थयांना मशषयितृ्तीची रक्कम ददली जात.े सीबीएसई/ 
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आयसीएसई अभ्यासक्रम राबविणाऱ् या शाळाींतील विद्यार्थी गणुित्ता यादीत 
आल्यास पदहल्या ५० विद्यार्थयांना प्रमाणपत्र ददले जात ेि ्याींना गणुानकु्रम 
कळविण्यात येतो.  
(४) प्रश्न उद् भित नाही.  

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

राज्यातील िायम विनाअनुदाननत िररष्ट्ठ महाविद्यालयाांना  
अनुदान देण्याबाबत 

  

(१३) * १२६६० डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.अशभजजत िांजारी, डॉ.िजाहत शमर्ाच, 
श्री.विक्रम िाळे, श्री.बाळाराम पाटील : सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील सन २००१ नींतरच्या कायम विनाअनदुाननत िररषठ 
महाविद्यालयाींचा कायम शब्द िगळून ्प्प्या्प्प्याने अनदुान देणेबाबत 
नागपरू विभागाच्या मशक्षक लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक १६/१२/२०२० रोजी 
शासनास पत्र पाठिनू विनींती केली आहे, तसेच राज्यातील कायम 
विनाअनदुाननत िररषठ महाविद्यालयातील मशक्षकाींनी मागील माहे जून त े
सप् े्ंबर, २०२० या कालािधीत र्रबठेै धरणे आींदोलने केली आहेत, हे खरे 
आहे काय, 
(२) तसेच, राज्यात कायम विनाअनदुान धोरण स्िीकारण्यापिूी ि नींतर 
मान्यता देण्यात आलेल्या उच्च मशक्षण विभागातील िररषठ महाविद्यालयाींची 
एकूण सींख्या ककती ि ्यामध्ये कायारत मशक्षक कमाचाऱ्याींची सींख्या ककती 
आहे, 
(३) असल्यास, उक्त सिा कायम विनाअनदुाननत तत्त्िािर सरुु असलेल्या 
महाविद्यालयाींचा कायम शब्द काढण्याचा शासनाचा विचार पणूा झाला आहे 
काय, रे्तलेल्या ननणायाचे स्िरुप काय आहे, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कायम 
विनाअनदुाननत तत्त्िािरील महाविद्यालयाींना अनदुान देण्याबाबत कोणती 
कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.उदय सामांत : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) राज्यात कायम विनाअनदुान धोरण स्िीकारण्यापिूी १०८८ ि नींतर 
मान्यता देण्यात आलेल्या २०२६ अशी एकूण ३११४ उच्च मशक्षण विभागातील 
िररषठ महाविद्यालये आहेत. सदर महाविद्यालयात कायारत मशक्षकाींची 
अींदाजे सींख्या ४५,५८७ आहे. 
(३) ि (४) कायम विनाअनदुाननत तत्त्िािर सरुू असलेल्या महाविद्यालयाचा 
कायम शब्द काढण्याची बाब शासनाच्या ततूा विचाराधीन नाही. 
(५) प्रश्न उद् भित नाही. 

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

राज्यातील खाजगी सांस्थाचालि अनुदाननत शशक्षि ि शशक्षिेतर 
िमचचाऱयाांिडून ननधी िसूल िरीत असल्याबाबत 

  

(१४) * १२१५३ श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अनदुाननत प्रार्थममक, माध्यममक ि उच्च माध्यममक शाळाींतील मशक्षक ि 
मशक्षकेतर कमाचाऱ्याींकडून िेतनाच्या २ ्क्के त े २० ्क्के पयतंचा ननधी 
हप््याच्या/ खींडणीच्या स्िरूपात खाजगी शाळा सींस्र्थाचालकाींकडून िसलू केला 
जात असल्याच्या तक्रारी प्राप्त होत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अनतररक्त मशक्षकाला रूजू करून रे्णे, िररषठ ि ननिड 
िेतनशे्रणीच ेप्रस्ताि सादर करणे, ननितृ्तीिेतन प्रकरण सादर करणे, भविषय 
ननिााह ननधी खा्याशी सींबींचधत प्रकरणे सादर करणे, िेतनिाढ देणे तसेच 
शाळेचे बाींधकाम, इतर भाड/े कर, विदयतु ि पाणी देयके, विद्यार्थयांना 
शाळेत ने-आणण्याबाबतचा खचा, शाळेतील भौनतक व्यिस्र्थेकरीता लागणारा 
खचा तसेच इतर अनषुींचगक खचााच्या नािाखाली मशक्षक कमाचाऱ्याींकडून 
आचर्थाक िसलुी करण्यात येणे, मशक्षक/ कमाचाऱ्याींनी आचर्थाक िसलुीस सहकाया 
न केल्यास ्याींचे नकुसान करणे, ्याींचा अपमान करणे, ्याींना देय 
लाभापासनू िींचचत ठेिणे, हजेरीप्ािर स्िाक्षरी करू न देणे, ननलींबबत ि 
बडतर्फा  करण्याची धमकी देणे इ्यादी गरैकृ्य केल्याचे ननदशानास आले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी नागपरू विभागाच्या मशक्षक जनप्रनतननधीींनी 
शासनास ददनाींक २७/०८/२०२१, २०/०८/२०२१, २३/०९/२०२१ आणण १२/०९/२०२१ 
रोजी ननिेदन पाठिनू खाजगी शाळा सींस्र्था चालकाींकडून करण्यात येत 
असलेली हप्ता िसलुी सींपषु्ात आणण्यासाठी कठोर स्िरूपाच्या मशक्षचेी 
तरतदू करणारा शासन ननणाय ननगाममत करण्याची मागणी केलेली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदरहू शासन 
ननणाय ननगाममत करण्याकरीता कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
तसेच सदरहू शासन ननणाय केव्हापयतं ननगाममत करण्यात येणार आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
प्रा. िषाच गायििाड : (१) हे खरे नाही. अशी कोणतीही तक्रार प्राप्त नाही. 
(२) मशक्षक ि मशक्षकेतर कमाचाऱ्याींची आचर्थाक वपळिणकू ि त्रास देण्यात येत 
असल्याबाबतच्या तक्रारी कोल्हापरू जजल्ह्यामध्ये तीन शाळाींबाबत प्राप्त 
झाल्या आहेत. 
(३) ि (४) हे खरे आहे. 

ददनाींक १२/०९/२०२१ च ेननिेदन मशक्षण उपसींचालक, नागपरू विभाग, 
नागपरू याींना प्राप्त झाले आहे. सदर ननिेदनाच्या अनषुींगाने आिश्यक 
कायािाही करण्यात येत आहे. तसेच, कोल्हापरू जजल्ह्यातील तीन शाळाींबाबत 
प्राप्त तक्रारीींच्या अनषुींगाने चौकशी करण्यात आली असनू सींबींचधत शाळाींची 
मान्यता रद्द करण्याबाबत कायािाही सरुु आहे. 
(५) प्रश्न उद् भित नाही. 
 ----------------- 
  

उजनी धरणातील जल प्रदषूण रोखण्याबाबत 
  

(१५) * १२७९४ श्री.रणजजतशसांह मोहहत-ेपाटील : सन्माननीय पयाचिरण ि 
िातािरणीय बदल मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) उजनी धरणात पणेु, वप ींपरी-चच ींचिड तसेच कुरकुीं भ भागातील औद्योचगक 
िसाहतीमधील रसायनयकु्त पाणी कोणतीही प्रकक्रया न करता सोडले जात 
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असल्याने तसेच पणेु शहर ि पररसरातील मलैाममश्रीत साींडपाणी उजनीत येत 
असल्याने उजनी धरणाचे पाणी दवूषत होऊन ्याला दहरिा रींग आला असनू 
दगुधंी पसरली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, दवूषत पाण्यामळेु उजनी जलाशयातील पाण्यािर अिलींबनू 
असलेले जलचर प्राणी, िनस्पती, पक्षी ि मानि याींच्या आरोग्यािर विपरीत 
पररणाम होत असनू पाण्याशी सींपका  झाल्यास अींगाला खाज सु् णे, र्फोड येणे 
असे प्रकार ननदशानास येत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले ि ्यानषुींगाने उजनी धरणातील पाणी प्रदषूण 
रोखण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.आहदतय ठािरे : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) महाराषर प्रदषूण ननयींत्रण मींडळामार्फा त उजनी धरणाच्या पाण्याची 
गणुित्ता िेळोिेळी तपासली जात.े ्यानसुार उजनी धरणातील पाण्यात 
रासायननक पदार्था ममश्रीत होत असल्याच ेआढळून येत नाही. तर्थावप, सदर 
पाण्यामध्ये र्रगतुी साींडपाण्याशी ननगडीत मानके जस ेकी, ्ो्ल कॉमलर्फॉमा 
ि कर्फकल कॉमलर्फॉमा विहीत मयाादेपेक्षा जास्त आढळून आले आहेत. 
 मळुा-मठुा नदी ि ्याच्या उपनद्याींच्या प्रदषूणाच्या अनषुींगाने 
महाराषर प्रदषूण ननयींत्रण मींडळामार्फा त जल (प्रनतबींध ि प्रदषूण ननयींत्रण) 
कायदा, १९७४ कलम-४१ अन्िये पणेु महानगरपामलकेची रुपये १५ करोड 
इतकी रक्कम गोठविण्यात आली आहे. तसेच महाराषर प्रदषूण ननयींत्रण 
मींडळामार्फा त पणेु महानगरपामलकेला जल (प्रनतबींध ि प्रदषूण ननयींत्रण) 
कायदा, १९७४ अन्िये ददनाींक २९/१०/२०२१ रोजी आदेश देण्यात आले आहेत. 
 महाराषर प्रदषूण ननयींत्रण मींडळामार्फा त अप्रकक्रयाकृत साींडपाण्यािर 
प्रकक्र या करण्याकरीता मलैा शधु्दीकरण प्रकक्र या सींयींत्रणा उभारण्यासाठी वप ींपरी 
चचींचिड महानगरपामलकेला ददनाींक ०९/१२/२०१९, ददनाींक १५/०१/२०२० ि 
ददनाींक २९/१०/२०२१ रोजी प्रस्तावित आदेश बजािण्यात आले आहेत. तसेच 
सदर महानगरपामलकेविरुध्द जल (प्रदषूण प्रनतबींध ि ननयींत्रण) कायदा, १९७४ 
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अन्िये र्फौजदारी ख्ला आर.सी.सी. नीं. १४४/२००० ि आर.सी.सी. नीं. 
७०९/२०१६ ि नकुताच दािा आर.सी.सी. नीं.३१६८/२०२० अन्िये मा.मखु्य 
दींडाचधकारी, पणेु याींच्या न्यायालयात दाखल केला असनू प्रकरण न्यायप्रविष् 
आहे.  
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 

