अताराांकित प्रश्नोत्तराांची त्रेपन्नावी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
पहहले अधधवेशन, २०२१
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

ववदभाातील खाजगी शशिवणी वगाामुळे महाववद्यालयाांना आधथाि तोटा होत असल्याबाबत
(१)

९८ (०६-०४-२०२०).

श्री.वविास ठािरे (नागपूर पश्श्चम), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी),

श्री.हहरामण खोसिर (इगतपूरी), श्री.पथ्
ृ वीराज चहाहाण (िराद दषिण)ण), श्रीमती सुलभा खोदिे
(अमरावती) : सन्माननीय उच्च व तांत्र शश)ण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) विदर्भ विर्ागात खाजगी शिकिणी िगाभमुळे महाविद्यालयाींिर विपररत पररणाम होिून
आर्थभक नक
ु सान होत असल्याने

िैक्षणणक स्तर घसरत असल्याचे ददनाींक २९ ड सबरर रोजी

िा त्या सम
ु ारास ननदिभनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, र्ीं ारा येथे नक
ु त्याच पार प लेल्या अणखल र्ारतीय विद्याथी पररषदे च्या ४८

व्या विदर्भ प्ाींत अर्ििेिनात विदर्ाभतील उच्च शिक्षणातील परर्स्थतीरद्दलचा प्स्ताि पाररत
करण्यात

आला

त्या

अनष
ु ींगाने

महाविद्यालयाने

हे

गण
ु ित्तापण
ू भ

शिक्षण,

सींस्कार,

रोजगाराशर्मुख शिक्षण दे णे आिश्यक आहे , परीं तू राज्यातील परर्स्थती र्चींताजनक असुन
महाविद्यालयातील शिक्षण पूणभ करुन राहे र प ल्यािर कौिल्यािाररत शिक्षण न शमळाल्यामुळे
रेरोजगारीचे प्माण मोठया प्माणािर िाढत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, यारारत िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले ि
त्यानस
ु ार कोणती कायभिाही केली िा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, विलींराची कारणे काय आहे त ?

श्री. उदय सामांत (०५-०२-२०२१) : (१) हे खरे नाही.

(२) ि (३) विद्यार्थयाांना कौिल्यािाररत शिक्षण शमळण्याच्या दृष्ीने राषरसींत तक
ु ोजी
महाराज नागपूर विद्यापीठाव्दारे सत्र २०१९-२०२० ते २०२३-२०२४ या कालाििीकररता तयार

करण्यात आलेल्या रह
ृ त आराखड्यात New Innovative Skill base courses ची तरतूद
केली असून सदर अभ्यासक्रम सरू
ु करण्यारारत विद्यापीठाद्िारे प्क्रक्रया सुरू करण्यात येत
आहे .
(४)

प्श्न उद्र्ित नाही.

___________

वि.स. ५३ (2)

(२)

१३९

अजन
ुा ीोमोरगाांव शसरे गाांव पसरसरात अवध दाांबर प्रिल्प उभारल्याबाबत
(०५-०४-२०२०).

श्री.मनोहर

चांहििापूरे

(अजन
ुा ी-मोरगाांव) :

सन्माननीय

पयाावरण व वातावरणीय बदल मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) अजन
ुभ ी/मोरगाींि, शसरे गाींि राींि (्ज.गोंददया) या तलािाजिळ हॉ् शमक्स

ाींरर प्कल्प

अिैिररत्या उर्ारल्याचे माहे मे, २०१९ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदिभनास आले आहे, हे खरे
आहे काय,
(२) असल्यास, यासाठी मोठ्या प्माणात िक्ष
तो
ृ

करण्यात आली असून सदर पररसरात

विदे िी पक्षाचे िास्तव्य असल्याने िन विर्ागाची परिानगी घेणे दे खील आिश्यक असताना

केिळ स्थानीक पींचायत सशमती, नगर पींचायत, ्जल्हा पररषद याींच्या क ु न परिानगी घेण्यात
आली आहे , हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्करणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय आढळून
आले ि त्यानस
ु ार सींरींर्ित दोषीींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, विलींराची कारणे काय आहे त ?

श्री. आहदत्य ठािरे (१८-०२-२०२१) : (१) हे खरे नाही.
मप्नन मीं ळाने मे अींक्रकत फतेहशसींग चव्हाण, ग् नीं.१६ गींगाझारी ता. अजनुभ न मोरगाि, ्ज.
गोंददया या दठकाणी हॉ् शमक्स प्लान्् उर्ारणी करीता दद. १४.०२.२०१९ रोजी कारखाना
उर्ारणी करण्याचे सींमतीपत्र दे ण्यात आले होते.
(२) उद्योग उर्ारणी करण्याचे आिश्यक असलेले कागदपत्रे ऑनलाईन प्क्रक्रयेव्दारे दाखल
केल्याने सदर हॉ् शमक्स प्लॉन्् उद्योगाला कारखाना उर्ारणीचे सींमतीपत्र दे ण्यात आले होते.
तसेच दद. १३.०२.२०२० रोजी करण्यात आलेल्या प्त्यक्ष मौका पाहणी अहिालानुसार सदर
पररसरात िक्ष
ू आलेली नाही. कबद्र िासनाच्या
ृ तो ण्याची रार ददसन
च्या

Eco Sensitive Zone

अर्िसूचना दद. २५.०२.२०१६ नुसार अजन
ुभ ी मोरगाींि तालुक्यातील २७ गाींि

Eco

Sensitive Zone मध्ये नमुद आहे त त्यात गींगाझारी गािाचा समािेि ददसून येत नाही.

(३) सद्य्स्थतीत सदर दठकाणी सध्या हॉ् शमक्स प्लान्् अ्स्थत्िात नाही. उद्योजकाने
प्लान्् ि मशिनरी ग् नीं. १६, गींगाझारी ता. अजन
ुभ ी मोरगाि. ्ज. गोंददया येथन
ू इतर
दठकाणी स्थलाींतरीत केले असल्याचे प्त्यक्ष पाहणीत ददसून येते
(४) प्श्न उध्द्ित नाही.

___________
राज्यातील दष्ट्ु िाळग्रस्त व परु बधधत श्जल््यातील ववद्याथ्यााचे सवा शल्
ु ि माफ िरण्याबाबत
(३)

५४६ (०७-०४-२०२०).

श्री.सांजय साविारे (भुसावळ), श्री.सांतोष बाांगर (िळमनुरी),

श्री.सांतोष दानवे (भोिरदन), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर) :

सन्माननीय उच्च व तांत्र शश)ण

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील मराठिा ा ि विदर्ाभतील नागपरू विद्यापीठ, अमरािती विद्यापीठ तथा

गों िाणा विद्यापीठ,

ॉ.रारासाहेर आींरे कर मराठिा ा विद्यापीठ ि स्िामी रामानींद नतथभ

विद्यापीठा मध्ये शिकत असलेल्या ओल्या दषु काळग्रस्त ि पूररर्ित िेतक-याींच्या मल
ु ाींचे
िैक्षणणक िुल्क ि पररक्षा िुल्क माफ करुन ते परत करण्यारारत स्थाननक लोकप्नतननर्िींनी

वि.स. ५३ (3)
मा.मुख्यमींत्री

तसेच

सींरर्ित विद्यावपठाच्या

कुलगुरूींना ददनाींक ९

जानेिारी,

२०२०

रोजी

ननिेदन दे ऊन मागणी केली आहे हे खरे आहे काय,

(२) तसेच राज्यात माहे ऑक््ोरर - नोव्हब रर 2019 मध्ये “क्यार” ि “महा” चक्रक्रिादळामळ
ु े
झालेल्या अिेळी पािसामळ
ु े नक
ु सान झालेल्या

िेतकऱयाींचे पाल्याींचे

करण्यारारतचा ननणभय घेण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय,

पररक्षा िुल्क माफ

(३) असल्यास, उच्च ि तींत्र शिक्षण विर्ागाने ददनाींक 21 जानेिारी 2020 रोजी पररपत्रकाव्दारे
नुकसान झालेल्या तालुक्यातील ज्या िेतकऱयाींच्या पाल्याींनी िैक्षणणक िषभ 2019-20 मध्ये
कला सींचालनालयाच्या आखत्याररतील अभ्यासक्रमाकररता प्िेि घेतला आहे अिा विद्यार्थयाांचे
चालु िैक्षणणक िषाभतील पररक्षा िल्
ु क माफ केले, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त ननिेदनच्या अनुषींगाने िासनाने कोणती कायभिाही केली िा करण्यात येत
आहे ,

(५) नसल्यास विलींराची कारणे काय आहे त ?
श्री. उदय सामांत (२४-०२-२०२१) : (१) हे अींितः खरे आहे.
(२) होय, हे खरे आहे .
(3) होय, हे खरे आहे .
(4) मुींरई विद्यापीठाच्या कुलगुरुींनी यासींदर्ाभत एक सशमती गठीत केली असून सदर सशमतीने

विद्यापीठात शिक्षण घेत असलेल्या ि अनतिषृ ्ीमुळे नुकसान झालेल्या िेतकऱयाींच्या ि
िेतमजरू ाींच्या पाल्याींना परीक्षा िल्
ु क माफ करण्यासींदर्ाभत िल्
ु क माफीचे ननकष ठरविले ि त्या

ननकषाींच्या आिारे मुींरई विद्यापीठािी सींरींर्ित महाविद्यालये/ पररसींस्था ि विद्यापीठाचे
विर्ाग याींना परीक्षा िुल्क माफ करण्यारारत दद.19.11.2019 रोजी पररपत्रक ननगभशमत केले
आहे .
(5)

प्श्न उद्र्ित नाही.
___________

(४)

महाराष्ट्रात प्लाश्स्टिबांदी लागू िरण्यात आल्याबाबत
८४८ (२१-०१-२०२१).
श्री.सांजय पोतनीस (िशलना), श्री.हदलीप लाांदे (चाांहदवली),

श्री.सुननल राऊत (ववक्रोळी), श्री.प्रिाश फातपेिर (चें बूर), श्री.महें ि दळवी (अशलबाग), श्री.प्रताप

सरनाईि (ओवळा माश्जवदा), श्री.चांििाांत (भाऊ) ननांबाजी पाटील (मक्
ु ताईनगर), श्री.हहतेंि
ठािूर (वसई), श्री.षिण)तीज ठािूर (नालासोपारा), श्री.भास्िर जाधव (गुहागर), श्री.सांजय
गायिवाद (बुलढाणा), श्री.सदा सरवणिर (माहहम) : सन्माननीय पयाावरण व वातावरणीय
बदल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) महाराषरात माहे जल
ु ै, २०१८ मध्ये िा त्यादरम्यान प्ला्स््करींदी लागू करण्यात आली ि
त्याची जरारदारी महानगरपाशलकाींिर ्ाकण्यात आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, रींदी असलेल्या प्ला्स््क वपिव्या राळगणाऱयाींक ू न अद्यापपयांत क्रकती
रक्कमेचा दीं

िसूल करण्यात आला आहे,

(३) असल्यास, अविघ्निील प्ला्स््क वपिव्याींचे उत्पादन करणा-याींविरुध्द क क कारिाई
करण्यारारत िासनाची र्ूशमका काय आहे ि तद्नस
ु ार िासनाने अद्यापपयांत कोणती
कायभिाही केली िा करण्यात येत आहे ,

वि.स. ५३ (4)
श्री. आहदत्य ठािरे (०१-०२-२०२१) : (१)
(२)

महाराषर

प्नतननिीींसमिेत

प्दष
ू ण

ननयींत्रण

प्ला्स््क

हे खरे आहे .

मीं ळाच्या

रींदीच्या

अर्िकाऱयाींनी

अनष
ु ींगाने

स्थाननक

स्िराज्य

दक
ु ानाींिर/आस्थापनाींिर

सींस्थाींच्या

केलेल्या

सींयक्
ु त

कारिाईमध्ये ददनाींक ३१ जानेिारी, २०२० पयांत एकूण १३,३९६ दक
ु ान/आस्थापनाींक ू न एकूण
रु.६.५२ को्ी एिढा दीं

गोळा करण्यात आला आहे .

(३) दोषी आढळे ल्या एकूण ४०४ कारखान्याींना महाराषर प्दष
ू ण ननयींत्रण मीं ळाने उत्पादनरींदचे
आदे ि ददलेले आहे त, तसेच महाराषर प्दष
ू ण ननयींत्रण मीं ळामाफभत िेळोिेळी अिैि प्ला्स््कचे

उत्पादन करणाऱया उद्योगाींची पाहणी करण्यात येत आहे ि दोषीींिर योग्य कायभिाही करण्यात
येत आहे .
___________
परभणी श्जल््यातील प्राथशमि आरोग्य िेंिािदून प्राप्त पाण्याचे नमुने दवु षत आढळल्याबाबत
(५)

८९८ (०५-०४-२०२०).

श्रीमती मेघना सािोरे बोदीिर (श्जांतूर) :

सन्माननीय

पाणीपरु वठा व स्वच्छता मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) परर्णी ्जल््यातील प्ाथशमक आरोग्य कबद्राक ू न ्जल्हा प्योगिाळे क े माहे ऑक््ोरर,
२०१९ मध्ये अणज
ु ीि तापसणीसाठी प्ाप्त झालेल्या ९१५ पाणी नमुन्ींयापैकी १२७ गािाींतील
१३५ पाणी नमुने दवु षत आढळले आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ्जींतूर ि सेलु तालुक्याींतील सिाभर्िक ५५ गािाींचा समािेि यात आहे, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्करणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात आढळून आले ि
त्यानुसार कोणती कायभिाही केली िा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, विलींराची कारणे काय आहे त ?

श्री. गुलाबराव पाटील (०२-०२-२०२१) : (१) ि (२) हे खरे आहे.
ऑक््ोरर २०१९ मध्ये परर्णी ्जल्हयात अनज
ु ीि तपासणीत प्ाप्त ९१५ पाणी
नमुन्यापैकी १२७ गािातील १३५ पाणी नमुने दवू षत आढळले यामध्ये ्जींतूर ि सेलू
तालुक्यातील ५५ गािाींचा समािेि आहे .
(३) दवू षत पाणी नमुने आढळलेल्या गािातील स्त्रोताींतील पाण्याचे
आहे .

आहे त.
(४)

पाण्याची गुणित्ता खातरजमा करण्यासाठी पाण्याचे नमुने

प्श्न उद्र्ित नाही.

िुध्दीकरण करण्यात आले
फेरतपासणीसाठी पाठविले

___________

राज्यातील िननष्ट्ठ महाववद्यालयातील शश)िाांच्या ननयमबाहय
(६)

१७५५ (०८-०४-२०२०).

वयश्क्ति मान्यताांच्या चौिशीबाबत

श्री.सांग्राम थोपटे (भोर) : सन्माननीय शालेय शश)ण मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यातील कननषठ महाविद्यालयातील शिक्षकाींच्या ननयमराहय िैय्क्तक मान्यताींच्या
१०० प्करणाची वििेष चौकिी पण
ू भ झाली असल्याचे ददनाींक.१२ नोव्हब रर, २०१९ रोजी िा त्या
सुमारास ननदिभनास आले आहे, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, यारारत िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत दोषी आढळून आलेल्या
िैक्षणणक सींस्था ि अर्िकारी याींच्यािर कारिाई करण्यासोरतच उिभररत ६१० प्करणाींची चौकिी
किीपयभत पण
ू भ होणार आहे ,

(३) नसल्यास, विलींराची कारणे काय आहे त ?
प्रा. वषाा गायिवाद (०३-०२-२०२१) :(१) हे खरे आहे .
(२) सदर प्करणी आिश्यक कायभिाही करण्यात येत आहे .
(३) प्श्न उद्र्ित नाही.
___________
एसटी महामांदळाचा अथासि
ां ल्प राज्य शासनाच्या अथासांिल्पात ववलीन िरण्याबाबत
(७)

१९१२ (०८-०४-२०२०).

दॉ.तानाजी सावांत (पराांदा), श्री.अशभमन्यु पवार (औसा),

श्री.अननल बाबर (खानापूर), श्री.सध
ु ीर मुनगांटीवार (बल्लारपूर) :

सन्माननीय पसरवहन मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील एस्ी महामीं ळाला राज्य िासनाचा एक विर्ाग म्हणून दजाभ दयािा ि रे ल्िे
प्माणे एस्ी ि राज्य िासनाच्या अथभसक
ीं ल्पामध्ये विलीनीकरण करण्याकरीता महाराषर राज्य

एस्ी कमभचारी सींघ्नेने ददनाींक १५ जानेिारी २०२० रोजी िा त्यासम
ु ारास ननिेदन ददलेले
आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदर ननिेदनात केलेल्या मागणीरारत िासनाक ू न कोणती कायभिाही करण्याींत
आली आहे िा येत आहे ,
(३) नसल्यास विलींराची कारणे काय आहे त ?
अॅद. अननल परब (२२-०२-२०२१) :

(१) अिा स्िरुपाची मागणी विविि सींघ्नाींक ू न करण्यात आली आहे . परीं त,ू महाराषर राज्य
एस.्ी. कमभचारी सींघ्ना असे नाि असलेल्या सींघ्नेचे ननिेदन राज्य पररिहन महामीं ळास
अप्ाप्त आहे.

