
महाराष्ट्र विधानपररषद 

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

ताराांवित प्रश्नोत्तराांची यादी 

  

गुरुिार, वदनाांि २५ ऑगस्ट, २०२२ / भाद्रपद ३, 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 - ५० 
------------------------------------------ 

  

राज्यातील रात्र शाळाांिररता पररपणूय धोरण वनवित िरण्याबाबत 
  

(१) * १४००० श्री.नागोराि गाणार, श्री.चांद्रशेखर बािनिुळे, श्री.विजय ऊर्य  भाई वगरिर, 

अॅड.वनरांजन डािखरे, श्री.प्रिीण दटिे, श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.रमेश िराड : ताराांवित प्रश्न 

क्रमाांि १२३०५ ला वदनाांि १५ माचय, २०२२ रोजी वदलेल्या उत्तराच्या सांदभायत सन्माननीय शालेय 

वशक्षण मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) राज्यातील रात्र शाळेतील समसयाांबाबत शासन ननर्णय निनाांक १७/०५/२०१७ मधील काही तरतिुी 

महाराष्ट्र खाजगी शाळाांतील कमणचारी (सवेेच्या शती) ननयम १९८१ मधील तरतिुींशी नवसांगत असल्याच े

शासनाच्या ननिशणनास आल्यान ेसिर नवसांगती िरू करुन रात्रशाळाांबाबत पररपरू्ण धोरर् नननित करण्यासाठी 

निनाांक १७ जानवेारी, २०२२ रोजी पनु्हा सनमती गठीत करण्यात आली, ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, रात्रशाळाांबाबत पररपरू्ण धोरर् नननित करण्यासाठी मा.शालेय नशक्षर्मांत्री महोियाांच्या 

अध्यक्षतखेाली नमेलेल्या सनमतीचा अहवाल शासनास कधी पयंत सािर करण्यात यरे्ार आह,े 

(३) असल्यास, रात्र शाळेतील नशक्षक व नशक्षकेतर कमणचाऱयाांना परू्णवेळ वेतनेेर्ी सवेा सनुवधा, 

ननवतृ्तीवेतन, घरभाडे, वाहनभत्ता, सथाननक परूक भत्ता लाग ू करुन रात्रशाळेतील कमणचाऱयाांचा कायणभार 

नननित करण्याबाबत नागपरू नवभागाच्या नशक्षक लोकप्रनतननधींनी निनाांक ०३/०८/२०१९ रोजी नशक्षर् 

सांचालक, अध्यक्ष, अभ्यासगट परु्े व सिसय सनचव, अभ्यासगट मुांबई याांना तसचे निनाांक ०२/१२/२०१९ 

रोजी प्रधान सनचव, शालेय नशक्षर्, आयकु्त (नशक्षर्) परु्े आनर् नशक्षर् सांचालक, परु्े याांना ननवेिन िवेनू 

कायणवाही करण्याची नवनांती केली होती, ह ेही खरे आह ेकाय, 
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(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनान ेचौकशी करुन रात्र शाळेतील समसयाांबाबत कोर्ती उपाययोजना 

केली वा करण्यात येत आह,े 

(५) नसल्यास, नवलांबाची कारर्े काय आहते ? 
  

श्री.वदपि िेसरिर : (१) ह ेखरे आह.े 

(२) सिर सनमतीच्या निनाांक २१ जनू, २०२२ रोजी झालेल्या बैठकीतील ननर्णयानसुार निनाांक ३० जनू, 

२०२२ रोजी शासन ननर्णय ननगणनमत करण्यात आला आह.े 

(३) नवभागीय नशक्षर् उपसांचालक, मुांबई याांच्याकडे निनाांक ०३/०८/२०१९, निनाांक ०१/१२/२०१९ रोजी 

ननवेिन सािर करण्यात आले आह.े 

(४) या सांिभाणत निनाांक ३० जनू, २०२२ रोजी शासन ननर्णय ननगणनमत करण्यात आला आह.े 

(५) प्रश्न उि ्भवत नाही. 
----------------- 

  

राज्यातील अांशत: अनुदावनत प्राथवमि, माध्यवमि ि उच्च माध्यवमि शाळाांमध्ये िाययरत 

वशक्षि ि वशक्षिेतर िमयचाऱयाांना सेिा सांरक्षण देण्याबाबत 

 
  

(२) * १३७२१ श्री.विरण सरनाईि : ताराांवित प्रश्न क्रमाांि १२४७७ ला वदनाांि ८ माचय, २०२२ 

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

काय :- 

(१) राज्यातील अांशत: अनिुाननत प्राथनमक, माध्यनमक व उच्च माध्यनमक शाळाांमध्ये कायणरत असर्ाऱया 

नशक्षक व नशक्षकेतर कमणचाऱयाांना सवेा सांरक्षर् िणे्याबाबत तसचे यापवूी अांशत: अनिुाननत प्राथनमक, 

माध्यनमक व उच्च माध्यनमक शाळाांमध्ये कायणरत असर्ाऱया परांत ुअनतररक्त ठरलेल्या कमणचाऱ याांना सवेा 

सांरक्षर् िणे्यात आले नसल्याच ेमाह ेम,े २०२२ च्या पनहल्या सप्ताहात ननिशणनास आले, ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, आयकु्त, नशक्षर् नवभाग याांच्याकडून सवेा सांरक्षर् िणे्याबाबतचा प्रसताव प्राप्त झाला 

असनू, सिरहू प्रसतावावर १५ निवसात कायणवाही करण्यात येर्ार आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनान ेचौकशी केली आह ेकाय, चौकशीत काय आढळून आले, तद्नसुार 

नशक्षक व नशक्षकेतर कमणचाऱयाांना सवेा सांरक्षर् िणे्याबाबत कायणवाही करुन आयकु्ताांकडून प्राप्त झालेल्या 

प्रसतावाच्या अनषुांगान ेकेलेल्या कायणवाहीची सद्य:नसथती काय आह,े 

(४) नसल्यास, नवलांबाची कारर्े काय आहते ? 

 

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

(२) व (३) आयकु्त (नशक्षर्), परु्े याांचकेडून प्राप्त प्रसतावाांच्या अनषुांगान े अांशत: अनिुाननत/ 

नवनाअनिुाननत शाळेत कायणरत असर्ारे सथायी कमणचारी अनतररक्त ठरल्यास तयाांच्या सवेेस सांरक्षर् िऊेन 

अन्य नवनाअनिुाननत, अांशत: अथवा अनिुाननत शाळेत समायोजन करण्यासांिभाणत महाराष्ट्र खाजगी 

शाळेतील कमणचारी (सवेचे्या शती) ननयमावली,१९८१ मधील ननयम क्र.२६ मध्ये उपननयम समानवष्ट 

करण्याच ेप्रसतानवत असनू तयासांिभाणतील नवनह त कायणपध्ितीनसुार कायणवाही सूु  आह.े  

(४) प्रश्न उि ्भवत नाही. 
----------------- 
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वशक्षण हक्ि िायद्यानुसार विनाअनुदावनत शाळाांच्या स्ि-मान्यतेची  

प्रिरणे प्रलांवबत असल्याबाबत 

 
  

(३) * १४४६८ श्री.रमेश िराड, श्री.नागोराि गाणार, श्री.अमोल वमटिरी, श्री.शवशिाांत वशांदे, 

श्री.विक्रम िाळे, श्री.सवतश चव्हाण, श्री.अरुण लाड, श्री.चांद्रशेखर बािनिुळे, श्री.विजय ऊर्य  

भाई वगरिर, अॅड.वनरांजन डािखरे, श्री.प्रिीण दटिे, श्री.रमेशदादा पाटील : सन्माननीय शालेय 

वशक्षण मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) राज्यात नशक्षर् हक्क कायद्यानसुार नवनाअनिुाननत शाळाांच्या समुारे २५ हजार शाळाांची मान्यता माह े

माचण, २०२२ मध्ये सांपली असल्यान ेहजारो शाळा मान्यतेअभावी धोक्यात आल्याच ेमाह ेएनप्रल, २०२२ 

च्या िसुऱया आठवड्यात ननिशणनास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, नशक्षर् हक्क कायद्यानसुार राज्यातील शाळाांना िर तीन वषांनी सव-मान्यता घ्यावी लागते, 

तयाअनषुांगान ेइमारत, पाण्याची सनुवधा, मिैान, सवच्छतागहृ, नवद्यतु परुवठा, वगणखोली, सांरक्षक नभांत अशा 

ननकषाांवर शासनाकडून शाळाांना सव-मान्यता निली जाते, परांत ुसन २०१९ मध्ये ज्या शाळाांनी मान्यतेसाठी 

अजण केले होते तयापकैी बहुताांश शाळाांच्या अजाणवर पढुील कोर्तीही कायणवाही झाली नसनू नशक्षर् 

नवभागाकडून कागिपत्राांसाठी शालेय सांसथाांची अडवर्कू केली जात असल्याच्या तक्रारी शाळा 

मखु्याध्यापकाांकडून शासनाकडे करण्यात आल्याच े निनाांक १२ एनप्रल, २०२२ रोजी वा तयासमुारास 

ननिशणनास आले आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, नशक्षर् हक् क कायद्यानसुार राज्यातील शाळाांची सन २०२२ च्या सव-मान्यता प्रनक्रयेबाबत 

तातकाळ सचूना िणे्याची मागर्ी सिरहू शाळाांकडून होत असतानाही अद्याप सव-मान्यतचेी पररपत्रक न 

काढण्याची तसचे, याबाबतच्या ननयनमत प्रनक्रयेनसुार १० मानाांकन े नननित असताना सन २०१९ ची 

शाळाांची सव-मान्यता ३ वष ेहोऊनही प्रलांनबत असण्याची कारर्े काय आहते, 

(४) असल्यास, शाळाांच्या प्रसतावात काही त्रटुी असल्यान े तयाांच्या मान्यता िणे्याच े रानहले अस ूशकते, 

तसचे, नवद्यार्थयांना नशक्षर् हक्क कायद्यानसुार सनुवधा नमळाव्यात यासाठी सव-मान्यतेची प्रनक्रया असनू 

काही नजल्यात कागिपत्राांसाठी अडवर्कू केली जात असल्यास आनर् तयाबाबत शाळाांनी ननिशणनास 

आर्नू निल्यास कायणवाही केली जाईल, अस े सांचालक, प्राथनमक नशक्षर् सांचालनालय याांचकेडून 

साांगण्यात आल् याचहेी ननिशणनास आले आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनान ेचौकशी करुन मान्यतेच ेपररपत्रक िणे्यासाठी कोर्ती कायणवाही 

केली वा करण्यात येत आह,े नसल्यास, नवलांबाची कारर् ेकाय आहते ? 

 

श्री.वदपि िेसरिर : (१) व (२) बालकाांचा मोफत व सक्तीच्या नशक्षर्ाचा अनधकार अनधननयम, २००९ 

व महाराष्ट्र बालकाांचा मोफत व सक्तीच्या नशक्षर्ाचा हक्क ननयम, २०११ अन्वये शाळाांना िर तीन वषाणनी 

सव-मान्यता प्रमार्पत्र िणे्यात येते. 

(३) यासांिभाणत सांबांनधत नशक्षर्ानधकारी (प्राथनमक) याांचसेतरावर मान्यता िणे्याबाबतची कायणवाही सरुु 

आह.े 

(४) ह ेखरे नाही. 

(५) प्रश्न उि ्भवत नाही. 
----------------- 
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राष्ट्रसांत तुिडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या ऑनलाईन परीक्षाांचे  

वनिाल घोवषत िरण्याबाबत 
  

(४) * १३६६९ श्री.प्रिीण दटिे, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.नागोराि गाणार, डॉ.पररणय रु्िे : 

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

(१) राष्ट्रसांत तकुडोजी महाराज नागपरू नवद्यापीठाच्या परीक्षाांच ेकाम एमकेसीएल कां पनीला िणे्यात आले 

असता प्रथम वषाणतील १५० नहवाळी ऑनलाईन परीक्षाांच े ननकाल अडीच मनहन े होवनूही प्रलांनबत 

असल्याच ेमाह ेएनप्रल, २०२२ मध्ये वा तयािरम्यान ननिशणनास आले, ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास नवद्यापीठ परीक्षाांचा ननकाल ४५ निवसात लावण्याचा ननयम असनू एमकेसीएलला सवतः 

परीक्षा घेण्याचा अनभुव नसतानाही एमकेसीएलला काम िणे्यात आले, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी लोकप्रनतननधींनी लखेी तक्रारी, ननवेिन ेनिली आहते, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनान ेचौकशी करुन परीक्षाांच ेननकाल घोनषत करण्याबाबत कायणवाही 

करुन ननकाल उनशरा लावर्ाऱया कां पनीनवरुध्ि कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आह,े 

(५) नसल्यास, नवलांबाची कारर्े काय आहते ? 

 

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

(२) कोनवड-१९ च्या प्रभावामळेु परीक्षा उनशरा सरुु झाल्या असनू Scheme of Examination प्रमार् े

Tabulated Result च ेएकसमान पध्िती बननवण्याच्या प्रनक्रयेमळेु सांबांनधत सॉफ्टवेअर मध्ये बरेच बिल 

करण्यामळेु सध्या १५० परीक्षाांपकैी फक्त ९ परीक्षाांच ेननकाल घोनषत करण्याची प्रनक्रया सरुु असनू उवणररत 

सवण परीक्षाांच ेननकाल वेळेत घोनषत करण्यात आले आहते. 

(३) ह ेखरे नाही. 

(४) प्रश्न उि ्भवत नाही. 

(५) प्रश्न उि ्भवत नाही. 
 

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

राज्यात अनुदावनत शाळेतील अांशत: अनुदावनत ि विनाअनुदावनत पदे सांस्था स्तरािर 

भरण्यास मान्यता वमळणेबाबत 
 

  

(५) * १४४०२ 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.सवतश चव्हाण, 

श्री.अमोल वमटिरी, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.अब्दुल्लाखान दुरायणी : सन्माननीय शालेय 

वशक्षण मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) राज्यातील अनके शाळाांमध्ये नशक्षकाांची पि े ररक्त असनू सन २०१७ पासनू शासनान े नशक्षक 

भरतीसाठी सरुु केलेले पनवत्र पोटणलमाफण त नशक्षक भरती झाली नसल्यान े कमी नशक्षक सांख्येमळेु 

नवद्यार्थयाचं्या गरु्वत्तवेर पररर्ाम होत आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) तसचे, राज्यातील अनिुाननत, नवनाअनिुाननत शाळेत पनवत्र पोटणलच्या माध्यमातनू होर्ारी नशक्षक 

भरती, आरक्षर् बिल व कोरोनामळेु पनु्हा प्रलांनबत आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 
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(३) असल्यास, शकै्षनर्क वषण २०१२ पासनू नशक्षक भरती बांि असनू िरवषी नशक्षक सवेाननवतृ्त होत 

असल्यान े नशक्षक अनशुषे वाढत असनू काही शाळाांमध्ये गनर्त, नवज्ञान नवषय नशकनव ण्यास नशक्षक 

नसल्यामळेु नवद्यार्थयांच्या नशक्षर्ावर पररर्ाम होत आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, पनवत्र पोटणलच्या माध्यमातनू भरती प्रनक्र या ४ वषांपासनू प्रलांनबत असल्यान ेअनिुाननत 

शाळेतील अांशत: अनिुाननत व नवनाअनिुाननत नशक्षकाांची पि े भरण्यास सांसथा सतरावर परवानगी 

िणे्यासाठी शासनान ेकोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आह,े 

(५) नसल्यास, नवलांबाची कारर्े काय आहते ? 

 

श्री.वदपि िेसरिर : (१) व (२) अांशत: खरे आह.े 

 सन २०१९ मध्ये घेण्यात आलेल्या TAIT परीक्षेनसुार एकूर् १२१४० पिाांची जानह रात िणे्यात 

आली. तयापकैी १२०७० पिाांची भरती प्रनक्र या करण्यात येत आह.े ५९७० उमिेवाराांची ननवड प्रनक्र या परू्ण 

झालेली आह.े तसचे, २०६२ पिाांकरीता उमिेवार उपलब्ध करुन िणे्यात आले आहते. एसईबीसी आरक्षर् 

रद्द झाल्यामळेु ७६९ पिाांसाठी उमिेवार उपलब्ध करुन िणे्याची कायणवाही सरुु आह े. 

(३) अांशत: खरे आह.े  

 शासन पत्र, निनाांक ०३/०८/२०२२ नसुार नशक्षक भरती प्रनक्र या राबनवण्यासाठी TAIT परीक्षेच े

आयोजन करर्ेबाबत महाराष्ट्र राज्य परीक्षा पररषिसे कळनवण्यात आले आह.े 

(४) पनवत्र माफण त भरती करण्याच ेधोरर् असल्यामळेु प्रश्न उि ्भवत नाही. 

(५) प्रश्न उि ्भवत नाही. 
 

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

राज्यातील खाजगी शाळाांमध्ये वशक्षण हक्ि अवधिार िायद्यानुसार आरटीई  

प्रिेशासाठी शुल्ि प्रवतपूती िमी वमळत असल्याबाबत 
 

  

(६) * १३८७४ श्री.सवतश चव्हाण, श्री.विक्रम िाळे, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.अमोल वमटिरी, 

श्री.अब्दुल्लाखान दुरायणी, अॅड.वनरांजन डािखरे, श्री.प्रविण दरेिर, डॉ.पररणय रु्िे, श्री.नागोराि 

गाणार, श्री.विजय ऊर्य  भाई वगरिर, श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.रमेश िराड, श्री.िवपल पाटील, 

श्री.बाळाराम पाटील, श्री.विशोर दराडे : सन्माननीय शालेय वशक्षण मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा 

करतील काय :- 

(१) खाजगी सवयांअथणसहानययत व नवनाअनिुाननत इांग्रजी माध्यमाांच्या शाळाांवर मागील २ ते ३ वषाणत राज्य 

शासनाच्या धोरर्ाचा पररर्ाम होत असनू सिरहू शाळाांच्या समसया ऐकून न घेता नशक्षर् नवभागाकडून 

कारवाई केली जात असल्याच ेमाह े एनप्रल, २०२२ मध्ये वा तयािरम्यान ननिशणनास आले, ह ेखरे आह े

काय, 

(२) असल्यास, सिर शाळाांची आरटीई शलु्क प्रनतपतूीची रुपये ९०० कोटींची थकबाकी असनू आनथणक 

तार्ामळेु १२०० हून अनधक शाळा बांि झाल्याच े ननिशणनास आले असनू आरटीई प्रनतपतूी थकीत 

असल्याची कारर्े काय आहते, तसचे, खाजगी नवनाअनिुाननत सवयांअथणसहानययत शाळाांच्या नवनवध 

समसयाांच्या ननवारर्ासाठी सवतांत्र मांत्री ननयकु्त करण्याची मागर्ी खाजगी शाळाांच्या सांघटनाांकडून होत 

असल्यान ेयाची अांमलबजावर्ी करण्यासाठी शासनान ेकायणवाही केली आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 
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(३) असल्यास, नशक्षर् हक्क अनधकार (आरटीई) कायद्यानसुार राज्यातील खाजगी शाळाांमध्ये आरटीई 

प्रवेशासाठी राखीव असलले्या २५ टक्के जागाांवर प्रतीक्षा यािीतील प्रवेश सूु  असनू मुांबईसह राज्यातील 

असांख्य शाळाांनी शासनाकडून आरटीई प्रवेशासाठी शलु्क प्रनतपतूी कमी नमळत असल्याच ेसाांगनू अनके 

मलुाांच ेप्रवेश नाकारले असल्याच ेमाह ेमे, २०२२ मध्ये ननिशणनास आले असनू याकडे नशक्षर् नवभागाच े

िलुणक्ष होत असल्यान ेप्रवेश नाकारर्ाऱ या शाळाांवर कारवाई करण्याची मागर्ी नागररकाांकडून केली जात 

आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, शाळाांना शकै्षनर्क वषाणतील ऑक्टोबर मनहन्यात प्रनतपतूीचा पनहला हप्ता तर एनप्रल मध्ये 

िसुरा हप्ता िरे्े आवश्यक आह ेपरांत ुशासनाकडून िोन ते तीन वषांनी प्रनतपतूी नमळत असल्यान ेशाळाांना 

आनथणक अडचर्ींना सामोरे जावे लागत असनू शकै्षनर्क वषण २०१९ ते २०२२ या तीन वषाणची प्रनतपतूीची 

रक्कम रुपये ४० कोटी शासनाकडे थकीत असल्यान ेती तातकाळ िणे्याकरीता शासनान ेकायणवाही केली 

आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनान ेचौकशी करुन आरटीई प्रवेश नाकारर्ाऱया शाळाांवर कारवाई 

करुन राज्यातील इांग्रजी माध्यमाांच्या शाळाांना आरटीई २५ % प्रवेशासाठी िये होर्ारी प्रनतपतुीची रक्कम 

िणे्याबाबत कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आह,े नसल्यास, नवलांबाची कारर्े काय आहते ? 

 

 श्री.वदपि िेसरिर : (१) ह ेखरे नाही. 

(२) ह ेखरे नाही. 

(३) ह ेखरे नाही. 

