
  अताराांकित प्रश्नोत्तराांची अठ्ठावीसावी यादी 

 
महाराष्ट्र विधानसभा 

  

चौथे अधधिेशन, २०२० 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

राज्यातील सिवच शाळाांतील विद्याथाांना पूिव प्राथकमि ि प्राथकमि  
स्तरािर कशक्षणसुविधा देण्याबाबत 

 

(१)  ६० (०७-०४-२०२०).   श्री.मोहन मते (नागपूर दक्षक्षण), श्रीमती माधुरी कमसाळ (पिवती), 
श्री.सुरेश (राजूमामा) भोळे (जळगाि शहर), श्रीमती सुलभा खोडिे (अमरािती), श्री.वििास 
ठािरे (नागपूर पश्श्चम), श्री.अकमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.सुभाष धोटे (राजूरा), श्री.हहरामण 
खोसिर (इगतपूरी), श्री.मोहनराि हांबड े (नाांदेड दक्षक्षण), श्री.लहू िानड े (श्रीरामपूर), िुमारी 
प्रणणती कशांदे (सोलापूर शहर मध्य), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.समीर िुणािार (हहांगणघाट) :  
सन्माननीय शालेय कशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपूर जिल्ह्यातील इयत्ता पहिली आणि दसुरीच्या सुमारे ३५ ्क्के विद्यार्थयाांना 
अद्याप एकिी अक्षर िाचता येत नसल्हयाच ेहदनाींक १४ िानेिारी, २०२० रोिी िा त्यासुमारास 
प्रसिध्द झालेल्हया ‘असर २०१९’ या अििालातून निदर्शनास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
असल्हयास, नागपूर जिल्ह्यातील इयत्ता पहिली आणि दसुरीच्या िगाांमलील २५ ्क्क्याींपेक्षा 
िास्त विदयार्थयाांमध्ये आिश्यक भाविक कौर्ल्हये विकसीत झाले नसल्हयाच ेतसचे १ त े९ िे 
आकड ेअिूनिी िाचता येत नसल्हयाचे या अििालातून निदर्शनास आले, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्हयास, र्ासनाने नागपूर जिल्ह्यातील विदारक शर्क्षि पररजस्ितीची गींभीर दखल 
घेिून नागपूरसि राज्यातील सिशच र्ाळाींतील विद्यािाांना पूिश प्रािशमक ि प्रािशमक स्तरािर 
उत्तम शर्क्षिसुविला देिून भविषयासाठी त्याींचा पाया मिबूत करण्याच्या दृष्ीन े कोिती 
उपाययोिना  केली िा करण्यात येत आिेत, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारिे काय आिेत ? 
  
प्रा. िषाव गायििाड (०५-११-२०२०) : (१) ि (२) अींर्त: खरे आिे. 
(३) विद्यार्थयाांचा सिाांगीि विकास व्िािा, या िेतनु े शर्क्षकाींना ननषठा या प्रशर्क्षि       
कायाशक्रमातनू प्रशर्क्षक्षत करण्यात येत आिे. 
 



वि.स. २८ (2) 

 
१. राज्यातील सिश र्ासक य ि स्िाननक स्िराज्य सींस्िाच्या र्ाळाींमलील इयत्ता १ ली त े५ 
िी च्या गुिित्ता विकासासाठी मराठी मलुभूत िाचन प्रशर्क्षि इयत्ता १ ली त े५ िी च्या सिश 
शर्क्षकाींना देण्यात आले. 
     प्रारींशभक भािा विकास, समिपूिशक िाचन ि स्तर आलाररत अध्ययन िे उपक्रम 
ननयोजित आिेत. 
२. गणित विियाकररता गणित सींबोल प्रशर्क्षि िे प्रशर्क्षि इयत्ता १ ली त े५ िी च्या सिश   
शर्क्षकाींना देण्यात आले आिे. 
३. भािा ि गणित अध्ययन समधृ्दी साहित्य सींच सिश र्ासक य ि स्िाननक स्िराज्य 
सींस्िाच्या र्ाळाींना पुरविण्यात आलेला आिे. 
(४) प्रश्न उद् ्ावत नािी. 

___________ 
  

कसहोरा (श्ज.भांडारा) धानखरेदीतील बोगस िारभाराची चौिशी होणेबाबत. 
  

(२)  १३८ (१४-०४-२०२०).   श्री.मनोहर चांहििापूरे (अजुवनी-मोरगाांि) :   सन्माननीय अन् न ि 
नागरी पुरिठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शसिोरा (जि.भींडारा) येिील हद सिकारी राईस शमल येिे लान खरेदी कें द्रािर र्ेतकऱयाींची 
फसििूक िोत असल्हयाचे मािे िानेिारी, २०२० मध्ये िा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले आिे, िे 
खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, मोिमाप करताना आलारभतु लान खरेदी कें द्रात र्ासनान ेठरिुन हदलेल्हया ४० 
ककलो ििनाच्या ऐििी ४२ त े४३ ककलो पोत् याच ेमोिमाप केले िाते तसेच ठरिून हदलेल्हया 
िमाली व्यनतरीक्त िादा िमाली घेत असल्हयाचे देखील ननदर्शनास आले आिे , िे िी खरे आिे 
काय, 
(३) असल्हयास, याबाबत चौकर्ी िोण्याबाबत भींडारा जिल्हिाधलकारी कायाशलयािर र्ेतकऱयाींनी 
तुतारी मोचाश काढला िोता, िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरिी र्ासनाने सदर प्रकरिाची दखल घेिून उक्त शमलिर कोिती 
कारिाई केली िा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारिे काय आिेत ? 
 
श्री. छगन भजुबळ (१३-१०-२०२०) : (१), (२) ि (३) िे खरे नािी. 
(४) प्रश्न उद् ्ावत नािी. 
(५) प्रश्न उद् ्ावत नािी. 

___________ 
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मुांबईमध्ये शासनाची मान्यता न घेताच अनधधिृत शाळा सुरु असल्याबाबत 

  

(३)  ६५६ (०९-०४-२०२०).   श्रीमती मननषा चौधरी (दहहसर), अॅड.आकशष शेलार (िाांिे 
पश्श्चम), श्री.अकमत साटम (अांधरेी पश्श्चम), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), अॅड.राहुल नािेिर 
(िुलाबा), श्री.चांििाांत (दादा) पाटील (िोथरुड), श्री.रईस शखे (कभिांडी पूिव) : सन्माननीय 
शालेय कशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई मध्ये र्ासनाची मान्यता न घेताच सुरु असलेल्हया अनधलकृत र्ाळाींिर एक लाख 
रुपये दींड लािण्यात येिार असल्हयाचा ननिशय, र्ासन पातळीिर घेण्यात आला असल्हयाचे मािे 
िानेिारी, २०२० मध्ये िा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, मुींबई मलील अनधलकृत र्ाळाींची यादी र्ासनाकड ेसादर करण्यात आली, असून 
र्ासन आणि पाशलकेच्या परिानगी शर्िाय मुींबई मध्ये २३१ र्ाळा सुरु करण्यात आल्हयाच े
ननदर्शनास आले आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरिाची र्ासनाने चौकर्ी केली आिे काय, चौकर्ीच्या अनुिींगाने 
अनधलकृत र्ाळाींिर कोिती कारिाई केली िा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारिे काय आिेत ? 
 
प्रा. िषाव गायििाड (११-११-२०२०) : (१) बालकाींचा मोफत ि सक्तीच्या शर्क्षिाचा अधलकार 
अधलननयम, २००९ मलील कलम १८(५) नुसार सक्षम प्राधलकाऱयाच्या पूिशपरिानगीशर्िाय सुरू 
ठेिलेल्हया र्ाळाींना रूपये एक लाख इतक्या रकमेच्या द्रव्यदींडाची शर्क्षा करण्याची तरतूद आिे. 
(२) ि (३) िोय. विभागीय शर्क्षि उपसींचालक, मुींबई विभाग, मुींबई याींनी सींबींधलत सींस्िाींना 
अनधलकृत र्ाळा बींद करण्याबाबत कळविले असनू, सदर अनधलकृत र्ाळेमध्ये प्रिेर् न 
घेिेबाबत ितशमानपत्राच्या माध्यमातून पालकाींना आिािन करण्यात आले आिे. 
(४) प्रश्न उद् ्ावत नािी. 

___________ 
  

नायगाि (ता.खांडाळा, श्ज.सातारा) येथे िौशल्य प्रकशक्षण िें ि उभारण्याबाबत 
  

(४)  ६६१ (२३-०४-२०२०).   श्री.अकमत साटम (अांधेरी पश्श्चम), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), 
िॅप्टन आर. सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), अॅड.आकशष शेलार (िाांिे पश्श्चम), श्रीमती मननषा 
चौधरी (दहहसर), अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), श्री.प्रमोद (राजू) रतन पाटील (िल्याण 
ग्रामीण), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.महेश बालदी (उरण), श्री.अतुल भातखळिर (िाांहदिली 
पूिव), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.देिेंि फडणिीस (नागपूर दक्षक्षण पश्श्चम), श्री.चांििाांत 
(दादा) पाटील (िोथरुड), श्री.िुमार आयलानी (उल्हासनगर), श्री.सांजय साििारे (भुसािळ) :   
सन्माननीय िौशल्य वििास, रोजगार ि उद्योजिता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
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(१) सातारा जिल्हियातील क्राींतीज्योती सावित्रीबाई फुले याींच े िन्मगाि असलेल्हया खींडाळा 
तालुक्यातील नायगाि येि ेपुिे विद्यापीठार्ी करार करुन कौर्ल्हय प्रशर्क्षि कें द्र उभारण्यात 
येिार असल्हयाची बाब मािे िानेिारी २०२० च्या पहिल्हया आठिड्यात ननदर्शनास आली आिे, 
िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, या माध्यमातून सातारा जिल्ह्यातील युितीींना उद्योिकतचेे लड े ि स्पलाश 
पररके्षचा अभ्यास करता येिार आिे िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्हयास, अपर मुख्य सधचि (कौ.वि.) याींच े अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्हया माशसक 
समन्िय सशमतीच्या बैठक मध्ये जिल्हिा ननयोिन विकास सशमतीच्या (DPDC) ननलीमलून 
राज्यातील सिश जिल्ह्यात स्पलाश परीक्षा कें द्र स्िापन करिेसाठी आिश्यक कायशिािी करािी 
अर्ा सूचना देण्याचा ननिशय घेण्यात आला आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल्हयास, या अनिुींगाने र्ासनाने कोिती कायशिािी केली िा करण्यात येत आिे काय, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारिे काय आिेत ? 
 
श्री. निाब मकलि (०५-११-२०२०) : (१) अींर्त: खरे आिे. 
(२), (३) ि (४) सिश जिल्ह्यात कौर्ल्हय प्रशर्क्षि कें द्र सुरु करण्याबाबत जिल्हिा कौर्ल्हय 
विकास सशमती विभागाच्या हद.२७ मे २०२० र्ासन ननिशयान्िये सक्षम आिे. तिावप, स्पलाश 
परीक्षा अभ्यास िा वििय कौर्ल्हय विकास ि उद्योिकता विभागाच्या अखत्यारीत येत नािी.  
(५) प्रश्न उद् ्ावत नािी. 

