
महाराष्ट्र विधानपररषद 

दुसरे अवधिेशन, २०२२ 
--------------------------------------------- 

ताराांवित प्रश्नोत्तराांची यादी 

  

गुरुिार, वदनाांि १८ ऑगस्ट, २०२२ / श्रािण २७, १९४४ (शिे) 

  

(१) मुख्यमांत्री 

 

याांचे प्रभारी विभाग 

(२) उपमुख्यमांत्री 

(३) उच् च ि तांत्र वशक्षण, सांसदीय िाये मांत्री 

(४) पाणीपुरिठा ि स् िच् छता मांत्री 

(५) अन् न ि षषध प्रशासन मांत्री 

(६) अन् न, नागरी पुरिठा ि ग्राहि सांरक्षण मांत्री 

(७) शालेय वशक्षण मांत्री 

(८) पययटन मांत्री  

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ६० 
------------------------------------- 

  

राज्यातील प्राथवमि, माध्यवमि ि उच्च माध्यवमि शाळा ि  

तुिड याांना तु्रटी पूतयतेनांतर अनुदान मांजूर िरण्याबाबत 

  

(१) * १४२२६ श्री.विक्रम िाळे, श्री.सवतश चव्हाण, श्री.बाळाराम पाटील, श्री.िवपल पाटील, 

श्री.विरण सरनाईि, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.अमोल वमटिरी, श्री.अब्दुल्लाखान दुरायणी, 

श्री.विशोर दराडे : सन्माननीय शालेय वशक्षण मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) राज्यातील विनाअनदुावनत प्राथवमक, माध्यवमक ि उच्च माध्यवमक शाळा/तकुड याांना २०% ि अांशत: 

अनदुावनत शाळा/तकुड याांना िाढीि २०% अनदुान वदनाांक ०१ नोव्हेंबर, २०२० पासनू वदल्यानांतर सदर 

शाळा/तकुड याांना िाढीि अनदुान दणे्याची मागणी लोकप्रवतवनधी ि कममचारी करीत असल्याच ेमाह े म,े 

२०२२ च्या पवहल्या आठिड यात वनदशमनास आले, ह ेखरे आह ेकाय,  

(२) असल्यास, वदनाांक १२, १५ ि २४ फेब्रिुारी, २०२१ रोजीच्या शासन वनणमयामध्ये त्रटुी असलेल्या 

राज्यातील प्राथवमक, माध्यवमक ि उच्च माध्यवमक शाळा ि तकुड याांची त्रटुी पतूमता झाली असनू सदरहू 

शाळाांना ि तकुड याांना अद्याप िेतन अनदुानाकरीता वनधी मांजरू झाले नसल्याचहेी त्याचदरम्यान वनदशमनास 

आल,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, वदनाांक १३ सप्टेंबर, २०१९ च्या शासन वनणमयातील प्राथवमक २७६, माध्यवमक १२८, 

उच्च माध्यवमक १७९२ ि िाढीि २० टक्केतील २४१७ शाळा ि ४५६१ िगमतकुड याांतील ४३११२ 

वशक्षक ि वशक्षकेतर कममचाऱयाांची मांत्रालयीन सवमतीन े तपासणी करुन यापकैी ३३२१४ पदाांना पात्र 

ठरविले असनू, तपासणीत प्राथवमक ८०, माध्यवमक ५२, उच्च माध्यवमक २५१, िगमतकुड या ४०३ तर 
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िाढीि २० टक्के साठी प्राथवमक ७९, माध्यवमक २०२ ि िगमतकुड या ७२१ यािरील एकूण ५८७३ पद े

वकरकोळ त्रटुी दाखिनू अपात्र केली आहते, ह ेखरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, त्रटुीतील शाळाांना त्रटुी पतूमतेसाठी ि दणे्यात आलेल्या ३० वदिसाांच्या कालािधीनसुार त्रटुी 

पतूमता करुन एकूण ५८७३ वशक्षक ि वशक्षकेतर पद े पात्र ठरली तर वकरकोळ त्रटु या दाखविल्यामळेु 

वशक्षकाांना िेतनापासनू िांवचत रहािे लागत असल्यान ेत्रटुीपात्र शाळाांच्या यादीचा शासन वनणमय वनगमवमत 

करणे आिश्यक आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(५) असल्यास, मांत्रालय मुांबई येथे प्राप्त ३९६१ अघोवित शाळा ि नसैवगमक िाढ तकुडी प्रस्ताि अनदुानास 

पात्र घोवित करण्याबाबत कायमिाही करुन कोरोना काळात विद्यार्थयाांची सांख्या कमी झाल्यान े वशक्षक 

अवतरीक्त होण्याची विती असल्यान ेशकै्षवणक ििम २०१८-२०१९ च्या पट सांख्येनसुार सांच मान्यता ग्राह्य 

धरण्याबाबत शासनान ेकायमिाही केली आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(६) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनान े चौकशी करुन कायम शब्द िगळलेल्या सिम शाळा, कवनष्ठ 

महाविद्यालये ि िगम/तकुड याांना शासनान े वनवित केलेले अनदुानाच े प्रचवलत धोरण लाग ू करण्याबाबत 

तसचे शाळा/तकुड याांना िाढीि अनदुान दणेेबाबत कोणती कायमिाही केली िा करण्यात येत आह,े 

नसल्यास, विलांबाची कारणे काय आहते ? 

  

श्री.वदपि िेसरिर : (१), (२), (३) ि (४) शासन वनणमय, वदनाांक १२, १५ ि २४ फेब्रिुारी, २०२१ मध्ये 

त्रटुी असलेल्या राज्यातील प्राथवमक, माध्यवमक ि उच्च माध्यवमक शाळा ि तकुड याांना त्रटुी पतूमतेनांतर 

अनदुानास पात्र करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आह.े 

(५) होय. 

 अघोवित शाळा ि नसैवगमक िाढ तकुड याांना अनदुानास पात्र घोवित करण्याचा प्रस्ताि आयकु्त 

(वशक्षण), म.रा., पणुे याांच्याकडून शासनास प्राप्त झालेला आह.े शासनास प्राप्त प्रस्तािानसुार सदरहू शाळा 

अनदुानासाठी पात्र ठरविण्याकरीता सन २०१८-२०१९ या ििामची सांचमान्यता ग्राह्य धरण्यात आली आह.े  

(६) याबाबतचा प्रस्ताि शासनाच्या विचाराधीन आह.े 
----------------- 

  

राज्यातील वशक्षिेतर िमयचाऱयाांच्या वशक्षण सेिि पदाच्या मानधनात िाढ िरण्याबाबत 

  

(२) * १४३९१ डॉ.सधुीर ताांबे, डॉ.िजाहत वमर्ाय, श्री.जयांत आसगाििर, श्री.अवभवजत िांजारी, 

श्री.राजेश राठोड, श्री.विक्रम िाळे, श्री.बाळाराम पाटील, श्री.विशोर दराडे, श्री.नागोराि गाणार, 

श्री.चांद्रशेखर बािनिुळे, श्री.विजय ऊर्य  भाई वगरिर, अॅड.वनरांजन डािखरे, श्री.प्रिीण दटिे, 

श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.रमेश िराड, श्री.प्रविण दरेिर, डॉ.पररणय रु्िे, श्री.िवपल पाटील, 

श्री.विरण सरनाईि : ताराांवित प्रश्न क्रमाांि १२५८९ ला वदनाांि ८ माचय, २०२२ रोजी वदलेल्या 

उत्तराच्या सांदभायत सन्माननीय शालेय वशक्षण मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) राज्यातील वशक्षण सिेकाांच े मानधन डी.एड, रुपये ६,०००/-, बी.एड, रुपये ८,०००/- ि ज्यवुनयर 

कॉलेज वशक्षकाांना प्रवतमाह रुपये १०,०००/- प्रमाणे वदले जात असनू वशक्षकेतर कममचाऱयाांना वशक्षण 

सिेक म्हणनू मागील अनके वदिसाांपासनू रुपये २०००/- प्रती मवहना मानधन वदले जाते, ह ेखरे आह ेकाय, 
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(२) असल्यास, वशक्षण सिेकाच्या मानधनामध्ये िाढ करून रुपये ६,०००/- करािे अशी मागणी वशक्षण 

सिेकाांकडून िारांिार होत असताना वशक्षण वििागाकडून याकडे दलुमक्ष होत असल्याच ेमाह ेएवप्रल, २०२२ 

च्या शिेटच्या आठिड यात वनदशमनास आले, ह ेखरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, सहाय्यक वशक्षक पररविक्षाधीन (वशक्षण सिेक) कममचाऱ याांना वमळणारे नाममात्र मानधन 

रद्द करून िेतनश्रेणी लाग ूकरण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आह ेकाय, तसचे, मागच्या दहा ििामत 

वशक्षण सिेकाांच्या मानधनात १ रूपयाही िाढ झालेली नसल्यान े वशक्षण सिेकाांना वकमान िेतन आवण 

घरिाडे ित्ता दणे्यासाठी शासनान ेकोणता कृती आराखडा तयार केला आह,े 

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनान े चौकशी करुन वशक्षकेतर कममचाऱयाांच्या वशक्षण सिेक 

मानधनात िाढ करण्याबाबत कोणती कायमिाही केली िा करण्यात येत आह,े 

(५) नसल्यास, विलांबाची कारणे काय आहते ? 

  

श्री.वदपि िेसरिर : (१) शासन वनणमय वदनाांक १७/०९/२०११ अनसुार शाळा ि महाविद्यालयातील 

इयत्ता १ ली ते ७ िी इयत्तेतील डी.एड अहमताधारक (प्रवशवक्षत) याांना रुपये ६,०००/-, ८ िी ते १० िी 

इयत्ततेील पदिी अवधक बी.एड अहमताधारक याांना रुपये ८,०००/- ि उच्च माध्यवमक शाळा ि कवनष्ठ 

महाविद्यालयातील पदव्यतु्तर पदिी (वितीय श्रेणी) अवधक बी.एड अहतामधारक याांना रुपये ९,०००/- इतके 

मानधन वदले जाते. 

 तसचे शासन वनणमय वदनाांक २५/११/२००५ नसुार कवनष्ठ वलपीकास सरुुिातीची तीन ििम रुपये 

२,०००/- इतके मानधन वदले जाते. 

(२) ि (३) ह ेखरे नाही.  

 सहायक वशक्षक (पररविक्षाधीन) याांच्या मानधनात िाढ करण्याची मागणी होत असनू मानधनात 

िाढ करण्याचा प्रस्ताि शासनाच्या विचाराधीन आह.े 

(४) राज्यातील वशक्षकेतर कममचारी याांच्या मानधनात िाढ करण्याचा प्रस्ताि शासनाच्या विचाराधीन 

आह.े 

(५) प्रश्न उद  िित नाही. 
----------------- 

  

गडवचरोली वजल्यातील स्िस्त धान्य दुिानाांना वितरीत िरण्यािरीता  

वनिृष्ट दजायचा ताांदूळ पूरविण्यात येत असल्याबाबत 

  

(३) * १४५९९ डॉ.पररणय रु्िे, श्री.प्रविण दरेिर, अॅड.वनरांजन डािखरे, श्री.प्रिीण दटिे, 

श्री.चांद्रशेखर बािनिुळे, श्री.विजय ऊर्य  भाई वगरिर, श्री.सरेुश धस, श्री.प्रसाद लाड, डॉ.रणवजत 

पाटील, श्री.नागोराि गाणार, श्री.गोवपचांद पडळिर, श्री.वनलय नाईि, श्री.राजहांस वसांह, 

श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.चांदूभाई पटेल : सन्माननीय अन् न, नागरी पुरिठा ि ग्राहि सांरक्षण मांत्री 

पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) गडवचरोली पांचायत सवमती गोडाऊनमध्ये मायाश्री राईस इांडस्रीज ि मायाश्री फुड इांडस्रीज, दसेाईगांज 

या राईस वमलमधनू सी.एम.आर. राईस गडवचरोली वजल्ह्यातील स्िस्त धान्य दकुानाांना वितररत 

करण्यासाठी आलेला अिैध रक गडवचरोलीतील दक्ष नागररकाांनी वदनाांक २४ फेब्रिुारी, २०२२ रोजी 

पकडला, ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, सदरचा ताांदळू खाण्यायोग्य नसल्याचा अहिाल वजल्हा परुिठा अवधकारी, गडवचरोली 

याांनी वदला असनू, िारतीय खाद्य वनगमच्या कोणत्याही अटी ि शतत ांच े पालन न करता, सदर ताांदळू 

गडवचरोलीच्या परुिठा अवधकाऱ याांच्या सांगनमतान ेगोडाऊनमध्ये येत असनू, अत्यांत वनकृष्ट दजामचा ताांदळू 

गडवचरोली वजल्ह्यातील गरीब आवदिासी ि इतर जनतलेा वितररत करण्यात येणार होता, ह ेही खरे आह े

काय, 

(३) असल्यास, सन २०२०-२०२१ ि २०२१-२०२२ या दोन हांगामात याच राईस वमलन ेसमुारे ९० हजार 

वक्िांटल वनकृष्ट दजामचा ताांदळू परुविला असनू वमल मालक, परुिठा खात्याच ेअवधकारी आवण आवदिासी 

विकास महामांडळाच्या अवधकाऱयाांच्या सांगनमतान ेशासनाची फसिणकू झाल्यान े एसआयटीमाफम त उक्त 

प्रकरणाची चौकशी करािी, अशी मागणी विरोधी पक्षनतेे, महाराष्ट्र विधानपररिद याांनी त्याांच्या वदनाांक  

२५ माचम, २०२२ रोजीच्या पत्रान्िये शासनाकडे केली असनू उक्त प्रकरणी तीन मवहन्यानांतरही अद्यापपयांत 

कोणतीही कारिाई करण्यात आली नाही, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, उपरोक् त प्रकरणी शासनान ेचौकशी करुन सांबांवधत दोिींविरुध्द कोणती कारिाई केली िा 

करण्यात येत आह,े 

(५) नसल्यास, विलांबाची कारणे काय आहते ? 

  

श्री.रविांद्र चव्हाण : (१) ि (२) अांशत: खरे आह.े 

 गडवचरोलीतील दक्ष नागररकाांनी वदनाांक २४/०२/२०२२ रोजी गडवचरोली पांचायत सवमती 

गोडािनुमध्ये रक पकडला ही बाब खरी आह.े  

 बेस गोदाम, आरमोरी येथील हमालाांच्या चकुीमळेु म.ेजी.पी.ॲग्रो इांङ., आरमोरी ि विजय राईस 

वमल, चरुमरुा या वमलसमच ेRejected CMR lot शासकीय गोदाम गडवचरोली येथे पाठविले गेले होते. 

परांत,ु सदर ताांदळू सािमजवनक वितरण प्रणाली अांतगमत कोणत्याही वशधापवत्रकाधारकाांना वितरीत करण्यात 

आलेला नाही. 

(३) ि (४) मा.विरोधी पक्षनतेे, महाराष्ट्र विधापररिद याांच्या वदनाांक २५/०३/२०२२ रोजीच्या पत्रास 

अनसुरुन प्रस्ततु प्रकरणी सखोल चौकशी करुन सविस्तर अहिाल सादर करण्याबाबत वजल्हावधकारी, 

गडवचरोली तसचे वजल्हा परुिठा अवधकारी, गडवचरोली याांना कळविण्यात आले आह.े सदर प्रकरणी 

चौकशी सरुु आह.े 

(५) प्रश्न उद  िित नाही. 

 

----------------- 
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राज्यातील १ नोव्हेंबर, २००५ पूिी विां िा त्यानांतर वनयुक्त होणाऱया वशक्षि ि वशक्षिेतर 

िमयचाऱ याांसाठी जुनी पेन्शन योजना लागू िरणे बाबत 

  

(४) * १३९७३ श्री.नागोराि गाणार, श्री.चांद्रशेखर बािनिुळे, श्री.प्रिीण दटिे, श्री.विजय ऊर्य  

भाई वगरिर, अॅड.वनरांजन डािखरे, श्री.रमेश िराड, श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.प्रविण दरेिर, 

डॉ.पररणय रु्िे, श्री.विरण सरनाईि, श्री.गोवपचांद पडळिर, श्री.विशोर दराडे, श्री.जयांत 

आसगाििर, डॉ.सधुीर ताांबे, डॉ.िजाहत वमर्ाय, श्री.राजेश राठोड, श्री.अवभवजत िांजारी, 

डॉ.रणवजत पाटील, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सवतश चव्हाण, श्री.बाळाराम पाटील, श्री.िवपल 

पाटील : सन्माननीय शालेय वशक्षण मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) राज्यात जनुी पने्शन योजना या प्रश्नी शासनान े दखल न घेतल्याच्या कारणािरुन वदनाांक १ एवप्रल, 

२०२२ रोजी आझाद मदैानातील आांदोलनास १०० वदिस होत असल्याच ेऔवचत्य साधत वशक्षक ि 

वशक्षकेतर कममचाऱयाांनी काळया वफती लािनू शासनाचा वनिधे करणार असल्याचा इशारा वदल्याच ेमाह े

एवप्रल, २०२२ च्या पवहल्या आठिड यात िा त्यासमुारास वनदशमनास आले, ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, वदनाांक ०१ नोव्हेंबर, २००५ पिुत वनयकु्त वशक्षक ि वशक्षकेतर कममचाऱयाांना सन २००५ 

नांतर १०० टक्के अनदुानािर असलेल्या प्राथवमक, माध्यवमक ि उच्च माध्यवमक आवण तकुडी वनयकु्त 

वशक्षकाांना १९८२ ची जनुी पने्शन योजना लाग ू करण्यात येणार आह,े ह े ही खरे आह े काय, तसचे, 

राज्यातील वदनाांक ०१ नोव्हेंबर, २००५ पिूत वकां िा त्यानांतर वनयकु्त होणाऱया कममचाऱ याांसाठी जनुी पने्शन 

योजना लाग ूकरण्याची मागणी कममचारी सातत्यान ेकरीत असल्याचे माह ेमे, २०२२ च्या पवहल्या सप्ताहात 

वनदशमनास आले, ह ेखरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, वदनाांक १ नोव्हेंबर, २००५ पिूत विनाअनदुावनत ि अांशतः अनदुावनत शाळेत सिेा 

करणाऱ या वशक्षक ि वशक्षकेतर कममचाऱ याांना जनुी िविष्ट्य वनिामह वनधी योजना लाग ूकरण्यासाठी सांबांवधत 

कममचाऱ याांनी मा.उच्च न्यायालय मुांबई, औरांगाबाद खांडपीठ ि नागपरू खांडपीठ या वठकाणी यावचका दाखल 

केल्या असनू सदर कममचारी ह े वदनाांक १ नोव्हेंबर, २००५ पिूत वनयकु्त आहते परांत ु१०० टक्के अनदुान 

नसल्यान ेया कममचाऱयाांची जनुी पने्शन योजना रद्द करून निीन पने्शन योजना लाग ूकेली आह,े ह ेही खरे 

आह ेकाय, 

(४) असल्यास, वदनाांक ०१ नोव्हेंबर, २००५ पिूत सिेेत आलेल्या विनाअनदुान शाळा, िगम तकुड या तसचे 

अांशत: अनदुावनत शाळा तसचे िगमतकुड याांिरील कायमरत वशक्षकाांना जनुी पने्शन योजना लाग ूकरण्यासाठी 

नमेलेल्या सवमतीन े माह े जून, २०२० अखेर वकती बैठका सांपन्न केलेल्या आहते, तसचे, सवमतीच े

कामकाज पणूम झाले आह ेकाय, सवमतीन ेशासनास अहिाल सादर केला आह ेकाय, याबाबत वििागाच े

वकती कममचारी आहते, याची मावहती एकवत्रत करािी आवण त्यासाठी वकती वनधीची आिश्यकता आह े

याची छाननी करुन त्यानसुार वनधीची तरतदू करण्याबाबत कायमिाही केली आह ेकाय, 

(५) असल्यास, मान्यताप्राप्त खाजगी अनदुावनत प्राथवमक, माध्यवमक ि उच्च माध्यवमक ि अध्यापक 

विद्यालयातील १०० टक्के अनदुावनत पदािरील वशक्षक ि वशक्षकेतर कममचाऱयाांसाठी पररिावित अांशदान 

वनितृ्ती योजनचे्या अांमलबजािणीच्या कायमपध्दतीबाबतचा शासन वनणमय तात्काळ रद्द घोवित करुन 

खाजगी शाळाांमधील वशक्षक/कममचाऱयाांना जनुी पने् शन योजना ि िविष्ट्यवनिामह वनधी योजना पिूमित लाग ू

करणेबाबत राज्यातील म.रा.वश.प. ि इतर विविध वशक्षक सांघटनाांनी शासनास िारांिार वनिेदन दिेनू 
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उपोिण, धरण,े आांदोलन ेकेली असनू त्या प्रकरणी नागपरू वििागाच्या वशक्षक जनप्रवतवनधींनी शासनास 

वदनाांक ११/१२/२०२०, २२/१२/२०२० ि २७/१२/२०२१ रोजी वनिेदन े पाठिनू या महत्िाच्या 

विियाबाबत तातडीन ेवनणमय घेण्याची विनांती केली आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(६) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनान े चौकशी करुन राज्यातील वदनाांक ०१ नोव्हेंबर, २००५ पिूत 

वकां िा त्यानांतर वनयकु्त होणाऱया कममचाऱ याांसाठी जनुी पने्शन योजना लाग ूकरण्याबाबत कोणती कायमिाही 

केली िा करण्यात येत आह,े नसल्यास, विलांबाची कारण ेकाय आहते ? 

  

श्री.वदपि िेसरिर : (१) होय, ह ेखरे आह.े 

(२), (३), (४), (५) ि (६) वित्त वििागान े वदनाांक ३१/१०/२००५ च्या अवधसचूनने्िये वदनाांक 

०१/११/२००५ रोजी वकां िा त्यानांतर राज्य शासनाच्या सिेेत येणाऱया कममचाऱयाांना पररिावित अांशदायी 

वनितृ्ती िेतन योजना लाग ूकेली आह.े सदर वनणमयानसुार मान्यता प्राप्त ि अनदुावनत शाळेतील वशक्षक ि 

वशक्षकेतर कममचाऱयाांनाही पररिावित अांशदायी वनितृ्तीिेतन योजना लाग ू करण्यात आली आह.े सदर 

योजनचेी विस्ततृ कायमपध्दती शालेय वशक्षण ि विडा वििागान ेवदनाांक २९/११/२०१० च्या शासन वनणमय 

अन्िये वनवित केली आह.े 

 सिम वशक्षक ि वशक्षकेतर कममचाऱयाांना जनुी पने्शन योजना लाग ूकरण्याबाबत विविध सांघटना ि 

त्याांच्या प्रवतवनधींमाफम त मागणी होत आहते. मा.सिापती, महाराष्ट्र विधानमांडळ सवचिालय याांनी 

राज्यातील सिम अनदुावनत, विनाअनदुावनत, अांशत: अनदुावनत पदाांिर ि तकुड याांिर वदनाांक १ नोव्हेंबर, 

२००५ पिूत वनयकु्त झालेल्या ि नांतर १०० टक्के अनदुानािर आलेल्या सिम वशक्षक ि वशक्षकेतर 

कममचाऱयाांना जनुी पने्शन योजना लाग ूकरण्याबाबत, मा.सिापती, याांनी वशक्षण वििाग, वित्त वििाग ि 

विधी ि न्याय वििागाच ेसवचि याांची एक सांयकु्त सवमती गठीत करण्याच े वनदशे वदले. त्यानसुार वदनाांक  

२४ जलैु, २०१९ रोजी अपर मखु्य सवचि (शालेय वशक्षण) याांच्या अध्यक्षतखेाली “सांयकु्त सवमती” गठीत 

करण्यात आली. या सवमतीन े अहिाल शासनास सादर केला असनू सदर सवमतीच्या अहिालातील 

वशफारस ि.२ च्या अनिुांगान ेआयकु्त (वशक्षण) याांच्या अध्यक्षतेखाली “सम्यक विचार सवमती” गठीत 

करण्यात आली आह.े सम्यक विचार सवमतीन ेअहिाल सादर केला असनू तो विचाराधीन आह.े 

 तसचे शालेय वशक्षण ि विडा वििाग, वदनाांक २९ नोव्हेंबर, २०१० रोजीच्या शासन वनणमयाविरुध्द 

मा.उच्च न्यायालयात दाखल यावचकेस अनसुरुन मा.उच्च न्यायालयाच्या पणूमपीठान ेवदनाांक ३०/४/२०१९ 

रोजी मागमदशमक वनणमय वदला आह.े त्याविरुध्द मा.सिोच्च न्यायालयामध्ये श्री.प्रवदप महल्ले ि इतर याांनी 

विविध विशिे अनमुती यावचका दाखल केल्या आहते. प्रकरण न्यायप्रविष्ट आह.े 
----------------- 

  

राज्यातील ग्रांथालयाांना थिीत अनुदानाची रक्िम वितरीत िरण्यासह  

ग्रांथालयातील िमयचाऱयाांच्या िेतनात िाढ िरण्याबाबत 

  

(५) * १४६४६ श्री.अवभवजत िांजारी, श्री.विलास पोतनीस, श्री.सवुनल वशांदे, अॅड.वनरांजन डािखरे, 

श्री.प्रविण दरेिर, डॉ.पररणय रु्िे, श्री.नागोराि गाणार, श्री.सवतश चव्हाण, श्री.विक्रम िाळे, 

श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.अमोल वमटिरी, श्री.अब्दुल्लाखान दुरायणी, श्री.रणवजतवसांह मोवहते-

पाटील : सन्माननीय उच् च ि तांत्र वशक्षण मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) राज्यातील ग्रांथालयात २० ते ३० ििामपासनू काम करणाऱया कममचाऱयाांना रुपये २ ते ३ हजार िेतन 

वमळत असनू कोरोना आपत्तीच्या काळात िेळेत अनदुान न वमळाल्यान े राज्यातील साडेबारा हजार 

ग्रांथालयातील २१ हजाराांहून अवधक ग्रांथालय कममचाऱयाांना कमी िेतन वमळत असल्याच े वदनाांक ४ म,े 

२०२२ रोजी िा त्यासमुारास वनदशमनास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, राज्यात असलेल्या १२१४९ अनदुावनत सािमजवनक ग्रांथालयाांपकैी सिामत जास्त ग्रांथालये 

मराठिाड यात असनू समुारे २१६९३ कममचारी कायमरत असलेल्या ग्रांथालयाची िगमिारी ’अ’ िगामतील 

ग्रांथालयाांना रुपये २.८८ लक्ष, ’ब’ िगामतील ग्रांथालयाांना रुपये १.९२ लक्ष, ’क’ िगामतील ग्रांथालयाांना रुपये 

९,६०००/- तर ’ड’ िगामतील ग्रांथालयाांना रुपये ३०,०००/- िाविमक अनदुान दणे्यात येत,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, राज्यातील १२ हजार १४५ ग्रांथालयाांच ेिाविमक बजेट १२५ कोटी रुपयाांच ेअसनू मागील 

तीन ििामपासनू या बजेटमध्ये िारांिार कपात करण्यात आलेली असनू सन २०२१-२०२२ च्या सधुाररत 

अांदाजपत्रकामध्ये ११२ कोटी ५६ लाख ५५ हजार रुपये मांजरू करण्यात आले होत,े परांत ु सन २०२०-

२०२१ या आवथमक ििामतील माचम मवहन्यात शासनाकडून पणूम अनदुान वमळणे गरजेच े असताना फक्त 

३०% दणे्यात आल,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, राज्यात सन २०१२ पासनू ग्रांथालय अनदुानात िाढ करण्यात आली नाही तसचे निीन 

ग्रांथालयाांना मान्यताही दणे्यात आली नसल्यान े समुारे ७१२ ग्रांथालये आवथमक अडचणीमळेु बांद पडली 

आहते, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनान े चौकशी करुन निीन ग्रांथालयाांना मान्यता दिेनू दजामिाढ 

करण्याबाबत तसचे कममचाऱयाांच े िेतन िाढविण्याबाबत कोणती कायमिाही केली िा करण्यात येत आह,े 

नसल्यास, विलांबाची कारणे काय आहते ? 