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

मराठी भाषा विद्यापीठ स्थापनेसाठी तज्ाांची सशमती  
स्थापन िरण्याबाबत 

  

(१६) * १२०५७ श्री.विलास पोतनीस : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ११२२७ ला 
हदनाांि २७ डडसेंबर, २०२१ रोजी हदलले्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय उच् च 
ि तांत्र शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मराठी विद्यापीठाच्या स्र्थापनेची र्ोषणा करुन शासनाने ्यासाठी 
अशासकीय तज्ञाींची सममती स्र्थापन करण्याचे जाहीर केले असनू सधुाररत 
विद्यापीठ कायद्याने मराठी भाषा जतन-सींिधानाची जबाबदारी 
विद्यापीठाींमधील मराठी विभागाींिर ददली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ्यासाठी लागणारे तज्ञ मनषुयबळ, ननधी, सिा विषयाींच्या सिा 
विभागाींचे सहकाया, ्या कायााचा समन्िय, जबाबदाऱ्या पार पाडण्यासाठी 
लागणाऱ्या िेगिेगळ्या यींत्रणा, साधनसामग्री, पदे, इमारती, तींत्रज्ञान, 
प्रशासकीय व्यिस्र्थापकीय यींत्रणा उभारण्याबाबत, तसेच अशासकीय तज्ञाींची 
सममती स्र्थापन करण्याबाबत शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.उदय सामांत : (१) ि (२) मराठी भाषा विद्यापीठ स्र्थापनेसाठी तज्ञाींची 
सममती गठीत करण्याची प्रकक्रया सरुू आहे. मराठी भाषा जतन ि सींिधान 
मींडळ स्र्थापन करण्याच े महाराषर सािाजननक विद्यापीठ अचधननयम, २०१६ 
मधील प्रस्तावित सधुारणाींमध्ये अींतभूात आहे. 
(३) प्रश्न उद् भित नाही. 

----------------- 
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षरांगाबाद जजल्ह्यातील शाळाांच्या पुनबाांधणी ि दरुुस्तीिरीता 
 ननधी उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

  

(१७) * १२९१७ श्री.अांबादास दानिे : सन्माननीय शालये शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) औरींगाबाद जजल्ह्यात असलेल्या १४४ ननजामकालीन शाळाींतील १७३ 
िगाखोल्या पणूापणे मोडकळीस आल्याचे माहे जानेिारी, २०२२ मध्ये िा 
्यादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर िगाखोल्याींच्या पनुबांधणीकरीता रुपये १५ को्ी ९१ लाख 
तर १३० शाळाींच्या ३०८ िगाखोल्याींच्या दरुुस्तीकरीता रुपये ३ को्ी ३८ 
लाखाच्या ननधीची आिश्यकता आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार शाळाींची पाहणी करुन िगाखोल्याींच्या 
पनुबांधणीकरीता तसेच दरुुस्तीकरीता ननधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत 
कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. िषाच गायििाड : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) होय. 
(३) औरींगाबाद जजल्ह्यातील ननजामकालीन शाळाींच्या पनुबांधणी ि 
दरुुस्तीसाठी रुपये ८ को्ी ८७ लक्ष इतका ननधी उपलब्ध करुन ददलेला 
असनू िगा खोल्याींची ननकड ि ननधीच्या उपलब्धतनेसुार जजल्हा िावषाक 
योजना, जजल्हा पररषद ससे र्फीं ड, आमदार-खासदार ननधी, चौदािा/पींधरािा 
वित्त आयोग ि सी.एस.आर इ्यादी माध्यमाींतनू िगाखोल्याींच्या 
बाींधकाम/दरुुस्तीची तजिीज केली आहे. 
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 
 ----------------- 
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नागपूर जजल्ह्यातील जजल्हा पररषद शाळाांमध्ये शौचालय  
बाांधण्यािरीता ननधी उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

  

(१८) * १३०५१ श्री.अशभजजत िांजारी : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १०७५२ ला 
हदनाांि २७ डडसेंबर, २०२१ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय 
शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपरू जजल्ह्यातील जजल्हा पररषद शाळाींमध्ये ६५० शौचालये 
िापरण्यायोग्य नसल्याच े तसेच २०८ शाळाींमध्ये शौचालय नसनू सदरहू 
शाळाींमध्ये मलूभतू सोयी-सवुिधाींचा अभाि असल्याचे माहे डडसेंबर, २०२१ 
मध्ये िा ्यादरम्यान ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नागपरू जजल्ह्यातील जजल्हा पररषद शाळाींच्या शौचालयाच्या 
दरुिस्र्थेमळेु मलुीींची गरैसोय होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन जजल्हा पररषद 
शाळाींमध्ये शौचालय बाींधण्याकरीता ननधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत कोणती 
कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
प्रा. िषाच गायििाड : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
 शौचालये उपलब्ध नसलेल्या दठकाणी स्र्थाननक स्तरािर पयाायी 
व्यिस्र्था करण्यात आली आहे. 
(३) शौचालयाींची ननकड ि ननधीच्या उपलब्धतनेसुार जजल्हा िावषाक योजना, 
जजल्हा पररषद सेस र्फीं ड, आमदार-खासदार ननधी, चौदािा/ पींधरािा वित्त 
आयोग ि सी.एस.आर इ्यादी माध्यमाींतनू शौचालयाींच्या बाींधकाम/ दरुुस्तीची 
तजिीज केली आहे.  
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 
 

----------------- 
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राज्यात विशषेत: गडधचरोली जजल्ह्यातील विद्यार्थयाांना ऑनलाईन 
शशक्षणासाठी इांटरनेट सुविधा उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

  

(१९) * १३१५६ श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय शालये शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील डोंगरिस्ती ि आददिासी भागासह गडचचरोली जजल्ह्यातील 
समुारे ८०० गािाींमध्ये इीं्रने् सवुिधा उपलब्ध नसल्यामळेु कोरोनाकाळात 
तरे्थील विद्यार्थी ऑनलाईन मशक्षणापासनू िींचचत रादहल्याने ्याींचे शकै्षणणक 
नकुसान झाल्याचे माहे जानेिारी, २०२२ मध्ये िा ्यादरम्यान ननदशानास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने गडचचरोली जजल्ह्यातील ८०० गािाींसह राज्यातील ग्रामीण भागात 
इीं्रने् सवुिधा उपलब्ध करुन देण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. िषाच गायििाड : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) कोरोना कालािधीमध्ये विद्यार्थयांचे शकै्षणणक नकुसान होऊ नये म्हणून 
मशक्षक प्र्यक्ष गहृभे्ी, ग्ाग्ाने विद्यार्थयांना बोलिनू स्िाध्याय, गहृपाठ, 
सेत ू अभ्यासक्रम असे उपक्रम राबविले होत.े अनेक शाळेतील मशक्षक 
ऑर्फलाईन मशक्षण देत होत.े 
 तसेच, इीं्रने् कनेक््ीव्ही्ी असलेल्या शाळाींमध्ये ददक्षा ॲपचा 
िापर करून विद्यार्थयांना ऑनलाईन मशक्षण देत आहेत. 
(३) प्रश्न उद् भित नाही. 
 

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

राज्यातील दहािी ि बारािीच्या परीक्षा ऑनलाईन घेण्याबाबत 
  

(२०) * १३२३६ डॉ.(श्रीमती) मननषा िायांदे : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यात कोरोनाकाळात शाळा बींद असल्याने दहािी ि बारािीचा बहुताींश 
अभ्यासक्रम ऑनलाईन मशकविण्यात आल्याने सदरहू परीक्षा लेखी स्िरुपात 
न रे्ता ऑनलाईन स्िरुपात रे्ण्यात याव्यात या मागणीसाठी मुींबईसह 
राज्यात अकोला, नागपरू, कोल्हापरू आदद शहरात शकेडो विद्यार्थी रस््यािर 
आल्याचे ददनाींक ३१/०१/२०२२ रोजी िा ्यासमुारास ननदशानास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, ऑर्फलाईन परीक्षा रद्द कराव्यात याकरीता विद्यार्थयांनी 
जजल्हाचधकाऱ् याींना ननिेदन ददल े असनू सदर विद्यार्थयांच्या आींदोलनात 
नागपरू, औरींगाबादसह राज्यात अनेक दठकाणी दगडरे्फक होिनू आींदोलनाला 
दहींसक िळण लागले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, विद्यार्थयांनी केलेल्या आींदोलनामागील मखु्य सतु्रधारास अ्क 
करण्यात आली आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायािाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. िषाच गायििाड : (१), (२) ि (३) होय. 
(४) प्रस्ततु प्रकरणातील सींबींचधत आरोपीींविरुध्द धारािी पोलीस ठाणे, मुींबई-
१७ येर्थ े गनु्हा दाखल करण्यात आला असनू याबाबत पढुील तपास 
पोमलसाींमार्फा त चाल ूआहे. 
(५) प्रश्न उद् भित नाही. 
 ----------------- 