___________ 
  

मुांबईतील अॅटोररक्षा, टॅक्सी ि अॅप िर आधाररत टॅक्सीांिर ननयांत्रण ठेिण्याबाबत 
  

(५)  ६६५ (०७-०४-२०२०). श्री.अकमत साटम (अांधेरी पश्श्चम), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), 
िॅप्टन आर. सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), अॅड.आकशष शेलार (िाांिे पश्श्चम), श्रीमती मननषा 
चौधरी (दहहसर), अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), श्री.प्रमोद (राजू) रतन पाटील (िल्याण 
ग्रामीण), श्री.अशोि पिार (कशरुर), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.िुमार आयलानी 
(उल्हासनगर), डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.सांजय साििारे (भुसािळ), श्री.सुरेश 
(राजूमामा) भोळे (जळगाि शहर), श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.सांजय पोतनीस (िकलना), 
श्री.हदलीप लाांड े(चाांहदिली), श्री.सनुनल राऊत (विक्रोळी), श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाव), श्री.सांजय 
िेळिर (ठाणे), श्री.महेश बालदी (उरण), श्री.अतुल भातखळिर (िाांहदिली पूिव), श्री.देिेंि 
फडणिीस (नागपूर दक्षक्षण पश्श्चम), श्री.चांििाांत (दादा) पाटील (िोथरुड), श्री.किशोर जोरगेिार 
(चांिपूर) :   सन्माननीय पररिहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात मुींबईतील ररक्षा-्ॅक्सी भाडिेाड, भाड ेनाकारिे, मनमानी पध्दतीन ेभाड ेआकारिे 
यामुळे त्रस्त झालेल्हया प्रिाश्याींच्या तक्रारीींच्या अनुिींगान ेॲ्ोररक्षा, ्ॅक्सी ि अॅप िर अलाररत 
्ॅक्सीींिर अींकुर् ठेिण्यासाठी ख्ुआ सशमतीची स्िापना केली िोती, िे, खरे आिे काय,  
(२) असल्हयास, उक्त सशमतीन ेमािे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान र्ासनास अििाल 
सादर केला असून सदर अििाल र्ासनाने जस्िकारला नसल्हयाची बाब मािे िानेिारी, २०२० 
मध्ये िा त्यादरम्यान निदर्शनास आली आिे, िे िी खरे आिे काय, 
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(३) असल्हयास, उक्त ख्ुआ सशमतीचा अििाल न जस्िकारण्याची सिशसालारि कारिे काय 
आिेत, 
(४) असल्हयास, याबाबत र्ासनान ेकोिती कायशिािी केली िा करण्यात येत आिे काय, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारिे काय आिेत ? 
 
अॅड. अननल परब (१८-११-२०२०) : (१), (२), (३) ि (४) र्ासनान ेहद.१०.१०.२०१६ च्या र्ासन 
ननिशयान्िये राज्यातील ऑ्ोररक्षा/्ॅक्सीच ेभाडदेर सुत्र विहित करण्याकरीता श्री.बी.सी.ख्ुआ, 
सींचालक, मुींबई ट्रान्सफॉमेर्न सपो श् युनन् याींच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय सशमती 
गठीत केली िोती.  
     सशमतीन े हद.०९.१०.२०१७ रोिी र्ासनास अििाल सादर केला. अििालातील 
शर्फारर्ीच्या अनुिींगान ेहद.०९.०३.२०२० रोिी र्ासन ननिशय ननगशशमत करण्यात आलेला आिे. 
(५) प्रश्न उद् ्ावत नािी. 

___________ 
  
िै. पुांडकलि बाब ूबहुउदे्दकशय कशक्षण सांस्था, बाांबरड ख.ु (महादेिाचे) (ता.पाचोरा, श्ज.जळगाांि) 

येथील माध्यकमि विद्यालयात भौनति सुविधा नसल्याबाबत 
  

(६)  ११२४ (०८-०४-२०२०)  श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) : सन्माननीय शालेय कशक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बाींबरुड ख.ु (मिादेिाचे) (ता.पाचोरा, जि.िळगाींि) येिील कै. पुींडशलक बाब ू बिुउदे्दशर्य 
शर्क्षि सींस्िेच्या माध्यशमक विद्यालयात कोित्यािी प्रकारच्या भौनतक सुविला नसल्हयाने या 
र्ाळेतील विद्याथ्र्यानी मािे नोव्िेंबर, २०१९ मध्ये िा त्यादरम्यान बहिषकार ्ाकला िोता, िे 
खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, या सींदभाशत र्ासनाने चौकर्ी केली आिे काय, त्यात काय आढळून आले, ि 
त्यानुसार कोिती कारिाई केली िा करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारिे काय आिेत ? 
 
प्रा. िषाव गायििाड (१८-११-२०२०) : (१) िोय. 
(२) ि (३) सदर र्ाळेस के्षत्रत्रय अधलकाऱयाींनी भे् देऊन र्ाळा व्यिस्िापन ि विद्यािी-
पालकाींची एकत्रत्रत बैठक घेतली िोती. सदर भे्ीत कािी भौनतक सुविला अपूिश असल्हयाच े
आढळून आले ि सदर सुविला उपलब्ल करून देण्याबाबत र्ाळेला नो्ीस देण्यात आली िोती. 
तद्नींतर र्ाळेन ेअपूिश सुविला पिूश केल्हया असल्हयाचे शर्क्षिाधलकारी, िळगाींि याींनी कळविले 
आिे. 
  

___________ 
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ठाणे पररिहन विभागान ेनिा हेल्पलाईन क्रमाांि देण्याबाबत 
  

(७)  १२७० (०८-०४-२०२०).   श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्रीमती माधुरी कमसाळ (पिवती), 
श्री.समीर िुणािार (हहांगणघाट), श्री.सुननल िाांबळे (पुणे िॅन्टोन् मेंट), श्री.कभमराि तापि र 
(खडििासला) :   सन्माननीय पररिहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील ठािे येिे महिला प्रिार्ाींसि अन्य प्रिार्ाींना आिीबािीच्या िळेी तातडीन ेमदत 
शमळािी म्ििून आर.्ी.ओ. ने सुरु केलेला खास िेल्हपलाईन १८००२२५३३५ िा नींबर बऱयाच 
कालािली पासून बींद असल्हयाच ेहदनाींक ०२ िानेिारी, २०२० रोिी िा त्यासुमारास ननदर्शनास 
आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, रात्री-अपरात्री महिलाींना प्रिास करिे जिककरीचे असून महिलाींर्ी गैर ितशिूक 
करिे तसेच उद्ध्पिे िागिे या घ्नाींमध्ये िाढ झाली असल्हयाने पररििन विभागाने निा 
िेल्हपलाईन क्रमाींक द्यािा, अर्ी मागिी िोत आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्हयास, याबाबत र्ासनान ेकोिती उपाययोिना केली िा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारिे काय आिेत, 
  
अॅड. अननल परब (२४-११-२०२०) : (१) िोय. 
(२) ि (३) प्रादेशर्क पररििन कायाशलय, ठािे िे कायाशलय हद.१६.०८.२०१९ पासून निीन 
िागेमध्ये स्िलाींतरीत झाले आिे. स्िलाींतरानींतर सदर िेल्हपलाईन नींबर एम्ीएनएल 
विभागाकडून हदनाींक ०९.०१.२०२० रोिी कायाशन्िीत करण्यात आला. तिावप, ताींत्रत्रक कारिाींमळेु 
सदर सेिा पुन्िा बींद झाली आिे. 
     ्ोल फ्र  क्रमाींकासाठी आिश्यक असिारी आय.व्िी.आर.एस. यींत्रिा िी कालबा्य ि 
दरुुस्त न िोिारी असल्हयान े आिश्यक यींत्रिा कायाशन्िीत करण्यासाठी ननविदा प्रकक्रया पूिश 
करुन निीन आय.व्िी.आर.एस. यींत्रिा खरेदी करण्यात येईल. सद्यजस्ितीत महिलाींच्या 
मदतीसाठी िेल्हपलाईन क्र.१०९१ ि १८१ िे क्रमाींक उपलब्ल आिेत. 
(४) प्रश्न उद् ्ावत नािी. 

___________ 
  

पुणे शहरात ऑनलाईन खरेदीत ग्राहिाांची होत असलेली फसिणूि 
  

(८)  १३१७ (०६-०४-२०२०).   श्रीमती माधुरी कमसाळ (पिवती), श्री.चेतन तुप े (हडपसर) :   
सन्माननीय अन् न ि नागरी परुिठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) ऑनलाईन खाद्यपदािश मागविल्हयानींतर चकु च ेखाद्यपदािश शमळिे, मोबाईलऐििी लाकडी 
बॉक्स येिे, बँकेतून परस्पर पैस े ट्रान्सफर िोिे, ऑनलाईन नतक ् काढल्हयानींतर ननयोजित 
आसनािर भलत्याच व्यक्तीींचे बुककीं ग असिे अर्ा अनेक प्रकारच्या जिल्हिा ि अनतररक्त 
जिल्हिा ग्रािक न्यायालयात सुमारे ३१ ििार २७८ तक्रारी प्राप्त झाल्हयाचे मािे डडसेंबर, २०१९ 
मध्ये िा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
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(२)  असल्हयास, मािे िानेिारी, २०१९ ते डडसेंबर, २०१९ अखेर ४९ ऑनलाईनच्या तक्रारीपकै  
केिळ ५ प्रकरिाचा ननकाल लागला असून उिशररत ख्ले प्रलींत्रबत आिेत, िे िी खरे आिे काय, 
(३)  असल्हयास, उक्त प्रकरिी र्ासनाने चौकर्ी केली आिे काय, चौकर्ीत काय आढळून 
आले ि त्यानुसार ऑनलाईन फसििुक करिाऱयाींिर कोिती कारिाई करण्यात आली िा येत 
आिे, 
(४)  नसल्हयास, विलींबाची कारिे काय आिेत ? 
  
श्री. छगन भुजबळ (२८-१०-२०२०) :   (१) जिल्हिा ग्रािक तक्रार ननिारि मींच, पुिे येिे मािे 
डडसेंबर, २०१९ अखेर एकूि २०,५१७ तक्रारी दाखल झालेल्हया आिेत. यापकै  मािे िानेिारी, 
२०१९ ते डडसेंबर, २०१९ अखेर ४९ तक्रारी ऑनलाईनच्या सींबींलात आिेत. तसेच जिल्हिा ग्रािक 
तक्रार ननिारि मींच, अनतररक्त पुिे मींचात मािे डडसेंबर, २०१९ अखेर एकूि ११,०३३ तक्रारी 
दाखल झाल्हया  असून यापैक  मािे िानेिारी, २०१९ त े डडसेंबर, २०१९ अखेर २० तक्रारी 
ऑनलाईनच्या सींबींलात आिेत. जिल्हिा ग्रािक तक्रार ननिारि मींच, पुिे ि अनतररक्त जिल्हिा 
ग्रािक तक्रार ननिारि मींच, पिेु याींचकेड े एकूि ३१,५५० तक्रारी दाखल असून त्यापकै  
ऑनलाईनच्या तक्रारीींची सींख्या ६९ एिढी आिे. 
(२) या दोन्िी तक्रार ननिारि मींचातील एकूि प्राप्त ६९ तक्रारीपैक  प्रत्येक  ५ तक्रारी 
प्रकरिाचा ननकाल सींबींधलत मींचाकडून देण्यात आलेला आिे. 
(३) राज्य ग्रािक तक्रार ननिारि आयोग तसेच जिल्हिा ग्रािक तक्रार ननिारि मींचात ग्रािक 
तक्रारी दाखल झाल्हयानींतर ग्रािक सींरक्षि अधलननयमातील तरतूदीनुसार, तक्रार दाखल करिे, 
तक्रारीींिर प्रकरिननिाय सुनाििी घेिे, युक्तीिाद ऐकिे, यासाठी आिश्यकतेनुसार कालािली 
देिे आणि ननकाल देिे याप्रमािे तक्रारीींचा ननप्ारा करण्यात येत असतो. त्यानुसार कायशिािी 
सुरु आिे. 
(४) प्रश्न उद् ्ावत नािी 

___________ 
  

राज्यातील ३१ व्या रस्त ेसुरक्षा सप्ताहाच्या मोहहमेत स्िूलबसला िगळल्याबाबत 
  

(९)  १३७४ (०८-०४-२०२०). श्री.अकमन पटेल (मुांबादेिी), श्रीमती सुलभा खोडिे (अमरािती), 
श्री.वििास ठािरे (नागपूर पश्श्चम), श्री.हहरामण खोसिर (इगतपूरी) : सन्माननीय पररिहन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्याती ३१ व्या रस्त े सुरक्षा सप्तािाच्या मोहिमेत स्कूलबसला िगळण्यात आले 
असल्हयाच े हदनाींक १४ िानेिारी, २०२० रोिी िा त्यासुमारास निदर्शनास आले आिे, िे खरे 
आिे काय, 
(२) असल्हयास, यामुळे स्कूल बस सींघ्ना ि पालकाींमध्ये नारािीचे िातािरि ननमाशि झाले 
आिे, िे िी खरे आिे काय, 
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(३) असल्हयास, यासींदभाशत र्ासनाने माहिती घेऊन भविषयात या उपक्रमात स्कूलबसना 
सामािून घेण्याबाबत कोिती कायशिािी केली आिे िा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारिे काय आिेत ? 
 