 

श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील : (१) ह ेखरे नाही. शासनमान्य सािमजवनक ग्रांथालये ही नोंदणीकृत खाजगी 

सांस्थेकडून चालविले जातात. सदर ग्रांथालयातील कममचाऱयाांच े िेतन दणे्याची जबाबदारी ही सांबांवधत 

सांस्थेची आह.े शासनमान्य सािमजवनक ग्रांथालयाांना शासनाकडून ग्रांथालयाच्या िगम/दजामनसुार परररक्षण 

अनदुान अदा करण्यात येते. सन २०२१-२२ पयांतच ेसांपणूम अनदुान वितरीत करण्यात आले आह.े  

(२) अांशत: खरे आह.े 

शासनमान्य सािमजवनक ग्रांथालयाांना खालीलप्रमाणे परररक्षण अनदुान दणे्यात यते-े 
 

ग्रांथालयाचा दजाम/िगम िाविमक अनदुान दर 

वजल्हा - अ रुपये ७,२०,०००/- 

तालकुा - अ रुपये ३,८४,०००/- 

इतर - अ रुपये २,८८,०००/- 

वजल्हा - ब रुपये ३,८४,०००/- 

तालकुा - ब रुपये २,८८,०००/- 

इतर – ब रुपये १,९२,०००/- 

तालकुा - क रुपये १,४४,०००/- 

इतर - क रुपये ९६,०००/- 

ड िगम रुपये ३०,०००/- 
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(३) ह ेखरे नाही. शासनमान्य सािमजवनक ग्रांथालयाांसाठी खालीप्रमाणे वनधी अथमसांकवल्पत करण्यात आला 

आह-े 

सन अथमसांकवल्पत वनधी  

(रुपये हजारात) 

२०२०-२१ ८६,६२,५० 

२०२१-२२ ११२,५६,५५ 

२०२२-२३ १२२,५१,२५ 

 

(४) अांशत: खरे आह.े शासनाकडून शासनमान्य सािमजवनक ग्रांथालयाांना परररक्षण अनदुान दणे्यात यतेे. 

सदर अनदुान प्राप्त करून घेण्यासाठी सांबांवधत ग्रांथालयाकडून ग्रांथालयाचा िाविमक अहिाल ि लेखापररक्षण 

अहिाल वजल्हा ग्रांथालय अवधकारी कायामलयास सादर करणे आिश्यक असते. ज्या ग्रांथालयाच े सदर 

कागदपत्र प्राप्त होत नाहीत अशा ग्रांथालयाांना अकायमक्षम म्हणनू नोंद घेतली जाते. राज्यात अशी अकायमक्षम 

७४४ ग्रांथालये आहते. 

(५) शासन वनणमय, उच्च ि तांत्र वशक्षण वििाग, वदनाांक २२/०३/२०१३ ि वदनाांक ०७/०६/२०१४ अन्िय े

यापढेु निीन ग्रांथालयाांना शासनमान्यता दणे्यात येि ूनय,े ि दजामिाढ करू नये असा वनणमय घणे्यात आला 

आह.े  

 शासनमान्य सािमजवनक ग्रांथालये ही नोंदणीकृत खाजगी सांस्थेकडून चालविले जातात. सदर 

ग्रांथालयातील कममचाऱयाांच ेिेतन दणे्याची जबाबदारी ही सांबांवधत सांस्थेची आह.े 

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

  

राज्यातील रात्रशाळा पूियित सुरू िरण्याबाबत 

  

(६) * १४३६६ श्री.िवपल पाटील : ताराांवित प्रश्न क्रमाांि १२६०७ ला वदनाांि १५ माचय, २०२२ 

रोजी वदलेल्या उत्तराच्या सांदभायत सन्माननीय शालेय वशक्षण मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील 

काय :- 

(१) राज्यातील रात्रशाळा पिूमित सरुू होण्यासाठी पिूतच्या सिम वशक्षकाांना पनु्हा सिेेत घेिनू सदरहू 

शाळाांना सशक्त करण्याबाबत धोरण ठरविण्यासाठी मा.शालेय वशक्षण राज्यमांत्री महोदयाांनी सवमती स्थापन 

करण्याच्या केलेल्या घोिणचे्या अनिुांगान ेकेलेल्या कायमिाहीची सद्य:वस्थती काय आह,े 

(२) असल्यास, शासन वनणमय वदनाांक १७ जानिेारी, २०२२ अन्िये मा.मांत्री, शालेय वशक्षण याांच्या 

अध्यक्षतखेाली सवमती गठीत करण्यात आली आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, सदरहू सवमतीच्या वकती बैठका झाल्या, या सवमतीचा अहिाल शासनाला प्राप्त झाला आह े

काय, असल्यास, त्यातील वशफारशी काय आहते, 

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनान ेचौकशी करुन राज्यातील रात्रशाळा पिूमित सरुू करण्याबाबत 

कोणती कायमिाही केली िा करण्यात येत आह,े 

(५) नसल्यास, विलांबाची कारणे काय आहते ? 
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श्री.वदपि िेसरिर : (१) ि (२) होय, ह ेखरे आह.े 

(३) ि (४) रात्रशाळाांबाबत पररपणूम धोरण वनवित करण्याकरीता गठीत करण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय 

सवमतीन ेकेलेल्या वशफारशीं सांदिामत शासन वनणमय वदनाांक ३०/०६/२०२२ अन्िये रात्रशाळेतील वशक्षक ि 

वशक्षकेतर कममचाऱयाांच्या सिेाशतत ां ि अन्य सिमसाधारण बाबींबाबत सधुाररत धोरण वनवित करण्यात आले 

आह.े 

(५) प्रश्न उद  िित नाही. 
----------------- 

  

वशधापवत्रिा धारिाांना स्िस्त धान्य दुिानाांमधून धान्य वितरीत िरताना  

येत असलेल्या अडचणी दूर िरण्याबाबत 

  

(७) * १३६७२ श्री.प्रिीण दटिे, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.नागोराि गाणार, डॉ.पररणय रु्िे, डॉ.सधुीर 

ताांबे, डॉ.िजाहत वमर्ाय, श्री.जयांत आसगाििर, श्री.अवभवजत िांजारी, श्री.राजेश राठोड, 

श्री.विक्रम िाळे, श्री.बाळाराम पाटील, श्री.विशोर दराडे : ताराांवित प्रश्न क्रमाांि १३२९५ ला 

वदनाांि १५ माचय, २०२२ रोजी वदलेल्या उत्तराच्या सांदभायत सन्माननीय अन् न, नागरी पुरिठा ि 

ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) राज्यात कष्टकरी, कामगार, शतेी ि घरकाम करणाऱया मवहलाांच्या हातािरच्या रेिा कामामळेु पसुल्या 

जात असल्यान ेआधारसांलग्न वशधापवत्रकेिरुन धान्य घेताना हाताच ेठस ेजळुत नसल्यान ेपररणामी त्याांना 

धान्य वितरीत करताना अडचणी येत असल्याच े वदनाांक १८ एवप्रल, २०२२ रोजी िा त्यासमुारास 

वनदशमनास आले, ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, राज्यातील एकही गरीब उपाशी राहू नये याकरीता प्रधान गट योजनिेारे पात्र व्यक्तीला 

वशधापवत्रकेिारे धान्य उपलब्ध करुन वदले जाते, सदरहू यांत्रणेतील त्रटुी दरू करण्याकरीता शासनान ेखाजगी 

कां पनीकडून बनविलेल्या सॉफ्टिेअरमध्ये पात्र व्यक्तींचा सांपणूम डेटा आधार काडमशी जोडण्यात आला 

असनूही सॉफ्टिेअरमधनू डेटा गहाळ होत असल्याच े माह े मे, २०२२ मध्ये िा त्यादरम्यान वनदशमनास 

आल,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, वशधापवत्रकाधारक कष्टकरी कामगार असनू ज्येष्ठ नागररकाांच्या हाताांच ेठस ेियोमानानसुार 

बदलत असल्यान े बोटाांच े ठस े जळुत नसल्याच्या कारणािरुन स्िस्त धान्य दकुानदार धान्य दणे्यास 

टाळाटाळ कररत असल्यान ेयाबाबत लोकप्रवतवनधींनी तिार, वनिेदन ेवदली आहते, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, उक्त अडचणीिर मात करण्यासाठी कें द्र शासनान ेसाध ेकाडम असणाऱयाांनाही धान्य िाटप 

करण्याच ेआदशे दिेनूही स्थावनक पातळीिर स्िस्त धान्य दकुानदार धान्य दते नसल्याच्या तिारी आहते, 

ह ेही खरे आह ेकाय, 

(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनान े चौकशी करुन यासांदिामत मावहती घेऊन कें द्र शासनाच्या 

आदशेाची स्िस्त धान्य दकुानदाराांना सचूना दऊेन त्याची प्रिािी अांमलबजािणी करुन नागररकाांना धान्य 

वितररत करण्याबाबत कोणती कायमिाही केली िा करण्यात येत आह,े 

(६) नसल्यास, विलांबाची कारणे काय आहते ?  
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श्री.रविांद्र चव्हाण : (१) अांशत: खरे आह.े 

 क्षेवत्रय कायामलयाांच्या अहिालानसुार कष्टकरी, कामगार, शतेी ि घरकाम करणाऱया मवहलाच्या 

हातािरच्या रेिा कामामळेु पसुल्या जात असल्यान ेई-पॉस मशीनिर अांगठा लािनू धान्य उचल करण्यास 

अडचणी येत असल्याची बाब राज्यातील काही वजल्ह्यात वनदशमनास आली आह.े परांत ुअशा प्रसांगी त्या 

वशधापवत्रकेतील इतर सदस्याांच ेहाताच ेठस ेघऊेन आधार प्रमाणीकरण करून धान्याच े वितरण करण्यात 

येते. 

 ज्या वशधापवत्रकेमध्ये एक वकां िा दोन िधृ्द व्यक्ती असनू त्याांच्या बोटाच ेठस ेपसुट झाल्यान ेआधार 

प्रमाणीकरण िारांिार अपयशी होत असल्यास अशा लािार्थयामना Card Nominee सवुिधा वदनाांक 

२९/१२/२०२० रोजीच्या पररपत्रकान्िये उपलब्ध करून दणे्यात आली आह.े 

(२) ह ेखरे नाही, वशधापवत्रकाधारकाांची आधार सांलग्न मावहती कें द्र शासनाच्या राष्ट्रीय सचूना कें द्र (NIC) 

याांच्याकडील सॉफ्टिेअर प्रणालीसोबत जोडण्यात आली आह.े सदर सॉफ्टिेअर मधनू लािार्थयाांची 

मावहती गहाळ झाल्याची बाब माह ेमे, २०२२ मध्ये िा त्यादरम्यान वनदशेनास आलेली नाही. 

(३) ह े अांशतः खरे आह,े परांत ु पयामयी व्यिस्था म्हणनू Card Nominee सवुिधा उपलब्ध करून 

नॉवमनीच्या अांगठ याच ेठस ेघेऊन लािार्थयामस धान्याचा लाि दणे्यात यतेो. लािार्थयामस धान्यापासनू िांवचत 

ठेिले जात नाही. 

(४) ि (५) सािमजवनक वितरण व्यिस्थेतांगमत लाि वमळण्यासाठी लािार्थयाांनी आधार िमाांक सादर करणे 

आिश्यक आह.े जे लािाथत राष्ट्रीय अन्न सरुक्षा योजनेंतगमत अन्नधान्याचा लाि घेऊ इवच्छतात परांत ु

त्याांचाकडे आधार िमाांक नाही वकां िा आधार साठी नोंदणी केलेली नाही अशा लािार्थयाांना कें द्र 

शासनाच्या वदनाांक ०८/०२/२०१७ रोजीच्या अवधसचूनते नमदू कागदपत्र े सादर केल्याांनतरच 

अन्नधान्याचा लाि अनजेु्ञय होणार आहते. त्यानसुार क्षेवत्रय कायामलयाांना वदनाांक १२/०५/२०२२ रोजीच्या 

पत्रान्िये सचूना दणे्यात आल्या आहते. 

(६) प्रश्न उद  िित नाही. 
----------------- 

  

“अॅमेर्ॉन इन” या ऑनलाईन पोटयलिर गभयपाताच्या षषधाांची विक्री होत असल्याबाबत 

  

(८) * १४२४९ डॉ.(श्रीमती) मवनषा िायांदे, श्री.सवुनल वशांदे, श्री.विलास पोतनीस, श्री.अांबादास 

दानिे : सन्माननीय अन्न ि षषध प्रशासन मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) गिमपातासाठी िापरत असलेल्या औिधाांच्या वनयमबाह्य वििीस बांदी असतानाही “अॅमझेॉन इन” या 

ऑनलाईन पोटमलिर ‘ए केअर’ ब्रडँ सदरहू औिधाांची वििी करीत असल्याच ेवदनाांक ३ म,े २०२२ रोजी 

िा त्यासमुारास वनदशमनास आले, ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, डॉक्टराांच्या वप्रस्िीप्शनवशिाय ज्या औिधाांची वििी करणे रुग्णाच्या आरोग्याच्यादृष्टीन े

धोकादायक आह ेत्या गिमपाताच्या औिधाांची वििी केली जात असल्याच ेजळगािच्या औिध प्रशासनान े

वस्टांग ऑपरेशन करुन वनदशमनास आणले, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनान ेचौकशी केली आह ेकाय, चौकशीत काय आढळून आह ेतद्नसुार 

औिध ेसौंदयम प्रसाधन ेकायदा, १९४० चे उल्लांघन करून वनयमबाह्य गिमपाताची औिध ेवििी करणाऱया 
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सांबांवधताांिर कारिाई करुन डॉक्टराांच्या वप्रस्िीप्शनवशिाय औिधाांची होत असलेली वििी 

थाांबविण्याकरीता कोणती कायमिाही केली िा करण्यात यते आह,े 

(४) नसल्यास, विलांबाची कारणे काय आहते ? 

  

श्री.सांजय राठोड : (१) ह ेखरे आह.े 

“FDA books Amazon in for selling abortion pills” अशी बातमी वदनाांक 

०३/०५/२०२२ टाइम्स ऑफ इांवडया या ितृ्तपत्रात ितृ्त प्रकावशत झाले होते. 

(२) ह ेखरे नाही. तथावप, Amazon.in या ऑनलाईन पोटमलिर जळगािच्या औिध प्रशासनान ेकोणतेही 

वस्टांग ऑपरेशन केलेले नाही. परांत ुमशेो ऑनलाइन पोटमलिर डॉक्टराांच्या वप्रवस्िप्शन वशिाय गिमपाताच्या 

औिधाांची मागणी अन्न ि औिध प्रशासन, जळगाि माफम त करण्यात आली होती. 

(३) अन्न ि औिध ेप्रशासनाकडून िेळोिेळी चौकशी ि दोिींविरूध्द कारिाया करण्यात येतात. 

 १. औिध वििेता म.े गरुुनानक एन्टरप्रायजेस, लखनौ, उत्तर प्रदशे ि ॲमझेॉन इन याांच ेसांदिामत 

तपास पणूम करून त्याांच ेविरुध्द औिध ेि सौंदयम प्रसाधन ेकायदा, १९४० ि वनयम, १९४५ आवण मावहती 

ि तांत्रज्ञान कायदा २००० मधील तरतदुींच्या उल्लांघनाबाबत मा.अवतरीक्त महानगर दांडावधकारी, वशिडी, 

मुांबई येथे खटला िमाांक RCC No. १५०००३०/SS/२२, वदनाांक १३/०५/२०२२ दाखल करण्यात 

आला आह.े 

 २. दसुऱया प्रकरणात औिधाांचा परुिठा ओरीसा येथनू झाला असनू त्यात ॲमझेॉन इन, चौधरी 

फामामस्यटुीकल्स, कोरापटु ओररसा ि इतर व्यक्ती सहिागी असल्यान े अवधक तपास ि कारिाईसाठी 

ॲमझेॉन इन ि सांबांवधताविरुध्द खेरिाडी पोलीस ठाण े बाांद्रा पिूम, मुांबई येथे प्रथम खबर अहिाल ि. 

०३६३/२०२२, वदनाांक २९/०४/२०२२ दाखल करण्यात आला असनू पढुील तपास पोलीस वििागामाफम त 

करण्यात येत आह.े तसचे म.े एम. ए स. रेडर, वदल्ली या सांस्थेन े Mankind Unwanted kit for 

woman free size ची वििी मशेो ऑनलाइन पोटमलच्या विरुध्द रामानांद पोलीस स्टेशन, जळगाि येथ े

प्रथम खबर अहिाल ि. ०१०४ वदनाांक ०२/०५/२०२२ नोंदविण्यात आला असनू पढुील तपास चालू 

आह.े 

(४) प्रश्न उद  िित नाही. 
 

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

  

मुखेड ि विनिट (वज.नाांदेड) तालुक्यातील िाड या-ताांड याांना पाणीपुरिठा िरण्याबाबत 

  

(९) * १४१०४ श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.अवभवजत िांजारी, श्री.राजेश राठोड, डॉ.सधुीर ताांबे, 

डॉ.िजाहत वमर्ाय, श्री.जयांत आसगाििर, डॉ.प्रज्ञा साति, श्री.मोहनराि िदम : सन्माननीय 

पाणीपुरिठा ि स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) मखुेड ि वकनिट (वज.नाांदडे) तालकु्यातील अनके गािे, िाड या-ताांड यािर तीव्र पाणीटांचाई वनमामण 

झाल्याच ेमाह ेमाचम-एवप्रल, २०२२ मध्ये िा त्यादरम्यान वनदशमनास आले, ह ेखरे आह ेकाय, 
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(२) असल्यास, पाणीटांचाईमळेु येथील िधृ्द मवहलाांना पाण्यासाठी िटकां ती करािी लागत आह,े ह ेही खरे 

आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनान ेचौकशी करुन येथील पाणी टांचाईग्रस्त गािे, िाडी-ताांड याची 

पाणीटांचाई दरू करून तातडीन ेपाणीपरुिठा करण्याबाबत कोणती कायमिाही केली िा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, विलांबाची कारणे काय आहते ? 

 

श्री.गुलाबराि पाटील : (१) अशांत: खरे आह.े 

        सदर गािे, िाडया ि ताांडयािर सौम्य स्िरुपाची पाणी टांचाई वनमामण झाली आह.े 

(२) नाही. 

(३) मखुेड ि वकनिट तालकु्यात निीन विांधन विहीर घेण,े नळ योजनाांची विशिे दरुुस्ती करणे, विांधन 

विवहरींची विशिे दरुुस्ती करण,े तात्परुती परुक नळ योजना, खाजगी विवहरी अवधग्रहीत करणे या 

उपाययोजना घेण्यात आल्या तसचे मखुेड तालकु्यात टँकरनसेधु्दा पाणी परुिठा करण्यात आला. 

(४) प्रश्न उद  िित नाही. 
 

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

  

िािीपाडा, िाणगाि पिूय (ता.डहाणू, वज.पालघर) आवदिासी पाड याांजिळ आर.एम.सी. 

पलाांट आवण क्रशर मशीनचे बेिायदेशीर िाम सरुु असल्याबाबत 

  

(१०) * १४४२३ श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) ज.ेएन.पी.टी. ते वदल्ली दरम्यान पविम रेल्िेला समाांतर डी एफ सी सी प्रकल्पाच्या कामास लागणारे 

रेडीवमक्स काँिीट हररत पट्टा झोनमध्ये यते असलेल्या िाणगाि पिेूकडील िाकीपाडा येथील सव्ह ेि.७४ 

(ता.डहाण,ू वज.पालघर) येथील आर एम सी प्लाांटमध्ये तयार करण्यात आले असनू यासाठी मोठे िशर 

मशीन दखेील बसविण्यात आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, सदरहू प्रकल्पासाठी य ुएस एम एल वल. कां पनीच ेकाम महसलू तसचे पयामिरण वििागाची 

कोणतीही परिानगी न घेता मागील २ ििाांपासनू बेकायदशेीरररत्या सरुु असल्यान े पयामिरणाची तसचे 

आवदिासींच्या आरोग्याची समस्या वनमामण झाली आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, आर एम सी प्लाांट, िशर मशीन प्रकल्पासाठी शतेजवमनीची अकृविक परिानगी घणेे 

आिश्यक असताना िाणगाि येथील य ुएस एम एल वल. कां पनीन ेअकृविक परिानगी घेतलेली नाही, तसचे 

रेती, खडी या बाांधकाम सावहत्याची रॉयल्टीही कां पनीन ेबडुविली आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनान ेचौकशी करुन सांबांवधत दोिींविरुध्द कोणती कारिाई केली िा 

करण्यात येत आह,े 

(५) नसल्यास, विलांबाची कारणे काय आहते ? 
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श्री.एिनाथ वशांदे : (१) ह ेअांशत: खरे आह.े 

(२) म.े य.ुएस.एम.एल. वल. या कां पनीन ेसदर वठकाणी आर.एम.सी. प्लाांट उिारण्याकरीता महाराष्ट्र प्रदिूण 

वनयांत्रण मांडळाकडून वदनाांक २४/०६/२०२१ रोजी सांमतीपत्र घेतले असनू वदनाांक ११/०५/२०२२ रोजी 

वदलेल्या िेटी दरम्यान आर.एम.सी. च े उत्पादन करण्यासाठी मांडळाकडून सांमतीपत्र घेतले नसल्याच े

आढळून आले. मांडळाकडून उत्पादन करण्यासाठी सांमतीपत्र न घेतल्यामळेु सदर प्रकल्पास वदनाांक 

१५/०६/२०२२ रोजी कारणे दाखिा नोटीस बजविण्यात आलेली असनू सदर प्रकल्पान े वदनाांक 

२०/०६/२०२२ रोजी आर.एम.सी. प्लाांन् ट कायमस्िरूपी बांद केले असल्याच ेकळविले आह.े 

वजल्हा आरोग्य अवधकारी, पालघर वजल्हा पररिद याांच्या वदनाांक ११/०७/२०२२ रोजीच्या 

अहिालानसुार म.े य.ुएस.एम.एल. या आर.एम.सी. प्लॉटमळेु िाकीपाडातनू आरोग्य विियक कोणतीही 

तिार प्राप्त झालेली नाही. 

