
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची पहिली यादी 

 
मिाराष्ट्र विधानसभा 

  

तिसरे अधधिेशन, २०२० 
___________ 

  

अिाराांकिि प्रश्नोत्िराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

व्िोिेशनल अभ्यासक्रमाचे रूपाांिर िरण्याच्या धोरणात्मि तनणणयाबाबि 
  

(१)  ८६ (०७-०४-२०२०).   श्रीमिी देियानी फराांदे (नाशशि मध्य), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), 
अॅड.आशशष शेलार (िाांदे्र पश्श्चम), श्री.िुमार आयलानी (उल्िासनगर) :   सन्माननीय िौशल्य 
वििास रोजगार ि उद्योजगिा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) व्होकेशनल अभ्यासक्रमाचे रूपाींतर करण्याचा धोरणात्मक ननणणय घेण्याच्या सींदर्ाणत 
अभ्यास करण्यासाठी मा.विधान पररषद सदस्य श्री.अननल सोले, याींच्या अध्यक्षतेखाली ददनाींक 
२४ सप् े्ंबर,२०१८ रोजी सींयुक्त सममती स्थापन करून या सममतीच्या मशफारशी प्रमाणे  
ननणणय घेण्याचा ननणणय  शासनान ेघेतला आहे हे, खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मा.विधान पररषद सदस्य श्री.अननल सोले, सममतीचा अहिाल अप्राप्त असताना 
व्होकेशनल अभ्यासक्रमाच ेरूपाींतर करण्यासींदर्ाणत बैठक आयोजजत करून  पुढील कारिाई सुरू 
करण्याचा ननणणय ददनाींक ९ जानिेारी, २०२० रोजी िा त्यासुमारास घेतलेला होता, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय चौकशीत काय आढळून 
आले ि त्यानसुार कोणती कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. निाब मशलि (१२-०६-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) ि (४) प्रश्न उदभ् ाित नाही.  
  

___________ 
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ऐरोली, निी मुांबई येथे औद्योधगि प्रशशक्षण सांस्था स्थापन िरण्याबाबि 

  

(२)  २१३ (०७-०४-२०२०).   श्री.गणेश नाईि (ऐरोली) :   सन्माननीय िौशल्य वििास 
रोजगार ि उद्योजगिा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) निी मुींबई शहराची लोकसींख्या १४ लाखाींच्यािर असताींना तसेच एमआयडीसी, मममलननयम 
बबझनेस के्षत्र असूनही एिढ्या मोठ्या विर्ागासाठी बेलापूर येथ े एकच औदयोगगक प्रमशक्षण 
सींस्था कायणरत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, बेलापूर येथील औदयोगगक प्रमशक्षण सींस्थेमध्ये सिणच विदयार्थयाांना प्रिेश 
ममळत नसल्यामुळे त्याींना पादहज ेत्या टे्रड मधून मशक्षण घेता येत नाही त्यामुळे बेरोजगारीची 
समस्या िाढली आहे यासाठी ऐरोली एमआयडीसी पररसरात स्ितींत्र औदयोगगक प्रमशक्षण सींस्था 
स्थापन करणेबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीनी शासनास ननिेदन ददले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उक्त ननिेदनाच्या अनुषगाने शासनान ेकोणती कायणिाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. निाब मशलि (२६-०६-२०२०) : (१) ि (२) होय, हे खरे आहे . 
(३) ऐरोली विर्ागात एमआयडीसी पररसरात स्ितींत्र औदयोगगक प्रमशक्षण स्थापन 
करण्याबाबतच्या प्रस्तािािर आिश्यक ती कायणिाही करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उदभ् ाित नाही. 
  

___________ 
  

नागपूर येथील दिािी ि बारािीिील विद्यार्थयाांच्या प्रमाणपत्राांमध्ये चुिा झाल्याबाबि 
  

(३)  ३३८ (०९-०४-२०२०).   श्री.मनोिर चांहद्रिापूरे (अजुणनी-मोरगाांि), श्री.टेिचांद सािरिर 
(िामठी) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर विर्ागातील उच्च ि माध्यममक मशक्षण मींडळाकडुन दहािी ि बारािीतील 
विदयार्थयाांच्या प्रमाणपत्राींमध्ये अगधक प्रमाणात चुका झाल्याची बाब माहे नोव्हेंबर २०१९ मध्ये 
िा त्या दरम्यान ननदशणनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, प्रमाणपत्रामध्ये चुक दरुूस्ती करीता चार-चार मदहने विदयार्थयाांना विर्ागीय 
कायाणलयात फेऱ्या माराव्या लागत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मशक्षण मींडळान े तयार केलेल्या यादीत सींबींगधत शाळा मुख्याध्यापकाींकडुन 
कालमयाणदेत नाि दरुूस्ती केली जात नसल्याच ेननदशणनास येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास मशक्षण मींडळाच्या गलथान कारर्ारामळेु अनेक विदयार्थयाांना त्याींच्या 
र्विषयाच्या दृष्ीकोणातनू अनेक अडचणी ननमाणण होत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
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(५) असल्यास, याबाबत शानान े चौकशी केली आहे काय ि त्यानुसार मशक्षण मींडळान े
प्रमाणपत्रामध्ये चुका दरुूस्ती करीता कालमयाणदा ननजश्चत करून विनामुल्य व्यिस्था तयार 
करण्याबाबत कोणती कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास विलींबनाची कारणे काय ? 
  
प्रा. िषाण गायििाड (२६-०६-२०२०) :(१) अींशत: खरे आहे. 
(२) (३) ि (४) हे खरे नाही. 
(५) नागपूर विर्ागीय मींडळाच्या कायणकके्षतील काही शाळा/ कननषठ महाविदयालयाींतील 
विदयार्थयाांच्या प्रमाणपत्रात त्रु्ी ननदशणनास आल्यामुळे सदर प्रमाणपत्र ेिा्प न करता त ेजमा 
करुन सुधाररत प्रमाणपत्राींच ेसींबींगधताींना विनामुल्य िा्प करण्यात आले आहे. 
(६) प्रश्न उदभ् ाित नाही. 
  

___________ 
  

िोिणाि िृषी पयणटन उद्योगाला चालना देण्यासाठी जाहिर िरण्याि आलेली  
चॅश्पपयन सेक्टर िी योजना अयशस्िी झाल्याबाबि 

  

(४)  ५३८ (०५-०४-२०२०).   श्री.सांजय साििारे (भुसािळ), श्रीमिी माधुरी शमसाळ (पिणिी), 
श्री.सुरेश (राजूमामा) भोळे (जळगाि शिर), श्री.योगेश सागर (चारिोप) :   सन्माननीय 
पयणटन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कृषी पयण् न उदयोगाला चालना देण्यासाठी कोकणात जाहीर करण्यात आलेला चॅजम्पयन 
सेक््रला ५ हजार को्ीींचा ननधी मींजूर होऊनही या योजनेत एकही प्रस्ताि अदयाप सादर 
झालेला नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिाणगधक कृषी पयण् न कें द्र कोकणात असतानाही शासनाकड े कृषी पयण् नाला 
अगधकृत दजाण नाही तसेच कृषी पयण् नाबाबत नेमका आराखडा नसल्याने कृषी पयण् न 
प्रस्तािाला परिानगी कोणी दयािी याबाबतचा प्रश्न प्रशासन स्तरािर ननमाणण झाला आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, पयण् न व्यिसानयक एम.्ी.डी.सी.ला नोंदणीकृत नसल्यान े एम.्ी.डी.सी.च्या 
माध्यमातून कृषी पयण् न उदयोगासाठी तयार असलेली कृषी पयण् न कें दे्र मींजूरी अर्ािी पडून 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, जागनतक स्तरािरील पयण् क कोकणात आकवषणत व्हािेत, कोकणाला पयण् न 
समदृ्ध बनिाि,े कोकणातील तरुणाींनी नोकरीसाठी अन्यत्र जाण्यापेक्षा पयण् न विषयक मागणदशणन 
त्याींना ममळाि े या उद्देशान े सुरू करण्यात आलेल्या चॅजम्पयन सेक््र ही योजना अपयशी 
ठरण्याची कारणे काय आहेत, 
(५) असल्यास, सदर योजना योग्य प्रकारे राबविण्याबाबत शासनाची र्ूममका काय आहे ? 
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श्री. आहदत्य ठािरे (३०-०६-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
     कें द्रीय मींत्रीमींडळान े मींजूरी ददलेल्या कें द्रीय िाणणज्य ि औदयोगगक मींत्रालयाच्या 
“चॅजम्पयन सजव्हणसेस सेक््र जस्कम (CSSS)” मध्ये एकूण १२ सेिाींचा समािशे असनू 
त्यामध्ये “पयण् न ि आदरानतर्थय” ही एक सेिा समाविष् आहे. या अनुषींगान े पयण् न 
विर्ागाकडून रु.१५८१.७५ को्ीचे प्रस्ताि कें द्रीय िाणणज्य ि औदयोगगक मींत्रालयास 
पाठविण्यात आले होते. तथावप, सदर प्रस्ताि चॅजम्पयन सजव्हणसेस सेक््र जस्कम (CSSS) या 
योजनेच्या प्रस्तावित  मागणदशणक तत्िामध्ये बसत नसल्याच े कें द्रीय पयण् न मींत्रालयाने 
कळविले आहे. 
(२) ि (३) हे खरे नाही. 
     प्रस्तावित कृषी पयण् न धोरण शासनाच्या विचारागधन आहे. 
(४) कें द्रीय मींत्रीमींडळान ेमींजूरी ददलेल्या कें द्रीय िाणणज्य ि औदयोगगक मींत्रालयाच्या “चॅजम्पयन 
सजव्हणसेस सेक््र जस्कम (CSSS)” मध्ये एकूण १२ सेिाींचा समािशे असून त्यामध्ये “पयण् न 
ि आदरानतर्थय” ही एक सेिा समाविष् आहे. या अनुषींगाने पयण् न विर्ागाकडून रु.१५८१.७५ 
को्ीच े प्रस्ताि कें द्रीय िाणणज्य ि औदयोगगक मींत्रालयास पाठविण्यात आले होते. तथावप, 
सदर प्रस्ताि चॅजम्पयन सजव्हणसेस सेक््र जस्कम (CSSS) या योजनेच्या प्रस्तावित  मागणदशणक 
तत्िामध्ये बसत नसल्याच ेकें द्रीय पयण् न मींत्रालयाने कळविले आहे. 
(५) प्रश्न उदभ् ाित नाही.    

___________ 
  

औद्योधगि प्रशशक्षण सांस्थाांमधील ररक्ि पदाांबाबि 
  

(५)  ५४५ (०७-०४-२०२०).   श्री.सांजय साििारे (भुसािळ) :   सन्माननीय िौशल्य वििास 
रोजगार ि उद्योजगिा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) व्यिसाय मशक्षण ि प्रमशक्षण सींचालनालया अींतगणत कायणरत औदयोगगक प्रमशक्षण सींस्थेत 
मींजूर ६ हजार ३२४ पदापैकी २ हजार ३६१ पदे अदयाप ररक्त असल्याचे माहे जानेिारी, २०२० 
मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून 
आले ि त्यानसुार ननदेशकाींची ररक्त पदे तातडीन े र्रण्याबाबत कोणती कायणिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. निाब मशलि (२२-०६-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) ि (३) नाही. 
     व्यिसाय मशक्षण ि प्रमशक्षण सींचालनालयाच्या अखत्याररतील पदाींचा आढािा घेऊन 
आकृतीबींध मींजूर करण्याबाबतची कायणिाही वित्त विर्ागाच्या सल्ल्याने सुरु आहे. आकृतीबींध 
मींजूर झाल्यानींतर ररक्त पदे र्रण्याची कायणिाही करण्यात येईल. दरम्यानच्या कालािधीत 
औदयोगगक प्रमशक्षण सींस्थाींमधील सरळसेिेची ररक्त मशक्षकीय पदे र्रण्याबाबतचा प्रस्ताि 
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वित्त विर्ाग शासन ननणणय ददनाींक ०९.०६.२०१७ अन्िये गठीत उप सममतीसमोर सादर 
करण्यात आलेला होता. सदर सममतीने ददनाींक २७.०२.२०२० रोजी झालेल्या बैठकीत व्यिसाय 
मशक्षण ि प्रमशक्षण सींचालनालयाच्या अखत्यारीतील औदयोगगक प्रमशक्षण सींस्थाींमधील  
सरळसेिेची ७०० ररक्त पदे र्रण्यास मान्यता ददलेली आहे. तथावप, कोविड-१९ च्या 
सींसगणजन्य रोगामळेु सन २०२०-२१ या विजत्तय िषाणत होणा-या अथणव्यिस्थेिरील 
पररणामाींबाबत वित्तीय उपाययोजना करण्याबाबत, वित्त विर्ाग शासन ननणणय, ददनाींक 
०४.०५.२०२० मधील उपाय योजनाींतगणत सािणजननक आरोग्य विर्ाग ि िैदयकीय मशक्षण ि 
औषधी द्रव्ये विर्ाग िगळता कोणत्याही विर्ागाने कोणत्याही प्रकारची निीन पदर्रती करु 
नये, असे नमूद केलेले आहे. 

___________ 
  

”मिाराष्ट्र आांिरराष्ट्रीय शशक्षण मांडळाच्या” अभ्यासक्रमासाठी शाळाांमध्ये 
 प्रिेश प्रकक्रया सुरु िरण्याबाबि 

  

(६)  ६५९ (०९-०४-२०२०).   श्री.मोिन मि े(नागपूर दक्षक्षण) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील विदयार्थयाांना आींतरराषट्रीय दजाणच े मशक्षण ममळाि ेया उद्देशान ेराज्य शासनाने 
‘महाराषट्र आींतरराषट्रीय मशक्षण मींडळाची स्थापना केली असनू मुींबईतील काही शाळाींनी या 
मशक्षण मींडळाची मान्यता ममळिून अभ्यासक्रम सुरू असतानाही २०२०-२१ या शैक्षणणक 
िषाणच्या अभ्यासक्रमासाठी शाळाींनी प्रिेश प्रक्रक्रयाच घेतली नसल्याचे ददनाींक १४ जानेिारी, 
२०२० रोजी िा त्यासुमारास ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्यास, चौकशीत काय 
आढळून आले ि त्यानुसार शैक्षणणक िषण २०२०-२१ साठी ‘महाराषट्र आींतरराषट्रीय मशक्षण 
मींडळाच्या’ अभ्यासक्रमासाठी शाळाींत प्रिेश प्रक्रक्रया सुरु करण्याबाबत कोणती कायणिाही केली 
करण्यात िा येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
प्रा. िषाण गायििाड (२४-०८-२०२०) : (१), (२) ि (३) शालेय मशक्षण ि क्रीडा विर्ाग, शासन 
ननणणय ददनाींक ३० माचण, २०२० अन्िये महाराषट्र आींतरराषट्रीय मशक्षण मींडळ रद्द करण्यात 
आले आहे. आता राज्यातील सिणच शाळाींसाठी ननयमानुसार विहीत पध्दतीन े प्रिेश प्रक्रीया 
राबविण्यात येत आहे. 