अॅड. अननल परब (१८-११-२०२०) : (१) ि (२) अर्ा आर्याची बातमी हद.१४.०१.२०२० रोिी 
ितशमानपत्रात प्रशसध्द झालेली आिे. 
(३) हद.११ िानेिारी, २०२० त े हद.१७ िानेिारी, २०२० या कालािलीत राज्यात ३१ ि े रस्ता 
सुरक्षा अशभयान २०२० सािरा करण्यात आला. सदर रस्ता सरुक्षा अशभयानाींतगांत रस्ता 
सुरक्षक्षततेसाठी प्रचार, िनिागतृी िनप्रबोलनाकरीता राबियाच्या उपक्रमाींबाबत र्ासनान े
हद.०६.०१.२०२० च्या पररपत्रकान्िये सूचना देण्यात आल्हया िोत्या. त्यानसुार सदर 
पररपत्रकान्िये पररििन विभाग, िाितूक पोशलस विभाग, आरोग्य विभाग, सािशिननक बाींलकाम 
विभाग, र्ालेय शर्क्षि विभाग, इतर सिशसींबधलत नागरी सींस्िा/माल िाितकूदार सींघ्ना/ 
असोशसएर्न याींच्याव्दारे राबिाियाच्या विविल उपक्रम नमूद करून सिशसींबधलताींना रस्ता सुरक्षा 
अशभयानात समािेर् करून घेण्यात आलेले आिे.  
(४) प्रश्न उद् ्ावत नािी. 
  

___________ 
  

राज्यातील नदयाांच ेप्रदषूण रोखण्याबाबत 
  

(१०)  १७९८ (०७-०४-२०२०).   श्री.चांििाांत (दादा) पाटील (िोथरुड) : सन्माननीय पयाविरण ि 
िातािरणीय बदल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील नदयाींच ेप्रदिूि रोखण्याकररता र्ासनस्तरािर कोित्या उपाययोिना केल्हया िा 
करण्यात येत आिे, 
(२) असल्हयास, त्याचे िोडक्यात स्िरुप काय आिे तसेच याकररता सामाजिक सींस्िा ि 
स्ियींसेिी सींस्िाचा सिभाग घेण्यात येिार आिे काय, याबाबत र्ासनाची भूशमका काय आिे, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारिे काय आिेत ?   
  
श्री. आहदत्य ठािरे (०३-११-२०२०) : (१) मिाराषट्र प्रदिूि ननयींत्रि मींडळाकडून कोित्यािी 
उदयोगास विनाप्रकक्रया साींडपाण्याचा विसगश करण्यास परिानगी देण्यात आलेली नािी. तसचे 
राज्यातील २७ मिानगरपाशलकाींना त्याींच्या िाविशक अींदािपत्रकात २५% रक्कमेची तरतूद 
साींडपािी ि नागरी घनकच-याच्या व्यिस्िापनासाठी खचश करण्याच्या सचूना हदल्हया आिेत.   
(२) नदीचे प्रदिूि कमी करण्यासाठी समािातील सिशच सामाजिक सींस्िा,स्िींयसेिी सींस्िा ि 
मींडळ याींना पयाशिरि पुरक उपाययोिना करण्यासाठी मागशदर्शक सचूना हदलेल्हया आिेत:- 
i) िलर्यात मुल्हयाींचे विसिशन ्ाळण्यासाठी कृत्रत्रम तलाि िा स्ितींत्र व्यिस्िा (कुड) उपलब्ल 
करिे ि त्याची व्यापक प्रशसध्दी करिे. 
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ii) र्ाडू िा मातीपासून बनविण्यात आलेल्हया नैसधगशक रींगाींच्या मतु्याशच्या िापरास प्रोत्सािान 
देिे ि विर्ेि सिलत देि.े 
iii) स्ितींत्र ननमाशल्हय कलर् ठेििे, ओला ि सुका कच-यासाठी स्ितींत्र कचरा कुीं डया ठेििे. 
iv) स्िाननक स्िराज्य सींस्िा यानी सािशिननक मींडळाचे प्रनतननली, मींडळाचे अधलकारी, 
अर्ासक य सींस्िचेे प्रनतननली, स्िाननक पोलीस यींत्रिेच े प्रनतननली, याींचा समािेर् असलेली 
समन्िय सशमती स्िापन करािी. 
v) प्लाजस््क वपर्व्या, िमाशकोल ि इतर पयाशिरिास िानीकारक िस्तुींचा अनािश्यक िापर 
्ाळिे. 
vi) घरकुलात, सींस्िा ि ननिासी सींकुलात एक घरकुल एक गिपतीची सींकल्हपना रुिििे. 
(३) प्रश्न उद् ्ावत नािी. 
     ___________ 
 

राज्य शासनाच्या शाळाकसध्दी अकभयानात शाळाांचे बाहयमूल्याांिन झाले नसल्याबाबत 
  

(११)  १८८४ (०९-०४-२०२०).   श्रीमती सुलभा खोडिे (अमरािती), श्री.वििास ठािरे (नागपूर 
पश्श्चम), श्री.हहरामण खोसिर (इगतपूरी), श्री.मोहनराि हांबड े (नाांदेड दक्षक्षण), िुमारी प्रणणती 
कशांदे (सोलापूर शहर मध्य), श्री.अकमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.सुभाष धोटे (राजूरा), श्री.सांग्राम 
थोपटे (भोर) : सन्माननीय शालेय कशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अमराितीसि राज्यातील र्ाळाींची गुिित्ता िाढािी यासाठी तीन ििाशपूिी सुरु करण्यात 
आलेल्हया र्ाळाशसध्दी अशभयाींनात र्ाळाींचे बाियमूल्हयाींकन अद्याप झालेले नािी, िे खरे आिे 
काय, 
(२) असल्हयास, यासींदभाशत र्ासनाने राज्यातील र्ाळाींचे बािय मूल्हयाींकन करण्याबाबत कोिती 
कायशिािी केली आिे िा करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्हयास विलींबाची कारिे काय आिेत ? 
 
प्रा. िषाव गायििाड (२४-११-२०२०) : (१) िे खरे आिे. 
(२) ि (३) ननपा, निी हदल्हलीच्या र्ाळाशसध्दी राषट्रीय िेब पो श्लिर बा्यमुल्हयाींकनाची सुविला 
यापूिी उपलब्ल नव्िती. आता, ती उपलब्ल करण्यात आली असल्हयान े बा्यमुल्हयाींकनाची 
कायशिािी करण्यात येत आिे. 

___________ 
  

राज्यातील प्राथकमि ि माध्यकमि शाळाांमधील ५ िी ि ८ िीच ेिगव  
जोडण्याबाबत ननश्श्चत िेलेले धोरण 

  

(१२)  २२९६ (०८-०४-२०२०).   श्री.अकमन पटेल (मुांबादेिी), श्रीमती सुलभा खोडिे (अमरािती), 
श्री.वििास ठािरे (नागपूर पश्श्चम), श्री.हहरामण खोसिर (इगतपूरी) : सन्माननीय शालेय 
कशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्य र्ासनाने राज्यातील सिश प्रकारच्या र्ाळाींमध्ये इयत्ता चौिीपयांत असलेल्हया ५ िी ि   
७ िी पयांतच्या र्ाळेस ८ िी चा िगश िोडण्यास मान्यता हदली असल्हयाचा हदनाींक २० 
ऑक््ोबर, २०१९ रोिी िा त्यासुमारास ननिशय घेतला, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, या नव्या ननिशयानुसार िगश िोडिीच्या अींमलबिाििीसाठी र्ासनाने कोिती 
कायशिािी केली िा करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारिे काय आिेत ? 
 
प्रा. िषाव गायििाड (१२-११-२०२०) : (१) हद.१९ सप् े्ंबर, २०१९ रोिीच्या र्ासन ननिशयान्िये 
इ.५ िी ि इ.८ िी चा िगश िोडण्याबाबत सुलाररत लोरि ननजश्चत करण्यात आले आिे. 
त्यानुसार शर्क्षि सींचालक (प्रािशमक) याींच्याकडून तपासिी करून प्रस्ताि र्ासनास सादर 
करण्याबाबत या र्ासन ननिशयान्िये सूधचत करण्यात आले आिे. 
(२) सदर र्ासन ननिशयानुसार कायशिािी करण्यात येत आिे 
(३) प्रश्न उद् ्ावत नािी 

___________ 
  

राज्यातील सिव अनुदाननत शाळाांची िामधगरी तपासणे ि आभासी िगव  
उभारण्याचा प्रस्ताि सादर िरण्याचे हदलेले ननदेश 

  

(१३)  २३६६ (०८-०४-२०२०).   श्री.विश्िनाथ भोईर (िल्याण पश्श्चम), श्री.अजय चौधरी 
(कशिडी), श्री.श्रीननिास िनगा (पालघर), श्री.मोहन मते (नागपूर दक्षक्षण), डॉ.राहूल पाटील 
(परभणी), श्री.शाांताराम मोरे (कभिांडी ग्रामीण), श्री.ज्ञानराज चौगुले (उमरगा), श्री.सांजय 
पोतनीस (िकलना), श्री.हदलीप लाांड े (चाांहदिली), श्री.सुननल राऊत (विक्रोळी), श्रीमती माधुरी 
कमसाळ (पिवती), श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाव), श्री.िैभि नाईि (िुडाळ), श्री.रणधीर सािरिर 
(अिोला पूिव), श्री.सुरेश (राजूमामा) भोळे (जळगाि शहर), श्री.प्रताप अडसड (धामणगाि रेल्िे), 
श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.सुननल िाांबळे (पुणे िॅन्टोन् मेंट), श्री.योगेश सागर (चारिोप) :   
सन्माननीय शालेय कशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) र्ासनाकडून अनुदान घेिा-या र्ाळाींची कामधगरी तपासिे ि सिश र्ाळाींमध्ये आभासी िगश 
(व्िच्युशअल क्लास रूम) उभारण्याबाबतचा प्रस्ताि र्ालेय शर्क्षि विभागाने सादर करण्याच े
ननदेर् मा. मुख्यमींत्री याींनी मािे िानेिारी, २०२० मध्ये िा त्यादरम्यान हदले आिेत, िे खरे 
आिे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त ननदेर्ानुसार आभासी िगाशचा प्रस्ताि विभागाने सादर केला आिे काय, 
(३) असल्हयास, प्रस्तािाच ेस्िरूप काय आिे, 
(४) असल्हयास, सदर प्रस्तािानुसार र्ासनान ेकोिती कायशिािी केली िा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची करिे काय आिेत ? 
  
 



वि.स. २८ (11) 

प्रा. िषाव गायििाड (०५-११-२०२०) : (१) िे अर्ींत: आिे. 
(२), (३) ि (४) राज्यातील ७६१ र्ाळाींमध्ये सदर प्रकल्हप राबविण्यात येत आिे. त्यामुळे तज्ञ 
शर्क्षकाींच्या मागशदर्शनाचा लाभ विद्यार्थयाांना िोिार आिे. 
(५) प्रश्न उद् ्ावत नािी. 
     ___________ 

  
ज्युबबली हायस्िुल (श्ज.चांिपूर) येथील विज्ञान प्रदशवनात विध्याथावना  

ननिृष्ट्ट दजावच ेभोजन देण्यात आल्याबाबत 
(१४)  २६४९ (०९-०४-२०२०).   श्री.सुभाष धोटे (राजूरा) : सन्माननीय शालेय कशक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ज्युत्रबली िायस्कुल (जि.चींद्रपरू) येिील विज्ञान प्रदर्शनात मािे डडसेंबर २०१९ मध्ये िा 
त्यादरम्यान विध्यािाशना भोिन ि नाश्ता ननकृष् दिाशचा देण्यात आला असून त्यामध्ये 
अळ्या आढळून आल्हयाच ेकािी विध्यािी ि शर्क्षकाींनी प्रर्ासनाच्या ननदर्शनात आिुन हदले 
िोते, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास याबाबत शर्क्षि विभागाकड ेतक्रार करण्यात आली मात्र प्रर्ासनाकडून याची 
दखल घेण्यात आली नािी, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्हयास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आिे काय, त्यात काय आढळून आले ि 
त्यानुसार विद्यार्थयाांना ननकृष् दिाशचे भोिन पुरवििाऱया पुरिठादार िा सींबधलत िबाबदार 
अधलकारी याींचेिर कोिती कारिाई केली िा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारिे काय आिेत ? 
 