(२) सद्य्स्थतीत अिा प्कारचा कोणताही प्स्ताि िासनाच्या विचारािीन नाही.
(३) प्श्न उद्र्ित नाही.

___________

राष्ट्रसांत तुिदोजी महाराज नागपरू ववद्यापीठातील प्राध्यापिाांना मानधन दे ण्याबाबत
(८)

२१०८ (०६-०४-२०२०).

अॅद.आशशष जयस्वाल (रामटे ि) : सन्माननीय उच्च व तांत्र

शश)ण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) राषरसींत तुक ोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या परीक्षा विर्ागामध्ये विविि विषयाींच्या
प्श्नपत्रत्रका तयार करणा-या प्ाध्यापकाींना िषभर्रापासन
ू मानिन दे ण्यात आले नाही, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, प्ाध्यापकाींचे मानिन हे थे् रॅंक खात्यात जमा करण्याचा ननणभय घेण्यात
आला असूनही िषभर्रापासून मानिन न दे ण्याची कारणे काय आहेत,
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्करणाची िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय आढळून
आले ि त्यानस
ु ार कोणती कायभिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींराची कारणे काय आहे त ?

श्री. उदय सामांत (०५-०२-२०२१) : (१) हे खरे नाही.

(२) प्ाध्यापकाींना मानिन दे ण्यारारतची कायभिाही गोपनीयतेच्या दृष्ीने सींरींर्ित परीक्षा
सींपल्यानींतर

सरू
ु

केली

जात

असते.

त्यानस
ु ार

परीक्षा

सींपल्यानींतर

प्ाध्यापकाींच्या रँक खात्यात थे् मानिन जमा करण्याची कायभिाही केली जाते.
(३) ि (४) प्श्न उद्र्ित नाही.

लगेच

सींरींर्ित

___________

चांिपूर श्जल््यातील प्राथशमि शश)िाांच्या ववववध प्रलांबबत मागण्याबाबत
(९)

२६५२ (०९-०४-२०२०).

श्री.सुभाष धोटे (राजूरा) : सन्माननीय शालेय शश)ण मांत्री पुढील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) चींद्रपूर ्जल््यातील प्ाथशमक शिक्षकाींच्या विविि प्लींत्ररत समस्याींरारत शिक्षक सींघ्नाींनी
चींद्रपूर ्जल्हा पररषदे समोर लाक्षणणक िरणे आींदोलन केले, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

प्ाथशमक

शिक्षकाींच्या

विविि

समस्या

सो विण्यारारतचे

उपशिक्षणार्िकारी, ्ज. प. चींद्रपरू याींचक
े े दे ण्यात आले, हे ही खरे आहे काय,

ननिेदन

(३) असल्यास, िासनाने प्ाथशमक शिक्षकाींच्या विविि प्लींत्ररत मागण्या सो विण्यारारत
कोणती कायभिाही केली अथिा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींराची कारणे काय आहे त ?

प्रा. वषाा गायिवाद (१०-०२-२०२१) : (१) महाराषर पुरोगामी प्ाथशमक शिक्षक सशमती, ्जल्हा
िाखा चींद्रपूर या सींघ्नेने दद. १०/०२/२०२० पासुन ्जल्हा पररषदे समोर रेमुदत साखळी
उपोषण सुरु केले होते.

(२) यारारत महाराषर पुरोगामी प्ाथशमक शिक्षक सशमतीने शिक्षणार्िकारी (प्ाथ) ्जल्हा
पररषद, चींद्रपरू याींना ननिेदन ददले आहे .

(३) सदर ननिेदनातील मागण्याींरारत ्जल्हा पररषद, चींद्रपूर याींचे स्तरािर कायभिाही करण्यात
येत आहे .

(४) प्श्न उद्र्ित नाही.

___________

राज्यातील ६५ वषाावरील ज्येष्ट्ठ नागसरिाांच्या प्रवास सवलत
योजनाांमध्ये सध
ु ारणा िरण्याबाबत.
(१०)

२८०५ (०९-०४-२०२०).

श्री.सध
ु ीर मन
ु गांटीवार (बल्लारपरू ) : सन्माननीय पसरवहन मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

राज्यातील ६५ िषाभिरील

ज्येषठ नागररकाींच्या

प्िास

सिलत

योजनाींमध्ये

सि
ु ारणा

करण्यारारत स्थाननक लोकप्नतननिी, रल्लारपूर याींनी मा. मुख्यमींत्री याींना ददनाींक २४ ड सबरर,
२०१९ रोजी िा त्या सुमारास लेखी ननिेदन सादर केले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यारारत िासनाने कोणती कायभिाही केली आहे िा करण्यात येत आहे.
(३) नसल्यास, विलींराची कारणे काय आहे त?
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अॅद. अननल परब (२२-०२-२०२१) : (१) हे खरे आहे .

(२) महाराषर राज्य मागभ पररिहन महामीं ळाच्या रस प्िास र्ा यात विविि सामा्जक
घ्काींना

सिलत दे ण्यारारत दद.०३.०५.२०१६ च्या िासन ननणभयानस
ु ार उपाध्यक् ष ि
व्यिस्थापकीय सींचालक, महाराषर राज्य मागभ पररिहन महामीं ळ याींचे अध्यक्षतेखाली विविि
विर्ागाींचे आयक्
ु त, सींचालक ि िररषठ अर्िकारी स्तरािरील अर्िकाऱयाींची तज्ञ सशमती
नेमण्यात आली होती. सदर सशमतीने विविि सामा्जक घ्काींना प्िास सिलत दे ण्यारारत

सिांकष आढािा घेऊन अींनतम अहिाल िासनास सादर केला आहे ि त्यानुसार सुिाररत िासन
ननणभय दद.०९.१०.२०१८ रोजी ननगभशमत केला आहे . यास्ति सदय्स्थतीत सदर प्िास सिलत
योजनाींमध्ये सुिारणा करण्याचे विचारािीन नाही.
(३) प्श्न उद्र्ित नाही.

___________

स्वामी रामानांद नतथा मराठवादा ववद्यापीठ, नाांदेद येथील अधधिारी व िमाचारी

(११)

याांना सातहाया वेतन आयोगाचे लाभ शमळत नसल्याबाबत
३०२६ (०७-०४-२०२०).
श्री.मोहनराव हां बदे (नाांदेद दषिण)ण) :
सन्माननीय उच्च व

तांत्र शश)ण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

स्िामी रामानींद नतथभ मराठिा ा विद्यापीठ, नाींदे

येथील अर्िकारी ि कमभचारी याींना

सातव्या िेतन आयोगाचे लार् शमळत नसल्याचे माहे ड सबरर, २०१९ मध्ये िा त्यादरम्यान
ननदिभनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, महाराषरातील अकृवष विद्यापीठ ि महाराषर िासनाच्या आकृनतरींिानुसार
प्त्येक विद्यापीठातील अ,र,क,
ही चार पदे असून अनेक विद्यापीठात सींिगाभच्या
पदनामाप्माणे ि िेतन सींरक्षणेमध्ये िेतन िाढीरारत फेरविचार करण्यात आलेला आहे , हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, स्िामी रामानींद नतथभ मराठिा ा विद्यापीठात सातव्या िेतन आयोगाप्माणे
सींरचना करण्यात आलेली नसल्याने या विद्यापीठातील अर्िकारी ि कमभचारी याींच्यािर
अन्याय होत आहे , हे खरे आहे काय,

(४) असल्यास उपरोक्त प्करणाची िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय आढळून
आले त्यानुसार कोणती कायभिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, विलींराची कारणे काय आहे त ?

श्री. उदय सामांत (०५-०२-२०२१) : (१) हे अिींत: खरे आहे.
राज्यातील अकृवष विद्यापीठातील शिक्षक ि शिक्षक समकक्ष सींिगाभना िासन ननणभय

दद.०८.०३.२०१९ अन्िये सातिा िेतन आयोग लागू करण्यात आलेला आहे.
(२) हे खरे नाही.

(३) ि (४) राज्यातील अकृवष विद्यापीठामिील शिक्षकेतर कमभचाऱयाींना सातव्या िेतन
आयोगानुसार सि
ु ाररत िेतनसींरचना लागू करण्याची कायभिाही सुरू आहे .
(५) प्श्न उद्र्ित नाही.

___________

वि.स. ५३ (8)
गोंदवाना ववद्यापीठािसरता (श्ज.गदधचरोली) खरे दी िेलेल्या खाजगी जागेची
भूसांपादन प्रकक्रया िायााश्न्वत िरण्याबाबत

(१२)

३०९२ (०७-०४-२०२०).

दॉ.दे वराव होळी (गदधचरोली) :

शश)ण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय उच्च व तांत्र

(१) मौजा अ पल्ली गोगाि (तालक
ु ा ्जल्हा ग र्चरोली) येथील जमीन गों िाना विद्यापीठाने
खरे दी केलेली आहे, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

जशमनीच्या विक्रीचा

जमीन

मोरदला

हस्ताींतरणाच्या

प्श्नारारत

अद्याप िेतकऱयाींना

अ चणीत आला आहे, हे ही खरे आहे काय,

िाद

शमळाला

ननमाभण

नसल्याने

झाल्यामुळे िेत

िेतकरी

आर्थभक

(३) असल्यास, उपरोक्त प्करणाची िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय आढळून
आले ि त्यानस
ु ार कोणती कायभिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींराची कारणे काय आहे त ?

श्री. उदय सामांत (०८-०२-२०२१) : (१), (२) ि (३)

गों िाना विद्यापीठ, ग र्चरोली कररता विद्यापीठाने जशमन खरे दी केलेली आहे .

त्यासअनस
ु रुन मा.उप्जल्हार्िकारी तथा वििेष र्ुसींपादन अर्िकारी / ग र्चरोली याींनी
ददलेल्या दद.२८.०५.२०१८ च्या मुल्याींकनानुसार खरे दी खत करण्यात आलेल्या जशमनीचा

मोरदला सींरींर्ित र्ि
ू ारकाींना RTGS द्िारे र्ूिारीं काच्या रँक खात्याींमध्ये जमा करण्यात आला
आहे .

(४) प्श्न उद्र्ित नाही.

___________

गदधचरोली येथील गोंदवाना ववद्यापीठातील पदभरती प्रकक्रयेबाबत
(१३)

३५३९ (०७-०४-२०२०).

श्री.िृष्ट्णा गजबे (आरमोरी) :
शश)ण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय उच्च व तांत्र

(१) ग र्चरोली येथील गों िाना विद्यापीठ प्िासनाक ु न माहे फेब्रुिारी, २०१८ मध्ये िा
त्यादरम्यान प्शसद्ि करण्यात आलेल्या जाहीरातीनुसार माहे सप््ब रर, २०१९ मध्ये िा
त्यादरम्यान विविि पदाींसाठी लेखी पररक्षा आयो्जत करण्यात आली होती, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उक्त लेखी पररक्षेतील ननि

झालेल्या उमेदिाराींची अींतीम ननि

यादी प्शसद्ि

करण्यापुिीच उमेदिाराींना ननयुक्तीचे आदे ि पाठविण्यात आल्याचे माहे ड सबरर २०२० च्या
दस
ु ऱया आठि यात िासनाच्या ननदिभनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्करणाची िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय आढळून
आले ि त्यानस
ु ार पुढे कोणती कायभिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींराची कारणे काय आहे त ॽ

श्री. उदय सामांत (०५-०२-२०२१) : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) ि (३) लेखी ि सींगणकीय चाचणी पररक्षेत पात्र उमेदिाराींच्या दद.२१.१२.२०१९ ि
दद.२३.१२.२०१९ रोजी मुलाखतीची प्क्रक्रया पार प ली. त्यानुषींगाने ननि

सशमतीने शिफारस

केलेल्या उमेदिाराींना दद.२४.१२.२०१९ रोजी ननयुक्ती आदे ि ननगभशमत करण्यात आलेले आहेत.
(४) प्श्न उद्र्ित नाही.

___________

वि.स. ५३ (9)

राष्ट्रसांत तुिदोजी महाराज नागपरु ववद्यापीठात ‘िमवा व शशिा’ योजनेतील
(१४)

ववद्याथ्याांसोबत होत असलेल्या गरवतुण
ा ुिीबाबत.

३५४२ (०७-०४-२०२०).

श्री.िृष्ट्णा गजबे (आरमोरी) : सन्माननीय उच्च व तांत्र शश)ण

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राषरसींत तुक ोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ येथे गरीर विद्यार्थयाांसाठी ‘कमिा ि शिका’
योजना रारिुन चालु िैक्षणणक सत्रात २०० विद्यार्थयाांना ‘कमिा ि शिका’ योजनेच्या
माध्यमातन
ु विद्यापीठाच्या विविि विर्ागात अिभिेळ कामािर ठे िण्यात आलेले आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, विद्यापीठातील पण
भ ेळ अर्िकारी ि कमभचाऱयाींक ु न ‘कमिा ि शिका’
ू ि

योजनेच्या विद्यार्थयाांिी गैरितभणुक होत असल्याची रार माहे जानेिारी, २०२० मध्ये िा
त्यादरम्यान ननदिभनास आली, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर गैरितभणुकीरारत विद्यार्थयाांनी विद्यापीठ प्िासनाक े लेखी तक्रार
ददलेली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, विद्यार्थयाांनी केलेल्या तक्रारीच्या अनष
ु ींगाने चौकिी करण्यात आली आहे काय,
ि त्यानुषींगाने िासनाने कोणती कायभिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, विलींराची कारणे काय आहे त ॽ

श्री. उदय सामांत (०५-०२-२०२१) : (१) हे खरे नाही.
(२) होय, हे खरे आहे .
(३)
(४)

होय, हे खरे आहे .
यासींदर्ाभत

विद्यापीठाने

विद्यार्थयाांच्या

तक्रारीची

िहाननिा

विर्ागाच्या विर्ागप्मुखाक ु न खल
ु ासा मागविण्यात आला आहे .
(५) प्श्न उद्र्ित नाही.

करण्याकरीता

सींरींर्ित

___________

मुांबई ववद्यापीठाच्या इांश्जननयसरांगच्या सत्र-३ च्या मटे सरयल
टे क्नॉलॉजीचा पेपर फुटला असल्याबाबत

(१५)

३७३५ (०७-०४-२०२०).

श्री.सुननल प्रभू (हदांदोशी) :

सन्माननीय उच्च व तांत्र शश)ण

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुींरई विद्यापीठाच्या इीं्जननयररींगच्या सत्र-३ च्या परीक्षेतील, म्े ररयल ्े क्नॉलॉजी या

विषयाची प्श्नपत्रत्रका ददनाींक २६ नोव्हब रर, २०१९ रोजी िा त्यासुमारास पनिेल येथील, वपल्लई
कॉलेजमध्ये घेण्यात आलेल्या चाचणी पररक्षेच्या प्श्नपत्रत्रकेची हुरेहुर प्त असल्याचे ननदिभनास
आले आहे, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उपरोक्त प्करणाची िासनाने ि विद्यापीठ प्िासनाने चौकिी केली आहे काय,
चौकिीत काय आढळून आले ि त्यानुसार सींरींर्ित दोषी अर्िकारी/कमभचारी याींच्या विरुद्ि
कोणती कारिाई केली आहे िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास विलींराची कारणे काय आहे त ?

वि.स. ५३ (10)
श्री. उदय सामांत (०५-०२-२०२१) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) सदर विषयाचे गाींशर्यभ लक्षात घेऊन मुींरई विद्यापीठ प्िासनाने विज्ञान तींत्रज्ञान िाखेच्या

अर्िष्ाता, मॅकॅननकल इीं्जननअरीींग अभ्यास मीं ळाचे अध्यक्ष ि सींचालक, पररक्षा ि
मुल्यमापन मीं ळ याींची ददनाींक २९/११/२०१९ रोजी तात ीची रैठक आयो्जत करण्यात आली.