 
नागपूरसह राज्यातील शशधापबत्रिाधारिाांना सािचजननि वितरण 

प्रणालीद्िारे धान्य पुरिठा होण्याबाबत 
  

(२१) * १३२९५ श्री.सनुनल शशांदे, श्री.विलास पोतनीस, श्री.अशभजजत िांजारी : 
सन्माननीय अन् न ि नागरी परुिठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) नागपरूसह राज्यातील लाखो मशधापबत्रकाधारकाींची पीओएस मशीनमधील 
नोंदणी केलेली मादहती उडाल्याचे ददनाींक २२ नोव्हेंबर, २०२१ रोजी िा 
्यासमुारास ननदशानास आले असनू सदरहू पीओएस मशीनमध्ये 
मशधापबत्रकाधारकाींची मादहती नसल्यामळेु लाभार्थयांना स्िस्त धान्य 
दकुानातील धान्य रे्ण्यास अडचणी आल्याने अनेकाींना धान्य ममळू शकले 
नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, पीओएस मशीनच्या ताींबत्रक त्रु् ीमळेु नागपरू येर्थील अनेक 
मशधापबत्रकाधारकाींच्या अींगठ्याींचे ठसे पीओएस ममशनिर होत नसल्याने 
्याींना स्िस्त धान्य दकुानाच्या धान्यापासनू िींचचत रहािे लागत असल्याचे 
ददनाींक २४/१२/२०२० रोजी िा ्यासमुारास ननदशानास आले, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, पीओएस मशीनमध्ये मशधापबत्रकाींची नोंद पराितीत न 
झाल्याने राज्यातील अनेक जजल्ह्यातील निीन मशधापबत्रकाधारक मागील 
िषाभरापासनू हक्काच्या धान्यापासनू िींचचत रादहले असल्याचे ददनाींक       
१८ जानेिारी, २०२२ रोजी िा ्यासमुारास ननदशानास आले, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन पीओएस 
ममशन्समध्ये पिूाित मादहतीची नोंद करुन सदर मशीनमधील त्रु् ी दरू 
करण्याबाबत ि निीन मशधापबत्रकाधारकाींना धान्य ममळिनू देण्यासाठी 
कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.छगन भजुबळ : (१) हे खरे नाही. 
(२) ि (३) ताींबत्रक अडचणी येत असल्यास सव्हार / ने्िका मधील त्रु् ीची 
पतूाता झाल्यानींतर पात्र मशधापबत्रकाधारकास धान्याचा लाभ देण्यात येतो. 
्यामळेु कोण्याही प्रकारे लाभार्थयाास धान्यापासनू िींचचत रहािे लागत नाही. 
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 
(५) प्रश्न उद् भित नाही. 
 

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



27 

राज्यातील शाळाांना आरटीई अांतगचत प्रिेशशत विद्यार्थयाांची शुल्ि 
प्रनतपूतीची थकित रक्िम अदा िरण्याबाबत 

  

(२२) * ११९४७ श्री.विक्रम िाळे, श्री.अरुण लाड, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.प्रविण दरेिर, श्री.विजय ऊफच  भाई धगरिर, अॅड.ननरांजन डािखरे, 
डॉ.पररणय फुिे, श्री.प्रिीण दटिे, श्री.रमेश िराड, श्री.रमेशदादा पाटील : 
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात इींग्रजी माध्यमाच्या ४० हजार शाळा असनू या शाळाींमध्ये 
आर्ीई कायद्याींतगात प्रिेश ददलेल्या विद्यार्थयांच्या शलु्कापो्ी शासनाकड े
समुारे रुपये १८५० को्ी र्थकीत असल्याचे माहे जानेिारी, २०२२ च्या पदहल्या 
आठिड्यात िा ्यासमुारास ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आर्ीई कायद्याींतगात राज्यात २५ लाख विद्यार्थयांना प्रिेश 
ददला असनू या विद्यार्थयांच्या शलु्काचे पसेै कें द्र ि राज्य शासन देत,े ्यात 
कें द्राचा ६० ्क्के तर राज्य शासनाचा ४० ्क्के दहस्सा असनू सन २०१७ 
पासनू प्रनत विद्यार्थी िावषाक रुपये १७ हजार ६७० एिढे मींजूर केले असनूही 
सदरहू ननधी मागील तीन िषाापासनू शाळाींना ददला गेला नाही, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, मशक्षण उपसींचालकाींनी माहे जून, २०२१ मध्ये पत्रक काढून 
विद्यार्थयांच्या शलु्कात कपात केली असनू सदरहू ननधी अद्याप देण्यात 
आला नाही, हे ही खरे आहे काय, तसेच, राज्यातील इींग्रजी माध्यमाींच्या 
शाळाींना आर्ीई कायद्याींतगात देण्यात येणाऱ्या २५ ्क्के प्रिेशासाठी माहे 
डडसेंबर, २०२१ अखेर देय होणाऱ्या शलु्क प्रनतपतूीची एकूण रक्कम ककती 
आहे, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन इींग्रजी माध्यमाच्या 
शाळाींची आर्ीईची र्थककत रक्कम देण्याबाबत कोणती उपाययोजना केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. िषाच गायििाड : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) ि (४) अींशत: खरे आहे. 
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 सन २०२०-२१ पयतंची राज्यातील सिा जजल्ह्याींनी नोंदविलेली 
आर्ीई २५ ्क्के अींतगात प्रिेमशत विद्यार्थयांची शलु्क प्रनतपतूीची र्थकीत 
रक्कम रुपये ८०३.७५ को्ी इतकी आहे. सन २०२१-२२ या आचर्थाक िषाात 
आर्ीई २५ ्क्के अींतगात प्रिेमशत विद्यार्थयांच्या शलु्क प्रनतपतूीसाठी रुपये 
१५० को्ी ननधी शासनाकडून वितररत करण्यात आला आहे. 
(५) प्रश्न उद् भित नाही. 
 ----------------- 
  

राज्यातील शशक्षि ि शशक्षिेतर िमचचाऱयाांना सातव्या िेतन 
आयोगाच्या फरिाची थिबािी अदा िरण्याबाबत 

  

(२३) * १२९२१ श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील सन २०१६ पासनू सेिाननितृ्त झालेल्या मशक्षक ि मशक्षकेतर 
कमाचाऱ्याींना सातव्या िेतन आयोगाच्या र्फरकाच्या र्थकबाकीचा पदहला हप्ता 
अद्याप ममळाला नसल्याचे तसेच प्रार्थममक ि माध्यममक शाळाींचे सिा 
जजल्हयाींचे मशक्षण उपसींचालक, जजल्हा पररषद मशक्षणाचधकारी ि अधीक्षक 
िेतन पर्थक कमाचाऱ्याींना िेतनाच्या र्थकबाकीची रक्कम रे्फब्रिुारीच्या ननयममत 
देयकासोबत अदा करण्याबाबतच्या सचूना सिा क्षेबत्र य कायाालयाींना मशक्षण 
सींचालकाींच्या ददनाींक ६ जानेिारी, २०२२ रोजीच्या पत्रानसुार ददल्या असल्याच े
ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ननितृ्तीनींतर शासकीय िदै्यकीय खचा प्रनतपतूीचा लाभही 
ममळत नसल्याने शासनाने सेिाननितृ्त मशक्षक ि मशक्षकेतर कमाचाऱ्याींना कु्ुींब 
ननिााहासाठी सातव्या िेतन आयोगाच्या र्फरकाच्या िेतनाच्या पदहल्या ि 
दसुऱ्या हप््याची र्थकबाकी रक्कम एकबत्रतपणे सींबींचधत ननितृ्तीिेतनधारकाच्या 
बँक खा्यात जमा करण्याची व्यिस्र्था करािी, अशी मागणी द्चसा 
डमेोके्रद्क फ्रीं ्चे उपाध्यक्ष याींनी मा.मशक्षणमींत्री, प्रधान सचचि, शालेय 
मशक्षण विभाग, मा.उपमखु्यमींत्री, मा.मखु्यमींत्री आदीींकड ेमाहे जानेिारी, २०२२ 
च्या पदहल्या आठिड्यात िा ्यासमुारास लेखी ननिेदनाद्िारे केली आहे,     
हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, सन २०१६ पासनू सेिाननितृ्त झालेल्या मशक्षक ि मशक्षकेतर 
कमाचाऱ्याींना आजममतीस सातव्या िेतन आयोगाच्या र्फरकाचा पदहला हप्ता 
अदा न करण्याची कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदरहू द् चसा 
डमेोके्रद्क फ्रीं ्च्या मागणीच्या अनषुींगाने सातव्या िेतन आयोगाच्या 
र्फरकाच्या र्थकबाकीचा पदहला ि दसुरा हप्ता एकबत्रतपणे माहे जानेिारी, 
२०२२ च्या ननितृ्तीिेतनात समाविष् करण्याच्यादृष्ीने कोणती कायािाही केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. िषाच गायििाड : (१) हे अींशत: खरे आहे. ननधीच्या उपलब्धतनेसुार 
सातव्या िेतन आयोगाची र्थकबाकी देण्याबाबतची कायािाही करण्यात येत आहे. 
(२) सदर ननिेदन प्राप्त झाल्याचे आढळून आलेले नाही. 
(३) ि (४) सन २०२०-२१ पासनू सींपणूा देशभरात कोरोना विषाणूमळेु 
उद्भिलेल्या महामारीच्या पररजस्र्थतीमळेु राज्यात आचर्थाक ी्ंचाई ननमााण 
झाल्यामळेु प्र्येक मदहन्याींकरीता िेतनासाठी आिश्यक असणारा ननधी 
मयााददत मामसक स्िरुपात ता्परुती व्यिस्र्था म्हणनू वित्त विभागाकडून 
खचाासाठी उपलब्ध करुन देण्यात येत होता. सबब काही जजल्ह्याींमध्ये 
सातव्या िेतन आयोगाचा पदहला हप्ता अदा करण्यात आलेला नाही. आता 
ननधीच्या उपलब्धतनेसुार सातव्या िेतन आयोगाची र्थकबाकी देण्याबाबत 
सचूना देण्यात आलेल्या आहेत. 
(५) प्रश्न उद् भित नाही. 