प्रा. िषाव गायििाड (१२-११-२०२०) :(१) अींर्त: खरे आिे. 
(२) िे खरे नािी. 
     याबाबत शर्क्षि विभागाकड ेलेखी तक्रार प्राप्त झाली नािी. 
(३) ि (४) हदनाींक २६/१२/२०१९ रोिी सदर प्रकरिाबाबतच ेितृ्त दै.सकाळ या ितृ्तपत्रामध्ये 
प्रकाशर्त करण्यात आले. सदर प्रकरिाबाबत चौकर्ी सशमती गठीत करण्यात आली. चौकर्ी 
सशमतीच्या अििालािरून अळी आढळल्हयाबाबत शसध्द िोत नािी असा चौकर्ी सशमतीन े
अशभप्राय हदला आिे. त्यामुळे कारिाई करण्याचा प्रश्न उद् ्ावत नािी. 
     ___________ 

 
गोंहदया ि भांडारा श्जल्हयातील अिैध प्रिासी िाहतुि बाबत 

 (१५)  २९५२ (०९-०४-२०२०).   श्री.विजय रहाांगडाले (नतरोडा), श्री.विनोद अग्रिाल (गोंहदया) :   
सन्माननीय पररिहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गोंहदया ि भींडारा जिल्ह्यात विना परिाना काळया वपिळया ्ॅक्सी प्रिासी िाितकू करीत 
असल्हयान ेहदिसेंहदिस अपघाताच ेप्रमाि िाढत आिे, िे खरे आिे काय, 
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(२) असल्हयास, उक्त अिलै काळया वपिळया ्ॅक्सी मुळे पररििन विभागाला लाखो रुपयाींचा 
तो्ा सिन करािा लागत आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्हयास, र्ासनाने उक्त अिैल प्रिासी िाितूक िाींबविण्यासाठी कोिती कायशिािी केली  
िा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारिे काय आिेत ? 
 
अॅड. अननल परब (१८-११-२०२०) : (१) ि (२) िे खरे नािी. 
     तिावप, भींडारा जिल्ह्यात हद.१८.०६.२०१९ रोिी परिानालारक असलेले काळी वपिळी 
िािन क्रमाींक MH-३१-AP-८२४१ ताींत्रत्रक कारिामळेु नदीच्या पलुािरुन पडल्हयामुळे अपघात 
िोऊन एकूि ६ प्रिासी दगािल्हयाची घ्ना घडलेली आिे. 
(३) भींडारा ि गोंहदया येिील उप प्रादेशर्क पररििन अधलकारी कायाशलयाींच्या िायुिेग 
पिकाींद्िारे अिैलररत्या चालिाऱया िािनाींिर ननयशमतपिे कारिाई करण्यात येते.          
     भींडारा ि गोंहदया येिील उप प्रादेशर्क पररििन अधलकारी कायाशलयाींच्या िायुिेग 
पिकाींद्िारे परिानालारक काळी वपिळी सींिगाशतील िािनातून िोिाऱया क्षमतेपेक्षा िास्त 
प्रिासी िाितूक विरुध्द िेळोिेळी कारिाई कारिाईत करण्यात आली आिे. मािे एवप्रल, २०१८ ते 
सप् े्ंबर, २०१९ या कालािलीत िायूिेग पिकाींद्िारे ३९५ िािनाींिर कारिाई करण्यात आली 
असून सदर कारिाईतून रू.१४,५०,४१२/- इतके तडिोड र्ुल्हक िसूल करण्यात आलेले आिे. 
(४) प्रश्न उद् ्ावत नािी. 

___________ 
  

१ ली ते ७ िी सिव विषयाांसाठी एिच पुस्ति या एिात्मीि पाठ्यपुस्ति योजनेबाबत" 
 

(१६)  ३०८६ (०९-०४-२०२०).   श्री.िैभि नाईि (िुडाळ), डॉ.राहूल पाटील (परभणी), श्री.सांजय 
पोतनीस (िकलना) :  सन्माननीय शालेय कशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय:- 
(१) र्ासनान ेमिाराषट्र राज्य पाठ्यपुस्तक ननशमशती ि अभ्यासक्रम सींर्ोलन तिा बालभारतीकड े
१ ली त े७ िी च्या सिश विियाींसाठी एकच पुस्तक” एकात्मीक पाठ्यपुस्तक योिनेचा” ननिशय 
सोपविला आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, या ननिशयाच्या अनुिींगाने बालभारतीने सींकेतस्िळािर अपलोड करुन 
पालकाींकडून सुचना ि िरकती मागविल्हया आिेत, िे िी खरे आिे काय,   
(३) असल्हयास, त्या अनुिींगान ेपालकाींकडून आतापयांत ककती सुचना ि िरकती बालभारतीकड े
प्राप्त झाल्हया आिेत, 
(४) असल्हयास, त्यानसुार र्ासनाने कोिती कायशिािी केली िा करण्यात येत आिे, सदर 
योिनेच ेस्िरुप काय आिे ि त्याची अींमलबिाििी कें व्िापासून करण्यात येिार आिे तसचे 
कायशिािीची सद्यःजस्िती काय आिे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारिे काय आिेत ? 
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प्रा. िषाव गायििाड (१२-११-२०२०) : (१) ि (२) िे खरे आिे.  
(३) ि (४) याअनुिींगान ेपाठ्यपुस्तक मींडळाकड े हदनाींक २४.०२.२०२० अखेर एकूि ४६ सचूना 
प्राप्त झालेल्हया आिेत.यामध्ये र्ासनाच्या या ननिशयाच े स्िागत करण्यात आले आिे. तसेच 
कािी अशभप्रायाींमध्ये िा उपक्रम चाींगल्हया पद्धतीने प्रभािीपिे राबविण्यासाठी सूचना करण्यात 
आल्हया आिेत. 
     सद्यजस्ितीमध्ये र्ासनाच्या लोरिानुसार इयत्ता पहिली त ेसातिीच्या मराठी        
माध्यमातील विद्यार्थयाांसाठी - “एकात्मीक पाठ्यपुस्तक योिनेचा” िी पिदर्ी स्िरूपात 
राबिण्यात येिार आिे. यानसुार इयत्ताननिाय (पहिली ते सातिी) सिश विियाींसाठी एकच 
पाठ्यपुस्तक अर्ा स्िरूपात पषृठसींख्या विचारात घेऊन सिश विियाींच्या एकत्रत्रत स्िरूपातील 
पाठ्यपुस्तकाींचे तीन भाग तयार करण्यात आले आिेत. विद्यार्थयाांना िाविशक िेळापत्रकानुसार 
एक-एक करून िे तीन भाग स्ितींत्रपिे र्ाळेत सोबत घेऊन िाता येिार आिेत. र्ालेय ििश 
२०२०-२१ मध्ये िा पिदर्ी प्रकल्हप राज्य र्ैक्षणिक सींर्ोलन ि प्रशर्क्षि पररिद, मिाराषट्र, 
पुिे याींच्या ननयींत्रिाखाली अभ्यासला िािार आिे. ििशभरातील अभ्यासाच्या आलारे या 
प्रकल्हपाची अींमलबिाििी भविषयात व्यापक स्िरूपात करण्यासींदभाशतील सिशकि अभ्यास करून 
प्रस्ताि/अििाल त्याींचेमाफश त र्ासनाकड ेसादर करण्यात येिार आिे. 
(५) प्रश्न उद् ्ावत नािी.    

___________ 
  

बाशी शहरात अनधधिृत ि स्कॅ्रप ररक्षाांचे प्रमाण िाढल्याबाबत 
  

(१७)  ४४७९ (१०-०४-२०२०).   श्री.राम सातपुत े (माळकशरस) : सन्माननीय पररिहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बार्ी र्िरात अनधलकृत ि स्कॅ्रप ररक्षाींचे प्रमाि मोठ्या प्रमािात िाढले असून र्िरात 
बसची सोय नसल्हयाने प्रिाश्याींना ररक्षाने प्रिास करण्याशर्िाय गत्यींतर नािी परींतु स्कॅ्रप ि 
अनधलकृत ररक्षाींद्िारे प्रिास करताना प्रिार्ाींना नािक त्रास सिन करािा लागत आिेत याकड े
लक्ष िेलताना पोलीस प्रर्ासनामाफश त याींना मदत िोत असल्हयाचे ननदर्शनात आले आिे, िे खरे 
आिे काय, 
(२) असल्हयास, र्िरात नगरपररिदेच्या ितीन े शस्ी बसची सोय नसल्हयामुळे शर्क्षिासाठी ि 
िैद्यक य उपचारासाठी अनधलकृत ररक्षाींमलून प्रिास करािा लागत आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्हयास, ररक्षा चालकाींना त्रबल्हला, गििेर् तसेच शम्र नािी ि अन्य कायदेर्ीर बाबीींची 
पूतशता न करता अल्हपियीन मुलेिी ररक्षा सराशसपिे चालित आिेत, िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल्हयास, क्षमतेपेक्षा िास्त विद्यािी िाितूक करिाऱया ररक्षा र्िरात मोठ्या प्रमािात 
आिेत, िे िी खरे आिे काय, 
(५) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरिी र्ासनान े चौकर्ी केली आिे काय ि त्यानुसार दोिी 
अधलकाऱयाींिर कोिती कारिाई केली िा करण्यात येत आिे, नसल्हयास, ववलींबाची कारिे काय 
आिेत ? 
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अॅड. अननल परब (१८-११-२०२०) : (१) ि (२) िे खरे नािी. 
     बार्ी र्िराकरीता उप प्रादेशर्क पररििन कायाशलय, सोलापूर याींनी १३१२ ऑ्ोररक्षा ि 
१५ काळी वपिळी िीप ्ॅक्सी परिाने िारी केले आिेत. तिावप, ३७ अनाधलकृत ऑ्ोररक्षाींिर 
कारिाई करण्यात आली आिे. 
(३) ि (४) िे खरे नािी. 
     अर्ा प्रकारची िािन ेआढळल्हयास त्यािर कारिाई करण्यात येते. अर्ा १२२६ िािनाींिर 
जिल्हियात कारिाई करण्यात आली असनू त्यात ऑ्ोररक्षाींचा समािरे् आिे. 
(५) प्रश्न उद् ्ावत नािी. 

___________ 
  

पुणे-नाकशि महामागाविर िाहतूि ननयमाांचे उल्लांघन होत असल्याबाबत. 
  

(१८)  ५९७४ (१०-०४-२०२०).   श्री.हदलीप मोहहत-ेपाटील (खेड आळांदी) :   सन्माननीय 
पररिहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुिे-नाशर्क मिामागाशिर भोसरी ते चाकि दरम्यान तीन चाक  ररक्षा ि इतर िािन 
चालकाींकडून ननयमाच ेउल्हलींघन िोत असल्हयाच ेननदर्शनास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, प्रिासी ररक्षा ि इतर िािने या चौकात अिैलररत्या रस्त्यािर उभ्या असतात 
त्यामुळे िाितकू कोंडी िोऊन िािनाींच्या राींगा लागतात, िे िी खरे आिे काय,  
(३) असल्हयास, क्षमतेपेक्षा अधलक प्रिासी बसल्हयान ेअनेक िेळा अपघात िोत असनूिी िािन 
चालकाींकडून ननयमाच ेउल्हलींघन करिाऱयािर कारिाई केली िात नसल्हयाच ेहदसून आले, िे िी 
खरे आिे काय, 
(४) असल्हयास उपरोक्त प्रकरिाची र्ासनाने चौकर्ी केली आिे काय, चौकर्ीत काय आढळून 
आले ि त्यानुसार सींबधलताविरुद्ध कोिती कारिाई केली िा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारिे काय आिेत ? 
 