सदर रैठकीमध्ये सिभ मुद्द्याींिर सखोल चौकिी करुन तसेच सदर विषयाच्या पॅनेलमिील
प्ा्श्नकाींचे म्हणणे ऐकुन घेऊन आपला अहिाल कुलगुरूींच्या मान्यतेनींतर विद्यापीठातील
अिैि सािनसामुग्री चौकिी सशमतीला तात्काळ अग्रेवषत करण्यात आला. सदर सशमतीने

विषयाच्या पॅनलमिील अध्यक्षाींची विद्यापीठातील शिक्षक मान्यता तीन िषाांसाठी ननलींत्ररत
करण्यारारत तसेच पॅनलमिील उिभररत दोन प्ा्श्नकाींच्या दोन िेतनिाढ रोखण्यारारत
आपल्या अहिालात नमुद केले आहे . सदर ननणभयाची अींमलरजािणी विद्यापीठ स्तरािर तसेच
प्ा्श्नकाींच्या सींरींर्ित महाविद्यालय स्तरािर करण्यात येत आहे .
(३)

प्श्न उद्र्ित नाही.
___________
राज्यातील शश)ि सेविाांच्या मानधनात वाढ िरण्याबाबत

(१६)
सल
ु भा

३८२१ (०८-०४-२०२०).
खोदिे

(अमरावती),

श्री.अशमत झनि (सरसोद), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी), श्रीमती

श्री.मनोहर

चांहििापरू े

(अजन
ुा ी-मोरगाांव),

दॉ.भारती

(वसोवा) : सन्माननीय शालेय शश)ण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

लहाहे िर

(१) राज्यात शिक्षक सेिक योजनेला सरु
ु िात होिन
ू २० िषे उल्ली तरी िासनाने ददनाींक १७
सप््ब रर, २०११ रोजी ननणभय घेिन
ू ही शिक्षक सेिकाींच्या मानिनात अद्याप कोणतीही िाढ
झालेली नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, त्यामुळे या शिक्षण सेिकाींना या महागाईच्या काळात माशसक ६ हजार रुपये
इतक्या मानिनािर उदरननिाभह करणे अिघ

झाले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, यामळ
ु े िासनाने या सींदर्ाभत ननणभय घेिन
ू ि ननिीची तरतद
ू करुन या शिक्षण
सेिकाींना मानिन िाढ करण्यारारत कोणती कायभिाही केली आहे िा येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींराची कारणे काय आहे त ?

प्रा. वषाा गायिवाद (०१-०२-२०२०) : (१) ि (२) हे खरे नाही. सदर योजना २००३ मध्ये सुरु
झाली असन
िासन ननणभय दद.१७.०९.२०११ अन्िये १ जानेिारी, २०१२ पासून शिक्षण
ू
सेिकाींच्या मानिनात िाढ केलेली आहे .

(३) यासींदर्ाभत िासनाने अद्याप ननणभय घेतलेला नाही.
(४) प्श्न उभ्दित नाही.

(१७)

___________

अनुदाननत खाजगी प्राथशमि शाळे तील अनतसरक्त शश)िाांच्या समायोजनाबाबत
४०२९ (०८-०४-२०२०).
श्री.राम सातपत
ु े (माळशशरस) : सन्माननीय शालेय शश)ण

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील अनुदाननत खाजगी प्ाथशमक िाळे तील ७० अनतररक्त शिक्षकाींचे समायोजन ३१
जुलै रोजी ्जल्हा पररषद िाळाींमध्ये करण्यात आल्याचे ननदिभनात आले आहे, हे खरे आहे
काय,

वि.स. ५३ (11)
(२) असल्यास, १५ नोव्हब रर २०१८ रोजीचा िासन ननणभय
श्री.राठो

ािलन
ू प्ाथशमक शिक्षणार्िकारी

याींनी समायोजन प्क्रक्रया रारविली, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, समप
ु दे िन न करता समायोजन केल्याचा अहिाल शिक्षण सींचालक ि शिक्षण
आयुक्ताींना विर्ागीय आयुक्ताींनी सदर केला असून योग्य ती कायभिाही करण्याचे साींर्गतले, हे
ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, काही शिक्षक मागील चार िषाांपासून िेतनापासून िींर्चत आहे त, हे ही खरे आहे
काय,

(५) असल्यास, या प्करणी िासनाने चौकिी केली आहे काय ि त्यानस
ु ार सींरींर्िताींिर कोणती
कारिाई केली िा करण्यात येत आहे , नसल्यास,विलींराची कारणे काय आहे त?
प्रा. वषाा गायिवाद (०३-०२-२०२१) : (१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.

(३) ननयमानस
ु ार कायभिाही करणेरारत सुर्चत केले आहे .
(४) हे खरे नाही

(५) प्श्न उद्र्ित नाही.

___________

महाराष्ट्र राज्य मागा पसरवहन पसरवहन महामांदळाची बस सेवा तोट्यात आल्याबाबत

(१८) ४२९६ (०९-०४-२०२०).
श्री.सनु नल िाांबळे (पुणे िॅन्टोन्मेंट), श्री.प्रिाश आबबटिर
(राधानगरी), श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील (तळ
ु जापरू ), श्री.चांििाांत (दादा) पाटील (िोथरुद) :
सन्माननीय पसरवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१.) राज्यातील खासगी प्िासी िाहतुकीचे िाढते अनतक्रमण आणण िासन ि स्थाननक
स्िराज्य सींस्थाींचे विविि कर ि ्ोल यामळ
ु े एस्ी महामीं ळाला रुपये ४५०० को्ीींचा तो्ा
सहन करािा लागत असल्याची रार माहे ड सबरर, २०१९ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदभ िनास
आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) तसेच, महाराषर राज्य मागभ पररिहन महामीं ळाने लाींर पल्ल्याच्या रस ररोररच
आींतरराज्य फेऱया दे खील रींद केल्याने मीं ळाला आर्थभक नक
ु सान सोसािे लागत असल्याचे माहे
जानेिारी, २०२० मध्ये िा त्या दरम्यान ननदभ िनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, शि ी ते चींद्रपूर दरम्यान सुरु असणारी लालपरीची सेिा ७५ ्क्के प्िासी
र्ारमान असन
ू ही रींद करण्यात आली, हे ही खरे आहे काय,

(४) तसेच, महामीं ळाने िेजारील राज्याररोरर केलेल्या करारानुसार केिळ अध्याभच फेऱया चालू
असल्याने महामीं ळाला आर्थभक नक
ु सान सोसािे लागत आहे, हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, यारारत िासनाने चौकिी केली आहे काय ि त्यानस
ु ार महामीं ळाचा हा
आर्थभक तो्ा र्रून काढून महामीं ळ फायद्यात येण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना केल्या
आहे त िा करण्यात येत आहे , नसल्यास, विलींराची कारणे काय आहेत?

अॅद. अननल परब (२२-०२-२०२१) : (१) राज्य पररिहन महामीं ळाचा सन २०१८-१९ या आर्थभक
िषाभमध्ये विविि कर ि ्ोलसाठी रु.११०७.१८ को्ी एिढा खचभ झाला आहे. सन २०१८-१९ या
आर्थभक िषाभत महामीं ळास रु.९३९.८७ को्ी तो्ा झाला असन
ू , दद.३१.०३.२०१९ रोजीचा सींर्चत
तो्ा रु.४६०३.०८ को्ी एिढा आहे.
(२) हे खरे नाही.

वि.स. ५३ (12)
तथावप, अिा आियाचे ित्त
ृ दद.०४.०१.२०२० रोजीच्या दै ननक पुढारी या ित्त
ृ पत्रात प्शसध्द

झाले आहे .

(३) चींद्रपरू ते शि ी रसफेरीला थे् प्िासी उपलब्ि नसल्याने सदर फेरीचे सरासरी र्ारमान

३० ्क्केचे आत असल्यामुळे चींद्रपूर ते शि ी रसफेरीच्या मागाभत कपात करुन चींद्रपूर ते
औरीं गारादपयांत रससेिा सुरु ठे िली आहे.

(४) आींतरराज्य मागाभिर ज्या फेऱयाींचे र्ारमान पूरेसे आहे, अिाच फेऱया चालनात ठे िण्यात
आल्या आहे त. प्स्तूत करारात र्विषयातील मागणी विचारात घेिन
ू फेऱयाींची तरतूद करण्यात
आलेली आहे .

(५) राज्य पररिहन महामीं ळाचा तो्ा कमी व्हािा याकररता उत्पन्नात िाढ ि खचाभत कपात
या िोरणानुसार सातत्याने कायभिाही करण्यात आली आहे . या अींतगभत कमी र्ारमान
असणाऱया

फेऱयाींचा

चालनीय

आढािा

घेिून

र्ारमानात

सि
ु ारणा

होण्याकररता

फेऱयाींचे

सस
ु त्र
ू ीकरण, िेळाींमध्ये रदल, फेऱया िाढविणे इ. उपाययोजना करण्यात येत आहे त.
___________

राज्यातील श्जल्हा पसरषदे अांतगात शाळाांमध्ये ववद्याथ्याांची गळती होत असल्याबाबत
(१९)

४३७६ (०९-०४-२०२०).

श्री.रणधीर सावरिर (अिोला पव
ू )ा :

सन्माननीय शालेय

शश)ण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील ्जल्हा पररषदे अींतगभत असलेल्या िाळाींमध्ये विद्याथी गळती मोठ्या प्माणात
असन
सन २०१४-१५ ते २०१८-१९ या कालाििीत विद्याथी सींख्येत १३२७१ इतकी घ्
ू
झाल्याचे ननदिभनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

विद्याथी ्जल्हापररषद

िाळाींमध्ये प्िेि

घेण्याचे

नाकारत

असल्याची

सिभसािारण कारणे काय आहे त,
(३) असल्यास, िासनाने ्जल्हा पररषदे च्या िाळाींमध्ये िैक्षणणक गुणित्ता िाढीसाठी कोणत्या
उपाययोजना केल्या िा करण्यात येत आहे त,
(४) नसल्या विलींराची कारणे काय आहे त?
प्रा. वषाा गायिवाद (१२-०२-२०२१) : (१) अींित: खरे आहे .

(२) पालकाींचा इींग्रजी माध्यमाींच्या क्रकींिा CBSE िाळाींक े जाण्याचा कल हे एक मख्
ु य कारण
ददसते.

(३) ्ज.प. िाळाींमध्ये ड जी्ल लननांग ची सुवििा, आनींददायी शिक्षण,शिक्षकाींचे विविि

विषयातील प्शिक्षण, द्विर्ावषक पुस्तके उपलब्ि करून दे ण्यात येत आहे त. तसेच,राज्यात
र्ौनतक सवु ििा उपलब्ि करून दे िन
ू

विकशसत करण्याची कायभिाही सुरू आहे .

प्थम ्प्प्यात ५०० िाळा आदिभ िाळा म्हणन
ू

(४) प्श्न उद्र्ित नाही.

___________

वि.स. ५३ (13)
मुांबई ववभागाचे शश)ण उपसांचालिाांचे पद सरक्त असल्याबाबत
(२०)

४४१६ (१०-०४-२०२०).

श्री.अजय चौधरी (शशवदी) :

सन्माननीय शालेय शश)ण मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मुींरई विर्ागाचे शिक्षण उपसींचालकाींचे पद गत ५ िषे ररक्त आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास,

िासनाने

नेमलेल्या

प्र्ारी

उपसींचालकाींची

अननयशमतता,

ननयमाींची

अींमलरजािणी न होणे ि त्यामळ
ु े िाढलेला गैरव्यिहार यामुळे प्र्ारी उपसींचालकाींना पदािरुन
ह्विण्याकररता कननषठ महाविद्यालयीन शिक्षक सींघ्नाींनी आींदोलन सुरु केले आहे , हे खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, प्र्ारी शिक्षण उपसींचालकाींच्या विरोिात कननषठ महाविलयीन शिक्षकाींनी
अनेक िेळा िासनाक े तक्रारी केल्या आहे त हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास उक्त क्रारीच्या अनुषींगाने िासनाने प्र्ारी शिक्षण उपसींचालकाची चौकिी केली

आहे काय, असल्यास चौकिीत काय आढळून आले त्यानुसार सींरर्िताविरुद्ि काेेणती
कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास विलींराची कारणे काय आहे त ?
प्रा. वषाा गायिवाद (१२-०२-२०२१) :(१) (२) (३) होय, हे खरे आहे .
(४) मुींरई विर्ागाच्या शिक्षण उपसींचालक पदािर ददनाींक १६.१२.२०२० रोजीच्या िासन

आदे िान्िये ननयशमत अर्िकाऱयाींची पदोन्नतीने पदस्थापना करण्यात आली असन
ू , सदर
पदािर ते ददनाींक १७.१२.२०२० रोजी रूजू झाले आहे त.
(५) प्श्न उद्र्ित नाही.

___________
(२१)

अनुदानास पात्र झालेल्या शाळाांना अनुदान ववतरीत िरणेबाबत

४८०१ (१०-०४-२०२०).

श्री.शेखर ननिम (धचपळूण) : सन्माननीय शालेय शश)ण मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अनुदानास पात्र असलेल्या माध्यशमक ि प्ाथशमक िाळाींची यादी ददनाींक १ ि २ जुलै
२०१६ रोजीच्या िासन ननणभयान्िये जादहर करण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास, प्त्यक्षात

या

िासन

ननणभयानस
ु ार अनुदानास

पात्र

घोवषत

करूनही

या

िाळे तील कमभचा-याींच्या ननयुक्तीस सींरींर्ित प्ार्िका-याने िैय्क्तक मान्यता प्दान केल्या
असतानाही अनद
ु ान शमळत नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, अनुदान मींजूर करताना सरसक् प्त्येक िाळे स २०% अनुदान मींजूर करण्याचे
आदे ि असतानाही प्त्यक्षात त्या िाळे च्या ियानुसार सदर अनुदान मींजूर केलेले नाही हे ही
खरे आहे काय.

(४) असल्यास, यारारत िासनाने चौकिी केली आहे काय ि त्यानस
ु ार कोणती कायभिाही
करण्यात आली िा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, विलींराची कारणे काय आहे त?

वि.स. ५३ (14)
प्रा. वषाा गायिवाद (०५-०२-२०२१)(१) होय, हे खरे आहे .
(२) (३) ि (४) िासन ननणभय ददनाींक १ ि २ जुलै, २०१६ अन्िये अनुदानासाठी पात्र घोवषत
केलेल्या िाळाींना

ददनाींक

९/५/२०१८

च्या

िासन

आदे िानस
ु ार, दद.

१

एवप्ल,

२०१८

पासून सरसक् २० ्क्के अनुदान मींजूर करण्यात आले आहे .

िासन ननणभय ददनाींक १९ सप््ब रर, २०१६ अन्िये खाजगी, प्ाथशमक ि माध्यशमक

िाळाींना द्याियाचे अनुदान सुत्रामध्ये सुिारणा करुन िासनाच्या पुढील आदे िापयांत सरसक्
२० ्क्के अनुदान सुत्र विहीत करण्यात आले आहे.
(५) प्श्न उद्र्ित नाही.

___________
(२२)

सोलापूर श्जल््यातील समायोजन प्रकक्रयेतील गरिारभाराबाबत

५०९१ (१०-०४-२०२०).

श्री.ववजयिुमार दे शमुख (सोलापूर शहर उत्तर) :

सन्माननीय

शालेय शश)ण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सोलापरू ्जल्हा पररषदे च्या प्ाथशमक खासगी अनद
ु ाननत िाळे तील ७० अनतररक्त शिक्षकाींचे

समायोजन ददनाींक ३१ जुल,ै २०१९ रोजी ्जल्हा पररषद िाळे त करण्यात आले असून िासन
ननणभय

ािलून समायोजन प्क्रक्रया रारविली असल्याचे ददनाींक १७ ड सबरर, २०१९ रोजी िा

त्यासुमारास ननदिभनास आले आहे हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, समायोजन प्क्रक्रया रारिताना सेिाजेषठता, समुपदे िन, पती-पत्नी एकत्रीकरण,
दि
भ
ु रभ आजार, ियाची अ् हे ननकष जाणीिपि
ू क

ािलण्यात आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या प्क्रक्रयेत आर्थभक गैरव्यिहार करून पदस्थापना ददल्या गेल्यारारतच्या
तक्रारी प्ाप्त झाल्या आहे त हे ही खरे आहे ,
(४) असल्यास उपरोक्त प्करणाची िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात काय आढळून
आले ि त्यानस
ु ार िासनाने कोणती कायभिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, विलींराची कारणे काय आहे त ?

प्रा. वषाा गायिवाद (०३-०२-२०२१) :(१), (२) ि (३) हे खरे नाही.
(४) ि (५) प्श्न उद्र्ित नाही.
___________
राज्यातील मराठी शाळाांमधील ववद्याथ्यााची पटसांख्या वाढववणेबाबत.
(२३)

५३८० (१०-०४-२०२०).