----------------- 
  
हाफकिन जीि षषध ननमाचण महामांडळास िोरोना लसीच ेउतपादन 

िरण्यास विलांब होत असल्याबाबत 
  

(२४) * १२७१६ श्री.प्रविण दरेिर, श्री.विजय ऊफच  भाई धगरिर, डॉ.पररणय 
फुिे, श्री.सरेुश धस, श्री.सदाशशि खोत, श्री.प्रसाद लाड, श्री.गोवपचांद पडळिर, 
श्री.ननलय नाईि, श्री.प्रिीण दटिे, श्री.रमेशदादा पाटील, अॅड.ननरांजन 
डािखरे : सन्माननीय अन्न ि षषध प्रशासन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय:- 
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(१) राज्य शासनाने केलेल्या मागणीनसुार हार्फककन जीि औषध ननमााण 
महामींडळास कोरोना लसीच ेउ्पादन करण्याची कें द्र शासनाने परिानगी ददली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कें द्र शासनाने परिानगी ददल्यानींतर आठ त ेनऊ मदहन्याींचा 
कालािधी होऊनही हार्फककनकडून लसीचे उ्पादन करण्याची सरुू करण्यात 
आले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, हार्फककन सींस्र्थेकड े अन्य आजारासींदभाातील लसी तयार 
करण्यात येत असनू अशा ककती लसी ननधी अभािी प्रलींबबत आहेत, 
(४) असल्यास, हार्फककनकडून लस ननममाती न होण्याची कारणे काय आहेत ि 
ती कधीपयतं ननमााण होणे अपेक्षक्ष त आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. राजेंद्र शश ांगणे : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे.  
(३) सद्य:जस्र्थतीत हार्फककन महामींडळामध्ये पोलीओ लसीचे उ्पादन 
करण्यात येत असनू सदर उ्पादनासाठी महामींडळास जागनतक आरोग्य 
सींर््नेचे मानाींकन प्रमाणपत्र लाभलेले आहे. सदर पोलीओ लस उ्पादन 
करण्यासाठी हार्फककन महामींडळाकड ेपरेुसा ननधी उपलब्ध आहे. 
(४) हार्फककन महामींडळामध्ये पोलीओ लसीचे उ्पादन करण्यात येत आहे. 
यामशिाय कें द्र ि राज्य शासनाच्या सहकायााने हार्फककन महामींडळामध्ये 
कोिजॅक्सन लस उ्पादन करण्याच्या प्रकल्पास ि अर्थासहायय करण्यास 
शासन मान्यता देण्यात आली आहे. सदर शासन मान्यतनेसुार हार्फककन 
महामींडळाकडून कोिजॅक्सन लस प्रकल्प सरुु करण्याबाबत कायािाही करत 
असताना प्रकल्पाशी ननगडीत विविध बाबीींमध्ये बदल झालेला आहे. सदर 
विविध बाबीींमध्ये झालेल्या बदलास शासनाची मान्यता रे्ऊन कोिजॅक्सन 
लसननममाती प्रकल्प लिकरात लिकर कायााजन्ित करण्यासाठी पढुील कायािाही 
करण्यात येणार आहे. 
(५) प्रश्न उद् भित नाही. 
 

----------------- 
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राज्यातील रात्र शाळेतील शशक्षि ि शशक्षिेतर िमचचाऱयाांना पूणचिेळ 
िेतनशे्रणी ि इतर अनुषांधगि लाभ देण्याबाबत 

  

(२५) * १२३०५ डॉ.रणजजत पाटील : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील १६५ रात्र शाळाींना पणूािेळ शाळेचा दजाा देिनू रात्र शाळेतील 
मशक्षक ि मशक्षकेतर कमाचाऱ्याींना पणूािेळ िेतनशे्रणी देण्याबाबत महाराषर 
विधान पररषद सभागहृात चचाा झाली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पणूािेळ िेतनशे्रणी मशक्षक ि मशक्षकेतर कमाचाऱ्याींप्रमाणे सेिा-
सवुिधा, ननितृ्तीिेतन, र्रभाड,े िाहनभत्ता, स्र्थाननक परुक भत्ता लाग ू करून 
रात्र शाळेतील कमाचाऱ्याींचा कायाभार ननजश्चत करण्याबाबत नागपरू 
विभागाच्या मशक्षक लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक ०३/०८/२०१९ रोजी मा.मशक्षण 
सींचालक, अध्यक्ष अभ्यासग् पणेु ि सदस्य सचचि, अभ्यासग् मुींबई याींना 
तसेच ददनाींक ०२/१२/२०१९ रोजी मा.प्रधान सचचि, शालेय मशक्षण, 
मा.आयकु्त (मशक्षण), पणेु आणण मशक्षण सींचालक पणेु याींना ननिेदन पाठिनू 
कायािाही करण्याची विनींती केली होती, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी ननयकु्त करण्यात आलेल्या अभ्यासग् 
सममतीची बठैक ददनाींक ३०/१२/२०१९ रोजी सींपन्न झाली असनू सदरहू 
सममतीच्या बठैकीचा अहिाल शासनास सादर करण्यात आला आहे काय, 
तसेच सममतीने पाठविलेल्या अहिालाबाबत रात्रशाळा मशक्षक ि मशक्षकेतर 
सींर््नेने सहमती दशाविली आहे काय, असल्यास, सींर््नेसोबत ि 
लोकप्रनतननधीींसोबत बठैक रे्िनू अहिालािर चचाा करून ननणाय रे्ण्यात 
येणार आहे काय, तसेच, आश्िासनानसुार गठीत करण्यात आलेल्या 
अभ्यासग्ाने शासनास सादर केलेल्या अहिालामध्ये मखु्य विषयाबाबत 
विचारणा केली नसनू तसेच कायाभार ि कामाच ेददिस िाढविण्याबाबत देखील 
अभ्यास केला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, अभ्यासग्ाने विचधमींडळात ददलले्या आश्िासनाचा भींग करून 
विचधमींडळाचा अिमान केल्याप्रकरणी ्याींचेविरूध्द मशस्तभींगाची कारिाई 
करुन मा.शालेय मशक्षण मींत्री याींनी विचधमींडळात ददलेल्या आश्िासनाची 
पतुाता करण्यासाठी नव्याने अभ्यासग्ाची स्र्थापना करून अहिाल 
मागविण्याची कायािाही करण्यात आली आहे काय, 
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(५) तसेच, राज्यात माध्यममक शाळाींना सहायक अनदुान या लेखाशीषांतगात 
माहे डडसेंबर, २०१९ रोजी सन २०१८-२०१९ च्या अनदुानापेक्षा िाढीि २४६ 
को्ी अनदुान देण्यात आले तरीही मुींबई मधील १२० रात्रशाळाींमधील समुारे 
२२० कमाचारी अजुनही अधािेळ िेतनात काम करीत असल्याचे ननदशानास 
आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(६) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन राज्यातील 
रात्रशाळेत काम करणाऱ् या मशक्षक ि मशक्षकेतर कमाचारी िगाास पणूािेळ 
िेतनशे्रणीस मान्यता तसेच ननितृ्तीिेतन योजना ि ्याअनषुींचगक लाभ 
देण्याकरीता कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, नसल्यास, 
विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. िषाच गायििाड : (१) हे खरे नाही. 
(२) होय. 
(३) शासन ननणाय ददनाींक २५/०७/२०१९ अन्िये गठीत करण्यात आलेल्या 
अभ्यासग्ाने ददनाींक ३१/१२/२०१९ रोजी शासनास सादर केलेल्या 
अहिालान्िये रात्रशाळेतील मशक्षकाींचा कायाभार, कामाचे तास ि कामाच े
ददिस या सींदभाात मशफारशी केल्या आहेत. 
(४) शासन ननणाय ददनाींक १७/०५/२०१७ मधील काही तरतदूी या महाराषर 
खाजगी शाळाींतील कमाचारी (सेिेच्या शती) ननयमािली, १९८१ मधील 
तरतदूीींशी विसींगत असल्याचे ननदशानास आल्याने सदर विसींगती दरू करून 
रात्रशाळाींबाबत पररपणूा धोरण ननजश्चत करण्यासाठी नव्याने ददनाींक 
१७/०१/२०२२ रोजी सममती गठीत करण्यात आली आहे. 
(५) डडसेंबर २०१९ मध्ये िाढीि २४६ को्ी अनदुान ददल्याची बाब ननदशानास 
आलेली नाही. 

महाराषर खाजगी शाळाींतील कमाचारी (सेिेच्या शती) ननयमािली, 
१९८१ च्या अनसुचूी-क मधील भाग-७ मध्ये नमदू केल्यानसुार पणूाकालीन 
मशक्षकाींसाठी विदहत केलेले अध्यापनाच े तास ि ्याींना ्यासाठी ममळणारे 
िेतन याींच्या प्रमाणातील ितेन रात्रशाळा मशक्षकाींना अदा करण्यात येत.े 
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(६) रात्रशाळाींबाबत पररपणूा धोरण ननजश्चत करण्यासाठी मा.मींत्री, शालेय 
मशक्षण याींच्या अध्यक्षतखेाली ददनाींक १७/०१/२०२२ च्या शासन ननणायान्िये 
सममती गठीत करण्यात आली आहे. 