अॅड. अननल परब (१८-११-२०२०) : (१) ि (२) िे खरे आिे. 
(३) ि (४) पुिे नाशर्क मिामागाशिर भोसरी त े चाकि दरम्यान तीन चाक  ररक्षा ि इतर 
िािनाकडून ननयमाींचे उल्हलींघन िोत असल्हयाने उप प्रादेशर्क पररििन कायाशलय, वपींपरी-धचींचिड 
येिील िायुिेग पिकामाफश त ननयमीतपिे कारिाई केली िाते. मािे एवप्रल, २०१९ ते मािे 
िानेिारी २०२० या कालािलीत केलेल्हया कारिाईत ७२ िािने दोिी आढळून आली असून सदर 
कारिाईत रू.१,७३,०००/- इतका दींड ि रू.१६,००/- न्यायालयीन दींड अर्ी एकूि रु.१,८९,०००/- 
इतक  दींड िसूली करण्यात आलेली आिे.       
(५) प्रश्न उद् ्ावत नािी. 
     ______________________ 
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डोगांरखडाव (ता.िळांब, श्ज.यितमाळ) येथील बचतगटाना देण्यात आलेल्या  
रास्त भाि दिुानामध्ये अननयमीतता झाली असल्याबाबत 

 (१९)  ६१६७ (१४-०४-२०२०).  डॉ.अशोि उईिे (राळेगाि) :   सन्माननीय अन् न ि नागरी 
पुरिठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) डोगींरखडाश (ता.कळींब, जि.यितमाळ) येिील स्िाननकाींनी हदलेल्हया ननिेदनािरून बींद पडलेले 
रास्त भाि दकुान सबींलीत विभागाच्या अधलका-याने प्रिम प्रालान्य असलेल्ह या प्रेरिा बचत 
ग्ाला डािलून िय ि्ाची महिला बचत ग्, डोंगरखडाश, ता.कळींब, जि.यितमाळ याींच्या नाि े
मींिूर करण्यात आले असल्हयाचे हदनाींक २१ िानेिारी, २०२० रोिी िा त्यासुमारास ननदर्शनास 
आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, सबींधलत विभागान ेिय ि्ाची महिला बचतग्ाची ननिड कोित्या ननकिाद्िारे 
केली तसेच यात अननयशमतता झाल्हयाच ेननदर्शनास आले आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरिी र्ासनाने चौकर्ी केली आिे काय, चौकर्ीत काय आढळून 
आले ि त्यानुसार दकुान मींिूर करताींना अननयशमतता करिाऱयाींिर कोिती कारिाई केली िा 
करण्यात येत आिे, 
(४)  नसल्हयास, विलींबाची कारिे काय आिेत ? 
 
श्री. छगन भजुबळ (१३-१०-२०२०) : (१) ि (२) िे खरे नािी. 
     हद.३.११.२००७ रोिीच्या र्ासन ननिशयातील तरतुदीनुसार िािीरनाम्यातील मुदतीपयांत    
प्राप्त एकूि ६ अिाशचा सींपूिश प्रस्ताि सशमतीपुढे ठेिण्यात आला िोता. सदर सशमतीन े
छाननीअींती िय ि्ाची महिला बचत ग् िलशनक्षम ि कायशक्षम असल्हयान ेत्याींची ननिड केली 
आिे.यासींदभाशत प्रेरिा बचत ग्ाने उपायुक्त (पुरिठा) अमरािती विभाग, अमरािती याींच्याकड े
अपील केले असता उपायुक्त (परुिठा), अमरािती याींनी जिल्हिा पुरिठा अधलकारी, यितमाळ 
याींचे आदेर् कायम केले आिेत.  
(३) प्रश्न उद् ्ावत नािी. 
(४) प्रश्न उद् ्ावत नािी. 
     ___________ 

  
मराठिाडयातील िॉटरग्रीड योजना व्यिहायव नसल्याने  

निीन योजना िायावश्न्ित िरण्याबाबत 
 

 (२०) ६४६४ (०७-०४-२०२०). श्री.मोहनराि हांबड े (नाांदेड दक्षक्षण), श्री.अकमन पटेल 
(मुांबादेिी) : सन्माननीय पाणीपुरिठा ि स्िच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय:- 
  

(१) मराठिाडयातील नागरीकाींच्या वपण्याच्या ि र्ेतीच्या पाण्याचा प्रश्न कायमचा दरू 
करण्यासाठी गुिरातच्या लतीिर रुपये १५ ििार को्ी खचश करुन कायाशजन्ित करण्यात येिारी 
िॉ्रग्रीड योिना बींद करण्यात येिार असल्हयाचे मािे िानेिारी, २०२० मध्ये िा त्यादरम्यान 
ननदर्शनास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
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(२) असल्हयास, िॉ्नग्रीड योिना व्यििायश नसल्हयाच े मत तज्ञाींनी हदले असल्हयान े
मराठिाडयातील नागरीकाींचा वपण्याच्या ि र्ेतीच्या पाण्याचा प्रश्न कायमस्िरुपी 
सोडविण्याकररता निीन व्यििायश ि कायमस्िरुपी योिना अींमलात आिण्याबाबत र्ासनाने 
कोिती कायशिािी केली आिे िा करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारिे काय आिेत ? 
 
श्री. गुलाबराि पाटील (०८-१०-२०२०) :(१) िे खरे नािी. 
(२) िे खरे नािी. र्ासनान ेयोिना ्प्प्या्प्प्याने राबविण्याचे ठरविले आिे. 
(३) प्रश्न उद् ्ावत नािी. 
     ___________ 

  
महािीर नगर ते िाांहदिली स्टेशन (िाांहदिली, मुांबई) दरम्यान सुरु  

असलेल् या ररक्षा िाहतिू  बाबत 
 (२१)  ६४९० (१०-०४-२०२०).   श्री.सुनील राणे (बोरीिली) : सन्माननीय पररिहन मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई उपनगरातील काींहदिली (प) येि ेमिािीर नगर सींकल्हप िॉ्ेल ते काींहदिली  स््ेर्न 
दरम्यान गत चार ििाशपासून भारतीय िनता पा्ी ररक्षा िाितूक सेिा सींघ याींच्यामाफश त र्अेर 
ररक्षा सुरु असून ियाच मागाशिर दसु-या सींस्िेन े र्ेअर ररक्षा सरुु केल्हयामुळे त्याींच्यामध्ये 
भाींडिे िोण्याची र्क्यता असल्हयाने याबाबत चार ििाशपासून सुरु असलेल्हया सेिा सींघाला सुलभ 
सेिा देण्याबाबत योग्य ती कायशिािी करण्याकररता स्िाननक लोकप्रनतननलीींनी हदनाींक ४ 
िानेिारी, २०२० रोिी िा त्यादरम्यान प्रादेशर्क पररििन अधलकारी तिा अध्यक्ष, मुींबई 
मिानगर के्षत्र पररििन प्राधलकरि, मुींबई याींना लेखी ननिेदन हदले िोते, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, या लेखी ननिेदनानुसार र्ासनान ेकोिती कायशिािी केली िा करण्यात येत आिे 
तसेच याबाबत कोिता ननिशय घेण्यात आला आिे, 
(३)  नसल्हयास, विलींबाची कारिे काय आिेत ? 
 
अॅड. अननल परब (०६-१०-२०२०) : (१) ि (२) मुींबई मिानगर के्षत्र पररििन प्राधलकरिाच्या 
हद.१९.०६.२०२० रोिी झालेल्हया बैठक त र्ेअर -ए-ररक्षा स््ॅण्डिर िािन उभ े करण्याबाबत 
प्राधलकरिाव्दारे ननिशय घेण्यात आलेला आिे. 
(३) प्रश्न उद् ्ावत नािी. 
     ___________ 

  
नाांदेड येथील ग्यानमाता विद्याविहार शाळेने एिा मुलीला प्रिेश नािारल्याबाबत 

 

 (२२)  ७०६६ (१०-०४-२०२०).   श्री.बालाजी िल्याणिर (नाांदेड उत्तर) : सन्माननीय शालेय 
कशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) नाींदेड येिील ग्यानमाता विद्यावििार र्ाळेन े देर् रक्षिासाठी बशलदान हदलेल्हया र्हिद 
सींभािी कदम याींच्या मुलीला प्रिरे् नाकारल्हयाचे मािे िानेिारी, २०२० मध्ये िा त्यादरम्यान 
निदर्शनास आले आिे िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, र्ाळेन ेप्रिेर् नाकारण्याची कारिे काय आिेत, 
(३) असल्हयास, या प्रकरिी र्ासनाने चौकर्ी केली आिे काय ि त्यानुसार सींबधलत र्ाळा 
व्यिस्िापनािर कोिती कारिाई केली िा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्हयाि, ववलींबाची कारिे काय आिेत ?  
  
प्रा. िषाव गायििाड (१३-११-२०२०) : (१) िोय. 
(२) र्िीद सींभािी कदम याींच्या पाल्हयास र्ाळेमध्ये प्रिेर् देण्याबाबत शर्क्षिधलकारी 
(प्रािशमक), जिल्हिा पररिद याींनी शर्फारस केली िोती. तिावप, र्ाळेन े सदर पाल्हयास प्रिेर् 
हदला नािी. र्ाळेतील कमशचाऱयाने र्िीद कदम याींच्या पत्नीस मुख्याध्यापकाींना भे्ू न 
हदल्हयामुळे त्याींना प्रिेर् नाकारला असे त्याींना िा्ले ि त्याींनी याबाबत तक्रार केली ि त े
प्रसार माध्यमातून प्रकाशर्त झाले. तद्नींतर, र्ाळेचे मखु्याध्यापक याींनी जिल्हिाधलकारी याींच्या 
समक्ष सदर पाल्हयास सन्मानपूिशक प्रिेर् देण्याबाबत मान्य केले. 
(३) सदर र्ाळा बालकाींच्या मोफत ि सक्तीच्या शर्क्षिाचा अधलकार अधलननयम, २००९ मलील 
तरतुदीचा भींग करीत असल्हयान े तसेच कें द्रीय माध्यशमक शर्क्षि मींडळाच्या तरतुदीप्रमािे 
र्ाळा पुतशता करीत नसल्हयान े र्ाळेची सी.बी.एस.सी.बोडाशची मान्यता रद्द करण्याबाबत 
शर्क्षिधलकारी (प्रािशमक) जिल्हिा पररिद, नाींदेड याींनी प्रादेशर्क सींचालक, कें द्रीय माध्यशमक 
शर्क्षि मींडळ, पुिे याींच्याकड ेशर्फारस केली आिे. 
(४) प्रश्न उद् ्ावत नािी. 
     ___________ 

  
धुळे शहरातील अल्पसांख्याांि िस्तीांमध्ये मलुा-मुलीांसाठी िसतीगहृ बाांधण्याबाबत 

 

 (२३)  ७१६० (०६-०४-२०२०).   श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.अकमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.हहरामण खोसिर (इगतपूरी), श्रीमती प्रनतभा धानोरिर (िरोरा), श्री.सुभाष धोटे (राजूरा), 
श्री.वििास ठािरे (नागपूर पश्श्चम), श्री.सुरेश िरपुडिर (पाथरी) :   सन्माननीय अल्पसांख्याांि 
वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) लुळे र्िरातील अल्हपसींख्याींक िस्तीींमध्ये मुला-मुलीींसाठी िसतीगिृ ननमाशि करण्यात याि े
अर्ी मागिी स्िाननक नागरीकाींकडून िारींिार केली िात असल्हयाच ेहदनाींक १० फेब्रुिारी, २०२० 
रोिी िा त्यासुमारास ननदर्शनास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आिे काय ि त्यानुसार सदर मागिीच्या 
अनुिींगाने अल्हपसींख्याींक विद्यार्थयाांकरीता िसतीगिृ ननमाशि करण्याबाबत कोिती कायशिािी 
केली िा करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारिे काय आिेत ? 
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श्री. निाब मकलि (२३-१०-२०२०) : (१) प्रस्तुत प्रकरिी लोकप्रनतननलीीं कडून हदनाींक २१ 
सप् े्ंबर, २०२० रोिी जिल्हिाधलकारी, लुळे कायाशलयास ननिेदन प्राप्त झाले आिे.   
(२) ि (३) लळेु र्िरात अल्हपसींख्याक िस्तीमध्ये मुलामुलीींसाठी िसनतगिृ बाींलकामासाठी 
िमीन उपलब्ल करुन घेण्यासींदभाशत कायशिािी सुरु आिे. 
  