श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी), श्रीमती सुलभा खोदिे (अमरावती),

श्री.वविास ठािरे (नागपूर पश्श्चम), श्री.हहरामण खोसिर (इगतपूरी), श्री.ववक्रमशसांह सावांत
(जत), श्री.सांजय जगताप (पुरांदर), श्री.सुरेश वरपुदिर (पाथरी), श्री.अशमत झनि (सरसोद) :
सन्माननीय शालेय शश)ण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मराठी िाळाींमिील कमी होणारी प्सींख्या र्चींताजनक आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, इींग्रजी िाळाींच्या िाढत्या मागणीमळ
ु े मराठी माध्यमाच्या िाळाींिर पररणाम
होत आहे, हे ही खरे आहे काय,

वि.स. ५३ (15)
(३) असल्यास, खाजगी, विनानद
ु ाननत, अनुदाननत मराठी िाळा ि पाशलका िाळाींमिील
रहुताींि िाळाींमध्ये पदहली ते दहािी, रारािी पयांतचे शिक्षण एकाच दठकाणी घेणे िक्य
नसल्याने सदर िाळे तील प्सींख्या खालािली आहे हे ही खरे आहे काय,
(४)

असल्यास,

यारारत

िासनाने

चौकिी

केली

आहे काय

िाढविण्यारारत कोणती उपाययोजना केली िा करण्यात येत आहे ,

ि

त्यानस
ु ार

प्सींख्या

(५) नसल्यास, विलींराची कारणे काय आहे त ?

प्रा. वषाा गायिवाद (१५-०२-२०२१) : (१), (२) ि (३) अींित: खरे आहे .

(४) यारारत प्सींख्या िाढविण्यासाठी िालेय पोषण आहार, मोफत गणिेि ि पाठ्यपुस्तके,
सेमी इींग्रजीमध्ये शिक्षण, द्विर्ाषीय पुस्तके,

ीजी्ल माध्यमाचा िापर करून शिक्षण,

शिक्षकाींना इींग्रजी ि इतर विविि विषयाींचे प्शिक्षण, अभ्यासक्रमात सुिारणा ि इतर योजना
रारविल्या जातात.

(५) प्श्न उद्र्ित नाही.

___________

पाचोरा व भदगाव तालुक्यातील (श्ज.जळगाांव) गावाांमध्ये
एस.टी.स्थानिाची होत असलेली मागणी

(२४)

५७७३ (१०-०४-२०२०).

श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पसरवहन मांत्री

(१) पाचोरा-र् गाींि तालुक्यातील नगरदे िळा, वपींपळगाींि, हरे श्िर, सामनेर, नाींद्रा, िरखे ी तसेच

र् गाींि तालक्
ु यातील िा ,े कजगाींि, कोळगाींि, गढ
ु े या दठकाणी सस
ु ज्ज नविन एस.्ी. रस
स्थानक राींिणेसींदर्ाभत स्थाननक लोकप्नतननिीनी दद.३०.१.२०२० रोजीपासन
ू मा. पररिहन मींत्री
याींच्याक े िारीं िार लेखी ननिेदनाद्िारे मागणी केली आहे हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या मागणीनुसार िासनाने कोणता ननणभय घेतला आहे , त्याींचे स्िरूप काय
आहे ,

(३) नसल्यास, विलींराची कारणे काय आहे त ?
अॅद. अननल परब (२२-०२-२०२१) : (१) हे खरे आहे .

(२) सदर गािाींच्या दठकाणी राज्य पररिहन महामीं ळाची जागा नाही. वपींपळगाींि हरे श्िर,
नगरदे िळा, कजगाींि, कोळगाींि, िा े येथे प्िािी मागभ ननिारे आहे त. िरखे ी येथील प्िािी
ननिारा प लेला आहे . सामनेर ि नाींद्रा येथील प्िािी ननिारे रस्ता रुीं दीकरणामध्ये पा ले

आहे त. गुढे येथे प्िािी ननिारा नाही. त्यानष
ु ींगाने िासनाने विविि िासकीय यींत्रणा/सींस्था
याींचेमाफभत रस्ता रुीं दीकरणादरम्यान क्रकींिा निीन रस्त्याचे राींिकाम करताना करताना
पा ण्यात आलेले प्िासी ननिारे सदर यींत्रणेक ू न राींिून घेण्यात यािेत अथिा स्थाननक
लोकप्नतननिी याींच्या ननिीतून प्िासी ननिाऱयाींचे राींिकाम करुन घेण्याच्या सूचना राज्य
पररिहन महामीं ळास दद.२४.११.२०२० च्या पत्रान्िये ददल्या आहे त.
(३) प्श्न उद्र्ित नाही.

___________

वि.स. ५३ (16)
राज्यातील अनुदाननत िॉलेजमधील प्राध्यापिाांना सहयोगी प्राध्यापि पदासाठी सेवाांतगात
प्रगती योजनेचा (िॅस) लाभ दे ण्यात होत असलेली अदवणूि

(२५)

५८८४ (०७-०४-२०२०).

श्री.मोहन मते (नागपरू दषिण)ण) :
शश)ण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय उच्च व तांत्र

(१) राज्यातील अनुदाननत कॉलेजमिील प्ाध्यापकाींनी अहभता ि पात्रता पूणभ केल्यानींतर त्याींना

सहयोगी प्ाध्यापक पदासाठी सेिाींतगभत प्गती योजनेचा (कॅस) लार् दे ण्यात विर्ागीय
सहसींचालकाींक ू न जाणीिपूिक
भ अ िणूक करण्यात येत असल्याचे ददनाींक ३० जानेिारी, २०२०
रोजी िा त्या सुमारास ननदिभनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या ननयमानुसार या प्ाध्यापकाींना अहभता ि पात्रता

पण
ू भ केल्याच्या तारखेपासन
ू च सेिाींतगभत प्गती योजनेचा (कॅस) लार् दे णे रींिनकारक
असतानाही सहसींचालकाींक ू न त्याींना मुलाखतीच्या ददिसापासून लार् दे ण्यात येत आहे, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्करणाची िासनाने चौकिी केली आहे ि चौकिीत काय आढळून आले
त्यानुसार कोणती कायभिाही करण्यात आली िा येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींराची कारणे काय आहे त ?

श्री. उदय सामांत (०९-०२-२०२१) : (१) हे खरे नाही
(२) हे अींित: खरे आहे .

िासन ननणभय उच्च ि तींत्र शिक्षण विर्ाग क्रमाींक Misc-२०१८/C.R.५६/१८/UNI-१, दद. ०८

माचभ, २०१९ ि िासन िुध्दीपत्रक क्रमाींक Corrigendum NO. Misc-२०१८/C.R.५६/ १८/UNI१, ददनाींक १० मे, २०१९ नुसार सहायक प्ाध्यापक िेतन स्तर १० ते ११ ि ११ ते १२

(उच्चश्रेणी ि ननि श्रेणी) मध्ये कॅस चे लार् पात्रता पण
ू भ करत असलेल्या ददनाींकापासन
ू दे य
ठरते ि सहयोगी प्ाध्यापक ि प्ाध्यापक पदािर कॅस चे लार् ननि सशमतीने मींजूर केलेल्या
ददनाींकापसून अनुज्ञेय असल्याचे िोरण आहे.
(३)
(४)

प्श्न उद्र्ित नाही

प्श्न उद्र्ित नाही.

___________

राष्ट्रीय उच्चतर शश)ा अशभयानाांतगात (रुसा) ववद्यापीठाांना शमळालेला
ननधी अनेि ववद्यापीठाांनी वापरलेला नसल्याबाबत.
(२६)

५९६९ (०७-०४-२०२०).

पाटील (िोथरुद) :
काय :(१)

श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील (तळ
ु जापरू ), श्री.चांििाांत (दादा)

सन्माननीय उच्च व तांत्र शश)ण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

राषरीय उच्चतर शिक्षा अशर्यानाींगतभत (रुसा) अींतगभत विद्यापीठाींना शमळालेल्या ननिीचा

विननयोग

अनेक

विद्यापीठाींनी

केला

नसल्याचे माहे

जानेिारी,

२०२०

मध्ये

ि

त्या

दरम्यान िासनाच्या ननदिभनास आले आहे, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदर विद्यापीठाने माहे ड सबरर, २०१९ अखेरपयांत ननिीचा विननयोग करािा
असे आदे ि रुसाचे प्कल्प सींचालक याींनी कुलगरु
ु ीं ना ददले होते, हे ही खरे आहे काय,

वि.स. ५३ (17)
(३)

असल्यास,

आगामी

िैक्षणणक

िषभ

सुरु

होण्यापूिी

विद्यापीठािी

सींलग्न

सिभ

महाविद्यालयाचे ‘नॅक अॅक्रेड ्े िन’ करिून घेण्यारारत ननदे ि दे ण्यात आले आहे , हे ही खरे
आहे काय,
(४)

असल्यास, उक्त प्करणी, विद्यापीठाींनी कोणती कायभिाही केली िा करण्यात येत आहे

(५) नसल्यास, विलींराची कारणे काय आहे त ?
श्री. उदय सामांत (०५-०२-२०२१) : (१) हे खरे नाही.
(२) होय, हे खरे आहे .
(३)

हे खरे नाही.

(४)

ि (५) प्श्न उद्र्ित नाही.
___________

राज्यातील अनुदाननत व ववना अनुदाननत शाळा तसेच श्जल्हा पसरषद व स्थाननि स्वराज्य
(२७)

सांस्थेच्या मराठी शाळाांमधील ववद्याथ्यााची पटसांख्या वाढववणेबाबत.

६१०६ (१०-०४-२०२०).

श्रीमती मांदा म्हात्रे (बेलापूर) : सन्माननीय शालेय शश)ण

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील अनुदाननत ि विना अनुदाननत िाळा तसेच ्जल्हा पररषद ि स्थाननक

स्िराज्य सींस्थेच्या मराठी िाळाींमिील विद्यार्थयाभची प्सींख्या द्किण्यासाठी शिक्षकाींनीच
विद्याथी िोि मोहीम सुरु केली असल्याचे ननदिभनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, रहुताींिी पालकाींचा मुलाींना इींग्रजी माध्यमाच्या िाळे त शिकिण्याचा कल िाढत
असल्यामळ
ु े स्थाननक स्िराज्य सींस्थेच्या िाळाींना विद्याथी शमळणे कठीण झाले आहे, हे ही
खरे आहे काय,
(३) असल्यास, उक्त प्करणी िासनाने चौकिी करून स्थाननक स्िराज्य सींस्थेतील िाळाींतील
विद्यार्थयाांची

प्सींख्या

िाढविण्याच्या

उपाययोजना केली िा करण्यात येत आहे ,

दृष्ीने

अद्ययाित

शिक्षण

दे ण्यारारत

कोणती

(४) असल्यास, कायभिाहीचे स्िरूप काय,

(५) नसल्यास विलींराची कारणे काय आहे त ?
प्रा. वषाा गायिवाद (१५-०२-२०२१) : (१) ि (२) अींित: खरे आहे .

(३) ि (४) यारारत प्सींख्या िाढविण्यासाठी िालेय पोषण आहार, मोफत गणिेि ि
पाठ्यपुस्तके, सेमी इींग्रजीमध्ये शिक्षण, द्विर्ाषीय पुस्तके,

ीजी्ल माध्यमाचा िापर करून

शिक्षण, शिक्षकाींना इींग्रजी ि इतर विविि विषयाींचे प्शिक्षण, अभ्यासक्रमात सुिारणा ि इतर
योजना रारविल्या जात आहे त.
(५) प्श्न उद्र्ित नाही.

(२८)

___________

साांगली श्जल्हा पसरषद प्राथशमि शाळाांतील पटसांख्या िमी होत असल्याबाबत

७०९५ (१०-०४-२०२०).श्री.ववक्रमशसांह सावांत (जत), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.सांग्राम

थोपटे (भोर) : सन्माननीय शालेय शश)ण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) साींगली ्जल्हा पररषद प्ाथशमक िाळाींतील प्सींख्या कमी होत असन
ु क्रकमान ११२
िाळाींमध्ये प्सींख्या दहाच्या आत असल्याचे माहे जानेिारी, २०२० रोजी िा त्या सुमारास
ननदिभनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

वि.स. ५३ (18)
(२) असल्यास, साींगली ्जल्हयात सोळािेहून अर्िक खाजगी प्ाथशमक िाळाीं असन
ु पदहली ते
चौथी आणण सातिीपयभतच्या िाळाींचा समािेि आहे हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, खासगी िाळाींच्या स्पिेत द्कून राहण्यासाठी आिश्यक त्या सोयीसुवििा
नसल्याने ्जल्हापररषद िाळाींतील प्सींख्या ददिसेददिस कमी होत आहे हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास िासनाने ्ज.प िाळाींना खाजगी िाळाींच्या स्पिेत द्कून राहण्यासाठी आिश्यक
त्या सोयी सुवििा, ड्रेस को

ि पुरेसे शिक्षक नाहीत अिा दठकाणी शिक्षक नेमणे तसेच

रायोमेरीक हजेरी आदद उपाययोजना करण्यारारत कोणती कायभिाही केली आहे िा करण्यात
येत आहे ,
(५)

नसल्यास, विलींराची कारणे काय आहे त ?

प्रा. वषाा गायिवाद (१२-०२-२०२१) : (१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.
(३)

अींित: खरे आहे .

(४) समग्र शिक्षा अींतगभत ्ज.प. िाळे तील विद्यार्थयाांना मोफत पाठ्यपुस्तक ि गणिेि
पुरिण्यात येत आहे तसेच पवित्र प्णाली माफभत शिक्षक र्रती प्क्रक्रया रारविण्यात आलेली
आहे .

(५) प्श्न उद्र्ित नाही.

___________

िोरोनाच्या पाश्वभूमीवर श)णणि वषाात शाळा, िननष्ट्ठ महाववद्यालयाांनी

(२९)

मागील वषाापे)ा अधधि शल्
ु ि न आिारण्याबाबत.
८८५९ (०४-०६-२०२०).
अॅद.पराग अळवणी (ववलेपाले), िॅप्टन आर. सेल्वन (सायन-

िोळीवादा), अॅद.आशशष शेलार (वाांिे पश्श्चम), श्री.पराग शाह (घाटिोपर पूव)ा , श्री.दे वेंि

फदणवीस (नागपूर दषिण)ण पश्श्चम), श्री.चांििाांत (दादा) पाटील (िोथरुद), श्री.राधािृष्ट्ण ववखेपाटील (शशदी), श्री.राम िदम (घाटिोपर पश्श्चम), श्री.अतुल भातखळिर (िाांहदवली पव
ू )ा ,
श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.अशमत साटम (अांधेरी पश्श्चम), श्री.मांगेश चहाहाण (चाळीसगाव),
श्री.सधचन िल्याणशेट्टी (अक्िलिोट), श्री.अशभमन्यु पवार (औसा), श्री.अबू आजमी (मानखूदा
शशवाजीनगर) :

सन्माननीय शालेय शश)ण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कोरोनाचा प्र्ाि रोखण्यासाठी सींपूणभ र्ारतामध्ये लॉक

ाऊन सरू
ु असून त्याचा पररणाम
सिभसामान्य जनतेला सोसािा लागत असल्याने या िैक्षणणक िषाभत अकरािी प्िेिाचे िेळी
िाळा तसेच कननषठ महाविद्यालयाींनी गत िषाभपेक्षा अर्िक िुल्क आकारू नये अिी मागणी

शसस्कॉम या सींघ्नेने मा, मींत्री िालेय शिक्षण विर्ाग याींना माहे एवप्ल, २०२० मध्ये िा
त्या दरम्यान केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, त्याचररोरर िारीं िार िाळा ि कननषठ महाविद्यालयाींक ू न पालकाींक े सींपूणभ
िषाभचे िुल्क एकरकमी र्रण्यासाठीचा तगादा न लािता त्याींना सोयीनस
ु ार िुल्क र्रण्याची
मुर्ा शमळािी अिीही मागणी करण्यात आली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३)

तसेच, िावषभक िैक्षणणक िुल्क िसल
ु ी एकदाच न घेता माशसक त्रैमाशसक जमा करण्याचा

पयाभय पालकाींना दे ण्यारारत तसेच िैक्षणणक िषभ २०२०-२१ साठी िुल्किाढ न करण्यारारत
िासनाने ददनाींक ८ मे २०२० रोजीच्या िासन ननणभयान्िये सिभ रो ाभच्या, सिभ माध्यमाींच्या
िाळाींना आदे ि ददले असूनही सदर आदे िाींचे पालन न करता अनेक िाळाींक ू न िुल्क िसुली
ि फी िाढ करण्यात येत आहे त, हे ही खरे आहे काय,
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(४)

असल्यास, या िुल्किाढी विरुध्द ज्याींच्याक े दाद मागाियाची त्या महाराषर िुल्क

विननयमन अर्िननयम, २०११ च्या तरतुदीनुसार विर्ागीय ननयामक िुल्क सशमत्या ि

पन
ु ररक्षण सशमती गठीत करण्याची िासन स्तरािर सरू
ु असलेली कायभिाही अद्यापही पण
ू भ
झाली नसून सदर सशमत्या अद्याप गदठत करण्यात आल्या नाहीत, हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, िासनाने गरीर ि गरजू विद्यार्थयाांच्या िाढीि िैक्षणणक िुल्कारारत तसेच पूिभ

प्ाथशमक ते इयत्ता रारािी पयांत िुल्क र्रता आले नसलेल्या कोणत्याही विद्यार्थयाभला िाळे तून
काढल्यास सींरींर्ित िाळे िर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, तसेच विर्ागीय

ननयामक िल्
ु क सशमत्या ि पन
ु ररक्षण सशमती गदठत करण्यासाठी आणखी क्रकती कालाििी
लागणे अपेक्षक्षत आहे,

(६) नसल्यास, विलींराची कारणे काय आहे त ?
प्रा. वषाा गायिवाद (१७-०२-२०२१) : (१) ि (२) या सींदर्ाभतील ननिेदन प्ाप्त झाल्याचे
आढळून येत नाही.