(४) व (५) सन २०२२-२३ या आनथणक वषाणसाठी रुपये २००/- कोटींची अथणसांकल्पीय तरतिू केली आह.े 

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

  

राज्यातील अिैध गुटखा विक्री रोखण्याबाबत 
 

  

(७) * १४११८ श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.राजेश राठोड, डॉ.िजाहत वमर्ाय, श्री.जयांत 

आसगाििर, डॉ.(श्रीमती) मवनषा िायांदे, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.विजय ऊर्य  भाई वगरिर, 

श्री.चांद्रशेखर बािनिुळे, डॉ.पररणय रु्िे, श्री.सरेुश धस, श्री.प्रसाद लाड, डॉ.रणवजत पाटील, 

श्री.प्रिीण दटिे, श्री.नागोराि गाणार, श्री.वनलय नाईि, अॅड.वनरांजन डािखरे, श्री.राजहांस वसांह, 

श्री.रमेशदादा पाटील : ताराांवित प्रश्न क्रमाांि १३२१२ ला वदनाांि १५ माचय, २०२२ रोजी वदलेल्या 

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

(१) राज्यात सन २०१२ पासनू गटुखा, पानमसाला, सगुांनधत तांबाख,ू सपुारी व इतर पिाथांची खरेिी-नवक्री, 

उतपािन व वापरास शासनान ेप्रनतबांध केला असनू साांगली, कोल्हापरू, सातारा, परु्,े नजल्यासह कनाणटक 

तसचे िगेलुर (नज.नाांिडे) शहर पररसरात मोठ्या प्रमार्ात गटुखा आनर् सगुांधी तांबाखचूी आवक छुप्या 

पध्ितीन ेसरुु असल्याच ेमाह ेएनप्रल- म,े२०२२ मध्ये वा तयािरम्यान ननिशणनास आले, ह ेखरे आह ेकाय,  

(२) असल्यास, शासनान ेगटुखा आनर् सगुांधी तांबाखवूर बांिी घातलेली असतानाांही परराज्यातनू िररोज 

रक-टेम्पोमधनू कोटयवधी रुपयाांचा माल अवैध पध्ितीन ेआर्नू तयाची वाहतकू, नवतरर् व खरेिी केली 

जात असल्यान ेगटुखा बांिी अयशसवी ठरली आह,े ह ेही खरे आह ेकाय,  
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(३) असल्यास, राज्यात वषणभरात समुारे िोन हजार कोटी रुपयाांचा गैरव्यवहार अवैध गटुखा नवक्रीतनू होत 

असल्यान े प्रनतबांनधत पिाथण नवतरर्, साठवर्कू, नवक्री करर्ाऱयाांनवरुध्ि कायद्यात कठोर नशक्षेची तरतिू 

करण्याची तसचे अांमलबजावर्ी यांत्रर्ेच्या कतणव्ये व उत्तरिानयतव यात आमलूाग्र बिल करण्याची 

आवश्यकता ननमाणर् झाली आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनान े चौकशी करुन गटुख्याची होत असलेली अवैध खरेिी-नवक्री 

तसचे वाहतकू रोखण्याबाबत कायणवाही करुन सांबांनधत िोषींनवरुध्ि कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात यते 

आह,े 

(५) नसल्यास, नवलांबाची कारर्े काय आहते ? 

 

श्री.सांजय राठोड : (१) ह ेअांशत: खरे आह.े 

 साांगली, कोल्हापरू, सातारा, परु्े या नजल्याांमध्ये व िगेलरू शहर (नज.नाांिडे) येथे माह ेएनप्रल-म,े 

२०२२ मध्ये काही नठकार्ी गटुखा व सगुांधी सपुारीचा साठा आढळून आला आह.े 

(२) ह ेखरे नाही. 

(३) प्रश्न उि ्भवत नाही. 

(४) यासांिभाणत अन्न व औषध प्रशासनामाफण त परु्े नवभागात (सोलापरू नजल्यासह) सन एनप्रल, २०२१ ते 

माचण, २०२२ पयंत एकूर् २४५ नठकार्ी धाडी जप्तीची कारवाई करण्यात आली आह.े सिर प्रकरर्ी रुपये 

७,३६,२५,०९९/- चा प्रनतबांनधत गटुखा, पान मसाला, सगुांनधत तांबाखचुा साठा जप्त करण्यात आला असनू 

सवण प्रकरर्ी पोनलसाांकडे नफयाणि नोंिनवण्यात आली आह.े सिर कालावधीत १४१ आसथापना नसल 

केल्या आहते व ६६ वाहन ेजप्त करण्यात आलेली आहते. 

 तसचे माह े एनप्रल, २०२२ ते जलैु, २०२२ पयंत एकूर् ३६ नठकार्ी धाडी टाकून नकां मत रुपय े

२,३३,००,९२९/- चा प्रनतबांनधत अन्न पिाथाणचा साठा जप्त करण्यात आला असनू सवण प्रकरर्ी सांबांनधत 

पोलीस सटेशनमध्ये नफयाणि नोंिनवण्यात आलेली आह.े तसचे १६ आसथापना नसल करण्यात आल्या असनू 

१६ वाहन ेजप्त करण्यात आलेली आहते. 

 तसचे माह े एनप्रल-म,े २०२२ मध्ये वा तयािरम्यान िगेलरु, नज.नाांिडे शहर पररसरात प्रनतबांनधत 

अन्न पिाथाणचा साठा आढळल्याची घटना घडलेली नाही. तथानप, नाांिडे नजल्यात जनू, २०२२ ते जलैु, 

२०२२ पयंत ०१ नठकार्ी धाड टाकून रुपये २,९७,८००/- नकां मतीचा प्रनतबांनधत अन्नपिाथाणचा साठा जप्त 

कू न सांबांनधत पोलीस सटेशन येथे सांबांनधत जबाबिार व्यक्तींनवरुध्ि गनु्हा िाखल करण्यात आला आह.े 

 औरांगाबाि नवभागात सन एनप्रल २०२१ ते माचण २०२२ पयंत प्रनतबांनधत अन्न पिाथण प्रकरर्ी 

१३१ कारवाया करण्यात आल्या असनू रुपय े ३,९६,८२,६७२/- नकां मतीचा प्रनतबांनधत अन्न पिाथाणचा 

साठा जप्त करण्यात आला. सांबांनधत सवण प्रकरर्ी नफयाणि नोंिनवण्यात आले आह.े तसचे माह े एनप्रल, 

२०२२ ते जलैु, २०२२ पयंत एकूर् ५४ नठकार्ी धाड टाकून रुपये १,१६,०३,६४१/ नकां मतीचा प्रनतबांनधत 

अन्न पिाथाणचा साठा आढळून आल्यान ेजप्त करण्यात आला. सांबांनधत प्रकरर्ी ५२ एफ.आय.आर. िाखल 

करण्यात आले आहते. 

(५) प्रश्न उि ्भवत नाही. 

 

----------------- 
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गोंवदया वजल्यात आधारभूत हमीभाि धान खरेदी िें द्र सुरु िरण्याबाबत 
 

  

(८) * १४५६८ डॉ.पररणय रु्िे, श्री.प्रविण दरेिर, अॅड.वनरांजन डािखरे, श्री.नागोराि गाणार, 

श्री.प्रिीण दटिे : ताराांवित प्रश्न क्रमाांि १२४६४ ला वदनाांि १५ माचय, २०२२ रोजी वदलेल्या 

उत्तराच्या सांदभायत सन्माननीय अन् न ि नागरी पुरिठा आवण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढुील गोष्टींचा 

खलुासा करतील काय :- 

(१) गोंनिया नजल्यात माह ेम ेमनहन्याच्या सरुुवातीलाच आधारभतू हमीभाव धान खरेिी कें द्र सरुु करण्याच े

ननिशे असनूही नजल्हा माकेटींग फेडरेशन व आनिवासी महामांडळाच्यावतीन ेसांचानलत धान खरेिी कें द्र सरुु 

झाले नसल्यामळेु शतेकऱयाांना धान नवक्री करता येत नसल्याच े माह े मे, २०२२ मध्ये वा तयािरम्यान 

ननिशणनास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, खरीप हांगामात बोनस ऐवजी शतेकऱयाांना सानगु्रह अनिुान िणे्याची घोषर्ा शासनान े

करुनही तयाची अांमलबजावर्ी झाली नाही, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, गोंनिया नजल्यात आधारभतू हमीभाव धान खरेिी कें द्र सरुु करण्याची मागर्ी सथाननक 

लोकप्रनतननधी व शतेकऱयाांनी शासनाकडे केली आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनान ेचौकशी करुन कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात यते आह,े 

(५) नसल्यास, नवलांबाची कारर्े काय आहते ? 

 

श्री.रविांद्र चव्हाण : (१) शासन ननर्णय, निनाांक ३०/०९/२०२१ अन्वय ेपर्न हांगाम २०२१-२२ (रब्बी) साठी 

निनाांक १ म,े २०२२ ते निनाांक ३० जनू, २०२२ असा धान खरेिी कालावधी नननित करण्यात आला होता. 

तथानप, कें द्र शासनाकडून मांजरुी प्राप्त होऊन शासन पत्र निनाांक ०६/५/२०२२ रोजीच्या पत्रान्वये धान खरेिी 

करण्यास कळनवण्यात आले. तयानसुार ऑनलाईन खरेिी पोटणलवर प्रतयक्षात निनाांक २० म,े २०२२ पासनू धान 

खरेिी सरुु करण्यात आली. सिर धान खरेिीस निनाांक ३१ जलैु, २०२२ पयंत मिुतवाढ िणे्यात आली होती. 

 तयानसुार गोंनिया नजल्यात माकेटींग फेडरेशनमाफण त (नबगर आनिवासी क्षेत्रात) ६३ धान खरेिी 

कें द्राांवर ३५२८ शतेकऱयाांकडून १५,०९,६१४ नक्वांटल धान खरेिी करण्यात आली. तसचे आनिवासी 

नवकास महामांडळामाफण त (आनिवासी उपयोजना क्षेत्रात) ३६ खरेिी कें द्रावर १४५४६ शतेकऱयाांकडील 

४,४४,०५७ नक्वांटल धानाची खरेिी झालेली आह.े  

(२) पर्न हांगाम २०२१-२२ मध्ये कें द्र शासनान ेधानासाठी नननित केलेल्या रुपय े१९४०/- प्रनतनक्वांटल 

इतक्या हमीभावान े शतेकऱयाांकडून धान खरेिी करण्यात येऊन शतेकऱयाांना िये असलेले चकुारे अिा 

करण्यात आले आहते. 

 पर्न हांगाम २०२१-२२ मध्ये नकमान आधारभतू नकां मत खरेिी योजनेंतगणत शतेकऱयाांना 

प्रोतसाहनपर राशी िणे्याबाबत मा.लोकप्रनतननधींकडून शासनास मागर्ी प्राप्त आह.े तयानषुांगान ेकायणवाही 

प्रसतानवत आह.े 

(३) ह ेखरे आह.े 

 गोंनिया नजल्यात सथाननक लोकप्रनतननधींच्या मागर्ीनसुार मा.पालकमांत्री याांच ेअध्यक्षतेखालील 

सनमतीन ेगोंनिया नजल्यात ८३ नवीन धान खरेिी कें द्राांना मांजरूी िणे्यात आलेली आह.े 

(४) व (५) प्रश्न उि ्भवत नाही. 
----------------- 
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राज्यातील उच्च वशक्षण सांस्थाांिडे असलेली अनामत रक्िम ईबीसी विद्यार्थयाांच्या 

शैक्षवणि िापरािररता देण्याबाबत 
 

  

(९) * १३९३९ श्री.विजय ऊर्य  भाई वगरिर, अॅड.वनरांजन डािखरे, श्री.रमेशदादा पाटील, 

श्री.नागोराि गाणार, श्री.रमेश िराड, श्री.अरुण लाड, श्री.प्रिीण दटिे, श्री.प्रविण दरेिर, 

डॉ.पररणय रु्िे : सन्माननीय उच् च ि तांत्र वशक्षण मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) राज्यातील नवद्यापीठाांशी सलांनननत असर्ारी महानवद्यालये नवद्यार्थयांकडून पिनवका, पिवी नकां वा 

पिव्यतु्तर अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेताना शकै्षनर्क शलु्कासह वसनतगहृ, भोजन, शकै्षनर्क सानहतय, ग्रांथालय 

आनर् इतर सनुवधाांसाठी ५०० रुपयाांपासनू अनामत रकमा जमा करतात, परांत ुसिरहू रक्कम अभ्यासक्रम 

परू्ण झाल्यानांतर शासन ननर्णयानसुार शासकीय महानवद्यालयाांनी सांबांनधत नवभागाकडे तसचे खाजगी 

महानवद्यालयाांनी नवद्याथी कल्यार् नवभागाकडे जमा करर्े बांधनकारक असताना रुपये पाचश े कोटींहून 

अनधक रक्कम महानवद्यालयाकडे असल्याच े कॉप्स (केअर ऑफ पनब्लक सफे्टी) सांघटनचे े पिानधकारी 

अमर एकाड याांनी माह ेएनप्रल, २०२२ मध्ये वा तयािरम्यान ननिशणनास आर्ले, ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, अनके महानवद्यालये ही रक्कम नवद्यार्थयांना परत िते नसल्यामळेु राज्यातील उच्च नशक्षर् 

िरे्ाऱया ५४ महानवद्यालयाांकडे रुपये १४ कोटी तर तांत्र नशक्षर् नवभागाांतगणत महानवद्यालयाांकडे रुपये १२ 

कोटी इतकी अनामत म्हर्नू घेतलेली रक्कम महानवद्यालयाांकडे असल्याच े निनाांक २२ एनप्रल, २०२२ 

रोजी वा तयासमुारास ननिशणनास आले, ह ेही खरे आह ेकाय,  

(३) तसचे सिरहू अनामत रक्कमचेा वापर व्हावा याकरीता सिरहू रक्कम ईबीसी नवद्यार्थयाचं्या नवनवध 

गरजाांसाठी वापरण्यात यावी, अशी मागर्ी उच्च व तांत्र नशक्षर् सांचालकाांना केली असनू ईबीसी 

नवद्यार्थयांना नशक्षर्ात आनथणक मित अपरुी पडत असल्यान े महानवद्यालयाांकडे असर्ारी रक्कम ईबीसी 

नवद्यार्थयाचं्या आवश्यक गरजाांसाठी खचण केल्यास तयाांना शकै्षनर्क सहायय नमळेल अशी अपके्षा 

नवद्यार्थयाकंडून व्यक्त होत आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, शकै्षनर्क शलु्कासह नवनवध कारर्ासाठी महानवद्यालयाकडून रक्कम आकारली जात,े परांत ु

नवद्याथी सिरहू सवेेचा लाभ घेतात की नाही याची कुठलीही शहाननशा न करता सरसकट शलु्क आकारले 

जात असनू नवद्यापीठ अनिुान आयोगाच्या ननिशेानसुार सिरहू अनामत रक्कम परत करर्े आवश्यक आह,े 

ह ेही खरे आह ेकाय, 

(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनान े चौकशी करुन ईबीसी नवद्यार्थयांना तयाांच्या नशक्षर्ात आनथणक 

मितीकरीता सिरची अनामत रक्कम वापराकरीता िणे्याबाबत कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आह,े 

(६) नसल्यास, नवलांबाची कारर्े काय आहते ? 
  

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

(२) होय. 

(३) ह ेअांशत: खरे आह.े 

(४) ह ेअांशत: खरे आह.े 

(५) अनामत रकमचेा ईबीसी नवद्यार्थयांच्या आनथणक मितीकरीता वापर करर्ेबाबत अद्याप ननर्णय झालेला 

नाही. 

(६) प्रश्न उि ्भवत नाही. 
----------------- 
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राज्य पररिहन महामांडळातील िमयचाऱ याांना प्रोासाहन भत्ता देण्याबाबत 
 

  

(१०) * १४०९१ श्री.रामदास आांबटिर, श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रिीण दटिे, श्री.चांद्रशेखर 

बािनिुळे, श्री.रणवजतवसांह मोवहते-पाटील : सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील 

काय :- 

(१) राज्य पररवहन महामांडळ कामगाराांच्या सांपकाळात महामांडळान े केलेल्या कामगाराांच्या बिल्या 

मा.उच्च न्यायालयान े रद्दबातल ठरनवल्या असनू सांपकरी कामगाराांना जाहीर केलेले भत्त े तातडीन े      

िणे्याच े तसचे कोरोना काळात काम केलेल्या कमणचाऱयाांना निनाांक २३ माचण, २०२० ते निनाांक             

३१ नडसेंबर, २०२० या काळात प्रनतनिन ३०० रुपये भत्ता िणे्याच ेआिशे न्यायालयान ेनिले आहते, ह ेखरे 

आह ेकाय, 

(२) असल्यास, राज्यातील एस.टी.महामांडळातील आवश्यक सवेेअांतगणत सांचारबांिी कालावधीत प्रतयक्ष 

सवेा िरे्ाऱ या कमणचाऱ याांना प्रनतनिन ३०० ू पये नवशषे प्रोतसाहन भत्ता माह ेमाचण, २०२० पासनू सांचारबांिी 

सांपपेयंत िणे्याच ेआिशे निनाांक २९ ऑक्टोबर, २०२१ रोजी महामांडळान ेकाढूनही अद्याप सवेा िरे्ाऱ या 

कमणचाऱ याांना प्रोतसाहन भत्ता निला नसल्याच ेनिनाांक १६ म,े २०२२ रोजी वा तयासमुारास ननिशणनास आले, 

ह ेखरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनान ेचौकशी करुन सांपकाळात केलेल्या बिल्या रद्द करण्यासांिभाणत 

तसचे कमणचाऱयाांना जाहीर केलेले भत्त े व कोरोना काळात केलेल्या कामाच े प्रोतसाहन भत्त े िणे्याबाबत 

कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, नवलांबाची कारर्े काय आहते ? 

 

श्री.एिनाथ वशांदे : (१), (२) व (३) मा.उच्च न्यायालय, मुांबई याांच्या निनाांक ०७/०४/२०२२ रोजीच्या 

अांनत म आिशेाच्या अनषुांगान,े सांपकालावधीत जे कमणचारी सांपात सहभागी होते व ज्याांच्या बिल्या झाल्या 

आहते, अस ेकमणचारी निनाांक २२/०४/२०२२ रोजी नकां वा ततपवुी हजर होतील तयाांच्या बिल्या रद्द करुन 

तयाांना बिलीपवुीच्या नठकार्ी हजर करुन घेण्याबाबत, निनाांक ०८/०४/२०२२ रोजी पररपत्रकीय सचूना 

प्रसाररत करण्यात आल्या आहते. 

 तसचे कोनवड-१९ या आजाराच्या पार्श्णभमुीवर शासनाद्वारे करण्यात आलेल्या सांचारबांिीच्या 

कालावधीत राज्य पररवहन महामांडळाच्या अतयावश्यक सवेेअांतगणत प्रतयक्ष कतणव्य बजावर्ाऱया रा.प. 

कमणचारी व पयणवेक्षक याांना प्रनतनिन/प्रनतकतणव्य रुपये ३००/- नवशषे प्रोतसाहन भत्ता िणे्याबाबतच्या सचूना 

निनाांक ३०/०४/२०२० व निनाांक २९/१०/२०२१ रोजीच्या पररपत्रकान्वये िणे्यात आल्या आहते. 

तयानसुार सांचारबांिी काळात प्रतयक्ष कामनगरी केलेल्या एकूर् ४७,८६७ कमणचाऱयाांना रुपय े

२६,२९,८१,८५२/- (रुपये सव्वीस कोटी एकोर्तीस लाख ऐक्याऐ ांशी हजार आठश ेबावन्न फक्त) एवढी 

रक्कम कोनवड भत्ता म्हर्नू अिा करण्यात आली आह.े 

(४) प्रश्न उि ्भवत नाही. 

 
----------------- 
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उरण (वज.रायगड) मधील खोपटा खाडीमध्ये रसायनयुक्त साांडपाणी सोडत असल्याबाबत 

 
  

(११) * १३७६७ 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 : 

सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) उरर् (नज.रायगड) मधील भेंडखळ हद्दीमधील नाल्याांमधनू खोपटा खाडीमध्ये घातक रसायन सोडत 

असल्याच ेमाह ेएनप्रल, २०२२ मध्ये वा तयािरम्यान ननिशणनास आले, ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, उक्त घातक रसायनाांमळेु येथील पयाणवरर्ाला व जैवनवनवधतेला धोका ननमाणर् होत असनू 

अशा घटना वारांवार घडत असतानाही प्रिषूर् ननयांत्रर् मांडळ व प्रशासनाच ेयाकडे िलुणक्ष होत असल्यान े

सांबांनधताांवर कारवाई करण्याची मागर्ी तथेील सथाननक नागररकाांकडून होत आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनान ेचौकशी करुन सांबांनधत िोषींनवरुध्ि कोर्ती कारवाई केली वा 

करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, नवलांबाची कारर्े काय आहते ? 

 

श्री.एिनाथ वशांदे : (१) व (२) उरर् (नज.रायगड) तालकु्यातील भेंडखळ परर सरातील खाडीजवळ 

रसायनयकु्त साांडपार्ी टँकरद्वारे सोडत असले बाबतची तक्रार निनाांक २६/०४/२०२२ रोजी िरूध्वनीद्वारे 

प्राप्त झाली होती. तयाअनषुांगान ेमहाराष्ट्र प्रिषूर् ननयांत्रर् मांडळामाफण त करण्यात आलेल्या पाहर्ी िरम्यान 

सिर परर सरात अज्ञात व्यक्तीद्वारे टँकरद्वारे रसायनयकु्त साांडपार्ी खाडीजवळ सोडले असल्याच ेग्रामसथाांनी 

कळनवले होते. 