(३) ह ेखरे आह.े 

(४) सदर कां पनीन े विनापरिाना अकृविक िापर ि गौणखवनज साठा केला असल्यान ेतहवसलदार, डहाण ू

याांनी पाठविलेल्या नोवटशीस कां पनीकडून कोणताही खलुासा प्राप्त न झाल्यान े दांडवनय आदशे पाररत 

करण्यात आलेले आहते. सदर प्रकरणी िसलुीबाबत कायमिाही सरुू आह.े 

(५) प्रश्न उद  िित  नाही. 
----------------- 

  

राज्यात वशष्ट्यिृत्ती परीके्षत उत्तीणय र्ालेले विद्याथी वशष्ट्यिृत्तीपासून िांवचत असल्याबाबत 

  

(११) * १४४७१ श्री.रमेश िराड, श्री.नागोराि गाणार : ताराांवित प्रश्न क्रमाांि ७०९ ला वदनाांि  

२८ रे्बु्रिारी, २०२० रोजी वदलेल्या उत्तराच्या सांदभायत सन्माननीय शालेय वशक्षण मांत्री पढुील 

गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) राज्यात लातरू, उस्मानाबाद ि अनके वजल्ह्यातील पिूम प्राथवमक (५ िी) आवण पिूम माध्यवमक (८ िी) 

च्या वशष्ट्यितृ्ती परीक्षेत उत्तीणम झालेल्या अनके विद्यार्थयाांना वशष्ट्यितृ्ती न वमळाल्यान ेमागील दोन ििाांपासनू 

सदरहू विद्याथत वशष्ट्यितृ्तीपासनू िांवचत रावहल्याच ेमाह ेमे, २०२२ च्या पवहल्या आठिड यात ि त्यासमुारास 

वनदशमनास आले, ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास वशष्ट्यितृ्तीकरीता पात्र ठरलेल्या विद्यार्थयाांना दये असणारी वशष्ट्यितृ्ती िेळेत न वदल्यामळेु 

राज्यिरातील हजारो वशष्ट्यितृ्तीधारक आपल्या हक्काच्या वशष्ट्यितृ्तीपासनू िांवचत असल्यान े विद्याथत ि 

पालकाांमध्ये नाराजी व्यक्त करण्यात यते आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, वशष्ट्यितृ्तीची रक्कम िेळेत वमळत नसल्यामळेु अनके ग्रामीण ि शहरी िागातील 

विद्यार्थयाांकडे दलुमक्ष होत असताना प्रशासनाकडूनही दलुमक्ष होण्याची कारणे काय आहते, 

(४) असल्यास, वशष्ट्यितृ्तीची रक्कम विद्यार्थयाांच्या खात्यात कधीपयांत जमा करण्यात येणार आह ेतसचे 

मवहना अखेर वकमान २०० रुपये वशष्ट्यितृ्तीच्या रकमते िाढ करण्याबाबत थोडक्यात स्िरूप काय आह,े 

(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनान ेचौकशी करुन कोणती कायमिाही केली िा करण्यात येत आहे, 

नसल्यास विलांबाची कारणे काय आहते ? 
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श्री.वदपि िेसरिर : (१) ह ेअांशत: खरे आह.े 

(२) ह ेअांशत: खरे आह.े 

(३), (४) ि (५) सन २०२० मध्ये जे विद्याथत उत्तीणम झाले आहते ि ज्याांच े बँक डीटेल्स अचकु आहते 

अशा विद्यार्थयाांच्या बँक खात्यािर वशष्ट्यितृ्तीची रक्कम िगम करण्यात आलेली आह.े तसचे पिूम प्राथवमक 

(५िी) आवण पिूम माध्यवमक (८िी) याांच्या वशष्ट्यितृ्तीच्या रक्कमते िाढ करण्याबाबतच्या प्रस्तािाची 

शासन स्तरािर छाननी सरुु आह.े 
----------------- 

  

मुांबई विद्यापीठात विद्यार्थयाांना िेळेत पदिी प्रमाणपत्र उपलब्ध िरून देण्याबाबत 

  

(१२) * १३७१३ श्री.विलास पोतनीस, श्री.सवुनल वशांदे, अॅड.वनरांजन डािखरे, श्री.नागोराि गाणार, 

श्री.विजय ऊर्य  भाई वगरिर, श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.रमेश िराड : सन्माननीय उच् च ि तांत्र 

वशक्षण मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) पदिी अभ्यासिम पणूम करणाऱया विद्यार्थयाांना वनकाल जाहीर झाल्यानांतर १८० वदिसाांच्या आत 

पदिीदान समारांि होऊन विद्यार्थयाांना पदिी प्रमाणपत्र वमळणे आिश्यक असल्याचा विद्यापीठ अनदुान 

आयोगाचा वनयम असनूही मुांबई विद्यापीठातील काही विद्यार्थयाांना ३ िि े पदिी प्रमाणपत्र वमळाले 

नसल्याच ेमाह ेएवप्रल, २०२२ रोजी िा त्यासमुारास वनदशमनास आले, ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) तसचे, मुांबई विद्यापीठात वशकत असलेल्या अनके विद्यार्थयाांना पदिी प्रमाणपत्र न वमळाल्यान,े 

काहींच्या नािात चकुा झाल्यान े अथिा प्रमाणपत्र गहाळ झाल्याच्या कारणास्ति विद्यार्थयाांनी 

विद्यापीठाच्या परीक्षा वििागाकडे शलु्क िरून प्रमाणपत्र वमळण्यासाठी अजम केला असता विद्यार्थयाांना 

समुारे दोन-दोन मवहन े पदिी प्रमाणपत्र वमळत नसल्याच े वदनाांक १७ म,े २०२२ रोजी िा त्या समुारास 

वनदशमनास आले, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, सदर प्रकरणी विद्यापीठ अनदुान आयोगान े उच्च वशक्षण सांस्थाांना याबाबत पत्र वलहून 

वनयमाांच े पालन करण्याच े आदशे वदले असनू मुांबई विद्यापीठाच्या वसनटे सदस्याांनी विद्यापीठाच्या 

कुलगरुुां कडे लेखी तिार केली आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) तसचे, एनजी आचायम महाविद्यालयातील एका विद्याथत ांनीला ३ िि े पदिी प्रमाणपत्र न वमळाल्यान े

वतला बॉम्बे रुग्णालयातील नोकरी गमिािी लागली असनू पदिी प्रमाणपत्राची छपाई परराज्यात होत 

असल्यान ेप्रमाणपत्र वमळण्यास विलांब होत असल्याच ेवनदशमनास आले, परांत ुमुांबई विद्यापीठाची स्ितःची 

छपाई यांत्रणा असताना परराज्यात प्रमाणपत्र छपाई करण्याची कारणे काय आहते, 

(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनान े चौकशी केली आह े काय, चौकशीत काय आढळून आले, 

तद्नसुार मुांबई विद्यापीठात वशकत असलेल्या विद्यार्थयाांना विद्यापीठाकडे अजम केल्यानांतर विनाविलांब 

तातडीन ेपदिी प्रमाणपत्र उपलब्ध करून दणे्याबाबत कोणती कायमिाही केली िा करण्यात यते आह,े 

(६) नसल्यास, विलांबाची कारणे काय आहते? 

  

श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील : (१) ह ेखरे नाही. 

(२) ह ेखरे नाही. 
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(३) ह ेखरे आह.े  

(४) ह ेअांशत: खरे आह.े 

पदिी प्रमाणपत्र उपलब्ध नसल्यामळेु नोकरी गमिािी लागली अशा स्िरुपाची तिार 

विद्यापीठाच्या परीक्षा वििागाकडे प्राप्त झालेली नाही. तसेच, विद्यापीठाकडे असलेल्या छपाई यांत्रणते 

अत्याधवुनक तांत्रज्ञानासांबांवधत यांत्र सामगु्री ि परेुशा प्रमाणात कुशल मनषु्ट्यबळाचा अिाि असल्यामळेु 

पदिी प्रमाणपत्र छपाईसाठी वनविदा प्रविया राबिनू पात्र वनविदा धारकास छपाईच ेकाम दणे्यात यतेे. 

(५) विद्यापीठ अनदुान आयोगान ेवदनाांक ०८ एवप्रल,२०२२ रोजीच्या पत्रान्िय,े सिम उच्च वशक्षण सांस्थाांना 

विवहत िेळेत पदिी प्रदान करण्याबाबत सचूना वदल्या असनू त्यानसुार आिश्यक ती कायमिाही 

करण्याबाबत सिम अकृिी विद्यापीठाांना वदनाांक ०५ म,े२०२२ रोजीच्या पत्रान्िये कळविण्यात आले आह.े 

(६) प्रश्न उद  िित नाही. 
----------------- 

  

हातिणांगले (वज.िोल्हापूर) तालकु्यातील षद्योवगि िसाहतीतील साांडपाण्यामुळे 

पररसरातील शेतीचे नुिसान होत असल्याबाबत 

  

(१३) * १३७४८ श्री.गोवपचांद पडळिर : ताराांवित प्रश्न क्रमाांि १३५५५ ला वदनाांि २२ माचय, 

२०२२ रोजी वदलेल्या उत्तराच्या सांदभायत सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील     

काय :- 

(१) हातकणांगले (वज.कोल्हापरू) तालकु्यात महाराष्ट्र प्रदिूण वनयांत्रण मांडळामाफम त करण्यात आलेल्या 

पाहणीदरम्यान म.ेइचलकरांजी पािरलमू मगेा क्लस्टर वल. या कारखान्याच्या मागील बाजचू्या सांरक्षण 

विांतीमधनू साांडपाणी वतळिणी नाल्यात जात असल्याच ेवनदशमनास आले, ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी महाराष्ट्र प्रदिूण वनयांत्रण मांडळामाफम त सदर उद्योगास वदनाांक २८/०९/२०२१ 

रोजी कारणे दाखिा नोटीस ि वदनाांक ११/०३/२०२२ रोजी प्रस्तावित आदशे बजािण्यात आले आहते, ह े

ही खरे आह ेकाय, 

(३) असल् यास, सदरहू उद्योगास बजािण्यात आलेल्या नोटीशीच्या अनिुांगान ेकारखान्यामाफम त कोणती 

कायमिाही करण्यात आली, 

(४) असल् यास, सदर केवमकलयकु् त पाणी कायमस् िरुपी बांद होण्याकरीता तेथील शतेकऱ याांची िारांिार 

मागणी होत असतानादखेील सांबांवधत अवधकाऱ याांनी कोणतीही कारिाई केलेली नाही, ह े ही खरे आह े

काय, 

(५) असल् यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनान ेचौकशी करुन कोणती कायमिाही केली िा करण्यात येत आहे, 

नसल्यास विलांबाची कारणे काय आहते ? 

  

श्री.एिनाथ वशांदे : (१) ह ेखरे आह.े 

(२) ह ेखरे आह.े 

(३) कारखान्यास वदलेल्या नोटीशीच्या अनिुांगान े कारखान्यान े वदनाांक ३०/०९/२०२१ रोजी महाराष्ट्र 

प्रदिूण वनयांत्रण मांडळास अनपुालन अहिाल सादर केला आह.े 
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(४) प्राप्त तिारीच्या अनिुांगान ेमहाराष्ट्र प्रदिूण वनयांत्रण मांडळामाफम त पाहणी करण्यात आलेली आह ेसदर 

पाहणीत आढळून आलेल्या त्रटुींच्या अनिुांगान े कारिाई करण्यात आलेली आह.े तसचे वदनाांक 

२०/०७/२०२२ रोजी िैयवक्तक सनुािणी घेऊन अांतररम आदशे पाररत करण्यात आले आहते ज्यामध्ये 

उद्योगामाफम त जेिढया क्षमतचेी प्रवकया सांयांत्रणा लािण्यात आलेली आह ेतेिढेच साांडपाणी वनमामण होईल 

इतकेच उत्पादन करण्याबाबतची मयामदा घालण्यात आलेली आह ेि रक्कम रुपये ५ लाख ची बँकहमी 

िरण्याबाबत आदशे दणे्यात आलेले आहते. ि सदरील कारखान्यास त्याांच ेसांमत्तीपत्र का नाकारण्यात येि ू

नये अशा आशयाच ेवनदशे दणे्यात आलेले आहते.  

(५) प्रश्न उद  िित नाही. 
----------------- 

  

मुांबई-षरांगाबाद-नाांदेड-हैद्राबाद बुलेट रेन उभारणीबाबत 

  

(१४) * १३८५८ श्री.अब्दुल्लाखान दुरायणी, श्री.सवतश चव्हाण, श्री.शवशिाांत वशांदे : सन्माननीय 

मुख्यमांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) मराठिाड याला योग्य न्याय वमळािा यासाठी मुांबईहून हदै्राबादला जाण्यासाठी मुांबई-औरांगाबाद-नाांदडे-

हदै्राबाद असा दसुरा बलेुट रेन मागम उिारण्याबाबत राज्य शासनाच्या ितीन े कें द्र शासनाकडे प्रस्तािीत 

करण्यात यािे अशी मागणी सािमजवनक बाांधकाम मांत्री महोदयाांनी मा.मखु्यमांत्री महोदय याांच्याकडे        

सन २०२२ दरम्यान केली आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, िसूांपादन उपलब्ध असल्यान ेतसचे मराठिाड याच्या विकासासाठी योग्य असणाऱया िरील 

मागामच्या उिारणीसाठी राज्यशासन ि कें द्र शासन याांच्या स्तरािरून निीन बलेुट रेन मागम उिारणीबाबत 

कोणती कायमिाही केली िा करण्यात येत आह,े 

(३) नसल्यास, विलांबाची कारणे काय आहते ? 

  

श्री.एिनाथ वशांदे : (१) होय. तत्कालीन सािमजवनक बाांधकाम मांत्री महोदयाांनी मुांबई-औरांगाबाद-नाांदडे-

हदै्राबाद असा बलेुट रेन मागम उिारण्याबाबत तत्कालीन मा.मखु्यमांत्री महोदय याांच्याकडे वदनाांक 

१७/०६/२०२१ च्या पत्रािारे मागणी केलेली आह.े 

(२) सदर रेल्िे मागामच्या उिारणीबाबत तत्कालीन मा.मखु्यमांत्री महोदयाांच्या स्िाक्षरीन े वदनाांक 

०६/०९/२०२१ रोजीच्या पत्रान्िये मा.पांतप्रधान महोदयाांना कळविण्यात आलेले आह.े 

(३) प्रश्न उद  िित नाही. 
 

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

नागाि-चौल (ता.अवलबाग, वज.रायगड) येथील बागमळा खाडीचे प्रदूषण रोखण्याबाबत 

  

(१५) * १३७४२ श्री.सवुनल वशांदे, श्री.विलास पोतनीस, श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय मुख्यमांत्री 

पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) नागाि-चौल (ता.अवलबाग, वज.रायगड) येथील बागमळा खाडी बजुविण्यासाठी उद्योगपती वहरानांदानी 

याांच्या म.ेडायनावमक्स व्हिेेशन्स या कां पनीन े बेकायदशेीरपणे मातीचा िराि टाकून पयामिरणास हानी 

पोहचिल्याच ेवदनाांक २३ म,े २०२२ रोजी िा त्या समुारास वनदशमनास आले, ह ेखरे आह ेकाय, 
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(२) असल्यास, सदरहू खाडीतील िरािामळेु पािसाळ्यातील परुाच ेपाणी थेट नजीकच्या गािात जाण्याचा 

धोका असल्यान े िरािाच े सरुु असलेले काम तात्काळ थाांबिािे तसचे वजल्हा वकनारा आपत्ती 

प्रावधकरणामाफम त तात्काळ पांचनामा करुन कारिाई ि गनु्हा दाखल करण्यात यािा, अशा आशयाच्या 

मागणीच ेएक सविस्तर वनिेदन वजल्हावधकारी, रायगड, प्राांतावधकारी अवलबाग याांच्याकडे माह ेम,े २०२२ 

च्या वतसऱया आठिड यात ि त्यासमुारास सादर केले आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनान ेचौकशी आह ेकाय, चौकशीत काय आढळून आले, तद्नसुार 

नागाि-चौल येथील बागमळा खाडीत बेकायदशेीरपणे मातीचा िराि टाकून पयामिरणास हानी 

पोहचिणाऱया सांबांवधत कां पनीविरुध्द कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, विलांबाची कारणे काय आहते ?  

  

श्री.एिनाथ वशांदे : (१) ह ेखरे नाही. 

(२), (३) ि (४) प्रश्न उद  िित नाही. 
----------------- 

  

राज्यातील अिृषी विद्यापीठे आवण सांलवननत महाविद्यालयाांमधील  

सहाय्यि प्राध्यापि ि वशक्षिेतर िमयचाऱयाांच्या भरतीबाबत 

  

(१६) * १३८७८ श्री.सवतश चव्हाण, श्री.विक्रम िाळे, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.अमोल वमटिरी, 

श्री.अब्दुल्लाखान दुरायणी, श्री.राजेश राठोड, डॉ.िजाहत वमर्ाय, श्री.रणवजतवसांह मोवहते-पाटील : 

ताराांवित प्रश्न क्रमाांि १०९६२ ला वदनाांि २७ वडसेंबर, २०२१ रोजी वदलेल्या उत्तराच्या सांदभायत 

सन्माननीय उच् च ि तांत्र वशक्षण मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) राज्यातील विद्यापीठ आवण िररष्ठ महाविद्यालयातील छोट या प्रिगाांमध्ये मागास प्रिगामची आरक्षणाची 

पद ेिरण्याबाबत सामान्य प्रशासन वििागान ेवदनाांक १९ सप्टेंबर, २०१९ च्या शासन वनणमयानसुार स्थवगती 

उठविली असनू सामान्य प्रशासन वििागाच्या वदनाांक २१ ऑगस्ट, २०१९ अनसुार पद ेिरण्याबाबतची 

कायमिाही करण्यात येत,े ह ेखरे आह ेकाय,  

(२) असल्यास, राज्यातील अकृिी विद्यापीठे आवण सांलवग्नत महाविद्यालयाांमध्ये शासकीय पदाांच्या 

सरळसिेा िरतीमध्ये सांिगमवनहाय आरक्षण लाग ूकरण्याचा वनणमय उच्च ि तांत्र वशक्षण वििागान ेघेतला 

असनू राज्यातील अकृिी विद्यापीठाांतगमत सांलवग्नत महाविद्यालयातील सहाय्यक प्राध्यापक िरती ि इतर 

प्रलांवबत प्रश्नाांबाबत मा.उप मखु्यमांत्री महोदयाांनी वदनाांक २ सप्टेंबर, २०२१ रोजी बैठक घेऊन कायमिाही 

करण्याच ेवनदशे वदले आहते, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, वदनाांक १२ नोव्हेंबर, २०२१ रोजीच्या शासन वनणमयान्िये वदनाांक १/१०/२०१७ च्या विद्याथत 

सांख्येिर आधारीत सहाय्यक प्राध्यापकाांची २०८८ पद े िरण्यास मान्यता वदली असनू त्यापकैी ४०% 

प्राध्यापकाांची ररक्त पद ेिरण्याचा वनणमय उच्च ि तांत्र वशक्षण वििागान ेघेतला आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, वदनाांक ०१/१०/२०१७ च्या िकम लोडनसूार राज्यात ९५११ सहाय्यक प्राध्यापकाांची पद े

ररक्त असनू ८००० वशक्षकेतर कममचाऱयाांची पद े ररक्त आहते, तसचे, सन २०१७ च्या आकृतीबांधानसुार 

राज्यातील विद्यापीठाांच्या शकै्षवणक वििागामध्ये १५०० हून अवधक पद े ररक्त असनू शारीररक वशक्षण 

सांचालक ि ग्रांथपालाांची ररक्त पद ेिरण्यास मान्यता वमळालेली नाही, ह ेही खरे आह ेकाय, 
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(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनान ेचौकशी करुन सांबांवधत वनणमयानसुार सहाय्यक प्राध्यापकाांची ि 

वशक्षकेतर कममचाऱयाांची पद े वदनाांक १/१०/२०२१ च्या िकम लोड नसूार मान्य करुन १०० टक्के िरती 

करणेसाठी ि वदनाांक १/१०/२००१ पिूत मान्यता वदलेल्या महाविद्यालय,े तकुडी, विद्याशाखा, सांगणक 

शाखा याांना अनदुान पात्र करण्यासाठी कोणती कायमिाही केली िा करण्यात येत आह,े तसचे, अद्यापपयांत 

मागासिगतयाांची वकती पद ेिरण्यात आली आहते, 

(६) नसल्यास, विलांबाची कारणे काय आहते ? 

  

श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील : (१) ह ेअांशत: खरे आह.े 

 महाविद्यालयातील छोटया सांिगामतील मागासिगतयाांकरीता आरवक्षत पद े िरण्याबाबतची 

कायमपध्दती विहीत करणाऱया सामान्य प्रशासन वििागाच्या वदनाांक २१ ऑगस्ट २०१९ रोजीच्या शासन 

वनणमयास शासन वनणमय वदनाांक २२ ऑगस्ट २०१९ अन्िये स्थवगती दणे्यात आली होती. तद्नांतर शासन 

वनणमय वदनाांक ०९ सप्टेंबर २०२१ अन्िये शासन वनणमय वदनाांक २२/०८/२०१९ नसूार असलेली स्थवगती 

उठविण्यात येऊन शासन वनणमय वदनाांक २१/०८/२०१९ नसुार कायमिाही करण्याबाबत सवूचत केले.  

(२) होय, ह ेखरे आह.े 

(३) राज्यातील अकृिी विद्यावपठाशी सांलवग्नत उच्च वशक्षण सांचालनालयाच्या अवधपत्याखालील 

मान्यताप्राप्त अशासकीय अनदुावनत महाविद्यालयाांमधील प्राचायम या सांिगामतील ररक्त असलेली पद े ि 

प्राचायम पदाचा पाच ििामचा कायमकाल सांपषु्टात आल्यानांतर ररक्त होणारी पद ेिरण्यासाठी तसचे सहायक 

प्राध्यापक या सांिगामतील उच्च स्तररय सवचि सवमतीन ेमांजरू केलेल्या २०८८ पदाांच्या पदिरतीस अटी ि 

शतत ांच्या अधीन राहून मान्यता वदली आह.े सदर पदिरतीस मान्यता दतेाना वदनाांक ०१/१०/२०१७ 

रोजीच्या विद्याथत सांख्येिर अनजेु्ञय होणारी ररक्त पद ेही आधारितू माननू अनजेु्ञय करण्यात आलेली आह.े 

(४) ह ेअांशत: खरे आह,े 

वदनाांक ०१/१०/२०१७ च्या विद्याथतसांख्येिर आधाररत आढाव्यानसुार अशासकीय अनदुावनत 

महाविद्यालयातील ९५११ वशक्षकीय ि ८७९८ वशक्षकेतर पद े ररक्त आहते. तसचे सन २०१७ च्या 

आकृतीबांधानसुार माचम २०२२ अखेर राज्यातील अकृिी विद्यापीठाांच्या शकै्षवणक वििागामध्ये १३३८ 

वशक्षकीय ि २५७२ वशक्षकेतर पद े ररक्त आहते. वित्त वििागान े त्याांच्या वदनाांक ०४/०५/२०२० च्या 

शासन वनणमयान्िये कोविड-१९ या सांसगमजन्य आजाराच्या पार्श्मिमूीिर राज्यातील वित्तीय वस्थतीसांदिामत 

उपाययोजना करण्याच्या अनिुांगान ेपदिरतीिर वनबांध आणले आहते. त्यानसुार शारररीक वशक्षण सांचालक 

ि ग्रांथपाल पदाांच्या िरतीिर वनबांध आहते. तथावप, सदरची ररक्त पद े िरण्याबाबत वित्त वििागान े

पदिरतीिर आणलेल्या वनबांधातनू सटू वमळण्याबाबत वित्त वििागाशी विचारविवनयम सरुू आह.े 

(५) वदनाांक २४/११/२००१ पिुत मान्यता प्राप्त असलेल्या महाविद्यालय,े तकुडी, विद्याशाखा, सांगणक 

शाखा याांना अनदुान पात्र करण्याविियी शासनस्तरािरून कायमिाही सरुू आह.े 

(६) प्रश्न उद  िित नाही. 
----------------- 
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सांत गाडगे बाबा अमरािती विद्यापीठाचे उपिें द्र िावशम येथे स्थापन िरणेबाबत 

  

(१७) * १३६७९ श्री.विरण सरनाईि : ताराांवित प्रश्न क्रमाांि १३२०४ ला वदनाांि ८ माचय, २०२२ 

रोजी वदलेल्या उत्तराच्या सांदभायत सन्माननीय उच् च ि तांत्र वशक्षण मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा 

करतील काय :- 

(१) सांत गाडगे बाबा अमरािती विद्यापीठाच ेउपकें द्र िावशम येथे स्थापन करण्याची मागणी होत असल्याच े

माह ेम,े २०२२ च्या पवहल्या सप्ताहात वनदशमनास आले, ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, सांत गाडगबेाबा अमरािती विद्यापीठाच े िावशम येथे उपकें द्र स्थापन करण्याबाबतचा 

प्रस्ताि व्यिस्थापन पररिदपेढेु ठेिण्याची विद्यापीठामाफम त सरुु असलेली कायमिाही पणूम झाली आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उपकें द्र स्थापन करण्याबाबतचा प्रस्ताि विद्यापीठाकडून कधीपयांत प्राप्त होणे अपवेक्षत 

आह,े 

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनान ेचौकशी केली आह ेकाय, चौकशीत काय आढळून आले, तद्नसुार 

सांत गाडगे बाबा अमरािती विद्यापीठाच ेउपकें द्र िावशम येथे सरुु करणेबाबत कोणती कायमिाही केली िा 

करण्यात येत आह,े 

(५) नसल्यास, विलांबाची कारणे काय आहते ? 

  

श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील : (१) अांशत: खरे आह.े 

(२) नाही. 

(३) ि (४) सांत गाडगेबाबा अमरािती विद्यापीठाच ेिावशम येथे उपकें द्र स्थापन करण्याबाबतचा प्रस्ताि 

व्यिस्थापन पररिद ेपढेु ठेिण्याची कायमिाही विद्यापीठ स्तरािर सरुु असनू, उपकें द्र स्थापन करण्याबाबतचा 

प्रस्ताि विद्यापीठाकडून प्राप्त झाल्यािर पढुील कायमिाही करणे शक्य होणार आह.े 

(५) प्रश्न उद  िित नाही. 

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

मुांबईतील ‘अॅप आधाररत टॅक्सी’ चालिाांिर वनयांत्रण ठेिण्याबाबत 

  

(१८) * १३९२७ श्री.विजय ऊर्य  भाई वगरिर, अॅड.वनरांजन डािखरे, श्री.रमेशदादा पाटील, 

श्री.नागोराि गाणार, श्री.रमेश िराड, श्री.विलास पोतनीस, श्री.सवुनल वशांदे, डॉ.रणवजत पाटील : 

सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) मुांबईतील ‘अॅप आधाररत टॅक्सी’ कां पन्या गदतच्या िेळी िाढीि िाडेिाढ करुन प्रिाशाांची आवथमक 

फसिणकू करीत असल्याच ेवदनाांक १२ म,े २०२२ रोजी िा त्यासमुारास वनदशमनास आले, ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, शहरात धािणाऱ या सिम अॅप आधाररत टॅक्सी सिेा चचमगेट त े बोरीिली या एकेरी 

प्रिासासाठी गदतच्या िेळेत रुपये ८०० ते १००० असे जास्तीच ेिाडे आकारत असल्याची तिार करुनही 

त्याबाबत प्रादवेशक पररिहन कायामलयाकडून कोणतीच कारिाई होत नसल्यामळेु प्रिाशाांच्या आवथमक 

फसिणकुीचा फायदा प्रादवेशक पररिहन कायामलय आवण त्याांच्या िररष्ठ अवधकाऱयाांना होत आह,े ह ेही खरे 

आह ेकाय, 
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(३) असल्यास, ररक्षा टॅक्सीच ेिाडे ठरविण्याच ेअवधकार मुांबई महानगर प्रदशे पररिहन प्रावधकरणाकडे 

(एमएमआरटीए) असनू सदरहू प्रिासी िाहनाांविरुध्द तिार केल्यास त्याांच्यािर कारिाई केली जात 

असल्यान े ॲप आधाररत टॅक्सी सिेेिर दखेील एमएमआरटीएच े वनयांत्रण असािे, अशी मागणी 

प्रिाशाांकडून केली जात आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनान े चौकशी करुन प्रिाशाांची होत असलेली आवथमक फसिणकू 

रोखण्याकरीता मुांबईतील अपॅ आधाररत टॅक्सी चालकाांिर राज्य शासनाच ेवनयांत्रण तसचे त्याांना ररक्षा टॅक्सी 

प्रमाणे एमएमआरटीएच्या वनयांत्रणाखाली आणण्यासाठी कोणती कायमिाही केली िा करण्यात येत आह,े 

(५) नसल्यास, विलांबाची कारणे काय आहते ? 