___________ 
  

शसांधुदगुण श्जल््याि शासिीय िायाणलयाांसि विविध शासिीय िमणचारी  
िसाििीांना दवुषि पाणी पुरिठा िोि असल्याबाबि 

  

(७)  ६९३ (०५-०४-२०२०).   श्री.िैभि नाईि (िुडाळ) :   सन्माननीय पाणीपुरिठा ि 
स्िच्छिा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 



वि.स. १ (6) 

 
(१) मसींधुदगुण जजल््यात जीिन प्रागधकरणाच्या नळ योजनेतून शासकीय कायाणलयाींसह विविध 
शासकीय कमणचारी िसाहतीींना दषुीत पाणी पुरिठा होत असल्याच ेमाहे ऑक््ोबर, २०१९ मध्ये 
िा त्यादरम्यान ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर नळ योजनचे्या पाण्याच ेशुध्दीकरण करण्याची मागणी िारींिार शासकीय 
कमणचाऱ् याींकडून जजल्हा प्रशासनाकड ेकरुनही याकड ेदलुणक्ष करीत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले ि 
त्यानुसार सींबींगधत अगधकारी ि जलशुजध्दकरण करण्याच्या अनषुींगाने कोणती ननणणयात्मक 
कायणिाही करण्यात आली िा येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. गुलाबराि पाटील (१३-०७-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) मसींधुदगुणनगरी नळ पाणी पुरिठा योजनेचा उद्भि विहीर असनू या विदहरीस लघु पा्बींधारे 
खात्याच्या तलािातून पाणी घेण्यात येते. उद्भिातून पाणी पींपादिारे ४ लक्ष मल्सण क्षमतेच्या 
जलशुवद्धकरण कें द्रात आणले जाते ि पाणी शुद्ध करुन ग्राहकाींना पुरविण्यात येते. मसींधुदगुण 
जजल््यात मसींधुदगुणनगरी पररसरात ददनाींक २० ऑक््ोबर, २०१९ च्या सुमारास झालेल्या 
अिकाळी पािसामुळे सदर पाणी पुरिठा योजनचेा उद्भि असलेल्या दाबाचीिाडी तलािाच्या 
पाण्यात काही प्रमाणात गढूळपणा आला होता. सदर बाब महाराषट्र जीिन प्रागधकरण विर्ाग, 
मसींधुदगुणनगरी कायाणलयाच्या ननदशणनास आल्यानींतर तुर्ी (पी एसी) पािडरचे आिश्यक त े
प्रमाण िापरुन योजनेतून ददनाींक २३.१०.२०१९ पासून शुद्ध पाण्याचा पुरिठा करण्यात आला. 
तदनींतर योजनेतून अशुद्ध पाण्याचा पुरिठा झाल्याबाबत कोणतीही तक्रार नाही. सदय:जस्थतीत 
सदर नळ पाणी पुरिठा योजनतेून समाविषठ शासकीय कायाणलये, कमणचारी िसाहत तसचे इतर 
ग्राहकाींना शुद्ध ि सुरळीत पाणी परुिठा करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उदभ् ाित नाही. 

___________ 
  

राज्यािील पदिीधर अांशिालीन िमणचाऱयाांना शासिीय सेिेि सामािून घेण्याबाबि 
  

(८)  ७७७ (०७-०४-२०२०).   श्री.बाबासािेब पाटील (अिमदपूर) :   सन्माननीय िौशल्य 
वििास रोजगार ि उद्योजगिा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील पदिीधर अींशकालीन कमणचाऱ्याींना विनाअ् ि विनाविलींब शासकीय सेिेत 
सामािून घेण्याबाबत पदिीधर अींशकालीन कमणचाऱ्याींनी लातूर जजल्हागधकारी कायाणलयासमोर 
माहे डडसेंबर, २०१९ मध्ये िा त्यादरम्यान आींदोलन केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील पदिीधर अींशकालीन कमणचाऱ्याींच्या मागण्या गत अनेक िषाांपासनू 
शासनस्तरािर प्रलींबबत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, शासनान े िरील प्रकरणाची चौकशी केली आहे काय, त्यानुसार पदिीधर 
अींशकालीन कमणचारी याींना तातडीने शासकीय सेिेत सामािून घेण्याबाबत कोणती कायणिाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. निाब मशलि (१२-०६-२०२०) : (१) हे खरे आहे. 
(२) ि (३) राज्यातील पदिीधर अींशकालीन उमेदिाराींचा मागील१५ िषाणपासून प्रलींबबत प्रश्न 
ननकाली काढण्याकररता तसेच अींशकालीन उमेदिाराींना विशेष बाब म्हणून कीं त्रा्ी तत्त्िािर 
नोकरीची सींधी उपलब्ध करुन देण्याचे धोरण ठरविण्यासाठी मा.मींत्री (कौशल्य विकास ि 
उदयोजकता) याींचे अध्यक्षतखेाली शासन ननणणय दद. १६फेब्रुिारी, २०१८ अन्िये सममती गठीत 
करण्यात आली. या सममतीने आपला अहिाल शासनास दद. ०६ सप् े्ंबर, २०१८ रोजी सादर 
केला आहे. या अहिालातील मशफारशी, तसेच या सममतीतील काही सदस्याींच ेमत विचारात 
घेिून मींबत्रमींडळासमोर प्रस्ताि सादर करण्यात आला असता, मींत्रीमींडळाच्या दद. ११/१२/२०१८ 
रोजीच्या बैठकीतील ननणणयानुसार खालील शासन ननणणय / पररपत्रक ननगणममत करण्यात 
आलेली आहेत. 
     १) पदिीधर अींशकालीन कमणचाऱ्याींना सरळ सेिेने ननयुक्तीसाठी ियोमयाणदा ५५ िषे 
मशथील करण्याबाबतचा शासन ननणणय दद. २ जानेिारी, २०१९ रोजी सामान्य प्रशासन विर्ागान े
ननगणममत केलेला आहे, 
     २) पदिीधर अींशकालीन उमेदिाराींपैकी जे उमेदिार मशक्षणशास्त्र पदिी / पदविकाधारक 
(B.Ed. /D.Ed.) आहेत त्याींना ननयममत ननयुक्ती होईपयांत कीं त्रा्ी पध्दतीन े ननयुक्ती 
देण्याबाबतचा शासन ननणणय दद. १७ जून, २०१९ रोजी ग्रामविकास विर्ागान ेननगणममत केलेला 
आहे. 
(३) बा्य यींत्रणेदिारे ननयुक्ती देण्यासाठीच्या धोरणात बदल करुन पदिीधर अींशकालीन 
उमेदिाराना िैयजक्तकररत्या प्राधान्याने ननयुक्तीबाबच े शासन पररपत्रक या विर्ागान े दद. २ 
माचण, २०१९ रोजी ननगणममत केले आहे. 
     उपरोक्त दद. २ माचण, २०१९ ि दद. १७ जून, २०१९ रोजीच्या शासनननणणय / 
पररपत्रकानुसार पदिीधर अींशकालीन उमेदिाराींना प्राधान्यान ेननयुक्ती देण्याबाबत सिण विर्ागीय 
आयुक्ताींना िेळोिळी पत्रादिारे कळविण्यात आले आहे. 
(४) प्रश्न उदभ् ाित नाही. 

___________ 
  

राज्यािील िुपोषणािर माि िरण्यासाठी िें द्र शासनाने मांजूर िेलेल्या  
अन्न सुरक्षा िायद्याची अांमलबजािणीबाबि 

  

(९)  ८५३ (०५-०४-२०२०).   श्री.सांजय पोिनीस (िशलना), श्री.हदलीप लाांड े (चाांहदिली), 
श्री.सुतनल राऊि (विक्रोळी), श्री.सांिोष बाांगर (िळमनुरी), श्री.प्रिाश फािपिेर (चेंबूर), श्री.मिेंद्र 
दळिी (अशलबाग), श्री.प्रिाप सरनाईि (ओिळा माश्जिडा), श्री.चांद्रिाांि (भाऊ) तनांबाजी पाटील 
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(मुक्िाईनगर), श्री.सदा सरिणिर (माहिम), श्री.तनिीन अजुणन (ए.टी.) पिार (िळिण), 
श्री.अतनल बाबर (खानापूर), डॉ.रािूल पाटील (परभणी), श्री.सांजय गायििाड (बुलढाणा), 
श्री.राजेश पाटील (बोईसर), श्री.हििेंद्र ठािूर (िसई), श्री.क्षक्षिीज ठािूर (नालासोपारा), 
श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) :   सन्माननीय अन् न ि नागरी पुरिठा आिण ्ािि सांरक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात कुपोषण ि र्ूकबळीिर मात करण्यासाठी सहा िषाणपूिी कें द्र शासनाने मींजूर 
केलेल्या अन्न सुरक्षा कायदयाची अदयाप अींमलबजािणी झाली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यात सदरहू कायदयाची अींमलबजािणी न होण्याची कारणे काय आहेत 
तसेच सदर कायदयाची अींमलबजािणी होण्यासाठी शासनान े कोणत्या उपाययोजना केल्या 
आहेत ि याबाबतची सदयःजस्थती काय आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. छगन भुजबळ (१५-०७-२०२०) : (१) हे खरे नाही. दद.२ फेब्रिुारी, २०१४ पासून राज्यात 
राषट्रीय अन्नसुरक्षा अगधननयम, २०१३ ची अींमलबजािणी करण्यात आली आहे. 
(२) ि (३) प्रश्न उदभ् ाित नाही. 

___________ 
  

िणििली िालुक्यािील (श्ज.शसांधदुगुण) ्ुप ्ामपांचायि िाघेरी-मठखुदण गािासाठी नळपाणी 
पुरिठा योजनेच ेनुिनीिरण िसचे गैरव्यििाराची चौिशी िरण्याबाबि 

  

(१०)  ९८१ (०५-०४-२०२०).   श्री.िैभि नाईि (िुडाळ) :   सन्माननीय पाणीपुरिठा ि 
स्िच्छिा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) कणकिली तालुक्यातील (जज.मसींधुदगुण) गु्रप ग्रामपींचायत िाघेरी-मठखुदण गािची लोकसींख्या 
२७५ एिढी असताींना गािासाठी २० िषाणपूिी कायाणन्िीयत असलेली नळपाणी पुरिठा योजना 
गािातील ग्रामस्थच चालवित असून सदर नळपाणी पुरिठा योजनेची नळजोडणी जूनी 
झाल्याने तसेच, गािाची लोकसींख्या िाढून ३५० पेक्षा झाली असल्यान ेगािाकऱ्याींना पाण्याचा 
तु्िडा ननमाणण होत आहे, यासाठी सदर पाणी पुरिठा योजना नव्याने करुन पाईपलाईन, 
विहीरीची खोली िाढविणे ि पाण्याच्या वितरण ्ाकीची क्षमता िाढविणे अशा प्रकारच्या 
मागण्या मा.मींत्री पाणी पुरिठा ि स्िच्छता याींच्याकड ेग्रामस्थाींनी िारींिार केल्या आहेत, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, िाघेरी गािातील राषट्रीय पेयजल योजनेत ि इतर कामाींमध्ये झालेल्या 
गैरव्यिहारा प्रकरणी िाघेरीचे तत्कालीन सरपींच, ग्रामसेिक ि अमर्यींता याींची चौकशी करुन 
त्याींच्यािर गुन्हे दाखल करण्यात यािते अस ेआदेश मसींधुदगुण जजल््याच ेतत्कालीन पालकमींत्री 
याींनी जजल्हा पररषदेच्या मुख्य कायणकारी अगधकारी याींना ददले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले 
ि त्यानसुार कोणती कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. गुलाबराि पाटील (१३-०७-२०२०) : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) िाघेरी मठखुदण ग्रामपींचायती अींतगणत िाघेरी माळिाडी गािठणिाडीसाठी सन २०१४-१५ 
मध्ये पाणी पुरिठा योजना राबविण्यात आली आहे. 
सदर योजनेच्या कामाबाबत प्राप्त तक्रारीच्या अनुषींगान े चौकशी सममती गठीत करण्यात 
आली. चौकशी अहिालानुसार िाघेरी ग्रामपींचायतीचे सरपींच ि ग्रामसेिक याच े खुलास े
मागविण्यात आले आहेत. खुलास े प्राप्त झाल्यािर ननयमानुसार कारिाई प्रस्तावित करण्यात 
येईल. तसेच या कामािरील अमर्यींत्यािर दोषारोपपत्र ननजश्चत करुन त्यानुसार विर्ागीय 
चौकशीचा प्रस्ताि, सहायक आयकु्त (चौकशी), विर्ागीय आयुक्त कायाणलय, कोकण विर्ाग, 
निी मुींबई याींच्याकड ेसादर केला आहे. अहिालानुसार कायणिाही करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उदभ् ाित नाही. 

___________ 
  

अांबरनाथ ि िुळगाि (श्ज.ठाणे) नगरपाशलिा िद्दीिील मिाराष्ट्र जीिन  
जलव्यिस्थापन प्राधधिरणाने निीन पाणी जोडण्या बांद िेल्याबाबि 

  

(११)  १०४० (०५-०४-२०२०).   श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), अॅड.आशशष शेलार (िाांदे्र पश्श्चम), 
श्री.िुमार आयलानी (उल्िासनगर) :   सन्माननीय पाणीपुरिठा ि स्िच्छिा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अींबरनाथ ि कुळगाि (जज.ठाणे) नगरपामलका हद्दीतील महाराषट्र जीिन जलव्यिस्थापन 
प्रागधकरणान ेमाहे माचण, २०१६ पासून निीन पाणी जोडण्या बींद केल्यान ेप्रागधकरणाचे सुमारे 
रुपये २२ को्ी ५० लक्ष रुपयाींचे नुकसान झाल्याचे माहे म,े २०१८ मध्ये िा त्यादरम्यान 
ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेकेलेल्या चौकशीअींती महाराषट्र जीिन प्रागधकरणाने केलेल्या 
सव्हेनुसार माहे माचण, २०१६ ते नोव्हेंबर, २०१७ या कालािधीत प्रागधकरणाचे कोट्यािधीच े
नुकसान करुन महाराषट्र जीिन प्रागधकरणाच्या निीन पाणी जोडण्याबींद करण्याचा लेखी आदेश 
काढणाऱ्या सींबींगधत अगधकाऱ्याींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. गुलाबराि पाटील (३१-०७-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न उदभ् ाित नाही. 
(३) प्रश्न उदभ् ाित नाही. 