 अशा प्रकारच्या घटना घडू नये यासाठी तहनसलिार, उरर् व भेंडखळ ग्रामपांचायत याांना योनय ती 

कायणवाही करण्यात यावी तसचे अशा बेकायिशेीर घटना ननिशणनास आल्यास सांबनधताना कळनवण्यात 

यावे यासाठी महाराष्ट्र प्रिषूर् ननयांत्रर् मांडळामाफण त निनाांक ०६/०५/२०२२ व १५/०७/२०२२ रोजीच्या 

पत्रान्वये सांबांनधताांना सचूना िणे्यात आल्या आहते. मतसयव्यवसाय नवभाग रायगड-अनलबाग कडून प्राप्त 

मानहतीनसुार उरर्, नजल्हा रायगड पररसरातील खाडी नकनाऱयावर मतृ मास े आढळल्याबाबतच े

मच्छीमाराांच ेननवेिन तयाांच्या कायाणलयाकडे प्राप्त झालेले नाही. 

(३) सिर घटनचे्या अनषुांगान ेमहाराष्ट्र प्रिषूर् ननयांत्रर् मांडळामाफण त उरर् पोलीस ठार्े येथे प्रथम खबर 

अहवाल (F.I.R) निनाांक ३०/७/२०२२ रोजी िाखल करण्यात आला आह.े 

(४) प्रश्न उि ्भवत नाही. 
----------------- 

  

राज्यातील उच्च माध्यवमि शाळा तसेच िवनष्ठ महाविद्यालयातील  

िाढीि पदाांना मान्यता देण्याबाबत 
 

  

(१२) * १४३०७ श्री.िवपल पाटील, श्री.जयांत आसगाििर, डॉ.सधुीर ताांबे, डॉ.िजाहत वमर्ाय, 

श्री.राजेश राठोड, श्री.अवभवजत िांजारी, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सवतश चव्हाण, श्री.बाळाराम 

पाटील, श्री.विशोर दराडे : ताराांवित प्रश्न क्रमाांि ११९३९ ला वदनाांि १५ माचय, २०२२ रोजी 

वदलेल्या उत्तराच्या सांदभायत सन्माननीय शालेय वशक्षण मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) राज्यातील कननष्ठ महानवद्यालयाकडे व्यपगत पिाांच े पनुजीवन व प्रसथानपत वाढीव पिाांसाठी मांजरुी 

नमळण्यासाठी सांबांनधताांकडून सांबांनधत नवभागाकडे वारांवार मागर्ी करण्यात येत असल्याच ेमाह े नडसेंबर, 

२०२१ मध्ये वा तयािरम्यान ननिशणनास आले, ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, उच्च माध्यनमक शाळा / कननष्ठ महानवद्यालयातील सन २००३-२००४ ते २०१८-२०१९ 

या कालावधीतील परू्णवेळ ८८३ आनर् अधणवेळ ४१२ अस ेएकूर् १२९५ वाढीव पिाांना वेतनासह मान्यता 

निली नसनू तयामधील सध्या ४२८ परू्णवेळ आनर् ९३ अधणवेळ नशक्षक कायणरत असनू सिर सवण कायणरत 

५२१ नशक्षक नवनावेतन काम करीत आहते, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, राज्यातील अनिुाननत कननष्ठ महानवद्यालयाांमध्ये िरवषी कायणभार वाढल्यामळेु ननमाणर् 

होर्ारे वाढीव पि मांजरू करण्याबाबत वाढीव पिाांचा प्रसताव तसचे व्यपगत झालेल्या वाढीव पिाांना पनु्हा 

मान्यता िणे्याबाबत सवण तपासण्या करुन प्रसताव शासनास सािर झाला आह े काय, असल्यास, 

नजल्हाननहाय कननष्ठ महानवद्यालय व तयातील वाढीव पिाांची सांख्या नकती आह,े 

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनान े चौकशी करुन व्यपगत पिाांच े पनुजीवन व प्रसथानपत वाढीव 

पिाांना मांजरुी िऊेन तयानसुार ननधीची तरतिू करण्याबाबत सिर नशक्षकाांना पवूणलक्षी प्रभावान ेमान्यता िऊेन 

वेतन सूु  करण्याबाबत कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात यते आह,े 

(५) नसल्यास, नवलांबाची कारर्े काय आहते ? 

 

श्री.वदपि िेसरिर : (१), (२), (३) व (४) राज्यातील उच्च माध्यनमक शाळातील १२९३ वाढीव पिाांस 

मान्यता िरे्ेबाबतचा प्रसताव शासनास प्राप्त झालेला असनू प्रसतावाच्या अनषुांगान ेवाढीव पिाांना मान्यता 

िणे्यासांिभाणची कायणवाही शासनसतरावर सरुु आह.े 

(५) प्रश्न उि ्भवत नाही. 
----------------- 

  

राज्यातील मराठी माध्यमाांच्या शाळाांमधून वशक्षण घेतलेल्या उमेदिाराांना नोिरीिररता 

अपात्र ठरविण्यात येत असल्याबाबत 
 

  

(१३) * १४१८८ डॉ.प्रज्ञा साति, श्री.राजेश राठोड, श्री.अवभवजत िांजारी, डॉ.सधुीर ताांबे, 

श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.जयांत आसगाििर, डॉ.िजाहत वमर्ाय, श्री.मोहनराि िदम : 

सन्माननीय शालेय वशक्षण मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) राज्यात सीबीएसई नकां वा आयसीएसई मांडळाांच्या शाळाांमधनू नशक्षर् न घेता केवळ मराठी 

माध्यमाांच्या शाळाांमधनू नशक्षर् घेतलेल्या मराठी उमिेवाराांना नोकरीकरीता अपात्र ठरनवण्यात येत 

असल्याच ेनिनाांक ३१ माचण, २०२२ रोजी वा तया समुारास ननिशणनास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, सिर बाबीस शासनान ेप्रनतबांध केला नाही तर राज्यातील मराठी माध्यमाच्या शाळाांमधनू 

नशक्षर् घतेलेल्या मराठी उमिेवाराांना रोजगार नाकारण्याच्या घटनाांमध्ये वाढ होव ूशकत,े ह ेही खरे आह े

काय, 

(३) असल्यास, शासनान े मराठी माध्यमातनू नशक्षर् घतेलेल्या पात्र आनर् सक्षम उमिेवाराांना नोकरी न 

नाकारता तयाांना नोकरीत सामावनू घेर्े बांधनकारक करण्यात यावे, असा कायिा करण्याबाबत तरतिूी 

करण्याच ेशासनान ेप्रसतानवत केले आह ेकाय, 
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(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनान े चौकशी केली आह े काय, चौकशीत काय आढळून आले, 

तयानषुांगान े मराठी माध्यमाांच्या शाळाांमधनू नशक्षर् घेतलेल्या, तसचे नोकरीसाठी पात्र आनर् सक्षम 

उमिेवाराांना नोकरी न नाकारता तयाांना नोकरीत सामावनू घेण्यासाठी नवशषे कायिा करण्याबाबत कोर्ती 

कायणवाही केली वा करण्यात येत आह,े 

(५) नसल्यास, नवलांबाची कारर्े काय आहते ? 

 

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

 शासनाच्या शालेय नशक्षर् नवभागाकडून पनवत्र प्रर्ालीमाफण त नशक्षर् सवेक पिभरती केली जाते. 

सिर पिाांची भरती पनवत्र प्रर्ालीद्वारे, नशक्षक अनभयोनयता चाचर्ी मधनू ननकष पात्र ठरर्ाऱया उमिेवाराांची 

ननयकु्ती केली जाते. मराठी माध्यमातनू नशक्षर् घतेलेल्या नवद्यार्थयांना नवभागामाफण त नोकरीमध्ये 

डावलले/अपात्र ठरनवले जात नाही. 

(३), (४) व (५) प्रश्न उि ्भवत नाही. 
----------------- 

  

जलजीिन वमशन अांतगयत असलेल्या अखवचयत वनधीबाबत 
 

  

(१४) * १३८६३ श्री.अब्दुल्लाखान दुरायणी, श्री.सवतश चव्हाण, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.विजय ऊर्य  

भाई वगरिर, श्री.चांद्रशेखर बािनिुळे, डॉ.पररणय रु्िे, श्री.सरेुश धस, श्री.प्रसाद लाड, 

डॉ.रणवजत पाटील, श्री.प्रिीण दटिे, श्री.नागोराि गाणार, श्री.गोवपचांद पडळिर, श्री.वनलय 

नाईि, अॅड.वनरांजन डािखरे, श्री.राजहांस वसांह, श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.चांदूभाई पटेल : 

सन्माननीय पाणीपुरिठा ि स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) कें द्र व राज्य शासनाचा नहससा असलेल्या जल जीवन नमशनअांतगणत सन २०२४ पयंत राज्यातील 

ग्रामीर् भागात रुपये १ कोटी ४२ लाख ३६ हजार नळजोडण्या िणे्याच ेउनद्दष्ट ठरनवण्यात आले आह,े ह ेखरे 

आह ेकाय, 

(२) असल्यास, सन २०२४ पयंत जल जीवन नमशन अांतगणत जारी केलेल्या ननधीपकैी केवळ २५ टक्केच 

ननधी प्रतयक्षात खचण झाल्याच ेसन २०२१-२०२२ िरम्यान ननिणशनास आले असनू सिरहू नमशनअांतगणत ३ 

वषाणत केवळ १५ टक्के उनद्दष्ट परू्ण झाले, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, निनाांक १५ ऑगसट, २०१९ पासनू सूु  झालेल्या या नमशनअांतगणत मागील ३ वषाणत कें द्र 

व राज्य शासनान े नकती ननधी उपलब्ध कू न निला व नकती ननधी खचण करण्यात आला, तसचे सिरहू 

योजनचे्या उनद्दष्टपतूीबाबत नजल्हाननहाय थोडक्यात मानहती काय आह,े 

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनान ेचौकशी करुन वरील योजनचे्या ननधी खचाणबाबत, पतुणतेसाठी व 

सक्षम अांमलबजावर्ीसाठी कोर्ती उपाययोजना व कायणवाही केली वा करण्यात येत आह,े 

(५) नसल्यास, नवलांबाची कारर्े काय आहते ? 

 

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

 राज्यातील ग्रामीर् भागातील १,४६०८,५३२ कुटुांबाांना नळ जोडण्या िणे्याच े उनिष्ट ठरनवण्यात 

आले आह.े 
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(२) ह ेखरे नाही. 

 जल जीवन नमशन कायणक्रमाांसाठी सन २०२१-२०२२ पयंत राज्य व कें द्र नहससा नमळून रुपये 

२८५५६६.२३ लक्ष इतका ननधी खचण करण्यात आला आह.े  

(३) सन २०१९-२०२० पासनू कें द्र व राज्य शासनाकडून प्राप् त झालेला ननधी व खचण झालेल्या ननधीचा 

तपशील खालीलप्रमार्े आह े:- 

कें द्र शासन     (ू पये लाखात) 

अ.क्र. वषण मागील वषीची नशल्लक 

व्याज व इतर जमा 

उपलब्ध ननधी एकूर् ननधी खचण 

१ २०१९-२० २५२९५.०८ ३९१५४.७० ६४४४९.७८ ३६२५३.४० 

२ २०२०-२१ २८१९६.३७ ५३८८१.३२ ८२०७७.६९ ५४८२९.०० 

३ २०२१-२२ २७२४८.६९ १७५०५९.१७ २०२३०७.८६ ५७०८२.०३ 

  

राज्य शासन     (ू पये लाखात) 

अ.क्र. वषण मागील वषीची नशल्लक 

व्याज व इतर जमा 

उपलब्ध ननधी एकूर् ननधी खचण 

१ २०१९-२० ४६८२७.८४ ३५५१८.९५ ८२३४६.७९ ५०५९९.५३ 

२ २०२०-२१ ३१७४७.२६ ४७७४०.०० ७९४८७.२६ ४३५३१.१७ 

३ २०२१-२२ ३५९५६.०९ १८४६३९.०९ २२०५९५.१८ ५३२७१.१० 

  

नजल्हा ननहाय नळजोडर्ीची मानहती पढुीलप्रमार्े :- 

(१) अहमिनगर-५३७२०६ (२) अकोला-१६८८८९ (३) अमरावती-३५५७४२ (४) औरांगाबाि-

३२३८८७ (५) बीड-२२०६६७ (६) भांडारा-१५६३९० (७) बलुढार्ा-३६३८९४ (८)चांद्रपरू-२००,५०९ 

(९) धळेु-२९०४५० (१०) गडनचरोली-१४५५९७ (११) गोंनिया-१७९७७३ (१२) नहांगोली-१४१५२१ 

(१३) जळगाव-६८१२१६ (१४) जालना-२९८५६७ (१५) कोल्हापरू-५३६८६५ (१६) लातरु-३१७१५२ 

(१७) नागपरू-३३४०८२ (१८) नाांिडे-३१३५६६ (१९) नांिरुबार-१२७४३७ (२०) नानशक-५६३६१० 

(२१) उसमानाबाि-२२२१७८ (२२) पालघर-१४६२४६ (२३) परभर्ी-१६८७७४ (२४) परु्-े७४४०९३ 

(२५) रायगड-४२३५५२ (२६) रतनानगरी-२७६१५६ (२७) साांगली-२९७२०८ (२८) सातारा-४७५८१८ 

(२९) नसांधिुगूण-१२५११७ (३०) सोलापरू-४७५३२७ (३१) ठार्-े१४३१८६ (३२) वधाण-२१८७५९ (३३) 

वानशम-१४५१४३ (३४) यवतमाळ-३१३२०४ 

(४) जल जीवन नमशन कायणक्रम यशसवीररतया राबनवण्यासाठी शासन सतरावू न वेळोवेळी क्षेनत्रय 

कायाणलयाशी समन्वय ठेवनू आढावा घेवनू पाठपरुावा करण्यात आला आह.े 

(५) प्रश्न उि ्भवत नाही.   

  

----------------- 
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राज्यातील माध्यवमि शाळाांमध्ये वशिणाऱया विद्यार्थयाांचा  

शैक्षवणि दजाय सुधारण्याबाबत 
 

  

(१५) * १३८५० अॅड.वनरांजन डािखरे, श्री.प्रविण दरेिर, डॉ.पररणय रु्िे, श्री.नागोराि गाणार, 

श्री.गोवपचांद पडळिर : सन्माननीय शालेय वशक्षण मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) राज्यात माध्यनमक शाळाांमध्ये नशकर्ाऱया नवद्यार्थयांचा शकै्षनर्क िजाण सधुारण्याची आवश्यकता 

असल्याच ेमाह ेम,े २०२२ मध्ये वा तयासमुारास ननिशणनास आले असनू राज्यातील इतर भागाांच्या तलुनते 

मुांबई शहर, उपनगरासह ठार्े नजल्यातील माध्यनमक शाळाांमध्ये नशकर्ाऱया नतसरी, पाचवी, आठवी 

आनर् िहावीच्या नवद्यार्थयाचंी शकै्षनर्क नसथती नचांताजनक झाल्याच ेराष्ट्रीय सांपािर्कू सवेक्षर्ात निसनू 

आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, गनर्त, नवज्ञानासह, भाषा, समाजशास्त्र आनर् इांग्रजी नवषयाांतील नवद्यार्थयांची सरासरी 

प्रगती ५० टक्क्याांपके्षाही कमी असनू इयत्ता १० वी तील ९० टक्क्याांपके्षा अनधक नवद्यार्थयांना नवज्ञान, 

सामानजक शास्त्रातील प्राथनमक सांकल्पना सपष्ट झाली नसनू नवद्यार्थयांची या सवणच नवषयाांमध्ये कामनगरी 

सधुारण्याची आवश्यकता आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, राज्याच े मा.राज्यमांत्री, शालेय नशक्षर् याांनी िखेील माह े म,े २०२२ च्या शवेटच्या 

आठवड्यात आयोनजत करण्यात आलेल्या कायणक्रमात शाळाांमध्ये नवद्यार्थयांना िजेिार नशक्षर् नमळत 

नसल्याची खांत व्यक्त केली आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनान े चौकशी केली आह े काय, चौकशीत काय आढळून आले, 

तद्नसुार नवद्यार्थयांना िजेिार नशक्षर् िऊेन नवद्यार्थयांची गरु्वत्ता वाढनवण्याबाबत कोर्ती उपाययोजना केली 

वा करण्यात येत आह,े 

(५) नसल्यास, नवलांबाची कारर्े आहते ? 

 

श्री.वदपि िेसरिर : (१) व (२) अांशत: खरे आह.े 

(३) ह ेखरे नाही. 

(४) व (५) नवद्यार्थयांची गरु्वत्ता वाढनवण्याबाबत:-   

 १. इयत्ता २ री ते १० वी साठी “सते”ू अभ्यास राबनवण्यात येत आह.े 

 २. इयत्ता पनहली ते पाचवीच्या नवद्यार्थयांसाठी भाषा व गनर्त नवषयासाठी कायणपनुसतका, नवद्या 

प्रवेश मागणिनशणका, नवद्याथी कृतीपनुसतका या अध्ययनाच्या दृढीकरर्ासाठी सरावाकरीता िणे्यात आलेल्या 

आहते. 

 ३. राज्यातील पवूण प्राथनमक ते पाचवी पयंतच्या शांभर टक्के नवद्यार्थयांच्या पायाभतू भानषक 

साक्षरता व गनर्त क्षमता नवकनसत होण्यासाठी नवनवध प्रनशक्षर् कायणक्रम, नवद्यार्थयांसाठी अध्ययन 

सानहतयाची नननमणती करण्यात येत आह.े 

 ४. राज्य अध्ययन सांपािर्कू सवेक्षर् व पायाभतू चाचर्ी तसचे इयत्ता नतसरी ते िहावीच्या 

नवद्यार्थयाणसाठी ननयतकानलक (पानक्षक) मलू्याांकन चाचर्ी घेण्याची तजवीज ठेवली आह.े 

 

----------------- 
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सोलापूर वजल्यातील शालेय विद्यार्थयाांच्या गणिेशासाठी वमळालेला वनधी शाळा 

व्यिस्थापन सवमायाांना वितररत िरण्याबाबत 
 

  

(१६) * १४३०४ श्री.रणवजतवसांह मोवहते-पाटील : सन्माननीय शालेय वशक्षण मांत्री पढुील गोष्टींचा 

खलुासा करतील काय :- 

(१) राज्यातील नजल्हा पररषि, महानगरपानलका, नगरपानलकाांच्या शाळाांमधील पनहली ते आठवीतील 

नवद्यार्थयांना शाळा सरुु झाल्यानांतर पनहल्याच निवशी गर्वेश नमळावेत अस े आिशे शालेय नशक्षर् व 

क्रीडा नवभागान ेनिले आहते, ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, सोलापरू नजल्याला नवद्यार्थयाचं्या गर्वेशासाठी शासनान ेरुपये ८ कोटी ९० लाख िवेनूही 

निनाांक २५ म,े २०२२ अखेर एक मनहना होवनूही पैस े शाळा व्यवसथापन सनमतयाांना नवतरर त झालेल े

नाहीत, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, राज्य शासनाकडून गर्वेशासाठी मांजरू झालेला ननधी सांबांनधत नजल्याला नवतररत 

झाल्यानांतर १५ निवसात सवण शाळा व्यवसथापन सनमतयाांना वगण करर्े बांधनकारक आह,े ह ेही खरे आह े

काय, 

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनान े चौकशी करुन सोलापरू नजल्यातील शालेय नवद्यार्थयांना 

गर्वेशासाठी नमळालेला ननधी अद्यापही शाळा व्यवसथापन सनमतयाांना नवतरीत न होण्याची कारर्े काय 

आहते ? 