  

श्री.एिनाथ वशांदे : (१) वदनाांक १२/०५/२०२२ रोजी दवैनक महाराष्ट्र टाईम्समध्ये “हाल इथले सांपत 

नाहीत, पररिहन कायामलयासह, ॲप आधारीत टॅक्सी विरोधात असांतोि” या वशिमकाची बातमी प्रवसध्द 

झाली होती. 

(२) पररिहन वििागास प्राप्त होणाऱया तिारीच्या अनिुांगान ेसांबांवधत प्रादवेशक ि उप प्रादवेशक पररिहन 

अवधकारी याांच्यामाफम त कारिाई करण्यात यतेे. 

(३) ि (४) मा.मुांबई उच्च न्यायालयाच े वदनाांक ०७/०३/२०२२ रोजीच्या आदशेानसुार ॲप आधारीत 

टॅक्सीला परिाना सांबांवधत प्रादवेशक पररिहन प्रावधकरण (RTA) कडून वदला जातो. 

 याबाबत मा.सिोच्च न्यायालयामध्ये स्पशेल वलव्ह वपवटशन (सी) ि.५७०५/२०२२ दाखल असनू 

न्यायप्रविष्ट आह.े 

ॲप आधारीत ि इतर ररक्षा टॅक्सींकडून मनमानी िाडे आकारले जात असल्यास त्याांच्यािर मोटार 

िाहन कायदा ि त्याअांतगमत वनयमानसुार कारिाई केली जाते. 

याबाबत धोरण वनवित करण्याची बाब विचाराधीन आह.े 

(५) प्रश्न उद  िित नाही. 

 

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

  

न्यू हॉरीर्ॉन पवब्लि स्िूल, ऐरोली (निी मुांबई) येथील शालेय विद्यार्थयाांच्या 

सुरके्षच्यादृष्टीने उपाययोजना िरण्याबाबत 

  

(१९) * १३७६६ श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.चांद्रशेखर बािनिुळे, श्री.विजय ऊर्य  भाई वगरिर, 

श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रिीण दटिे, अॅड.वनरांजन डािखरे : सन्माननीय शालेय वशक्षण मांत्री 

पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) ऐरोली (निी मुांबई) येथील न्य ूहॉरीझॉन पवब्लक स्कूलच्या बसला आग लागल्याची घटना माह ेएवप्रल, 

२०२२ मध्ये िा त्यादरम्यान घडली, ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, सदर घटनते १६ विद्यार्थयाांसह १९ प्रिाशाांच े जीि िाचविण्यात आले असनू सदरहू 

प्रसांगामळेु शालेय विद्यार्थयाांच्या सरुक्षेचा प्रश्न वनमामण झाला आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनान े चौकशी करुन शालेय विद्यार्थयाांच्या सरुवक्षततेकरीता कोणती 

कायमिाही केली िा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, विलांबाची कारणे काय आहते ? 

  

श्री.वदपि िेसरिर : (१) ि (२) वदनाांक २५/०४/२०२२ रोजी स्कूल बस ठाण्याला जाताना 

िाहनचालकास बसमधनू धरु येत असल्याच ेवनदशमनास आले. त्यानसुार चालकान ेबस रस्त्याच्या बाजलूा 

घेऊन अवग्नशमन यांत्राचा िापर करुन आग विझिनू बस मधील १६ विद्यार्थयाांना सखुरुप बाहरे काढले. बस 

मधील कममचारी प्रवशवक्षत असनू त्याांना आग विझविण्याच े ज्ञान असल्यान े सदर प्रसांगी त्याांनी 

समयसचूकतेन े काम करुन विद्यार्थयाांना सखुरुप बाहरे काढले आह.े तसचे सदर निीन स्कूल बस 

अत्याधवुनक यांत्रणाांनी ससुज्ज आह ेि िाहतकू वििागामाफम त दणे्यात यणेाऱया सिम वनयमाांच ेपालन करत 

आह.े 

(३) सदर घटननेांतर शाळेतील सिम स्कूल बसची तपासणी करण्यात आली आह.े 

(४) प्रश्न उद  िित नाही. 
----------------- 

  

सोलापूर वजल्यातील विद्याथी शालेय पोषण आहारापासून िांवचत असल्याबाबत 

  

(२०) * १४२८५ श्री.रणवजतवसांह मोवहते-पाटील : सन्माननीय शालेय वशक्षण मांत्री पढुील गोष्टींचा 

खलुासा करतील काय :- 

(१) कोरोना काळात बांद असलेल्या शाळा माह े फेब्रिुारी, २०२२ पासनू सरुु झाल्यानांतर सोलापरू 

वजल्ह्यातील ५ हजार ८५ शाळाांपकैी ३ हजार ६०० शाळाांमधील पवहली ते पाचिी आवण सहािी ते 

आठिीतील मलुाांना ४३ वदिसाांचा शालेय पोिण आहार वमळाला नसल्याच ेवनदशमनास आले आह,े ह ेखरे 

आह ेकाय, 

(२) असल्यास, पवहली ते आठिी पयांतच्या मलुाांना नाचणी, बाजरी अथिा ज्िारीची वबवस्कटे दणे्याचा 

वनणमय एकाच मवहन्यात बांद करण्यात आला, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, परुिठादाराांनी िेळेत धान्य न वदल्यान ेवजल्ह्यातील काही शाळाांनी स्िस्त धान्य दकुानातनू 

ताांदळू विकत घेऊन पोिण आहार वदला, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनान ेचौकशी करुन सोलापरू वजल्ह्यातील ३ हजार ६०० शाळाांमधील 

विद्यार्थयाांना शालेय पोिण आहार दणे्याबाबत कोणती कायमिाही केली िा करण्यात येत आह,े 

(५) नसल्यास, विलांबाची कारणे काय आहते ? 

  

श्री.वदपि िेसरिर : (१) ह ेखरे नाही. 

(२) ह ेखरे नाही. 

 कें द्र शासनाच्या वनदशेाप्रमाणे योजनेंतगमत परुक पौवष्टक पदाथम म्हणनू केिळ एक िेळेकरीता 

विद्यार्थयाांना न्यवुरवटव्ह स्लाईस स्िरुपात लाि दणे्यात आला आह.े 

(३) ह ेखरे नाही. 
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(४) कें द्र शासनान े िेळोिळी वदलेल्या वनदशेानसुार सांबांवधत विद्यार्थयाांना योजनचेा लाि दणे्यात आला 

आह.े 

(५) प्रश्न उद  िित नाही. 
----------------- 

  

मुांबई विद्यापीठाने तयार िेलेल्या बृहत आराखड यानुसार 

 निीन महाविद्यालय आवण तुिडी िाढविण्याबाबत 

  

(२१) * १३८४५ अॅड.वनरांजन डािखरे, श्री.प्रविण दरेिर, डॉ.पररणय रु्िे, श्री.नागोराि गाणार, 

श्री.विलास पोतनीस : सन्माननीय उच् च ि तांत्र वशक्षण मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) मुांबई विद्यापीठान े शकै्षवणक ििम २०२२-२०२३ करीता तयार केलेल्या बहृत आराखड यानसुार 

विद्यापीठाच्या कक्षते ८४ वठकाणी निीन महाविद्यालय आवण तकुडी िाढविण्याबाबतचा प्रस्ताि ‘माहडे’ 

कडे सादर करण्यात आला होता, ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, ‘माहडे’ न ेसमुारे २५५ महाविद्यालयाांच ेवबांद ू(वठकाणे) वनवित करून विद्यापीठाला सादर 

केल्याची मावहती माह े एवप्रल, २०२२ मध्ये िा त्यादरम्यान वनदशमनास आली असनू ‘माहडेन’े वनवित 

केलेले महाविद्यालयाच ेवबांद ूकोणत्या आधारे वनवित केले आह,े 

(३) असल्यास, मांजरू केलेले महाविद्यालय शासनाच्या धोरणाला अनसुरून केले नसल्याच े वनदशमनास 

आले असनू निीन महाविद्यालयाांना मान्यता ि वबांद ू वनवित करताना त्या वठकाणी पिूत असलेल्या 

महाविद्यालयाांमध्ये विद्यार्थयाांची सांख्या पररपणूम असल्याच ेवनवित झाल्यानांतरच मान्यता दणे्याची कायमिाही 

केली जात होती, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, निीन महाविद्यालयाच े वबांद ू मांजरू करताना या सिम बाबी लक्षात न घेता वबांद ू वनवित 

करण्यात आले आह ेकाय, तसचे, निीन महाविद्यालयाांसाठी ि तकुडीिाढीसाठी वकती प्रस्ताि प्राप्त झाल े

आहते, 

(५) असल्यास, या प्रस्तािाांपकैी वकती प्रस्ताि मुांबई विद्यापीठान े व्यिस्थापन पररिदचे्या बैठकीत मांजरू 

केली आहते ि सदरहू प्रस्तािाांना शासनान ेमांजरूी वदली आह ेकाय, 

(६) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनान ेचौकशी करुन वबांद ू वनवित करण्यात आलेले महाविद्यालय रद्द 

करण्याबाबत कोणती कायमिाही केली िा करण्यात येत आह,े नसल्यास, विलांबाची कारणे काय आहते ? 

  

श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील : (१) ह ेअांशत: खरे आह.े 

(२) ह ेखरे आह.े 

(३) राज्यात निीन महाविद्यालय वकां िा अभ्यासिम सरुु करण्यासाठी दणे्यात आलेले स्थळवबांद ुह ेमहाराष्ट्र 

सािमजवनक विद्यापीठ अवधवनयम २०१६ मधील तरतदुी, शासनाच े धोरण / वनयम ि डॉ.नरेन्द्र जाधि 

सवमतीच ेवनकि ह ेविचारात घेऊन वनवित केले जातात. हचे धोरण मुांबई विद्यापीठासही अनसुरुन वनवित 

केले आह.े 

(४) निीन महाविद्यालयाांसाठी एकूण ८४ प्रस्ताि प्राप्त झाल,े तकुडीिाढीसाठी माह ेसप्टेंबर, २०२१ मध्ये 

१५१ प्रस्ताि ि माह ेमे, २०२२ मध्ये ७८ प्रस्ताि प्राप्त झाले. 
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(५) निीन महाविद्यालयाांसाठी एकूण ७० प्रस्ताि तसचे तकुडीिाढीसाठी माह ेसप्टेंबर, २०२१ मध्ये १४४ 

ि म ेमध्ये ७२ प्रस्ताि विद्यापीठाच्या व्यिस्थापन पररिदचे्या बैठकीमध्ये मांजरू करण्यात आले आहते. 

(६) प्रश्न उद  िित नाही. 

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

  

राज्यातील वजल्हा पररषदेच्या शाळाांमधील विद्यार्थयाांिररता  

शालेय योजना पूियित सरुु िरण्याबाबत 

  

(२२) * १४१८१ श्री.राजेश राठोड, डॉ.प्रज्ञा साति, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.अवभवजत िांजारी, 

डॉ.िजाहत वमर्ाय, डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.बाळाराम पाटील, श्री.विक्रम िाळे, श्री.जयांत 

आसगाििर : सन्माननीय शालेय वशक्षण मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) राज्यातील वजल्हा पररिदचे्या शाळाांमधील विद्यार्थयाांना दणे्यात येणारी मोफत पाठयपसु्तके, गणिेश, 

परुक लेखन सावहत्य, मलुींसाठी उपवस्थती ित्ता इत्यादी वजल्हास्तरािर परुविण्यात येत असलेल्या शालेय 

वशक्षणाच्या काही योजना कालबाह्य झाल्यान ेि कें द्र परुस्कृत योजना राज्य शासनान ेवदनाांक १६ मे, २०२२ 

रोजी िा त्यासमुारास रद्द करण्याचा वनणमय घेतल्यामळेु शाळेतील मध्यमिगतय आवण आवथमक दबुमल 

घटकातील विद्याथत वशक्षणापासनू िांवचत असल्याच ेवनदशमनास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, सदर बाबतीत शासनान े वजल्हा िाविमक योजनेच्या वनधीतनू राबविण्यात येणाऱया शालेय 

वशक्षण वििागाशी सांबांवधत रद्द केलेल्या जिळपास १४ योजनाांची फेररचना करून सन २०२२-२०२३ या 

ििामसाठी राज्य स्तरािरील वजल्हा पररिदाांच्या शाळाांमधील विद्यार्थयाांना शालेय वशक्षण योजनचेा लाि 

दणे्याबाबत कोणती कायमिाही केली तसेच त्याबाबतची सद्यःवस्थती काय आह,े 

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनान े चौकशी करुन सदरहू योजना रद्द न करता पिूमित सरुु 

ठेिण्याबाबत कोणती कायमिाही केली िा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, विलांबाची कारणे काय आहते ? 

  

श्री.वदपि िेसरिर : (१), (२) ि (३) ह ेखरे नाही. 

 वजल्हा िाविमक (सिमसाधारण) योजनेंतगमत शालेय वशक्षणाशी सांबांवधत राबविण्यात यणेाऱ या योजना 

कालबाह्य झाल्यान ेि काही योजनाांची विरुक्ती होत असल्यान ेअवस्तत्िात असलेल्या योजनाांची पनुरमचना 

करण्याचा वनणमय वदनाांक १३ मे, २०२२ रोजी शासनान ेघेतला आह.े सदरहू वनणमयामळेु राज्यातील वजल्हा 

पररिदाांच्या शाळाांमध्ये पायाितू सवुिधा आवण शकै्षवणक गणुित्ता िाढीसाठी शकै्षवणक सावहत्य ि तांत्रज्ञान 

उपलब्ध करुन दणे्यात येणार आह.े  

 सदरहू योजना राबविण्याबाबतच्या सविस्तर मागमदशमक सचूना वदनाांक ०९ जनू, २०२२ अन्िये 

वनगमवमत केल्या आहते. 

(४) प्रश्न उद  िित नाही. 
----------------- 
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राज्यात सायबर विद्यापीठ स्थापन िरण्याबाबत 

  

(२३) * १४६६२ श्री.अमोल वमटिरी, श्री.शवशिाांत वशांदे, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सवतश चव्हाण, 

श्री.अवनिेत तटिरे, श्री.अरुण लाड : सन्माननीय उच् च ि तांत्र वशक्षण मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा 

करतील काय :- 

(१) तांत्रज्ञानाचा िाढता िापर आवण सायबर सरुक्षेची आिश्यकता लक्षात घेता, दशेातील पवहले सायबर 

विद्यापीठ राज्यात स्थापन करण्यात येणार असल्याच े मा.उच्च ि तांत्र वशक्षण मांत्री याांनी वदनाांक २३ 

ऑक्टोबर, २०२१ रोजी िा त्यासमुारास घोवित केल्याच ेवनदशमनास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, मा.उच्च ि तांत्र वशक्षण मांत्री महोदयाांनी, सयूमदत्ता ग्रपु ऑफ इवन्स्टटयटु, पणुे येथील एका 

सांिाद कायमिमात “ऑनलाईन ि एकवत्रत वशक्षणाच्या सांदिामत सायबर सरुक्षा ” या विियािर विद्याथत, 

प्राध्यापक आवण पालक याांचशेी सांिाद साधताना सायबर विद्यापीठाच्या वनवममतीची घोिणा केल्याच े

वनदशमनास आले आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, सदर विद्यापीठािारे सायबर सरुक्षासांदिामत अद्याित वशक्षण वदले जाणार असनू राज्यातील 

विद्यार्थयाांचा ऑफलाईन वशक्षणाकडे ओढा जास्त असल्याच ेलक्षात घेिनू सदर विद्यापीठ वनवममतीबाबत 

शासनान ेकोणती कायमिाही केली िा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, विलांबाची कारणे काय आहते ? 

  

श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील : (१), (२) ि (३) डॉ.बाबासाहबे आांबेडकर तांत्रशास्त्र विद्यापीठ, लोणेरे 

वजल्हा रायगड येथे “स्कूल ऑफ सायबर वसक्यरुरटी” सरुू करण्याच ेप्रस्तावित आह.े याकरीता सांचालक, 

तांत्र वशक्षण सांचालनालय याांच ेअध्यक्षतखेाली कायमगटाची स्थापना करण्यात आली असनू या कायमगटाचा 

अहिाल अप्राप्त आह.े 

(४) प्रश्न उद  िित नाही. 

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

मुांबईतील पोदार इांटरनॅशनल शाळा व्यिस्थापनेिर िारिाई िरुन  

स्िूलबस वनयमािली बांधनिारि िरण्याबाबत 

  

(२४) * १४०४२ श्री.राजहांस वसांह : सन्माननीय शालेय वशक्षण मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील 

काय :- 

(१) मुांबईतील पोदार इांटरनशॅनल शाळेची विद्यार्थयाांना ने-आण करणाऱया स्कूलबस चालकाला रस्ता 

माहीत नसल्यान ेबस समुारे पाच तास बेपत्ता असल्याचा प्रकार माह ेएवप्रल, २०२२ च्या समुारास घडला, ह े

खरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, मुांबई उपसांचालकाांनी शाळा व्यिस्थापनास सांबांवधताांिर कारिाई करण्याच ेआवण खलुासा 

सादर करण्याच ेवनदशे वदल,े ह ेही खरे आह ेकाय, 
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(३) असल्यास, सदर प्रकरणामळेु शाळेकडून घेतल्या जाणाऱया विद्याथाांच्या सरुक्षा व्यिस्थेिर प्रश्नवचन्ह 

वनमामण झाले असनू स्कूलबससाठी स्िांतत्र वनयमािली आवण सचूना असतानाही त्याांची अांमलबजािणी 

काटेकोरपण ेहोत नाही, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनान ेचौकशी केली आह ेकाय, तद्नसुार पोदार इांटरनशॅनल स्कूलच्या 

शाळा व्यिस्थापनिेर कारिाई करुन स्कूलबस वनयमािली बांधनकारक करण्याबाबत कोणती कायमिाही 

केली िा करण्यात येत आह,े 

(५) नसल्यास, विलांबाची कारणे काय आहते ? 

  

श्री.वदपि िेसरिर : (१) ि (२) होय, ह ेखरे आह.े 

(३) ि (४) सांस्थेच ेबस कां त्राटदार ि पररिहन अवधकारी याांना सांस्थेन ेवनलांवबत केले आह.े सांबांवधत शाळेस 

बस वनयमािली बांधनकारक करण्याबाबत कळविण्यात आले आह.े 

(५) प्रश्न उद  िित नाही. 
----------------- 

  

रायगड वजल्यातील नद्याांचे प्रदूषण रोखण्याबाबत 

  

(२५) * १३९६२ श्री.जयांत पाटील : ताराांवित प्रश्न क्रमाांि ११८८८ ला वदनाांि ८ माचय, २०२२ 

रोजी वदलेल्या उत्तराच्या सांदभायत सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) रायगड वजल्ह्यातील महाड, रोहा, नागोठण,े रसायनी या रासायवनक िसाहतींमधील साांडपाणी 

नद्याांसाठी घातक ठरत आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, रायगड वजल्ह्यातील कुां डवलका, पाताळगांगा, उल्हास, काळ, कासाडी, िोगािती, गाढी, 

अांबा ि सावित्री नद्याांमध्ये औद्योवगक िसाहतीतील साांडपाण्यािर अनकेदा योग्य प्रविया न करताच ते 

नदीत सोडले जात असल्यामळेु नद्या प्रदवूित होतात, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, कारखान्यातील प्रदवूित साांडपाणी नदीत सोडताना त्या पाण्याची गणुित्ता तपासणे तसचे 

साांडपाण्यातील एमओडी आवण वसओडी याांची मानके तपासणे गरजेच े असतानाही कारखान्याकडून त े

तपासले जात नाही, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, औद्योवगक िसाहतींची उिारणी करताना नद्याांच्या प्रदिुणाचा विचार करण्यात आला नाही, 

तसचे रासायवनक कां पन्या प्रदवूित साांडपाण्यािर प्रविया न करता ते साांडपाणी नद्याांमध्ये सोडत असनू 

प्रदवूित साांडपाणी प्रविया कें द्र उिारण्यापिूतच नद्या प्रदवूित झाल्या आहते, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनान ेचौकशी करुन रायगड वजल्ह्यातील नद्याांच ेप्रदिूण रोखण्याबाबत 

कायमिाही करुन नद्या प्रदवूित करणाऱया कां पन्याांिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आह,े 

(६) नसल्यास, विलांबाची कारणे काय आहते ? 

  

श्री.एिनाथ वशांदे : (१) ि (२) ह ेअांशतः खरे आह.े 

रायगड वजल्ह्यातील महाड, रोहा, नागोठण,े रसायनी या रासायवनक िसाहतीमधील उद्योगाांच े

साांडपाणी नदीमध्ये सोडले जात नाही. तथावप, नदीपररसरातील स्थावनक स्िराज्य सांस्थाांमधनू वनमामण होणारे 

घरगतुी साांडपाणी नदीमध्य ेवमसळते त्यामळेु प्रदिूणात िाढ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 
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(३), (४) ि (५) ह ेखरे नाही. 

म.प्र.वन. मांडळामाफम त उद्योगाांना िेळोिेळी िेटी दऊेन प्रवियाकृत साांडपाण्याची तपासणी केली 

जाते. तसचे, म.प्र.वन. मांडळामाफम त उद्योगाांनी साांडपाणी प्रविया यांत्रणा बसविल्यावशिाय उद्योग सरुु 

करण्यास परिानगी दणे्यात यते नाही. 

म.प्र.वन. मांडळाच्या अवधकाऱयाांमाफम त िेटीदरम्यान ओद्योवगक साांडपाण्यािर मानकानसुार प्रविया 

ि विल्हिेाट न करणाऱया उद्योगाांना िेळोिेळी कारणे दाखिा नोटीस, प्रस्तावित वनदशे तसचे बांदीच ेआदशे 

बजािण्यात आले आहते. 

महाराष्ट्र प्रदिूण वनयांत्रण मांडळामाफम त उप मखु्य कायमकारी अवधकारी (ग्रामीण), वजल्हा पररिद 

रायगड तसचे वजल्हा प्रशासन अवधकारी, रायगड याांना नदीपट्ट याांमधील प्रदिूण रोखण्याबाबत उपाययोजना 

करण्याबाबत वदनाांक ०४/०५/२०२२ रोजीच्या पत्रान्िये कळविण्यात आले आह.े 

(६) प्रश्न उद  िित नाही. 
----------------- 

  

षरांगाबाद वजल्हा पररषदेच्या शाळाांना समग्र वशक्षा अवभयानाांतगयतचे अनुदान देण्याबाबत 

  

(२६) * १४७६३ श्री.अांबादास दानिे : सन्माननीय शालेय वशक्षण मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा 

करतील काय :- 

(१) औरांगाबाद वजल्हा पररिदचे्या २,०९५ शाळाांसाठी समग्र वशक्षा अवियानाांतगमत विद्याथत उपयोगी 

उपिम, शाळा स्टेशनरी आवण सन २०२२-२०२३ या िाविमक खचामसाठी रुपय े सहा कोटींच े अनदुान 

दणे्यात आले, परांत ु पीएफएमएस या स्ियांचवलत प्रणालीमळेु अनके शाळाांना सदरहू अनदुान वमळाले 

नसल्याच ेमाह ेम,े २०२२ मध्ये िा त्यादरम्यान वनदशमनास आले, ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, सन २०२२-२०२३ या आवथमक ििामच े अनदुान परत गेल्यान े अनके शाळाांना खचम       

कसा िागिायचा असा प्रश्न मखु्याध्यापक, वशक्षक सांघटनाांकडून होत आह,े ह े ही खरे आह े             

काय,  

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनान े चौकशी केली आह े काय, चौकशीत काय आढळून आले, 

तद्नसुार शासन स्तरािर कोणती कायमिाही केली िा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, विलांबाची कारणे काय आहते ? 

 

श्री.वदपि िेसरिर : (१) ह ेखरे नाही. 

(२) ह ेखरे नाही. 

(३) ि (४) प्रश्न उद  िित नाही. 

 

----------------- 
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सािनेर (वज.नागपरू) शहरातील अभ्युदय नलोबल वव्हलेज स्िूल  

विनापरिानगी सुरु असल्याबाबत 

 (२७) * १४८६७ श्री.चांद्रशेखर बािनिुळे : सन्माननीय शालेय वशक्षण मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा 

करतील काय :- 

(१) सािनरे (वज.नागपरू) शहरात मागील ८ ििामपासनू सरुू अभ्यदुय ग्लोबल वव्हलेज स्कूल अससलेल्या 

शाळेत इयत्ता ६ िी ते १० िी पयांतच ेविद्याथत वशक्षण घते असनू या शाळेला वशक्षणावधकाऱ याांनी कुठलीही 

शकै्षवणक परिानगी वदली नसताना शाळा सांचालकाांनी विद्याथत ि पालक याांना सांभ्रमात ठेिनू शाळेत 

बेकायदशेीर प्रिेश दिेनू शलु्क आकारून पालकाांची आवथमक लटू करुन इयत्ता १० िीच्या विद्यार्थयाांना इतर 

शाळेत समायोजन करुन परीक्षा घेतली, ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, वशक्षण उपसांचालकाांनी शाळा बांद करून अहिाल सादर करणेबाबत वनदशे            

दिेनूही वशक्षणावधकाऱयाांनी कोणतीही कारिाई न केल्यामळेु सदरहू शाळा सरुू आह,े ह े ही खरे आह े   

काय, 

(३) असल्यास, अशा बोगस शाळाांिर कायदशेीर कायमिाही करून सांचालकाांिर फौजदारी गनु्हा दाखल 

करणेबाबत नागररक ि पालकाांनी अनकेदा तिारी करूनसधु्दा वशक्षणावधकारी, नागपरू याांनी कुठलीही 

कायमिाही केली नाही, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनान े चौकशी करुन विद्यार्थयाांच े शकै्षवणक नकुसान ि पालकाांच े

आवथमक नकुसान करणाऱया शाळाांिर तथा सांचालकाांिर तसचे वशक्षणावधकाऱयाांिर कारिाई करुन सदरहू 

शाळा बांद करण्याबाबत कोणती कायमिाही केली िा करण्यात यते आह,े 

(५) नसल्यास, विलांबाची कारणे काय आहते ? 