___________ 
  

नागपूर विभागािील पररििन विभागाद्िारे जादाभार िािनाच्या  
मालिाांिडुन गैरमागाणन ेप्रिेश शुल्ि घेिल्याबाबि 

  

(१२)  १०८९ (०९-०४-२०२०).   श्री.टेिचांद सािरिर (िामठी) :   सन्माननीय पररििन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) नागपूर येथील पररिहन विर्ागातील अगधकारी िाहनामध्ये प्रमाणापेक्षा जादार्ार असलेल्या 
िाहन मालकाींकडून प्रिेश शुल्काच्या रूपान े मदहन्यार्रात लाखो रुपयाींची रक्कम घेत 
असल्याच ेमाहे डडसेंबर, २०१९ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िधाण विर्ागातनू नागपूर विर्ागात बदली होऊन आलेले पररिहन अगधकारी 
श्री.नायक खान याींनी इतर अगधकाऱ्याींच्या सींगनमताने िाहन मालकाींकडून जादा र्ारीत 
िाहनाकरीता बेकायदा प्रिशे शुल्क आकारण्यास सुरुिात केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे त्यात काय आढळून आले 
त्यानुसार कोणती कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
अॅड. अतनल परब (१०-०८-२०२०) : (१) ि (२) या आशयाची बातमी दद.०४.११.२०१९ रोजी 
दैननक लोकमत या ितृ्तपत्रामध्ये प्रमसद्ध झाली होती. तथावप, ओव्हरलोड िाहनाच्या 
मालकाींकडून गैरमागाणने एन्ट्री फी घेत असल्याची बाब ननदशणनास आलेली नाही तसेच श्री. 
नायक खान या नािाचा अगधकारी िा कमणचारी नागपूर विर्ागातील प्रादेमशक पररिहन 
कायाणलयाच्या आस्थापनेिर कायणरत नाही. 
(३) ि (४) प्रश्न उदभ् ाित नाही. 

___________ 
  

शशक्षण उपसांचालि िायाणलयान ेऑनलाईन प्रिेश प्रकक्रयेचे उल्लांघन िेल्याबाबि 
  

(१३)  ११८६ (०९-०४-२०२०).   श्री.फारूि शाि (धळेु शिर) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अकरािी प्रिेशापासून िींगचत असलेल्या विदयार्थयाणना प्रिेशाची सींधी ममळािी या उदे्दशान े
राज्याच्या मशक्षण उपसींचालक कायाणलयातफे विशेष फेरीचे आयोजन करण्यात आले असता या 
फेरीत प्रिेश देताना ज्या उदे्दशाने ऑनलाइन प्रक्रकया सुरु करण्यात आली त्या उद्दशेालाच 
दलुणक्षक्षत करून ऑफलाईन पद्धतीने प्रिेश ददल्याच े ददनाींक १८ ऑक््ोबर, २०१९ रोजी िा 
त्यासुमारास ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय 
(२) असल्यास, आठव्या फेरीिेळी मशक्षण उपसींचालक कायाणलयान ेऑनलाईन प्रिेश प्रक्रक्रयेच्या 
पध्दतीचा अिलींब न करता थे् प्रिेशाचा अिलींब केल्यान े न्यायालयाच्या आदेशाचा अिमान 
झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणाची शासनान ेचौकशी केली आहे काय ि त्यात काय आढळून 
आले ि त्यानसुार कोणती कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. िषाण गायििाड (२६-०६-२०२०) : (१) ि (२) हे खरे नाही. 
(३) ि (४) प्रश्न उदभ् ाित नाही. 

___________ 
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अल्पसांख्याि समाजाच्या विद्यार्थयाांचे शैक्षिणि नुिसान िोिू  
नये यािररिा उपाययोजना िरण्याबाबि 

  

(१४)  १२१३ (०९-०४-२०२०).   श्री.फारूि शाि (धळेु शिर) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई उच्च न्यायालयान े उदुण एज्युकेशन बोडाणची मान्यता कायम ठेित पुढील कायणिाही 
करण्याचे आदेश शासनास ददले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासन याबाबत सापत्न िागणूक देत असल्यान ेअल्पसींख्याक समाजाच्या उच्च 
माध्यममक आणण पदिीच्या अभ्यासक्रमासाठी प्रिेशापासून विदयार्थयाणना िींगचत रहािे लागत 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यामुळे अल्पसींख्याक समाजाच्या विदयार्थयाणचे शकै्षणणक नुकसान होिू नये 
यासाठी शासनाने कोणती कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. िषाण गायििाड (२६-०६-२०२०) : (१), (२) ि (३) रर् यागचका क्रमाींक ९७४०/ २०१७ मध्ये 
मा.उच्च न्यायालयाच्या दद. १३ सप् े्ंबर, २०१७ रोजीच्या अींतररम आदेशाच्या अनुषींगाने सदर 
मींडळाच े विदयाथी, मींडळ परीके्षस बसणेसाठीच्या अ्ीींची पूतणता करीत असतील तर त्याींच े
मींडळ पररके्षचे आिेदनपत्र र्रुन ननयमाप्रमाणे पुढील कायणिाही करण्याबाबत महाराषट्र राज्य 
माध्यममक ि उच्च माध्यममक मींडळाने सिण विर्ागीय मींडळाींना सूगचत केले आहे. 
     मा.उच्च न्यायालयाच्या दद. १३ सप् े्ंबर, २०१७ रोजीच्या अींतररम आदेशाच्या अनुषींगान े
विदयाथी पदिी अभ्यासक्रमाच्या प्रिेशापासून िींगचत राहीलेले नाहीत. 
(४) प्रश्न उदभ् ाित नाही. 

___________ 
  

पुणे शिराि स्िस्ि धान्य दिुानािून मुदिबा्य िुरडाळ विक्री िोि असल्याबाबि 
  

(१५)  १२४३ (०६-०४-२०२०).   श्री.चेिन िुप े (िडपसर), श्रीमिी माधुरी शमसाळ (पिणिी), 
श्री.सुतनल िाांबळे (पुणे िॅन्टोन् मेंट) :   सन्माननीय अन् न ि नागरी पुरिठा आिण ्ािि 
सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) पुणे शहरातील काही स्िस्त धान्य दकुानाींमध्ये मुदत सींपलेल्या तूरडाळीची विक्री केली 
जात असल्याची बाब माहे डडसेंबर, २०१९ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशणनास आली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनान ेचौकशी केली आहे काय चौकशीत काय आढळून 
आले, त्यानुसार दोषी दकुानदाराींिर आणण सींबगधत अगधकाऱ्याींिर कोणती कारिाई केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. छगन भजुबळ (१५-०७-२०२०) : (१) हे खरे नाही.  
(२) ि (३) प्रश्न उदभ् ाित नाही. 

___________ 
  

उस् मानाबाद (श्ज.उस् मानाबाद) येथील िक् फ बोडाणच् या जशमनीिर 
प्रधानमांत्री आिास (घरिुल) योजना राबविण्याबाबि 

  

(१६)  १३२२ (०६-०४-२०२०).   श्री.राणाजगजीिशसांि पाटील (िळुजापूर), श्री.िैलास घाडगे 
पाटील (उस्मानाबाद) :   सन्माननीय अल्पसांख्याांि वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) राज्यात उस् मानाबाद शहरालगत असलेल्या िक् फ बोडाणच् या मालकीची सुमारे ५०० एकर 
जममन आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू जममनीिर अनेक िषाणपासून दाररद्रय रेषखेालील ि इतर लोकिस्ती 
करुन राहत असनू त्यापैकी ब-याच कु्ुींबबयाींना राहण्यासाठी पक्की घरे नसनू उक्त शहरातील 
िक्फबोडाणच्या मालक्रकच्या नागरी िस्तीमध्ये नगर पररषदे माफण त नागरीकाींनाकड े मालकी 
हक्काचे कागदपत्र नसल्यामुळे पींतप्रधान आिास योजनेचा लार् ददला जात नाही हे, ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल् यास, सदरहू िक् फ बोडाणच् या जागेिर िास्तव्यास असलेल्या स्थाननकाींना उस्मानाबाद 
नगरपररषदेच्या माध्यमातून प्रधानमींत्री आिास योजनेतुन पक्की घरे बाींधून देण्याबाबत 
स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी लेखी पत्रादिारे मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) तसेच, नगर पररषद उस्मानाबाद िक्फबोडाणच्या मालक्रकच्या जागेतील नागरी िस्तीमध्ये 
सध्या कोणत्याही प्रकारची विकास काम े करत नसल्यान े पािसाळयामध्ये मोठया प्रमाणात 
पाण्याचा साठा होऊन नागरीकाींच्या घरामध्ये पाणी मशरते, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल् यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय ि त्यानुसार उस्मानाबाद 
नगरपररषदेच्या माध्यमातून प्रधानमींत्री आिास योजनेतुन पक्की घरे बाींधून देण्याबाबत कोणती 
कायणिाही केली आहे िा करण्यात येत आहे तसेच, पींतप्रधान आिास योजने अींतगणत घरकूला 
कररता उस्मानाबाद नगर पररषदेकड ेएकूण क्रकती नागरीकाींनी अजण केले आहेत 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारण काय आहेत ? 
  
श्री. निाब मशलि (२४-०७-२०२०) : (१) अशींत: खरे आहे. 
(२) होय. िक्फ अगधननयम, १९९५ मध्ये िक्फ जमीन मालकी हक्काने देण्याची तरतूद 
करण्यात आलेली नाही. त्यामळेु सदरील जागेिरील अनतक्रमणधारकाींना प्रधानमींत्री आिास 
योजनेचा लार् देता येणार नाही. 
(३), (४) ि (५) होय. उस्मानाबाद शहरातील लोकप्रनतननधीींनी केलेल्या मागणीस अनुसरुन 
मा.मींत्री, अल्पसींख्याक विकास याींनी दद.२८.०१.२०२० रोजी बैठक आयोजजत केली होती.  सदर 
बैठकीमध्ये उस्मानाबाद शहरातील दगाणह हजरत ख्िाजा शमशोद्दीन गाजी ि जामा मस्जीद या 
िक्फ सींस्थेच्या िक्फ मींडळाच्या जमीनीिर असलेली कु्ूींब सींख्या, घराींची सींख्या, त्याींच्या 
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ताब्यात असलेली जमीन, त्याींचे के्षत्रफळ, घराचे के्षत्रफळ, घराच्या बाींधकामाचा प्रकार, िक्फ 
मींडळाची ररकामी जागा, घरपट्टी क्रकती रदहिाश्याकडून प्राप्त होत,े सदर जमीनीचा रेडी रेकनर 
दर, विकास आराखडयानसुार िक्फ मींडळाच्या क्रकती जागेिर आरक्षण येत आहे या बाबत 
नगर पररषद उस्मानाबाद याींनी सविस्तर अहिाल सादर करािा अस ेननदेश ददले आहेत. तसचे 
सदर अहिाल सादर करण्याबाबत नगरपररषदेस िक्फ मींडळाकडून पत्र देण्यात आलेले आहे.  
नगर पररषदेकडून सदर मादहती प्राप्त झाल्यानींतर िक्फ मींडळाकडून याबाबत उगचत ननणणय 
घेण्यात येणार असल्याचा अहिाल िक्फ मींडळाने सादर केला आहे. सदर जागेिर घरकूल 
बाींधून देण्याबाबत १८०० नागररकाींनी अजण केला असल्याचा अहिाल नगरपररषद, उस्मानाबाद 
याींनी सादर केला आहे. 
(६) प्रश्न उदभ् ाित नाही. 

___________ 
  

विक्रोळी पािण साईट (विक्रोळी, मुांबई) येथे शालेय पोषण आिारािील 
िाांदळू िाळ्याबाजाराि वििल्याबाबि 

  

(१७)  १३३४ (०९-०४-२०२०).   श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्रीमिी याशमनी यशिांि जाधि 
(भायखळा), डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ), अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), िॅप्टन आर. 
सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), अॅड.आशशष शेलार (िाांदे्र पश्श्चम), श्री.अिुल भािखळिर (िाांहदिली 
पूिण) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील विक्रोळी पाकण साई् पररसरातील दकुानातून शालेय पोषण आहार योजनेंतगणत 
राज्य शासनाकडून पुरविण्यात येणा-या ताींदळूाची काळ्या बाजारात विक्री होत असल्याच ेमाहे 
जानेिारी, २०२० मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत पाकण साई् पोलीसाींनी नतघाींना अ्क करुन त्याींच्याकडून १९८७ क्रकला 
ताींदळाचा साठा जप्त केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शालेय पोषण आहार योजनेतील ताींदळू काळ्या बाजारात विक्री करणाऱ्या 
व्यक्तीींची चौकशी करुन त्याींच्यािर कोणती कारिाई करण्यात आली ि यापुढे अस ेप्रकार घडू 
नयेत यासाठी काय उपाययोजना करण्यात आली आहे िा येत आहे, 
(४) नसल्यास विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. िषाण गायििाड (१७-०८-२०२०) : (१) हे खरे आहे. 
(२) ि (३) गुन्हे प्रक्ीकरण शाखा, घा्कोपर याींनी केलेल्या कारिाईमध्ये अींबबका धान्य र्ींडार 
या दकुानामध्ये ११८७.५ क्रकलो ताींदळू आढळून आला आहे. सींबींगधत धान्य विक्री करणाऱ्या 
दकुानदारािर कारिाई करण्याची प्रक्रक्रया पोलीसाींमाफण त सुरु आहे. ताींदळाचा प्रत्यक्ष खप कमी 
होत असल्यामळेु योजनेंतगणत प्राप्त होणारा प्रनत ददन प्रनत विदयाथी ताींदळूाच े प्रमाण कमी 
करण्याबाबतचा प्रस्ताि कें द्र शासनास सादर केला आहे. तसचे, शाळेत मशल्लक असलेला 
ताींदळु विदयाथाांना समप्रमाणात िा्प करण्याची कायणिाही करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उदभ् ाित नाही. 