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

शभिांडी (जज.ठाणे) तालुक्यातील ऑईल िां पनी भेसळयुक्त डडर्ले ि 
पेरोलची विक्री िररत असल्याबाबत 

  

(२६) * १२४२१ श्री.रवि ांद्र फाटि : सन्माननीय अन् न ि नागरी परुिठा आणण 
ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पणूाा (ता.मभिींडी, जज.ठाणे) येर्थील जय भगिान कीं पाऊीं डमध्ये सिुणाा 
ऑईल कीं पनीच्या गोदामात केममकलची भेसळ करुन बनाि् डडझेल, पेरोल 
बनिनू त े राज्यासह परराज्यात वितररत करण्यात येत असल्याचे माहे 
डडसेंबर, २०२१ मध्ये िा ्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, मभिींडी तालकु्यात डडझेल, पेरोल माकर्फया प्रशासनातील 
अचधकारी याींच्या सींगनमताने केममकलची भेसळ करुन बनाि् डडझेल, 
पेरोलची विक्री कररत असल्याचे ननदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे 
काय,  
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने मभिींडीसह राज्यात बनाि् डडझेल, पेरोल बनिनू ्याची विक्री 
करणाऱ्या कीं पनीिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.छगन भजुबळ : (१) हे खरे आहे. 
(२) ि (३) या प्रकरणी मशधािा्प अचधकारी “र्फ” पररमींडळ याींनी पोलीस 
पर्थकासोबत सदर दठकाणी तपासणी केली. सदर तपासणीत ्ँकरमधून 
बेकायदेशीररर्या ज्िनलशील द्रिपदार्था भेसळ करुन िाहतकू होत असल्याचे 
ननदशानास आल्याने सींबींचधत आरोपीींविरुध्द गनु्हा नोंद क्र.७९१/२०२१ ददनाींक 
२८/१२/२०२१, अन्िये नारपोली पोलीस ठाणे, मभिींडी येर्थे र्फौजदारी गनु्हा 
दाखल करण्यात आलेला आहे. 
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 राज्यामध्ये होणाऱ् या पेरोमलयम पदार्थांच्या अनचधकृत विक्रीला 
प्रनतबींध करण्यासाठी कायािाही कराियाच्या सचूना शासन पत्र ददनाींक 
१२/११/२०२१ अन्िये ददल्या आहेत. 
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 

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

राज्यातील शाळा ि महाविद्यालयाांना विद्युत देयि भरणामध्ये 
 सिलत शमळणेबाबत 

  

(२७) * १२५३५ श्री.किरण सरनाईि : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील शाळा ि महाविद्यालयाींना विद्यतु देयक भरणामध्ये सिलत 
ममळणेबाबत अद्याप कोणतीच कायािाही झाली नसल्याचे माहे जानेिारी, 
२०२२ च्या पदहल्या सप्ताहात ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार राज्यातील शाळा ि महाविद्यालयाींना विद्यतु 
देयक भरणामध्ये सिलत ममळणेबाबत कोणती कायािाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

प्रा. िषाच गायििाड : (१) ि (२) राज्यातील प्रार्थममक, माध्यममक ि कननषठ 
महाविद्यालयाींना विद्यतु देयक भरणामध्ये सिलत देण्याबाबत मा.मींत्री 
(ऊजाा) याींच्यासोबत बठैक आयोजजत करण्यात येत आहे.  
(३) प्रश्न उद् भित नाही. 

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

राज्यातील शासिीय षद्योधगि प्रशशक्षण सांस्थामधील  
िमचचाऱयाांच्या िेतनाबाबत 

  

(२८) * ११९३४ श्री.सनतश चव्हाण, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.विक्रम िाळे : 
सन्माननीय िौशल्य, रोजगार, उद्योजिता ि नाविन्यता मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यातील अनसुचुचत जाती ि निबौध्दाच्या मलुामलुीींकरीता शासकीय 
उच्चस्तर औद्योचगक प्रमशक्षण सींस्र्था औरींगाबाद, नामशक, नागपरू ि 
अमरािती येर्थे सरुु करण्यात आल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर सींस्र्थते ६० कायम ि २० तामसका तत्त्िािर कमाचारी 
कायारत असनू ्याींचे िेतन प्लान या लेखामशषाामधून करण्यात येत असल्याने 
प्रनतमाह अदा करण्यात येत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त कमाचाऱ्याींचे िेतन लेखाशीषा २२२५४१०४ असनू ्याींना 
प्रनतमाह ननयममत िेतन ममळाि े याकरीता िेतनाचा नॉन प्लान या 
लेखामशषाामध्ये समािेश करण्यासाठी शासनाने कोणती कायािाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.निाब मशलि : (१) होय, हे खरे आहे.  
(२) होय, हे अींशत: खरे आहे.  
(३) सदर कमाचाऱ्याींना प्रनतमहा ननयममत िेतन ममळािे याकरीता कमाचाऱ्याींचे 
िेतन अननिाया लेखामशषाामधून करण्याच्या (नॉन प्लान) प्रस्तािािर सींचालक, 
व्यिसाय मशक्षण ि प्रमशक्षण सींचालनालय स्तरािरुन कायािाही सरुु आहे.  
(४) लाग ूनाही.  

----------------- 
  
राज्यातील विशषेत: पालघर ि हहांगोली जजल्ह्यातील विद्याथी शालेय 

पोषण आहारापासून िांधचत असल्याबाबत 
  

(२९) * १२५०८ अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.प्रसाद लाड, 
डॉ.पररणय फुिे, डॉ.रणजजत पाटील, श्री.नागोराि गाणार, डॉ.प्रज्ा साति : 
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शालेय विद्यार्थयांची शारररीक तसेच बौजध्दक िाढ होण्यासाठी 
शासनाकडून अींगणिाडी त े आठिीपयतंच्या विद्यार्थयांसाठी सिा 
पोषकत्ियकु्त शालेय पोषण आहार ददला जात असनू ्यात ताींदळूासह इतर 
कडधान्ये ि पालेभाज्याींचा समािेश असतो, हे खरे आहे काय, 



36 

(२) असल्यास, सदरहू आहार शालेय स्तरािरून मशजिनू ददला जात असनू 
्यातनू विद्यार्थयांना गरज असलेल्या पोषक र््काींचा परुिठा होतो, परींत ु
विक्रमगड (जज.पालर्र) तालकु्यातील जजल्हा पररषदेच्या २४८ शाळाींमधील 
एकूण समुारे १९ हजार २९१ विद्यार्थयांना माहे जून, २०२१ पासनू म्हणजचे 
मागील सात मदहन्याींपासनू शालेय पोषण आहार ममळत नसल्याच े माहे 
जानेिारी, २०२२ मध्ये िा ्यादरम्यान ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, विक्रमगड तालकु्यात एकूण जजल्हा पररषदेच्या २४८ शाळा 
असनू पदहली त ेपाचिी पयतं विद्यार्थी सींख्या १३ हजार ६९ तर सहािी त े
आठिी पयतं विद्यार्थी सींख्या ६२२२ अशी एकूण १९ हजार २९१ एिढी 
विद्यार्थी सींख्या आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) तसेच, दहींगोली जजल्ह्यासह राज्यात शालेय पोषण आहार योजनेत 
अननयममतता झाली असनू मागील चार मदहन्याींपासनू अनेक शाळाींमधून 
पोषण आहाराची णखचडी मशजविण्यात आली नसनू इयत्ता पदहली त े चौर्थी 
पयतंची शाळा सरुु होणार असनू धान्याअभािी पोषक आहार विद्यार्थयांना 
कसा द्यायचा असा प्रश्न येर्थील मशक्षकाींपढेु उभा रादहला आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार उक्त शाळाींमधील अींगणिाडी त े
आठिीपयतंच्या विद्यार्थयांसाठी शालेय पोषण आहार पिूाित सरुु करण्याबाबत 
कायािाही करुन विद्यार्थयांना मागील सात मदहन्याींपासनू शालेय पोषण 
आहारापासनू िींचचत ठेिल्याप्रकरणी सींबींचधत जबाबदार अचधकाऱ्याींिर कोणती 
कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. िषाच गायििाड : (१) हे खरे आहे. 
(२) अींशत: खरे आहे.     
(३) अींशत: खरे आहे. 
(४) हे खरे नाही. 
(५) ि (६) प्रश्न उद् भित नाही. 
 

----------------- 
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बहृन्मुांबई महानगरपाशलिा क्षेत्रातील विनाअनुदाननत शाळेतील 
शशक्षिाांच्या मागण्याांबाबत 

  

(३०) * १२८४५ श्री.िवपल पाटील : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १११२१ ला हदनाांि   
२७ डडसेंबर, २०२१ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बहृन्मुींबई महानगरपामलका क्षते्रातील १०४ विनाअनदुाननत शाळाींना १०० 
्क्के अनदुान, खाजगी अनदुाननत प्रार्थममक शाळाींतील ३९०० मशक्षक ि 
मशक्षकेतर कमाचाऱ् याींना र्थकबाकी ि उपदानासह सातिा िेतन आयोग लाग ू
करण्यासह इतर मागण्याींबाबत बहृन्मुींबई महानगरपामलकेने अींमलबजािणी 
केली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सन २००१-२००२ या शकै्षणणक िषाापासनू बहृन्मुींबई 
महानगरपामलकेने मान्यता ददलले्या खाजगी प्रार्थममक शाळाींना राज्य 
शासनाच्या ५० ्क्के अनदुानासाठी ग्राह्य धरले जाणार नसल्याचे शासन 
स्तरािरुन आयकु्त, बहृन्मुींबई महानगरपामलका याींना कळविण्यात आले 
असनू विनाअनदुाननत शाळाींना १०० ्क्के अनदुान देण्याबाबत केलेल्या 
कायािाहीची सद्य:जस्र्थती काय आहे,  
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन मशक्षक भारती 
आींदोलकाींच्या मागण्याींबाबत कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. िषाच गायििाड : (१) होय. हे खरे आहे. 
(२) सन २००१-२००२ या शकै्षणणक िषाापासनू बहृन्मुींबई महानगरपामलकेने 
्याींच्या क्षेत्रात मान्यता ददलेल्या खाजगी प्रार्थममक शाळाींचे अनदुान यापढुील 
कालािधीत राज्य शासनाच्या अनदुानासाठी ग्राह्य धरले जाणार नसल्याचे 
कळविले आहे.  
(३) मागणीमध्ये नमदू प्रस्ताि शासनाच्या विचाराधीन आहे.  
(४) प्रश्न उद् भित नाही.  
 