___________ 
  

आांतरराष्ट्रीय कशक्षण मांडळान ेननिडलेल्या ८१ शाळाांमध्ये विद्यार्थयाांना  
पाठ्यपुस्तिे उपलब्ध िरून देण्याबाबत 

 

 (२४)  ८९६६ (२९-०५-२०२०).   श्री.देिेंि फडणिीस (नागपूर दक्षक्षण पश्श्चम), श्री.चांििाांत 
(दादा) पाटील (िोथरुड), अॅड.आकशष शेलार (िाांिे पश्श्चम), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (कशडी), 
श्री.राम िदम (घाटिोपर पश्श्चम), श्री.अकभमन्यु पिार (औसा), श्री.मांगेश चव्हाण 
(चाळीसगाि), श्री.गणपत गायििाड (िल्याण पूिव), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), डॉ.बालाजी 
किणीिर (अांबरनाथ) :  सन्माननीय शालेय कशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय:- 
(१) आींतरराषट्रीय शर्क्षि मींडळाने ननिडलेल्हया ८१ र्ाळाींमध्ये इयत्ता पहिली ते पाचिीच्या 
िगाशत प्रिेर् देण्यात आलेल्हया विद्यार्थयाांना आींतरराषट्रीय दिाशचा सुलाररत अभ्यासक्रम ि 
पाठ्यपुस्तके तयार करून घेण्यासाठी र्ासनाने हदनाींक ३० माचश २०२० रोिी िा त्या सुमारास 
र्ासन ननिशयान्िये “राज्यस्तरीय अभ्यासक्रम ननशमशती सशमती” गठीत केली आिे, िे खरे आिे 
काय, 
(२) असल्हयास सशमतीच्या कायाांमध्ये आींतरराषट्रीय दिाशचा सलुाररत अभ्यासक्रम तयार करिे, 
त्याप्रमाि े पाठ्यपुस्तके ननशमशतीसाठी तज्ञ सशमतीच े गठन करिे तसेच र्ैक्षणिक ििश सुरू 
िोण्यापूिी पाठ्यपुस्तके उपलब्ल िोण्यासाठी आिश्यक त े ननयोिन ि सींननयींत्रि करिे या 
कामाींचा त्यात समािेर् आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्हयास, या सशमतीच्या आतापयांत ककती बैठका झाल्हया आिेत, 
(४) असल्हयास, कोरोनाचा प्रादभुाशि ि लॉकडाऊनचा कालािली विचारात घेता या ८१ र्ाळेतील 
विद्यार्थयाांना त्याींचे र्ैक्षणिक ििश िाया िाऊ नये याकर ज ता िेळेत पाठ्यपुस्तके उपलब्ल 
िोण्यासाठी उक्त सशमतीने तसेच र्ासनाने कोित ेननयोिन केले आिे,िा करण्यात येत अ ािे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारिे काय आिेत ? 
 
प्रा. िषाव गायििाड (२४-११-२०२०) : (१) िे अर्ींत: आिे. 
     राज्यातील सिशच र्ाळाींसाठी आींतरराषट्रीय दिाशचा अभ्यासक्रम तयार करण्यासाठी 
“राज्यस्तरीय अभ्यासक्रम ननशमशती सशमती” गठीत करण्यात आली आिे.  
(२) िे खरे आिे. 
(३) या सशमतीच्या आतापयांत चार बैठका झाल्हया आिेत. 
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(४) सिशच र्ाळेतील विद्यार्थयाांसाठी पाठ्यपुस्तके उपलब्ल करण्यात आली आिेत. शर्िाय ८१ 
र्ाळेतील शर्क्षकाींना Bridge Course Material ऑक््ोबर, २०२० च्या दसुऱया आठिड्यात 
उपलब्ल करुन देण्यात येिार आिेत. 
(५) प्रश्न उद् ्ावत नािी. 
     ___________ 

  
मुांबईतील िाांदरपाडा, दहहसर, पररसरातील कशधािाटप दिुानातून  

धान्याचा होत असलेला िाळाबाजार  
 

 (२५)  ११४६७ (११-०७-२०२०). श्रीमती याकमनी यशिांत जाधि (भायखळा), श्री.रमेश 
िोरगाांििर (भाांडूप पश्श्चम) : सन्माननीय अन् न ि नागरी पुरिठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई दहिसर येिील काींदरपाडा पररसरात कोरोना प्रादभुाशिाच्या पाश्िशभूमीिर गरीब ि गरि ु
नागरीकाींना भारतीय खाद्य ननगममाफश त शर्लािा्प दकुानदाराींना पुरविला िािारा पाििेतीन 
लाख रुपयाींचा गिू िप्त करुन काळाबािार करिाऱया दकुान मालकाींना गुन्िे र्ाखेच्या कक्ष १२ 
च्या पिकान ेअ्क केल्हयाच ेहद.२१ मे, २०२० रोिी िा त्यासमुारास ननदर्शनास आले आिे, िे 
खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, याबाबत र्ासनान ेचौकर्ी केली आिे काय, चौकर्ीत काय आढळून आले ि 
त्यानुसार काय कारिाई केली िा करण्यात येत आिे 
(३)  तसेच अर्ा प्रकारचा काळाबािार करिाऱया इतर ककती शर्लािा्प दकुानाींिर कोिती 
कारिाई करण्यात आली आिे, 
(४) असल्हयास, नागरीकाींची फसििूक िोऊ नये ि काळाबािार करिाऱया शर्लािा्प 
दकुानदाींरािर अींकुर् ठेिण्यासाठी र्ासनाने कोित्या उपाययोिना िा कायशिािी केली, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारिे काय आिेत ? 
 
श्री. छगन भजुबळ (१२-१०-२०२०) : (१) ि (२) िे खरे आिे. 
     गुन्िे प्रक्ीकरि र्ाखकेडून एम.एच.बी. पोलीस ठािे येिे वि.स्िा.गु.नों.क्र.२५४/२०२०   
अन्िये गुन्िा दाखल करण्यात आला आिे.  
(३) ि (४) सािशिननक वितरि व्यिस्िेअींतगशत वितरीत िोिाऱया अन्नलान्याचा गैरव्यििार 
िोऊ नये यासाठी िेळोिळेी दकुानाींच्या तपासण्या करुन ४ रास्तभाि दकुानाींची प्राधलकारपत्र े
ननलींत्रबत करण्यात आली आिेत ि १ दकुानाचे प्राधलकारपत्र रद्द करण्यात आले आिे. त्यापैक  
२ रास्त भाि दकुानदाराींविरुध्द िीिनािश्यक िस्त ूअधलननयम, १९५५ अन्िये सींबींधलत पोशलस 
ठािे येि ेगुन्िा दाखल करण्यात आला आिे.  
(५) प्रश्न उद् ्ावत नािी. 
     ___________ 
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बरडयाचीिाडी (ता.त्र्यांबिेश्िर, श्ज.नाकशि) येथील पाणी टांचाई दरू िरण्याबाबत 
(२६)  ११७१७ (१७-०९-२०२०).   श्रीमती सीमा महेश हहरे (सीमाताई) (नाकशि पश्श्चम) :   
सन्माननीय पाणीपुरिठा ि स्िच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बरडयाचीिाडी (ता.त्र्यींबकेश्िर, जि.नाशर्क) येिील वििीर कोरडी पडल्हयाने ग्रामस्िाींना 
पाण्यासाठी भ्कीं ती करािी लागत असल्हयान े िैतरिा लरिातनू पािी पुरिठा करण्याची 
मागिी ग्रामस्िाींनी जिल्हिाधलकारी, नाशर्क याींच्याकड ेकेली आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरिी र्ासनान ेचौकर्ी केली आिे काय, चौकर्ीत काय आढळून 
आले तसेच सदर गािातील पािी ी्ंचाई दरू करण्याच्यादृष्ीन े ॅ्ंकर अििा अन्य स्रोताद्िारे 
पािीपुरिठा करण्याबाबत कोिती कायशिािी केली िा करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारिे काय आिेत ? 
 
श्री. गुलाबराि पाटील (१९-१०-२०२०) : (१) तिशसलदार, ग्विकास अधलकारी, पींचायत सशमती 
त्र्यींबकेश्िर ि उपअशभयींता, ग्रामीि पािी पुरिठा जिल्हिा पररिद याींच्या सींयुक्त पाििी 
दरम्यान ग्रामस्िाींनी िैतरिा लरिातून पािी पुरिठा करण्याची मागिी केली आिे.  
(२) तिशसलदार, ग्विकास अधलकारी, पींचायत सशमती, त्र्यींबकेश्िर ि उपअशभयींता, ग्रामीि 
पािी पुरिठा जिल्हिा पररिद याींच्या सींयुक्त पाििी दरम्यान मािे मे, २०१९ मध्ये विहिर 
उद्भािाची पातळी कमी पिशन्यामळेु खोल गेल्हयान ेबडयाशची िाडीला पािी ी्ंचाईस सामोरे िािे 
लागल्हयाच ेआढळून आले. ्ाकेदेिगाि ग्रामपींचायत ्ँकरद्िारे बडयाशची िाडीतील विहिरीत पािी 
्ाकून त्याद्िारे पािी पुरिठा करण्यात येत िोता. सदर तळाच ेपािी काढण्यासाठी विहिरीत 
उतरत असल्हयाचे ननदर्शनास आले. त्यानींतर ग्रामपींचायतीस सूचना देऊन िािी ििश मलुन 
येिारी पाईप लाईन दरुूस्त करून पािी पुरिठा सुरू करण्यात आला. सदर िाडी ि गािाचा 
िलिीिन शमर्न सन २०२०-२१ या ििाशच्या आराखडयात समािेर् करण्यात आलेला आिे. 
(३) अर्ी बाब नािी.  
     ___________ 

  
खामगाि (श्जल्हा बुलढाणा) येथे खाद्य ननगमचा इलेक्रॉननि िाटा जप्त िेल्याबद्दल 

 

(२७)  ११८५९ (१४-०९-२०२०).   अॅड.आिाश फुां डिर (खामगाांि) : सन्माननीय अन् न ि नागरी 
पुरिठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) खामगाि (जि.बुलढािा) येिील िैलमापन र्ास्त्र विभागाने हदि्ाांक ३० एवप्रल, २०२० रोिी 
िा त्यासुमारास कारिाई करुन भारतीय खाद्य ननगमचा लान्य मोिमाप करिारा इलेक्ट्रॉननक 
ििन का्ा िप्त केला, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, ििन का्ा िप्त करण्याची कारिे काय आिेत, 
(३) असल्हयास, ििन काट्यात दोि ननमाशि करिाऱयाींिर कोिती कारिाई करण्यात आली, 
सदर प्रकार ककती हदिसापासून सुरू िोता तसेच आतापयांत ककती लान्याची अफरातफर 
करण्यात आली आिे ? 
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श्री. छगन भुजबळ (२७-१०-२०२०) : (१) मिाराषट्र राज्य िखार मिामींडळ याींचे े्ंभूिी फा्ा, 
खामगाींि येिील गोडाऊन ब्लॅकस््ोन लॉजिजस््क प्रायव्िे् शलशम्ेड याींनी शलििर घेतलेले 
असून तेिील का्ा ब्लॅकस््ोन लॉजिस््ीक प्रायव्िे् शलशम्ेड याींच्या मालक चा आिे. सदर 
काट्याच ेइींडडके्र हद. २९/४/२०२० रोिी िप्त करण्यात आले आिे. 
(२) ननरीक्षक, िैल मापन र्ास्त्र, खामगाींि विभाग याींनी हद. २९/४/२०२० रोिी मेससश 
ब्लॅकस््ोन लॉजिस््ीक प्रा. शल. याींच्या खामगाींि येिील गोडाऊनला भे् हदली असता तपासिी 
दरम्यान तेिील ि-ेत्रब्रि चे इींडडके्र नादरुुस्त असल्हयाचे आढळून आले.  नविन इींडडके्र 
लािण्यासाठी र्ासनाची परिानगी न घेतल्हयान ेिैल मापन र्ास्त्र ननयम २००९ च ेकलम ८(३) 
नूसार तसेच मिाराषट्र िैल मापन र्ास्त्र (अींमलबिाििी) ननयम, २०११ च े कलम १८ (३) 
नूसार ख्ला नोंदिून इींडडके्र िप्त केले आिे. 
(३) सदर प्रकरिी मेससश ब्लॅकस््ोन लॉजिजस््क प्रायव्िे् शलशम्ेड याींचेकडून दींडापो्ी प्रर्मन 
र्ुल्हक रक्कम रु. २८,००० /- एिढे प्रर्मन र्ुल्हक िसूल करण्यात आले आिे. 
  