  

श्री.वदपि िेसरिर : (१) ह ेखरे आह.े 

(२), (३) ि (४) सदर शाळेतील इयत्ता ६ िी ते इयत्ता १० िीच्या िगाांना शासन मान्यता नाही असा फलक 

शाळेच्या दशमनी िागािर लािण्यात आला असनू उक्त िगामतील काही विद्यार्थयाांच ेअन्य शाळेत समायोजन 

करण्यात आले आह.े तसचे, बालकाांचा मोफत ि सक्तीच्या वशक्षणाचा अवधकार अवधवनयम, २००९ च्या 

कलम १८ (५) मधील तरतदुीनसुार सदर अनवधकृत शाळेस द्रव्यदांडाची वशक्षा करण्यासांदिामत कायमिाही 

करण्यात येत आह.े 

(५) या प्रकरणी सखोल चौकशी करण्यात येत आह.े 
 

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

  

मराठिाडा विभागातील  माध्यवमि शाळाांमधील मुख्याध्यापिाची ररक्त पदे भरण्याबाबत 

  

(२८) * १४२२४ श्री.विक्रम िाळे, श्री.सवतश चव्हाण, श्री.बाळाराम पाटील, श्री.िवपल पाटील, 

श्री.रमेश िराड, श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय शालेय वशक्षण मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा 

करतील काय :- 
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(१) मराठिाडा वििागातील माध्यवमक शाळेतील िगम-२ मखु्याध्यापकाांची २९९ पद ेररक्त असनू मराठिाडा 

वििागातील ५८ माध्यवमक ि उच्च माध्यवमक शाळाांमधील १४० िगम खोल्या/इमारत याांच्या 

बाांधकामासाठी आिश्यक असणारा वनधी रुपये २५.२० कोटीस मान्यता वमळाली नसल्याने िगम 

खोल्या/इमारतीच ेबाांधकाम होऊ शकले नाही, ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, मराठिाडा वििागातील वजल्हा पररिदचे्या माध्यवमक शाळाांची सांख्या इतर वििागाच्या 

तलुनते जास्त असनू सदर माध्यवमक शाळाांमध्ये िगम-२ मखु्याध्यापकाांची मांजरू पद ेवकती आहते, त्या मांजरू 

पदाांपकैी माह ेएवप्रल, २०१९ अखेर वकती पद ेररक्त आहते, 

(३) असल्यास, राज्यात सिामत जास्त सांख्येन ेमराठिाडा वििागातील वजल्हा पररिद माध्यवमक शाळाांमध्य े

मखु्याध्यापकाांची िगम-२ ची पद े मागील अनके ििाांपासनू ररक्त असनू शासनान े िगम-२ मखु्याध्यापकाांना 

पदािनत करुन िगम-३ चा दजाम वदला आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनान ेचौकशी करुन मराठिाडा वििागातील माध्यवमक शाळाांसाठी 

असलेली िगम-२ मखु्याध्यापकाची पद ेपदोन्नतीन ेिरण्यासाठी तसचे माध्यवमक शाळाांसाठी सिम िौवतक 

सोयीयकु्त टाईप्लान करुन इमारत बाांधण्यासाठी वनधी उपलब्ध करुन दणे्याबाबत कोणती कायमिाही केली 

िा करण्यात येत आह,े 

(५) नसल्यास, विलांबाची कारणे काय आहते ? 

 

श्री.वदपि िेसरिर : (१) अांशत: खरे आह.े 

(२), (३) ि (४) होय खरे आह.े 

मराठिाडा वििागातील मखु्याध्यापकाची १६१ पद े ररक्त आहते. मखु्याध्यापक िगम-२ ची पद े

शालेय वशक्षण वििागाकडून ग्रामविकास वििागास हस्ताांतरीत करण्यास वित्त वििागास विनांती करण्यात 

आली होती, त्यािर वित्त वििागान े सदर पद े शालेय वशक्षण वििागाच्या आकृतीबांधातनू रद्द करुन 

ग्रामविकास वििागान े त्याांच्या आस्थापनिेर वनमामण करण्याबाबत अविप्राय वदले आहते. त्यास 

ग्रामविकास वििागान ेसहमती दशमविली आह.े तसचे, वजल्हा पररिद ससे वनधी, आमदार खासदार वनधी, 

वजल्हा विकास सवमती, वित्त आयोग, सीएसआर, इ. माध्यमातनू वनधी उपलब्धतेनसुार शाळाांची बाांधकाम े

करण्याची तजिीज ठेिली आह.े  

(५) प्रश्न उद  िित नाही. 
----------------- 

  

राज्यातील प्राथवमि, माध्यवमि ि उच्च माध्यवमि शाळेतील अांशतः अनुदावनत  

िेतन घेणाऱया वशक्षिाांच्या िेतन अनुदानाबाबत 

  

(२९) * १४३९० डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.राजेश राठोड, श्री.अवभवजत िांजारी, श्री.विशोर दराडे, 

श्री.बाळाराम पाटील, श्री.रणवजतवसांह मोवहते-पाटील, श्री.जयांत आसगाििर, डॉ.िजाहत वमर्ाय : 

सन्माननीय शालेय वशक्षण मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) राज्यात सन १९९९ पासनूच्या २७०० प्राथवमक ि माध्यवमक तर ५९० उच्च माध्यवमक कायम 

विनाअनदुावनत शाळाांमधील शाळेतील समुारे ६० हजार वशक्षक ि वशक्षकेतर कममचारी विनािेतन तटुपुांज्या 

िेतनािर काम करत असनू कोरोना काळात सदरहू शाळेतील कममचाऱयाांच े१९ मवहन्याच ेिेतन शासनान ेरद्द 

केले, ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, राज्यातील प्राथवमक, माध्यवमक ि उच्च माध्यवमक शाळेत कायमरत असणाऱया वशक्षकाांना 

अांशत: अनदुानाप्रमाणे २० टक्के ि ४० टक्के िेतन वदले जात असनू सदरहू वशक्षकाांना शासनाच्या प्रचवलत 

वनयमाप्रमाणे िेतन अनदुान मांजरू करून या वशक्षकाांना शांिर टक्के अनदुान दणे्याची मागणी केली जात 

आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, राज्यात सन २०१२ पासनू आतापयांत १ हजार ९९० माध्यवमक शाळा अनदुानासाठी पात्र 

असल्याच ेशासनान ेघोवित केले असनू सदरहू शाळा अनदुानासाठीच्या मलु्याांकनात पात्र ठरलेल्या आहते, 

ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, माह ेवडसेंबर, २०२१ रोजी काढलेल्या शासन वनणमयानसुार प्राथवमक, माध्यवमक ि उच्च 

माध्यवमक शाळाांना प्रचवलत वनयमानसुार िेतन वितरणाच ेआदशे काढण्यात आले, परांत ुसदरहू आदशेाची 

अांमलबजािणी न झाल्यान े प्रचवलत वनयमानसुार िेतन वितररत करण्यात आल े नसल्यान े राज्यातील 

वशक्षकाांनी िेतन अनदुान वमळािे या प्रमखु मागणीसाठी एक वदिशीय लाक्षवणक उपोिण करुन शासनाच े

लक्ष िेधले होते, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनान े चौकशी करुन अांशत: अनदुान िेतन घेणाऱया वशक्षक ि 

वशक्षकेतर कममचाऱ याांना शासनाच्या प्रचवलत वनयमाप्रमाणे शांिर टक्के अनदुानासाठी पात्र असणाऱया 

सांबांवधत शाळा अनदुानापासनू िांवचत असल्यान े शाळाांना अनदुान दिेनू वनधीची तरतदू करण्याबाबत 

कोणती कायमिाही केली िा करण्यात येत आह,े 

(६) नसल्यास, विलांबाची कारणे काय आहते ? 

  

श्री.वदपि िेसरिर : (१), (२) ि (३) मा.मांत्रीमांडळाच्या वदनाांक २८/०८/२०१९ रोजीच्या बठैकीत 

अनदुानासाठी पात्र घोवित करण्यात आलेल्या प्राथवमक, माध्यवमक ि उच्च माध्यवमक शाळा ि 

तकुड याांिरील वशक्षक/ वशक्षकेतर पदाांना अनदुानास पात्र घोवित करुन वदनाांक ०१ एवप्रल, २०१९ पासनू 

अनदुान मांजरू करण्याचा वनणमय घेण्यात आला होता. 

 त्यानांतर मा.मांत्रीमांडळाच्या वदनाांक १४/१०/२०२० च्या बैठकीत अनदुानासाठी पात्र शाळा/ 

तकुड याांना वदनाांक ०१ नोव्हेंबर, २०२० पासनू अनदुान मांजरू करण्याचा वनणमय घेण्यात आला आह.े 

त्यानसुार शासन वनणमय, वदनाांक १२, १५ ि २४ फेब्रिुारी, २०२१ अन्िये प्राथवमक, माध्यवमक ि उच्च 

माध्यवमक शाळा/ तकुड याांिरील वशक्षक/ वशक्षकेतर कममचारी याांना वदनाांक ०१ नोव्हेंबर, २०२० पासनू २० 

टक्के ि यापिूत २० टक्के अनदुान घेत असलेल्या शाळाांना िाढीि २० टक्के अनदुान मांजरू केले आह.े 

 शासनाच्या प्रचवलत वनयमानसुार िेतन अनदुान मांजरू करण्याची मागणी विविध सांघटनाांनी 

शासनास केली आह.े 

(४) ि (५) सद्य:वस्थतीत अनदुानासाठी पात्र शाळाांना शासन वनणमय, वदनाांक १९/०९/२०१६ नसुार 

सरसकट २० टक्के अनदुान मांजरू करण्यात यतेे त्यात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.  

(६) प्रश्न उद  िित नाही. 
----------------- 
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गोंवदया वजल्यातील ग्रामीण भागात पाणीपुरिठा उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

  

(३०) * १४५७६ डॉ.पररणय रु्िे, श्री.प्रविण दरेिर, अॅड.वनरांजन डािखरे, श्री.नागोराि गाणार, 

श्री.प्रिीण दटिे : सन्माननीय पाणीपुरिठा ि स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) गोंवदया वजल्ह्यातील अजुमनी मोरगाि, आमगाि, गोरेगाि, वतरोडा, दिेरी, सडक/अजुमनी तालकु्यातील 

ग्रामीण िागात पाणीटांचाईचा प्रश्न वनमामण झाला असनू नागररकाांना वपण्याच्या पाण्यासाठी िणिण िटकां ती 

करािी लागत असल्याच ेमाह ेमे, २०२२ मध्ये िा त्यादरम् यान वनदशमनास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, गोंवदया वजल्ह्यातील ग्रामीण िागात पाणीपरुिठा करण्याची मागणी स्थावनक 

लोकप्रवतवनधी ि ग्रामस्थाांनी शासनाकडे केली आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनान ेचौकशी करुन कोणती कायमिाही केली िा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, विलांबाची कारणे काय आहते ? 

  

श्री.गुलाबराि पाटील : (१) ह ेखरे नाही. 

(२) होय.  

(३) या गािाांकरीता पाणीपरुिठा योजनाांना जल जीिन वमशन योजनतेांगमत प्रशासकीय मान्यता दणे्याची 

कायमिाही सरुु आह.े 

(४) प्रश्न उद  िित नाही.  
----------------- 

  

राज्यातील खाजगी व्यिस्थापनाच्या शाळेतील वशक्षि ि वशक्षिेतर िमयचाऱयाांना  

सुधाररत आश्वावसत प्रगती योजना लागू िरण्याबाबत 

  

(३१) * १३९८१ श्री.नागोराि गाणार, श्री.चांद्रशेखर बािनिुळे, श्री.प्रिीण दटिे, श्री.विजय ऊर्य  

भाई वगरिर, अॅड.वनरांजन डािखरे, श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.रमेश िराड, श्री.प्रविण दरेिर, 

डॉ.पररणय रु्िे, श्री.जयांत आसगाििर, डॉ.सधुीर ताांबे, डॉ.िजाहत वमर्ाय, श्री.राजेश राठोड, 

श्री.अवभवजत िांजारी, श्री.बाळाराम पाटील, श्री.विक्रम िाळे, श्री.विशोर दराडे, श्री.विरण 

सरनाईि : सन्माननीय शालेय वशक्षण मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) शासकीय कममचाऱयाप्रमाणे राज्यातील सिम वशक्षक ि वशक्षकेतर कममचाऱयाांना ७ िा िेतन आयोग लाग ू

झाल्यानांतर १०, २०, ३० ििामच्या सिेेनांतर आर्श्ावसत प्रगती योजना लाग ू करण्याबाबत वशक्षक ि 

वशक्षकेतर कममचाऱयाांकडून होत असलेल्या मागणीच्या अनिुांगान ेअद्याप कोणतीच कायमिाही न झाल्याच े

माह ेम,े २०२२ च्या पवहल्या सप्ताहात वनदशमनास आले, ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, सदरहू योजना वशक्षक ि वशक्षकेतर कममचाऱयाांना लाग ूकरणेसाठी गवठत केलेल्या सवमतीन े

आपला अहिाल शासनास सादर केला आह ेकाय, तसचे, सदर योजना वशक्षक ि वशक्षकेतर कममचाऱ याांना 

लाग ूकरण्याकरीता तात्काळ कायमिाही करणे बाबत मा.मांत्री महोदयाांनी सिागहृास आर्श्ावसत केले आह,े 

ह ेही खरे आह ेकाय, 
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(३) असल्यास, खाजगी व्यिस्थापनाच्या शाळेतील वशक्षकाांना ३ लािाांची सधुाररत सिेाांतगमत आर्श्ावसत 

प्रगती योजना लाग ू करण्याबाबत ि त्याांच्या िेतनश्रेणीशी सांबांवधत बाबींच्या अनिुांगान े वशफारस 

करण्याकरीता मा.आयकु्त वशक्षण याांच्या अध्यक्षतेखाली वदनाांक ६ मे, २०२० रोजी अभ्यासगटाच्या 

अहिालात सादर करण्यात आलेल्या अहिालात नमदू ६ मदु्याांपकैी अनिुम े१ ते ४ च्या मदु्याांचा पतुमता 

प्रस्ताि बैठकीत सादर करण्यात आला होता, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, उिमररत मदु्दा ि.५ ि ६ बाबतची सविस्तर मावहती वशक्षण सांचालक प्राथवमक ि माध्यवमक 

याांना वदनाांक २७/०४/२०२२ रोजीच्या बैठकीत सादर करण्याबाबत मा.आयकु्त, वशक्षण याांनी वदनाांक 

१३/०४/२०२२ रोजी कळविले असनू सदरहू मदु्याबाबतची सविस्तर मावहती अद्यापपयांत तयार करण्यात 

आली नसल्यान ेपनु:ि वशक्षण आयकु्त कायामलयामाफम त वशक्षण उपसांचालक, अांदाज ि वनयोजन याांनी 

सदरहू मावहती तात्काळ सादर करण्याच ेआदशे वदनाांक १७/०५/२०२२ रोजी वशक्षण सांचालक प्राथवमक ि 

माध्यवमक याांना वदलेले आहते, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(५) तसचे, शासनान े शासकीय कममचाऱ याांना लाग ू केलेल्या सिेाांतगमत आर्श्ावसत प्रगती योजनतेनू 

शासनमान्य अनदुावनत खाजगी माध्यवमक शाळेतील वशक्षकेतर कममचाऱ याांना िगळण्यात आले आह,े ह ेही 

खरे आह ेकाय, 

(६) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनान े चौकशी करुन वशक्षकेतर कममचाऱ याांनाही राज्य शासकीय 

कममचऱयाांप्रमाणे २४ ििामनांतरची सिेातांगमत आर्श्ावसत प्रगती योजना लाग ूकरण्याबाबत कोणती कायमिाही 

केली िा करण्यात येत आह,े नसल्यास, विलांबाची कारण ेकाय आहते ? 

  

श्री.वदपि िेसरिर : (१), (२) ि (३) ह ेअांशतः खरे आह.े 

शासन वनणमय वदनाांक ३१/०७/२०१९ अन्िये खाजगी अनदुावनत शाळाांमधील वशक्षक 

कममचाऱयाांसाठी तीन लािाांची सधुारीत आर्श्ावसत प्रगती योजना लाग ू करण्याच्या अनिुांगान े आयकु्त 

(वशक्षण), पणुे याांच्या अध्यक्षतखेाली अभ्यासगटाची वनयकु्ती करण्यात आलेली होती. सदर सवमतीने 

वदनाांक ०६/०५/२०२० रोजी अहिाल सादर केला होता. परांतु सदर अहिाल त्रोटक स्िरूपाचा असल्यान े

अवधकची मावहती मागविण्यात आली होती. सदर मावहती वदनाांक ०३/०६/२०२२ च्या पत्रान्िये सादर 

केली आह.े तसचे वशक्षकेतर कममचाऱयाांना तीन लािाांची सधुारीत सिेाांतगमत आर्श्ावसत प्रगती योजना लाग ू

करण्याच्या अनिुांगान े वित्त वििागाकडे प्रस्ताि सादर करण्यात आला आह.े सदर अहिालािर शासन 

स्तरािर उवचत कायमिाही करण्यात यते आह.े 

(४) ह ेखरे आह.े 

(५) ह ेखरे आह.े 

(६) वशक्षकेतर कममचाऱयाांना दोन लािाांची (२४ ििामनांतरची) सिेाांतगमत आर्श्ावसत प्रगती योजना लाग ू

करणेबाबतचा प्रस्ताि वित्त वििागास सादर करण्यात आला होता, परांत ु त्याांनी सदर प्रस्तािास मान्यता 

वदलेली नाही. 

 
----------------- 
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नागपूर शहरातील प्रदुषणात पलावस्टि वपशव्याांच्या िापरामुळे िाढ होत असल्याबाबत 

  

(३२) * १४५०१ श्री.अवभवजत िांजारी : सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) नागपरू शहराच े प्रदिूण प्लावस्टकच्या िापरामळेु िाढत असल्यान े नागपरू शहराच े विदु्रपीकरण 

झाल्याच ेमाह ेम,े २०२२ रोजी िा त्यासमुारास वनदशमनास आले, ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, प्लावस्टक वपशव्याांचा िापर करणाऱ या दकुानदाराांिर मनपामाफम त दांडात्मक कारिाई 

केल्यानांतर दकुानदार पनु्हा प्लावस्टक वपशव्याांचा िापर करत असनू प्लावस्टकमळेु डे्रनजेलाईन तुांबते, तसचे 

नागनदी, वपिळी नदी पररसरात िािरणारे िटके प्राणी प्लावस्टक वपशिीमधील अन्न वपशिीसवहत खात 

असल्यान ेप्लावस्टकमळेु िायपु्रदिुणात िाढ होत आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनान ेचौकशी करुन नागपरू शहरातील प्लावस्टकच्या िापरािर वनबांध 

घालण्याकरीता कायमिाही करुन प्लावस्टकच्या वपशव्याांचा िापर करणाऱया सांबांवधत दोिींविरुध्द कोणती 

कारिाई केली िा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, विलांबाची कारणे काय आहते ? 

  

श्री.एिनाथ वशांदे : (१) ि (२) ह ेखरे आह.े 

(३) महाराष्ट्र प्लास्टीक ि थमामकोल अवधसचुना २०१८ अन्िये कॅरी बॅग ि इतर एकल िापराच्या 

प्लास्टीक उत्पादनािर बांदी असनू नागपरू महानगरपावलकेच्या उपद्रि शोध पथकाव्दारे वनयवमतपणे 

शहरातील दकुानदार विविध आस्थापन,े गोडाऊन याांची पाहणी करुन कारिाई करण्यात येत आह.े 

 सदर वनयमाच ेउल्लांघन करणाऱया व्यािसायीक /आस्थापनिेर वनयमानसुार दांडात्मक ि जप्तीची कारिाई 

करण्यात येते. नागपरू महानगरपावलकेच्या उपद्रि शोध पथकािारे तसचे झोन अांतगमत यणेाऱया 

कममचाऱयामाफम त नागपरू शहरामध्ये अवधसचूनचेी अांमलबजािणी करण्याकरीता वदनाांक ०१ एवप्रल, २०२१ 

ते वदनाांक ३० जनू, २०२२ पयांत १८,५१७ दकुानाची तपासणी करुन, १,०१४ व्यिसाांवयकाांकडून 

१०,७९३.५० वकलो ग्रॅम प्लास्टीक जप्त करुन रुपये ५२,६५,०००/- इतका दांड िसलू करण्यात आला 

आह.े  

(४) प्रश्न उद  िित नाही. 
----------------- 

  

राज्यात खाजगी व्यिस्थापनाच्या अनुदावनत प्राथवमि, माध्यवमि ि उच्च माध्यवमि 

शाळाांना मोर्त दरात िीज उपलब्ध िरुन देणेबाबत 

  

(३३) * १४३६८ श्री.िवपल पाटील, श्री.विशोर दराडे : सन्माननीय शालेय वशक्षण मांत्री पढुील 

गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) राज्यात खाजगी व्यिस्थापनाच्या अनदुावनत प्राथवमक, माध्यवमक ि उच्च माध्यवमक शाळाांना 

शासनामाफम त सिम लाि वदले जात असनू सदर शाळाांना व्यापारी दराप्रमाणे िीज वदली जात,े ह ेखरे आह े

काय, 
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(२) असल्यास, राज्यातील खाजगी अनदुावनत ८००० माध्यवमक शाळाांमध्ये कें द्रशासन परुस्कृत आयवसटी 

योजनेंतगमत प्रत्येकी १८ लक्ष रुपये याप्रमाणे १४४० कोटी रुपये वकां मतीच्या सांगणक प्रयोगशाळा वदल्या 

असनू सदर बहुताांश सांगणक प्रयोगशाळा अिाजिी िीज दयेकामळेु बांद ठेिल्या आहते, ह ेही खरे आह े

काय, 

(३) असल्यास, राज्यातील खाजगी व्यिस्थापनाच्या अनदुावनत प्राथवमक, माध्यवमक ि उच्च माध्यवमक 

शाळाांमधील विद्याथत सांगणकीय वशक्षणापासनू िांवचत राहू नये याकरीता मोफत िीज दिेनू शाळाांना शहरी 

प्रॉपटत टॅक्समधनू िगळण्यात यािे आदी मागण्या वशक्षण सांस्थाचालक आवण अन्य वशक्षक सांघटनाांनी 

केल्या आहते, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनान ेचौकशी करुन सदर शाळाांना मोफत दरात िीज उपलब्ध करून 

दणेेबाबत तसचे शहरी प्रॉपटत टॅक्समधनू िगळण्याबाबत कोणती कायमिाही केली िा करण्यात येत आह,े 

(५) नसल्यास, विलांबाची कारणे काय आहते ? 

  

श्री.वदपि िेसरिर : (१) ह ेखरे नाही. 

 महाराष्ट्र राज्य िीज वनयामक आयोगाच्या आदशे, वदनाांक २६/०६/२०१५ अन्िये शासकीय 

शकै्षवणक सांस्था िगळता इतर शकै्षवणक सांस्था याांचा समािेश “सािमजवनक सिेा-ब” या िगमिारीत केला 

आह.े त्या िगमिारीनसुार सदर शाळाांना िीज दराची आकारणी केली जाते. 

(२) ह ेखरे नाही. 

(३) ि (४) ह ेखरे नाही. 

 राज्यातील खाजगी अनदुावनत शाळा चालविणाऱया सांस्थाांचा वकरकोळ खचम िागविण्यासाठी 

शासन वनणमय, वदनाांक १९/०१/२०१३ अन्िये वदनाांक १ एवप्रल, २००८ रोजी िेतन अनदुानािर असलेल्या 

शालेय वशक्षण वििागाांतगमत राज्यातील खाजगी शाळाांमधील वशक्षक / वशक्षकेतर कममचाऱयाांना सन २००८ 

या िित पाचव्या िेतन आयोगानसुार ज्या टप्प्यािर िेतन अनदुान अनजेु्ञय होत,े त्या टप्प्यािरील दये िेतन 

अनदुानास गोठिनू त्याांच्या पाच टक्के प्रमाणे िेतनते्तर अनदुान (४ टक्के िेतनते्तर अनदुान ि १ टक्का 

इमारत िाडे/ दखेिाल अनदुान) उपलब्ध करुन दणे्यात यतेे.  

(५) प्रश्न उद  िित नाही. 
----------------- 

  

िोरोनाच्या महामारीमध्ये पालि गमािलेल्या विद्यार्थयाांचे  

शैक्षवणि शुल्ि मार् िरण्याबाबत 

  

(३४) * १३६७१ श्री.प्रिीण दटिे, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.नागोराि गाणार, डॉ.पररणय रु्िे : 

सन्माननीय उच् च ि तांत्र वशक्षण मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) कोरोना पार्श्मिमूीिर आई-िडील गमािलेल्या विद्यार्थयाांच ेपदिीपयांतच ेवशक्षण शलु्क माफ करण्याचा 

शासनान ेवनणमय घेतला असनू तस ेआदशे विद्यापीठाांना जारी केले आहते, परांत ुशकै्षवणक ििम सांपत आले 

असतानाही अद्याप शासनाच्या आदशेाच ेपालन महाविद्यालयाांनी केले नसल्याच ेमाह ेएवप्रल, २०२२ मध्ये 

िा त्यासमुारास वनदशमनास आले, ह ेखरे आह ेकाय, 
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(२) असल्यास, वदनाांक २८ जनू, २०२१ रोजी उच्च ि तांत्र वशक्षण वििागान ेसिम कुलगरुूां ची बैठक घेऊन 

तस ेआदशे वनगमवमत केले होते, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, सदरहू आदशेाच े उल्लांघन करणाऱया महाविद्यालयाांिर कारिाई करण्याबाबत 

लोकप्रवतवनधींनी लेखी तिारी वनिेदन ेवदली आहते, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनान ेचौकशी करुन शासन वनयम न पाळणाऱ या ि विद्यार्थयाांना शलु्क 

माफीचा फायदा दणे्यास वदरांगाई करणाऱया महाविद्यालयाांिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आह,े 

(५) नसल्यास, विलांबाची कारणे काय आहते ? 