___________ 
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मिाराष्ट्र आांिरराष्ट्रीय शशक्षण मांडळाच्या चौथीच्या पुस्ििािून  
शशिाजी मिाराजाांचा इतििास िद्दपार िेल्याबाबि 

  

(१८)  १७३० (०८-०४-२०२०).   श्री.चांद्रिाांि (दादा) पाटील (िोथरुड), श्री.तनलेश लांिे (पारनेर), 
श्री.अशोि पिार (शशरुर), श्री.सुतनल शेळिे (मािळ), श्री.सुतनल हटांगरे (िडगाि शेरी), 
श्री.बाळासािेब आजबे (आष्ट्टी), श्री.सांहदप क्षक्षरसागर (बीड), श्री.यशिांि माने (मोिोळ), श्री.राज ू
िारेमोरे (िुमसर), श्री.नरेंद्र भोंडिेर (भांडारा), अॅड.मािणिराि िोिाटे (शसन्नर), श्री.चांद्रिाांि 
(भाऊ) तनांबाजी पाटील (मुक्िाईनगर), श्री.भारि भालिे (पांढरपरू), श्री.मनोिर चांहद्रिापूरे 
(अजुणनी-मोरगाांि), श्री.भास्िर जाधि (गुिागर), श्री.शेखर तनिम (धचपळूण), श्री.हदपि चव्िाण 
(फलटण), श्रीमिी समुन पाटील (िासगाि - ििठेमिाांिाळ), श्री.मांगलप्रभाि लोढा (मलबार 
हिल) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील शासकीय शाळाींमधील विदयार्थयाांना स्थाननक सींस्कृती जपत आींतरराषट्रीय 
दजाणचे मशक्षण ममळािे म्हणून स्थाननक र्ाषा माध्यमातील शाळाींसाठी आींतरराषट्रीय मशक्षण 
मींडळ शासनाने स्थापन केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्याच्या आींतरराषट्रीय मशक्षण मींडळाने इयत्ता चौथीसाठीच्या माहे ऑगस््, 
२०१९ मध्ये िा त्यादरम्यान छापण्यात आलेल्या पुस्तकातून महाराषट्राचे आराध्य दैित छत्रपती 
मशिाजी महाराजाींचा इनतहास िगळण्यात आला असल्याच े ददनाींक १७ ऑक््ोबर, २०१९ रोजी 
िा त्यासुमारास ननदशणनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, इयत्ता चौथीसाठीच्या पुस्तकातून छत्रपती मशिाजी महाराजाींचा इनतहास 
र्विषयात कधीही न बदलण्याबाबतचा विधीमींडळाच े उर्य सर्ागहृात सन १९९१ मध्ये तसा 
ठराि देखील सींमत करण्यात आला होता, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनान ेचौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून 
आले ि त्यानसुार कोणती कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. िषाण गायििाड (२४-०८-२०२०) : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) अींशत: खरे आहे. सन १९९२-९३ पासून सुरू होणाऱ्या निीन अभ्यासक्रमात छत्रपती 
मशिाजी महाराजाींचा अभ्यासक्रम ठेिण्यात येणार असल्याच े ननिेदन विधीमींडळात करण्यात 
आले होते. 
(४) निीन शैक्षणणक धोरणानसुार अभ्यासक्रम सुधारण्यात येणार असून याबाबत यापुढे योग्य 
काळजी घेण्यात येईल. 
(५) प्रश्न उदभ् ाित नाही. 
  

___________ 
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राज्याि अपघािी मतृ्यू पािलेल्या विद्यार्थयाांच्या पालिाांना आधथणि मदि देण्याबाबि 
  

(१९)  १७५१ (०८-०४-२०२०).   श्री.सां्ाम थोपटे (भोर), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी) :   
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात सन २०१८-१९ या शैक्षणणक िषाणत १९९० विदयार्थयाणचा अपघाती मतृ्य ु झाला 
असल्याच ेददनाींक १२ नोव्हेंबर, २०१९ रोजी िा त्यासुमारास ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय 
(२) असल्यास, शासनान ेया अपघाती मतृ्य ूपािलेल्या विदयार्थयाांच्या क्रकती पालकाींना आगथणक 
मदत केली आहे िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. िषाण गायििाड (०७-०७-२०२०) : (१) राज्यात सन २०१८-१९ या िषाणत अपघाती मतृ्य ू
पािलेल्या विदयार्थयाांची सींख्या ११६६ इतकी आहे. 
(२) अपघाती मतृ्यू पािलेल्या सिण पात्र विदयार्थयाांच्या पालकाींना शासनान े आगथणक मदत 
उपलब्ध करून ददली आहे. 
(३) प्रश्न उदभ् ाित नाही. 
  

___________ 
  

राज्याि आय.टी.आयच्या प्रिेश प्रकक्रयेि जागा शशल्लि राहिल्याबाबि 
  

(२०)  १८३४ (२३-०४-२०२०).   श्रीमिी सुलभा खोडिे (अमराििी), श्री.वििास ठािरे (नागपूर 
पश्श्चम), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.हिरामण खोसिर (इगिपूरी), श्री.मोिनराि िांबड े
(नाांदेड दक्षक्षण), श्री.सुतनल प्रभ ू (हदांडोशी) :   सन्माननीय िौशल्य वििास रोजगार ि 
उद्योगजिा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात १० िी नींतर औदयोगगक प्रमशक्षण सींस्थेतील आय्ीआय डडप्लोमा अभ्यासक्रमाींना 
प्रिेश घेण्यासाठी राबविण्यात आलेल्या प्रिेश प्रक्रक्रयेत २९.९५९ जागा ररक्त रादहल्या असल्याच े
ददनाींक १२ नोव्हेंबर, २०१९ रोजी िा त्यासुमारास ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अमराितील ररक्त जागाींची सींख्या २.१६२ इतकी आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय त्यानुसार आय्ीआय 
मध्ये अगधकागधक विदयार्थयाांनी प्रिेश घ्यािा यासाठी शासनान ेकोणती उपाययोजना केली आहे 
िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. निाब मशलि (२६-०६-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) होय, ररक्त रादहलेल्या जागाींचा आढािा घेण्यात आला असून त्यानुसार औदयोगगक 
प्रमशक्षण सींस्थाींमधील प्रिशेप्रक्रीयेत उमेदिाराींचा अगधकागधक प्रनतसाद लार्ण्यासाठी 
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विर्ागाकडून आिश्यक कायणिाही करण्यात येत असते. तसेच दगुणम र्ागातील उमेदिाराींसाठी 
विशेष “प्रिेश प्रोत्साहन अमर्यान” राबविण्यात येते. 
(४) लागू नाही.  

___________ 
  

अमराििीिील अनिे श्जल््याि भूगभाणिील पाणीपािळीि घट झाल्याबाबि 
  

(२१)  १८७९ (१४-०४-२०२०).   श्रीमिी सुलभा खोडिे (अमराििी), श्री.वििास ठािरे (नागपूर 
पश्श्चम), श्री.हिरामण खोसिर (इगिपूरी), श्री.मोिनराि िांबड े (नाांदेड दक्षक्षण), िुमारी प्रिणिी 
शशांदे (सोलापूर शिर मध्य), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.सुभाष धोटे (राजूरा), श्री.सां्ाम 
थोपटे (भोर) :   सन्माननीय पाणीपुरिठा ि स्िच्छिा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) राज्यात यािषी अनके र्ागात समाधानकारक पाऊस झाला असला तरी र्ूगर्ाणतील 
पाणीपातळीत िाढ न होता २६८ तालुक्याींतील सुमारे ९ हजार ३५५ गािाींतील पाणीपातळी एक 
मी्रहून अगधक खोल गेली असल्याचे ददनाींक १९ नोव्हेंबर, २०१९ रोजी िा त्यासुमारास 
ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अमरािती विर्ागातील पाणी पातळीत घ् झालेल्या २४६ गािाींचा समािेश 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले 
ि त्यानसुार उक्त गािाींत पाणीिापर, उपसा ि उपलब्ध पाण्याचे व्यिस्थापन करण्याबाबत 
कोणती कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. गुलाबराि पाटील (२०-०८-२०२०) : (१) होय, हे अींशत: खरे आहे, 
     माहे सप् े्ंबर, २०१९ अखेर राज्यातील ३५५ पैकी २१३ तालुक्यामध्ये सरासरीएिढा पाऊस 
झाला होता ि १४२ तालुक्याींमध्ये सरासरीच्या तुलनेत घ् आढळली होती. त्यानुसार माहे 
सप् े्ंबर, २०१९ अखेर ननरीक्षण विहीरीदिारे मोजण्यात आलेल्या र्जूल पातळीच्या 
अभ्यासादिारे राज्यातील ९३५५ गािाींमध्ये सरासरीच्या तुलनते १ मी्रपेक्षा जास्त र्ूजल 
पातळी खालािलेली आढळली. तथावप, माहे ऑक््ोबर-नोव्हेंबर, २०१९ मध्ये झालेल्या 
पािसामळेु राज्यातील ३५५ पकैी २५२ तालुक्याींमध्ये पािसान े सरासरी गाठली ि १०३ 
तालुक्याींमध्ये सरासरीच्या तलुनेत घ् आढळली.  त्यापैकी ८७ तालुक्याींमध्ये ० ते २० ्क्के 
घ् ि १६ तालुक्याींमध्ये २० ्क्के पेक्षा जास्त घ् आढळली. पािसामध्ये सरासरीच्या तुलनते 
१ मी्रपेक्षा जास्त घ् आढळून आलेल्या १६ तालुक्यातील ज्या गािाींमध्ये र्जूल पातळी 
सरासरीच्या तुलनेत १ मी्रपेक्षा जास्त खोल आढळली, अशा ६८९ गािाींमध्ये पाणी ी्ंचाईची 
शक्यता माहे ऑक््ोबर,२०१९ अखेरीस सींर्ाव्य पाणी ी्ंचाई अहिालात दशणविण्यात आली 
होती.  
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     जानेिारी, २०२० अखेरीस ननरीक्षण विहीरीींमधील र्जूल पातळीच्या घेतलेल्या नोंदीची 
तुलना मागील ५ िषाणच्या जानेिारी मधील र्ूजल पातळीच्या सरासरीशी केली असता 
राज्यातील ५४७५ गािाींमध्ये सरासरीच्या तलुनेत १ मी्रपेक्षा जास्त र्ूजल पातळी खालािलेली 
आढळली. अथाणत माहे सप् े्ंबर, २०१९ नींतर झालेल्या पजणन्यमानामळेु १ मी्रपेक्षा जास्त 
र्ूजल पातळी खोल गेलेल्या गािाींची सींख्या ९३५५ िरून ५४७५ इतकी कमी झाली आहे.  
(२) नाही. 
     माहे सप् े्ंबर, २०१९ अखेर घेण्यात आलेल्या र्ूजल पातळीच्या नोंदीनुसार अमरािती 
विर्ागातील ५६ तालुक्यातील १६३५ गािाींमध्ये र्ूजल पातळीमध्ये १ मी्र पेक्षा जास्त घ् 
झाल्याचे ननदशणनास आले होत.े तथावप, माहे ऑक््ोबर, २०१९ ि त्यानींतर झालेल्या चाींगल्या 
पािसामळेु माहे ऑक््ोबर, २०१९ अखेर अमरािती जजल््यातील ६ तालुक्यातील १६३ 
गािाींमध्ये पाणी पातळी िरीलप्रमाणे घ्ली असून ी्ंचाईची सींर्ाव्यता पाणी ी्ंचाई अहिालात 
दशणविण्यात आली होती.  
(३) सींर्ाव्य पाणी ी्ंचाई अहिालामध्ये अनुमाननत केलेल्या अमरािती विर्ागातील १६३ 
गािाींपैकी ४३ गािाींचा समािेश सींबींगधत जजल्हा पररषदेच्या पाणी ी्ंचाई कृती आराखड्यामध्ये 
झालेला आहे.  या ४३ गािाींमध्ये ी्ंचाई ननमुणलनासाठी निीन कूपनमलका, विहीर अगधग्रहण 
आणण नाळ पाणी पुरिठा विशेष दरुूस्ती या उपाययोजना प्रस्तावित केल्या आहेत.  
(४) प्रश्न उदभ् ाित नाही. 

___________ 
  

दाटेगाि (िा.श्ज.हिांगोली) ्ामस्थाांना पाणी पुरिठा िरणाऱया  
विहिरीचे पाणी अशुद्ध झाल्याबाबि 

  

(२२)  २१३५ (०६-०४-२०२०).   श्री.िान्िाजी मुटिुळे (हिांगोली) :   सन्माननीय पाणीपुरिठा ि 
स्िच्छिा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) दा्ेगाि (ता.जज.दहींगोली) ग्रामस्थाींना पाणी पुरिठा करणाऱ्या विदहरीचे पाणी अशुद्ध 
असल्याच ेमाहे नोव्हेंबर, २०१९ च्या शेि्च्या आठिड्यात ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, दा्ेगाि पररसरातील नागररकाींना वपण्यायोग्य पाणी नसल्याने पाण्यासाठी 
र््कीं ती करािी लागत असल्यान ेदा्ेगाि विहीरीच ेपाणी शुद्ध करुन देण्यासाठी ग्रामपींचायत ि 
जजल्हा पररषदला कळविण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, दा्ेगािासाठी डडग्रसा कराि े येथील जलशुद्धी कें द्रातून पाणी पुरिठा होत 
असतानाही पाणी पुरिठा बींद असल्यान े ग्रामस्थाींना विविध आजाराींच्या समस्या ननमाणण 
झाल्या आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. गुलाबराि पाटील (०८-०७-२०२०) : (१) अशींत: खरे आहे. 
(२) ि (३) विदहरीचे पाणी अशुध्द असल्याच ेलक्षात आल्यािर दा्ेगाींि येथ ेगािाींमधील त्या 
विदहरीींचे पाणी तात्काळ ३३% क्लोररन युक्त TCL पािडरदिारे जलसुरक्षकामाफण त शुध्दीकरण 
करण्यात येिून शुध्द पाणी पुरिठा करण्यात आला. तसेच त्यानींतर उदिरण नमलकेची 
ग्रामपींचायत माफण त तात्काळ दरुूस्ती करून डडग्रस क-हाळे येथील जलशुध्दीकरण कें द्रातून 
शुध्द पाण्याचा पुरिठा सुरू करण्यात आला आहे. त्यामुळे नागररकाींना कोणत्याही जलजन्य 
आजाराची समस्या उदिर्िलेली नाही. 
(४) ि (५) प्रश्न उदिर्ित नाही. 