___________ 
  

राज्यात पयवटन व्यिसायाला पुिवित चालना देण्याबाबत 
  

(२८)  ११९४३ (१६-०९-२०२०).   श्रीमती मननषा चौधरी (दहहसर) :   सन्माननीय पयवटन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोरोनाच्या प्रादभुाशिामुळे राज्यातील नागरीकाींच्या प्रिासािर आणि पयश् नािर मोठा 
पररिाम झाला आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, या व्यिसायािर अिलींबून असलेल्हया लाखो लोकाींच्या नोक-या िाण्याचा लोका 
ननमाशि झाला आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्हयास, याबाबत र्ासनान ेचौकर्ी केली आिे काय, चौकर्ीत काय आढळून आले ि 
त्याअनुिींगान े पयश् न व्यिसायाला पुिशित चालना शमळण्यासाठी कोिती कायशिािी िा 
उपाययोिना केली िा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारिे काय आिेत ॽ 
 
श्री. आहदत्य ठािरे (०२-११-२०२०) : (१) ि (२) िोय, िे खरे आिे. 
(३) पयश् न व्यिसायाला पुिशित चालना शमळण्यासाठी विविल उपाययोिना करण्यात येत 
असून राज्यातील पयश् नस्िळे, िॉ्ेल्हस, रेस््ॉरीं्स ्कोजव्िड-१९ च्या ननबांलाींच ेपालन करुन सुरु 
करण्यास परिानगी देण्यात आली आिे. कोजव्िड ननबांलाचे पालन करुन छोट्या सिलीींच े
आयोिन करण्यास परिानगी देण्यात आली आिे. आदरानतर्थय के्षत्राला प्रोत्सािन देण्यासाठी या 
के्षत्रात व्यिसाय सुरु करण्यासाठी लागिाऱया परिानग्याींची सींख्या १० इतक  कमी करण्याचा 
ननिशय घेण्यात आला आिे. 
(४) प्रश्न उद् ्ावत नािी. 

__________ 
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औद्योधगि प्रकशक्षण सांस्था (आयटीआय) प्रकशक्षणार्थयाांना शासन ननणवयाप्रमाण े 
इयत्ता १० िी ि इयत्ता १२ िी चा समिक्ष दजाव प्राप्त होणेबाबत 

 

 (२९)  १२०५४ (१३-०९-२०२०).   श्री.अशोि पिार (कशरुर), श्री.हदलीप मोहहते-पाटील (खेड 
आळांदी), श्री.सुननल हटांगरे (िडगाि शेरी), श्री.चेतन तुपे (हडपसर) : सन्माननीय िौशल्य 
वििास, रोजगार ि उद्योजिता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१)  राज्यात र्ासक य ि खािगी औद्योधगक प्रशर्क्षि सींस्िेत (आय्ीआय) व्यिसाय वििय 
उत्तीिश िोिाऱ या विद्यार्थयाशना इयत्ता १० िी इयत्ता १२ िी ची समकक्षता देिेबाबत हदनाींक 
२७ सप् े्ंबर २०१८ रोिी र्ासन ननिशय काढला आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त र्ासन ननिशयाप्रमािे खािगी ि र्ासक य औद्योधगक प्रशर्क्षि 
सींस्िेने माध्यशमक र्ाळाींप्रमाि े राज्य मींडळाकडून मींडळ मान्यता ि मींडळ साींकेताींक घेिे 
आिश्यक असताना मोिक्याच सींस्िेने मान्यता ि साींकेताींक क्रमाींक घेतला आिे िे िी खरे 
आिे काय, 
(३) असल्हयास, इयत्ता १० िी ि इयत्ता १२ िी समकक्षतेसाठी विद्यार्थयाशनी सबींधलत 
औद्योधगक प्रशर्क्षि सींस्िेमाफश त अिश करिे आिश्यक असतानािी कािी खािगी ि र्ासक य 
औद्योधगक प्रशर्क्षि सींस्िनेे मींडळ मान्यता ि मींडळ साींकेताींक प्राप्त करुन न घेतल्हयान े
विद्यार्थयाशचे नकुसान िोत आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल्हयास, याबाबत र्ासनान ेचौकर्ी केली आिे काय ि त्यानुसार औद्योधगक प्रशर्क्षि 
सींस्िेतील प्रशर्क्षिार्थयाांना र्ासन ननिशयाप्रमािे इयत्ता १० ि इयत्ता १२ िी समकक्ष दिाश 
प्राप्त करुन देण्याबाबत कोिती कायशिािी केली िा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारिे काय आिेत ? 
 
श्री. निाब मकलि (०४-११-२०२०) : (१) िोय, िे खरे आिे. (२) िोय िे अींर्त: खरे आिे. 
(३) नािी िे खरे नािी. र्ासक य ४१७ औदयोधगक प्रशर्क्षि सींस्िाींपैक  १७८ ि खािगी ५५९ 
औदयोधगक प्रशर्क्षि सींस्िाींपकै  २८२ सींस्िाींना साींकेताींक प्राप्त झाला आिे. ि उिशररत 
सींस्िाींकडून साींकेताींक प्राप्त करुन घेण्याची कायशिािी सुरु आिे.   
(४) ि (५) प्रश्न उद् ्ावत नािी. 
     ___________ 

  
नाांदेड श्जल््यासह राज्यातील ग्रामीण भागातील विद्यार्थयाांना श्जल्हा पररषदेच्या शाळाांमध्ये 

ननिृष्ट्ट दजावच्या पोषण आहाराच ेिाटप होत असल्याबाबत 
 

 (३०)  १२११२ (१३-०९-२०२०).   श्री.अशोि पिार (कशरुर), श्री.हदलीप मोहहते-पाटील (खेड 
आळांदी), श्री.सुननल हटांगरे (िडगाि शेरी), श्री.चेतन तुपे (हडपसर), डॉ.तुषार राठोड (मखुेड) :   
सन्माननीय शालेय कशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नाींदेड जिल्ह्यासि राज्यातील ग्रामीि भागातील विद्यार्थयाांना जिल्हिा पररिदेच्या 
र्ाळाींमध्ये र्ासनाच्या ितीने र्ालेय पोिि आिार हदला िातो िे खरे आिे काय, 
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(२) असल्हयास, विद्यार्थयाांना िा्प करण्यात येत असलेल्हया पोिि आिारामध्ये गिू ताींदळु 
इत्यादीींचा समािेर् असनू िा पोिि आिार अनेक िेळा ननकृष् दिाशचा असल्हयाच्या तक्रारी 
येत असतात, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्हयास, नाींदेड जिल्ह्यातील जिल्हिा पररिदेच्या र्ाळाींमध्ये पुरिठा करण्यात येिारे 
र्ालेय पोिि आिाराचे लान्य ननकृषठ दिाशचे असल्हयाचे मािे-िानेिारी, २०२० मध्ये िा त्या 
दरम्यान ननदर्शनास आले आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल्हयास, याबाबत र्ालेय व्यिस्िापन सशमती, शर्क्षक ि मुख्याध्यापकाींनी िारींिार 
सींबींधलत अधलकाऱ याींकड ेतक्रारी करुनिी त्याकड ेिािीिपुिशक दलूशक्ष करण्यात येत, आिे िे िी 
खरे आिे काय, 
(५) असल्हयास, र्ासनान ेया पोिि आिार िा्पामध्ये अधलक पारदर्शकता येण्यासाठी तसेच 
विद्यार्थयाांना ननकृष् दिाशच ेपोिि आिाराच ेिा्प िोऊ नये याकररता कोिती कायशिािी केली 
िा करण्यात येत आिे, 
(६)  नसल्हयास, ववलींबाची कारिे काय आिेत ? 
 

प्रा. िषाव गायििाड (२४-११-२०२०) : (१) िे खरे आिे. 
(२) िे खरे नािी. 
(३) ि (४) िे खरे नािी. 
(५) पुरिठेदारामाफश त लान्यादी मालाचा पुरिठा केल्हयानींतर सदर माल प्रिमदर्शनी ननकृष् 
दिाशचा आढळल्हयास तो बदलून देण्याबाबतची कायशिािी करण्यात येत.े तसेच, र्ाळाींना िा्प 
करण्यात आलेल्हया ताींदळू ि लान्यादी मालाच े नमून े ननयशमतरीत्या प्रादेशर्क आरोग्य 
प्रयोगर्ाळेमध्ये तपासनू घेण्यात येतात. प्रयोगर्ाळेकडून अन्न सुरक्षा ि मानके कायदा, २००६ 
मलील तरतुदीनुसार समालानकारक अििाल प्राप्त झाल्हयानींतरच पुरिठा केलेल्हया मालाची 
देयके अदा करण्यात येतात. 
(६) प्रश्न उद् ्ावत नािी. 
     ___________ 

  
राज्यात विशेषत: अहमदनगर शहर ि िैभििाडी (ता.कसांधुदगुव) शहरात  

कशिभोजन थाळी योजनेत झालेल्या गैरव्यिहाराबाबत 
 

 (३१)  १२२९१ (११-०७-२०२०).   श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (कशडी), श्री.देिेंि फडणिीस 
(नागपूर दक्षक्षण पश्श्चम), श्री.चांििाांत (दादा) पाटील (िोथरुड), अॅड.आकशष शेलार (िाांिे 
पश्श्चम), श्री.राम िदम (घाटिोपर पश्श्चम), श्री.अकभमन्य ु पिार (औसा), श्री.सुधीर 
मुनगांटीिार (बल्लारपूर), श्री.गणपत गायििाड (िल्याण पूिव), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), 
श्री.प्रताप अडसड (धामणगाि रेल्िे) : सन्माननीय अनन् ि नागरी पुरिठा आणण ग्राहि 
सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यात गरीब िनतेसाठी सुरु करण्यात आलेल्हया शर्िभोिन योिनेत गैरव्यििार ि 
अननयशमतता िोत असल्हयाच्या तक्रारी राज्यभरातून प्राप्त िोत असल्हयाचे मािे एवप्रल-मे, २०२० 
च्या सुमारास ननदर्शनास आले आिे, िे खरे आिे काय, 



वि.स. २८ (24) 

 
(२) असल्हयास, अिमदनगर जिल्ह्यात एका लोकप्रनतननलीींनी नगर र्िरातील १० 
शर्िभोिनालयामध्ये हदनाींक २२ माचश, २०२० ते हदनाींक १० एवप्रल, २०२० या लॉकडाऊन ि 
सींचारबींदीच्या काळात १ लाख ११७ ििाींनी भोिन घेतल्हयाबाबत र्ींका उपजस्ित करून, बोगस 
ि असत्य माहिती पुरिून फक्त िाळ्याींची सींख्या िाढिून र्ासनाची फसििूक करण्यात येत 
असल्हयाची तक्रार जिल्हिा पोशलस दलाच्या आधिशक गुन्िे र्ाखेकड ेकेली आिे, िे खरे आिे काय, 
(३) असल्हयास, िैभििाडी (ता.शसींलुदगुश) येिील एका पक्षाच ेर्िराध्यक्ष याींनी िातािरील िोम 
क्िॉरीं्ाईनचा शर्क्का लपिून शर्िभोिन योिनेचा ठेका शमळविल्हयाबाबतची तक्रार तालुका 
प्रर्ासनाकड ेप्राप्त झाली आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल्हयास, उपरोक्तप्रकरिी र्ासनाने चौकर्ी केली आिे काय, चौकर्ीत काय आढळून    
आले ि त्यानसुार काय कायशिािी केली आिे िा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारिे काय आिेत ? 
 
श्री. छगन भजुबळ (२०-१०-२०२०) : (१) िोय.  
     अिमदनगर जिल्हिा पोलीस दलाच्या आधिशक गुन्िे र्ाखेस मा.विलानसभा सदस्य याींचा 
शर्िभोिन योिनेत भ्रष्ाचार करिा-याींविरुद्ध गुन्िा दाखल करिेबाबत हद. १४.०५.२०२० रोिी 
चोकर्ी कररता तक्रार अिश प्राप्त झाला आिे.     
(२) हद.२२.०३.२०२० ते हद. १०.०५.२०२० या कालािलीत अिमदनगर र्िरातील एकूि १० 
शर्िभोिन कें द्राींकडून वितरीत करण्यात आलेल्हया शर्िभोिन िाळ्याींची सींख्या १,००,११७ एिढी 
आिे. र्ासन पररपत्रक क्र. शर्भोिा-२०१९/ प्र. क्र. ५१ (अ)/ नाप-ु१७, हद. २६.०३.२०२० अन्िये 
शर्िभोिन िाळी लाभार्थयाांना र्क्यतो आिेजष्त स्िरुपात उपलब्ल करून देिेबाबत ि 
कोित्यािी पररजस्ितीत रस्त्यािरील बघेर, स्िलाींतरीत ि बािेर गािच े विद्यािी उपार्ी 
राििार नािीत याबाबत दक्षता घेण्याचे ननदेर् हदले आिेत. कोरोना वििािू प्रादभुाशिाच्या 
पाश्िशभूमीिर स्िलाींतरीत, बािेरगािचे विद्यािी, रस्त्यािरील बेघर, गरीब ि गरि ू इ. ची 
िेििाअभािी िाल-अपेष्ा िोऊ नये म्ििून सदर व्यक्ती िास्तव्यास असलेल्हया हठकािी 
आिेष्ीत स्िरुपात शर्िभोिन िाळी पोिोच करण्याच े ननदेर् देण्यात आले िोते. त्यानुसार 
उपरोक्त कालािलीत लाभार्थयाांना शर्िभोिन िाळी आिेष्ीत स्िरुपात पुरविण्यात आलेली 
आिे. 
(३) िे खरे नािी. 
     परींतु सदर बाब ब्रेककीं ग मालििी या ितृ्तिहिनीने प्रशसद्ध केल्हयाची बाब ननदर्शनास आली 
आिे. 
(४) तिशसलदार, िैभििाडी याींचेमाफश त चौकर्ी करून सदर कें द्र रद्द करण्यात आले आिे. 
(५) प्रश्न उद् ्ावत नािी. 