(३) ८ मे २०२० रोजीच्या िासन ननणभयान्िये सच
ु ना दे ण्यात आल्या होत्या तथावप सदर िासन
ननणभयास मा. उच्च न्यायालयाने दद.२६/६/२०२० च्या आदे िान्िये अींतरीम स्थर्गती ददली
असन
ू सदय:्स्थतीत प्करण न्यायप्विषठ आहे .

(४) दद.२०/०२/२०२० च्या अर्िसच
ु नेन्िये पुनरीक्षण सशमतीचे गठण करण्यात आले असुन
विर्ागीय िुल्क ननयामक सशमत्या गठीत करण्याची कायभिाही सुरु आहे .

(५) ि (६) िासनाच्या दद ८ मे २०२० रोजीच्या िासन ननणभयास मा. उच्च न्यायालय,मुींरई
याींनी दद.२६ जून २०२० रोजीच्या आदे िान्िये
प्करण न्यायप्विषठ आहे .

अींतररम स्थर्गती ददली असून सद्य्स्थतीत

___________

(३०)

उल्हासनगर (श्ज.ठाणे) पसरसरातील वालधुनी नदीचे प्रदष
ु ण रोखण्याबाबत

९३०५ (०६-०६-२०२०).

श्रीमती याशमनी यशवांत जाधव (भायखळा), श्रीमती लताबाई

सोनवणे (चोपदा), श्री.िुमार आयलानी (उल्हासनगर) :

सन्माननीय पयाावरण व वातावरणीय

बदल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) उल्हासनगर (्ज.ठाणे) पररसरातून िाहणाऱया िालिुनी नदीत कारखान्याींनी प्क्रक्रया न

करता प्दवू षत पाणी सो ल्यामळ
ु े नदीतील प्दष
ू णात िाढ होऊन पाण्यािर लालसर तिींग
आल्याचे दद. १४.५.२०२० रोजी िा त्या सम
ु ारास ननदिभनास आले हे खरे आहे काय,

(२) तसेच रात्रीच्या िेळेस ्ँ कर माक्रफया रेकायदे िीरपणे विषारी रासायननक िायू नदीत सो त
असून त्यामुळे पररसरातील नागररकाींना अनेक प्कारच्या समस्याींचा सामना करािा लागत
असल्याचे ददनाींक १९/३/२०२० रोजी ननदिभनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, रासायननक विषारी िायू नदीत सो णाऱयाींिर स्थाननक प्िासनाक ू न तसेच
महाराषर औद्योर्गक विकास महामीं ळ ि महाराषर प्दष
ु ण ननयींत्रण मीं ळाक ू न कोणतीही

कारिाई होत नसल्याने ्ँ कर माक्रफयाींक ू न नदीत सराभसपणे रासायननक िायू सो ण्यात येत
असल्याचे ददसून येते हे ही खरे आहे काय,
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(४) असल्यास उपरोक्त प्करणी िासनाने चौकिी केली आहे काय त्याअनुषींगाने कोणती
कायभिाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, विलींराची कारणे काय आहे त?
श्री. आहदत्य ठािरे (२१-०१-२०२१) : (१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.
(३) हे अींित: खरे आहे .
(४) ्ँ कर माक्रफयाींक ू न होणाऱया अिैि कृत्यास आळा घालण्याकररता मा. मुख्य सर्चि याींच्या
ददनाींक ११/११/२०२० रोजीच्या ननदे िानूसार महाराषर प्दष
ू ण ननयींत्रण मीं ळ, पोलीस, महाराषर
औद्यार्गक विकास मीं ळ, महानगरपाशलका ि औद्योर्गक सींघ्नाींचे प्नतननिी याींची नागरी ि

औद्योर्गक विर्ागाकररता प्त्येकी एक स्ितींत्र सींयुक्त पाहणी सशमती गठीत करण्यात आली
आहे .

• िालिुनी नदीच्या पाण्यािर लालसर तिींग आल्याच्या सूचनेच्या अनुषींगाने महाराषर प्दष
ू ण
ननयींत्रण मीं ळामाफभत करण्यात आलेल्या पाहणी दरम्यान दोषी आढळलेल्या उद्योगाींिर
महाराषर प्दष
ू ण ननयींत्रण मीं ळामाफभत कारिाई करण्यात आली आहे.
(५) प्श्न उद्र्ित नाही.
___________

राज्यातील शशधापबत्रिाधारि नसलेल्या आहदवासी आणण इतर गोरगरीब जनतेला
शशधापबत्रिा तसेच मोफत व सवलतीचे धान्य दे ण्याबाबत

(३१) ११३२३ (१५-०९-२०२०). श्री.मोहन मते (नागपरू दषिण)ण), अॅद.आशशष शेलार (वाांिे
पश्श्चम), अॅद.पराग अळवणी (ववलेपाले), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), िॅप्टन आर. सेल्वन
(सायन-िोळीवादा), श्रीमती मननषा चौधरी (दहहसर), श्री.दे वेंि फदणवीस (नागपूर दषिण)ण

पश्श्चम), श्री.चांििाांत (दादा) पाटील (िोथरुद), श्री.पराग शाह (घाटिोपर पूव)ा , श्री.सांतोष दानवे

(भोिरदन) : सन्माननीय अन्न व नागरी परु वठा आणण ग्राहि सांर)ण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :(१) राज्यात मल
ु र्ूत सुवििाींपासून िींर्चत असलेल्या १६ आददिासी सींिेदनिील प्कल्प

विर्ागाींमध्ये अन्निान्य ि इतर अत्यािश्यक िस्तूींची उपलब्िता कमी तसेच शििापत्रत्रका

(रे िनका )भ नसल्याने कोरोना महामारीच्या पाश्िभर्ूमीिर ्ाळे रींदी कालाििीत िासनाने जाहीर
केलेल्या योजनेतील मोफत ि सिलतीच्या दरात दे ण्यात येणाऱया िान्य योजनाींपासन
ू िींर्चत
राहािे लागत असल्याचे दद. २७ जून, २०२० रोजी िा त्यासम
ु ारास ननदिभनास आले आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, कोरोनारार्ित रुग्णाींची सींख्या ददिसबददिस िाढत असताना या दग
भ आददिासी
ु म

पाड्याींिरील विर्क्त झालेल्या कु्ुींराींना अींत्योदय योजनेच्या लार्ासदहत निीन शििापत्रत्रका
द्या असे आदे ि मा.उच्च न्यायालयाने राज्य िासनाला ददले असल्याचे माहे मे, २०२० च्या
पदहल्या आठिड्यात ननदिभनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्करणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय आढळून
आले ि त्यानुसार राज्यातील शििापत्रत्रकािारक नसलेल्या आददिासी आणण इतर गोरगरीर
जनतेला निीन शििापत्रत्रका तसेच मोफत ि सिलतीचे िान्य दे ण्यारारत कोणती कायभिाही
केली िा करण्यात येत आहे ,
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(४) नसल्यास विलींराची कारणे काय आहे त ?
श्री. छगन भज
ु बळ (०२-०२-२०२१) : (१) हे खरे नाही.

(२) जनदहत यार्चका क्र. LD-VC-१४/२०२० च्या अनुषींगाने सन
ु ािणी होऊन दद. १५.५.२०२०
रोजी मा. उच्च न्यायालय, मर
ींु ई याींनी शििापत्रत्रकासाींठी प्ाप्त झालेले अजभ परर्स्थती

सामान्य झाल्यािर ननयमानुसार ननकाली काढण्यारारत आदे ि ददले आहे त. सदर आदे िात
दग
भ
आददिासी पा याींिरील विर्क्त झालेल्या कु्ुींराींना अींत्योदय योजनेच्या लार्ासदहत
ु म
निीन शििापत्रत्रका द्या, असे नमद
ू केलेले नाही.

(३) सींरींर्ित ्जल्हा पुरिठा अर्िकारी याींच्याक े प्ाप्त झालेल्या अजाांिर ननयमानुसार उर्चत

कायभिाही करण्यात येत असन
ू त्याींना पात्रतेनस
ु ार अींत्योदय अन्न योजना ि प्ािान्य कु्ुींर
लार्ाथी शििापत्रत्रका वितरीत करण्यात येत आहे त.

कबद्र िासनाच्या आत्मननर्भर र्ारत पॅकेज अींतगभत राज्यातील विनाशििापत्रत्रकािारक,
स्थलाींतररत मजूर इत्यादीना माहे मे ि जून, २०२० या कालाििीकररता प्नतमाह प्नतव्यक्ती ५
क्रकलो ताींदळ
ु ि प्नतकु्ुींर १ क्रकलो अख्खा चणा मोफत वितरीत करण्यात आला आहे .
(४) प्श्न उद्र्ित नाही.

___________
मुांबई उपनगरातील चें बूर, गोवांदी, घाटिोपर, ववक्रोळी,
पवई व अांधेरी पसरसरात झालेली वायग
ु ळती

(३२)

११४४० (१७-०९-२०२०).

श्रीमती याशमनी यशवांत जाधव (भायखळा) :

पयाावरण व वातावरणीय बदल मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय

(१) चब रूर, गोिीं ी, घा्कोपर, विक्रोळी, पिई ि अींिेरी पररसरात दद. ७ जून, २०२० रोजी
रात्रीच्या

सम
ां ी पसरल्याने विर्ागातील अ्ग्निमन
ु ारास विर्चत्र दग
ु ि
आपात्कालीन विर्ागाक े िायुगळतीींच्या तक्रारी केल्या, हे खरे आहे काय,

दल,

पोलीस

ि

(२) असल्यास, याप्करणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय आढळून आले ि
त्याअनुषींगाने यारारत क्रकती कींपन्याींची तपासणी केली तसेच त्याींचेिर कोणती कारिाई केली
िा करण्यात येत आहे,

(३) नसल्यास, विलींराची कारणे काय आहे त ?
श्री. आहदत्य ठािरे (१८-०२-२०२१) : (१) हे अींित: खरे आहे

महाराषर प्दष
ू ण ननयींत्रण मीं ळाक े िायग
ु ळतीरारत कोणतीही तक्रार प्ाप्त झालेली नाही.

तथावप महानगरपाशलकेच्या एम/प्श्चम र्ागानतल आपात्काशलन कक्षामध्ये घा्ला पररसरातून
विर्चत्र दग
भ ी येत असल्याची तक्रार प्ाप्त झाल्याचे कळविले आहे .
ु ि

(२) म.प्.नन. मीं ळास दरु ध्िनीव्दारे ि लोकल न्युज चॅनल व्दारे मादहती प्ाप्त झाली होती त्या

अनुषींगााने दद. ०७.०६.२०२० रोजी पाहणी केली असता पाहणीदरम्यान माहूल - चब रूर येथील
मोठे उद्योग मे. दहदस्
ु थान पेट़्रोशलयम का. शल. मब.र्ारत पेरोशलयम का. शल. मब. ए्जस
लॉ्जस््ीक शल. मब शसलॉ

कीं्े नसभ शल. ि मब रा्षरय केमीकल ॲण्

फद्भ लायझर शल. चेरूर

येथे तपासणी केली असता कोणत्याही कारखान्यामुन िायु गळती झाल्याचे ननदिभनास आलेले
नाही. तसेच गोिीं ी पररसरात िास जाणिला नाही.

वि.स. ५३ (22)
सहाय्यक अशर्यींता (परर) एम/प रह
ृ न्मुींरई महानगरपाशलका याींचेक ू न प्ाप्त अहिालानुसार
महानगरपाशलकेच्या एम/प्श्चम विर्ागातील आपात्काशलन कक्षामध्ये घा्ला पररसरातून
विर्चत्र दग
भ ी येत असल्याची तक्रार अ्ग्निमन दलास कळविण्यात आली होती ि स्थळ
ु ि

पाहणी दरम्यान सदर दठकाणी कोणत्याही प्कारचा विर्चत्र दग
भ
येत नसल्याचे ददसुन
ु ि
आल्याचे कळविले आहे

(३) प्श्न उदभ्ित नाही.
___________
दे शाांतगात वा ववदे शी पयाटन सहली रद्द िरण्यात आल्याने प्रवाशाांना
त्याांच्या रिमेचा परतावा दे ण्याबाबत
(३३)

११४७७ (१६-०९-२०२०).

श्री.सांजय पोतनीस (िशलना) :

सन्माननीय अन्न व नागरी

पुरवठा आणण ग्राहि सांर)ण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

राज्यात ददनाींक २५ माचभ, २०२० पासून ्ाळे रींदी जाहीर झाल्यामुळे दे िाींतगभत ि विदे िी

पयभ्न सहली रद्द करण्यात आल्या आहे त, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास, सहल कींपन्याींनी सहली रद्द केल्यामळ
ु े प्िािाींना त्याींच्या रकमेचा परतािा

दे णे रींिनकारक असतानाही अनेक कींपन्याींनी सरकारी आदे िामुळे सहल रद्द कराव्या

लागल्याचे कारण पुढे करून प्िािाींना परतािा दे ण्याचे नाकारल्याचे उघ कीस आले आहे , हे ही
खरे आहे काय,
(३)

तसेच काही कींपन्याींनी या रकमेच्या परतव्या ऐिजी क्रेड ् कूपन प्िािाींना दे ऊ केले

आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४)

असल्यास यारारत िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले ि

तद्नुसार प्िािाींना त्याींच्या रकमेचा परतािा दे ण्यारारत पयभ्न कींपन्याींना कोणत्या मागभदिभक
सूचना केल्या िा करण्यात येत आहे त,
(५)

नसल्यास, विलींराची कारणे काय आहे त

?

श्री. छगन भज
ु बळ (०२-०२-२०२१) : (१),(२),(३),(४) जागनतक महामारी कोवि -१९ च्या
प्ादर्
ु ाभिामुळे

लागू

करण्यात

लागल्यामळ
ु े रद्द सहलीींच्या

ननिारण आयोगाक े ग्राहकाींच्या

आलेल्या

्ाळे रींदीच्या

पाश्िभर्म
ू ीिर

सहली

रद्द

कराव्या

परताव्याच्या अनष
ु ींगाने िासनाक े तसेच ्जल्हा ग्राहक तक्रार
तक्रारी प्ाप्त आहे त.

पयभ्कास / ग्राहकास मूल्य अदा करून घेतलेल्या िस्तू /सेिा यामुळे व्यर्थत झाल्या

असल्यास सींरींर्ित सहल कींपनी/ सेिापुरिठादार याींचेविरूद्ि ग्राहक सींरक्षण अर्िननयम, २०१९

अींतगभत राज्य ग्राहक तक्रार ननिारण आयोगाक े क्रकींिा ्जल्हा ग्राहक तक्रार ननिारण
आयोगाक े ररतसर तक्रार दाखल करता येते.
पयभ्न सींचालनालयामाफभत पयभ्न कींपन्याींना यारारत कोणत्याही मागभदिभक सूचना दे ण्यात
आलेल्या नाहीत.

(५) प्श्न उद्र्ित नाही.
___________

वि.स. ५३ (23)
सननि स्िूलमध्ये प्रवेश घेतलेल्या ववद्याथ्याांच्या पालिाांना फी वाढीचा
आधथाि भुदांद सहन िरावा लागत असल्याबाबत

(३४)

११५५६ (१५-०८-२०२०).