----------------- 
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अमरािती ि अिोला जजल्ह्यामध्ये अिैध गुटखा विक्री  
होत असल्याबाबत 

  

(३१) * १३२१२ श्री.अमोल शमटिरी, श्री.शशशिाांत शश ांदे, श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.सनतश चव्हाण, श्री.सांजय दौंड, श्री.अरुण लाड : सन्माननीय अन्न ि 
षषध प्रशासन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्य शासनाने गु् ख्यािर बींदी र्ातली असतानाही अमरािती जजल्ह्यात 
गु् ख्याची अिधै विक्री होत असनू बडनेरा (अमरािती) येर्थील झोपडपट््ी 
पररसरात गु् खामार्फीयाींचे साम्राज्य पसरले असनू, बडनेरा हे गु् खा विक्रीचे 
ननयींत्रण कें द्र झाल्याने गु् खा बींदी कायदा केिळ कागदोपत्रीच असल्याच े
ददनाींक १० जानेिारी, २०२२ रोजी िा ्यासमुारास ननदशानास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, गु् खा माकर्फयाींविरोधात कारिाई करण्याऐिजी अन्न ि औषध 
प्रशासन विभागाचे अचधकारी ि पोलीस प्रशासन याींच्यामध्ये समन्िय 
नसल्याने दोन्ही विभागाचे अचधकारी गु् खा माकर्फयाींना सींरक्षण देत 
असल्यामळेु गु् खा विक्री तसेच अनेक अिधै धींदे करणाऱ्या समाजकीं ्काींना 
सींधी ममळत असल्याचेही ननदशानास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन अमराितीसह 
अकोला येर्थील अिधै गु् खा विक्री करणाऱ्या ि गु् ख्याींचे व्यापार 
करणाऱ्याींविरुध्द तसेच गु् खा माकर्फयाींना सींरक्षण देणाऱ्या अन्न ि औषध 
प्रशासन विभागाच्या ि गहृ विभागाच्या सींबींचधत अचधकाऱ्याींविरुध्द कोणती 
कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. राजेंद्र शश ांगणे : (१) राज्यात गु् खा बींदी कायदा केिळ कागदोपत्री 
असल्याची बाब खरी नाही. अन्न ि औषध प्रशासनाकडून अमरािती 
जजल्ह्यात जानेिारी, २०२२ मध्ये एका प्रकरणी कारिाई करून रुपये 
८७,३८०/- ककींमतीचा प्रनतबींचधत अन्न पदार्थांचा साठा जप्त केला आहे. सदर 
प्रकरणी सींबींचधत व्यक्तीविरुध्द पोलीस ठाण्यात कर्फयााद दाखल केली असनू  
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सदर प्रकरणी पढुील तपास पोमलसाींमार्फा त करण्यात येत आहे. ्याचप्रमाणे 
राज्यामध्ये चोरी-छुप्या मागााने गु् खा िाहतकू ि विक्री करणाऱ्या दोषी 
व्यक्तीींविरुध्द िेळोिेळी कायद्यानसुार कारिाया करण्यात येत आहेत. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) ि (४) प्रश्न उद् भित नाही. 
 

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

शाळेतील शशक्षि ननयुक्तीमधील गैरव्यिहारािर ननयांत्रण ठेिण्यािरीता 
पवित्र पोटचल प्रणाली प्रभािीपणे राबविण्याबाबत 

  

(३२) * १२१२५ श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.विजय ऊफच  भाई 
धगरिर, अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.प्रिीण दटिे, डॉ.पररणय फुिे, श्री.गोवपचांद 
पडळिर, श्री.सदाशशि खोत, श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.रमेश िराड : 
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शाळेतील मशक्षकाींची ननयकु्ती आचर्थाक व्यिहाराींच्या आधारे न होता 
गणुिते्तिर होण्यासाठी शासनाने उपाययोजना करािी असा आदेश मा.मुींबई 
उच्च न्यायालयाच्या नागपरू खींडपीठाने जनयाचचका क्र. ८/२०१५ मध्ये ददनाींक 
२४/०६/२०१५ रोजी ददली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मा.उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या आधारािर शासनाने 
मशक्षक ननयकु्तीची प्रकक्रया पारदशाक व्हािी ि मशक्षक पदासाठी उच्च 
गणुित्ताधारक उमेदिाराची ननिड व्हािी या उद्देशाने पवित्र पो ा्ल प्रणालीच्या 
माध्यमातनू अमभयोग्यता ि बदु्धीमत्ता चाचणी परीक्षेत ममळालेल्या गणुाींच्या 
आधारे ननयकु्ती करण्यासाठी ददनाींक २२/०६/२०१७ च्या अचधसचूनेद्िारे 
ननयमािली १९८१ मध्ये सधुारणा केली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मुींबई उच्च न्यायालयाच्या नागपरू खींडपीठाने रर्याचचका क्र. 
५०५९/२०१७ ि अन्य प्रकरणी ददनाींक २१/११/२०१८ रोजी ददलेल्या 
आदेशानसुार मशक्षक ननयकु्ती करताना उमेदिाराची मलुाखत रे्िनू ननिड ि 
ननयकु्ती करण्याचे खाजगी शकै्षणणक सींस्र्थाींचे अचधकार अबाचधत ठेिले, हे ही 
खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, सद्य:जस्र्थतीत पवित्र पो ा्लच्या माध्यमातनू समुारे ६ हजार 
पेक्षा जास्त उच्च गणुित्ताधारक उमेदिाराींची ननिड करण्यात आली असनू 
पवित्र पो ा्लच्या कायापध्दतीत जाणीिपिूाक व्य्यय ननमााण करण्याचा ि 
पवित्र पो ा्ल प्रकक्रयेच्या कामकाजािर ठपका लािण्याचा प्रय्न प्रशासकीय 
अचधकारी ि खाजगी व्यिस्र्थापन करीत असल्याच े ननदशानास आल े आहे,     
हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, पवित्र पो ा्लच्या प्रकक्रयेतनू मशक्षक पदािरील ननयकु्ती होत 
असल्याने खाजगी व्यिस्र्थापनाच्या आचर्थाक गरैव्यिहारािर ननयींत्रण ठेिण्यात 
आल्याने पवित्र पो ा्ल प्रकक्रया रद्द करण्याची मागणी केली जात आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(६) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन पवित्र पो ा्लची 
प्रकक्रया प्रभािीपणे राबविण्याकरीता कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत 
आहे, नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. िषाच गायििाड : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) होय. 
(४) खासगी व्यिस्र्थापनाींकडून काही प्रकरणी प्रकक्रयेत अडर्थळे ननमााण केले 
जात असल्याचे ननदशानास आले आहे. 
(५) काही सींर््नाींच्याितीने पवित्र पो ा्लमध्ये सधुारणा करण्याची मागणी 
करण्यात येत आहे. 
(६) महाराषर उपविधान सममतीने ददलेल्या सचूनाींच्या अनषुींगाने खाजगी 
शकै्षणणक सींस्र्थाींनी मलुाखतीव्दारे उमेदिार ननिडीसाठी अिलींबिायची 
कायापध्दती (Standard Operating Procedure) ननजश्चत करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन आहे. 
 

----------------- 
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अध्यापिाांच्या ताशसिा ततिाच्या धोरणात सुधारणा िरण्यासाठी गठीत 
िेलेल्या सशमतीच्या अहिालाबाबत 

  

(३३) * १२०४४ श्री.विलास पोतनीस : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १०५७७ ला 
हदनाांि २७ डडसेंबर, २०२१ रोजी हदलले्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय उच् च 
ि तांत्र शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ने्/से्/पीएच.डी. धारक सींर्षा सममतीच्या विविध मागण्याींच्या सींदभाात 
तामसका त्िाच्या धोरणात सधुारणा करण्यासाठी तसेच शासन ननणाय, 
ददनाींक १० ऑगस््, २०२१ अन्िये मशक्षण सींचालक (उच्च मशक्षण) याींच्या 
अध्यक्षतखेाली सममती गदठत करण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू सममतीने शासनास अहिाल सादर केला आहे काय, 
तसेच अहिालात केलेल्या मशर्फारसीींचे र्थोडक्यात स्िरूप काय आहे, 
(३) असल्यास, सदरहू सममतीने केलेल्या कोणकोण्या मशर्फारसी शासनाने 
स्िीकारल्या आहेत, ्याबाबतच्या अींमलबजािणीची सद्य:जस्र्थती काय आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.उदय सामांत : (१) हे खरे आहे. 
(२) ि (३) सदर सममतीचा अहिाल शासनास ददनाींक २१/०२/२०२२ रोजी प्राप्त 
झालेला असनू ्यानषुींगाने पढुील कायािाही सरुु आहे.  
(४) प्रश्न उद् भित नाही.  