 

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

(४) कें द्र शासनान ेकें द्र परुसकृत योजनाांची ननधी नवतरर् Public Financial Management System 

(PFMS) प्रर्ालीद्वारे करण्याच े ननिशे निले आहते. तयानषुांगान े समग्र नशक्षा कायणक्रमाांतगणत ननधी 

नवतरर्ाबाबत बँक ऑफ महाराष्ट्र माफण त कामकाज पानहले जात आह.े PFMS प्रर्ाली नवीन असल्यामळेु 

तसचे, बँकेस येर्ाऱया ताांनत्रक अडचर्ीमळेु मोफत गर्वेश योजनचे ेअनिुान शाळा व्यवसथापन सनमतीच्या 

खातयावर वगण करण्यास नवलांब होत आह.े 
 

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

शासनाच्या वशक्षण शुल्ि सुधारणा सवमतीचा अहिाल प्रलांवबत असल्याबाबत 
 

  

(१७) * १४६६४ श्री.अमोल वमटिरी, श्री.शवशिाांत वशांदे, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सवतश चव्हाण, 

श्री.अरुण लाड, श्री.राजहांस वसांह : ताराांवित प्रश्न क्रमाांि १२४४५ ला वदनाांि ८ माचय, २०२२ 

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

काय :- 

(१) शासनान े निनाांक २६ ऑगसट, २०१९ रोजी महाराष्ट्र शकै्षनर्क सांसथा (शलु्क ननयमन) अनधननयम 

२०११ मध्ये केलेली सधुारर्ा व तयाअांतगणत तयार केलेले ननयम ह े खाजगी शकै्षनर्क सांसथाांचा फायिा 

करुन िरे्ारे तसचे नवद्याथी-पालकाांवर अन्याय करर्ारे असल्याच्या तक्रारी पालक सांघटनाांनी व पालकाांनी 

शासनाकडे निनाांक १२ एनप्रल, २०२२ रोजी वा तयासमुारास केली, ह ेखरे आह ेकाय, 
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(२) असल्यास, सिर तक्रारीसांिभाणत खाजगी व्यवसथापनाच्या शाळाांकडून आकारण्यात येर्ाऱया मनमानी 

शलु्क वसलुीवर ननयांत्रर् बसावे याकरीता निनाांक ५ माचण, २०२१ रोजी शासनान ेशालेय नशक्षर् नवभागाच े

सहसनचव याांच ेअध्यक्षतेखाली ९ सिसयाांची शलु्क सधुारर्ा सनमती सथापन केली आह,े ह ेही खरे आह े

काय,  

(३) असल्यास, प्रसततु सनमतीन ेशासन ननर्णयानसुार आपला अहवाल तीन मनहन्यात शासनास सािर करर्े 

अपनेक्षत असताना १ वषण होवनूही सनमतीन ेअहवाल शासनास सािर केला नसल्याच ेव तयाबाबत महाराष्ट्र 

राज्य नवद्याथी-पालक नशक्षक महासांघ सांघटनकेडून मा.मखु्यमांत्री याांना ननवेिन निल्याच ेनिनाांक १२ एनप्रल, 

२०२२ रोजी वा तयासमुारास ननिशणनास आले आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, खाजगी नशक्षर् सांसथाांच्या फायद्यासाठी शलु्क अहवालाला निरांगाई केली जात असल्याची 

टीका पालकाांनी केली असनू शलु्क सधुारर्ा सनमतीन ेजार्ीवपवूणक निरांगाई केल्यामळेु सनमती अध्यक्ष व 

सिसयाांवर नशसतभांगाची कायणवाही करावी अशी लेखी तक्रार महाराष्ट्र राज्य नवद्याथी पालक नशक्षक 

महासांघान े केली आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, तसचे, प्रसततु सनमतीन ेआपला अहवाल अद्याप शासनास 

सािर न करण्याची कारर्े काय आहते, 

(५) असल्यास, राज्यातील खाजगी शाळाांकडून मनमानी पध्ितीन ेपालकाांकडून वाढीव शलु्क आकारण्यात 

येत असल्यान े उच्च नशक्षर् नवभागाच्या धतीवर शालेय शलु्क नननित करण्यासाठी शालेय नशक्षर् 

नवभागात शलु्क ननयामक प्रानधकरर् सथापन करण्यात यावे अशीही मागर्ी नशक्षर् सांघटनाकडून करण्यात 

येत आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(६) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनान ेचौकशी करुन सिरहू मागर्ीच्या अनषुांगान ेकोर्ती कायणवाही 

केली वा करण्यात येत आह,े नसल्यास नवलांबाची कारर्े काय आहते ? 

 

श्री.वदपि िेसरिर : (१) नाही. 

(२) होय. 

(३) व (४) शलु्क सधुारर्ा सनमतीन े तयाांचा अहवाल निनाांक ०७/०६/२०२२ रोजी सािर केला आह.े 

महाराष्ट्र राज्य नवद्याथी-पालक-नशक्षक महासांघ याांच ेनवषयाांकीत ननवेिन शासनास प्राप्त झाले आह.े  

(५) व (६) होय, तथानप, राज्यातील शाळाांमधील शलु्क आकारर्ी सांिभाणत महाराष्ट्र शकै्षनर्क सांसथा 

(शलु्क नवननयमन) अनधननयम अांमलात असनू सिर अनधननयमातील तरतिुीनसुार कायणवाही करण्यात येत 

आह.े  
----------------- 

  

रस्ायाांिरील गाड याांिर िापरत असलेल्या पाणी ि बर्ायचा दजाय सुधारण्याबाबत 
 

  

(१८) * १४२५५ डॉ.(श्रीमती) मवनषा िायांदे : सन्माननीय अन्न ि षषध प्रशासन मांत्री पढुील 

गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) रसतयाांवरील गाड्याांवर नवक्री होर्ाऱ या शीतपये,े थांड सरबत याकरीता वापरललेे पार्ी, बफाणचा िजाण 

याची तपासर्ी अन्न व औषध प्रशासन नवभागामाफण त अियापपयंत परू्ण झाली नसल्याच े माह े एनप्रल, 

२०२२ मध्ये वा तयािरम्यान ननिशणनास आले, ह ेखरे आह ेकाय, 
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(२) असल्यास, रसतयाांवरील गाड्याांच्या तपासर्ीकडे प्रशासनाच ेिलुणक्ष झाल्यास नागररकाांच्या नजवीतास 

धोका ननमाणर् होण्याची शक्यता असल्यान े याबाबत शासनान े चौकशी करुन पि े भरण्याबाबत कोर्ती 

कायणवाही केली वा करण्यात येत आह,े 

(३) नसल्यास, नवलांबाची कारर्े काय आहते ?  

 

श्री.सांजय राठोड : (१) ह ेखरे नाही. 

(२) अन्न व औषध प्रशासनाकडून वेळोवेळी तपासण्या करण्यात येत असल्यान ेप्रश्न उि ्भवत नाही. 

 अन्न व औषध प्रशासनातील अन्न नवभागाांतगणत गट-अ व गट-ब सांवगाणतील सरळसवेेच्या 

कोट्यातील ररक्त पि ेभरण्याच्या अनषुांगान ेमागर्ीपत्र महाराष्ट्र लोकसवेा आयोगास पाठनवण्यात आलेले 

आह.े तसचे गट-अ सांवगाणतील पिोन्नतीच्या कोट्यातील ररक्त पि ेभरण्याबाबतची कायणवाही सरुु आह.े 

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

  

राज्यातील अधयिेळ ग्रांथपाल पदाांना पूणयिेळ िरणेबाबत 
 

  

(१९) * १४४३१ श्री.बाळाराम पाटील, श्री.विशोर दराडे : सन्माननीय शालेय वशक्षण मांत्री पढुील 

गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) राज्यातील ५९६ अधणवेळ ग्रांथपाल पिाांना परू्णवेळ करण्यासांिभाणत निनाांक १ सप्टेंबर, २०१८ च्या 

शासन आिशेानसुार शासनान ेशासन ननर्णय काढला आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, २३७६ अधणवेळ ग्रांथपाल पिाांपकैी ५९६ पिाांनाच परू्णवेळ पिावर समावेश करण्याचा 

शासनान ेननर्णय घेतल्यामळेु बाकीच्या पिाांकरीता ननर्णय घेर्ेबाबत शासनाकडे मागर्ी केली जात आह,े ह े

ही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनान ेचौकशी करुन उक्त पिाांना सधु्िा परू्णवेळ करर्ेबाबत कोर्ती 

कायणवाही केली वा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, नवलांबाची कारर्े काय आहते ? 

 

श्री.वदपि िेसरिर : (१) होय, ५९६ अधणवेळ ग्रांथपाल याांच े परू्णवेळ ग्रांथपाल पिी उन्नयन करण्यास 

मान्यता िणे्यात आली आह.े 

(२) व (३) कायणरत अधणवेळ ग्रांथपालाांच ेपरू्णवेळ ग्रांथपाल पिी उन्नयन करण्याची बाब नवचाराधीन आह.े 

(४) प्रश्न उि ्भवत नाही. 
----------------- 

  

वनजामपूर (वज.रायगड) ग्रामपांचायतीस शुध्द पाणीपुरिठा िरण्याबाबत 
 

  

(२०) * १३९८३ श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय पाणीपुरिठा ि स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा 

करतील काय :- 

(१) ननजामपरू (नज.रायगड) शहराला होर्ारा पार्ीपरुवठा काळ निीवर उभारण्यात आलेल्या पार्ी 

योजनतेनू केला जात असनू शहराला परुवठा केला जार्ाऱया पाण्यावर केनमकलयकु्त तवांग आल्यान े

नागररकाांच्या आरोनयावर नवपररत पररर्ाम होत आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 
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(२) असल्यास, कोनशांबळे गावाजवळ काळ निीवर शासनान ेधरर् उभाू न अनके वष ेहोऊनही धरर्ाला 

पाझर व गळती लागल्यामळेु काळ निीतनू वाहत असलेले पार्ी धरर्ात साठत े व ह े पार्ी ननजामपरू 

पार्ीपरुवठा योजनदे्वारे पररसरातील नागररकाांना नवतररत केले जात,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, पोसको सटील कां पनीमाफण त िनूषत पार्ी टँकरद्वारे निीपात्रात सोडण्यात आले असनू 

याबाबतच्या तक्रारी नागररकाांनी मार्गाव पोलीस ठाण्यात केल्या आहते, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनान े चौकशी केली आह े काय, चौकशीत काय आढळून आले व 

तयानषुांगान े सांबांनधत पोसको सटील कां पनीवर कारवाई करुन पररसरातील ननजामपरू ग्रामपांचायतीतील 

रवाळजे पॉवर हाऊस नवळे भागाड एम.आय.डी.सी. मधनू शधु्ि पार्ी नमळण्याबाबत सथाननक नागररकाांनी 

केलेल्या मागर्ीबाबत कोर्ती उपाययोजना केली वा करण्यात यते आह,े 

(५) नसल्यास, नवलांबाची कारर्े काय आहते ? 

 

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

 ग्रपु ग्रामपांचायत ननजामपरू तथा ग्रामपांचायत भागाड या िोन्ही ग्रामपांचायतीअांतगणत येर्ाऱ या 

महसलूी गावाांना करण्यात यरे्ाऱ या नपण्याच्या पाण्याच्या नमनु्याची वेळोवेळी तपासर्ी केली असता सिर 

पार्ी नपण्यास अपायकारक नसल्याच ेआढळून आले आह.े 

(२) ननजामपरू ग्रपु ग्रामपांचायत तालकुा मार्गाव, नज.रायगड याांस पार्ीपरुवठा करर्ारी उद्भव नवनहर काळ 

निीवर कोनशांबळे बांधारा क्षेत्रात आह.े सिरचा बांधारा पाटबांधारे नवभाग, कोलाड ता.रोहा नज.रायगड या 

नवभागाकडे आह.े 

(३) व (४) रायगड नजल्यातील ग्रामपांचायत भागाड, ता.मार्गाव अांतगणत ग्रामपांचायत मौ. तासगाव येथे 

निनाांक ०२/०६/२०२१ रोजी पोसको महाराष्ट्र सटील प्रा.नल., एम.आय.डी.सी., नवळे भागाड याांनी 

अननधकृतपर्े टँकरव्िारे केनमकल सदृश द्रवपिाथण सिर कां पनीसमोरच्या मोकळया जागते ररकामा कू न 

तया पररसरातील सावणजननक आरोनयास धोका ननमाणर् होईल अस ेबेकायिशेीर कृतय केल्याबाबतची प्रथम 

खबर हकीकत (F.I.R) सथाननक गनु्हा अन्वेषर् शाखेमध्ये खबर क्र. १३४ अन्वये निनाांक ०३/०६/२०२१ 

रोजी गनु्हा िाखल करण्यात आला असनू पोनलसाांकडून पढुील कायणवाही करण्यात यते आह.े 

 तसचे, ग्रपु ग्रामपांचायत ननजामपरू याांच्या मागर्ीनसुार जल जीवन नमशन अांतगणत ननजामपरू, 

ता.मार्गाव नळ पार्ीपरुवठा येाजनचे ेरुपये १८९.८७ लक्ष रकमचे ेकाम मांजरू झाले आह.े याअांतगणत नवीन 

उद्भव नवनहर, उध्वण वानहनी, पांप व जलशधु्िीकरर् कें द्र ननमाणर् करण्यात येर्ार आह.े सिर प्रकल्पाच ेकाम 

सूु  झाले असनू माह ेमाचण, २०२३ अखेरपयंत काम परू्ण करण्याच ेननयोजन करण्यात आलेले आह.े 

 तसचे, ग्रामपांचायत भागाड, ता.मार्गाव क्षेत्राअांतगणत महसलूी गावाांना महाराष्ट्र औद्योनगक नवकास 

महामांडळ (M.I.D.C) माफण त कुां डनलका निीवरील रवाळजे येथील उद्भवावू न पाईपद्वारे जलशधु्िीकरर् 

कें द्रातनू पार्ीपरुवठा करण्यात येत आह.े 

(५) प्रश्न उि ्भवत नाही. 
----------------- 

  

खाजगी व्यिस्थापनाच्या विनाअनुदावनत िगय तुिड याांना अनुदान देणेबाबत 
  

(२१) * १४०२१ श्री.विशोर दराडे, श्री.बाळाराम पाटील : सन्माननीय शालेय वशक्षण मांत्री पढुील 

गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) राज्यात खाजगी व्यवसथापनाच्या अनके शाळाांना सन २०१२-२०१३ व २०१३-२०१४ या 

कालावधीत नवद्याथी सांख्या वाढीमळेु नवनाअनिुाननत वगण तकुड्या िणे्यात आलेल्या आहते, ह ेखरे आह े

काय, 

(२) असल्यास, सिरहू नवनाअनिुाननत वगण तकुड्याांना नवनाअनिुान ततवावर मान्यता नमळाल्यानांतर ४ वषण 

परू्ण झाल्यानांतर या वगण तकुड्याांच ेमलु्याांकन झाले, ह ेखरे आह ेकाय, 

(३) तसचे, मलु्याांकन झालेल्या परांत ु अघोनषत प्राथनमक, माध्यनमक व उच्च माध्यनमक शाळाांच्या 

प्रसतावाांची यािी आयकु्त (नशक्षर्) याांच्या सतरावर निनाांक ०१ नोव्हेंबर, २०२१ रोजी प्रनसध्ि झालेल्या 

याद्यामधील पात्रतेबाबतच्या हरकती तसचे त्रटुींची पतूणता करण्याबाबत सांबांनधत शाळा/सांसथाांना निनाांक ६ 

नडसेंबर, २०२१ रोजीपयंत सनूचत करण्यात आल्याबाबतची कायणवाही परू्ण झाली आह ेकाय, 

(४) असल्यास, आयकु्त (नशक्षर्) याांच्याकडून याबाबतचा पररपरू्ण प्रसताव शासनास प्राप्त झाला आह ेकाय, 

तसचे याबाबत मांत्रीमांडळाच्या मान्यतेन ेयोनय तो ननर्णय घेण्यात आला आह ेकाय, 

(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनान ेचौकशी करुन उक्त नवनाअनिुाननत वगण तकुड्याांची सवण सतरावर 

एकनत्रत केलेल्या मानहतीच्या आधारे अनिुानासाठी यािी प्रनसध्ि कू न अनिुान िरे्ेबाबत कोर्ती 

कायणवाही केली वा करण्यात येत आह,े 

(६) नसल्यास, नवलांबाची कारर्े काय आहते ? 
  

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

(२), (३), (४) व (५) सन २०१२-२०१३ व २०१३-२०१४ मध्ये मांजरू करण्यात आलेल्या नसैनगणक वाढीच्या 

तकुड्याची शासन पत्र, निनाांक ३१/०७/२०१९ मधील मदु्याांनसुार तपासर्ी करण्यात आली. तसचे, या 

मलु्याांकन झालले् या अघोनषत शाळाांची यािी नशक्षर् सांचालनालय सतरावर प्रनसध्ि करण्यात आली. 

याबाबतच्या हरकती व सचूना नवचारात घेऊन आयकु्त (नशक्षर्), म.रा., परु्े याांच्याकडून अघोनषत प्राथनमक, 

माध्यनमक व उच्च माध्यनमक/क.म.नप. शाळा/तकुड्याांना अनिुानास पात्र ठरनवण्याचा प्रसताव निनाांक 

०२/०२/२०२२ च्या पत्रान्वये शासनास प्राप्त झाला आह.े सिरहू प्रसतावामध्य ेत्रटुी असलेल्या शाळाांना एक 

सांधी िऊेन त्रटुी पतुणता केलले्या शाळाांची मानहती निनाांक ३० जनू, २०२२ पयंत सािर करण्याबाबत आयकु्त 

(नशक्षर्) याांना कळनवण्यात आल ेआह.े याबाबतचा प्रसताव शासनास प्राप्त झाललेा नाही.  

 सिरहू प्रसताव मा.मांत्रीमांडळाच्या ननर्णयाथण सािर करण्याची बाब नवचाराधीन आह.े  

(६) प्रश्न उि ्भवत नाही. 
----------------- 

  

राज्यातील वशक्षि ि वशक्षिेतर िमयचाऱयाांची ररक्त पदे भण्याबाबत 
 

  

(२२) * १४२२८ श्री.विक्रम िाळे, श्री.सवतश चव्हाण, श्री.बाळाराम पाटील, श्री.िवपल पाटील : 

सन्माननीय शालेय वशक्षण मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) राज्यातील शाळाांमध्य ेमाह ेमाचण, २०२२ अखेर प्राथनमक, माध्यनमक व उच्च माध्यनमक अनिुाननत व 

नवनाअनिुाननत शाळेतील नशक्षकाांची व नशक्षकेतर कमणचाऱयाांची नकती पि ेररक्त आहते, 

(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनान ेचौकशी करुन सिरहू पि ेभरण्याबाबत कोर्ती कायणवाही केली वा 

करण्यात येत आह,े 

(३) नसल्यास, नवलांबाची कारर्े काय आहते ? 
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श्री.वदपि िेसरिर : (१) राज्यातील नशक्षक व नशक्षकेतर कमणचाऱयाांची ३२२०८ इतकी पि ेररक्त आहते. 

(२) माह े नोव्हेंबर, २०२१ मध्ये घेण्यात आलेल्या नशक्षक पात्रता परीक्षेचा (TET) ननकाल घोनषत 

करण्यास व नशक्षक अनभयोनयता व बधु्िीमत्ता चाचर्ी-२०२२ (TAIT) च े आयोजन करण्याबाबत 

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा पररषि, परु्े याांना कळनवण्यात आले आह.े 

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

  

मुांबई विद्यापीठाच्या ‘बीएस्सी हॉवस्पटॅवलटी स्टडीज’ अभ्यासक्रमासाठीच्या शुल्ि 

वनवितीमध्ये सुधारणा िरण्याबाबत 
 

  

(२३) * १४१६० श्री.विलास पोतनीस : सन्माननीय उच् च ि तांत्र वशक्षण मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा 

करतील काय :- 

(१) मुांबई नवद्यापीठाच्या नवद्वत पररषिने े ‘बी.एससी.हॉनसपटॅनलटी सटडीज’ या अभ्यासक्रमासाठी शलु्क 

नननिती करताना केलेल्या चकुीचा पररर्ाम नवद्यार्थयावंर झाल्याच े निनाांक २६ एनप्रल, २०२२ रोजी वा 

तयासमुारास ननिशणनास आले, ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, सिरहू शलु्क नननिती प्रनक्रयते चकू झाल्याच ेमुांबई नवद्यापीठान ेमान्य कू न िहा मनहन े

होवनूही अद्याप सधुारर्ा न झाल्यान ेतीन हजाराांहून अनधक नवद्यार्थयांच ेशकै्षनर्क नकुसान होत आह,े ह ेही 

खरे आह ेकाय, 

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

तद्नसुार सिरहू शलु्क प्रनक्रयते झालेली चकू तातडीन े सधुाू न नवद्यार्थयांना निलासा िणे्याबाबत कोर्ती 

कायणवाही केली वा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, नवलांबाची कारर्े काय आहते ?  
  

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

(२) ह ेखरे नाही. 

(३) प्रश्न उि ्भवत नाही. 

(४) प्रश्न उि ्भवत नाही. 
----------------- 

  

राज्यातील अघोवषत प्राथवमि, माध्यवमि, उच्च माध्यवमि ि िवनष्ठ महाविद्यालयातील 

नैसवगयि िाढ ि िगय तुिड याांना मान्यता प्रदान िरण्याबाबत 
 

  

(२४) * १४५५९ श्री.प्रविण दरेिर, श्री.विजय ऊर्य  भाई वगरिर, श्री.चांद्रशेखर बािनिुळे, 

डॉ.पररणय रु्िे, श्री.सरेुश धस, श्री.प्रसाद लाड, डॉ.रणवजत पाटील, श्री.प्रिीण दटिे, 

श्री.नागोराि गाणार, श्री.वनलय नाईि, अॅड.वनरांजन डािखरे, श्री.राजहांस वसांह, श्री.रमेशदादा 

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

(१) राज्यातील अघोनषत प्राथनमक, माध्यनमक, उच्च माध्यनमक व कननष्ठ महानवद्यालयातील नसैनगणक वाढ 

व वगण तकुड्याांबाबतची ३९६१ शाळाांची मानहती नशक्षर् सांचालक, परु्े याांनी निनाांक २५/०२/२०२२ रोजी 

शासनाला सािर केली आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 
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(२) असल्यास, शासनाकडून तातडीन े मान्यता प्रिान करण्याच्या मागर्ीसाठी नशक्षक व नशक्षकेतर 

कमणचाऱयाांनी माह ेम,े २०२२ मध्ये आझाि मिैान, मुांबई येथे आांिोलन करुन शासनाच ेलक्ष वेधले आह,े ह े

ही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, सांचालक, परु्े याांनी पाठनवलेल्या मानहतीची छाननी करुन अांनतम मान्यता प्रिान 

करण्यासाठी नकती कालावधी लागर्ार आह,े 

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनान ेचौकशी करुन नसैनगणक वाढ व वगण तकुड्याांना एक मनहन्याच्या 

आत मान्यता प्रिान करण्याबाबत कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात यते आह,े 

(५) नसल्यास, नवलांबाची कारर्े काय आहते ? 
  