अॅद.आशशष शेलार (वाांिे पश्श्चम), अॅद.पराग अळवणी

(ववलेपाले), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), िॅप्टन आर. सेल्वन (सायन-िोळीवादा), श्रीमती मननषा

चौधरी (दहहसर), श्री.दे वेंि फदणवीस (नागपूर दषिण)ण पश्श्चम), श्री.चांििाांत (दादा) पाटील
(िोथरुद) :

सन्माननीय शालेय शश)ण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सैननकी शिक्षण दे णाऱया दे िातील पदहल्या सातारा सैननक स्कूलमध्ये प्िेि घेतलेल्या
विद्यार्थयाांच्या पालकाींना फी चा आर्थभक र्ुदां
खरे आहे काय,

अनेक िषाभपासून सहन करािा लागत आहे, हे

(२) असल्यास, सदर विद्यार्थयाांक ू न आकारल्या जाणाऱया िैक्षणणक िल्
ु कातन
ू च शिक्षकाींचे

िेतन अदा केले जात असून त्यासाठी राज्य िासनाक ू न इतर िाळाींसारखे अनुदान ददले जात
नसल्यामुळे िैक्षणणक िुल्क कमी करणे िाळा प्िासनाला अिक्य असल्याचे सातारा सैननक

स्कूल व्यिस्थापनाक ू न साींगण्यात आले असल्याची मादहती माहे जून, २०२० मध्ये िा त्या
दरम्यान ननदिभनास आली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर उत्पन्न मयाभदा तसेच शिषयित्त
ु े पालकाींना िाढीि
ृ ीचे दर कमी असल्यामळ
फीचा र्ुदां

रसत असल्याचे ननदिभनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, यारारत िासनाने चौकिी केली आहे काय, असल्यास चौकिीत काय आढळून
आले ि त्यानुसार सैननकी िाळे त प्िेि घेणाऱया विद्यार्थयाांसाठी उत्पन्न मयाभदा तसेच
शिषयित्त
ृ ीचे दर िाढविण्यासाठी कोणती कायभिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, विलींराची कारणे काय आहे त?
प्रा. वषाा गायिवाद (११-०२-२०२१) : (१)
(२)

अींित: खरे आहे.

होय.

(३) अींित: खरे आहे.
(४) ि ५) सदर रार िासनाच्या विचारािीन आहे .
___________

(३५)

मुांबई ववद्यापीठातील १२०० अस्थायी िमाचाऱयाांचा आरोग्यववमा नसल्याबाबत

११६७९ (१३-०९-२०२०).

(दहाणू) :

श्री.अबू आजमी (मानखद
ू ा शशवाजीनगर), श्री.ववनोद ननिोले

सन्माननीय उच्च व तांत्र शश)ण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुींरई विद्यापीठात ७० ्क्के कमभचारी अस्थायी आहे त ज्यामध्ये शलवपक, मदतनीस,

पहारे करी, सफाई कामगार याींचा समािेि असल्याचे तर त्यातील काही जणाींची सेिा १५
िषाभहून अर्िक काळ झाली असून ददनाींक ७ जून २०२० पासून विद्यापीठाचे काम सुरु झालेले
असताींना विद्यापीठातील १२०० अस्थायी कमभचारी विना अरोग्य विमा असल्याचे तसेच

सरु क्षेची कोणतीही हमी नसल्याचे ददनाींक २४ जन
ू २०२० िा त्यासम
ु ारास ननदिभनास आले
आहे , हे खरे आहे काय,

वि.स. ५३ (24)
(२) असल्यास, कमभचाऱयाींक े विद्यापीठाचे अर्िकृत ओळखपत्र नसल्याने त्याींना प्िासासाठी

तसेच अपुऱया सुवििाींमुळे अनेक अ चणी येत असल्याने या कमभचाऱयाींना आरोग्य विमा किच

दे ण्यात यािे अिी मागणी माहे जन
ू , २०२० मध्ये िा त्यादरम्यान कुलसर्चिाींक े करण्यात
आली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर प्करणी िासनाने चौकिी केली आहे काय असल्यास त्यात काय आढळून
आले ि त्यानस
ु ार कोणती कायभिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींराची कारणे काय आहे त ?

श्री. उदय सामांत (०५-०२-२०२१) : (१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे नाही.

ओळखपत्र, प्िासाची व्यिस्था, ननजांतुकीकरण सुरक्षक्षत रैठक व्यिस्था इ. व्यिस्था करण्यात
आली आहे .
(३)

प्श्न उद्र्ित नाही.

(४) प्श्न उद्र्ित नाही.

___________

उल्हासनगर (श्ज. ठाणे) मधील शालेय ववद्याथ्याांची सन २०२०-२१ च्या

आधथाि वषाातील फी माफ िरण्याबाबत
(३६) ११७१० (१३-०९-२०२०).
श्री.िुमार आयलानी (उल्हासनगर) : सन्माननीय शालेय
शश)ण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) उल्हासनगरमध्ये (्ज.ठाणे)लॉक
कामगार,ररक्षा चालक तसेच गरीर

ाऊन सुरु असल्यामळ
ु े सिभ सींघद्त कामगार,नाका

व्यापारी

याींचे व्यिसाय आणण काम रींद असल्यामळ
ु े
त्याींचेक े उत्त्पन्नाचे कोणतेही सािन नसल्यामुळे हिालददल झाले असून पुढील मदहन्यात

िाळा सुरु होत असून उक्त नागररकाींना िाळे ची फी र्रता येणार नसल्याने त्याींची फी माफ
करािी अिी मागणी

स्थाननक लोकप्नतननिी याींनी माहे ददनाींक २७ एवप्ल,२०२० रोजी

त्यासुमारास मा मख्
ु यमींत्री याींच्याक े केली आहे हे खरे आहे काय,

िा

(२) असल्यास, पुढील मदहन्याींत िाळा सुरु होणार असून त्याआिी पालकाींिर मुलाींसाठी िालेय
गणिेि, ि्या पस्
ु तके आदी महत्िाचे सामान खरे दी करण्यासाठी मोठ्या प्माणािर आर्थभक
ताण प णार असल्याचे ननदिभनास येत आहे हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, िासनाने सदर िालेय विध्यार्थयाांना फी माफ करण्यासाठी कोणती उपाययोजना
केली आहे िा करण्यात येत आहे ,
(४).नसल्यास विलींराची करणे काय आहे त?
प्रा. वषाा गायिवाद (१७-०२-२०२१) : (१)

सदर ननिेदनाची नोंद ई-आफीस प्ाविषठामध्ये

आढळून आली नाही.

(२) अिीं:त खरे आहे.
(३) िासनाने ददनाींक ०८ मे २०२० रोजी ननगभमीत केलेल्या िासन ननणभयास मा. उच्च
न्यायालयात आव्हान दे ण्यात आले असन
ू मा. उच्च न्यायालयाने ददनाींक २६/६/२०२० रोजी
अींतरीम स्थर्गती ददली आहे ि सदय:्स्थतीत प्करण न्यायप्विष् आहे .
(४) प्श्न उद्र्ित नाही.
___________

वि.स. ५३ (25)

(३७)

आर.टी.ई. अांतगात प्रवेश घ्यावयाच्या टक्िेवारीत दप्ु पटीने वाढ िरण्याबाबत.

११९४० (१३-०९-२०२०).

श्री.धमारावबाबा आत्राम (अहे री) : सन्माननीय शालेय शश)ण

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

कोरोना महामारीमुळे सींपूणभ महाराषरात ग्रामीण तथा िहरी र्ागात सिभत्र ्ाळे रींदी ि

सींचाररींदी असल्यामुळे गरीर तसेच मध्यमिगीय लोकाींचा रोजगार मोठ्या प्माणात दहरािलेला

असून त्याींची आथीक परर्स्थती अत्यींत हलाखीची झाली असल्यामुळे त्याींच्या मुलाींना इींग्रजी
माध्यमाच्या िाळे त प्िेि घेिन
ू शिक्षण दे णे आथीक दृष्या िक्य होणार नसल्याचे माहे मे,
२०२० मध्ये िा त्यादरम्यान ननदिभनात आले आहे हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, आर.्ी.ई. अींतगभत प्िेिीत विद्यार्थयाांच्या ्क्केिारीत २५% ऐिजी ५०% पयांत
िाढ केल्यास जास्तीत जास्त लोकाींना या योजनेचा लार् घेणे िक्य होणार आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, ्ाळे रींदी नींतरच्या आर्थभक परर्स्थतीचे अिलोकन करता आर.्ी.ई. अींतगभत

प्िेिीत विद्यार्थयाांच्या सींख्येत िाढ करण्यारारत िासनाने कोणती कायभिाही केली िा करण्यात
येत आहे

(४) नसल्यास विलींराची कारणे काय आहे त ?
प्रा. वषाा गायिवाद (०९-०२-२०२१) : (१) अींित: खरे आहे. मात्र िासकीय क्रकींिा अनुदाननत
इींग्रजी माध्यमाींच्या िाळे त त्याींना मोफत क्रकींिा कमी फीस मध्ये प्िेि घेता येतो.
(२) ि (३) आर.्ी.ई. कायदा, २००९ हा कबद्र िासनाने केलेला कायदा आहे . त्यामिील १२ (१)
(सी) मध्ये खाजगी विना अनुदाननत िाळाींमध्ये िींर्चत ि दर
भ घ्कातील विद्यार्थयाांसाठी २५
ु ल

्क्के जागा प्िेि स्तरािर राखीि ठे िण्याची तरतूद आहे. त्यामळ
ु े िाढ करण्याचा अर्िकार
राज्य िासनास नाही.

(४) प्श्न उद्र्ित नाही.

___________

सातपुर औद्योधगि वसाहतीतील ग्रॅफाईट इांडदया-िाबान िांपनीच्या धुरामुळे
व इतर िांपन्याांमुळे होत असलेल्या प्रदष
ु णाबाबत

(३८)

१२०९२ (१६-०९-२०२०).

श्रीमती सीमा महेश हहरे (सीमाताई) (नाशशि पश्श्चम) :

सन्माननीय पयाावरण व वातावरणीय बदल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सातपरु (्ज.नाशिक) येथील औद्योर्गक िसाहतीतील ग्रॅफाइ् इींड या-कारभन कींपनीतन
ु
राहे र प णा-या िुरातील राखेच्या रारीक कणाींमुळे शििाजीनगर, कारभननाका, श्रशमकनगर आदद
पररसरातील नागररकाींना श्िसनाचे विकार होत असल्याचे माहे नोव्हब रर, २०१९ मध्ये िा
त्यादरम्यान ननदिभनास आले आहे, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सातपुर एमआय ीसीतील ग्रॅफाइ् इींड या-कारभन कींपनी ि इतर कींपन्याींक ू न
होणारे प्दष
ु ण ्ाळण्यासाठी स्थाननक लोकप्नतनीिी याींनी िारीं िार पाठपरु ािा करुन मींजरु

करण्यात आलेला सीई्ीपी प्कल्प ननिी तसेच महाराषर प्दष
ु ण ननयींत्रण मीं ळ आणण
एमआय ीसी

याींच्या

हलगजीपणामुळे

अद्याप

कायाभ्न्ित

झाला

नसल्याने

स्थाननक

लोकप्नतनीिी ि नागरीकाींनी यारारत प्दष
ु ण ननयींत्रण मीं ळास ननिेदन सादर केले आहे , हे ही
खरे आहे काय,

वि.स. ५३ (26)
(३) असल्यास, यारारत िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय आढळून आले ि
त्यानुसार सीई्ीपी प्कल्पासाठी ननिी उपलब्ि करुन प्कल्प सुरु करण्यारारत कोणती
कायभिाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींराची कारणे काय आहे त ?
श्री. आहदत्य ठािरे (२२-०२-२०२१) : (१) हे खरे नाही.
(२) ि (३) हे खरे आहे.
मे.शस.ई.द्.पी. फाउ बिन नाशिक याींचे माफभत ०.५० एम.एल. ी.चे

शस.ई.्ी.पी. उर्ारणीचे

काम ददनाींक ०९.१२.२०१९ रोजी सुरु केलेले असून प्गती पथािर आहे . तसेच शस.ई.द्.पी.

प्कल्प ननिीचा प्स्ताि मींजरु ीसाठी म.औ.वि. महामीं ळ, नाशिक याींनी िररषठ कायाभलयात
सादर केला असून, िुन्य ननकषन (ZLD) प्स्तािाच्या व्यिहायभतर
े ारत म. औ.वि. महामीं ळ,
नाशिक महानगरपाशलका ि म.प्.नन.मीं ळ याींच्याक ू न तपासणी करण्यात येत आहे.
(४) प्श्न उद्र्ित नाही.

___________

(३९)

वायु प्रदष
ु णाला आळा घालण्यासाठी िॄती आराखदयाच्या अांमलबजवणी िरण्याबाबत
१२४३१ (१६-०९-२०२०).

अॅद.पराग अळवणी (ववलेपाले), िॅप्टन आर. सेल्वन (सायन-

िोळीवादा), अॅद.आशशष शेलार (वाांिे पश्श्चम), श्री.पराग शाह (घाटिोपर पूव)ा :

ताराांकित

प्रश्न क्रमाांि २६५ ला हदनाांि २६ फेब्रुवारी, २०२० रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाात:
सन्माननीय पयाावरण व वातावरणीय बदल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राषरीय हररत लिादाने िायु प्दष
ु णाला आळा घालण्यासाठी राज्य िासनाने तयार केलेला
कॄती आराख ा कबद्रीय प्दष
ू ण ननयींत्रण मीं ळाने सींमत केला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर कृती आराख यामध्ये हिा प्दष
ू ण ननयींत्रत्रत करण्याकरीता पररसरातील
कारखाने, विविि िासकीय विर्ाग ि सींस्था हे र्ागिारक आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर कृती आराख याच्या अींमलरजिणीचे काम केव्हा सुरु करण्यात येणार
आहे , त्याच्या कायभिाहीचे स्िरूप काय आहे ,

(४) नसल्यास, विलींराची कारणे काय आहे त ?
श्री. आहदत्य ठािरे (२२-०२-२०२१) : (१) हे खरे आहे
(२) हे खरे आहे
(३) सदर कृती आराख याच्या अींमलरजािणीचे काम सरु
करण्यात आले आहे . कृती
ु

आराख याच्या प्र्ािी अींमलरजािणीसाठी राज्यामध्ये त्रीस्तरीय सशमती-१ मा. मख्
ु य सर्चि,
महाराषर िासन याींच्या अध्यक्षतेखाली सुकाणू सशमती, २: मा. प्िान पयाभिरण याींच्या
अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय हिा गुणित्ता सींननयींत्रण सशमती आणण सींरींर्ित िहरामध्ये

३:

्जल्हार्िकारी/आयुक्त याींच्या अध्यक्षतेखाली नागरी सशमती, िासनाच्या आदे िान्िये स्थापन
करण्यात आली आहे .

(४) प्श्न उदर्ित नाही.
___________

वि.स. ५३ (27)
मुांबई ववद्यापीठाच्या परी)ाांचे मूल्याांिन िरणाऱया प्राध्यापिाांचे
मानधन प्रलांबबत असल्याबाबत

(४०)

१२७०५ (१३-०९-२०२०).

श्री.मोहन मते (नागपूर दषिण)ण) :

सन्माननीय उच्च व तांत्र

शश)ण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

मींर
ु ई

विद्यापीठाच्या

परीक्षाींचे

मल्
ू याींकन

करणाऱया

प्ाध्यापकाींचे

लाखो

रुपयाींचे

मानिन थक्रकत असल्याचे ददनाींक २७ जन
ू , २०२० रोजी िा त्या सुमारास ननदिभनास आले
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मुींरई विद्यापीठातील काही प्ाध्यापकाींना एका उत्तरपत्रत्रकेसाठी अिघा एक
रुपया एिढे च मानिन त्याींच्या रँक खात्यात जमा करण्यात आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्कारणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, असल्यास, चौकिीत काय
आढळून आले ि त्याअनुषींगाने मुींरई विद्यापीठाच्या परीक्षाींचे मूल्याींकन करणाऱया प्ाध्यापकाींचे
थकीत असलेले मानिन अदा करण्यारारत कोणती कायभिाही करण्यात आली िा येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींराची कारणे काय आहे त?
श्री. उदय सामांत (०५-०२-२०२१) : (१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे नाही.
(३) ्व्दतीय सत्र २०१९ परीक्षाींचे मानिन प्ाध्यापकाींना प्दान करण्यात आले आहे. काही
प्ाध्यापकाींनी सादर केलेल्या रँक खाते क्रमाींक, आय.एफ.सी. को , इ. मध्ये त्रु्ी असल्यास
सींरींर्ित विर्ागाक ू न त्याची पूतत
भ ा करुन मानिन अदा करण्यात येते.
(४) प्श्न उद्र्ित नाही.

___________
िोसबी (ता.गह
ु ागर, श्ज.रत्नाधगरी) येथील नळ पाणी योजनेच्या िामास झालेल्या हदरां गाईबाबत
(४१)

१२७६६ (१७-०९-२०२०).