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

मौदा (जज.नागपूर) तालुक्यातील गािाांना शुध्द वपण्याच्या पाण्याचा 
पुरिठा िरण्याबाबत 

  

(३४) * १३०५३ श्री.अशभजजत िांजारी : सन्माननीय पाणीपरुिठा ि स्िच्छता 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौदा (जज.नागपरू) तालकु्यातील रेिराळ, विशी, सुींदरगाींि, भेंडाळा आणण 
इसापरू गािाींना शधु्द वपण्याचा पाणीपरुिठा करण्यासाठी को्यिधी रुपये खचा 
करून महाराषर जीिन प्राचधकरणामार्फा त इसापरू येर्थे जलशधु्दीकरण कें द्र 
बाींधण्यात आल,े परींत ु या जलशधु्दीकरण कें द्राची दरुिस्र्था झाल्याने सदरहू 
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गािाींना अशधु्द पाणीपरुिठा होत असल्याने नागररकाींचे आरोग्य धोक्यात 
आल्याचे माहे नोव्हेंबर-डडसेंबर, २०२१ मध्ये िा ्यादरम्यान ननदशानास आल,े  
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदरहू जलशधु्दीकरण 
कें द्राची तातडीने दरुुस्ती करुन सदरहू गािाींना शधु्द पाण्याचा परुिठा 
करण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.गलुाबराि पाटील : (१) नाही. 
(२) महाराषर जीिन प्राचधकरणाने योजना पणूा केल्यािर सदर योजना जजल्हा 
पररषद, नागपरूमार्फा त हस्ताींतररत करून राबविण्याबाबत कुठलीही कायािाही न 
झाल्यामळेु योजनेचा पाणीपरुिठा बींद झाला. 
 दरम्यान विशी, रेिराळ, भेंडाळा ि सुींदरगाींि या गािाींना स्ितींत्र 
भगूभीय उद्भि रे्ऊन जजल्हा पररषदेमार्फा त योजना पणूा करून शधु्द 
वपण्याच्या पाण्याचा परुिठा सरुू आहे. तसेच ईसापरूकरीता स्ितींत्र उद्भि 
रे्ऊन रुपये ३९.७६ लक्ष ककींमतीची योजना जजल्हा पररषदेव्दारे जल जीिन 
ममशन कायाक्रमाींतगात मींजूर करण्यात येऊन ददनाींक १३/१२/२०२१ रोजी 
कामाचे आदेश देण्यात आल ेआहेत.  
(३) प्रश्न उद् भित नाही. 

----------------- 
  
समुद्रकिनाऱयाच ेप्रदषूण िमी होण्यासाठी उपाययोजना िरण्याबाबत 

  

(३५) * १३१८६ श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय पयाचिरण ि िातािरणीय 
बदल मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महाराषरातील ७२० ककमी लाींबीचा समदु्रककनारा देशात सिााचधक प्रदवूषत 
असल्याबाबतचा ननषकषा गोव्याच्या राषरीय समदु्रविज्ञान सींस्र्था ि महाराषर 
प्रदषूण ननयींत्रण मींडळाच्या सींयकु्त अहिालात स्पष् केले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्यास, पजश्चम ककनारपट््ीिरील अकराश ेसागरजलाच्या नमनु्याच्या 
अभ्यासानींतर सींपणूा पजश्चम ककनाऱ् याींपकैी महाराषरातील ७२० ककमी लाींबीची 
ककनारपट््ी सिाात जास्त प्रदवूषत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, समदु्रामध्ये विविध प्रकारची रसायने, तलेिाहू जहाजाींमधून 
गळती होऊन समदु्रात पसरलेले खननज तले, शहरी-नागरी िस््याींमधील 
साींडपाणी, कारखान्याींमधील रासायननक प्रदवूषत साींडपाणी, आजण्िक 
ऊजााननममाती कें द्रातील साींडपाणी, र्ातक कचरा, प्लाजस््क कचरा इ. अजैविक 
र््क सागरी प्रदषूणास कारणीभतू ठरत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर प्रदषूणामळेु समदु्र ककनाऱ्यापासनू समुारे ३० ककमी 
समदु्रात प्राणिाय ू नसल्यामळेु ्याभागात मासेही ममळत नाहीत, हे ही खरे 
आहे काय, 
(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सागरी प्रदषूण कमी 
होण्यासाठी कोणती उपाययोजना केली िा करण्यात येत आहे, नसल्यास, 
विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.आहदतय ठािरे : (१), (२) ि (३) हे अींशत: खरे आहे. 
 तारापरू ि मुींबई येर्थील काही भागात जममनीपासनू खोल समदु्रात ५ 
ककमी पयतं साींडपाणी विसगाामळेु पािसाळया व्यनतररक्त प्रदषूण आढळून 
येत.े  
 तर्थावप, सदरील अहिालात ५ ककमी पयतं डहाणू ि मालिण 
समदु्रककनारे प्रदषूणमकु्त आहेत. तसेच, जममनीपासनू ५ ककमी पके्षा जास्त 
खोल समदु्रात प्रदषूणाची मात्रा ददसनू येत नाही असे अनमुान राषरीय समदु्र 
विज्ञान सींस्र्थेने २०१५-१६ मध्ये केलेल्या अहिालात ददसनू येत.े 
(४) हे खरे नाही. 
(५) प्रश्न उद् भित नाही. 
 ----------------- 
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मुांबई ि िोल्हापूर विभागातील पात्र घोवषत िेलेल्या उच्च माध्यशमि 
शाळाांना अनुदान मांजूर िरण्याबाबत 

  

(३६) * १३३९४ श्री.सनुनल शशांदे, श्री.विलास पोतनीस : सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई ि कोल्हापरू विभागातील अनदुानास पात्र र्ोवषत करण्यात आलेल्या 
उच्च माध्यममक शाळाींना अनदुान मींजूर करण्याबाबतचा प्रस्ताि शासन 
ननणाय ददनाींक २४/०२/२०२१ नसुार शासनाच्या विचाराधीन आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, तद्नषुींगाने वित्त विभागाने ददलेल्या विहीत नमनु्यात आयकु्त 
(मशक्षण) याींचेकडून अनदुानास पात्र र्ोवषत करण्यासाठी प्राप्त झालेले 
प्रार्थममक, माध्यममक ि उच्च माध्यममक शाळाींच े प्रस्ताि शासनास सादर 
करण्यात आल ेआहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदरहू पात्र शाळाींना 
अनदुान वितरीत करण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
तसेच ्याबाबतची सद्य:जस्र्थती काय आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
प्रा. िषाच गायििाड : (१), (२) ि (३) मुींबई ि कोल्हापरू विभागातील उच्च 
माध्यममक शाळाींना शासन ननणाय ददनाींक २४/०२/२०२१ अन्िये २० ्क्के 
अनदुानास पात्र र्ोवषत करण्यात आले आहे. सदर उच्च माध्यममक शाळाींना 
शासन ननणाय ददनाींक १८/०८/२०२१ अन्िये िेतन अनदुान उपलब्ध करुन 
देण्यात आले आहे.  
 तसेच कायम शब्द िगळलेल्या खाजगी विनाअनदुाननत ि 
विनाअनदुाननत अर्ोवषत प्रार्थममक, माध्यममक ि उच्च माध्यममक शाळा, 
तकुड्या, अनतररक्त शाखा याींना अनदुानास पात्र र्ोवषत करण्याबाबतचा 
प्रस्ताि आयकु्त (मशक्षण), महाराषर राज्य, पणेु याींचेकडून शासनास प्राप्त 
झाला असनू, सदर प्रस्तािाींची शासन स्तरािर तपासणी करण्यात येत आहे.  
(४) प्रश्न उद् भित नाही.  
 

----------------- 
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िल्याण तालुक्यातील १४ गािाांमधील िेशमिल िां पन्यामुळे  
पयाचिरणाच ेप्रदषूण होत असल्याबाबत 

  

(३७) * १२९२८ श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय पयाचिरण ि िातािरणीय बदल 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कल्याण ग्रामीण भागातील १४ गािाींमध्ये मागील काही िषाापासनू 
बेकायदेशीरपणे केममकल उद्योग सरुु असनू रात्रीच्या िेळेस नागाि, भींडाली 
आदी गािाींमध्ये रसायनममश्रीत केममकल माळरानािर ्ाकण्याच े तसेच 
जाळण्याचे प्रकार िाढीस लागले असनू सदरहू केममकल माकर्फयाींकडून 
गािातनू िाहणाऱ्या उत्तरमशि नदीपात्रात केममकल सोडले जात असल्याने 
नदीपात्रातील जलचर सींपषु्ात आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, गािातील आजबूाजूच्या जममनीही नापीक झाल्या असनू सदरहू 
कपींनीच्या केममकलमळेु पयाािरणाची गींभीर समस्या ननमााण झाल्यामळेु 
सदरहू केममकल कपींनीिर कारिाई करण्यात यािी, याकरीता येर्थील 
नागररकाींनी तसेच लोकप्रनतननधीींनी मागील २ िषाापासनू महाराषर प्रदषूण 
ननयींत्रण महामींडळ, मा.पालकमींत्री, ठाणे जजल्हा आदीींकड ेलेखी ननिेदनाद्िारे 
केलेल्या तक्रारीबाबत कोणतीही कारिाई करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, सदरहू १४ गािाींमधील िाढत े प्रदषूण लक्षात रे्ता ठाणे 
जजल्हापररषदेचे सदस्य श्री.रमेश पा्ील याींनी मागील २ िषाापासनू सदर 
दठकाणी पोलीस चौकी उभारण्याची मागणी मा.पयाािरणमींत्री, मा.पालकमींत्री, 
ठाणे जजल्हा तसेच महाराषर प्रदषूण ननयींत्रण महामींडळ आदीींकड े केली 
असतानाही याकड े शासनाचे जाणीिपिूाक दलुाक्ष होऊन आजममतीस सदरहू 
मागणी मान्य झाली नसल्यामळेु केममकल माकर्फया याचा गरैर्फायदा रे्त 
असल्याचे ददसनू येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदरहू केममकल 
कीं पनीतनू होत असलेल्या प्रदषूणािर ननयींत्रण ठेिण्याकरीता कोणती कायािाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  



46 

श्री.आहदतय ठािरे : (१) हे खरे आहे. 
(२), (३) ि (४) हे खरे नाही. तर्थावप, महाराषर प्रदषूण ननयींत्रण मींडळाकडून 
विनासींमतीपत्र ि विनाप्रकक्रया औद्योचगक साींडपाणी ननमााण करणाऱ्या एकूण 
७ दोषी उद्योगाींना बींद करण्याचे आदेश ददनाींक ३० ऑगस््, २०२१ ि ददनाींक    
०६ सप् े्ंबर, २०२१ रोजी देण्यात आले असनू, सदर उद्योगाींचा विद्यतु 
परुिठा खींडीत करण्यात आला असनू सद्य:जस्र्थतीत उद्योग बींद आहेत. 
(५) लाग ूनाही. 