श्री.वदपि िेसरिर : (१), (२), (३) व (४) होय. 

 राज्यातील अघोनषत प्राथनमक, माध्यनमक व उच्च माध्यनमक शाळा व नसैनगणक वाढीच्या 

तकुड्याांच े मलु्याांकन करुन, अनिुानास पात्र करण्यासांिभाणत आयकु्त (नशक्षर्) याांच े निनाांक २ फेब्रवुारी, 

२०२२ च्या पत्रान्वये प्रसताव शासनास सािर करण्यात आला आह.े तथानप, शासनास सािर करण्यात 

आलेल्या प्रसतावातील त्रटुी असलेल्या शाळाांना एक सांधी िऊेन, त्रटुी पतुणता केलेल्या शाळाांची मानहती 

निनाांक ३० जनू, २०२२ पयंत सािर करण्याबाबत आयकु्त (नशक्षर्), महाराष्ट्र राज्य, परु्े याांना कळनवण्यात 

आले आह.े आयकु्त (नशक्षर्) याांच्याकडून याबाबतचा प्रसताव शासनास प्राप्त झालेला नाही. 

 सिरहू प्रसताव मा.मांत्रीमांडळाच्या ननर्णयाथण सािर करण्याची बाब नवचाराधीन आह.े  

(५) प्रश्न उि ्भवत नाही. 
----------------- 

  

ग्रामीण भागातील शाळाांमधील उपवस्थती भत्त्यामध्ये महागाई वनदेशाांिाप्रमाणे 

 िाढ िरण्याबाबत 
 

  

(२५) * १४६७५ श्री.प्रसाद लाड : ताराांवित प्रश्न क्रमाांि ११७६८ ला वदनाांि २२ माचय, २०२२ 

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

काय :- 

(१) शासनान े मलुींच्या साक्षरतेच े प्रमार् वाढावे म्हर्नू सन १९९१-१९९२ पासनू ग्रामीर् भागातील 

िाररद््रयरेषखेालील तसचे समाजातील िबुणल घटकातील नवद्यानथणनींना ननयनमत शाळेत उपनसथत 

राहण्यासाठी प्रनतनिन मलुीमागे १ रुपये िराने मलुींच्या पालकाांना उपनसथती भत्ता िणे्याची योजना सूु  

करण्यात आली आह,े ह ेखरे आह ेकाय,  

(२) असल्यास, सन १९९२-१९९३ ते २०२२ या ३० वषाणच्या कालावधीत इयत्ता १ ली ते ४ थी मध्य े

शाळेत जार्ाऱया मलुींच्या उपनसथती भत्त्यात वाढ झाली नसल्यान े यासांिभाणत मलुींना निल्या जार्ाऱया 

उपनसथती भत्त्यात वाढ करण्याबाबत सभागहृात प्रश्न उपनसथत केला होता, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, मलुींच े नशक्षर्ातील प्रमार् वाढावे म्हर्नू उपनसथती भत्त्यामध्ये महागाई ननिशेाांकाप्रमार् े

वाढ करण्याबाबत ‘समथणन’ सांसथेन े मा.राज्यमांत्री, शालेय नशक्षर् नवभाग याांना निनाांक ०४/०५/२०२२ 

रोजी वा तयासमुारास लेखी ननवेिन निले आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 
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(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनान ेचौकशी कू न सिरहू राज्यातील ग्रामीर् भागातील नवद्यार्थयाचंा 

सवांगीर् नवकास साधण्याच्यादृष्टीन ेतसचे वाढतया महागाई ननिशेाांकानसुार नवद्यार्थयांना नमळर्ाऱया नशक्षर् 

उपनसथती भत्त्यात वाढ कू न िणे्याबाबत कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आह,े  

(५) नसल्यास, नवलांबाची कारर्े काय आहते ? 
 

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

(४) उपनसथती भत्ता या योजननेांतर म्हर्जे १९९२ नांतर मलुींची उपनसथती वाढनवण्यासाठी कें द्र/राज्य 

परुसकृत नवनवध नवीन योजना उिा. मध्यान्ह भोजन योजना, मोफत पाठयपसुतके योजना, मोफत गर्वेष 

योजना, नवनवध नशष्ट्यवतृ्त्या, वाहतकू भत्ता, मलुींसाठी वसतीगहृ व आेम शाळा, कसतरुबा गाांधी नवद्यालय, 

शौचालय/सवच्छतागहृ े अशा अनधक प्रभावी नवीन योजना सूु  करण्यात आल्या तसचे मानव नवकास 

नमशन माफण त मलुींना मोफत सायकल वाटप योजना व मोफत ST प्रवास योजना राबनवण्यात यतेे. मलुींना 

१२ वी पयंत मोफत नशक्षर् योजनाही राबनवण्यात यते आह.े तयामळेु ही योजना आता कालबाय झाली 

आह.े 

(५) प्रश्न उि ्भवत नाही. 
----------------- 

  

मराठिाड यामध्ये जल जीिन वमशनअांतगयत वजल्हा पररषद शाळा ि अांगणिाड याांना 

नळजोडणी देण्याबाबत 
 

  

(२६) * १४७८३ श्री.अांबादास दानिे : सन्माननीय पाणीपुरिठा ि स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्टींचा 

खलुासा करतील काय :- 

(१) मराठवाड्यामध्ये जल जीवन नमशनअांतगणत नजल्हा पररषि शाळा व अांगर्वाड्याांना नळजोडर्ी 

िणे्याची काम े अपरू्ण असल्यान े अियापही २ हजार शाळाांमधील नवद्याथी तसचे अडीच हजार 

अांगर्वाड्याांमधील बालकाांना पार्ी नमळत नाही, ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, नजल्यातील २०३५ शाळा नळजोडर्ीच्या प्रनतक्षते असण्याची कारर्े काय आहते, 

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

तद्नसुार अांगर्वाड्याांमधील बालकाांना पार्ी नमळण्याकरीता कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, नवलांबाची कारर्े काय आहते ? 
  

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

(२) मराठवाड्यातील एकूर् १७४६९ शाळाांपकैी १६९५४ एवढया शाळाांना नळ जोडण्या िणे्यात आल्या 

आहते. उवणररत ५१५ शाळाांना नळ जोडण्या िणे्याची कायणवाही सूु  आह.े 

(३) मराठवाड्यातील ५१५ शाळा व ५९७ अांगर्वाड्याांना नळ जोडण्याची काम ेनशल्लक आहते. सिरहू 

शाळा व अांगर्वाड्याांना नळ जोडर्ी िणे्याच्या कामाांचा समावेश जल जीवन नमशनच्या सन २०२२-

२०२३ च्या कृती आराखड्यामध्ये करण्यात आला आह.े उवणररत शाळा व अांगर्वाड्याांना नळ जोडण्या 

िणे्याच्या सचूना सवण नजल्हा पररषिाांना िणे्यात आल्या असनू काम ेपरू्ण करण्यासाठी वेळोवेळी आढावा 

घेण्यात येऊन पाठपरुावा करण्यात यते आह.े  

(४) प्रश्न उि ्भवत नाही.  
----------------- 
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विजेिर चालणाऱया िाहनाांमध्ये बेिायदा बदल िरणाऱयाांिर िारिाई िरण्याबाबत 
 

  

(२७) * १४८४२ श्री.सवुनल वशांदे, श्री.विलास पोतनीस : सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्टींचा 

खलुासा करतील काय :- 

(१) नवजेवर चालर्ाऱया वाहनाांच्या बॅटरीची क्षमता आनर् वेग वाढनवण्यासाठी तयात परसपर बेकायिा 

बिल करण्याच े प्रकार राज्यात सवणत्र घडत असल्याच े निनाांक १५ जनू, २०२२ रोजी वा तयासमुारास 

ननिशणनास आले, ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, नवजेवर चालर्ाऱया वाहनाांची तपासर्ी शासनान े केली आह े काय, तपासर्ीत काय 

आढळून आले, तद्नसुार नवजेवर चालर्ाऱया वाहनाांत परसपर बेकायिा बिल करर्ाऱया वाहन नवतरक, 

चालक आनर् मालकाांवर कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आह,े 

(३) नसल्यास, नवलांबाची कारर्े काय आहते ?  

 

श्री.एिनाथ वशांदे : (१) निनाांक १३/०६/२०२२ रोजी िनैनक सकाळमध्ये “इलेक्रीक बाईक्सचा 

धमुाकूळ” अशा आशयाची बातमी प्रनसध्ि झाली होती.  

(२) कें द्रीय मोटार वाहन ननयम, १९८९ च्या ननयम २(u) मध्ये बॅटरी ऑपरेटेड व्हईेकलची व्याख्या निली 

असनू तयानसुार २५० वॅटपके्षा कमी क्षमता असलेल्या तसचे ज्या वाहनाांची वेगमयाणिा ताशी २५ 

नकलोमीटर पके्षा कमी आह ेअशा ई-बाईक्सना नोंिर्ीपासनू सटू आह.े 

कें द्रीय मोटार वाहन ननयम, १९८९ च्या ननयम १२६ मध्ये नवनहत केलेल्या सांसथेकडून अशा वाहनाची 

तपासर्ी करुन घरे्े अननवायण आह.े 

 परसपर बेकायिशेीर बिल केलेल्या वाहनाांच्या नवरोधात नवशषे मोनहमते व आजपयंत केलेल्या 

कारवाईची मानहती खालीलप्रमार्े:- 

 

एकूर् तपासर्ी िोषी वाहन े एकूर् िांड वसूली (रुपये लाखात) 

२३३४ ६२५ ९.५३ 

      

 नोंिर्ीतनू सटू निलेल्या ई-बाईक्समध्ये परसपर बिल केल्यास अशा वाहनाांवर ननयमाप्रमार् े

कारवाई केली जाते. 

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

  

राज्यात वर्रती उपहारगहेृ बेिायदा सरुु असल्याबाबत 
 

  

(२८) * १४८९० श्री.अवभवजत िांजारी : सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) राज्यात सवणत्र वाहनाांमध्ये बिल करुन नफरती उपहारगहृ े बेकायिा सरुु असल्यान ेसरुनक्षततेचा धोका 

वाढल्याच ेमाह ेम,े२०२२ मध्ये वा तयासमुारास ननिशणनास आले असनू, सिर व्यवसायाच ेशासनान ेधोरर् 

नननित करुन हा व्यवसाय अनधकृत झाल्यास रोजगार उपलब्ध होऊन शासनाला मोठा महसलू नमळू 

शकतो, ह ेखरे आह ेकाय, 
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(२) असल्यास, नफरतया उपहारगहृात गॅस, घासलेट, शगेडी, सटोव्ह याांचा वापर केला जात असल्यान े

उपाहारगहृात ू पाांतर करताना तयात बिल कस ेकरावे, अनननसरुक्षेबाबत कोर्तया उपाययोजना कराव्यात, 

सवच्छतेच ेननयम काय असावे इतयािी प्रश्नाांबाबत शासनान ेधोरर् नननित केले नसल्यान ेसिरहू व्यवसाय 

बेकायिशेीर मानला जात आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, नफरते उपहारगहृ धोरर्ासाठी पररवहन नवभाग, अन्न व औषध प्रशासन नवभाग आनर् 

सथाननक सवराज्य सांसथाांनी समन्वयातनू काम करण्याची गरज असनू या उपहारगहृाांतील खाद्यपिाथाणचा 

िजाण, तयाांची जागा नननिती आनर् नागररकाांची सरुनक्षतता यादृष्टीन ेवाहनाांतील बिलाांबाबत तीनही यांत्रर्ाांनी 

एकत्र येऊन धोरर् तयार करण्याची आवश्यकता आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) उपरोक्त प्रकरर्ी शासनान े चौकशी करुन या व्यवसायाच े ठोस धोरर् नननित करुन अनधकृत 

करण्याबाबत कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आह,े 

(५) नसल्यास, नवलांबाची कारर्े काय आहते ? 

 

श्री.एिनाथ वशांदे : (१) निनाांक १७/०५/२०२२ रोजी िनैनक लोकसत्तामध्ये “वाहनाांवरील नफरतया 

उपाहारगहृाच्या वैधतेचा प्रश्न” या शीषणकाची बातमी प्रनसध्ि झाली आह.े 

(२) मोटार वाहन अनधननयम, १९८८ च्या कलम ४१(४) अन्वये कें द्र शासन अनधसचूना १२४८(ई) निनाांक 

०५/११/२००४ नसुार अशा वाहनाांची नोंिर्ी मोबाईल कॅन्टीन म्हर्नू पररवहन सांवगाणत करण्याची तरतिु 

आह ेव तयाप्रमार्े तपासर्ी करुन वाहन नोंिर्ी करण्यात येते. 

(३) पररवहन आयकु्त कायाणलयाकडून नफरते उपाहारगहृ याांच्या तपासर्ीसाठी वाहतकू ननयांत्रक शाखा, 

अनतक्रमर् नवभाग, अन्न व औषध प्रशासन, आरोनय नवभाग या नवभागाांशी समन्वय साधनू मोटार वाहन 

कायिा व ति् नषुांनगक कारवाई करण्याबाबत सांबांनधताांना सचूना िणे्यात आलेल्या आहते. 

(४) व (५) प्रश्न उि ्भवत नाही. 
----------------- 

  

गोंवदया वजल्यातील बोगस वशक्षि भरती प्रिरणी दोषी असलेल्याांविरुध्द  

िारिाई िरण्याबाबत 
 

  

(२९) * १४०११ श्री.नागोराि गाणार, डॉ.पररणय रु्िे, श्री.प्रविण दरेिर, अॅड.वनरांजन डािखरे, 

श्री.प्रिीण दटिे : सन्माननीय शालेय वशक्षण मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) राज्यात सन २०१२ पासनू नोकर भरती बांि असनू सन २०१७ पासनू नशक्षक भरती पनवत्र पोटणलवू न 

करण्याच े शासनाच े धोरर् असताना सांसथाचालक व नशक्षर्ानधकारी (माध्य.)(सवेाननवतृ्त) याांनी अवैध 

ननयकु्तयाांना मान्यता निल्या प्रकरर्ाची सनुावर्ी घेण्यात आली आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, मा.नशक्षर् उपसांचालक, नागपरू याांनी सिरहू प्राप्त ननर्णयाच्या अनषुांगान े आनथणक 

भाराबाबतचा अहवाल सािर करण्याच ेवेतन पथकाला आिशे निले होते, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, वेतन पथक अधीक्षक, गोंनिया याांनी अहवाल नशक्षर् उपसांचालक, नागपरू याांचकेडे सािर 

केला असनू तयानसुार रुपये २ कोटी, ६१ लाख, ८२ हजार ७८२ रुपयाांचा भिुडं पडल्याच ेनमिू करण्यात 

आले आह,े ह े ही खरे आह े काय, तसचे, शासनावर आलेल्या आनथणक भिुडंाचा भरर्ा कशाप्रकारे 

करण्यात येर्ार आह,े 
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(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनान े चौकशी करुन बोगस भरती घोटाळयात िोषी असलेल्या 

सांबांनधताांनवरुध्ि कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आह,े 

(५) नसल्यास, नवलांबाची कारर्े काय आहते ? 

 

श्री.वदपि िेसरिर : (१) ह ेखरे आह.े 

 ततकानलन प्रभारी नशक्षर्ानधकारी (माध्यनमक), नजल्हा पररषि, गोंनिया याांनी अवैध मान्यता 

निलेली असल्याबाबत प्राप्त तक्रारीच्या अनषुांगान ेवैयनक्तक मान्यतचेी सनुावर्ी घेण्यात आली होती. 

(२) होय, ह ेखरे आह.े 

(३) अधीक्षक, वेतन व भनननन पथक (माध्य.) याांच ेअहवालात रुपये २,४६,६९,५८२/- एवढा आनथणक 

भिुडं पडलेला असल्याच े नमिू करण्यात आले आह.े सांबांनधत िोषीकडून ननयमानसुार वसलूी करण्यात 

येईल. 

(४) याबाबत ततकालीन प्रभारी नशक्षर्ानधकारी याांचनेवरुध्ि नशसतभांगनवषयक कारवाई करण्याबाबतचा 

प्रसताव नशक्षर् उपसांचालक, नागपरू नवभाग याांनी आयकु्त (नशक्षर्), परु्े याांना सािर केला आह.े 

(५) प्रश्न उि ्भवत नाही. 
----------------- 

  

राज्यातील मान्यताप्राप्त अनुदावनत शाळाांमधील पूणयिेळ वशक्षि ि वशक्षिेतर 

िमयचाऱयाांच्या मुलाांना वन:शुल्ि वशक्षण देण्याबाबत 
 

  

(३०) * १३७२४ श्री.विरण सरनाईि, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सवतश चव्हाण, श्री.बाळाराम पाटील, 

श्री.िवपल पाटील : ताराांवित प्रश्न क्रमाांि ११९३६ ला वदनाांि ८ माचय, २०२२ रोजी वदलेल्या 

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

(१) राज्यातील मान्यताप्राप्त अनिुाननत शाळाांमधील परू्णवेळ नशक्षक व नशक्षकेतर कमणचाऱयाांच्या प्रतयेकी २ 

मलुाांना नन:शलु्क नशक्षर् िणे्याचा शासन ननर्णय माह े माचण, २०२१ रोजी ननगणनमत केला असनू सिरहू 

नशक्षर् नन:शलु्क तथा मोफत नसनू तयास ठरानवक शासकीय िराप्रमार्े शलु्कात सवलत िणे्यात आल्याच े

माह ेम,े २०२२ च्या पनहल्या सप्ताहात ननिशणनास आले, ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) तसचे, राज्यातील नशक्षक व नशक्षकेतर कमणचाऱयाांच्या पाल्याांना मोफत नशक्षर् योजनेंतगणत निल्या 

जार्ाऱया व्यावसानयक अभ्यासक्रमाची शकै्षनर्क शलु्क प्रनतपतुी नशक्षर् शलु्क सनमतीच्या मान्य 

शलु्कानसुार निली जात नाही, ह ेही खरे आह ेकाय, 

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

तद्नसुार राज्यातील मान्यताप्राप्त अनिुाननत शाळाांमधील परू्णवेळ नशक्षक व नशक्षकेतर कमणचाऱयाांच्या 

मलुाांना नन:शलु्क नशक्षर् िणे्याबाबत तसचे नशक्षर् शलु्क सनमतीन े नननित केलेल्या शलु्काप्रमार्े शलु्क 

िणे्याबाबत कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, नवलांबाची कारर्े काय आहते ? 
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श्री.वदपि िेसरिर : (१) होय, ह ेअांशत: खरे आह.े 

(२) शकै्षनर्क शलु्काची प्रनतपतूी शासनाद्वारे वेळोवेळी ननगणनमत केलेल्या शासन ननर्णयाांनसुार करण्यात यतेे.  

(३) व (४) प्रश्न उि ्भवत नाही. 
 

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

राज्यातील वशिभोजन िें द्र चालिाांचे अनुदान प्रलांवबत असल्याबाबत 
 

  

(३१) * १४३६५ श्री.प्रिीण दटिे, श्री.प्रविण दरेिर, डॉ.पररणय रु्िे : सन्माननीय अन् न ि नागरी 

पुरिठा आवण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) शासनामाफण त राबनवल्या जार्ाऱया महत्त्वाकाांक्षी नशवभोजन थाळी योजनचे्या कें द्र चालकाांना वेळेत 

अनिुान प्राप् त होत नाही, ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, सोलापरू यथेील हॉटेल अन्नपरू्ण भारत कें द्रास निनाांक ११ नोव्हेंबर, २०२१ रोजीच्या 

शासन ननर्णयानसुार मांजरूी िणे्यात आल्यानांतर सिरहू नशवभोजन कें द्र माह े जानवेारीपासनू सरुु करण्यात 

आल,े परांत ुमाह ेजानवेारीपासनू ते अद्यापपयंत या कें द्रास अनिुान नवतररत केले नसल्याच ेमाह ेम,े २०२२ 

मध्ये वा तयािरम्यान ननिशणनास आले, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, नशवभोजन कें द्र चालकान ेवेळोवेळी ियेके सािर केली तसचे सथाननक पातळीवर साततयान े

लेखी पत्राद्वारे पाठपरुावा केला असनूही सिरहू कें द्र चालकास अनिुान िणे्यात आले नाही, ह ेही खरे आह े

काय, 

(४) असल्यास, शासनाच्या महत तवाकाांक्षी योजना चालवर्ाऱया नशवभोजन कें द्र चालकाांना प्रनत मनहना 

ननयनमत अनिुान नवतररत व्हावे तसचे सथाननक प्रशासन शासनाच्या ननयमानसुार वेळेत अनिुान वाटप करत 

आह ेअथवा नाही याची तपासर्ी करण्याबाबत कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आह,े 

(५) नसल्यास, नवलांबाची कारर्े काय आहते ? 
  

श्री.रविांद्र चव्हाण : (१) ह ेखरे नाही. 