___________ 
  
राज्यािील शाळाांमधील (आयसीटी) शशक्षिाांना िरार सांपल्याने िायणमुक्ि िरण्याि आल्याबाबि 
  

(२३)  २५६७ (०९-०४-२०२०).   श्री.मोिन मिे (नागपूर दक्षक्षण), श्री.िुणाल पाटील (धुळे 
्ामीण), श्री.हदपि चव्िाण (फलटण) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील शाळाींमध्ये २००८ पासून सिण मशक्षा अमर्यानाींतगणत ननयुक्त करण्यात आलेल्या 
आठ हजार मादहती, सींपकण  आणण तींत्रज्ञान (आयसी्ी) मशक्षकाींना करार सींपल्यान ेकायणमुक्त 
करण्यात आल्यान ेत्याींच्यािर उपासमारीची िेळ आली असल्याच ेददनाींक २० जानेिारी, २०२० 
रोजी िा त्यासमुारास ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत अनतररक्त मुख्य सगचि, शालेय मशक्षण याींनी विर्ागाकड े
मागणदशणनासाठी मलदहलेल्या पत्राला उत्तर देताना समग्र मशक्षा अमर्यानाअींतगणत ननयुक्त 
करण्यात आलेल्या मशक्षकाींना ननयममत कामािर घेण्याबाबत सींबींगधत राज्याींनी त्याींच्या 
धोरणानुसार योग्य तो ननणणय घ्यािा अशी सचूना कें द्रीय मनुषयबळ विकास विर्ाग याींनी 
सींबींगधत राज्याींना ददल्या आहेत हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू मशक्षकाींना ननयममत ननयुक्ती देण्याबाबत शासनाकडून कोणता 
धोरणात्मक ननणणय घेण्यात आला िा येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
प्रा. िषाण गायििाड (२१-०७-२०२०) : (१) ि (२) हे अींशत: खरे आहे. 
(३) ICT instructors हे सींबींगधत खाजगी कीं पनीचे कीं त्रा्ी कमणचारी आहेत, म्हणून त्याींच्या 
सेिाींचा विषय सींबींगधत खाजगी कीं पनीचा आहे. ५ िषण सींपल्यानींतर सींबींगधत शाळेला हस्ताींतररत 
करण्यात आलेल्या सींगणक प्रयोगशाळा, सींबींगधत शाळेतील ननयममत प्रमशक्षक्षत मशक्षकाींमाफण त 
चालविणे अपेक्षक्षत आहे. त्यामुळे कीं त्रा्ी तत्िािरील ICT प्रमशक्षकाींच्या सेिा सींबींगधत सींस्थाींनी 
सींपुष्ात आणल्या आहेत. 
(४) प्रश्न उदभ् ाित नाही. 

___________ 
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राज्याि पांप ऑपरेटर/प् लांबरच ेप्रशशक्षण पूणण िेलेल् या बेरोजगाराांना  
रोजगार उपलब् ध िरून देण् याबाबि 

  

(२४)  २८१६ (२३-०४-२०२०).   श्री.सुधीर मनुगांटीिार (बल्लारपूर) :   सन्माननीय िौशल्य 
वििास रोजगार ि उद्योजगिा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील पींप ऑपरे्र ि प् लींबरचे प्रमशक्षण पूणण केलेल् या बेरोजगाराींना रोजगार उपलब् ध 
करून देण् याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी सींचालक व् यिसाय मशक्षण ि प्रमशक्षण 
सींचालनालय, म.रा. मुींबई याींना ददनाींक  २७ डडसेंबर, २०१९ रोजी िा त् यासमुारास लेखी ननिेदन 
ददले आहे, हे खरे आहे  
(२) असल्यास, ननिेदनाच्या अनुषींगाने शासनान ेकोणती कायणिाही केली आहे िा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. निाब मशलि (२४-०७-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सदर ननिेदनाच्या अनुषींगान ेसन्माननीय लोकप्रनतननधी याींना ददनाींक २८.०१.२०२० च्या 
पत्रादिारे मशकाऊ उमेदिारी योजनेसींदर्ाणतील सदय:जस्थती सींचालक, व्यिसाय मशक्षण ि 
प्रमशक्षण, मुींबई याींच्या स्तरािरुन कळविण्यात आलेली आहे. 
(३) विलींब झालेला नाही. 
  

___________ 
  

राज्यािील खाजगी शाळाांमध्ये आरक्षीि असलेल्या २५ टक्िे राखीि जागाांिर प्रिेशािररिा 
िेबसाईटिरील नमुना फॉमणमध्ये त्रटुी असल्याबाबि 

  

(२५)  २८६० (०८-०४-२०२०).   डॉ.भारिी लव्िेिर (िसोिा) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील खाजगी शाळाींमध्ये आरक्षीत असलेल्या २५ ्क्के राखीि जागाींिर प्रिेश घेताना 
आईचे नाि मलदहण्यासाठी िेबसाई्िरील नमुना फॉमण मध्ये रकानाच नसल्याचे माहे डडसेंबर, 
२०१९ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशणनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या सींदर्ाणत अनके सामाजजक मशक्षण सींस्थाींनी तसेच इतर सींघ्नाींनी तशी 
लेखी ननिेदने मा.मींत्री, शालेय मशक्षण याींचेकड ेददलेी आहेत हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास सदरचा रकाना नसल्यामुळे अजण र्रताना विदयार्थयाांना तसेच पालकाींना 
अडचणीींचा सामना करािा लागत आहे, हे ही खरे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली अााहे काय ि त्यानसुार कोणती कायणिाही 
केली आहे िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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प्रा. िषाण गायििाड (२१-०७-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३), (४) ि (५) प्रश्न उदभ् ाित नाही. 

___________ 
  

हिांगोली श्जल्ियािील १ लाख ५२ िजार ७३९ बेरोजगार  
िरुणाांना रोजगार उपलब्ध िरून देण्याबाबि 

  

(२६)  २८७० (०७-०४-२०२०).   श्री.सांिोष बाांगर (िळमनुरी) :   सन्माननीय िौशल्य वििास 
रोजगार ि उद्योजगिा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दहींगोली जजल्हयातील सन २०१६ ते २०१९ या कालािधीत १ लाख ५२ हजार ७३९ 
बेरोजगार तरुण-तरुणीींनी शासनाकड ेरोजगारासाठी नोंदणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त नोंदणी केलेल्या बेरोजगार तरुण-तरुणीींपकैी केिळ ५ हजार ३६७ 
बेरोजगाराींना रोजगार ममळाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, जजल्हयातील बेरोजगाराींची सींख्या कमी होण्याच्या दृष्ीने शासनान े कोणती 
उपाययोजना केली आहे िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. निाब मशलि (१२-०६-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
    सन २०१६ ते सन २०१९ या कालािधीत २६,९८० बेरोजगाराींनी नाि नोंदणी केलेली असून, 
क्रमिधीत नोंदणीप्ािरील सींख्या ४८,०९५ इतकी आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
   सन २०१६ ते सन २०१९ या कालािधीत १२,४३२ इतके बेरोजगार नोकरीस लागले आहेत. 
(३) कौशल्य विकास, रोजगार ि उदयोजकता मागणदशणन कें दे्र ही राज्य शासनाची रोजगार ि 
स्ियींरोजगारासाठी मदत ि मागणदशणन करण्याकररता असलेली यींत्रणा आहे. रोजगारननममणती हा 
यींत्रणेच्या कायण कके्षत येत नाही. 
      तथावप, बेरोजगारी दरू होण्याच्या दृष्ीने (१) रोजगार ि स्ियींरोजगार मागणदशणन कें द्राींच े
सींगणकीकरण, (२) बेरोजगार उमेदिाराींसाठी ग्रींथालय सदृश अभ्यामसका ननमाणण करणे,     
(३) रोजगार मेळािे आयोजजत करणे, (४) बेरोजगाराींच्या सेिा सहकारी सींस्था स्थापन करणे,    
(५) आददिासी उमेदिाराींसाठी रोजगार ि स्ियींरोजगार प्रमशक्षण ि मागणदशणन कें द्र, (६) रोजगार 
प्रोत्साहन कायणक्रम (ईपीपी), (७) महाराषट्र राज्यात व्यिसाय मागणदशणन ि समुपदेशन कें द्र 
स्थापन करणे, (८) प्रमोद महाजन कौशल्य ि उदयोजकता विकास अमर्यान, (९) मशकाऊ 
उमेदिारी योजना, तर स्ियींरोजगारासाठी अण्णासाहेब पा्ील आगथणक मागास विकास 
महामींडळामाफण त (अ) ियैजक्तक कजण व्याज परतािा योजना, (ब) ग् कजण व्याज परतािा 
योजना, (क) ग् प्रकल्प योजना या योजना राबविण्यात येतात. 
(४) प्रश्न उदभ् ाित नाही. 

___________ 
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सिण शशक्षा अशभयानाांिगणि िां त्राटी िमणचाऱ याांना शासिीय सेिेि सामािून घेण्याबाबि 

  

(२७)  २९५१ (०८-०४-२०२०).   श्री.विजय रिाांगडाले (तिरोडा), श्री.विनोद अ्िाल (गोंहदया) :   
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात सिण मशक्षा अमर्यानाींतगणत जजल्हा पररषद, महानगरपामलका, DIECPD, 
म.प्रा.मश.प. मुींबई येथ ेजिळपास ६००० कीं त्रा्ी कमणचारी कायणरत असून सदर कमणचारी १० त े
१५ िषाणपासून शासकीय सेिते सामािून न घेतल्यामळेु सदर कमणचाऱ्याींिर उपासमारीची िेळ 
आलेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर कीं त्रा्ी कमणचाऱ्याींना शासकीय सेिेत सामािून घेण्याबाबत शासनान े
कोणती कायणिाही केली िा करणायत येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. िषाण गायििाड (२१-०७-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
(२) ि (३) प्रश्न उदभ् ाित नाही. 

___________ 
  

राज्यािील विविध श्जल्ियाांिील पयणटनस्थळाांचा वििास िरण्याबाबि 
  

(२८)  ३६३९ (०७-०४-२०२०).   श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.रािसािेब अांिापूरिर 
(देगलूर) :   सन्माननीय पयणटन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पयण् न विकास महामींडळातफे राज्यातील विविध जजल्हयातील ३२० पयण् न स्थळाींचा 
विकास करण्याचा ननणणय घेऊन सन-२०१९ च्या अथणसींकल्पात समुारे रुपये १२० को्ी मींजूर 
केले होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरील ननणणयानसुार राज्यातील ३२० पयण् न स्थळाींचा शोध घेऊन त्याींचा 
विकास करणे तसेच राज्यातील दरुिस्था झालेल्या क्रकल्ल्याींचा समािेश करण्यात आला आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, आतापयांत राज्यातील क्रकती पया्ं न स्थळाींचा विकास करण्यात आला आहे, 
नसल्यास त्याची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. आहदत्य ठािरे (३०-०६-२०२०) : (१), (२) ि (३) राज्यातील पयण् नस्थळाींच्या विकासासाठी 
सन २०१९-२० या आगथणक िषाणमध्ये “विविध दठकाणी पयण् न विकासासाठी मूलर्ूत 
सुविधाींकररता अनुदान (३४५२ १९५८)” या लेखामशषाणखाली एकूण रु.२९५.३५ को्ी अथणसींकल्पीय 
तरतूद मींजूर झाली होती. त्यापकैी माहे डडसेंबर, २०१९ अखेर पयांत ६०% म्हणजेच रु.१७७.२१ 
को्ी तरतूद खचाणसाठी  उपलब्ध झाला होती. उपलब्ध झालेल्या रु.१७७.२१ को्ी ननधीमधनू 
माहे सप् े्ंबर, २०१९ मध्ये तत्कालीन मा. मींत्री (पयण् न) याींच्या अध्यक्षतेखालील राज्य पयण् न 
विकास सममतीने मान्यता ददलेल्या प्रादेमशक पयण् न विकास योजनेअींतगणत निीन ि जुन्या 
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(जस्पलओव्हर) कामाींसाठी रु.१७६.६२ को्ी ननधी वितरीत करण्यात आला आहे. यामध्ये 
साधारणपणे १८७ निीन कामाींचा तर १६४ जुन्या कामाींचा समािशे आहे. यामधील काही काम े
राज्यातील क्रकल्ले पररसर विकासाशी सींबींगधत आहेत. 

___________ 
  

राज्यािील खाजगी औद्योधगि प्रशशक्षण सांस्थामध्ये आरक्षक्षि प्रिगाणिील विद्यार्थयाांिररिा 
व्यिसाय प्रशशक्षण शुल्ि प्रतिपूिी योजना लागू िरण्याबाबि 

  

(२९)  ३८५१ (०७-०४-२०२०).   श्री.किशोर जोरगेिार (चांद्रपूर) :   सन्माननीय िौशल्य वििास 
रोजगार ि उद्योजगिा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) खाजगी औदयोगगक प्रमशक्षण सींस्थामध्ये कें द्रीय ऑनलाईन पध्दतीने प्रिेश घेणा-या 
एसबीसी/ओबीसी/व्हीजेएन्ी प्रिगाणतील विदयार्थयाांकररता व्यिसाय प्रमशक्षण शुल्क प्रनतपूती 
योजना लागू करण्याबाबत सोमया प्रायव्हे् आय्ीआय, चींद्रपूर याींनी शासनाकड े िारींिार 
मागणी केली आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त मागणीच्या अनुषींगान ेशासनान ेकोणती कायणिाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. निाब मशलि (३०-०६-२०२०) : (१) सोमया प्रायव्हे् आय्ीआय, चींद्रपूर याींनी प्रमशक्षण 
शुल्क प्रनतपूती योजना लागू करणेबाबत शासनाकड ेमागणी केलेली नाही. 
(२) शासकीय औदयोगगक प्रमशक्षण सींस्थामधील पीपीपी योजनेंतगणत उपलब्ध जागाींिर तसचे 
खाजगी औदयोगगक प्रमशक्षण सींस्थामध्ये कें दद्रय पध्दतीन े प्रिेश घेणाऱ्या विदयार्थयाांना 
व्यिसाय प्रमशक्षण शुल्क प्रनतपुती देण्याबाबत दद. २९ म,े २०१९ रोजी शासन ननणणय ननगणममत 
करण्यात आला आहे. त्याअींतगणत सामाजजकदृष्या मागास ि खुल्या प्रिगाणतील आगथणक दृष्या 
दबुणल घ्कातील विदयाथी, अनसुुगचत जाती ि जमाती प्रिगाणतील विदयाथी याींचा समािशे 
समािेश करण्यात आलेला आहे.  
विमुक्त जाती, र््क्या जमाती, इतर मागासिगण ि विशेष मागास प्रिगण या प्रिगाणकरीता 
शासन ननणणय ननगणममत करण्याबाबतची कायणिाही सुरु आहे. 
(३) विलींब झालेला नाही. 