----------------- 
  
अमरािती विभागातील उपसांचालि, शशक्षणाधधिारी ि िेतन अधीक्षि 

िायाचलयामधील ररक्त पदे भरण्याबाबत 
  

(३८) * १२६६१ श्री.किरण सरनाईि : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अमरािती विभागातील उपसींचालक, मशक्षणाचधकारी ि िेतन अधीक्षक 
कायाालयामध्ये कमाचारी कमी असल्यामळेु कायाालयीन कामकाजात ददरींगाई 
होत असल्याने सदर पदे भरण्याबाबत कोणतीच कायािाही झाली नसल्याचे 
माहे जानेिारी, २०२२ च्या पदहल्या सप्ताहात ननदशानास आल,े हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार अमरािती विभागातील उपसींचालक, 
मशक्षणाचधकारी ि िेतन अधीक्षक कायाालयामधील पदे भरण्याबाबत कोणती 
कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. िषाच गायििाड : (१) हे खरे नाही. 
(२) अचधकारी ि कमाचाऱ्याींची काही पदे ररक्त असनू, सदर ररक्त पदे 
भरण्याबाबत कायािाही सरुु आहे.  
(३) प्रश्न उद् भित नाही. 
 ----------------- 
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राज्यातील रात्रशाळा पूिचित सुरू िरणेबाबत 
  

(३९) * १२६०७ श्री.िवपल पाटील : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील रात्रशाळा पिूाित सरुू होण्यासाठी पिूीच्या सिा मशक्षकाींना 
पनु्हा सेिेत रे्िनू सदरहू शाळाींना सशक्त करण्याबाबत धोरण ठरविण्यासाठी 
सममती स्र्थापन करण्याची र्ोषणा मा.शालेय मशक्षण राज्यमींत्री महोदयाींनी 
केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू सममतीच्या कामकाजाची सद्य:जस्र्थती काय आहे, 
तसेच याबाबत शासनाने कोणता ननणाय रे्तला आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. िषाच गायििाड : (१) होय. 
(२) शासन ननणाय १७/०१/२०२२ अन्िये मा.मींत्री, शालेय मशक्षण याींच्या 
अध्यक्षतखेाली सममती गठीत करण्यात आली आहे. 
(३) प्रश्न उद् भित नाही.  

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

िाांहदिली (प.) येथील मल्टी स्पेशाशलटी रुनणालयाच्या 
तळमजल्यािरील ‘आर’ विभागाच ेशशधािाटप  

िायाचलय ररक्त िरण्याबाबत 
  

(४०) * १३३०४ श्री.विलास पोतनीस : सन्माननीय अन् न ि नागरी परुिठा 
आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) श्री काींददिली दहतिधाक मींडळ इमारत, स्िामी वििकेानींद मागा, काींददिली 
(प) येर्थील अनतदक्षता कक्ष, डायमलसीस कें द्र आणण इतर अ्याधुननक 
िदै्यकीय सोयी-सवुिधाींनी यकु्त असलेले मल््ी स्पेशामल्ी रुग्णालय 
नागररकाींच्या सेिेसाठी सद्य:जस्र्थतीत कायारत असनू इमारतीतील तळ मजला 
सन १९६६ मध्ये शासनाच्या विनींतीिरून मशधािा्प कायाालयासाठी ५ 
िषााकरीता भाड्याने देण्यात आला होता, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ५ िषााची मदुत सींपल्यानींतर देखील मशधािा्प कायाालयाने 
तळ मजल्याचा ताबा सोडला नसल्याने सदरहू सींस्र्थनेे याबाबत स्मॉल कॉज 
को ा्, िाींदे्र येर्थ ेदाखल केलेल्या याचचकेिर न्यायालयाने सींबींचधत मशधािा्प  
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कायाालयास ्याींच ेकायाालय तीन मदहन्याच्या आत ररक्त करण्याचे आदेश 
ददनाींक १४/०९/२००५ रोजी ददले असतानाही आजममतीपयतं मशधािा्प 
कायाालयाची जागा ररक्त करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, रुग्णालयातील जागेच्या कमतरतमेळेु रुग्णाींची होत असलेली 
गरैसोय ्ाळण्यासाठी मा.न्यायालयाच्या आदेशानसुार सदरहू जागेिरील ‘आर’ 
विभागाच े मशधािा्प कायाालय ररक्त करण्याची विनींती स्र्थाननक 
लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक ६ डडसेंबर, २०२१ रोजी िा ्यासमुारास लेखी 
ननिेदनाव्दारे मा.अन्न, नागरी परुिठा मींत्री ि पालकमींत्री, मुींबई उपनगर 
महोदयाींकड ेकेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन मागणीच्या 
अनषुींगाने सदरहू रुग्णालयाच्या तळमजल्यािरील ‘आर’ विभागाचे मशधािा्प 
कायाालय ररक्त करण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.छगन भजुबळ : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) हे खरे आहे. 
(४) काींददिली दहतिधाक मींडळाने मा.लर्िुाद न्यायालय िाींदे्र येर्थे दाखल 
केलेल्या (REA Suit No.२०६/ ५०९ of १९९६) दाव्याचा ननकाल ददनाींक 
१४/०९/२००५ रोजी लागनू जागेचा ताबा ३ मदहन्याच्या आत िादीस देण्याच े
आदेमशत करण्यात आले. सदर आदेशाविरुध्द पररमींडळ कायाालयामार्फा त 
मा.लर्िुाद न्यायालयात अपील दाखल करण्यात आले. सदर मा.लर्िुाद 
न्यायालयाच्या ददनाींक १३/०८/२००९ रोजीच्या ननणायान्िये पिूीच्या ददनाींक 
१४/०९/२००५ रोजीचे न्यायालयीन आदेश कायम ठेिण्यात आले. मा.लर्िुाद 
न्यायालयाच्या ननणायाविरुध्द मा.उच्च न्यायालय, मुींबई येर्थे शासनामार्फा त  
अपील (CRA No.७२०/२००९) दाखल करण्यात आले होत.े ्यानसुार सन 
२०१० मध्ये मा.उच्च न्यायालयाने लर्िुाद न्यायालयाच्या ननणायास स्र्थचगती 
ददली आहे. आजपयतं स्र्थचगती असनू ्यामळेु सदरची जागा ररक्त करण्यात 
आलेली नाही. 
(५) प्रश्न उद् भित नाही. 
 ----------------- 
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नागपूर येथील टाटा इजन्स्टट्यूट ऑफ सोशल सायन्स विद्यार्थयाांना  
पदिी प्रमाणपत्र देण्याबाबत 

  

(४१) * १३०६३ श्री.अशभजजत िांजारी : सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपरू येर्थील ्ा्ा इजन्स््ट्यू्  ऑर्फ सोशल सायन्समध्ये सन २०१६-
२०२० पयतं मशकणाऱ् या काही विद्यार्थयांना मशषयितृ्ती ममळाली नसल्याच े
कारण देिनू सदरहू सींस्र्थनेे मागील पाच िषाात समुारे १५० विद्यार्थयांना 
पदिी ि इतर प्रमाणपत्र े ददली नसल्याचे ददनाींक ११/१२/२०२१ रोजी िा 
्यासमुारास ननदशानास आले, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन विद्यार्थयांच ेशकै्षणणक 
नकुसान होि ू नये याकरीता विद्यार्थयांना पदिी प्रमाणपत्राींच े िा्प 
करण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.उदय सामांत : (१) हे खरे नाही. 
 ्ा्ा इजन्स््ट्यू्  ऑर्फ ऑर्फ सोशल सायन्स ही सींस्र्था राज्य 
शासनाच्या अचधनस्त कायारत नसनू, मशषयितृ्ती अजा प्रलींबब त असण्याचा प्रश्न 
उद् भित नाही. 
(२) विद्यार्थी दहताच्यादृष्ीने सींबींचधत सींस्र्थेस विद्यार्थयांचे पदिी प्रमाणपत्राींच े
िा्प प्रलींबब त असल्यास विद्यार्थयांना ता्काळ उपलब्ध करुन देणेबाबत 
सींबींचधत सींस्र्थेस कळविण्यात आले आहे. 
(३) प्रश्न उद् भित नाही. 

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

महाराष्ट्र विधानपररषद 
______________________________________________________ 
मुद्रणपूिा सिा प्रकक्रया महाराषर विधानमींडळ सचचिालयाच्या सींगणक यींत्रणेिर करण्यात आली आहे. 
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