(२) व (३) सोलापरू येथील हॉटेल अन्नपरू्ाण भारत कें द्रास निनाांक ०२/११/२०२१ रोजी शासन मांजरूी 

िणे्यात आली आह.े तद्नांतर शासन ननर्णय निनाांक १९/०४/२०२१ मधील सचूनाांनसुार सांबांनधत नशवभोजन 

कें द्राची सथळ पाहर्ी, पांचनामा व आवश्यक तया कागिपत्राांची पतूणता कू न नजल्हानधकारी, सोलापरू याांनी 

निनाांक ३०/०५/२०२२ रोजी सिर नशवभोजन कें द्र चाल ूकरण्यास मान्यता निली आह.े  

 या प्रकरर्ी सांबांनधत नशवभोजन कें द्र चालकान े शासनास ननवेिन सािर केले असनू तयावर 

कायणवाही करण्यात येत आह.े 

(४) नवत्त नवभागान े नशवभोजन योजनसेाठी उपलब्ध केलेले अनिुान सांबांनधत आहरर् व सांनवतरर् 

अनधकारी याांना तयाांच्या मागर्ीनसुार प्रनतमाह नवतरर त करण्यात येते. जलैु, २०२२ पयंतच े अनिुान 

नजल्हासतरावर नवतररत करण्यात आले आह.े नवतररत केलेले अनिुान ज्या उद्दशेासाठी उपलब्ध केले आह े

तयाच उद्दशेासाठी नवनहत कालावधीत खचण करण्याबाबत वेळोवेळी शासन सतरावू न सचूना ननगणनमत 

करण्यात आल्या आहते. 

(५) प्रश्न उि ्भवत नाही. 
----------------- 
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माडगी (ता.तुमसर, वज.भांडारा) येथील नरवसांह मांवदर पररसरात सोयी-सुविधा  

उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 
  

(३२) * १४५७९ डॉ.पररणय रु्िे, श्री.प्रविण दरेिर, अॅड.वनरांजन डािखरे, श्री.नागोराि गाणार, 

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

(१) माडगी (ता.तमुसर, नज.भांडारा) येथील नरनसांह मांनिराला शासनान े“क” िजाणच ेपयणटन सथळाचा िजाण 

निला असनू सिर मांनिरात सोयी-सनुवधा नसल्यान े तसचे मांनिरात जाण्याकरीता रसता नसल्यामळेु 

भानवकाांची गैरसोय होत असल्याच ेमाह े म,े २०२२ मध्ये वा तयािरम्यान ननिशणनास आले आह,े ह ेखरे 

आह ेकाय, 

(२) असल्यास, सिरहू मांनिर पररसरात सोयी-सनुवधा व रसतयाांच ेबाांधकाम करुन िणे्याची मागर्ी सथाननक 

लोकप्रनतननधी व भानवकाांनी शासनाकडे केली आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनान ेचौकशी करुन कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात यते आह,े 

(४) नसल्यास, नवलांबाची कारर्े काय आहते ? 

 

श्री.मांगलप्रभात लोढा : (१) नाही. 

(२) होय. 

(३) प्रािनेशक पयणटन नवकास योजना सन २०१६-१७ अांतगणत मौजे नरनसांग टेकडी, माडगी येथील 

नवकासासाठी रुपये १८९.११ लक्षच्या कामाांना प्रशासकीय मान्यता िऊेन सिर कामाांसाठी आतापयंत रुपये 

९५.०० लक्ष इतका ननधी नजल्हानधकारी, भांडारा याांना नवतरर त करण्यात आला आह.े या कामाांमध्य े     

(१) प्रसाधनगहृ (स्त्री - परुुष), (२) नसमेंट काँक्रीट नाली बाांधकाम, (३) सांरक्षक नभांत बाांधकाम,            

(४) सवयांपाकगहृ बाांधकाम, (५) नरनसांग टेकडी येथे आवार सपाटीकरर् व पेव्हर ब्लॉक बसनवर्,े         

(६) घाटपायऱया बाांधकाम, (७) खलेु सभागहृ बाांधकाम, (८) वैनगांगा निीच्या प्रवाह निशलेा सांरक्षर्नभांत 

बाांधकाम, (९) रसता खडीकरर् व डाांबरीकरर्, (१०) वाहनतळ बाांधकाम, (११) नसमेंट काँक्रीट रसता 

बाांधकाम, (१२) पयणटकाांसाठी आसन व्यवसथा (बेंचसे) बाांधकाम, (१३) भक्तननवास बाांधकाम इतयािी 

कामाांचा समावेश आह.े 

 नजल्हा वानषणक योजना (सवणसाधारर्) सन २०२१-२२ अांतगणत मौजे माडगी (ता.तमुसर, नज.भांडारा) 

येथे नरनसांग टेकडी पररसरात मिैान सपाटीकरर् करर्े आनर् सौंियीकरर् करर्े या िोन कामाांसाठी अनकु्रम े

रुपये १५.०० लक्ष अस ेएकूर् रुपये ३०.०० लक्ष एवढा ननधी नवतरर त करण्यात आला आह.े  

(४) प्रश्न उि ्भवत नाही. 
----------------- 

  

पालघर वजल्यातील वजल्हा पररषदेच्या शाळाांमध्ये  

शालेय पोषण आहार सरुू िरण्याबाबत 
 

  

(३३) * १३९४२ श्री.विजय ऊर्य  भाई वगरिर, अॅड.वनरांजन डािखरे, श्री.रमेशदादा पाटील, 

श्री.नागोराि गाणार, श्री.रमेश िराड : ताराांवित प्रश्न क्रमाांि १२५०८ ला वदनाांि १५ माचय, २०२२ 

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

काय :- 
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(१) पालघर नजल्यातील नजल्हा पररषि शाळाांमध्ये नवद्यार्थयाचंा शालेय पोषर् आहार समुारे आठ 

मनहन्याांपासनू बांि असल्याच ेमाह ेएनप्रल, २०२२ मध्ये वा तयािरम्यान ननिशणनास आले, ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, पोषर् आहाराच्या नवतरर्ासाठी परुवठािार नमेर्े गरजेच ेअसताना पालघर नजल्यासाठी 

ठेकेिाराची नमेर्कू करण्यात आली नसल्याच ेननिशणनास आले आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, नजल्हा पररषिचे्या मखु्य कायणकारी अनधकारी याांच्यामाफण त अनकेवेळा सांचालक 

कायाणलयाकडे परुवठािार नमेण्यासाठी पाठपरुावा व पत्रव्यवहार करुनही प्रशासनाकडून ठेकेिार 

नमेण्यासाठी निरांगाई होत असल्याच ेननिशणनास आले आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, नशक्षर् सांचालक कायाणलयान ेएकूर् १० कोटी ६ लाख ८५ हजार मांजरू अनिुानापकैी ९ 

कोटी ३९ लाख ८० हजार एवढी रक्कम परत मागनवल्याच ेननिशणनास आले आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनान ेचौकशी करुन पालघर नजल्यातील नजल्हा पररषि शाळेमध्ये 

पोषर् आहार सरुु करण्याकरीता ठेकेिाराची ननयकु्ती करण्यासाठी कायणवाही करुन शालेय पोषर् आहार 

परुनवण्यास नवलांब करर्ाऱया सांबांनधताांवर कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात यते आह,े 

(६) नसल्यास, नवलांबाची कारर्े काय आहते ? 

 

श्री.वदपि िेसरिर : (१), (२) व (३) प्रधान मांत्री पोषर् शक्ती ननमाणर् योजनेंतगणत पालघर नजल्याकरीता 

राबनवण्यात आलेली ई-नननविा प्रनक्रया ताांनत्रक कारर्ासतव रद्द करण्यात आली आह.े सबब, सिर 

नजल्याकरीता पयाणयी व्यवसथा म्हर्नू राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी महासांघ, मुांबई या सांसथेमाफण त कें द्रीय 

सवयांपाकगहृ प्रर्ालींतगणत असलेल्या शाळा वगळून नजल्यातील पात्र लाभाथी नवद्यार्थयांना योजनचेा लाभ 

िणे्यात आला आह.े  

(४) ह ेखरे आह.े  

 प्रसततु योजनकेरीता कें द्र शासनाच्या ननिशेानसुार माह े जानवेारी, २०२२ पासनू Public 

Financial Management System (PFMS) प्रर्ालीमध्ये Single Nodal Account (SNA) 

उघडण्यात आले आह.े याकरीता सवण नजल्ह े व शाळा याांच्या खातयावर असलेली अखनचणत रक्कम 

प्राथनमक नशक्षर् सांचालनालयाकडे वगण कू न सिर खाती शनु्य नशल्लकीची (Zero Balance) करर्े 

आवश्यक असल्यान े प्रसततु अखनचणत ननधी परत मागनवण्यात आला होता. तथानप, तद्नांतर नजल्याांच्या 

आवश्यकतेप्रमार्े पी.एफ.एम.एस. प्रर्ालीव्िारे अनिुान उपलब्ध करुन िणे्यात आले आह.े  

(५) व (६) प्रश्न उि ्भवत नाही. 
----------------- 

  

उरण (वज.रायगड) येथील खाडी विनाऱयािर मृत मासे आढळल्याबाबत 
 

  

(३४) * १३७६८ 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 : 

सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) उरर् (नज.रायगड) पररसरातील खाडी नकनाऱ यावर नवनवध प्रकारच ेमतृ मास ेआढळल् याच ेमाह ेएनप्रल, 

२०२२ मध्ये वा तयािरम्यान ननिशणनास आले, ह ेखरे आह ेकाय, 
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(२) असल्यास, उरर् पररसरात होत असलेल्या औद्योनगकीकरर्ामळेु अनधकृत व अननधकृत रासायननक 

कां पन्या व कां टेनर याडणमधनू खाडीमध्ये सोडण्यात येत असलेले रासायननक िनूषत पार्ी मतृ माशाांसाठी 

कारर्ीभतू ठरत असनू सथाननक मनच्छमार बाांधवाांच्या मासमेारी व्यवसायावर तयाचा नवपररत पररर्ाम होत 

आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, अनके रासायननक प्रकल्प व कां पन्याांवर महाराष्ट्र प्रिषूर् ननयांत्रर् मांडळाच े ननयांत्रर् नसनू 

काही भ्रष्ट अनधकाऱ याांच्या सांगनमतामळेु पररसरात प्रिषूर् वाढत असल्याचा आरोप सथाननक नागररकाांनी 

केला आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनान ेचौकशी करुन खाडीतील प्रिषूर् कमी करण्याबाबत कायणवाही 

करुन सांबांनधत रासायननक कां पन्या व भ्रष्ट अनधकाऱ याांवर कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात यते आह,े 

(५) नसल्यास, नवलांबाची कारर्े काय आहते ? 

 

श्री.एिनाथ वशांदे : (१) व (२) ह ेखरे नाही. 

 तथानप, उरर् (नज.रायगड) तालकु्यातील भेंडखळ परर सरातील खाडीजवळ रसायनयकु्त साांडपार्ी 

टँकरद्वारे सोडत असलेबाबतची तक्रार म.प्र.नन. मांडळाकडे निनाांक २६ एनप्रल, २०२२ रोजी िरुध्वनीद्वारे 

प्राप्त झाली होती. तयानषुांगान ेकेलेल्या तक्रारीच्या पाहर्ी िरम्यान सिर परर सरात अज्ञात व्यक्तीद्वारे टँकरद्वारे 

रसायनयकु्त साांडपार्ी खाडीजवळ सोडले असल्याच ेग्रामसथाांनी कळनवले होते. अशा प्रकारच्या घटना घडू 

नये यासाठी म.प्र.नन. मांडळामाफण त तहनसलिार, उरर् व भेंडखळ ग्रामपांचायत याांना अशा बकेायिशेीर 

घटना ननिशणनास आल्यास सांबनधताना कळनवण्यात यावे तसचे योनय ती कायणवाही करण्यात यावी अस े

कळनवले आह.े 

 मतसयव्यवसाय नवभाग रायगड- अनलबाग याांच्या अहवालानसुार उरर्, नजल्हा रायगड पररसरातील 

खाडी नकनाऱयावर माह-ेएनप्रल २०२२ िरम्यान मतृ मास े आढळल्याबाबत मच्छीमाराांकडून आजपावेतो 

एकही तक्रार अजण प्राप्त झाललेा नाही. 

(३) ह ेखरे नाही. 

(४) व (५) प्रश्न उि ्भवत नाही. 
----------------- 

  

राज्यातील प्राथवमि पदिीधर/ विषय वशक्षिाांना  

िालबध्द िेतनशे्रणीचा लाभ देण्याबाबत 
 

  

(३५) * १४३२९ श्री.िवपल पाटील : सन्माननीय शालेय वशक्षण मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील 

काय :- 

(१) राज्यातील प्राथनमक पिवीधर / नवषय नशक्षकाांना पिवीधर वतेनेेर्ी रुपय े ४३०० ग्रेड प े िणे्याबाबत 

नजल्हयाांमध्य ेसरुु असलेली कायणवाही परू्ण झाली आह ेकाय, तसचे, ज्या नजल्याांमध्ये वतेनेेर्ी लाग ूकरण्यात 

आली नाही, तया नजल्याांमध्य ेवेतनेेर्ी लाग ूकरण्याबाबत केव्हापयंत कायणवाही करण्यात येर्ार आह,े 

(२) असल्यास, राज्यातील प्राथनमक पिवीधर/नवषय नशक्षकाांना वेतनेेर्ी ितेाना तफावत करण्यात आली 

असनू सन २००४ नांतर सेवेत आलेल्या नशक्षकाांना कालबध्ि वेतनेेर्ीचा कोर्ताही लाभ नमळालेला 

नाही, ह ेही खरे आह ेकाय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनान े चौकशी करुन राज्यातील नशक्षकाांना कालबध्ि वेतनेेर्ीचा 

लाभ िणे्याबाबत कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात यते आह,े 

(४) नसल्यास, नवलांबाची कारर्े काय आहते ? 

 

श्री.वदपि िेसरिर : (१) राज्यात प्राथनमक नशक्षकाांना शासन ननर्णय निनाांक १४/११/१९७९ व निनाांक 

११/११/२०११ व शासन पररपत्रक निनाांक १३/१०/२०१६ अन्वये पिवीधर वेतनेरे्ी िणे्यात यते आह.े 

(२) ह ेखरे नाही. 

(३) व (४) प्रश्न उि ्भवत नाही. 
----------------- 

  

सोलापूर वजल्हा पररषदेच्या शाळेतील वशक्षिाांच्या समायोजनाबाबत 
 

  

(३६) * १४२९० श्री.रणवजतवसांह मोवहते-पाटील : सन्माननीय शालेय वशक्षण मांत्री पढुील गोष्टींचा 

खलुासा करतील काय :- 

(१) सोलापरू नजल्हा पररषिचे्या ४३ शाळाांची पटसांख्या १० पके्षा कमी झाली असनू २० पके्षा कमी 

पटसांख्या असलेल्या शाळाांची सांख्या ४० पके्षा जासत आह,े तसचे तयात आर्खी शाळाांची भर पडर्ार 

असल्यान ेनजल्यात अांिानजत २०० नशक्षक अनतररक्त होर्ार आहते, ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास सोलापरू नजल्यातील ३३० खाजगी प्राथनमक शाळाांपकैी ९० शाळाांमध्ये पटसांख्यअेभावी 

जवळपास १०० नशक्षक अनतररक्त होर्ार असनू पवूीच्या ७० अनतररक्त नशक्षकाांच ेसमायोजन मागील िोन 

वषाणपासनू प्रलांनबत आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनान ेचौकशी करुन नशक्षर् आयकु्ताांच्या आिशेानसुार ३१ म ेपवूी सवण 

अनतररक्त नशक्षकाांच ेइतर शाळाांमध्ये समायोजन करण्याच्यादृष्टीन ेकोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत 

आह,े 

(४) नसल्यास, नवलांबाची कारर्े काय आहते ? 

 

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

(२) अांशत: खरे आह.े 

(३) खाजगी प्राथनमक शाळेतील ७० अनतररक्त नशक्षकाांच ेसमायोजन तातपरुतया सवरुपात नजल्हा पररषि 

प्राथनमक शाळेत करण्यात आले आह े व ५१ नशक्षकाांच े समायोजन नवभाग सतरावर होर्ेबाबत नशक्षर् 

उपसांचालक, परु्े याांचकेडे नशक्षर्ानधकारी (प्राथ), सोलापरू याांनी प्रसतानवत केले आह.े 

(४) प्रश्न उि ्भवत नाही. 
----------------- 

  

राज्यातील वशक्षिाांची भविष्ट्य वनिायह वनधी खाती ऑनलाईन िरण्याबाबत 
 
 

  

(३७) * १४४४२ श्री.बाळाराम पाटील, श्री.विशोर दराडे : सन्माननीय शालेय वशक्षण मांत्री पढुील 

गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) राज्यातील नशक्षकाांच्या मानसक वेतनातनू ६.५ टक्के रक्कम तयाांच्या भनवष्ट्य ननवाणह ननधीसाठी कपात 

करीत असनू या भनवष्ट्य ननवाणह ननधी खातयामध्ये कपात झालेल्या रकमचेा नहशोब नशक्षकाांना वेतन पथक 

अधीक्षक कायाणलयाकडून ननयनमत निला जात नसल्याच्या तक्रारी शासनाकडे आल्या आहते, ह ेखरे आह े

काय, 

(२) असल्यास, नशक्षकाांच े भनवष्ट्य ननवाणह खाते शासकीय कमणचाऱयाांप्रमार्े ऑनलाईन करर्ेबाबत 

नशक्षकाांकडून मागर्ी करण्यात येत आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनान ेचौकशी करुन नशक्षकाांची भनवष्ट्य ननवाणह ननधी खाती ऑनलाईन 

करण्याबाबत कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, नवलांबाची कारर्े काय आहते ? 

 

श्री.वदपि िेसरिर : (१) ह ेखरे आह.े  

(२) ह ेखरे आह.े  

(३) मान्यताप्राप्त खाजगी अनिुाननत प्राथनमक, माध्यनमक, उच्च माध्यनमक व अध्यापक नवद्यालयातील 

परू्णवेळ मान्यताप्राप्त नशक्षक व नशक्षकेतर कमणचाऱयाांच्या भनवष्ट्य ननवाणह ननधीच ेलखेे ठेवर्े, नहशोब िरे्,े 

अग्रीम / परताव्याची ियेके अिा करर्े इ. बाबी म्हर्जचे भनवष्ट्य ननवाणह ननधीच ेसांपरू्ण कामकाज शालाथण 

प्रर्ालीशी सांलनन करुन ऑनलाईन पध्ितीन े करण्याबाबतचा ननर्णय निनाांक १७/९/२०२१ च्या शासन 

ननर्णयान्वये घणे्यात आलेला आह.े 

(४) प्रश्न उि ्भवत नाही. 
----------------- 

  

जव्हार (वज.पालघर) येथील शेतिऱयाांना अनुदान वमळण्याबाबत 
 

  

(३८) * १४३९६ श्री.जयांत पाटील, श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय अन् न ि नागरी पुरिठा आवण 

ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) महाराष्ट्र राज्य सहकारी आनिवासी नवकास महामांडळ प्रािनेशक कायाणलय जव्हार (नज.पालघर) 

अांतगणत येत असलेल्या सवण (३३) भात खरेिी कें द्रावर सन २०२१–२०२२ या कालावधीत आधारभतू 

खरेिी योजनते शतेकऱयाांकडून खरेिी केलेल्या भातासाठी शासनान ेआर्श्ानसत केलेले प्रनत नक्वांटल ७०० 

ू पयाांच ेअनिुान शतेकऱयाांना अद्यापही प्राप्त झाले नसनू सिर सानगु्रह अनिुानाची एकूर् रक्कम २७ कोटी 

१२ लाख ५० हजार ७०० ू पये एवढी आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, सन २०२१ – २०२२ या कालावधीत आनिवासी नवकास महामांडळाकडून पालघर 

नजल्यातील ११ हजार ७४६ शतेकऱयाांकडून ३ लाख ८७ हजार ५०१ नक्वांटल भाताची खरेिी झाली आह,े 

ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, खरीप हांगामात शतेीची मशागत करर्,े नबयार्,ेखत,े अवजारे खरेिी करण्यासाठी, आनथणक 

सांकटात सापडलेल्या शतेकऱयाांना उक्त रक्कम तातडीन ेअिा करावी, अशी मागर्ी शतेकऱयाांकडून केली 

जात आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

 

 



33 

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनान े चौकशी केली आह े काय, चौकशीत काय आढळून आले, 

तयानषुांगान े शासनाकडून शतेकऱयाांना आजनमतीस आर्श्ानसत केलेली अनिुानाची रक्कम नवनानवलांब 

शतेकऱयाांच्या बँक खातयावर जमा होण्याच्यादृष्टीन े शासनान े कोर्ती कायणवाही केली, वा करण्यात येत 

आह,े 

(५) नसल्यास, नवलांबाची कारर्े काय आहते ? 

 

श्री.रविांद्र चव्हाण : (१) ह ेखरे नाही. 

(२) ह ेखरे आह.े 

(३) व (४) पर्न हांगाम २०२१-२०२२ मध्ये कें द्र शासनान ेधानासाठी नननित केलेल्या रुपये १९४०/- प्रती 

नक्वांटल इतक्या हमीभावान ेशतेकऱयाांकडून धान खरेिी करण्यात येऊन शतेकऱयाांना िये असलेले चकुारे 

अिा करण्यात आले आहते. 