___________ 
  

राज्यािील विशेषि: अमराििी श्जल््यािील अांत्योदय योजनचेे लाभाथी  
शासनाच्या अनेि लाभापासून िांधचि असल्याबाबि 

  

(३०)  ३८९७ (१४-०४-२०२०).   श्री.रवि राणा (बडनेरा) :   सन्माननीय अन् न ि नागरी पुरिठा 
आिण ्ािि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यातील विशेषत: अमरािती जजल््यातील ददव्याींग, ननराधार, विधिा, कुषठरोगी, 
अल्पर्ूधारक शेतकरी ि दाररद्रय रेषेखालील शेतकरी, एक क्रकीं िा दोन सदस्य सींख्या असलेले 
लार्ाथी शासनाच्या अींत्योदय योजनेच्या अनेक लार्ापासून िींगचत असल्यान ेलोकप्रनतननधीींनी 
तक्रार केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, लोकप्रनतननधीींच्या तक्रारीिरून जजल्हा पुरिठा अगधकारी याींनी सगचि, अन्न 
नागरी पुरिठा विर्ाग, मुींबई याींना ददनाींक २३ जानेिारी, २०२० रोजी उक्त लार्ार्थयाांना सदर 
योजनेमध्ये समाविष् करण्याबाबत शासन ननणणय काढण्याची विनींती केली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले 
ि त्यानसुार शासनाने कोणती कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  

श्री. छगन भजुबळ (१५-०७-२०२०) : (१) होय. 
     ददव्याींग, ननराधार, विधिा, कुषठरोगी, कमी सींख्या असलेले लार्ाथी अींत्योदय अन्न 
योजनेमध्ये समाविष् करण्याबाबत प्रहार जनशक्ती पक्ष याींच ेदद. १३.१२.२०१९ च ेपत्र जजल्हा 
पुरिठा अगधकारी, अमरािती याींना प्राप्त झाले आहे. 
(२) ि (३) राषट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेंतगणत अींत्योदय अन्न योजनेतील लार्ार्थयाांना प्रनतमाह 
प्रनतमशधापबत्रका ३५ क्रकलो अन्नधान्य तर प्राधान्य कु्ुींब लार्ार्थयाांना प्रनतमाह प्रनतव्यक्ती ५ 
क्रकलो अन्नधान्य वितरीत करण्यात येत.े १ क्रकीं िा २ सदस्याींसाठी ३५ क्रकलो अन्नधान्य 
आिश्यकतेपेक्षा जास्त असून त्याींना अींत्योदय अन्न योजनेची मशधापबत्रका देणे उगचत िा्त 
नसल्याने सदर लार्ार्थयाांना प्राधान्य कु्ुींब लार्ार्थयाांमध्ये िगण करून ५ क्रकीं िा त्यापेक्षा जास्त 
सदस्य असलेल्या कु्ुींबाचा अींत्योदय अन्न योजनेमध्ये समािेश करण्याबाबत शासन पत्र दद. 
२१.९.२०१७ अन्िये सिण के्षत्रीय कायाणलयाींना ननदेश ददले आहेत. तसचे, सदर कायणिाही करताना 
मा.न्यायालयाींच्या कोणत्याही आदेशाींचा र्ींग होणार नाही याची दक्षता घेण्याबाबत 
दद.२४.१०.२०१७ च्या शासन पत्रान्िये सिण सींबींगधताींना कळविण्यात आले आहे. 
     दद. ८.१.२०२० च्या शासन पत्रान्िये अींत्योदय अन्न योजनेच्या मशधापबत्रकाींिरील सदस्य 
प्राधान्य कु्ुींब लार्ार्थयाांमध्ये िगण करण्याबाबत सुधारीत सूचना देण्यात आल्या असून 
त्यानुसार दद. १७.७.२०१३ च्या शासन ननणणयान्िये अींत्योदय अन्न योजनेकररता पात्र 
ठरविण्यात आलेल्या व्यक्ती/कु्ुींबाींव्यनतररक्त इतर व्यक्ती/कु्ुींबाींना वितरीत करण्यात आलेल्या 
अींत्योदय अन्न योजनेच्या मशधापबत्रकाींकरीता दद. २१.९.२०१७ ि दद. २४.१०.२०१७ च्या शासन 
पत्राींमधील सूचनाींनुसार कायणिाही करण्याबाबत सिण के्षत्रीय कायाणलयाींना कळविण्यात आले आहे. 
(४) प्रश्न उदभ् ाित नाही. 

___________ 
  

राज्याि सन २०२०-२१ या शैक्षिणि िषाणसाठी निीन तनयमािली िरण्याबाबि 
  

(३१)  ३९३८ (०८-०४-२०२०).   श्री.सांिोष दानि े (भोिरदन) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यात सन २०२०-२१ या शैक्षणणक िषाणसाठी निीनननयमािली करण्यात आली असून 
ननयमािली मध्ये मशक्षण हक्क कायदयाअींतगणत दबुणल ि िींगचत घ्कातील विदयार्थयाांना २५% 
जागाींिर देण्यात येणाऱ्या प्रिेश प्रक्रक्रयेत बदल करून तीन ्प्प्या ऐिजी एकाच ्प्प्यात सोडत 
काढून प्रिशे देण्यात येणार असल्याचा बदल करण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय 
(२) असल्यास, ननयमािलीत केलेल्या बदलानुसार प्रत्येक जजल््यात मशक्षण हक्क 
कायदयाअींतगणत २५% अींतगणत जागा उपलब्ध आहेत तेिढ्याच जागाींची यादी तयार करून 
प्रिेश देण्यात येणार आहे, हे ही खरे आहे काय 
(३) असल्यास, प्रतीक्षा यादी नसल्याने ननिड यादीतील विदयार्थयाणच्या प्रिेशा अर्ािी ररक्त 
असलेल्या शाळेतील जागा र्रण्याकररता शासनाकडून कोणते ननयोजन करण्यात आले आहे, 
िा करण्यात येत आहे. 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. िषाण गायििाड (२१-०७-२०२०) : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३)  या िषाणपासून २५ ्क्के अींतगणत जेव्हढ्या जागा उपलब्ध आहेत तेिढीच ननिड यादी ि 
तेिढीच  प्रतीक्षा यादी ठेिण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उदभ् ाित नाही. 

___________ 
  

यििमाळ श्जल्िा उपप्रादेशीि परीििन िायाणलयाि गैरप्रिार िोि असल्याबाबि 
  

(३२)  ४१२६ (०९-०४-२०२०).   डॉ.अशोि उईिे (राळेगाि) :   सन्माननीय पररििन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) यितमाळ उपप्रादेशीक पररिहन कायाणलयामध्ये ऑनलाईन प्रक्रीया असली तरी अनकेदा 
बाहेरील जजल्हयातनू खरेदी करण्यात आलेल्या िाहन नोंदणीचा विलींब झाल्यास शुल्क आकारले 
जात असून हे शुल्क र्रण्याऐिजी क्रकीं िा ते कमी करण्यासाठी थे् पैशाची मागणी होत 
असल्याच ेददनाींक २० डडसेंबर २०१९ रोजी िा त्यासुमारास ननदशणनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, एजीं् ि खासगी कमणचा-याींचा हस्तके्षप सिाणगधक होत असल्याच े
िाहनधारकाच्या ननिदेनािरून ननदशणनास आले हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणाची शासनान ेचौकशी केली आहे ि चौकशीत काय आढळून आले 
ि त्यानुसार प्रादेशीक कायाणलय यितमाळ येथील पररिहन विर्ागातला कायणर्ार सुरळीत व्हािा 
यासाठी कोणती कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
अॅड. अतनल परब (१०-०८-२०२०) : (१) ि (२) नाही. 
     या आशयाची बातमी दद.११ नोव्हेंबर २०१९ रोजीच्या दैननक लोकमत या ितृ्तपत्रामध्ये 
प्रमसद्ध झाली होती. तथावप, उप प्रादेमशक पररिहन कायाणलयाकडून विलींबान े नोंदणीकररता 
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आलेल्या िाहनाींकडून विदहत शुल्काव्यनतरीक्त कोणत्याही प्रकारच ेअनतररक्त शुल्क घेतले जात 
नाही. 
     कायाणलयीन कामकाज करत असताना कोणत्याही खाजगी व्यक्तीचा िापर करु नये अशा 
सूचना उप प्रादेमशक पररिहन कायाणलय, यितमाळ याींनी दद.२७.११.२०१९ रोजीच्या 
पररपत्रकान्िये ददल्या आहेत. 
(३) ि (४) प्रश्न उदभ् ाित नाही. 

___________ 
  

राज्यािील पोषण आिार िरणाऱ या महिला बचि गटाांच ेिखचडी 
ियार िरण्याचे दर िाढविण्याबाबि 

  

(३३)  ४१४२ (०९-०४-२०२०).   श्री.सुनील राणे (बोरीिली), श्री.चांद्रिाांि (दादा) पाटील 
(िोथरुड) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील पोषण आहार करणाऱ् या मदहला बचत ग्ाींना एक क्रकलो णखचडी तयार 
करण्याकररता १० रुपये ददले जातात, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सध्याची िाढती महागाई पाहता सदरच े दर िाढविण्याबाबत शासनान े काही 
ननणणय घेतला आहे काय, त्याींच ेस्िरुप ि र्ूममका काय आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?   
  
प्रा. िषाण गायििाड (१७-०८-२०२०) : (१), (२) ि (३) शालेय पोषण आहार योजनेंतगणत नागरी 
र्ागातील शाळाींना कें द्रीय स्ियींपाकगहृ प्रणालीव्दारे तयार आहाराचा पुरिठा करण्यात येतो. 
काही सींस्था प्रनत विदयाथी फार कमी प्रमाणात आहार पुरितात, अशा तक्रारी िेळोिळेी प्राप्त 
होतात. तसचे,  आहाराचा पुरिठा करणाऱ्या सींस्थामाफण त अपेक्षक्षत िजनाच्या ननकषानसुार 
तयार आहाराचा पुरिठा होत नसल्याची बाब ननदशणनास आल्याने, सदर सींस्थाींनी पुरिठा 
केलेल्या मशजविलेल्या आहाराच्या िजनाच्या प्रमाणानुसार त्याींना देयके देण्याचा ननणणय 
घेण्यात आला आहे. 
     त्यानसुार कें द्र शासनान ेननजश्चत केलेल्या प्रनतददन प्रनत विदयाथी आहार खचण ि ताींदळू 
याींच्या प्रमाणानुसार मशजविलेल्या अन्नाच े दर ननजश्चत केले आहेत. कें द्र शासनाने आहार 
खचाणत िाढ केल्यास त्याप्रमाणात मशजविलेल्या अन्नाच्या पुरिठ्याचे दर िाढणार आहेत. 

___________ 
  

राज्यािील श्जल्िा पररषदेच्या प्राथशमि शाळाांमध्ये िाम िरणाऱया महिला 
मदिनीस (स्ियांपािी) याांना िुटपूांजे िेिन शमळि असल्याबाबि 

  

(३४)  ४१४८ (०९-०४-२०२०).   डॉ.किरण लिामटे (अिोले) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यातील जजल्हा पररषदेच्या प्राथममक शाळाींमध्ये काम करणाऱ्या मदहला मदतनीस 
(स्ियींपाकी) याींना गत १५ िषाणपासून १५०० रु.इतके तु्पुींजे िेतन ददले जात,े हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, एिढया कमी िेतनािर सदर मदहला मदतनीसाींना काम कराि ेलागत आहे, हेही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय ि त्यानुसार सदर बाब लक्षात घेता 
प्राथममक शाळाींमधील मदहला मदतनीस याींच्या िेतनिाढीबाबत कोणती कायणिाही केली िा 
करण्यात येत आहे ि त्याबाबतची सदय:जस्थती काय आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. िषाण गायििाड (१७-०८-२०२०) : (१) ि (२) अींशत: खरे आहे. 
     सध्या कोरोना महामारीच्या कालािधीत सिण शाळा बींद असल्यामळेु सदर मदतनीस 
याींना आहार मशजविण्याचे कोणतहेी काम नाही. 
(३) ि (४) शालेय पोषण आहार योजनेंतगणत कायणरत स्ियींपाकी ि मदतनीस याींच्या 
मानधनामध्ये िाढ करण्याबाबतची मागणी कें द्र शासनाच्या प्रस्ताि मान्यता मींडळाच्या (PAB) 
बैठकीत करण्यात आली होती. तथावप, सदर मागणी मान्य करण्यात आलेली नाही. 

___________ 
  

आांबेजोगाई (श्ज.बीड) येथील उपप्रादेशशि पररििन िायाणलयािील गैरव्यििाराबाबि 
  

(३५)  ४४०५ (०९-०४-२०२०).   श्रीमिी नशमिा मुांदडा (िेज) :   सन्माननीय पररििन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अींबाजोगाई (जज.बीड) येथील उपप्रादेमशक पररिहन कायाणलयात िाहन चालिण्याचा 
परिानाच्या ऑनलाइन परीक्षा पास होण्यासाठी विमशष् रक्कम घेतली जाते, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, परीक्षा ऑनलाइन सीसी्ीव्ही कॅमेरा समोर घेणे आिश्यक असताना उक्त 
कायाणलयातील बींद ्ीव्हीसमोर परीक्षाथीना ि इतराींना बसिून परीके्षत पास करत असल्याचे 
ननदशणनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३)  तसेच, परिान्यासाठी िाहन चालविण्याची चाचणी घेणे आिश्यक असताना अशी चाचणी 
घेतली जात नाही ि िाहनाींचे क्रफ्नेस काडण काढण्याकररता आगथणक गैरव्यिहार केला जात 
असल्याने याप्रकरणातील दोषी अगधकारी ि कमणचारी याींच्यािर कारिाई करािी याकररता 
स्थाननक नागररकाींनी ि सामाजजक सींघ्नेन े २०१९ मध्ये अींबाजोगाई येथील उपप्रादेमशक 
पररिहन अगधकारी याींच्याकड ेननिदेन ददले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
असल्यास चौकशीत काय आढळून आले त्यानुसार सींबधीतािर कोणती कारिाई केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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अॅड. अतनल परब (१०-०८-२०२०) : (१) ि (२) नाही. 
     उप प्रादेमशक पररिहन कायाणलय,अींबाजोगाई (जज.बीड) येथे दद.१४.०३.२०१७ पासून 
अनुज्ञप्ती सींदर्ाणतील सिण  काम े ही सारथी ४.० या सींकेतस्थळािरुन केली जातात यामध्ये 
अजणदार ऑनलाईन अजण र्रुन,महत्िाची कागदपत्र अपलोड करुन ि ऑनलाईन शुल्क र्रणा 
करुन त्याच्या सोईच्या ददिशी अपॉइीं्में् घेऊ शकतो. त्यानुसार सींगणकीय पररके्षमध्ये ६० 
्क्के प्रश्नाींची उत्तरे ददल्यास त्यास मशकाऊ अनुज्ञप्ती ददली जाते. त्यासाठी विदहत 
शुल्कामशिाय कोणतीही अनतररक्त रक्कम घेतली जात नाही. तसेच सदयजस्थतीमध्ये उप 
प्रादेमशक पररिहन कायाणलय,अींबाजोगाई येथील सिण सीसीद्व्ही कॅमेरे रेकॉडींगसह चालू आहेत. 
(३) होय,र्ारतीय जनता युिा मोचाण,अींबाजोगाई याींनी दद.१८.१२.२०१९ रोजी उप प्रादेमशक 
पररिहन कायाणलय,अींबाजोगाई येथ ेननिेदन ददले आहे. 
(४) ि (५) प्रश्न उदभ् ाित नाही. 