 

श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील : (१) ह ेखरे नाही.  

 महाराष्ट्र राज्य िीज वनयामक आयोगाच्या आदशे, वदनाांक २६/०६/२०१५ अन्िये शासकीय 

शकै्षवणक सांस्था िगळता इतर शकै्षवणक सांस्था याांचा समािेश “सािमजवनक सिेा-ब” या िगमिारीत केला 

आह.े त्या िगमिारीनसुार सदर शाळाांना िीज दराची आकारणी केली जाते. 

(२) ह ेखरे नाही. 

(३) ि (४) ह ेखरे नाही. 

 राज्यातील खाजगी अनदुावनत शाळा चालविणाऱया सांस्थाांचा वकरकोळ खचम िागविण्यासाठी 

शासन वनणमय, वदनाांक १९/०१/२०१३ अन्िये वदनाांक १ एवप्रल, २००८ रोजी िेतन अनदुानािर असलेल्या 

शालेय वशक्षण वििागाांतगमत राज्यातील खाजगी शाळाांमधील वशक्षक / वशक्षकेतर कममचाऱयाांना सन २००८ 

या िित पाचव्या िेतन आयोगानसुार ज्या टप्प्यािर िेतन अनदुान अनजेु्ञय होत,े त्या टप्प्यािरील दये िेतन 

अनदुानास गोठिनू त्याांच्या पाच टक्के प्रमाण ेिेतनते्तर अनदुान (४ टक्के िेतनते्तर अनदुान ि १ टक्का 

इमारत िाडे/ दखेिाल अनदुान) उपलब्ध करुन दणे्यात यतेे.  

(५) प्रश्न उद  िित नाही. 

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

 

मुांबईतील आर्ाद मैदान येथील वशधािाटप िायायलयातील  

दस्तऐिज रद्दीत विक्री िेल्याबाबत 

  

(३५) * १४२४५ डॉ.(श्रीमती) मवनषा िायांदे : सन्माननीय अन् न, नागरी पुरिठा ि ग्राहि सांरक्षण 

मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) मुांबईतील आझाद मदैान येथील वशधािाटप कायामलयान े१३ ििामचा दस्तऐिज नष्ट करण्याकरीता रद्दीत 

वििी केल्याच ेमाह ेएवप्रल, २०२२ मध्ये िा त्यादरम्यान वनदशमनास आले, ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, दस्तऐिज रद्दीत काढल्यामळेु वशधािाटप धारकाांच्या वशधापवत्रका गहाळ झाल्यास त्याांना 

पनु्हा वमळविण्यास मनस्ताप होत आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनान े चौकशी केली आह े काय, चौकशीत काय आढळून 

आल,े तद्नसुार सांबांवधत अवधकाऱ याांविरुध्द कोणती कारिाई केली िा करण्यात यते आह,े 

(४) नसल्यास, विलांबाची कारणे काय आहते ? 
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श्री.रविांद्र चव्हाण : (१) वशधािाटप कायामलय ि.१/अ, आझाद मदैान या कायामलयाच े स्थलाांतर 

करतेिेळी ड िगामतील अविलेख तसचे िाळिी लागलेले साधारणत: तेरा ते पांधरा ििामच े अविलेख 

जागअेिािी कायामलयात जतन करुन ठेिणे शक्य नसल्यान े तसचे इतर सवुस्थतीत असलेला अविलेख 

त्यामळेु खराब होऊ नये याकरीता शासनाच ेप्रचवलत वनयमानसुार नष्ट करण्यात आला आह.े  

(२) ह ेखरे नाही. 

(३) प्रश्न उद  िित नाही. 

(४) प्रश्न उद  िित नाही. 
----------------- 

  

पेठिडज (ता.िां धार, वज.नाांदेड) येथील शाळेच्या बाांधिामासाठी  

वनधी उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

  

(३६) * १४१०६ श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.अवभवजत िांजारी, श्री.राजेश राठोड, डॉ.सधुीर ताांबे, 

डॉ.िजाहत वमर्ाय, श्री.जयांत आसगाििर, डॉ.प्रज्ञा साति, श्री.मोहनराि िदम : सन्माननीय 

शालेय वशक्षण मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) पठेिडज (ता.कां धार, वज.नाांदडे) येथील शाळा वनजामकाळापासनू असनू सदरहू शाळेच ेबाांधकामही 

जनु ेअसल्याच ेवदनाांक ५ एवप्रल, २०२२ रोजी िा त्यासमुारास वनदशमनास आले, ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, सदरील वजल्हा पररिदचेी शाळा अवतशय जीणम झाल्यान ेशाळेतील विद्यार्थयाांच्या जीिाला 

धोका वनमामण झाला आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, यामळेु उक्त शाळेच्या बाांधकामासाठी वजल्हा पररिदने ेससेमधनू वनधी उपलब्ध करुन द्यािा 

यासाठी पठेिडज येथील ग्रामस्थाांनी वजल्हा पररिदसेमोर वदनाांक ५ एवप्रल, २०२२ रोजी िा त्यासमुारास 

आांदोलन केले आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनान े चौकशी करुन सदरहू आांदोलनाची दखल घेऊन अवतशय जीणम 

झालेल्या शाळेच्या बाांधकामासाठी वनधी उपलब्ध करुन दणे्याबाबत कोणती कायमिाही केली िा करण्यात 

येत आह,े 

(५) नसल्यास, विलांबाची कारणे काय आहते ?  

  

श्री.वदपि िेसरिर : (१) होय. 

(२) अांशत: खरे आह.े 

(३) होय. 

(४) वजल्हा पररिद शाळा, पठेिडज येथे इयत्ता १ ली ते १० िीच्या िगाांसाठी एकूण २१ िगमखोल्या 

उपलब्ध असनू त्यापकैी ११ िगमखोल्या धोकादायक, ६ दरुुस्तीयोग्य ि ४ सवुस्थतीत आहते. राजमाता 

वजजाऊ शकै्षवणक गणुित्ता विकास अवियानाांतगमत उपरोक्त ११ िगमखोल्याांच्या पनुबाांधणीस आिश्यक 

रुपये १७१.६० लक्ष वनधीस मान्यता प्रदान करण्यात आली असनू शासनाच्या वनधीच्या प्रमाणात १० टक्के 

वनधी लोकसहिाग ि उिमरीत १० टक्के वनधी सांबांवधत वजल्हा पररिदमेाफम त याप्रमाणे वनधी उिारुन सदर 

काम करण्याची तजिीज ठेिली आह.े  

(५) प्रश्न उद  िित नाही. 
----------------- 
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सी.ए.सी.एस. पदिीधारि प्राध्यापि पदोन्नतीपासून िांवचत असल्याबाबत 

  

(३७) * १४४६३ श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय उच् च ि तांत्र वशक्षण मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा 

करतील काय :- 

(१) विद्यापीठ अनदुान आयोगान े (यजुीसी) सी.ए.सी.एस. आवण आयसीडब्लएू या पदव्या पदव्यतु्तर 

पदिीला समकक्ष असल्याच ेमाह ेएवप्रल, २०२१ मध्ये जाहीर केलेले असतानाही सी.ए.सी.एस. झालेल्या 

प्राध्यापकाांकडे पदव्यतु्तर पदिी (एम.ए.,एम.कॉम, एमएससी) नसल्यान े त्याांना पदोन्नतीपासनू िांवचत 

ठेिण्यात आलेले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, सदरहू प्राध्यपकाांनी नटे सटे पररक्षादखेील उत्तीणम केली मात्र केिळ पदव्यतु्तर पदिी 

नसल्यान ेनटे सटे उत्तीणम झालेले प्रमाणपत्रही त्याांना दणे्यात आलेले नाही, हहेी खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, यजुीसीन े माह े एवप्रल, २०२१ मध्ये सी.ए.सी.एस. आवण आयसीडब्लएू ही पदिी एम. 

कॉमला समकक्ष असल्याच े स्पष्ट केले असनू त्यासाठीच े एक पररपत्रकही जारी केल्यामळेु राज्यातील 

विद्यापीठामध्ये सन १९९५ पासनू सीएची पदिी घेिनू प्राध्यापक म्हणनू रूज ूझालेल्याांना वदलासा वमळाला 

असला तरी काही विद्यापीठे आवण महाविद्यालये सी.ए.ची पदिी एम. कॉमला समकक्ष मानण्यास तयार 

नसल्याच ेवनदशमनास आले आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनान ेचौकशी करुन सी.ए.सी.एस. झालेल्या प्राध्यापकाांिर पदोन्नती 

सांदिामत अन्याय होऊ नये यासाठी कोणती कायमिाही केली िा करण्यात येत आह,े 

(५) नसल्यास, विलांबाची कारणे काय आहते ? 

 

श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील : (१) ह ेखरे नाही.  

(२) सटे परीक्षेच ेआयोजन सावित्रीबाई फुले पणुे विद्यापीठामाफम त करण्यात असनू सदर परीक्षा उत्तीणम 

झालेल्या उमदेिाराांना विद्यापीठाकडून प्रमाणपत्र दणे्यात आलेले आहते. तसचे नटे परीक्षेच ेआयोजन ि 

प्रमाणपत्र विद्यापीठ अनदुान आयोगाकडून वदले जाते. 

(३) ि (४) विद्यापीठ अनदुान आयोगान ेवदनाांक १९/०९/१९९१ च्या अवधसचूनने्िय ेअकृिी विद्यापीठे ि 

सांलवग्नत महाविद्यालयात अवधव्याख्याता म्हणनू वनयकु्त होण्यासाठी पदव्यतु्तर पदिी ि नटे/सटे परीक्षा 

उत्तीणम असणे ही, शकै्षवणक अहमता विवहत केलेली आह.े सदर शकै्षवणक अहमता धारण न करणारे उमदेिार 

अकृिी विद्यापीठे ि सांलवग्नत महाविद्यालयात अवधव्याख्याता पदािर वनयकु्त होण्यासाठी पात्र ठरत नाहीत. 

तथावप, विद्यापीठ अनदुान आयोगान े वदनाांक १८/०२/२०२१ रोजीच्या बठैकीत सी.ए.,सी.एस., 

आयसीडब्ल्यएू या शकै्षवणक अहमता पदव्यतु्तर पदिीला समकक्ष असतील असा वनणमय घेतलेला असनू सदर 

वनणमय वदनाांक १५/०४/२०२१ च्या पवब्लक नोटीसव्दारे जाहीर केलेला आह.े त्यानसुार विद्यापीठ अनदुान 

आयोगान ेशकै्षवणक अहमतेबाबत विवहत केलेल्या तरतदुीनसुार सी.ए.,सी.एस., आयसीडब्ल्यएू या शकै्षवणक 

अहमता धारण करीत असललेे जे उमदेिार नटे/सटे परीक्षा उत्तीणम आहते, अशा अध्यापकाांना कॅस अांतगमत 

पदोन्नतीच ेलाि अनजेु्ञय केलेले आहते. 

(५) प्रश्न उद  िित नाही.   

----------------- 
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उदगीर (वज.लातूर) बस आगारातील अवधिाऱयाांनी राज्य पररिहन महामांडळाची  

र्सिणूि िेल्याबाबत 

  

(३८) * १४४८१ श्री.रमेश िराड, श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा 

करतील काय :- 

(१) उदगीर (वज.लातरू) बस आगारातील अवधकाऱयाांनी सांपकाळात गैरहजर असलेल्या काही कममचाऱयाांच े

िेतन काढून महामांडळाची फसिणकू केल्याच ेमाह ेम,े २०२२ च्या समुारास वनदशमनास आले, ह ेखरे आह े

काय, 

(२) असल्यास, गैरहजर कममचाऱयाांच्या मस्टरिर व्हाइटनर लािनू स्िाक्षरी करण्यात आली परांत ुआगार 

प्रमखु याांच्या नोंदणी पवुस्तकेत असलेली गैरहजरीची नोंद खोडण्याच े राहून गेल्याच ेमावहती अवधकारात 

वनदशमनास आले, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनान े चौकशी करुन सांबांवधताांविरुध्द कोणती कारिाई केली िा 

करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, विलांबाची कारणे काय आहते ? 

 

श्री.एिनाथ वशांदे : (१) होय, ह ेखरे आह.े 

(२) अांशत: खरे आह.े  

 याबाबत कुणीही मावहती अवधकार अवधवनयम २००५ अन्िये अजम करुन मावहती घेण्यात आलेली 

नाही.  

(३) सदर प्रकरणी जबाबदार श्री.यशिांत मारुती कानतोडे, आगार व्यिस्थापक, श्री.शा.आ.घोणस,े िाहतकू 

वनयांत्रक, श्री.अ.द.जाधि, िाहतकू वनयांत्रक, श्री.अ.वि.वचांचोळे, िररष्ठ वलवपक ि श्री.अवनल गोंविदराि 

पळनाटे, िाहतकू वनरीक्षक याांना आरोपपत्र दणे्यात आले असनू याांचिेर महामांडळाच्या वशस्त ि आिेदन 

कायमपध्दतीनसुार प्रमावदय कारिाई करण्यात येत आह.े 

(४) प्रश्न उद  िित नाही.  
----------------- 

  

मुांबईतील हिा प्रदूषण रोखण्यािररता उपाययोजना िरण्याबाबत 

  

(३९) * १३७४० श्री.सवुनल वशांदे, श्री.विलास पोतनीस : सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्टींचा 

खलुासा करतील काय :- 

(१) जगिरात हिा प्रदिूणामळेु सिामवधक मतृ्य ूहोण्याच्या यादीमध्ये मुांबई शहराच ेनाि पाचव्या िमाांकािर 

असल्याच े माह े माचम, २०२२ मध्ये िा त्यादरम्यान वनदशमनास आले असनू सफर या प्रदिूण मापन 

प्रणालीनसुार मुांबईच्या प्रदिुणात वदिसेंवदिस िाढ होत असल्याच े वदनाांक १० म,े २०२२ रोजी िा त्या 

समुारास वनदशमनास आले, ह ेखरे आह ेकाय, 
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(२) असल्यास, नकुत्याच ग्रीनपीस दवक्षणपिूम आवशयािारे करण्यात आलेल्या आय क्य ूएअर (IQAir) 

डेटाच्या विशे्लिणात्मक-सांशोधन अभ्यासानसुार सन २०२० मध्ये मुांबई शहरात केिळ हिा प्रदिुणामळेु 

२५००० नागररकाांचा मतृ्य ूझाला आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, महाराष्ट्रात विशिेतः मुांबईन े हिा प्रदिूणाची धोक्याची पातळी ओलाांडली असल्यान े

महाराष्ट्रातील कोट यिधी जनतेच्या आरोग्याला धोका वनमामण होत आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनान ेचौकशी करुन मुांबईतील नागररकाांच्या आरोग्यदायी जीिनासाठी 

मुांबईतील प्रदिूण कमी करण्याबाबत कोणती उपाययोजना केली िा करण्यात येत आह,े 

(५) नसल्यास, विलांबाची कारणे काय आहते ? 

 

श्री.एिनाथ वशांदे : (१) अांशत: खरे आह.े 

जागवतक आरोग्य सांघटना (WHO) याांनी २०१६ यािित प्रकावशत केलेल्या अहिालानसुार मुांबई 

शहर ह े पी.एम १० (PM१०) या प्रदिूकाच्या अनिुांगान े जागावतल प्रदवूित शहराच्या यादीत पाचव्या 

िमाांकाच ेशहर असल्याच ेनमदु आह.े 

महाराष्ट्र प्रदिूण वनयांत्रण मांडळातफे मुांबई शहर ि उपनगर येथे एकूण ११ िाय ुसिेक्षण कें द्राांिरुन 

हिेच े गणुित्ता मापन केले जाते. त्याच्या पथृ:करण अहिालानसुार हिा गणुित्ता वनदशेाांक (AQI) हा 

सिमसाधारपणे समाधानकारक ि मध्यम गणुित्तते येतो. 

मुांबईच्या प्रदिुणात िाढ होते वकां िा कस े याबाबत बहृन्मुांबई महानगरपावलकेकडून मागविण्यात 

आला होता त्याांनी वदनाांक ०५/०७/२०२२ रोजीच्या पत्रान्िये िाय ु सिेक्षणाचा अहिाल पाठविण्यात 

आला असनू तो सोबत जोडला आह.े त्याअहिालानसुार PM१० ि PM२.५ या प्रदिूकाांच्या मानकामध्ये 

काही वठकाणी िाढ होत असल्याच ेवदसनू येते. 

(२) ग्रीनपीस दवक्षण पिूम आवशया या सांस्थेचा सांशोधन अभ्यास अहिाल शासनास प्राप्त झालेला वदसत 

नाही. तसचे सदर अहिाल बहृन्मुांबई महानगरपावलकेस प्राप्त झालेला नाही. 

(३) ह ेखरे नाही. 

(४) कें द्रीय प्रदिूण वनयांत्रण मांडळामाफम त “मुांबई िाय ुप्रदिूण वनयांत्रण कृती आराखडा” ऑक्टोबर २०१९ 

मध्ये मांजरू झालेला आह.े आराखड यातील मागमदशमक सचुनाांनसुार मुांबई शहरातील हिेची गणुित्ता 

सधुारण्यासाठी सौर उजेच ेविविध स्त्रोत तयार करण,े इलेवक्रक िाहनाांना प्रोत्साहन दणे,े िाहतकू वसग्रलमध्य े

ससुतु्रता आणण,े स्मशानिमुीत पाईपड नचॅरल गॅसचा (PNG) िापर करणे, स्ियांचलीत िातािरणीय िाय ू

गणुित्ता सिेक्षण कें द्र े (CAAQMS) प्रस्थावपत करणे, कचऱ यापासनू ऊजाम वनवममती प्रकल्पाची स्थापना 

करण,े रस्त्याांची साफसफाई करण्याकरीता याांवत्रक झाडूचा िापर करणे तसचे वमयािाकी सांकल्पनिेार 

आधारीत जैि विविधतेच्या दृवष्टन ेउद्यान ेविकवसत करणे इत्यादी उपायोजनाांिर िर दणे्यात येत आह.े 

(५) प्रश्न उद  िित  नाही. 

 
----------------- 
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राजषी छत्रपती शाहू महाराज वशक्षण शुल्ि वशष्ट्यिृत्ती योजनेत 

 विविध अभ्यासक्रमाांचा समािेश िरणेबाबत 

  

(४०) * १३८७६ श्री.सवतश चव्हाण, श्री.विक्रम िाळे, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.अमोल वमटिरी, 

श्री.अब्दुल्लाखान दुरायणी : ताराांवित प्रश्न क्रमाांि ४६८९२ ला वदनाांि २० जून, २०१९ रोजी 

वदलेल्या उत्तराच्या सांदभायत सन्माननीय उच् च ि तांत्र वशक्षण मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील 

काय :- 

(१) राजित छत्रपती शाहू महाराज वशक्षण शलु्क वशष्ट्यितृ्ती योजनेंतगमत आवथमकदृष्ट या दबुमल घटकातील पात्र 

विद्यार्थयाांसाठी लािाची व्याप्ती िाढिनू ६०५ अभ्यासिमाांचा वदनाांक ७ ऑक्टोबर, २०१७ रोजीच्या 

शासन वनणमयान्िये समािेश केला आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, राज्यात बी.एस्सी., एम.एस्सी, सांगणक, बी.एस्सी, एम.एस्सी., आय.टी, बी.सी.ए., 

बी.बी.ए., वड.बी.एम., अभ्यासासाठी विद्याथत प्रिेश घेत असनू सदर अभ्यासिमाांना वशष्ट्यितृ् तीचा लाि 

नसल्याकारणान ेग्रामीण िागातील गोर गरीब विद्यार्थयाांना आवथमक अडचणींना सामोरे जािे लागत आहे, ह े

ही आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनान े चौकशी करुन विद्यार्थयाांच े आवथमक वहत लक्षात घेता उक्त 

अभ्यासिमाांचा सदरहू योजनते समािेश करण्याबाबत कोणती कायमिाही केली िा करण्यात यते आह,े 

(४) नसल्यास, विलांबाची कारणे काय आहते ? 

  

श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील : (१) होय. 

(२) ह ेअांशत: खरे आह.े 

(३) वदनाांक ७ ऑक्टोबर, २०१७ च्या शासन वनणमयान्िये सदर योजनेंतगमत वनधामररत केलले्या 

अभ्यासिमाांच्या अनिुांगान ेउवचत वनणमय घेण्यासाठी सवचि स्तरीय प्रदत्त सवमती गठीत करण्यात आली 

आह.े 

 नमदू अभ्यासिमाचा समािेश राजित छत्रपती शाहू महाराज वशक्षण शलु्क वशष्ट्यितृ्ती योजनते 

करण्याच्या अनिुांगान े सांचालक, उच्च वशक्षण सांचालनालय याांच्याकडून अहिाल मागविण्यात आला 

होता. सदर अहिाल शासनास प्राप्त झाला असनू तो तपासनू त्यािर योग्य ती कायमिाही सरुु आह.े  

(४) प्रश्न उद  िित नाही. 
----------------- 

  

राज्यातील प्राथवमि ि माध्यवमि शाळाांचे प्रलांवबत सांचमान्यतेचे दुरुस्ती  

प्रस्ताि वनिाली िाढणेबाबत 

  

(४१) * १४३८० श्री.विरण सरनाईि : सन्माननीय शालेय वशक्षण मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा 

करतील काय :- 

(१) राज्यातील प्राथवमक ि माध्यवमक शाळाांच ेअनके वदिसाांपासनू पणुे येथे प्रलांवबत असलेले सांचमान्यता 

दरुुस्ती प्रस्ताि वनकाली काढणेबाबत अद्याप कोणतीच कायमिाही केली नसल्याच े माह े मे, २०२२ च्या 

पवहल्या सप्ताहात वनदशमनास आले, ह ेखरे आह ेकाय, 
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनान ेचौकशी केली आह ेकाय, चौकशीत काय आढळून आले, तद्नसुार 

प्रलांवबत असलेले सांचमान्यता दरुुस्ती प्रस्ताि तातडीन ेवनकाली काढणेबाबत कोणती कायमिाही केली िा 

करण्यात येत आह,े 

(३) नसल्यास, विलांबाची कारणे काय आहते ? 

  

श्री.वदपि िेसरिर : (१) नाही. 

(२) प्रश्न उद  िित नाही. 

(३) प्रश्न उद  िित नाही. 
----------------- 

  

मुांबई महानगर के्षत्रातील मुदत सांपलेल्या िाहनाांबाबत 

  

(४२) * १३९२२ श्री.विजय ऊर्य  भाई वगरिर, अॅड.वनरांजन डािखरे, श्री.रमेशदादा पाटील, 

श्री.नागोराि गाणार, श्री.रमेश िराड : सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) मुांबई महानगरात सद्य:वस्थतीत समुारे ९० लाख िाहनाांची नोंदणी झाल्याच ेमाह ेएवप्रल, २०२२ मध्ये 

िा त्यादरम्यान वनदशमनास आले, ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, सांपणूम प्रदशेातील िाहनाांपकैी ३२ लाख िाहनाांनी १५ िि ेपणूम केली असनू त्यापकैी वकमान 

१० लाख िाहन े रस्त्यािर असनू या िाहनाांच्या वफटनसेबाबतची मावहती पररिहन वििागाकडे उपलब्ध 

नसल्याच ेवनदशमनास आले आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, मदुत सांपलेल्या िाहनाांमध्ये मोठ या प्रमाणात सािमजवनक सिेा दणेारी िाहन ेअसल्याच े

वनदशमनास आले आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनान े चौकशी करुन मुांबई महानगर क्षेत्रातील िाहनाांची मोठ या 

प्रमाणािर होणारी िाहतकू कोंडी लक्षात घेता अशा प्रकारच्या िाहनाांबाबत कोणती कायमिाही केली िा 

करण्यात येत आह,े 

(५) नसल्यास, विलांबाची कारणे काय आहते ? 

 

श्री.एिनाथ वशांदे : (१) नाही. 

 तथावप, वदनाांक १६/०८/२०२२ रोजी दवैनक लोकमतमध्ये “पांधरा िि ेियाच्या १० लाख गाड या: 

वफटनसेची खात्री द्यायची कोणी?” या शीिमकाखाली बातमी प्रवसध्द झाली आह.े 

(२) ि (३) मोटार िाहन कायदयातील तरतदूीनसुार पररिहन िाहनाांना नोंदणी वदनाांकापासनू ८ ििामपयांत, 

प्रत्येकी २ ििाांनी योग्यता प्रमाणपत्र चाचणी करणे ि ८ ििाांिरील िाहनाांनी प्रवत िित िाहनाांची योग्यता 

प्रमाणपत्र चाचणी करुन घणेे आिश्यक आह.े तसचे, पररिहनते्तर िाहनाांनी नोंदणी वदनाांकापासनू १५ 

ििाांनांतर िाहनाांच्या नोंदणीच ेनतुणीकरण करुन घेणे अवनिायम आह.े  

(४) योग्यता प्रमाणपत्र अथिा नोंदणी प्रमाणपत्र नतुनीकरण न करता रस्त्यािर चालणाऱया िाहनाांच्या 

विरोधात प्रादवेशक पररिहन कायामलयामाफम त तपासणी मोवहमा सातत्यान े राबविण्यात येतात. तसचे दोिी 

िाहनाांिर मोटार िाहन कायदयातांगमत दांडात्मक कारिाई करण्यात येते. 

(५) प्रश्न उद  िित नाही. 
----------------- 
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राज्यातील वनयमाांचे पालन न िरणाऱया वशिभोजन िें द्रािर िारिाई िरण्याबाबत 

  

(४३) * १३७९३ श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.चांद्रशेखर बािनिुळे, श्री.विजय ऊर्य  भाई वगरिर, 

श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रिीण दटिे, अॅड.वनरांजन डािखरे, श्री.प्रविण दरेिर, डॉ.पररणय रु्िे : 

ताराांवित प्रश्न क्रमाांि १२०३३ ला वदनाांि ८ माचय, २०२२ रोजी वदलेल्या उत्तराच्या सांदभायत 

सन्माननीय अन् न, नागरी पुरिठा ि ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) राज्यातील वशििोजन कें द्राबाबतच्या तिारी लक्षात घतेा वनयमाांच े पालन न करणाऱया वशििोजन 

कें द्रािर कारिाई करण्याच ेवनदशे अन्न ि नागरी परुिठा आवण ग्राहक सांरक्षण मांत्री महोदयाांनी वदल्याच ेमाह े

एवप्रल, २०२२ च्या वतसऱया आठिड यात वनदशमनास आले, ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, वशििोजन थाळी योजनसेांदिामत मांत्रालयात आयोवजत करण्यात आलेल्या आढािा 

बैठकीत वशििोजन थाळीच्या गणुित्ता तपासणीसाठी अवधकाऱयाांची पथके तयार करािीत आवण प्रत्येक 

वशििोजन कें द्रािर सीसीटीव्ही कॅमरेे बसिण्याच ेवनदशे दणे्यात आले आहते, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनान ेचौकशी करुन कोणती उपाययोजना केली िा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, विलांबाची कारणे काय आहते ? 