श्री.िालीदास िोळां बिर (वदाळा) :

व स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पाणीपुरवठा

(१) कोसरी (तालक
ु ा गह
ु ागर, ्जल्हा रत्नार्गरी) येथे तेरा िषाभपि
ू ी र्ारत ननमाभण योजनेअींतगभत
मींजूर नळपाणी योजनेचे काम पूणभ न करता केिळ कागदोपत्री झाल्याचे दाखविल्यामळ
ु े
याप्करणी

सखोल

चौकिी

करून

दोषी

विरोिात

तात्काळ

कारिाई करण्याची

मागणी

ग्रामस्थाींनी लेखी ननिेदनाद्िारे केल्यानींतर मुख्य कायभकारी अर्िकारी, अींचल गोयल याींनी
चौकिीचे आदे ि दे ऊन गुहागर ग्विकास अर्िकारी याींची चौकिी अर्िकारी म्हणून माहे
फेब्रि
ु ारी, २०१९ मध्ये ननयक्
ु ती केली आणण तात्काळ अहिाल दे ण्याचे आदे ि ददले, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, यास एक िषभ पूणभ होऊनही अद्याप अहिाल सादर केला नसल्याने तसेच

कोणािरही कारिाई झाली नसल्यामुळे ग्रामस्थाींनी ददनाींक २६ जानेिारी, २०२० रोजी उपोषणाला
रसण्याचा इिारा ददला होता, हे ही खरे आहे काय,

वि.स. ५३ (28)
(३) असल्यास, तत्कालीन मुख्य कायभकारी अर्िकारी याींनी ददलेल्या चौकिीच्या आदे िाची

पायमल्ली करणाऱे गुहागरचे ग्विकास अर्िकारी याींच्यािर कठोर कारिाई करण्यात यािी
अिी मागणी कोसरीच्या सरपींच याींनी ददनाींक १८ जानेिारी २०२० रोजी िा त्या सम
ु ारास लेखी
ननिेदनाद्िारे मा.पाणीपुरिठा ि स्िच्छता मींत्री, मा. ग्राम विकास मींत्री, मा. पालकमींत्री
रत्नार्गरी ्जल्हा, मुख्य कायभकारी अर्िकारी, ्जल्हा पररषद रत्नार्गरी, ्जल्हार्िकारी
रत्नार्गरी आदीींक े केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सदरहू मागणीनस
ु ार सींरींर्िताींिर कारिाई करुन सदर नळपाणी पुरिठा योजनेचे
काम विनाविलींर पण
भ
करुन
नळपाणीप
रु िठा कायाभ्न्ित होण्याच्या दृष्ीने िासनाने कोणती
ु
कायभिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, विलींराची कारणे काय आहे त ?

श्री. गुलाबराव पाटील (१८-०२-२०२१) :(१) हे अींित: खरे आहे .
कोसरी (ता. र्चपळूण, ्ज.रत्नार्गरी) येथील र्ारत ननमाभण योजनेचे काम कागदोपत्री
पूणभ दाखविण्यात आलेले नाही.

कोसरी नळपाणी परु िठा योजना ही गुहागर तालुक्यातील
नसून र्चपळूण तालुक्यातील आहे . सदर योजनेच्या कामाची चौकिी करण्यासाठी चौकिी
अर्िकारी म्हणन
ू ग् विकास अर्िकारी, पींचायत सशमती, गह
ु ागर याींची ननयक्
ु ती करण्यात
आली होती.

(२) हे खरे आहे.

(३) हे अींित: खरे आहे . ग्रामस्थाींनी मुख्य कायभकारी अर्िकारी, ्जल्हा पररषद, रत्नार्गरी
याींच्याक े ददनाींक १४ जानेिारी, २०२० रोजी लेखी ननिेदन ददलेले आहे .

(४) उपरोक्त प्करणी ग्विकास अर्िकारी, गह
ु ागर याींचा चौकिी अहिाल प्ाप्त झाला आहे.
तसेच सदर अहिालासींदर्ाभत महाराषर जीिन प्ार्िकरण विर्ाग, रत्नार्गरी याींच्याक ू न ताींत्रत्रक
अशर्प्ाय प्ाप्त झाले आहे त.

त्यानुसार योजनेच्या अींमलरजािणीत सकृतदिभनी तत्कालीन २
उप अशर्यींता आणण २ िाखा अशर्यींता हे ताींत्रत्रक दोषास जरारदार असल्याचे ददसन
ू येत.े
अहिालात नमूद केलेल्या ताींत्रत्रक मुद्याच्या अनुषींगाने जरारदार ताींत्रत्रक अर्िकाऱयाींिर
खातेननहाय चौकिी प्स्तावित करण्यात आली असन
ू दोषारोप रजािण्यात आले आहेत.
(५) प्श्न उद्र्ित नाही.
___________

महाराष्ट्रातील सेवाननवत्त
ृ महाववद्यालयीन शश)िेतर िमाचारी याांचे
(४२)

सेवा ननवत्त
ृ ीबाबतच्या प्रलांबबत प्रश्नाांबाबत....

१३२७४ (१५-०८-२०२०).

(सीमाताई) (नाशशि पश्श्चम) :
खुलासा करतील काय :-

श्री.धचमणराव पाटील (एरां दोल), श्रीमती सीमा महे श हहरे

सन्माननीय उच्च व तांत्र शश)ण मांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) राज्यातील महाविद्यालयीन शिक्षकेत्तर कमभचाऱयाींना सेिाींतगभत दे ण्यात येणारे १२:२४
िषाभच्या पदोन्नतीचे लार् वित्त विर्ागाची मींजूरी नसल्याने उच्च ि तींत्र शिक्षण विर्ागाने
ददनाींक ०७ ड सबरर, २०१८ रोजी िा त्यासुमारास रद्द केले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, महाविद्यालयातील कमभचाऱयाींना दे ण्यात आलेल्या ७ व्या िेतन आयोगामध्ये

आश्िाशसत प्गती योजना ही सेिा कालाििीच्या १०:२०:३० िषे सेिेिर दे ण्याचे ननदे ि ददलेले
असन
ू सदर निीन आश्िाशसत प्गती योजनेसही वित्त विर्ागाची मान्यता आिश्यक आहे, हे
खरे आहे काय,

वि.स. ५३ (29)
(३) असल्यास, तत्कालीन िासनाने कबद्रीय कमभचाऱयाींना शमळणारे सिभ लार् महाराषरातील सिभ

िासकीय कमभचाऱयाींररोरर अनुदाननत िाळा, महाविद्यालय, विद्यापीठाींमध्ये काम करणाऱयाींना

लागू करण्यात येतील असा ननणभय घेण्यात आला होता, हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, राज्यातील अकृवष विद्यापीठे ि सींल्ग्नत महाविद्यायातील कमभचारी हे
सेिाननित्त
ृ ी िेतनापासुन िींर्चत असून सेिाींतगभत सेिाननित्त
ृ ी कमभचा-याींना सुिाररत सेिाींतगभत
आश्िाशसत

प्गती योजना पन्
ु हा लागु करण्याची मागणी महाराषर राज्य अिासकीय
महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कमभचारी महासींघ नाशिक याींनी केलेली आहे हे दे णखल खरे आहे
काय

(५) असल्यास, उक्त दोन्ही योजनाींत वित्त विर्ागाची मींजूरी घेिून शिक्षकेत्तर कमभचाऱयाींना

न्याय दे ण्याच्या अनुषींगाने िासनाने कोणती ननणभयात्मक कायभिाही केली आहे िा यारारतची
सध्य्स्थनत काय आहे ,
(६)

नसल्यास, विलींराची कारणे काय आहे त?

श्री. उदय सामांत (०५-०२-२०२१) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) होय, हे खरे आहे .

(३) कोणत्याही प्कारच्या आर्थभक लर्ासींदर्ाभतील तरतद
ु ी अकृवष विद्यापीठे ि सींल्ग्नत
महाविद्यालयातील कमभचाऱयाींना अनुज्ञेय करण्यासाठी विदहत कायभपध्दतीचा अिलींर करून ि
वित्त विर्ागाची मींजूरी घेऊन कायभिाही केली जाते.

(४) अकृवष विद्यापीठे ि सींल्ग्नत महाविद्यालयातील सेिाननित्त
ृ कमभचारी ननित्त
ृ ीिेतनापासून
िींर्चत राहत आहे त असे म्हणणे उर्चत ठरणार नाही. तथावप, रद्द करण्यात आलेली सुिाररत

आश्िाशसत प्गती योजना पन्
ु हा लागू करण्यात यािी अिी ननिेदने महाविद्यालय ि
विद्यापीठीय शिक्षकेतर सींघ्नाींनी िासनासक े सादर केलेली आहे त.

(५) सदरहू योजना पुन्हा अकृवष विद्यापीठे ि सींल्ग्नत महाविद्यालयातील शिक्षकेतर
कमभचाऱयाींना लागू करण्यारारत वित्त विर्ागाक े विनींती करण्यात आली आहे .
तसेच वित्त विर्ागाने सातव्या िेतन आयोगाच्या अनुषींगाने १०, २० ि ३० िषाभची निीन
आश्िाशित प्गती योजना वित्त विर्ागाच्या सहमतीने अकृवष विद्यापीठामिील शिक्षकेतर
कमभचाऱयाींना लागू करण्याची कायभिाही सुरू आहे.
(६) प्श्न उद्र्ित नाही.

___________

शभवांदी (श्ज. ठाणे) शहरातील खाणिाम आणण इतर उद्योगाांमुळे
होणाऱया वाढत्या प्रदष
ू णाबाबत

(४३)

१३३९९

(१६-०९-२०२०). श्री.रईस

शेख

(शभवांदी

पूव)ा ,

श्री.अबू

आजमी

शशवाजीनगर), श्री.दे वेंि भुयार (मोशी), श्री.राजिुमार पटे ल (मेळघाट) :

(मानखूदा

सन्माननीय

पयाावरण व वातावरणीय बदल मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) शर्िीं ी हे एक औद्योर्गक िहर असून येथे स्थाननक नागररकाींसोरतच स्थलाींतररत

नागररक मोठया प्माणात राहत असल्याने येथील लोकसींख्येत सतत िाढ होत आहे , हे खरे
आहे काय,
(२) असल्यास, या िहरातील औद्योर्गक्रककरणामुळे रस्ते िाहतक
ु ि खाणकाम उद्योगामुळे
िायू, जल ि ध्िनी प्दष
ू ण मोठ्या प्माणािर होत आहे , हे ही खरे आहे काय,

वि.स. ५३ (30)
(३)

असल्यास, उपरोक्त प्करणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय ननषपन्न

झाले ि त्यानुसार शर्िीं ी िहरातील प्दष
ू ण कमी करणासाठी कोणती कायभिाही केली िा
करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, विलींराची कारणे काय आहे त ?
श्री. आहदत्य ठािरे (१८-०२-२०२१) : (१) हे अींित: खरे आहे
(२) ि (३) हे अींित: खरे आहे
शर्िीं ी ननजामपूर िहर नगरपाशलकेने शर्िीं ी िहरात र्ुयारी ग्ार योजना ्प्पा-२ चे काम
तसेच एम. एम. आर. ी.ए. राषरीय महामागभ याींच्याक ु न १७ रस्त्याींचे कॉक्री्ीकरणाचे काम
प्गती पथािर असल्याने िळ
ू उ ू न हिा प्दष
ू ण होत असल्याचे कळविले आहे .

म.प्.नन. मीं ळाने शर्िीं ी िहरातील काप ािर प्क्रक्रया करणाऱया ि मीं ळाच्या सींमतीपत्रातील
अ्ीचा र्ींग करताना आढळलेल्या ६१ उद्योगाींना रींदचे आदे ि, ३३उद्योगाींना प्स्तावित ि १९
उद्योगाींना कारणे दाखिा नो्ीस रजािल्या आहे त.
(४) प्श्न उद्र्ित नाही.
___________
पुणे श्जल्हातील जीवनावश्यि वस्तूांच्या िृबत्रम दरवाढीबाबत

(४४)

१३४२९ (१५-०९-२०२०).

श्री.राहूल िुल (दौंद) :
सन्माननीय अन्न व नागरी पुरवठा
आणण ग्राहि सांर)ण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) पुणे ्जल्हात कोरोना आपत्तीच्या काळात घाऊक व्यापाऱयाींनी कृत्रत्रम दरिाढ केल्याने
क्रकरकोळ व्यापाऱयाींनी दे खील दरिाढ केल्यारारत लोकप्नतननिीींनी माहे माचभ, २०२० च्या
िेि्च्या आठिड्यात ननिेदन ददले आहे , हे खरे आहे काय

(२) तसेच अनेक घाऊक व्यापाऱयाींनी (होलसेलर) साठे राजी करुन परु िठा रींद केल्यामुळे दे खील
ग्रामीण र्ागात क्रकराणामाल पुरविण्यास अ चणी ननमाभण झाल्या होत्या, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्करणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय ननषपन्न

झाले ि त्यानुसार पुणे ्जल्हातील जीिनािश्यक िस्तूींची कृत्रत्रम दरिाढ रोखण्यारारत कोणती
कायभिाही/ उपाययोजना केल्या िा करण्यात येत आहे त,
(४)

नसल्यास, विलींराची कारणे काय आहे त ?

श्री. छगन भज
ु बळ (२२-०१-२०२१) : (१) होय
(२) ि

(३) पुणे ्जल्हयातील दौ

तालुक्यात घाऊक ि क्रकरकोळ व्यापाऱयाींनी कृत्रत्रम दरिाढ

केल्यारारतच्या तक्रारी लेखी तसेच तों ी स्िरूपात तसेच सोिल शमड याच्या माध्यमातून
क्षेत्रीय कायाभलयास प्ाप्त झालेल्या आहे त. सदर तक्रारीच्या अनष
ु ींगाने व्यापाऱयाींच्या दक
ू ानाींिर

तसेच क्रकरकोळ विक्रेते याींच्या दक
ु ानाींिर प्त्यक्ष र्े् दे ऊन पहाणी केली असता प्ाप्त
तक्रारीमध्ये तर्थय नसल्याचे तसेच घाऊक ि क्रकरकोळ व्यापाऱयाींनी जीिनाश्यक िस्तच
ूीं ी कृत्रीम
दरिाढ केल्याचे ददसुन आले नाही.

कोरोना विषाणू च्या प्ादर्
ु ाभिाच्या काळात महाराषर ि कबद्र िासनाने जीिनािश्यक िस्तच
ुीं ी
खरे दी विक्री या व्यनतरीक्त इतर सिभ व्यिहार रींद केले असताींना या रींदचा गैर फायदा घेऊन

जीिनािश्यक िस्तूींची विक्री करणारे दक
ु ानदार/व्यापारी हे कृषी उत्पन्न राजार सशमती, पुणे

वि.स. ५३ (31)
याींनी ठरिून ददलेल्या राजारर्ािापेक्षा चढ्या दराने जीिनािश्यक िस्तूींची विक्री करत
असल्याचे आढळून आल्याने र्ारती विद्यापीठ पोलीस स््े िन याींचेक ू न िहरातील पाच
दक
ु ानाींिर जीिनािश्यक िस्तू अर्िननयम, १९५५ चे कलम ३ ि ७ अन्िये गन्
ु हा दाखल
करण्यात आला आहे . सदर गुन्हयातील जप्त केलेल्या मुददे ् मालाची विल्हे िा् लािणेरारतचा

प्स्ताि ्जल्हा पुरिठा कायाभलय, पुणे या कायाभलयास सादर करण्यात आला होता. त्यानुसार
र्ारती विद्यापीठ पोलीस स््े िन याींचेक ील गु.र.नीं ५४१/२०२०, ५८९/२०२०, ६२५/२०२०,
६४७/२०२०, ६७१/२०२० या गुन्हयाींमध्ये जप्त करण्यात आलेला मद्
ु येमाल नाििींत असल्याने

्जल्हा परु िठा अर्िकारी, पण
ु े याींनी दद. १४.१२.२०२० रोजी जप्त मद्
ु येमालाची विल्हे िा्
लािण्यारारत आदे ि पारीत केले आहे त.
४) प्श्न उद्र्ित नाही.
___________
मुांबई शहरात बारावीच्या ननिालासांदभाात बनावट वेबसाईट तयार
िरुन हदशाभल
ू िरण्यात येत असल्याबाबत

(४५)

१३५२२ (१३-०९-२०२०).

श्री.चेतन तुपे (हदपसर) :

सन्माननीय शालेय शश)ण मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) महाराषर राज्य माध्यशमक ि उच्च माध्यशमक शिक्षण मीं ळाने माहे फेब्रुिारी-माचभ २०२०

मध्ये िा त्यादरम्याने घेतलेल्या रारािी परीक्षाींच्या ननकालासींदर्ाभत मुींरई िहरामध्ये रनाि्
िेरसाई्िरून विद्याथी ि पालकाींची ददिार्ल
ू करण्याचा प्यत्न केला जात असल्याचे माहे
जून २०२० मध्ये िा त्यासुमारास ननदिभनास आले हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास, यारारत िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय आढळून आले ि

त्यानुसार सींरर्ित दोषी व्यक्तीींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींराची कारणे काय आहे त ?