___________ 
  

पांढरपूर (श्ज.सोलापूर) येथील बेरोजगार िरुणाांना उद्योगासाठी िजण देण्याबाबि 
  

(३६)  ४५०१ (०७-०४-२०२०).   श्री.राम सािपुि े(माळशशरस) :   सन्माननीय िौशल्य वििास 
रोजगार ि उद्योजगिा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अण्णासाहेब पा्ील आगथणक मागास विकास महामींडळाच्या माध्यमातून पींढरपूर 
(जज.सोलापूर) येथील बेरोजगार तरुणाींना उदयोगासाठी कजण देताना राष्ीयकृत बकँाींकडून 
अडिणूक केली जात असल्याच ेननदशणनात आले आहे, हे खरे आहे काय,    
(२) असल्यास, महामींडळाच्या माध्यमातून मदत देण्याच े प्रयत्न शासन करीत असताना 
बँकाींमाफण त कजण ममळविण्यासाठी अडिणूक होत असल्याचे ददसून येत आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे त्यात काय आढळून आले ि 
त्यानुसार कोणती कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. निाब मशलि (१२-०६-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न उदभ् ाित नाही. 
(३) प्रश्न उदभ् ाित नाही. 
     तथावप, महामींडळाच े अध्यक्ष/उपाध्यक्ष हे जजल््याींच्या दौऱ्यािर असताींना, सींबींगधत 
जजल्हा ि तालुक्यातील बँक अगधकाऱ्याींना कजण प्रकरणे विदहत कालािधीमध्ये ननकाली 
काढण्याबाबत सूचना करतात तसेच सींबींगधत जजल्हागधकारी याींनी त्याींच्या दरमहा होणाऱ्या 
बँकेच्या बैठकीदरम्यान महामींडळाच्या योजनाींचा आढािा घेण्याच्या सूचनाही ददलेल्या आहेत. 
(४) प्रश्न उदभ् ाित नाही. 
  

___________ 
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हिांगोली शिरािील (श्ज.हिांगोली) किराणा दिुानािर शालेय पोषण  
आिारािील डाळीांची विक्री झाल्याबाबि 

  

(३७)  ४६१९ (१०-०४-२०२०).   श्री.िान्िाजी मुटिुळे (हिांगोली) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दहींगोली (जज.दहींगोली) शहरातील राम गल्लीतील एका क्रकराणा दकुानािर शालेय पोषण 
आहारातील मुग ि मसूरडाळ विक्री होत असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१९ मध्ये िा त्यादरम्यान 
ननदशणनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनान ेसदर डाळ क्रकराणा दकुानात कोणत्या शाळेतून आली तसेच कोणत्या 
व्यापा-याींकडून आली याबाबत चौकशी केली आहे काय, असल्यास, चौकशीत काय आढळून 
आले ि त्यानसूार कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. िषाण गायििाड (१७-०८-२०२०) : (१) हे खरे आहे. 
(२) सदर डाळ तजेमल शमाण रा. रामगल्ली, दहींगोली याींच्या क्रकराणा दकुानातून जप्त करण्यात 
आली आहे. तथावप, सदर डाळ कोणत्या शाळेतनू आली हे अदयाप चौकशीमध्ये ननषपन्न 
झालेले नाही.    
     सदर प्रकरणी गु.र.नीं. ६९१/१९ कलम ४२०, ३४ र्ा.दीं.वि. सहकलम ३, ७ जीिनािश्यक 
िस्तू अगधननयम १९५५ प्रमाणे पो.स््े. दहींगोली शहर येथे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे ि 
गुन््याचा तपास चाल ूआहे.  
(३) प्रश्न उदभ् ाित नाही. 
  

___________ 
  

उपप्रादेशशि पररििन अधधिारी, बुलढाणा याांच्यािडून िोि असलेली अतनयशमििा 
  

(३८)  ४७०० (१०-०४-२०२०).   श्री.सांजय रायमलुिर (मेििर) :   सन्माननीय पररििन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उपप्रादेमशक पररिहन अगधकारी हे बुलढाणा येथील अगधकारी सौ.जयश्री दतुोंड ेयाींच्याकड े
(जी. फॉमण) नािाच्या स्िरुपात लाच मागत असून त्याींचेिर कायदेशीर कारिाई करण्याबाबतची 
मागणी आयुक्त (पररिहन), महाराषट्र राज्य पररिहन, िाींदे्र, मुींबई याींच्याकड े क्राईम 
इीं्ेमलजन्सी पब्लीक असोमसएशन याींनी ददनाींक २३ डडसेंबर, २०१९ रोजी िा त्यासुमारास लेखी 
ननिेदनादिारे केली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या ननिेदनानुसार शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले 
ि त्यानसुार कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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अॅड. अतनल परब (१०-०८-२०२०) : (१) होय. 
(२) सदर तक्रारीच्या अनुषींगाने प्रादेमशक पररिहन अगधकारी, अमरािती याींनी चौकशी केली 
असून त्याींनी याबाबतचा अहिाल दद.१९.०२.२०२० रोजी पररिहन आयुक्त याींना सादर केला 
आहे. सदर अहिालानुसार तक्रारदाराच्या तक्रारीत तर्थय आढळून आले नसल्याच े नमूद केले 
आहे. तसचे सदर तक्रार गैरसमजूतीमधून केल्यामुळे सशतण मागे घेत असल्याबाबत तक्रारदार 
याींनी पत्र ददले आहे. 
(३) प्रश्न उदभ् ाित नाही. 

___________ 
  

बुलढाणा श्जल्ियािील पदिीधर अांशिालीन याांना िां त्राटी ित्िािर  
शासिीय सेिेि सामािून घेण्याबाबि 

  

(३९)  ४९८४ (०७-०४-२०२०).   श्री.सांजय गायििाड (बुलढाणा) :   सन्माननीय िौशल्य 
वििास रोजगार ि उद्योजगिा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील अन्य जजल््यामध्ये काही विर्ागात पदिीधर अींशकालीन याींना शासन ननणणय 
ददनाींक २ माचण, २०१९ रोजीच्या पररपत्रकानुसार कीं त्रा्ी तत्िािर शासकीय सेिेत सामािून 
घेण्याची प्रक्रक्रया सुरू असून अदयापपयांत बुलढाणा जजल््यात ही प्रक्रक्रया मींदािलेली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,चौकशीत काय आढळून आले ि 
तदनुसार पुढे कोणती कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. निाब मशलि (१२-०६-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न उदभ् ाित नाही. 
     तथावप, दद.२७ जानेिारी, २०२० रोजी अप्पर जजल्हागधकारी, बुलढाणा याींचे अध्यक्षतेखाली 
प्रत्येक कायाणलयाच्या ररक्त पदाींबाबतचा आढािा घेण्यात आला, पदे र्रण्याबाबतच्या 
अडीअडचणीींचा विचार करण्यात आला ि सदरची ररक्तपदे पदिीधर अींशकालीन उमेदिाराींमधून 
र्रण्यात यािी, अस े सूगचत करण्यात आले आहे. पदर्रतीची प्रक्रक्रया सींबींधीत ननयुक्ती 
प्रागधकाऱ्याींकडून सुरु आहे. 
(३) प्रश्न उदभ् ाित नाही. 

___________ 
  
औसा (श्ज.लािूर) श्जल्िा पररषद िें द्रीय शाळेि ि माध्यशमि शाळेि विज्ञान िें द्र िरण्याबाबि 
  

(४०)  ५०४८ (१०-०४-२०२०).   श्री.अशभमन्यु पिार (औसा) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) औसा विधानसर्ा मतदारसींघातील प्रत्येक जज.प. कें द्रीय ि माध्यममक शाळेत नाविन्य पूणण 
प्रयोगशाळा नसल्यामळेु तसचे अनेक जज.प.शाळेत प्रयोगशाळाच नसल्यामुळे विदयाथी 
विज्ञानाच्या प्रात्यक्षक्षक ज्ञानापासनू िींगचत राहत असल्याच े ननदशणनास आल्यान ेसदर शाळेत 
नाविन्यपूणण अदययाित प्रयोगशाळा ननमाणण करण्याची मागणी ददनाींक १२ डडसेंबर, २०१९ रोजी 
िा त्यासुमारास औसा तहसील कायाणलय, औसा येथे झालेल्या आढािा बैठकीत केली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास सदर मागणीच्या अनुषींगाने शासनाने कोणती कायणिाही केली आहे तसेच प्रत्येक 
कें द्रीय शाळेत नाविन्यपूणण अदयाित प्रयोगशाळा ि प्रत्येक शाळेत आिशकतेनुसार साधारण 
प्रयोगशाळा ननमाणण करण्याबाबत क्रकती ननधीची आिश्यकता आहे ि त्याबाबत कोणती 
कायणिाही केली आहे िा करण्यात येत आहे 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?   
  
प्रा. िषाण गायििाड (२१-०७-२०२०) : (१) होय हे अींशत: हे खरे आहे. 
(२) नाविन्यपूणण प्रयोगशाळेसाठी औसा तालुक्याींतगणत खालील ५ शाळाींना विज्ञान प्रयोगशाळेचे 
सादहत्य उपलब्ध झालेले असून, पररसरातील सिण मलुाींना याचा लार् देण्यात येतो ि या 
उपक्रमापासून मुले िींगचत राहत नाहीत. 
(१) जज.प. प्रशाला नागरसोगा, २) जज.प.कें .प्रा.शा. र्े्ा, ३) जज.प.कें .प्रा.शा. मशिली,                     
४) जज.प.कें .प्रा.शा. हसलगन, ५) जज.प.कें .प्रा.शा.सेल ु
इतर ५ प्रशालेमध्ये मशक्षण विर्ागाींतगणत पूिीची प्रयोगशाळा उपलब्ध आहे. तसेच साधारण 
प्रयोगशाळा ननममणतीसाठी सध्या समग्र मशक्षा योजनेंतगणत प्राप्त ननधीमधून शाळा स्तरािर 
सूचना ददलेल्या असून तालकुाअींतगणत १२४ शाळाींमधून विज्ञान प्रयोगशाळा सादहत्य उपलब्ध 
करुन घेतलेले आहे. 
    इयत्ता १ ली ते ४ थी च्या शाळाींना प्रत्येकी क्रकमान रु.१५,०००/- ि इयत्ता ७ िी ते ८ िी 
च्या शाळाींना प्रत्येकी क्रकमान २५,०००/- ननधीची आिश्यकता आहे. 
(३) प्रश्न उदभ् ाित नाही. 

___________ 
  
सोलापूर श्जल््यािून स्थलाांिररि झालेल्या िामगाराांच्या मुलाांना िसिीगिृ सुरू िरण्याबाबि 

  

(४१)  ५०८७ (१०-०४-२०२०).   श्री.विजयिुमार देशमुख (सोलापूर शिर उत्िर) :   
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सोलापूर जजल््यातून तात्पुरत्या कामासाठी स्थलाींतररत होणाऱ्या कामगाराींच्या मलुाींना 
जजल््यात क्रकीं िा राज्यात हींगामी िसतीगहृ नसल्यान े त्या मुलाींचे शैक्षणणक नुकसान होत 
असल्याच ेददनाींक १७ डडसेंबर, रोजी िा त्या सुमारास ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, ग्रामीण र्ागातील स्थलाींतररत कामगाराींच्या पाल्याींसाठी हींगामी िसतीगहृ सुरू 
नसल्याच ेननदशणनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणाची शासनान े केली आहे काय चौकशीत काय आढळून आले, 
त्यानुसार कोणती कायणिाही केली आहे िा करण्यात येत आहे 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. िषाण गायििाड (१८-०८-२०२०) : (१) ि (२) हे खरे नाही.  
    महाराषट्र प्राथममक मशक्षण पररषद,मुींबई याींच्या ददनाींक १६.१०.२०१९ च्या पररपत्रकातील 
सुचनेनुसार स्थलाींतरीत पालकाींच्या पाल्याींची सींख्या विचारात घेऊन मींगळिेढा तालुक्यात २ 
अननिासी हींगामी िसतीगहृ ददनाींक ११.१२.२०१९ ि साींगोला तालकु्यात ७ अननिासी हींगामी 
िसतीगहेृ सुरू केलेली आहेत. साींगोला तालुक्यात ६३६ ि मींगळिेढा तालुक्यात २०० 
विदयार्थयाांना लार् देण्यात आलेला आहे. 
(३) ि (४) प्रश्न उदभ् ाित नाही. 

___________ 
  

ठाणे श्जल्ियािील ्ामीण भागािील राष्ट्रीय पेयजल योजनेबाबि 
  

(४२)  ५१४१ (०७-०४-२०२०).   श्री.गणपि गायििाड (िल्याण पूिण) :   सन्माननीय 
पाणीपुरिठा ि स्िच्छिा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे जजल्हयातील ग्रामीण र्ागात राषट्रीय पेयजल योजनेअींतगणत अनेक नळ पाणीपुरिठा 
योजना प्रलींबबत असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१९ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशणनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रलींबबत पेयजल योजना तातडीन ेपूणण करण्यासींदर्ाणत शासनान ेकोणती 
कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे ि त्याींच ेस्िरुप काय आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. गुलाबराि पाटील (१३-०७-२०२०) : (१) सींकेत स्थळाप्रमाणे विविध ्प्प्यात आहेत. 
(२) प्रलींबबत असलेल्या २२९ पाणी पुरिठा योजनाींपैकी माहे माचण २०२० अखेर १८३ योजना 
आगथणकदृषट्या पूणण झाल्या असनू, ४६ योजना प्रलींबबत आहेत.   सदर ४६ पाणी पुरिठा 
योजना जल जीिन ममशनच्या आराखड्यामध्ये समाविष् करण्यात आल्या आहेत. या सिण 
योजना या कायणक्रमाींतगणत पूणण करण्यात येतील. 
(३) प्रश्न उदभ् ाित नाही. 