 

श्री.रविांद्र चव्हाण : (१), (२) ि (३) ह ेखरे आह.े वशििोजन थाळीची ि वशििोजन कें द्राांची कायमक्षमता 

ि गणुित्ता तपासणीसाठी वजल्हा परुिठा अवधकारी/ अन्नधान्य वितरण अवधकारी/उपवनयांत्रक याांच े

अध्यक्षतखेाली तपासणी पथक तयार करुन वशििोजन कें द्राच्या वनयवमत तपासणी बरोबरच अचानक 

तपासण्याही करण्याच्या सचूना शासन पररपत्रक वदनाांक ३०/०३/२०२२ अन्िये दणे्यात आल्या आहते. 

 राज्यात वशििोजन योजनचेी अवधक प्रिािीपण ेअांमलबजािणी करणे तसचे कायमरत वशििोजन 

कें द्राांिर पररणामकारक वनयांत्रण ठेिण्याकरीता शासन वनणमय वदनाांक २७/१२/२०२१ अन्िये राज्यातील सिम 

वशििोजन कें द्राांमध्ये सी.सी.टी.व्ही. यांत्रणा बसविण्याच्या सचूना दणे्यात आल्या आहते. त्यानसुार 

राज्यातील सिम कायामवन्ित वशििोजन कें द्राांमध्ये कें द्र चालकाांनी स्िखचामन े सीसीटीव्ही यांत्रणा बसविली 

आह.े 

(४) प्रश्न उद  िित नाही. 

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

 

अिोला वजल्यात िाढीि बोगस विद्याथी सांख्येमुळे वशक्षि अवतररक्त र्ाल्याबाबत 

  

(४४) * १४४८८ श्री.अमोल वमटिरी, श्री.शवशिाांत वशांदे, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सवतश चव्हाण : 

सन्माननीय शालेय वशक्षण मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) शासनाच्या शालये वशक्षण वििागाच्या सरल पोटमलिर वदनाांक ३१ माचम, २०२२ रोजीपयांत करण्यात 

आलेल्या आधार नोंदणीसांदिामत वशक्षण वििागाच्या पडताळणीत राज्यिरात २४ लाख विद्याथत बोगस 

असल्याच ेवदनाांक ३० म,े२०२२ रोजी िा त्यासमुारास वनदशमनास आले, ह ेखरे आह ेकाय, 
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(२) असल्यास, सदरहू २४ लाख बोगस विद्यार्थयाांमध्ये अकोला वजल्ह्यातील हजार विद्यार्थयाांच्या नािाचा 

समािेश करण्यात आला असनू दोन िेळा असनू वजल्ह्यातील अनके शाळाांनी एकच विद्याथत शाळाांमध्य े

वशकत असल्याच े दाखिनू विद्याथत सांख्या िाढविण्याच्यादृष्टीन े बोगस विद्यार्थयाांच्या नािाचा समािेश 

केला असल्याचहेी त्याचसमुारास वनदशमनास आले, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, बोगस विद्याथत सांख्या िाढविण्यात आल्यामळेु समुारे १५० वशक्षक अवतररक्त ठरणार 

असल्यामळेु त्याांच्या सिेेिर पररणाम होणार असल्यान ेवशक्षक िगामत सांभ्रम वनमामण झाल्याचहेी वनदशमनास 

आल,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनान े चौकशी केली आह े काय, चौकशीत काय आढळून आले, 

तद्नसुार कोणती कायमिाही केली िा करण्यात येत आह,े 

(५) नसल्यास, विलांबाची कारणे काय आहते ? 

  

श्री.वदपि िेसरिर : (१), (२) ि (३) अांशत: खरे आह.े 

(४) दबुार नोंद असलेल्या विद्यार्थयाांच ेनािे वशकत नसलेल्या शाळेिरुन कमी करण्यात आली आहते. 

(५) प्रश्न उद  िित नाही. 
----------------- 

  

मुांबईतील स्िस्त धान्य दुिानात थीनर वििून ग्राहिाांची  

र्सिणूि िेली जात असल्याबाबत 

  

(४५) * १४०५८ श्री.राजहांस वसांह : सन्माननीय अन् न, नागरी पुरिठा ि ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढुील 

गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) मुांबईतील स्िस्त धान्य दकुानात केरोसीनचा परुिठा बांद असल्यामळेु “थीनर” विकून ग्राहकाांची 

फसिणकू केली जात असल्याच ेमाह ेएवप्रल, २०२२ मध्ये िा त्यादरम्यान वनदशमनास आले, ह ेखरे आह े

काय, 

(२) असल्यास, गोिांडी, चेंबरू, मानखदुम, मालाड, काांवदिली, धारािी आवण साकीनाक्यातील 

झोपडपट्टयाांमधील काही स्िस्त धान्य दकुानात थीनरची वििी केली जात आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, एक दकुानदार मवहन्याला सरासरी ३ हजार वलटर थीनर विकत असनू गोिांडीच्या 

बैंगणिाडी रोड िमाांक १४ येथील स्िस्त धान्य दकुानात थीनरची वििी केली जात असल्याच ेवनदशमनास 

आल,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनान े चौकशी केली आह े काय, चौकशीत काय आढळून आले, 

तद्नसुार थीनरची वििी करणाऱया मुांबईतील सिम स्िस्त धान्य दकुानदाराांिर कोणती कारिाई केली िा 

करण्यात येत आह,े 

(५) नसल्यास, विलांबाची कारणे काय आहते ? 

  

श्री.रविांद्र चव्हाण : (१) होय, या विियाबाबत द.ैलोकमत या ितृ्तपत्रात वदनाांक ०२/०५/२०२२ रोजी 

बातमी प्रवसध्द झाली होती. 
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(२) ह े खरे नाही. याअनिुांगान े उपवनयांत्रक वशधािाटप (अांमल) याांच्या वफरत्या पथकान े वदनाांक 

२९/०४/२०२२ ते वदनाांक ०४/०५/२०२२ या कालािधीत काांवदिली, चेंबरु, कुलाम, मालाड, धारािी ि 

गोिांडी या वििागातील ५६ दकुानाांना अचानक िेटी दऊेन तपासणी केली असता सफेद केरोवसन, थीनर 

अथिा इतर केरोवसन सदृश्य द्रि पदाथाांचा साठा आढळून आलेला नाही. 

(३) ह ेखरे नाही. 

 उपवनयांत्रक वशधािाटप ई-पररमांडळ कायमक्षेत्रातील वशधािाटप कायामलय ४४/ई गोिांडीमधील रोड 

ि.१४, बैंगणिाडी, गोिांडी येथील ११ दकुानाांची अचानक िेटी दऊेन तपासणी केली असता केरोवसन 

सदृश्य द्रिपदाथम थीनरचा साठा आढळून आलेला नाही. 

(४) प्रश्न उद  िित नाही. 

(५) प्रश्न उद  िित नाही. 
----------------- 

  

उरण पररसरातील जासई-िहाळ-गव्हाण हद्दीतील वसडिोच्या जागेिरील 

 घाति िचऱयामुळे नागररिाांचे आरोनय धोक्यात आल्याबाबत 

 

(४६) * १३९६७ श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) उरण पररसरातील जासई-िहाळ-गव्हाण हद्दीत असणाऱया वसडको ि िनखात्याच्या जागाांिर 

बेकायदशेीरपणे मुांबईतील हजारो टन दगुांधीयकु्त घातक कचरा, डेब्रीज दररोज टाकला जात असनू त्यात 

असलेल्या मतृ पश-ुपक्षी प्राण्याांच्या अियि वमश्रीत तयार झालेल्या कचऱयाच्या डोंगरामळेु पररसरात दगुांधी 

पसरत असल्यान ेनागररकाांच ेआरोग्य धोक्यात येत आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, वसडको ि िनखात्याच्या अवधकाऱयाांच्या सांगनमतान ेयाकडे जाणीिपिूमक दलुमक्ष केले जात 

असल्यान ेनागरीकाांकडून तीव्र सांताप व्यक्त केला जात आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उरण पररसरात होत असलेल्या िरािाच्या कामाांसाठी तेथील ठेकेदार दगड माती ऐिजी 

स्िस्तात वमळणाऱया कचऱयाचा िराि करून सांबांवधत कां पनीकडून लाखो रूपये वमळितात, ह ेही खरे आह े

काय, 

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनान े चौकशी करुन कचऱयाच्या व्यिसायातील दलाल, सांबांवधत 

वसडको ि िन वििागातील दोिी अवधकारी याांच्याविरोधात कारिाई करुन महाराष्ट्र प्रदिूण वनयांत्रण 

मांडळामाफम त सदर प्रकरणाची चौकशी करण्याबाबत कोणती कायमिाही केली िा करण्यात यते आह,े 

(५) नसल्यास, विलांबाची कारणे काय आहते ? 

 

श्री.एिनाथ वशांदे : (१) ह ेअांशतः खरे आह.े 

 उरण पररसरातील जासई-िहाळ-गव्हाण हद्दीत असण्याऱया वसडकोच्या जागाांिर बेकायदशेीरपणे 

राडारोडा (डेवब्रज) टाकला जात आह,े परांत ुमतृ पशपुक्षी प्राण्याांच ेअियि वमवश्रत तयार झालेला कचरा या 

मध्ये वनदशमनास आलेला नाही. 
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(२) वसडकोकडून प्रश्नावधन विियाबाबत िेळोिेळी उपायकु्त (गनु्ह)े सीबीडी, बेलापरू आवण िररष्ठ पोलीस 

वनरीक्षक पनिेल शहर पोलीस ठाण्यात लखेी तिारी दणे्यात आल्या आहते. िनखात्याच्या जागेिर 

बेकायदशेीरपणे िराि केल्याची बाब वनदशमनास आल्यानांतर िन वििागाकडून गनु्ह े नोंदिनू कारिाई 

करण्यात आलेली आह.े 

(३) ह ेखरे नाही. 

(४) ह ेखरे नाही. 

(५) प्रश्न उद  िित नाही. 
----------------- 

  

माळीिाडा (ता.वज.षरांगाबाद) येथील वशधापवत्रिाधारि  

धान्यापासून िांवचत असल्याबाबत 

  

(४७) * १४७६९ श्री.अांबादास दानिे : सन्माननीय अन् न, नागरी पुरिठा ि ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढुील 

गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) माळीिाडा (ता.वज.औरांगाबाद) येथील फुड कॉपोरेशन ऑफ इांवडया गोडाउन इमारतीच्या िादािरुन 

ठेकेदार एजन्सी ि हमाल-माथाडी कामगाराांमध्ये िाद सरुु असल्यान ेएफसीआयचा शकेडो टन ताांदळू पडून 

असल्याच ेमाह ेम,े२०२२ मध्ये िा त्यादरम्यान वनदशमनास आले, ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, सदरहू ताांदळू रास्त िाि दकुानाांपयांत पोहच ू शकत नसल्यान े वजल्ह्यातील गरीब 

वशधापवत्रकाधारकास धान्यापासनू िांवचत रहािे लागत आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनान े चौकशी केली आह े काय, चौकशीत काय आढळून आले, 

तद्नसुार पािसाळा सरुु होण्यापिूत वशधापवत्रकाधारकाांना धान्य वितरीत करण्याबाबत कोणती कायमिाही 

केली िा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, विलांबाची कारणे काय आहते ? 

  

श्री.रविांद्र चव्हाण : (१) अांशत: खरे आह.े 

 िारतीय अन्न महामांडळाकडून नमेण्यात आलेले िाहतकू ठेकेदार ि हमाल-माथाडी कामगाराांमध्य े

िाद सरुु आह.े तथावप, सदर िादामळेु िारतीय अन्न महामांडळाचा शकेडो टन ताांदळू पडून आह,े ह ेम्हणणे 

खरे नाही. 

(२) ह ेखरे नाही. 

(३) प्रश्न उद  िित नाही. 

(४) प्रश्न उद  िित नाही. 

 
----------------- 
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राज्यातील िररष्ठशे्रणी ि वनिडशे्रणीिररता पात्र असणाऱया सेिावनिृत्त वशक्षि ि 

मुख्याध्यापिाांना प्रवशक्षणावशिाय िररष्ठ ि वनिडशे्रणी मांजूर िरणेबाबत  

  

(४८) * १४४०३ डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.प्रसाद लाड, श्री.बाळाराम पाटील, श्री.विशोर दराडे, 

श्री.चांद्रशेखर बािनिुळे, अॅड.वनरांजन डािखरे, श्री.प्रविण दरेिर, डॉ.पररणय रु्िे, श्री.नागोराि 

गाणार : सन्माननीय शालेय वशक्षण मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) राष्ट्रीय शकै्षवणक धोरण २०२० बाबत जागतृी आधवुनकीकरण, जागवतकीकरणानसुार वशक्षणात 

कराियाच ेबदल आवण त्याचा वशक्षणािर होणारा पररणाम, वशक्षक वशक्षण प्रवियेत सधुारणा यासांदिामत 

िररष्ठश्रेणी ि वनिडश्रेणी पात्र असणाऱया वशक्षक ि मखु्याध्यापक याांना िररष्ठ ि वनिडश्रेणीच े प्रवशक्षण 

दणे्यासाठी महाराष्ट्र राज्य शकै्षवणक सांशोधन ि प्रवशक्षण पररिद पणुे येथे नोंदणी करुन समुारे ९५ हजार 

५०० वशक्षकाांकडून रुपये १९५०० कोटी वशक्षण वििागाकडे जमा करुनही वशक्षकाांना सिेाांतगमत प्रवशक्षण 

वदले नसल्याच ेवदनाांक ०४/०४/२०२२ रोजी िा त्यासमुारास वनदशमनास आले, ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, राज्य शकै्षवणक आवण प्रवशक्षण पररिदकेडून राज्यातील प्राथवमक, माध्यवमक, उच्च 

माध्यवमक आवण अध्यापक विद्यालयातील वशक्षकाांच ेिररष्ठश्रेणी ि वनिडश्रेणी बाबतच ेप्रवशक्षण वदनाांक 

१५ मे, २०२२ पासनू सरुु होणार अस ेवशक्षकाांना कळविण्यात आले होते, परांत ुअद्यापपयांत प्रवशक्षण सरुु 

झाले नाही, तसचे, सदरहू प्रवशक्षण विनामलू्य दणे्यात येत होते मात्र यांदा पवहल्याांदाच ऑनलाईन पध्दतीच्या 

प्रवशक्षणासाठी रूपये २ हजार शलु्क आकारण्यात आले आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) तसचे, राज्यात िररष्ठश्रेणी ि वनिडश्रेणी पात्र असणाऱया वशक्षक ि मखु्याध्यापकाांना िररष्ठ ि 

वनिडश्रेणीच ेप्रवशक्षण ऑनलाईन दणे्याच ेआयोजन केले असनू अनके वशक्षक ि मखु्याध्यापक ह ेवदनाांक 

३१ म े रोजी सिेावनितृ्त झाल्यान े त्याांनी िररष्ठश्रेणी ि वनिडश्रेणी प्रवशक्षणाच े अजम केले आहते, सदर 

प्रवशक्षण उन्हाळी सटु्टीत होण ेअपवेक्षत होते परांत ुप्रवशक्षण घेण्यास िेळ लागत आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, वशक्षकाांनी नोंदणी करून बराच कालािधी झाला असनू माह ेजनूमध्ये शाळा सरुू होणार 

असल्यान े वशक्षकाांना त्यासाठीच्या तयारीची काम े करािी लागणार असल्यान े प्रवशक्षणाच्या तारखा 

लिकरात लिकर जाहीर कराव्यात अशी मागणीही वशक्षकाांच ेितीन े केली जात असनू समुारे ४० हजार 

वशक्षक िररष्ठ ि वनिडश्रेणी पासनू िांवचत असनू सदरहू ४० हजार वशक्षकाांच ेदरमहा हजार रुपयाांच ेनकुसान 

होत आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(५) असल्यास, वशक्षकाांच्या मागणीच्या अनिुांगान े वदनाांक १ जनू, २०२२ पासनू आिासी प्रवशक्षण सरुू 

केले असनू प्रवशक्षण घतेाांना वशक्षकाांना अनके अडचणींना सामोरे जािे लागत असनू प्रवशक्षण राबविणारी 

यांत्रणा सक्षम नसल्यामळेु प्रवशक्षणात अडचण येिनू ताांवत्रक तटृीमळेु वशक्षकाांना फायदा होत नसल्याच े

अनके वशक्षक सांघटनने ेआरोप केला आह,े ह ेही खरे आह ेकाय,  

(६) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनान ेचौकशी करुन वशक्षकाांना विनाशलु्क सिेाांतगमत प्रवशक्षण दिेनू 

त्याांना िररष्ठ ि वनिडश्रेणी तातडीन े दणे्याबाबत तसचे सिेावनितृ्त झालेल्या वशक्षक ि मखु्याध्यापकाांना 

प्रवशक्षणावशिाय िररष्ठ ि वनिडश्रेणी मांजरू करणेबाबत तसचे आिासी प्रवशक्षण न घेता ऑफलाईन 

प्रवशक्षण घेण्याबाबत कोणती कायमिाही केली िा करण्यात येत आह,े नसल्यास, विलांबाची कारणे काय 

आहते ?  
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श्री.वदपि िेसरिर : (१) खरे नाही, सदरच े प्रवशक्षण ऑनलाईन स्िरुपाच े असल्यान े सिम प्रवशक्षण 

गटवनहाय ई-अभ्यासिमान े विकसन करण,े विकवसत अभ्यासिम प्रवशक्षण करुन ई-कोसम तयार करण ेइ. 

कामकाजासाठी लागणारा कालािधी विचारात घेता सदरच ेप्रवशक्षण वदनाांक १ जनू, २०२२ पासनू सरुु 

झाले. 

(२) अांशत: खरे आह.े 

(३), (४), (५) ि (६) खरे नाही, सद्य:वस्थतीत एकूण ८६,४९४ प्रवशक्षणार्थयाांनी आपले प्रवशक्षण पणूम करुन 

प्रवशक्षण प्रमाणपत्र प्राप्त केले आह.े तसचे उिमररत प्रवशक्षणाथत दखेील आपले प्रवशक्षण पणूम करण्याच्या 

अांवतम टप्प्यािर आहते.  
----------------- 

 

राज्यातील विशेषत: मुांबई शहरातील मराठी शाळाांमधील  

ररक्त वशक्षिाांची पदे भरण्याबाबत 

  

(४९) * १३९९७ श्री.नागोराि गाणार, श्री.चांद्रशेखर बािनिुळे, श्री.विजय ऊर्य  भाई वगरिर, 

अॅड.वनरांजन डािखरे, श्री.प्रिीण दटिे, श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.रमेश िराड, श्री.प्रविण दरेिर, 

डॉ.पररणय रु्िे : सन्माननीय शालेय वशक्षण मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) राज्यात स्थावनक स्िराज्य सांस्था आवण शालेय वशक्षण वििागाच्या शाळाांमध्ये शकेडो वशक्षकाांची 

कमतरता असताना मुांबई शहरात एक वशक्षकी शाळा िाढत असल्याच ेमाह ेएवप्रल, २०२२ च्या दसुऱया 

आठिड यात वनदशमनास आले, ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, मुांबई शहरातनू समुारे ४१ शाळा एका वशक्षकािर सरुु असनू तेथे गणुित्ता आवण 

विद्यार्थयाांची सांख्या कमी झाल्यान ेसद्य:वस्थतीत सदरहू शाळा बांद होण्याच्या मागामिर आहते, ह े ही खरे 

आह ेकाय, 

(३) असल्यास, राज्यातील आवण मुांबई शहरातील सिम मराठी शाळाांना पायाितु सवुिधा दिेनू शाळाांमधील 

ररक्त वशक्षकाांची पद ेिरुन मराठी िािचे्या शाळाांना दजदेार वशक्षण ि पायाितु सोयी-सवुिधा दिेनू सदरहू 

शाळा सरुु ठेिण्यात येणार आहते, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनान ेचौकशी करुन कोणती कायमिाही केली िा करण्यात येत आह,े 

(५) नसल्यास, विलांबाची कारणे काय आहते ? 

  

श्री.वदपि िेसरिर : (१) ि (२) नाही. 

(३) ि (४) खाजगी अनदुावनत शाळाांमध्ये अवतररक्त ठरलेले प्रवशक्षक ि NGO कडून प्राप्त झालेले वशक्षक 

एक वशक्षकी शाळाांना तात्परुत्या स्िरुपात उपलब्ध करुन दणे्यात आलेले आहते. सद्य:वस्थतीत पवित्र 

पोटमलिारे वशक्षकाांची पद ेिरण्याच्यादृष्टीन ेशासनान े वदनाांक ०३/०८/२०२२ च्या पत्रान्िये महाराष्ट्र राज्य 

परीक्षा पररिद याांना अवियोग्यता ि बदु्धीमत्ता चाचणी-२०२२ च ेआयोजन करण्याबाबत सवूचत करण्यात 

आले आह.े 

(५) प्रश्न उद  िित नाही. 
----------------- 
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नागपूर शहरात शालेय पोषण आहारात गैरव्यिहार र्ाल्याबाबत 

  

(५०) * १४४२७ श्री.अवभवजत िांजारी : सन्माननीय शालेय वशक्षण मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा 

करतील काय :- 

(१) नागपरू शहरात शालेय वशक्षण वििागामाफम त माह े जलैु, २०२१ ते माह े फेब्रिुारी, २०२२ दरम्यान 

दणे्यात आलेल्या कडधान्यात बचतगट आवण सांस्थाांच्या सांगनमतान े शाळाांच्या माध्यमातनू गैरव्यिहार 

झाल्याच ेमाह ेएवप्रल, २०२२ मध्ये िा त्यादरम्यान वनदशमनास आले, ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, पोिण आहारात केिळ ५० टक्के कडधान्याांच े िाटप झाल्यान े विद्याथत आहारापासनू 

िांवचत राहत आहते, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनान ेचौकशी करुन विद्यार्थयाांना शालेय पोिण आहार दणे्यासांदिामत 

कायमिाही करुन सांबांवधत दोिींविरुध्द कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, विलांबाची कारणे काय आहते ? 

  

श्री.वदपि िेसरिर : (१) ह ेखरे आह.े 

(२) ह ेखरे नाही. 

(३) आयकु्त, नागपरू महानगरपावलका याांनी आहार परुिठा करणाऱया सांबांवधत सांस्थेचा काळ्या यादीमध्य े

समािेश केला आह.े 

(४) प्रश्न उद  िित नाही. 
----------------- 

  

राज्यातील वशक्षिाांचे िेतन राष्ट्रीयिृत बँिामार्य त िरण्याबाबत 

  

(५१) * १४६३४ श्री.िवपल पाटील : सन्माननीय शालेय वशक्षण मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील 

काय :- 

(१) राज्यातील वशक्षकाांच े िेतन िेळेिर होण्याबाबत वदनाांक १२ एवप्रल, २०२२ रोजी मा.उपमखु्यमांत्री 

महोदय याांच्या अध्यक्षतखेाली बैठक होऊन राष्ट्रीयकृत बँकेमाफम तच सिम खाती उघडण्याबाबत        

मा.उप मखु्यमांत्री महोदयाांनी आदशे वदले आहते, ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, राष्ट्रीयकृत बँकेबरोबर पनु्हा करार करणे, दरमहा वनयवमत िेतन येण्यासाठी येणाऱया 

अडचणी दरू करण,े िेतनासाठी आिश्यक असलेला वनधी िेतनापिूत सांबांवधत वििागाांकडे िगम करणे 

याबाबत मा.उपमखु्यमांत्री महोदयाांनी आदशे दऊेनही अद्यावप कायमिाही झालेली नाही याची कारणे काय 

आहते, 

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनान े चौकशी करुन वशक्षकाांच े िेतन िेळेिर होण्याकरीता तसचे 

सातव्या िेतन आयोगातील फरक ि थकबाकी मुांबईतील वशक्षकाांना रोखीन ेदणे्याबाबत कोणती कायमिाही 

केली िा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, विलांबाची कारणे काय आहते ? 
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श्री.वदपि िेसरिर : (१) ह ेअांशत: खरे आह.े  

मा.उपमखु्यमांत्री याांच े अध्यक्षतखेाली वदनाांक १२/४/२०२२ रोजी बैठक झाली होती. सदर 

बैठकीमध्य ेपढुीलप्रमाणे वनदशे दणे्यात आले - १) सिम वशक्षकाांच े िेतन दरमहा वनयवमतपणे होण्यासाठी 

वित्त वििागान ेअ.म.ुस.(वित्त वििाग), सवचि (शालेय वशक्षण) ि आयकु्त (वशक्षण) याांच्या समिेत बैठक 

आयोवजत करािी. २) मुांबईतील ९८१ शाळाांपकैी ९१७ शाळाांच े िेतन यवुनयन बँकेमाफम त करण्यात येत,े 

उिमररत शाळाांच े बँक खात े राष्ट्रीयकृत बँकेत अथिा core banking सवुिधा असलेल्या बँकाांमध्ये 

उघडण्याबाबतच ेपररपत्रक वनगमवमत करािे. 