 पर्न हांगाम २०२१-२०२२ मध्ये नकमान आधारभूत नकां मत खरेिी योजनेंतगणत शतेकऱयाांना 

प्रोतसाहनपर राशी िणे्याबाबत मा.लोकप्रनतननधींकडून शासनास मागर्ी प्राप्त आहते. तयानषुांगान ेकायणवाही 

प्रसतानवत आह.े 

(५) प्रश्न उि ्भवत नाही. 
----------------- 

  

राज्यातील शाळाांना देण्यात येणाऱया शालेय पोषण आहारात  

दुधाचा समािेश िरणेबाबत 
 

  

(३९) * १४०२७ श्री.विशोर दराडे : सन्माननीय शालेय वशक्षण मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील 

काय :- 

(१) राज्यातील खाजगी अनिुाननत शाळा, अनिुानास पात्र झालेल्या शाळा, नगरपानलकेच्या शाळा व 

नजल्हा पररषिचे्या शाळेतील मलुाांना शालेय पोषर् आहार निला जातो, ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, राज्यात सध्या अनतररक्त िधूाच े उतपािन होत असल्याकारर्ान े व शालेय मलुाांच्या 

सदुृढतेच्यादृष्टीन े आवश्यक असर्ारे िधू शालेय पोषर् आहारात समानवष्ट करण्याबाबतची मागर्ी 

करण्यात येत आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, शालेय पोषर् आहार योजनचेा अवाढव्य खचण, तयातील ठेकेिारी, नशक्षकाांना तयात होत 

असलेला त्रास, ताांिळू नवकण्यातला गैरव्यवहार यामळेु सिरहू योजना बांि कू न तयाऐवजी मलुाांना िधू 

तयासोबत सथाननक फळे, बिाम, खारीक िरे्े सूु  केले तर पोषर्मलू्य जासत नमळून तयातनू शतेकऱयाांचाही 

मोठा फायिा होईल, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, िधुाचा शालेय पोषर् आहारात समावेश करण्याबाबत शासनसतरावर चचाण सूु  आहते, ह े

ही खरे आह ेकाय, 

(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनान े चौकशी करुन शालेय पोषर् आहारात िधुाचा समावेश 

करण्याबाबत कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आह,े 

(६) नसल्यास, नवलांबाची कारर्े काय आहते ? 
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श्री.वदपि िेसरिर : (१) होय, ह ेखरे आह.े 

 कें द्र परुसकृत प्रधानमांत्री पोषर् शक्ती ननमाणर् योजनेंतगणत (पवूीची शालेय पोषर् आहार योजना) 

राज्य व कें द्र शासनाच्या, सथाननक सवराज्य सांसथाांच्या, खाजगी अनिुाननत व अांशत: अनिुाननत 

शाळाांमधील इ.१ ली ते इ. ८ वी पयंतच्या नवद्यार्थयांना लाभ िणे्यात येतो.  

(२) होय, ह ेखरे आह.े 

(३), (४) व (५) प्रधानमांत्री पोषर् शक्ती ननमाणर् योजनेंतगणत कें द्र शासनामाफण त प्रनत निन प्रनत नवद्याथी 

आहार खचाणची रक्कम नननित करण्यात यतेे. सिर आहार खचाणच्या मयाणिते कें द्र शासनाच्या ननिशेानसुार 

नवद्यार्थयांना नशजवलेला गरम आहार िरे्े आवश्यक आह.े सिर आहारास परुक आहार म्हर्नू अन्य 

पौष्टीक पिाथण नवद्यार्थयांना िणे्यासाठी राज्य नहश् श् यामधनू अनतररक्त ननधीची आवश्यकता आह.े 

(६) प्रश्न उि ्भवत नाही. 
----------------- 

  

भारतीय प्रशासिीय सेिा पूिय प्रवशक्षण िें द्राच्या (एसआयएसी) िारभारात  

सुधारणा िरण्याबाबत 
 

  

(४०) * १४८३८ श्री.विलास पोतनीस, श्री.सवुनल वशांदे : सन्माननीय उच् च ि तांत्र वशक्षण मांत्री पढुील 

गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) प्रशासकीय सवेेत मराठीचा िजाण वाढावा म्हर्नू भारतीय प्रशासकीय सवेा पवूण प्रनशक्षर् कें द्र 

(एसआयएसी) आनर् नवनवध प्रवगाणसाठीच्या शासकीय कल्यार्कारी सवायत्त सांसथाांकडून वषाणला 

कोटयवधी रुपये खचूणन नवद्यार्थयांना प्रनशक्षर् निले जात असतानाही प्रनशक्षर् सांसथेच्या व्यवसथापनातील 

उनर्वा आनर् गरु्वत्तापरू्ण प्रनशक्षर्ाअभावी ‘यपूीएससी’मध्ये मराठी िजाण कमी होत असल्याच े निनाांक   

१५ जनू, २०२२ रोजी वा तयासमुारास ननिशणनास आले, ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनान ेचौकशी केली आह ेकाय, चौकशीत काय आढळून आले, आनर् 

भारतीय प्रशासकीय सवेा पवूण प्रनशक्षर् कें द्राच्या (एसआयएसी) कारभारात सधुारर्ा करण्याबाबत कोर्ती 

कायणवाही केली वा करण्यात येत आह,े 

(३) नसल्यास, नवलांबाची कारर्े काय आहते ? 

 

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

(२) प्रश्न उि ्भवत नाही. 

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

  

िडाि (ता.िजयत, वज.रायगड) गािातील स्िस्त धान्य दुिानदार धान्य िाटपात 

 गैरव्यिहार िररत असल्याबाबत 

 
  

(४१) * १४६८३ श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय अन् न ि नागरी पुरिठा आवण ग्राहि सांरक्षण मांत्री 

पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) कडाव (ता.कजणत, नज.रायगड) गावातील सवसत धान्य िकुानिार लाभार्थयांच्या धान्य वाटपात 

साततयान े गैरव्यवहार व भ्रष्टाचार करत असल्याबाबत नशधापनत्रकाधारकाांनी तालकुा परुवठा ननरीक्षक 

अनधकाऱयाांकडे अनके तक्रारी कू नही िखल घेण्यात आली नाही तसचे, धान्य वाटपात भ्रष्टाचार 

करर्ाऱया सवसत धान्य िकुानिाराांची मान्यता कायमसवू पी रद्द करावी यासाठी समुारे १५० 

नशधापनत्रकाधारकाांच्या सहीच े एक ननवेिन समानजक कायणकतयांनी तहनसलिार, कजणत याांना सािर केले 

असता, कजणत परुवठा नवभागाच्यावतीन े कडाव ग्रामपांचायत कायाणलयात सवसत धान्य िकुानिाराची 

चौकशी करण्यासाठी सनुावर्ी ठेवण्यात आली, ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, सिर चौकशीच्या सनुावर्ी पत्रावर अांगठे/सवाक्षरी केलेल्या तक्रारिाराांपकैी िहा टक्के 

लाभाथी तक्रारिाराांना उपनसथत राहण्याच ेतसचे वेळेवर उपनसथत न रानहल्यास आपर्ास काही साांगायच े

नाही अस ेसमजनू अजण ननकाली काढण्यात येईल अस ेआिशे िणे्यात आले होत,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, सवसत धान्य नशधापनत्रकाधारकाांच्या तक्रारीची िखल घेवनू चौकशी करण्याकरीता 

सनुावर्ीसाठी ठरल्याप्रमार् े१० टक्के लाभाथी तक्रारिार ग्रामपांचायत कायाणलय कडाव येथे वेळेत हजर 

रानहल,े परांत ु परुवठा नवभागापकैी कोर्ीही सनुावर्ीच्या नठकार्ी हजर रानहले नाही अथवा कोर्तीही 

कल्पना सांबांनधताांना न निल्यामळेु तक्रारिार ननघनू गेले, परांत ु तयानांतर लगेच परुवठा नवभागाच्या 

अनधकाऱयाांनी जार्ीवपवूणक सनुावर्ीच्या नठकार्ी येऊन सनुावर्ी केली, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, लाभाथी तक्रारिार ननघनू गेल्यानांतर परुवठा नवभागाच े परुवठा अनधकारी व गोडाऊन 

तपासर्ीस सनुावर्ी सभागहृात िाखल झाल्यामळेु अनधकाऱयाांनी लाभाथी तक्रारिार याांचा जबाब न घेता 

भ्रष्टाचाराच े आरोप झालेल्या सवसत धान्य िकुानिारान े जमवलेल्या अन्य नागररकाांच े जबाब घेऊन 

तक्रारिाराांना डावलनू सवसत धान्य िकुानिाराला मित करण्याचा प्रयतन केल्याचा आरोप सथाननक 

तक्रारिाराांनी केला आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

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

तद्नसुार कडाव यथेील नशधापनत्रकाधारकाांना धान्य उपलब्ध करुन िणे्याबाबत कायणवाही करुन सांबांनधत 

िोषींनवरोधात कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येर्ार आह,े नसल्यास, नवलांबाची कारर्े काय आहते ? 

 

श्री.रविांद्र चव्हाण : (१) होय, ह ेखरे आह.े 

(२) होय, ह ेखरे आह.े  

(३) व (४) ह ेखरे नाही.       

 निनाांक २१/०५/२०२२ रोजी परुवठा ननरीक्षर् अनधकारी, कजणत व परुवठा ननरीक्षक, कजणत ह े

चौकशीसाठी ग्रामपांचायत कायाणलय, कडाव येथे उपनसथत होते. सिर चौकशी िरम्यान सरपांच कडाव, 

पोलीस पाटील कडाव, नशधापनत्रकाधारक व तक्रारिार उपनसथत होते.  

 तक्रारीच्या अनषुांगान े पोलीस पाटील कडाव, सरपांच कडाव व पांच याांच े उपनसथतीत पांचनामा 

करण्यात आलेला आह.े तसचे तक्रारिार व नशधापनत्रकाधारक याांच ेजबाब नोंिनवण्यात आलेले आहते. 

चौकशीवेळी तक्रारिार उपनसथत होते. तक्रारिार याांचा तसचे इतर तक्रारिार याांचा जबाब नोंिनवण्यात 

आलेला आह.े चौकशी िरम्यान तक्रारिार याांना डावलण्यात आलेले नाही. तसचे रासत भाव धान्य 

िकुानिाराला मित केलेली नाही. तक्रारीच्या अनषुांगान े रासतभाव धान्य िकुानाची सखोल तपासर्ी 

करण्यात आलेली आह ेव िकुान तपासर्ी फॉमण भरण्यात आलेला आह.े  
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(५) नजल्हा परुवठा अनधकारी, रायगड याांच्याकडील निनाांक ४/०७/२०२२ रोजी आयोनजत सनुावर्ी 

िरम्यान तहनसलिार, कजणत याांचकेडून निनाांक २३/०६/२०२२ रोजीच्या पत्रान्वये प्राप्त मौजे कडाव येथील 

रासत भाव धान्य िकुानाचा तपासर्ी अहवाल, मळू सांनचकेतील उपलब्ध कागिपत्र,े तक्रारिार याांनी सािर 

केलेले म्हर्र्े आनर् परवानाधारक याांचा खलुासा नवचारात घेऊन नजल्हा परुवठा अनधकारी, रायगड 

याांच्या निनाांक ६/०७/२०२२ रोजीच्या आिशेान्वये सिर रासत भाव धान्य िकुानाची परवान्यापोटी जमा 

असलेली १००% अनामत रक्कम शासन जमा करण्याची कायणवाही करण्याबाबत तहनसलिार, कजणत याांना 

आिनेशत कू न सिर रासत भाव िकुानाचा परवाना रद्द करण्यात आला आह.े 
       

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

मुांबई, ठाण्यातील स्िस्त धान्य दुिानदार अांायोदय योजनेतील लाभार्थयाांची  

र्सिणूि िरीत असल्याबाबत 
  

(४२) * १४९३९ श्री.सवुनल वशांदे : सन्माननीय अन् न ि नागरी पुरिठा आवण ग्राहि सांरक्षण मांत्री 

पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) मुांबई, ठाण्यातील बहुसांख्य सवसत धान्य िकुानिार अांतयोिय योजनतेील लाभाथी ांना धान्य खरेिीची 

पावती िते नसल्यान ेलाभार्थयांची मोठ्या प्रमार्ावर लटू होत असल्याच ेनिनाांक १५ जनू, २०२२ रोजी वा 

तयासमुारास रेशननांग कृती सनमतीन ेकेलेल्या पाहर्ीत ननिशणनास आले, ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, अांतयोिय योजनतेील लाभाथी ांच ेधान्य सवस त धान्य िकुानिार का्या बाजारात नवकत 

असल्याचहेी सनमतीन ेशासनाच्या ननिशणनास आर्नू निले, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनान ेचौकशी केली आह ेकाय, चौकशीत काय आढळून आले, तद्नसुार 

अांतयोिय योजनतेील लाभाथी ांची होत असलेली लटू थाांबनवण्याकरीता कायणवाही करुन सांबांनधत 

िोषींनवरुध्ि कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, नवलांबाची कारर्े काय आहते ? 
  

श्री.रविांद्र चव्हाण : (१) ह ेखरे नाही. 

(२) ह ेखरे नाही. 

(३) ह ेखरे नाही. 

(४) प्रश्न उि ्भवत नाही. 
 

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

राज्यातील वशक्षि ि वशक्षिेतर िमयचाऱ याांच्या िैयवक्ति मान्यता नस्ाया गहाळ 

र्ाल्याप्रिरणी सांबांवधताांविरुध्द िारिाई िरण्याबाबत 
 

  

(४३) * १४०१४ श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय शालेय वशक्षण मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा 

करतील काय :- 

(१) आयकु्त (नशक्षर्) महाराष्ट्र राज्य, परु्े याांनी पत्र क्र. आसथा/अ/तक्रार/टे.क्र.१०१/२०१८/५३०४ 

निनाांक ०१/१०/२०१८ अन्वये नवभागीय अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य माध्यनमक व उच्च माध्यनमक नशक्षर् 

मांडळ, अमरावती नवभागीय मांडळ, अमरावती याांची चौकशी अनधकारी म्हर्नू ननयकु्ती केली आह,े ह ेखरे 

आह ेकाय, 
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(२) असल्यास, चौकशी अनधकारी याांनी नशक्षर्ानधकारी (माध्य.) नजल्हा पररषि, नागपरू याांना पत्र क्रमाांक 

अनवमां/नवअ/सटेनो/कॅ.नागपरू/२४२८/२०१८ अन्वये निनाांक ०२/०५/२०१२ व तयानांतर ननयकु्त झालेल्या 

नशक्षक व नशक्षकेतर कमणचाऱ याांच् या वैयनक्तक मान्यता नसती िणे्याबाबत आिशे निल,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, नसती गहाळ करर्ाऱया अनधकारी /कमणचारी याांचनेवरुध्ि पोलीस सटेशनमध्ये फौजिारी 

गनु्हा िाखल करण्यात आला आह ेकाय, तसचे, चौकशी अनधकारी याांच्या आिशेानसुार नशक्षर्ानधकारी 

(माध्य.) नज.प. नागपरू याांनी एकूर् २९९ नसतींपकैी १८९ नसती चौकशी अनधकाऱयाांना सािर केल्या 

तयापकैी ४३ नसती गहाळ झाल्याच ेकळनवल,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, चौकशी अनधकारी याांनी उपलब्ध नसतींची चौकशी अहवाल आयकु्त (नशक्षर्) महाराष्ट्र 

राज्य, परु्े याांचकेडे सािर केला असनू सिर चौकशी अहवाल समुारे २ वषाणपके्षा जासत काळ जार्ीवपवूणक 

प्रलांनबत ठेवनू गैरव्यवहार करर्ाऱया नशक्षर्ानधकाऱयाांना वाचनवण्याचा प्रयतन केला, ह ेखरे आह ेकाय, 

(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनान े चौकशी करुन अहवालाच्या आधारावर कठोर सवरुपाची 

िांडातमक कारवाई न करर्ाऱया सांबांनधत अनधकाऱयाांवर कारवाई करण्यासांिभाणत कोर्ती कायणवाही केली वा 

करण्यात येत आह,े 

(६) नसल्यास, नवलांबाची कारर्े काय आहते ? 

 

श्री.वदपि िेसरिर : (१) होय. 

(२) होय. 

(३) नाही, तथानप, नशक्षर्ानधकारी याांनी २८६ कमणचाऱ याांच्या १८९ वैयनक्तक मान्यता नसतया सािर केल्या 

असनू उवणररत ५० कमणचाऱ याांच्या नसतयाांचा कायाणलयात शोध घेर्े सरुु असल्याच ेकळनवले आह.े 

(४) नाही. 

(५) प्रश्न उि ्भवत नाही. 

(६) प्रश्न उि ्भवत नाही. 
----------------- 

  

राज्यातील वशक्षि ि वशक्षिेतर िमयचाऱयाांच्या थिीत िेतन ि िैद्यिीय देयिासाठी 

वनधीची तरतूद िरणेबाबत 
 

  

(४४) * १४३७९ श्री.विरण सरनाईि : सन्माननीय शालेय वशक्षण मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा 

करतील काय :- 

(१) राज्यातील नशक्षक व नशक्षकेतर कमणचाऱयाांच ेथकीत वेतन व कोनवड काळापासनू प्रलांनबत असलेले 

वैद्यकीय ियेक यासाठीच्या ननधीची तरतिू अद्याप केली नसल्याच ेमाह ेम,े २०२२ च्या पनहल्या सप्ताहात 

ननिशणनास आले, ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनान ेचौकशी केली आह ेकाय, चौकशीत काय आढळून आले, तद्नसुार 

ननधीची तरतिू करण्याबाबत कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आह,े 

(३) नसल्यास, नवलांबाची कारर्े काय आहते ? 
  

श्री.वदपि िेसरिर : (१) ह ेखरे नाही. 

(२) व (३) प्रश्न उि ्भवत नाही. 
----------------- 
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नागपूर शहरातील नाग नदी पुनरुज्जीिन प्रिल्प मांजूर िरण्याबाबत 
 

  

(४५) * १३६६५ श्री.प्रिीण दटिे, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.नागोराि गाणार, डॉ.पररणय रु्िे, 

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

पाटील, श्री.रमेश िराड : वदनाांि २१ माचय, २०२२ रोजी सभागृहाच्या पटलािर ठेिण्यात 

आलेल्या अताराांवित प्रश्नोत्तराांच्या यादी क्रमाांि २० मधील प्रश्न क्रमाांि ११०६७ ला वदलेल्या 

उत्तराच्या सांदभायत सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) राज्याची उपराजधानी असलेल्या नागपरू शहरातील महत्त्वाची नाग निी पनुरुज्जीनवत बाबतचा प्रसताव 

शासनाकडे तसचे कॅनबनटे कनमटी ऑफ इकॉनॉनमक अफेअर याांच्याकडे प्रलांनबत असल्याच ेमाह ेएनप्रल, 

२०२२ मध्ये वा तयािरम्यान ननिशणनास आले, ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, सिर प्रसतावासाठी राज्य शासनाच्या २५% नहश्श् यापकैी २१.७७% नहससा कें द्र शासन 

जायका या सांसथेकडून घेर्ाऱ या कजाणची परतफेड म्हर्नू राज्य शासनाकडून हमी िणे्यात आली असनू राज्य 

शासनाचा उवणररत नहससा रुपये १९९.२६ कोटी इतका ननधी राज्य शासनाकडून उपलब्ध कू न िणे्यात 

येईल अशी हमी कें द्र शासनास िणे्यात आली आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, नाग निीच्या पनुरुज्जीनवताकरीता ननधी खचण होवनूही निीच ेपनुरुज्जीवन का परू्ण झाले 

नाही, 

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनान ेचौकशी करुन सिरहू प्रसताव तातडीन ेमांजरू करुन नाग निीच े

पनुरुज्जीवन करण्यासाठी कोर्ती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आह,े 

(५) नसल्यास, नवलांबाची कारर्े काय आहते ? 
  

श्री.एिनाथ वशांदे : (१) व (२) कें द्रीय जलशक्ती मांत्रालयाच्या राष्ट्रीय निी सांवधणन सांचलनालयान ेरुपये 

२४१२.६४ कोटी रुपयाांच्या प्रसतावाला निनाांक ११/११/२०१९ रोजी मान्यता पत्रान्वये निलेली आह.े  

 सिर प्रकल्पाच्या एकूर् खचाणमध्ये कें द्र शासन, राज्य शासन व नागपरू महानगरपानलका याांचा 

नहससा अनकु्रम े ६०:२५:१५ असा असनू तो प्रतयेकी रुपये १४४७.५८ कोटी, रुपये ६०३.१६ कोटी व 

३६१.८९ कोटी इतका आह.े 

 जायका या आांतरराष्ट्रीय नवत्तीय सांसथेकडून कें द्र शासनास रुपये १८६४.३० कोटी इतका ननधी 

कजण सवू पात प्राप्त होर्ार आह.े यात राज्य शासनाच्या एकूर् २५% नहश्याांपकैी (रुपये ६०३.१६ कोटी) 

रुपये ४०३.९ कोटी (जायका या सांसथेमाफण त कें द्र शासनास िणे्यात यरे्ाऱ या एकूर् कजाणपकैी २१.६६%) 

एवढी रक्कम समानवष्ट आह.े नवत्त नवभागाच्या निनाांक २४ फेब्रवुारी, २०२० रोजीच्या पत्रान्वये रुपय े

४०३.९ कोटी इतक्या कजाणच्या परतफेडीची हमी कें द्र शासनास िणे्यात आली आह.े तसचे राज्य शासनाचा 

उवणररत नहससा रुपये १९९.२६ कोटी इतका ननधी राज्य शासनाकडून उपलब्ध करुन िणे्यात येईल.  

(३) या प्रकल्पास मांजरू ननधीपकैी कोर्ताही ननधी कें द्र शासनाकडून अद्यानप नवतररत करण्यात आलेला 

नाही. 