___________ 
  

खामगाांि (श्ज.बुलढाणा) येथील स्िस्ि धान्य मेििर येथील शासिीय गोदामाि न देिा 
परस्पर विक्री िोि असल्याबाबि 

  

(४३)  ५२९८ (०७-०४-२०२०).   श्री.सांजय रायमलुिर (मिेिर), श्री.सांजय गायििाड 
(बुलढाणा) :   सन्माननीय अन् न ि नागरी पुरिठा आिण ्ािि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
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(१) खामगाींि (जज.बुलढाणा) येथनू आलेला स्िस्त धान्य दकुानाचा माल हा मेहकर येथील 
शासकीय गोदामात न देता ि मालाच ेप्रमाणीकरण न करता परस्पर विकला जात असल्याच े
ददनाींक ८ जानेिारी, २०२० रोजी िा त्यासुमारास ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यामुळे मेहकर तालुक्यात धान्याचा पुरिठा विलींबाने होऊन लार्ार्थयाांना 
धान्यापासून िींगचत रहािे लागत असल्याचे माहे जानेिारी, २०२० मध्ये िा त्यादरम्यान 
ननदशणनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले ि 
त्यानुसार दोषीींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. छगन भजुबळ (१९-०५-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) दद. ८ जानेिारी, २०२० रोजी मेहकर, गोदामपालक शासकीय धान्य गोदामातून धान्य 
िा्प न करता गोदामाबाहेरुन दिारपोचच्या िाहनातून करीत असल्यान े ददसून आले.  
तहमसलदाऱ, मेहकर याींनी सदर प्रकरणात चौकशी करुन अहिाल जजल्हागधकारी कायाणलयात 
सादर केला. तदनींतर तत्कालीन गोदामपालक याींच्यािर ननलींबनाची कारिाई करण्यात आली. 
तसेच िाहतूक कीं त्रा्दार याींनी करारनाम्यातील अ्ी ि शतीचा र्ींग केल्यामुळे कारणे दाखिा 
नो्ीस बजािण्यात आली. 
(४) प्रश्न उदभ् ाित नाही.    

___________ 
  

जालना श्जल््यािील िरुणाांच ेिजाणचे प्रस्िाि बँिा फेटाळि असल्याबाबि 
  

(४४)  ५३३३ (२३-०४-२०२०).   श्री.नारायण िुचे (बदनापूर) :   सन्माननीय िौशल्य वििास 
रोजगार ि उद्योजगिा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जालना जजल््यातील अण्णासाहेब पा्ील महामींडळाकडून अनेक तरुण हजारो रुपये खचण 
करून प्रस्ताि बँकेकड े सादर करतात परींतु त्या बँकेमध्ये असलेले दहींदी र्ावषक अगधकारी 
जाणीिपुिणक मराठा समाजातील तरुणाींच्या प्रस्तािाींमध्ये विविध कारणे साींगून कजाणचा प्रस्ताि 
फे्ाळून लाित असल्याची तक्रार जालना जजल््यातील तरुणाींनी महामींडाच ेअध्यक्षाींकड ेमाहे 
जानेिारी, २०२० मध्ये िा त्यादरम्यान केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले 
ि तद नुषींगाने जाणीिपुिणक कजण प्रस्ताि फे्ाळणाऱ् या अगधकाऱ् याींविरुद्ध शासनाने कोणती 
कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. निाब मशलि (१२-०६-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) महामींडळान े स््े् लेिल बकँसण कमम्ी, जालना जजल््याच े जजल्हागधकारी ि जालना 
जजल््याचे मलड डडस्ट्रीक्् मनॅेजर (LDM) याींच्या समिेत पत्रव्यिहार करुन राज्यातील सिण 
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बँक शाखेमध्ये क्रकमान एक मराठी र्ावषक अगधकारी ननयुक्त करण्याची विनींती केली आहे. 
तसेच  महामींडळाच े अध्यक्ष जालना जजल््याच्या दौऱ्यािर असताींना, सींबींगधत जजल्हा ि 
तालुक्यातील बँक अगधकाऱ्याींना  कजण प्रकरणे विदहत कालािधीमध्ये ननकाली काढण्याबाबत 
सूचना केल्या आहेत. तदितच सींबींगधत जजल्हागधकारी याींनी त्याींच्या दरमहा होणाऱ्या बँकेच्या 
बैठकीदरम्यान महामींडळाच्या योजनाींचा आढािा घेण्याबाबतच्या सूचनाही ददलेल्या आहेत. 
(३) प्रश्न उदभ् ाित नाही. 

___________ 
  

सम् शशक्षा अांिगणि नक्षल्स्ि भागाि िाम िरि असलेल्या  
िमणचाऱयाांना प्रोत्सािन भत्िा शमळणेबाबि 

  

(४५)  ५४६७ (१०-०४-२०२०).   श्री.विनोद अ्िाल (गोंहदया), श्री.विजय रिाांगडाले (तिरोडा), 
श्री.मोिन मि े(नागपूर दक्षक्षण) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) समग्र मशक्षा अींतगणत काम करत असलेल्या कमणचाऱ्याींना नक्षलग्रस्त र्ागात काम 
करण्यासाठी प्रोत्साहन र्त्ता देण्यात येत नाही हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, जीिन ज्योती अमर्यान प्रमाणे समग्र मशक्षा अींतगणत काम करत असलेल्या 
कमणचाऱ्याींना प्रोत्साहन ममळण्याबाबत शासनाकड े िारींिार मागणी होत आहे, हे हीखरे आहे 
काय,  
(३) असल्यास, उपरोक्त मागणीच्या अनुषींगान ेशासनान े चौकशी केली आहे चौकशीत काय 
आढळून आले ि त्यानुसार कोणती कायणिाही केली िा करण्यात येत, 
आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. िषाण गायििाड (२१-०७-२०२०) : (१) हे खरे आहे. 
(२) ि (३) समग्र मशक्षा अींतगणत विविध स्तरािर व्यिस्थापन ि कायणक्रमाींतगणत अगधकारी ि 
कमणचारी प्रनतननयुक्तीन,े करार पध्दतीन े ि बा्यसींस्थमेाफण त कायणरत आहेत. र्ारत 
सरकारकडून राज्यास कायणरत पदाींच्या अनुषींगान े िेतन / मानधनाकररता तरतूद उपलब्ध 
करण्यात येते. कें द्र शासनाच्या ननकषानुसार देय असलेले मानधन करार कमणचाऱ्याींना ननयममत 
अदा करण्यात येते. तर प्रनतननयुक्तीने कायणरत असलेल्या अगधकारी / कमणचारी याींना राज्य 
शासनाच्या ननयमानसुार समग्र मशक्षा अींतगणत िेतन अदा करण्यात येते. करार कमणचाऱ्याींना 
मानधनाव्यनतररक्त इतर कोणतेही र्त्त ेअनुजे्ञय नसल्याने ि र्ारत सरकार इतर कोणत्याही 
र्त्त्यापो्ी तरतूद राज्यास उपलब्ध करत नसल्याने समग्र मशक्षा अींतगणत नक्षलग्रस्त र्ागात 
काम करत असलेल्या कमणचाऱ्याींना प्रोत्साहन र्त्ता देणे शक्य नाही. 
(४) प्रश्न उदभ् ाित नाही. 

___________ 
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मिाराष्ट्र राज्यािील औरांगाबाद येथील िज िाऊसच्या िामाबाबि 

  

(४६)  ६२४८ (०६-०४-२०२०).   श्री.अब ूआजमी (मानखूदण शशिाजीनगर), श्री.रईस शखे (शभिांडी 
पूिण) :   सन्माननीय अल्पसांख्याांि वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील औरींगाबाद येथ ेमुस्लीम अल्पसींख्याींक नागररकाींसाठी असलेले हज हाउस चे 
काम ननकृष् दजाणच ेअसून हज हाऊसची दरुिस्था झाली असल्याची बाब माहे जानेिारी, २०२० 
मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशणनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर हज हाऊसच्या दरुुस्तीच े काम अत्यींत सींथ गतीन े सुरु असल्यान े
नागररकाींसाठी हज हाऊस अदयापपयांत उपलब्ध झालेले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणाची शासनान ेचौकशी केली आहे ि चौकशीत काय आढळून 
आले त्यानुसार पुढे कोणती कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. निाब मशलि (२२-०७-२०२०) : (१) नाही, बाींधकाम ननविदेमध्ये नमूद ताींबत्रक मानकानुसार 
प्रगतीपथािर आहे. 
(२) हज हाऊसच ेबाींधकाम पूणण झाले नसल्यान ेडागडुगीचा प्रश्न येत नाही. 
(३) प्रश्न उदभ् ाित नाही. 
(४) प्रश्न उदभ् ाित नाही. 

___________ 
  

राज्यािील औद्योधगि प्रशशक्षण सांस्था (ITI) याांना अनुदान ि मान्यिा देण्याबाबि 
  

(४७)  ६८११ (२३-०४-२०२०).   श्री.रािूल िुल (दौंड) :   सन्माननीय िौशल्य वििास रोजगार 
ि उद्योजगिा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील ४५० औदयोगगक प्रमशक्षण सींस्था (ITI) याींना समुारे १० हजार को्ी रुपयाींची 
मदत देण्याची घोषणा राज्य शासनाकडून ददनाींक २५ जानेिारी, २०२० रोजी िा त्यासुमारास 
करण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील अशासकीय औदयोगगक प्रमशक्षण सींस्था (ITI) याींना मान्यता देऊन 
त्याींना अनुदान देण्याचा प्रस्ताि देखील शासनाच्या विचाराधीन आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त अनुदान प्रस्ताि ननधी ि पदननममणती अर्ािी अदयाप प्रलींबबत आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त अनुदान िा्प ि अशासकीय औदयोगगक प्रमशक्षण सींस्था (ITI) याींना 
मान्यता देण्याबाबत शासनाने कोणती कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. निाब मशलि (२६-०६-२०२०) : (१), (२) ि (३) नाही, हे खरे नाही. 
(४) शासनाचे अशासकीय औदयोगगक प्रमशक्षण सींस्थाींना अनुदान देण्याचे धोरण नाही तथावप 
खाजगी औदयोगगक प्रमशक्षण सींस्थाींकरीता “प्रमशक्षण शुल्क प्रनतपुती योजना” लागू करण्यात 
आलेली आहे. 
(५) प्रश्न उदभ् ाित नाही. 

___________ 
  

राज्यािील आय.टी.आय. मधील सेिाप्रिेश तनयम सुधारीि िरून अधधसूधचि 
िोईपयणि पदोन्निी प्रकक्रयेस स्थगीिी देण्याबाबि 

  

(४८)  ६८५९ (०७-०४-२०२०).   श्री.वििास िुां भारे (नागपूर मध्य) :   सन्माननीय िौशल्य 
वििास रोजगार ि उद्योजगिा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील आय.्ी.आय. मधील ननदेशक, ग्ननदेशक सींिगाणिर अन्याय करणारा ग् ब 
सेिाप्रिेश ननयम सुधारीत करून अगधसूगचत होईपयणत या पदाच्या पदोन्नती प्रक्रक्रयेस स्थगीती 
देण्याबाबत राज्याच े मुख्य सगचि याींना ददनाींक २४ डडसेंबर,२०१९ रोजी िा त्यासमुारास 
महाराषट्र राज्य आय.्ी.आय ननदेशक सींघ्नेनी ननिेदन ददले हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ननदेशक ि ग्ननदेशक सींिगाणतील अन्यायकारक ग् ब सेिाप्रिेश 
प्रक्रक्रयेस स्थगीती देण्याबाबत शासनाने कोणती कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे,  
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. निाब मशलि (१०-०६-२०२०) : (१) होय. हे खरे आहे. 
(२) महाराषट्र मशक्षण सेिा ग्-ब (ताीं) या सींिगाणतील सेिा प्रिेश ननयम मींजूर करण्याबाबतच्या 
प्रस्तािातील त्रु्ीींची पूतणता त्यासाठी गठीत केलेल्या सममतीमाफण त करण्याची कायणिाही 
सींचालनालय स्तरािर सुरु आहे. 
     सुधाररत प्रस्ताि प्राप्त होताच पुढील कायणिाही करण्यात येईल. 
(३) प्रश्न उदभ् ाित नाही. 

___________ 
  

राज्यािील विद्यार्थयाांचा त्याांच्या पालिाांसि विमा िाढण्याच्या तनणणयाबाबि 
  

(४९)  ६८८८ (१०-०४-२०२०).   िुमारी प्रिणिी शशांदे (सोलापूर शिर मध्य) :   सन्माननीय 
शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात काही विदयार्थयाांचा आई-िडीलाींच्या मतृ्युनींतर आगथणक र्ार परिडणासारखा 
नसल्याने मशक्षणाचा मागण बींद होतो ही पररजस्थती विदयार्थयाणिर ओढिू नये म्हणून आता 
राज्यातील सुमारे २ को्ी विदयार्थयाणचा त्याींच्या पालकासह विमा शासनातफे काढण्यात येईल 
अशी घोषणा तत्कालीन शासनाने केली असल्याच े माहे मे, २०१९ मध्ये िा त्यादरम्यान 
ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 



वि.स. १ (36) 

(२) असल्यास, या विमा योजनेच्या माध्यमातून अशा विदयार्थयाणच ेपदिीपयणतच ेमशक्षण मोफत 
करण्यात येईल असेही शासनान ेजाहीर केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या घोषणेची प्रत्यक्ष अींमलबजािणी करण्याबाबत शासनाने कोणती कायणिाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
प्रा. िषाण गायििाड (२४-०८-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) ि (४) प्रश्न उदभ् ाित नाही. 

___________ 
  
धामणगाि रेल्ि े(श्ज.अमराििी) शिराि पिांगाच्या माांज्यामुळे एिा मुलाचा मतृ्यू झाल्याबाबि 
  

(५०)  ७३६७ (१०-०४-२०२०).   श्री.बळिांि िानखड े (दयाणपूर) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) धामणगाींि रेल्िे (जज.अमरािती) शहरात िसाड येथे हरीबाई प्राथममक मराठी शाळेत 
इयत्ता पदहलीत मशकणा-या कु.िदेाींत हेंबाड ेया मुलाचा पतींगाच्या माींज्यामळेु मानेिर जखम 
होऊन मतृ्य ूझाल्याच े ददनाींक १४ जानेिारी, २०२० रोजी िा त्यासमुारास ननदशणनास आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यासींदर्ाणत शासनाने सदर मतृ मुलाच्या कु्ूींबबयाींना विशेष बाब म्हणून आगथणक 
मदत देण्याबाबत कोणती कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. िषाण गायििाड (१४-०७-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
     सदर घ्ना ही पतींगाच्या माींज्यामूळे घडलेली नसून पालकाींच्या मादहतीनसुार त्याचा 
मुत्यू हा ताप ि चक्कर आल्यान ेउल्ीमळेू नैसगगणकररत्या झालेला आहे. ि ही घ्ना रवििार, 
ददनाींक १२.०१.२०२० रोजी झालेला आहे. 
(२) प्रश्न उदभ् ाित नाही. 
(३) प्रश्न उदभ् ाित नाही. 

___________ 
  
  
विधान भिन :   राजेन्द्र भागिि 
मुांबई.   सधचि, 

मिाराष्ट्र विधानसभा. 
  

__________________________________________________________________ 
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