प्रा. वषाा गायिवाद (०९-०२-२०२१) : (१) हे खरे आहे . यासींदर्ाभत समाजमाध्यमाींमिून एक
शलींक प्शसद्ि झाली होती.
(२)

फेब्रुिारी-माचभ २०२० मध्ये घेतलेल्या, इ.१० िी ि इ.१२ िी च्या ननकालासींदर्ाभत

व्हॉ्स ्ॲप, फेसरुक िा समाज माध्यमाींिर परस्पर िेगिेगळया तारखा प्सारीत करण्यात येत

होत्या. सदरच्या तारखाींिर विद्याथी ि पालक याींनी विश्िास ठे िू नये, ननकालाची अर्िकृत

तारीख मीं ळामाफभत मीं ळाचे अर्िकृत ई-मेल द्िारे , प्शसद्िी माध्यमे ि ितभमानपत्राींमाफभत ि
मीं ळाच्या सींकेतस्थळािरून प्शसद्ि करण्यात येईल, असे जाहीर प्क्न मीं ळामाफभत
करण्यात आले होते.
तद्नींतर यासींदर्ाभत पालक ि विद्यार्थयाांच्या तक्रारी मीं ळाक े प्ाप्त झालेल्या नाहीत.
(३) प्श्न उद्र्ित नाही
___________

वि.स. ५३ (32)
ववनाअनुदाननत शाळाांमधील ववद्याथी पाठ्यपुस्तिे व शालेय पोषण
(४६)

आहाराच्या लाभापासून वांधचत राहत असल्याबाबत

१३७८८ (१३-०९-२०२०).

श्री.बबनराव शशांदे (माढा) : सन्माननीय शालेय शश)ण मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) शिक्षणाच्या मल
ु र्त
ु हक्क कायद्यानस
ु ार सहा ते चौदा ियोग्ातील मल
ु ा मल
ु ीींना मोफत
ि सक्तीचे शिक्षण दे ण्याचे िोरण असून राज्यातील विना अनुदाननत खाजगी प्ाथशमक िाळा

ि माध्यशमक िाळाींमिील विद्यार्थयाांना पाठ्यपुस्तके ि िालेय पोषण आहाराचा लार् शमळत
नाही हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, िासनाने ग्रामीण र्ागात विनाअनुदाननत तत्िािर िाळा सुरू करण्यास मान्यता

ददलेल्या असून काही दठकाणी तर एकाच माध्यशमक िाळे त अनद
ु ाननत िगाभतील विद्याथाांना
मोफत पुस्तके ि िालेय पोषण आहार ददला जातो तर विनाअनुदाननत िगाभतील विद्यार्थयाांना
त्याचा

लार्

शमळत

नाही

हा

दज
ु ार्ाि होत

त्यापासून िींर्चत राहत आहे त हे ही खरे आहे काय,

असल्यामुळे

अनेक

गरीर

विद्याथी

(३) असल्यास, सध्या कोरोनाच्या पाश्िभर्ूमीिर िासनाने घरीच थाींरून ऑनलाईन शिक्षण

घेण्यास साींर्गतले असल्याने ज्या गरीर विद्यार्थयाांक े स्मा्भ फोन ि पुस्तकेही नाहीत अिा
विद्यार्थयाांनी शिक्षण कसे घ्यायचे हा प्श्न ननमाभण झालेला आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, िासनाने विनाअनद
ु ाननत िाळाींमिील विद्यार्थयाांच्या क्रशमक पाठ्यपस्
ु तके ि
िालेय पोषण आहार योजनेचा लार् दे ण्यासाठी कोणती कायभिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, विलींरनाची कारणे काय आहे त?

प्रा. वषाा गायिवाद (०८-०२-२०२१) : (१) हे खरे नाही.

कबद्र िासनाच्या मागभदिभक सच
ू नाींनुसार विना अनुदाननत िाळाींना मोफत पाठ्यपुस्तक
तसेच, िालेय पोषण आहार योजनेचा लार् अनुज्ञेय नाही.
(२) हे खरे नाही.

समग्र शिक्षा अींतगभत मोफत पाठ्यपस्
ु तक ि िालेय पोषण आहार योजनेचा लार्
राज्यातील िासकीय िाळा, स्थाननक स्िराज्य सींस्था ि िासन अनुदाननत िाळातील इ.१ ली
ते इ.८ िी मिील विद्यार्थयाांना दे ण्यात येतो.
(३) हे खरे नाही.

(४) प्श्न उद्र्ित नाही.
(५) प्श्न उद्र्ित नाही.
___________
दष्ट्ु िाळग्रस्त भागातील महाववद्यालयातील ववद्याथ्याांच्या पसर)ा फी माफ िरण्याबाबत

(४७)

१३८५७ (१८-०७-२०२०).

श्री.भारत भालिे (पांढरपूर) :

शश)ण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय उच्च व तांत्र

(१) िासनाने राज्यातील दषु काळग्रस्त विद्यार्थयाांची पररक्षा फी माफ करण्याचा ननणभय घेतला
असल्याचे ननदिभनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

वि.स. ५३ (33)
(२) असल्यास, सोलापूर ्जल््यातील कला, िाणणज्य, विज्ञान ि अशर्याींत्रत्रकी महाविद्यालयाींनी
१ लक्ष ७३ हजार विद्यार्थयाांच्या फी माफीचा प्स्ताि िासनाक े पाठविला असल्याचेही
ननदिभनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, उपरोक्त प्करणी िासनाने गत ६ मदहन्यापासून सींरींर्ित महाविद्यालयाच्या
फी

माफीच्या

प्स्तािारारत

कोणतीच

कायभिाही

केली

नसल्याने

दषु काळी

र्ागातील

विद्यार्थयाांना मनस्ताप सहन करािा लागत असल्याचे ननदिभनास आले आहे हे ही खरे आहे
काय,
(४) असल्यास, उपरोक्त प्करणी िासनाने चौकिी केली आहे काय ि त्यानस
ु ार फी माफीचा
प्स्ताि मींजूर करण्यारारत कोणती कायभिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(५)

नसल्यास विलींराची कारणे काय आहे त?

श्री. उदय सामांत (०४-०२-२०२१) : (१) िैक्षणणक िषभ २०१८-१९ मध्ये दषु काळग्रस्त र्ागातील
विद्यार्थयाांकरीता पररक्षा िुल्क माफीची योजना लागू करण्यात आली, हे खरे आहे .

(२) सोलापूर ्जल्हयातील कला, िाणणज्य, विज्ञान ि अशर्याींत्रत्रकी महाविद्यालयाींनी एकूण

३,८४१ विद्यार्थयाांचे परीक्षा फी माफीचे प्स्ताि िासनाक े पाठविले नसन
ू विद्यावपठाक े
पाठविण्यात आले आहे त.

(३) ि (४) फी माफीच्या पररपूणभ प्स्तािातील एकूण ३२९ विद्यार्थयाांची परीक्षा फी माफ
करण्यात आली असून, उिभररत विद्यार्थयाांच्या परीक्षा फी माफीरारत सींरर्ित महाविद्यालयाींना
पररपूणभ प्स्ताि सादर करण्यारारत कळविण्यात आले आहे.
(५) प्श्न उद्र्ित नाही.

___________
गदधचरोली येथील गोंदवाना ववद्यापीठ पदभरती प्रकक्रयेतील मुलाखतीांना
(४८)

टाळे बांदी उठे पयांत स्थधगती दे ण्याबाबत.

१४३३९ (१३-०९-२०२०).

श्री.सध
ु ीर मन
ु गांटीवार (बल्लारपरू ) :

सन्माननीय उच्च व

तांत्र शश)ण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ग र्चरोली येथील गों िाना विद्यापीठ पदर्रती प्क्रक्रयेतील मल
ु ाखतीींना ्ाळे रींदी उठे पयांत
स्थर्गती दे ण्यारारत वि.स.स. रल्लारपूर याींनी मा. राज्यमींत्री, उच्च ि तींत्रशिक्षण याींना ददनाींक
२३ जुलै २०२० रोजी िा त्या सुमारास लेखी ननिेदन सादर केले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, यारारत िासनाने कोणती कायभिाही केली आहे िा करण्यात येत आहे,
(३)

नसल्यास, विलींराची कारणे काय आहे त?

श्री. उदय सामांत (०५-०२-२०२१) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) िासन पत्र दद.३१.०७.२०२० अन्िये यारारत योग्य ती कायभिाही करून अहिाल सादर
करण्याचे सींचालक, उच्च शिक्षण, महाराषर राज्य याींना कळविण्यात आले आहे . तसेच यारारत
राज्यपाल कायाभलयाने दे खील त्याींच्या दद.०४.०८.२०२० रोजीच्या पत्रान्िये पुढील आदे ि
होईपयांत र्रती प्क्रक्रया स्थर्गत ठे िािी असे गों िाना विद्यापीठास कळविले आहे.

वि.स. ५३ (34)
त्यानुसार विद्यापीठाने त्याींच्या दद.०६.०८.२०२० रोजीच्या पररपत्रकान्िये र्रती प्क्रकया पुढील
आदे िापयांत स्थर्गत ठे िण्यात येत असल्यारातच्या सूचना ननगभशमत केलेल्या आहे त.
(३) प्श्न उद्र्ित नाही.

___________
राज्य पसरवहन महामांदळाने १३०० नवननयुक्त िमाचाऱयाांची
सेवा तात्पुरती खांडदत िेल्याबाबत

(४९)

१४३७७ (१६-०९-२०२०).

(सीमाताई) (नाशशि पश्श्चम) :
काय :-

श्रीमती मुक्ता हटळि (िसबापेठ), श्रीमती सीमा महे श हहरे

सन्माननीय पसरवहन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

(१) राज्य पररिहन महामीं ळ याींच्याद्िारे सन २०१९ मध्ये सरळ सेिा र्रती प्क्रक्रया तसेच
अनुकींपा तत्त्िािर चालक, िाहक, सहाय्यक शलवपक आणण ्ीं कलेखक म्हणून ननयुक्त करण्यात

आलेल्या सम
ु ारे १३०० कमभचाऱयाींची सेिा तात्परु ती खींड त करण्याचा ननणभय घेतला असल्याचे
माहे जल
ु ै, २०२० मध्ये िा त्यादरम्यान ननदिभनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ननयुक्तीनतर सहा मदहन्याच्या आतच त्याींची सेिा खींड त करण्याचा ननणभय
महामीं ळाक ू न घेण्यात आला असल्याने कमभचारी हिालददल झाले आहे त, हे ही खरे आहे
काय,
(३)

असल्यास, उपरोक्त प्करणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय आढळून

आले ि त्यानुसार सेिा खीं ीत केलेल्या कमभचाऱयाींरारत कोणता िोरणात्मक ननणभय घेतला
आहे ,
(४)

नसल्यास, त्याची कारणे काय आहे त ?

अॅद. अननल परब (२२-०२-२०२१) : (१), (२) ि (३) कोरोना आजारामळ
ु े िासनाने केलेल्या

्ाळे रींदीमळ
ु े महामीं ळाच्या प्िासी िाहतक
ू ीत मोठ्या प्माणात घ् झालेली होती. त्यामळ
ु े
िाहतुकीसाठी आिश्यकतेपेक्षा जास्त चालक ि िाहक उपलब्ि आहे त. सन-२०१९ अींतगभत
चालक तथा िाहक पदासाठी पात्र उमेदिाराींपैकी १२४४ उमेदिाराींनी सेिापूणभ प्शिक्षण पुणभ केले

आहे . सदर रोजींदार ग् क्र.१ मध्ये नेमणूक दे ण्यात आलेल्या उमेदिाराींची सेिा कोरोना

प्ादभ र्
ु ामळ
ु े प्िासी िाहतूक ठप्प्ेा झाल्याने तात्पुरत्या स्िरुपात खीं ीत करण्याच्या तसेच
र्विषयात चालननय गरजाींनस
ु ार ि चालविण्यात येणाऱया ननयताींनस
ु ार आिश्यकता असल्यास

त्याींना सेिाजेषठतेनस
ु ार पुन्हा सेिेत सामािून घेण्यारारतच्या सूचना महामीं ळ स्तरािरुन
दद.१७.०७.२०२० अन्िये विर्ागाींना दे ण्यात आल्या होत्या.

तथावप, सिभ रारीींचा विचार करुन सेिा खीं ीत केलेल्या उमेदिाराींना पुन्हा सेित
े सामािून

घेण्याच्या सूचना दद.०३.०९.२०२० अन्िये प्सारीत केलेल्या आहे त.
(४) प्श्न उद्र्ित नाही.

___________

वि.स. ५३ (35)
पालघर श्जल््यातील आहदवासी भागातील िुटुांबाांना अांत्योदय रे शनिादा योजनेंतगात अन्नधान्य
आणण इतर जीवनावश्यि वस्तुांचा लाभ दे ण्याबाबत.
(५०) १४४३४ (१५-०९-२०२०).
श्री.सध
सन्माननीय अन्न व
ु ीर मन
ु गांटीवार (बल्लारपरू ) :

नागरी पुरवठा आणण ग्राहि सांर)ण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पालघर ्जल््यातील आददिासी कु्ुींराींना आर्थभक ननकषानुसार अींत्योदय रे िनका भ
योजनबतगभत शििापत्रत्रका लार् दे ण्यारारत िासनाने ननणभय घेतला असन
ू ्जल्हयात ददनाींक ९
मे, २०२० पयांत ३०४० अींत्योदय ि ४७,२७० प्ािान्य शििापत्रत्रकािारकाींना अद्याप शििापत्रत्रका
न शमळाल्याने या आददिासी कु्ुींराना अन्निान्य आणण इतर जीिनािश्यक िस्तुींपासून िींचीत
रहािे लागत असल्याचे त्ररगर िासकीय सींस्था ि सींघ्नाींनी केलेल्या सव्हे क्षणाींमध्ये माहे जल
ु ै,
२०२० मध्ये िा त्यादरम्यान ननदिभनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त प्करणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय आढळून
आले ि त्यानस
ु ार अिा क्रकती िींचीत आददिासी कु्ुींराना अींत्योदय रे िनका भ योजनेचा लार्
दे ण्यात आला तसेच उिभरीत आददिासी कु्ुींराींना लार् दे णरारत कोणती कायभिाही केली िा
करण्यात येत आहे,
(३) नसल्यास, विलींराची कारणे काय आहे त?

श्री. छगन भुजबळ (१२-०२-२०२१) : (१) ि (२) राज्यात सािभजननक वितरण व्यिस्थेचे

सींगणकीकरण प्कल्पाींतगभत रास्तर्ाि दक
ु ानातन
ू पात्र लार्ार्थयाांची रायोमेदरक ओळख प्िून
अन्निान्याचे

वितरण

करण्यात

येत

आहे.

सद्य्स्थतीत

पालघर

्जल््यामध्ये

निीन

शििापत्रत्रका शमळण्याकररता ९०५७ अजभ प्ाप्त झाले होते. सदर अजाभच्या छाननी अींती ३०३

अजभ ननकाली काढण्यात आले आहे त. उिभररत पात्र ८७५४ अजाभपैकी अींत्योदय योजनेच्या २३७४

ि प्ािान्य कु्ुींर योजनेच्या ६३८० इतक्या शििापत्रत्रका वितररत करण्यात आल्या आहे त. सदर
वितररत करण्यात आलेल्या शििापत्रत्रका या सींगणकीकृत करण्याची कायभिाही सुरु आहे. तसेच
या शििापत्रत्रकेतील सदस्याींची नािे ही ज्या मळ
शििापत्रत्रकेत आहे त त्या शििापत्रत्रकेिर
ू
त्याींना अन्निान्याचे वितरण करण्यात येत आहे.

निीन शििापत्रत्रकाकररता प्ाप्त झालेल्या अजभदाराींना पात्रतेनुसार अींत्योदय अन्न योजना ि
प्ािान्य कु्ुींरातील लार्ाथी ग्ातील शििापत्रत्रका दे ण्यात आलेल्या आहे त. तथावप, मूळ
सींगणकीकृत

शििापत्रत्रकेतुन

लार्ाथींची

नािे

कमी

करून

त्याींना

स्ितींत्र

सींगणकीकृत

शििापत्रत्रका १२ अींकी क्रमाींकासह दे ण्याची कायभिाही ्जल्हा पुरिठा अर्िकारी पालघर
कायाभलयामाफभत करण्यात येत आहे .कोणताही पात्र लार्ाथी अन्निान्यापासून िींर्चत राहणार
नाही यारारतचे आदे ि सिभ क्षेत्रीय कायाभलयाींना दे ण्यात आले आहे.
(३) प्श्न उद्र्ित नाही.

___________

ववधान भवन :
मुांबई.

राजेन्ि भागवत
सधचव,

महाराष्ट्र ववधानसभा.
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