(४) व (५) प्रश्न उि ्भवत नाही. 
----------------- 
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मुांबई विद्यापीठाच्या िवलना सांिुलातील जागा िेबमावलिेच्या  

वचत्रीिरणासाठी वदल्याबाबत 
  

(४६) * १३९५२ श्री.विजय ऊर्य  भाई वगरिर, अॅड.वनरांजन डािखरे, श्री.रमेशदादा पाटील, 

श्री.नागोराि गाणार, श्री.रमेश िराड, श्री.राजहांस वसांह, श्री.विलास पोतनीस : सन्माननीय उच् च ि 

तांत्र वशक्षण मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) मुांबई नवद्यापीठान ेशासनाची परवानगी न घेता आनर् नननविा न मागनवताच कनलना सांकुलातील समुारे 

५ एकर जागा आठ मनहन्याांच्या भाडेततवावर नसध्िशे एांटरप्रायजेस याांना वेबमानलकेच्या नचत्रीकरण्यासाठी 

निली असनू नचत्रीकरर्ासाठी निलेल्या जागवेरील पानकंग शलु्क न आकारल्यान ेआनर् भाडेकरारात ५० 

टक्क्याांची सटू निल्यान े प्रशासनाला रुपये पाच कोटींच्या महसलुाच े नकुसान झाल्याच े निनाांक २० 

एनप्रल, २०२२ च्या समुारास ननिशणनास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, नवद्यापीठाला केवळ रुपये ७५ लाख नमळर्ार असल्यान ेया प्रकरर्ी उच्चसतरीय चौकशी 

करण्याची मागर्ी करण्यात आली असनू सिर जागा नचत्रीकरर्ासाठी ितेाना नत्रसिसयीय सनमतीच्या 

नशफारशींच ेउल्लांघन केल्याचा आरोप मानहती अनधकार कायणकते अननल गलगली याांनी केला आह,े ह ेही 

खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, नसध्िशे एांटरप्रायजेसन े प्रशासनास केलेल्या नवनांतीनांतर तयात कुलगरुुां नी बिल करुन 

भाडेकरारात ५० टक्क्याांची सटू निली व पानकंग शलु्क रद्द केले, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनान े चौकशी केली आह े काय, चौकशीत काय आढळून आले, 

तद्नसुार मुांबई नवद्यापीठाच्या कनलना सांकुलातील जागा बेकायिशेीरपर्े नचत्रीकरर्ासाठी िवेनू शासनाचा 

पाच कोटींचा महसलू बडुनवर्ाऱयाांवर कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आह,े 

(५) नसल्यास, नवलांबाची कारर्े काय आहते ? 

 

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

 नसध्िशे एांटरप्रायजेस याांना नचत्रीकरर्ासाठी नवद्यापीठातील जागा भाडे करारावर ितेाना शासनाची 

परवानगी घेण्यात आली नसल्याच ेनिसनू आले आह.े 

नसध्िशे एांटरप्रायजेस याांना कनलना सांकुलातील उच्चिाब ताराांच्या खालील वापरात नसलेली पाच एकर 

जागा उपलब्ध करुन िणे्याबाबत, जागेच ेिर नननिती करण्याबाबत व इतर अनषुांनगक बाबींच्या अनषुांगान े

नवद्यापीठामाफण त सनमती गनठत करण्यात आली होती. नचत्रीकरर्ािरम्यान वाहने बांनिसत पररसरात पाकण  

केली जार्ार असल्यामळेु पानकंग शलु्क आकारर्ी करु नये असा सनमतीन ेननर्णय घेतला होता.तसचे या 

सनमतीच्या नशफारशीनसुार प्रती एकर प्रती मनहना रुपय े१ लाख व पढुील मनहन्यापासनू प्रती एकर प्रती 

मनहना रुपये २ लाख असा िर ननधाणररत करण्यात आला होता.सिर सनमतीन े नशफारस केलेल्या अटी व 

शतीच्या अनधन राहून व्यवसथापन पररषिने ेजागा भाडे करारावर िणे्यास मान्यता निली होती. 

(२) ह ेखरे आह.े 

(३), (४) व (५) नसध्िशे एांटरप्रायजेस याांना नचत्रीकरर्ासाठी जागा भाड्यान ेउपलब्ध करुन िणे्याची सांपरू्ण 

प्रनक्रया ही नवद्यापीठान े नमेलेल्या सनमतीच्यामाफण त करण्यात आली आह.े तसचे सिर प्रकरर्ी 

नवद्यापीठाकडून खलुासा मागनवण्यात आला आह.े 
 

----------------- 
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वगरगाि चौपाटी, मुांबई येथे विनारपट्टी वनयमन के्षत्राची (सीआररे्ड) परिानगी न घेता 

पे्रक्षिाांसाठी दशयि गॅलरी बाांधल्याबाबत 
 

  

(४७) * १३७९४ 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 : 

सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) नगरगाव चौपाटी, मुांबई येथे नकनारपट्टी ननयमन क्षेत्राची (सीआरझेड) परवानगी न घेता पे्रक्षकाांसाठी 

िशणक (व्हुनवांग) गॅलरी बाांधण्यात येत असल्याच े माह े एनप्रल, २०२२ च्या पनहल्या आठवड्यात वा 

तयािरम्यान ननिशणनास आले, ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, िनक्षर् मुांबईतील नगरगाव चौपाटीवर पे्रक्षकाांसाठी उभारण्यात आलेल्या िशणक गॅलरीमळेु 

समदु्री जीवाांना धोका ननमाणर् झाल्याची तक्रार आयकु्ताांकडे करण्यात आली आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, िशणक गॅलरीच्या उत्तर टोकाला कनववयण भा.रा.ताांबे चौकालगत पानलकेची पावसाच ेपार्ी 

समदु्रात वाहून नरे्ारी पजणन्य जलवानहनी असलेल्या नठकार्ी पे्रक्षकाांसाठी िशणक गॅलरी उभारण्यात 

आल्यान े समदु्री जीवाांना तसचे पे्रक्षकाांच्या नजनवताला पावसाळयात धोका ननमाणर् होण्याची शक्यता 

ननमाणर् झाली आह,े ह ेही खरे काय, 

(४) असल्यास, पयणटनाच्यादृष्टीन ेमुांबईचा नवकास होत असताना ररतसर सवण परवाननया घेवनू तसचे पजणन्य 

जलवानहनीचा मागण सोडून गॅलरी उभारण्यात येर्ार आह ेकाय, 

(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनान े चौकशी करुन सिरहू गॅलरीच े अननधकृत बाांधकाम 

रोखण्याबाबत कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आह,े 

(६) नसल्यास, नवलांबाची कारर्े काय आहते ? 
  

श्री.एिनाथ वशांदे : (१) ह ेखरे नाही.  

(२) होय, ह ेखरे आह.े 

(३) ह ेखरे नाही. 

(४) बहृन्मुांबई महानगरपानलकेन े नवनवध प्रानधकरर्ाकडून लागर्ाऱ या रीतसर परवानगीनसूार तसचे पजणन्य 

जलवानहनीचा मागण सोडून नगरगाव चौपाटी मुांबई येथे पे्रक्षकाांसाठी िशणक गॅलरी बाांधलेली आह.े 

(५) व (६) प्रश्न उि ्भवत नाही. 
----------------- 

  

आवदिासी उपयोजना के्षत्राांतगयत िेतन घेणाऱया शाळाांचे प्रलांवबत िेतन अदा िरण्याबाबत 
 

  

(४८) * १४३०५ श्री.िवपल पाटील : सन्माननीय शालेय वशक्षण मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील 

काय :- 

(१) शालेय नशक्षर् नवभागाांतगणत आनिवासी उपयोजना क्षेत्र लेखाशीषण २००२/१९०१, माध्यनमक शाळा 

या लेखाशीषांतगणत वेतन घरे्ाऱया राज्यातील नशक्षक व नशक्षकेतर कमणचाऱ याांच ेसन २००६ ते सन २००८ 

या कालावधीतील २२ शाळाांच े१८ मनहन्याांच ेव २९ शाळाांच े३० मनहन्याांच े ननयनमत वेतन अद्यापपयतं 

थकीत आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 
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(२) असल्यास, राज्यातील आनिवासी उपयोजनाांतगणत राबनवण्यात यरे्ाऱया योजना प्लॅन टू नॉन प्लॅन न 

झाल्यामळेु ३६ शालेय नशक्षर् नवभागाांतगणत सूु  असलेले लेखाशीषण २२०२ एच ९७३, आनिवासी 

सनैनकी शाळा २२०२/१९०१, माध्यनमक शाळा व उच्च माध्यनमक शाळा लेखाशीषण २२०२/१९४८ सिर 

लेखानशषांतगणत यरे्ाऱया शाळा व तकुड्या नॉन प्लॅन मध्ये समानवष्ट झालेल्या नसनू तयाांच े प्रलांनबत 

ठेवण्यात आलेले वेतन तसचे ननधीअभावी शाळेतील नशक्षक व नशक्षकेतर कमणचाऱयाांच ेवेतन वेळेवर होत 

नसनू तयाांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, आनिवासी उपयोजना क्षेत्र लेखाशीषण २००२/१९०१ अांतगणत वेतन घेर्ाऱया शाळाांच्या 

योजनवेरील खचण अननवायण खचांतगणत समानवष्ट करण्याबाबतचा प्रसताव नवत्त नवभागास सािर करण्यात 

आला आह े काय, असल्यास केव्हा तसचे सिर प्रसतावावर शासनान े केलेल्या कायणवाहीची सद्य:नसथती 

काय आह,े 

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनान े चौकशी केली आह े काय, चौकशीत काय आढळून आले, 

चौकशीच्या अनषुांगान े सिर लेखानशषांतगणत येर्ाऱया शाळाांच े प्रलांनबत असलेले वेतन तातकाळ अिा 

करण्याच्यादृष्टीन ेकोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात यते आह,े 

(५) नसल्यास, नवलांबाची कारर्े काय आहते ? 
  

श्री.वदपि िेसरिर : (१) व (२) राज्यातील आनिवासी उपयोजनाांतगणत राबनवण्यात येर्ाऱया योजना या 

नॉन प्लॅन मध्ये समानवष्ट झालेल्या नाहीत. आनिवासी नवकास नवभागाकडून शालेय नशक्षर् नवभागाच्या 

मागर्ीपके्षा कमी तरतिू अथणसांकल्पीत करण्यात यते असल्यामळेु सिर नशक्षक / नशक्षकेतर कमणचाऱयाांच े

वेतन वेळेवर होत नाही. सिर आवश्यक असर्ारी तरतिू ही परुवर्ी मागर्ीद्वारे उपलब्ध करुन सिर 

योजनतेील नशक्षक / नशक्षकेतर कमणचाऱयाांच ेवेतन ह ेतया-तया आनथणक वषाणत अिा केले जाते. 

(३) व (४) नवत्त नवभागाच्या निनाांक २७ जानवेारी, २०१७ च्या शासन ननर्णयातील पररच्छेि क्र. ६ नसुार 

आनिवासी उप योजना राबनवर्ाऱया ज्या आसथापना आहते, तयाचसेाठी उपलब्ध होर्ारा ननधी हा 

कायणक्रमाांवरील खचाणकडे वगण करण्यात येईल अस े ननिशे िणे्यात आले असल्यामळेु सिर लेखाशीषण 

अननवायण खचाणत समानवष्ट करता यते नाही. तथानप, नवभागाकडून सिरचा प्रसताव आनिवासी नवकास 

नवभाग, ननयोजन नवभाग याांचमेाफण त नवत्त नवभागाच्या मान्यतेसाठी सािर केला असता, नवत्त नवभागाकडून 

सिर प्रसताव अमान्य करण्यात आला. 

(५) प्रश्न उि ्भवत नाही. 
----------------- 

  

डॉ. होमी भाभा राज्य विद्यापीठातील ररक्त पदे भरण्याबाबत 
 

  

(४९) * १४४२१ श्री.जयांत पाटील, श्री.प्रसाद लाड : ताराांवित प्रश्न क्रमाांि ७६८८ ला वदनाांि       

४ माचय, २०२१ रोजी वदलेल्या उत्तराच्या सांदभायत सन्माननीय उच् च ि तांत्र वशक्षण मांत्री पढुील 

गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) राज्य शासनान े राष्ट्रीय उच्च नशक्षर् अनभयानाांतगणत सन २०१९ मध्ये नवज्ञान सांसथा एलनफसटन 

कॉलेज, नसडनहमॅ कॉलेज, शासकीय अध्यापक कॉलेज या सांसथाांच ेनमळून सथापन केलेल्या डॉक्टर होमी 

भाभा राज्य नवद्यापीठात तीन वषांनांतरही कुलगरुुां ची प्रतीक्षा असनू अनके पि ेआजही ररक्त आहते, ह ेखरे 

आह ेकाय, 
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(२) असल्यास, सिरहू नवद्यापीठाांतगणत यरे्ाऱया चारही कॉलेजमधील ररक्त पिाच्या भरतीबाबतची 

कोर्तीही कायणवाही करण्यात आली नसल्यामळेु माजी नवद्यार्थयाकंडून नाराजी व्यक्त करण्यात आली आह,े 

ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, डॉक्टर होमी भाभा राज्यातील पनहले समहू नवद्यापीठ असनू रुसाच्या पनहल्या टप्प्यात या 

नवद्यापीठाचा प्रसताव सािर करण्यात आला व तयानसुार गरुु सान ेनवद्यापीठ सथापन करण्यासाठी ५५ कोटी 

मांजरू केले होते मात्र उक्त सवण ननधी अद्याप उपलब्ध झालेला नाही तसचे शासनान े द्यावयाच्या ४०% 

ननधीपकैी मोठी रक्कमही अद्याप या नवद्यापीठाला नमळाली नसल्यान े पररर्ामतः अद्याप नव्या योजना 

अभ्यासक्रम पायाभतू सनुवधाांचा नवकास होऊ शकलेला नाही, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनान े चौकशी करुन डॉक्टर होमी भाभा राज्य नवद्यापीठामाफण त 

शकै्षनर्क िजाण वाढनवण्यासाठी कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आह,े 

(५) नसल्यास, नवलांबाची कारर्े काय आहते ? 

 

श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील : (१) डॉ. होमी भाभा राज्य नवद्यापीठ, मुांबई या समहू नवद्यापीठाच ेकुलगरुु 

म्हर्नू डॉ. रजनीश कामत, वररष्ठ प्राध्यापक व अनधष्ठाता, नवज्ञान व तांत्रज्ञान नवभाग, नशवाजी नवद्यापीठ, 

कोल्हापरू याांची निनाांक ०३/०८/२०२२ रोजीच्या आिशेानसुार ननयकु्ती करण्यात आली आह.े तसचे, 

नवद्यापीठाच ेइतर ररक्त पिाांवर घटक महानवद्यालयातील कायणरत वररष्ठ प्राध्यापकवृांिाना अनतररक्त कायणभार 

िणे्यात आला असनू सिर पि ेभरण्याची प्रनकया सरुु आह.े 

(२) ह ेखरे नाही. 

 याबाबत कोर्तयाही प्रकारची माजी नवद्यार्थयांकडून तक्रार नवद्यापीठास प्राप्त झालेली नाही. 

(३) ह ेखरे नाही. 

 राष्ट्रीय उच्चतर नशक्षा अनभयानाअांतगणत सिर नवद्यापीठास मांजरू केलेल्या रुपय े ५५ कोटी 

ननधीपकैी ६० टक्के (रुपय े ३३ कोटी) कें द्र नहससा व ४० टक्के (रुपये २२ कोटी) राज्य नहससा अशा 

पध्ितीन े ननधी नवतररत केला जातो. तथानप, कें द्र शासनाकडून अद्याप ननधी उपलब्ध न झाल्यान े राज्य 

नहससा नवतररत करण्यात आलेला नाही. परांत,ु सन २०२१-२०२२ या आनथणक वषाणत कायाणलयीन 

खचाणकरीता पनुनवणननयोजनाद्वारे रुपये ३,२१,८१,०९८/- इतका ननधी उपलब्ध करुन िणे्यात आलेला आह.े 

तसचे, नवद्यार्थयांची शकै्षनर्क आवड लक्षात घेता नवद्यापीठामाफण त िहा नवीन अभ्यासक्रमाांची मान्यता 

िणे्यात आली असनू सिर अभ्यासक्रम सरुु करण्यात आले आहते.  

(४) ह ेखरे नाही.  

 शकै्षनर्क व सांशोधन क्षेत्रात िजाण वाढनवण्याकरीता नामाांनकत सांसथाांशी सामांजसय करार करण्यात 

आला आह.े 

(५) प्रश्न उि ्भवत नाही. 
----------------- 

  

सावित्रीबाई रु्ले पणेु विद्यापीठाचे नावशि येथे उपिें द्र सुरू िरण्याबाबत 
 

  

(५०) * १४६८४ श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय उच् च ि तांत्र वशक्षण मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा 

करतील काय :- 

(१) सानवत्रीबाई फुले परु्े नवद्यापीठाच्या अांतगणत परु्,े नानशक आनर् अहमिनगर नजल्ह ेयेत असनू सन 

१९८६ मध्ये मांजरू झालेले परु्े नवद्यापीठाच ेनानशक उपकें द्र सूु  करण्याच ेप्रलांनबत आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 
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(२) असल्यास, परु्े नवद्यापीठाच्या नानशक येथील उपकें द्रासाठी निडोंरी तालकु्यातील नशवनई येथे 

ग्रामसथाांच्या पढुाकारातनू ६२ एकर जागा माह े जनू, २०१३ मध्ये नवद्यापीठाला िणे्यात आली, सिरहू 

उपकें द्र उभारर्ीस शासन कारर्ीभतू असनू पन्नासहून अनधक शकै्षनर्क नवभाग आनर् ९०० पके्षा अनधक 

महानवद्यालये असलेले नवद्यापीठाच ेप्रशासनही याकरीता कारर्ीभतू आहते, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, मध्यतांरी नजल्यातील महानवद्यालयामध्य ेअनके शाखा ननमाणर् झाल्या असनू पीएचडीच ेकें द्र 

व अन्य काही कें द्र उभारण्यात आली परांत ुया अभ्यासक्रमामध्ये प्रमार्पत्रासाठी नवद्याथी व प्राध्यापकाांना 

अनके गांभीर समसया, वेळेचा अपव्यय आिी नसवकारत परु्े येथ ेजावे लागत,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, नवीन शकै्षनर्क धोरर् नननित झाले असनू तयात नवद्यापीठाच्या कामकाजाच ेनवकें द्रीकरर्, 

बेरोजगाराांसाठी नोकरभरती, सांशोधन कें द्र अशा अनके गोष्टी तसचे अभ्यासक्रमात नवनवीन प्रयोग, 

उद्योगपरूक अभ्यासक्रम, लवनचकता, सांशोधनाला परूक वातावरर् व तयासाठी सनुवधा ननमाणर् कू न िरे् े

याबाबत आजच्या महानवद्यालयाची सांख्या पाहता नवद्यापीठाला मयाणिा आहते, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनान ेचौकशी करुन सानवत्रीबाई फुले परु्े नवद्यापीठाच ेनानशक येथे 

उपकें द्र नवनानवलांब कायाणनन्वत होण्याच्यादृष्टीन ेकोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आह,े नसल्यास, 

नवलांबाची कारर्े काय आहते ? 

 

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

 सिरहू उपकें द्राच ेतातपरुते कामकाज भाडेततवावर घेतलेल्या इमारतीमध्ये सरुु असनू, सन २०१८-

१९ तसचे सन २०१९-२० या शकै्षनर्क वषाणपासनू अनकु्रम े िोन वषाणचा एम.बी.ए. परू्णवेळ पिव्यतु्तर 

अभ्यासक्रम तसचे िोन वषाणचा एनक्झक्यनुटव्ह एम.बी.ए. परू्णवेळ पिव्यतु्तर अभ्यासक्रम सरुु आह.े 

(२) ह ेखरे नाही. 

 सिर उपकें द्राच्या सथापनसेाठी शासनाकडून मौज े नशवनई ता.निांडोरी नज.नानशक येथ ेगट क्र.१९८ 

मधील ८.२८ हके्टर व गट क्र.१९९ मधील ८.३० हके्टर अशी एकूर् १६.५८ हके्टर (एकूर् ६३ एकर) जमीन 

उपलब्ध करुन िणे्यात आली आह.े सिरहू जागेमध्य ेबाांधकाम ेकरण्याच ेनवद्यापीठाकडून प्रसतानवत आह.े 

(३) ह ेखरे नाही. 

 सिरहू उपकें द्रावर नवद्याथी, नशक्षक व नशक्षकेतर याांची शकै्षनर्क कामकाजासांबांधीची सवण 

कागिपत्र ेव अजण नसवकारले जात असनू याच उपकें द्रावर गरु्पत्रके, प्रमार्पत्र,े इतयािी नवतररत करण्याची 

व्यवसथा करण्यात आली आह.े 

(४) ह ेखरे आह.े 

 प्रसतानवत बाांधकाम परू्ण झाल्यावर सिरहू उपकें द्र अनधक सक्षम करण्यात येईल. 

(५) प्रश्न उि ्भवत नाही. 
----------------- 

  

विधान भिन :   राजेन्द्र भागित 

मुांबई.   प्रधान सवचि, 

महाराष्ट्र विधानपररषद 
____________________________________________________________________ 

मदु्रर्पवूण सवण प्रनक्रया महाराष्ट्र नवधानमांडळ सनचवालयाच्या सांगर्क यांत्ररे्वर करण्यात आली आह.े 
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