(२) उपरोक्तपणे कायमिाही करण्यात आलेली आह.े 

(३) वशक्षकाांच ेपगार िेळेिर होण्यासाठी आिश्यक प्रणाली राबविण्याबाबतची कायमिाही सरुु आह.े तसचे 

राज्यातील खाजगी अनदुावनत शाळेतील वशक्षक ि वशक्षकेतर कममचाऱयाांच े सातव्या िेतन आयोगाच्या 

थकबाकी दणे्यासाठी परुिणी मागणी वित्त वििागास सादर केलेली आह.े 

(४) प्रश्न उद  िित नाही. 
----------------- 

  

राज्यातील दहािी-बारािीच्या विद्यार्थयाांचे परीक्षा शुल्ि परत देण्याबाबत 

  

(५२) * १३६९१ श्री.प्रिीण दटिे, श्री.प्रविण दरेिर, डॉ.पररणय रु्िे, श्री.नागोराि गाणार : 

वदनाांि २८ वडसेंबर, २०२१ रोजी सभागृहाच्या पटलािर ठेिण्यात आलेल्या अताराांवित 

प्रश्नोत्तराांच्या यादी क्रमाांि १७ मधील प्रश्न क्रमाांि ८५८० ला वदलेल्या उत्तराच्या सांदभायत 

सन्माननीय शालेय वशक्षण मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) राज्यातील दहािी-बारािीच्या विद्यार्थयाांनी शालाांत परीक्षाांकरीता सन २०२१ रोजी अजामसोबत िरलेले 

परीक्षा शलु्क कोरोना महामारीच्या सांकटामळेु परीक्षा रद्द करण्यात आल्यान ेविद्यार्थयाांनी पररक्षेसाठी िरलेले 

शलु्क अद्यापही महाविद्यालयाांनी परत केले नसल्याच े वदनाांक ६ एवप्रल, २०२२ रोजी िा त्यासमुारास 

वनदशमनास आले, ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, सदरहू परीक्षा रद्द झाल्यान े विद्यार्थयाांना ३० वदिसाांच्या आत शलु्क परत दणेे आिश्यक 

असताना महाविद्यालयाांनी विद्यार्थयाांना शलु्क वदले नसल्यान ेलोकप्रवतवनधींनी शलु्क विद्यार्थयाांना तात्काळ 

परत द्यािे यासाठी लेखी वनिेदन ेवदली आहते, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनान ेचौकशी करुन विद्यार्थयाांना शलु्क तात्काळ दणे्याबाबत कायमिाही 

करुन शलु्क न दणेाऱया सांबांवधत शाळा ि महाविद्यालयाांविरुध्द कोणती कारिाई केली िा करण्यात यते 

आह,े 

(४) नसल्यास, विलांबाची कारणे काय आहते ? 

  

श्री.वदपि िेसरिर : (१) ह ेअांशत: खरे आह.े 

 मा.उच्च न्यायालयाच्या आदशेाांच्या अनिुांगान ेअध्यक्ष, राज्यमांडळ याांनी घतेलेल्या वनणमयानसुार 

माह े फेब्रिुारी-माचम, २०२१ च्या परीक्षेसाठी नोंदणी झालेल्या इ.१० िी च्या विद्यार्थयाांना परीक्षा शलु्क 

रक्कम रुपये ५९/- प्रती विद्याथत आवण इ.१२ िी च्या विद्यार्थयाांना परीक्षा शलु्क रक्कम रुपये ९४/- प्रती 

विद्याथत परत करण्यात यते आह.े 
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(२) ह ेअांशत: खरे आह.े 

  परीक्षा शलु्क परताव्याबाबतच्या सांपणूम कायमपध्दतीचा तपशील मांडळाच ेसांकेतस्थळािर उपलब्ध 

केला आह.े तसचे सदर परीक्षा शलु्क परत दणेेबाबत कोणतीही मयामदा विवदत केलेली नाही. 

(३) इ.१० िी ि इ.१२ िी विद्यार्थयाांना परीक्षा शलु्काच्या परताव्यापोटीची रक्कम सांबांवधत शाळा/कवनष्ठ 

महाविद्यालयाकडे िगम करण्यात आलेली आह.े सदर परीक्षा शलु्क परताव्याची कायमिाही अद्यापही सरुु 

आह.े 

(४) प्रश्न उद  िित नाही. 
----------------- 

 

मुांबई विद्यापीठाच्या परीक्षा विभागाने एलएलबीच्या पाचव्या सत्राच्या पररके्षमध्ये 

िेलेल्या गैरप्रिारासांबांधी िारिाई िरण्याबाबत 

  

(५३) * १४२४४ डॉ.(श्रीमती) मवनषा िायांदे : सन्माननीय उच् च ि तांत्र वशक्षण मांत्री पढुील गोष्टींचा 

खलुासा करतील काय :- 

(१) मुांबई विद्यापीठाच्या परीक्षा वििागान े एलएलबीच्या पाचव्या सत्राच्या एटीकेटीच्या पररक्षते 

प्रश्नपवत्रकेसोबत उत्तरेही उपलब्ध करुन वदल्याच ेमाह ेम,े २०२२ मध्ये िा त्यादरम्यान वनदशमनास आले, ह े

खरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, सदर गोंधळ पररक्षेपिूतच प्राचायाांच्या लक्षात आल्यान ेतातडीन ेदरुुस्ती करण्यात आली 

असली तरी विद्यापीठाच्या हलगजतपणामळेु विद्यार्थयाांना अधाम ते पाऊण तास उवशरान ेपपेर वमळाल्याची 

तिार विद्यार्थयाांनी केली आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनान े चौकशी करुन सदर पररक्षेमध्ये झालेल्या गैरप्रकारासांबांधी 

सांबांवधत दोिींविरुध्द कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, विलांबाची कारणे काय आहते ?  

  

श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील : (१) होय, ह ेखरे आह.े 

(२) होय, ह ेखरे आह.े 

(३) सदर प्रकरणी प्रावश्नकाांकडून स्पष्टीकरण मागविण्यात आले असनू कुलगरुु याांच्या आदशेान ेसिम बाब 

अिैध साधन चौकशी वििागाकडे पढुील कारिाईकरीता सपुदूम करण्यात आली आह.े 

(४) प्रश्न उद  िित नाही. 
----------------- 

  

विनिट (वज.नाांदेड) येथील बस स्थानि आगारातील विविध समस्या सोडविण्याबाबत 

  

(५४) * १४९२२ श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.अवभवजत िांजारी, श्री.राजेश राठोड, डॉ.सधुीर ताांबे, 

डॉ.िजाहत वमर्ाय : सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) वकनिट (वज.नाांदडे) यथेील बस स्थानक आगारात अद्यापपािेतो कोणतीही निीन बस नाही, तसचे 

आगारातील मकॅेवनकल िगामला व्यिवस्थत सामगु्री पोहोचत नसल्यान े अनके बससे ना-दरुुस्त अिस्थेत 

उभ्या असनू याबाबत आगार प्रमखुाांनी लक्ष दणे्याची मागणी स्थावनक प्रिाशाांनी केल्याच ेवदनाांक ६ जनू, 

२०२२ रोजी िा त्यासमुारास वनदशमनास आले, ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनान ेचौकशी करुन प्रिाशाांचा सखुकर प्रिास होण्याच्यादृष्टीन ेबस 

स्थानकाांच्या समस्या त्िरीत सोडविण्याबाबत कोणती कायमिाही केली िा करण्यात यते आह,े 

(३) नसल्यास, विलांबाची कारणे काय आहते ? 

 

श्री.एिनाथ वशांदे : (१) ह ेखरे नाही. 

 तथावप, वदनाांक ०६/०६/२०२२ रोजी "दशेोन्नती" नाांदडे आितृ्ती मध्ये या आशयाच ेितृ्त प्रसाररत 

झाले आह.े 

(२) वकनिट येथील बसस्थानकाच े नतुनीकरण ि दजामिाढीच े काम एकत्मीक विकास प्रकल्प अांतगमत 

आवदिासी विकास वनधी सन २०११-१२ अांतगमत वदनाांक ०१/१०/२०२० रोजी पणूम करण्यात आलेले 

आह.े सदर बसस्थानकात एकूण ६ गाळे (प्लॅटफॉमम) करण्यात आलेले असनू बसस्थानकािर ४ दकुान 

गाळे, १ उपहारगहृ, आरक्षण कक्ष, वहरकणी कक्ष, जनेरेरक औिधालय, चौकशी कक्ष इत्यादी सवुिधा 

दणे्यात आलेली असनू प्रिाशाांसाठी अद्ययाित शचैालय (परुुि ि मवहलाांसाठी) तसचे अपांगाांसाठी 

शौचालयाची व्यिस्था करण्यात आलेली आह.े प्रिाशाांच्या वपण्याच्या पाण्याची योग्य व्यिस्था करण्यात 

आलेली आह.े सदर बसस्थानक प्रिाशाांसाठी िापरात असनू त्याची स्िच्छतेची व्यिस्था आगार प्रमखु्य 

वकनिट याांच्यामाफम त करण्यात येत आह.े 

(३) प्रश्न उद  िित नाही. 
----------------- 

 

राज्यातील वशक्षण विभागाांतगयत माध्यवमि शाळेतील चतुथयशे्रणी 

 िमयचाऱ याांची ररक्त पदे भरण्याबाबत 

  

(५५) * १४६२४ श्री.सवुनल वशांदे, श्री.रामदास आांबटिर, श्री.नागोराि गाणार, श्री.चांद्रशेखर 

बािनिुळे, श्री.प्रिीण दटिे : सन्माननीय शालेय वशक्षण मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील     

काय :- 

(१) राज्यातील वशक्षण वििागाांतगमत माध्यवमक शाळेतील चतथुम श्रेणी कममचाऱ याांची जिळपास ५५ हजार 

पद े ररक्त असल्याच े वदनाांक २४ माचम, २०२२ रोजी िा त्यासमुारास वनदशमनास आले असनू शासनान े

मागील १५ ििामत वशक्षकेतर कममचाऱ याांची िरती केली नसनू चतथुमश्रेणी कममचाऱ याांची ५५ पद े रद्द केली 

आहते, ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, शाळेतील मलुींिर अत्याचाराच्या घटना वदिसेंवदिस िाढत असल्यान े मलुा-मलुींच्या 

सरुवक्षततेसाठी कायमस्िरुपी वशक्षकेतर कममचाऱ याांच्या तसचे चतथुमश्रेणी कममचाऱ याांच्या िरतीला शासनान े

परिानगी द्यािी अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य माध्यवमक शाळा वशक्षकेतर महामांडळान ेकेली आह,े ह ेही 

खरे आह ेकाय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनान े चौकशी करुन वशक्षकेतर कममचारी ि ५५ हजार चतथुमश्रेणी 

कममचाऱयाांची पद ेिरण्याबाबत कोणती कायमिाही केली िा करण्यात येत आह,े त्याबाबतची सद्य:वस्थती 

काय आह,े 

(४) नसल्यास, विलांबाची कारणे काय आहते ? 

  

श्री.वदपि िेसरिर : (१) अांशत: खरे आह.े शासन वनणमय वदनाांक ११/१२/२०२० नसुार वनयत 

ियोमानानसुार सिेावनितृ्त होणारी चतथुमश्रणेी कममचाऱयाांची पद ेआपोआप व्यपगत होणार आहते. 

(२) होय, ह ेखरे आह.े 

(३) कोविड-१९ च्या प्रादिुामिामळेु उद्भिणाऱ या पररणामाांच्या अनिुांगान े शासनान े वित्त वििाग, शासन 

वनणमय वदनाांक ४/०५/२०२० अन्िये निीन पदिरतीिर लािण्यात आलेले वनबांध वदनाांक १२/०४/२०२२ 

च्या शासन वनणमयाअन्िये काही प्रमाणात वशथील केले आहते. या अनिुांगान ेचतथुमश्रेणी िगळता वशक्षकेतर 

कममचारी पद ेिरणेबाबत कायमिाही सरुु आह.े 

 शालेय वशक्षण ि िीडा वििाग, शासन वनणमय वदनाांक ११/१२/२०२० अन्िय े चतथुम श्रेणी 

पदािरील कायमरत कममचारी सिेावनितृ्त झाल्यानांतर सदर पद े व्यपगत करण्याचा वनणमय घणे्यात आला 

असनू, त्याऐिजी यापढेु ठोक स्िरूपात “वशपाई ित्ता” अनजेु्ञय केला आह.े 

(४) प्रश्न उद  िित नाही. 
----------------- 

  

दाभोन (ता.डहाणू, वज.पालघर) गािातील पाणी समस्या सोडविण्याबाबत 

  

(५६) * १३९३३ श्री.विजय ऊर्य  भाई वगरिर, अॅड.वनरांजन डािखरे, श्री.रमेशदादा पाटील, 

श्री.नागोराि गाणार, श्री.रमेश िराड : सन्माननीय पाणीपुरिठा ि स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्टींचा 

खलुासा करतील काय :- 

(१) दािोन (ता.डहाण,ू वज.पालघर) गािातील काांढोलपाड यात पाणी टांचाईचा प्रश्न वनमामण झाला असनू 

गािातील मवहलाांना हांडािर पाण्यासाठी एक ते दीड वकलोमीटर पयांतची पायपीट करािी लागत असल्याच े

माह ेम,े २०२२ मध्ये िा त्यादरम्यान वनदशमनास आले, ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, सदर गािातील हातपांपामध्ये वबघाड झाल्यान ेते बांद अिस्थेत असनू पाण्याच्या टाकीतही 

पाणी नसनू तेथे बोअरिेलही नाही, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, ठक्कर बाप्पा योजनतेनू सन २०१७-२०१८ मध्ये सौर ऊजामिर आधाररत नळ पाणी योजना 

अांमलात आणली मात्र मागील तीन ििाांपासनू सदरहू नळ पाणी योजनासधु्दा बांद आह,े ह ेही खरे आह े

काय, 

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनान ेचौकशी करुन पालघर वजल्ह्यातील दािोन गािातील पाण्याची 

समस्या सोडविण्यासाठी ठक्कर बाप्पा पाणीपरुिठा योजना तातडीन े कायामवन्ित करण्याबाबत कोणती 

कायमिाही केली िा करण्यात येत आह,े 

(५) नसल्यास, विलांबाची कारणे काय आहते ? 
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श्री.गुलाबराि पाटील : (१) नाही. 

(२) नाही. 

 सदर गािातील हातपांप सवुस्थतीत आहते. 

(३) ि (४) अांशत: खरे आह.े 

 ठक्करबाप्पा योजनतेनु सन २०१७-२०१८ मध्ये सौर उजेिर आधारीत नळ पाणी योजना 

कायामवन्ित करण्यात आली होती. परांत ुया योजनचेा उद्भि विांधन विहीर खचल्यान ेि सौर मोटार पांप विांधन 

विहीरीत अडकल्यान,े ही योजना बांद होती. परांत ुपयामयी विांधन विहीरीिर नविन मोटार बसिनू योजना सरुु 

करण्यात आलेली आह.े 

(५) प्रश्न उद  िित नाही. 
----------------- 

  

मोखाडा (वज.पालघर) येथील गािपाड यातील पाणीटांचाई दूर िरण्याबाबत 

  

(५७) * १३७९८ श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.चांद्रशेखर बािनिुळे, श्री.विजय ऊर्य  भाई वगरिर, 

श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रिीण दटिे, अॅड.वनरांजन डािखरे, श्री.प्रविण दरेिर, डॉ.पररणय रु्िे : 

ताराांवित प्रश्न क्रमाांि १२९१६ ला वदनाांि ८ माचय, २०२२ रोजी वदलेल्या उत्तराच्या सांदभायत 

सन्माननीय पाणीपुरिठा ि स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) मोखाडा (वज.पालघर) येथील ५९ गाांिे १५७ पाडे असलेल्या तालकु्यात दरिित जानिेारी-

फेब्रिुारीपासनू िीिण टांचाई जाणित असल्यान े८७ गािपाड याांना २३ टँकरिारे पाणीपरुिठा होत असल्यान े

शासनाच ेकोट यिधी रुपयाांच ेनकुसान झाले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, मोखाडा तालकु्यातील पाणी समस्येची पहाणी करून पाण्याचा प्रश्न कायमचा 

सोडविण्याबाबत आवदिासी लोकप्रवतवनधी, आवदिासी ग्रामस्थाांनी तसचे ‘समथमन’ सांस्थेन े मा.मांत्री 

पाणीपरुिठा ि स्िच्छता वििाग, प्रधान सवचि, पाणीपरुिठा ि स्िच्छता वििाग, तसचे वजल्हावधकारी 

पालघर याांच्याकडे वदनाांक १ मे, २०२२ रोजी िा त्यासमुारास लेखी वनिेदन वदले आह,े ह ेही खरे आह े

काय, 

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनान े चौकशी करुन उक्त वनिेदनािर वनणमय घेण्याकरीता कोणती 

कायमिाही केली िा करण्यात येत आह,े असल्यास, कायमिाहीच ेथोडक्यात स्िरूप काय आह,े 

(४) नसल्यास, विलांबाची कारणे काय आहते ? 

  

श्री.गुलाबराि पाटील : (१) अांशत: खरे आह े

 मोखाडा तालकुा अवतदगुमम असनू सदर तालकु्यात ििुागाची रचना ही खडकाळ-बसेॉल्ट 

खडकाचा िाग काळाकिीन्न पािाण, अत्यल्प मरुुम ि मातीचा असल्यान,े पाणी मरुण्याची ि साठिणीची 

क्षमता अत्यल्प असल्यामळेु जानिेारी ते जनू पयांत पाणी टांचाई िासते. 

 सदर तालकु्यात टांचाई कालािधी २०२१-२२ अतांगमत वदनाांक २४/०२/२०२२ पासनू आज रोजी 

पयांत १७ गािे ि ५० पाड याांकरीता २० टँकरिारे पाणीपरुिठा करण्यात यते आह.े  

(२) होय. 
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(३) मोखाडा तालकु्याकरीता सिम ५६ गािे जल जीिन वमशन अांतगमत समाविष्ट करण्यात आलेली असनू 

सदर योजनकेरीता महाराष्ट्र जीिन प्रावधकरण माफम त जल शधु्दीकरण कें द्र, उध्िमिावहनी, गरुुत्ििावहनी, 

मखु्य सांतलुन टाक्या ि उांच टाक्याांच ेकाम करण्यात येणार आह.े सदरील कामसेांदिामतील वनविदा प्रविया 

राबविण्यात येत आह.े   

 तसचे प्रत्येक गाि, पाड यामध्ये वितरण िावहनीच ेकाम वजल्हा पररिद माफम त करण्यात येणार येणार 

असनू सद्य:वस्थतीत- 

 [१] २२ गािाांच्या योजनसे प्रशासकीय मान्यता वमळणेसांदिामत कायमिाही प्रगतीत आह.े 

 [२] ३२ गािाांचा प्रकल्प अहिालाांची ताांवत्रक छाननी सरुु आह.े  

 [३] २ गािाांचा अवस्ततिातील सधुारणात्मक पनुमजोडणीच ेकाम प्रगतीपथािर आह.े 

(४) प्रश्न उद  िित नाही. 

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

 

बृहन्मुांबई महानगरपावलिेच्या परिानगीविना मुांबईमध्ये  

अनवधिृत शाळा सरुु असल्याबाबत 

  

(५८) * १४०६७ श्री.राजहांस वसांह, श्री.चांदूभाई पटेल, श्री.चांद्रशेखर बािनिुळे : ताराांवित प्रश्न 

क्रमाांि ७०२७ ला वदनाांि ४ माचय, २०२१ रोजी वदलेल्या उत्तराच्या सांदभायत सन्माननीय शालेय 

वशक्षण मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) बहृन्मुांबई महानगरपावलकेची मान्यता न घेता मुांबईमध्ये समुारे ६७४ अनवधकृत शाळा सरुु असल्याच े

माह ेम,े २०२२ मध्ये िा त्यादरम्यान वनदशमनास आले, ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, मुांबईमध्ये अनवधकृत शाळाांच े रॅकेट मागील १० ििामपासनू सरुु असल्यान े याबाबत 

लोकप्रवतवनधींनी मा.मखु्यमांत्री याांना वनिेदन वदलेले आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनान े चौकशी केली आह े काय, चौकशीत काय आढळून आले, 

तद्नसुार बहृन्मुांबई महानगरपावलकेतांगत चालविल्या जाणाऱया अनवधकृत शाळेच्या व्यिस्थापनािर तसचे 

त्याांना सहकायम करणाऱया सिम सांबांवधत पावलकेतील अवधकारी ि कममचाऱयाांिर कारिाई करुन अनवधकृत 

शाळाांना द्रव्यदांडाची वशक्षा करण्यासांदिामत कोणती कायमिाही केली िा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, विलांबाची कारणे काय आहते ? 

  

श्री.वदपि िेसरिर : (१) ि (२) मुांबई पररसरात शकै्षवणक ििम २०२२-२०२३ मध्ये एकूण २६९ अनवधकृत 

शाळा राज्य शासन ि मुांबई महानगरपावलकेची मान्यता न घेता सरुू असल्याच ेवनदशमनास आल ेआह.े सदर 

अनवधकृत शाळाांची यादी बहृन्मुांबई महानगर पावलकेच्या सांकेतस्थळािर प्रवसध्द करण्यात आली आह.े 

(३) उक्त अनवधकृत शाळाांमध्ये प्रिेश न घेणेबाबत ितममानपत्राच्या माध्यमातनू पालकाांना आिाहन 

करण्यात आले आह.े तसचे, बालकाांचा मोफत ि सक्तीच्या वशक्षणाचा अवधकार अवधवनयम, २००९ च्या 

कलम १८ (५) मधील तरतदुीनसुार सदर अनवधकृत शाळाांना द्रव्यांदडाची वशक्षा करण्यासांदिामत कायमिाही 

करण्यात येत आह.े 

(४) प्रश्न उद  िित नाही. 
----------------- 
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रायगड वजल्यातील शाळाांचा िीजपुरिठा खांडीत िरण्यात आल्याने  

विद्यार्थयाांची गैरसोय होत असल्याबाबत 

  

(५९) * १३९९० श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय शालेय वशक्षण मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील 

काय:- 

(१) रायगड वजल्ह्यातील स्थावनक स्िराज्य सांस्थेच्या समुारे १ हजार ५४९ शाळाांचा िीज परुिठा 

महावितरणान े खांडीत केला असनू, ६७९ शाळाांचा िीजपरुिठा कायमस्िरूपी तर ८७० शाळाांच े िीज 

कनके्शन तात्परुत्या स्िरूपात बांद केले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, रायगड वजल्ह्यातील विविध तालकु्यातील केिळ ५६७ शाळाांचा िीजपरुिठा सरुळीत 

असनू स्थावनक स्िराज्य सांस्थाांच्या माध्यमातनू चालणाऱया शाळाांना िीज दयेकाचा िरणा करण्यासाठी 

राज्य शासनान ेअनदुान वदले आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, सदर िीज दयेकाांसह शाळाांच े दनैांवदन खचम करण्याकरीता वजल्ह्यातील वकती शाळाांना 

अनदुानापोटी वकती रक्कम अदा करण्यात आली आह,े 

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनान ेचौकशी करुन कोणती कायमिाही केली िा करण्यात येत आह,े 

(५) नसल्यास, विलांबाची कारणे काय आहते ? 

  

श्री.वदपि िेसरिर : (१) होय, ह ेखरे आह.े 

(२) रायगड वजल्हा पररिदचे्या तात्परुता िीज परुिठा खांडीत केलेल्या ३४७ शाळाांची ि कायम स्िरुपी िीज 

परुिठा खांडीत केलेल्या ५९० शाळाांची िीज दयेकाची रक्कम अदा करण्यासाठी रुपये ५०.७० लक्ष इतका 

वनधी उपलब्ध करुन दणे्यात आला असनू सदरहू वनधी िीज वितरण कां पनीस अदा करण्यात आला आह.े 

(३) ि (४) सादील अनदुान मांजरू करण्यासाठी वजल्हा पररिदाांना मागील िित वदलेल्या अनदुानाच ेवनधामरण 

करणे आिश्यक असते. रायगड वजल्ह्यातील शाळाांच े अनदुान वनधामरण पणूम झाले नसल्यान,े सादील 

अनदुान उपलब्ध करुन दणे्यात आलेले नाही. रायगड वज.प. चे अनदुान वनधामरण पणूम होताच दनैांवदन 

खचामसाठी वनधी उपलब्ध करुन दणे्यात येईल. 

(५) प्रश्न उद  िित नाही. 
----------------- 

  

षरांगाबाद वजल्यातील खाजगी शाळा शुल्ििाढ िरुन  

पालिाांची लूट िररत असल्याबाबत 

  

(६०) * १४७७८ श्री.अांबादास दानिे : सन्माननीय शालेय वशक्षण मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा 

करतील काय :- 

(१) मागील दोन ििामत कोरोनामळेु पालकाांच ेआवथमक नकुसान झाल्यान ेशाळाांनी शलु्कात कपात करािी, 

अस ेआदशे वशक्षण वििागान े वदले असतानाही औरांगाबाद वजल्ह्यातील खाजगी शाळा शलु्किाढ करुन 

पालकाांची लटू कररत असल्याच ेमाह ेम,े २०२२ मध्ये िा त्यादरम्यान वनदशमनास आले, ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) तसचे, शहरातील काही खाजगी शाळा पालकाांना शलु्किाढीसोबतच िह्या, पसु्तके, गणिेश, दप्तर ि 

इतर शकै्षवणक सावहत्य शाळेतनूच खरेदी करािे अशी सक्ती करीत आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनान ेचौकशी करुन शाळाांनी मनमानीपणे शलु्किाढ करुन वशक्षण 

वििागाच्या वनयमाच ेउल्लांघन केल्याप्रकरणी सदरहू शाळाांविरुध्द कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत 

आह,े 

(४) नसल्यास, विलांबाची कारणे काय आहते ? 

 

श्री.वदपि िेसरिर : (१) अांशत: खरे आह.े 

(२) अांशत: खरे आह.े  

(३) ि (४) नशॅनल एज्यकेुशन सोसायटी, अांधरेी, मुांबई सांचावलत यवुनव्हसमल हायस्कुल, एमआयडीसी, 

वचकलठाणा, औरांगाबाद या शाळेच ेनाि काळया यादीत समाविष्ट करण्यात आले आह.े 
  

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

  

 

विधान भिन :   श्री.राजेन्द्र भागित 

मुांबई.   प्रधान सवचि, 

महाराष्ट्र विधानपररषद 
______________________________________________________________________________ 

मदु्रणपिूम सिम प्रविया महाराष्ट्र विधानमांडळ सवचिालयाच्या सांगणक यांत्रणेिर करण्यात आली आह.े 

मदु्रण: शासकीय मध्यितत मदु्रणालय, मुांबई. 