___________ 
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राज्यातील सिव शाळा बांद ठेिण्यात आल्याने लाखो विद्यार्थयाांच े 
शैक्षणणि नुिसान होत असल्याबाबत 

 

(३२)  १२४१८ (१३-०९-२०२०).   श्री.श्रीननिास िनगा (पालघर), श्री.सुननल प्रभ ू (हदांडोशी), 
श्री.प्रताप सरनाईि (ओिळा माश्जिडा) :   सन्माननीय शालेय कशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सींपूिश देर्ासि राज्यात कोरोना िायरसच्या पसरलेल्हया आिाराने राज्यातील सिश र्ाळा बींद 
ठेिण्यात आल्हयान ेलाखो विद्यार्थयाांचे र्ैक्षणिक नुकसान िोत आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) तसेच करोना सींसगश विचारात राज्य र्ैक्षणिक सींर्ोलन पररिदेमाफश त र्ैक्षणिक ििाशसाठी 
प्रत्येक इयत्तचेा अभ्यासक्रम कािी प्रमािात कमी करण्याचा विचार करुन ऑनलाईन ताशसका 
आणि उपक्रमाचे िेळापत्रक तयार करण्यात येत आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्हयास, र्ैक्षणिक ििश उशर्रा सुरु झाल्हयास पुढील ििाशच्या िळेापत्रकात बदल करिे 
आिश्यक असून र्ाळाींमध्ये एका ििाशत ६०-७० विद्यािी दा्ीि्ीने बसल्हयान ेकोरोना सींसगश 
विचारात घेता यािर पयाशयी व्यिस्िा करिेबाबत र्ासनातफे कोिती कायशिािी करण्यात येिार 
आिे, 
(४) तसेच ्ाळेबींदी मागे घेण्यात आली तरीिी नजिकच्या काळात कोरोना सींसगाशचा लोका 
सींपिार नसल्हयाने याबाबत विद्यार्थयाांची सुरक्षक्षतता आणि शर्क्षि व्यिस्िा सुरु ठेिण्याच्या 
दृष्ीने र्ासनान ेकोित्या उपाययोिना केल्हया िा करण्यात येत आिेत ि त्याच ेस्िरूप काय 
आिे िा याबाबत सुरू असलेल्हया कायशिािीची सद्य:जस्िती काय आिे, 
(५) नसल्हयास विलींबाची कारिे काय आिेत ? 
 
प्रा. िषाव गायििाड (२४-११-२०२०) : (१) िे खरे नािी. 
(२) िे खरे आिे. 
(३) र्ासन ननिशय हदनाींक १५ िून, २०२० अन्िये र्ैक्षणिक ििश िेळेिर म्ििि े हदनाींक १५ 
िून, २०२० रोिी सुरू करण्यात आले आिे. तसेच, या र्ासन ननिशयान्िये र्ाळा सुरू 
करिेबाबत तसेच गदी ्ाळिेसाठी मागशदर्शक सूचना ननगशशमत करण्यात आल्हया आिेत. 
(४) सिश विद्यार्थयाांना गुगल क्लासरूम, दरुदर्शन, रेडीओ, जिओ ह्व्िी तसेच बिृन्मुींबई 
मिानगरपाशलकेच्या य-ुट्युब चॅनल्हस ि झमु ॲपद्िारेिी ऑनलाईन शर्क्षि देण्याची व्यिस्िा 
करण्यात आली आिे. तसेच र्ाळा सुरू झाल्हयानींतर मुलाींच्या सुरक्षक्षततेसाठी आिश्यक 
मागशदर्शक सूचना (SOP) िारी करण्यात आल्हया आिेत. 
(५) प्रश्न उद् ्ावत नािी. 

___________ 

  
जुना बधुगाि (श्ज.साांगली) रस्त्यािरील नव्याने मांजूर िरण्यात आलेले प्रादेकशि पररिहन 

विभागाचे (आरटीओ) िायावलय ननधीअभािी ि जागेअभािी अद्याप बांद असल्याबाबत 
 

 (३३)  १२४९५ (१६-०९-२०२०).   श्री.धनजांय (सुधीर) गाडगीळ (साांगली), श्री.अननल बाबर 
(खानापूर) :   सन्माननीय पररिहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) िुना बुलगाि (जि.साींगली) रस्त्यािरील नव्याने मींिूर करण्यात आलेले प्रादेशर्क पररििन 
विभागाच्या कायाशलयाचे काम मींिरू ननली ि िागेअभािी प्रलींत्रबत आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त मींिूर कायाशलयार्ेिारी ब्रेक ्ेस्् टॅ्रक ि इतर कायाशलयीन कामाकररता 
आिश्यक असिारी िागा शमळिेबाबतचा र्ासनास सादर करण्यात आलेला प्रस्ताि देखील 
प्रलींत्रबत आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्हयास, सद्यजस्ितीत प्रर्ासक य कायाशलयाच े कामकाि साींगली येिील िसींतदादा 
औद्योधगक िसाितीतील खासगी िागेत टॅ्रक तसेच इतर कायाशलये शमरि येिील सािळी येि े
सुरू असल्हयाच ेमािे मे, २०२० मध्ये िा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(४) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरिी र्ासनान ेचौकर्ी केली आिे काय, चौकर्ीत काय आढळून 
आले ि त्यानुसार नव्याने मींिूर करण्यात आलेले प्रादेशर्क पररििन विभागाच ेकायाशलय सुरू 
करिेच्या दृष्ीने मींिूर असलेला ननली त्िररत िगश करून प्रलींत्रबत असलेल्हया िागेच्या 
प्रस्तािास तत्काळ मींिुरी देण्याबाबत कोिती कायशिािी केली िा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारिे काय आिेत ? 
 
अॅड. अननल परब (२४-११-२०२०) : (१) ि (२) मौिे साींगली येिील ग् क्र.१३८,१३९,१४०/२ 
मलील ४४.७६ आर िमीनीिरील इमारतीमध्ये उप प्रादेशर्क पररििन कायाशलय सुरु 
करण्यासाठी सदर इमारतीची दरुुस्ती, िायररींग ि इतर कामकाि करण्यासाठीच्या 
रु.४६,७०,८००/- इतक्या खचाशच्या अींदािपत्रकास र्ासन ननिशय हद.१५.०१.२०१९ अन्िये मान्यता 
देण्यात आली असून सदर कामासाठी सन २०२०-२१ या आधिशक ििाशसाठी ननली अिशसींकल्हपीत 
करण्यात आला आिे. 
     सदर कायाशलयाच्या लगत असलेली १ िेक््र १५ आर इतक  िागा ब्रके ्ेस्् टॅ्रक ि 
ड्रायव्िीींग ्ेस्् टॅ्रक साठी उपलब्ल करुन देिेबाबतचा मागिी प्रस्ताि जिल्हिाधलकारी साींगली 
याींचेकड ेसादर करण्यात आला आिे. 
(३) िोय. 
(४) ि (५) प्रश्न उद् ्ावत नािी. 
    ___________ 

  
िेशरी कशधापबत्रिा धारिाांच्या िावषवि उत्पनाची मयावदा िाढविणेबाबत 

  

(३४)  १२५०८ (१५-०८-२०२०).   श्री.रविांि िायिर (जोगेश्िरी पूिव) :   सन्माननीय अन् न ि 
नागरी पुरिठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) राज्यात अन्न ि नागरी परुिठा विभागामाफश त िाविशक उत्पनाींचा ननकि ठेिून विविल 
िगाशतून नागरीकाींना शर्ला वितरीत केला िातो, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, अींत्योदय (दाररद्र्यरेिेखालील कु्ुींबे) वपिळे, प्रालान्य िगश कु्ुींबातील केर्री ि 
बेघर कु्ुींबासाठी तात्पुरत ेगुलाबी काडश विभागामाफश त वितरीत करण्यात आले आिे, िे िी खरे 
आिे काय, 
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(३) असल्हयास, कें द्र र्ासनाच्या राषट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याींतगशत ज्याींचे िाविशक उत्पन्न 
रुपये ५९०००/- एिढे आिे त्याींचा प्रालान्य िगाशत समािेर् करून शर्ला वितरीत केला िातो 
परींतु केर्री काडश लारक असून िाविशक उत्पन रुपये ५९००१/- ते १,०००००/- पयांत आिे अश्या 
काडश लारकाींना र्ासनाच्या शर्ला वितरिाचा लाभ शमळत नसल्हयाने ते र्ासनाच्या या शर्ला 
योिनेपासून िींधचत रिात आिेत, िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल्हयास, यामुळे राज्यातील सगळ्याच केर्री काडशलारकाना शर्ला वितरिाचा लाभ घेता 
येत नसल्हयान े केर्री काडश लारकाींची िाविशक उत्पन मयाशदा िाढविण्यासाठी र्ासनान ेकोिती 
कायशिािी केली िा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारिे काय आिेत ? 
 

श्री. छगन भजुबळ (१२-१०-२०२०) : (१) िोय. 
(२) अींर्त: खरे आिे. विभागामाफश त िाविशक कौ्ुींत्रबक उत्पन्नाच्या आलारे शर्लापत्रत्रका वितरीत 
करण्यात येतात. त्यानुसार ₹ १५,०००/- पयांत िाविशक कौ्ुींत्रबक उत्पन्न असिाऱया कु्ुींबाींना 
दाररद्र्यरेिेखालील (त्रबपीएल) वपिळी शर्लापत्रत्रका, रु.१५,०००/- ते रु.१ लक्ष पयांत िाविशक 
कौ्ुींत्रबक उत्पन्न असिाऱया कु्ुींबाींना दाररद्र्यरेिेिरील (एपीएल) केर्री शर्लापत्रत्रका, रु. १ लक्ष 
पेक्षा अधलक िाविशक कौ्ुींत्रबक उत्पन्न असिाऱया कु्ुींबाींना दाररद्र्यरेिेिरील (एपीएल) र्भु्र 
शर्लापत्रत्रका वितरीत करण्यात येते.  
(३) राषट्रीय अन्नसुरक्षा अधलननयम, २०१३ अींतगशत कें द्र र्ासनाने हदलेल्हया इष्ाींकाच्या मयाशदेत 
लाभार्थयाांची ननिड कराियाची असल्हयान े त्याबाबत हद. १७.१२.२०१३ च्या र्ासन ननिशयान्िये 
केर्री शर्लापत्रत्रकालारकाींमलून प्रालान्य कु्ुींब लाभार्थयाांची ननिड कररता ननकि वििीत 
करण्यात आले आिेत. त्यानुसार ग्रामीि ि र्िरी भागातील अनकु्रम े रु.४४,०००/- ि 
रु.५९,०००/- िाविशक कौ्ुींत्रबक उत्पन्न असिाऱया केर्री शर्लापत्रत्रकालारकाींचा राषट्रीय 
अन्नसुरक्षा अधलननयम, २०१३ अींतगशत प्रालान्य कु्ुींब लाभािी म्ििून समािेर् करण्यात आला 
आिे. 
     ग्रामीि भागातील रु.४४,०००/- ते रु.१ लक्ष ि र्िरी भागातील रु.५९,०००/- ते रु.१ लक्ष 
िाविशक कौ्ुींत्रबक उत्पन्न असिाऱया केर्री शर्लापत्रत्रकालारकाींना राषट्रीय अन्नसुरक्षा 
अधलननयम, २०१३ अींतगशत समािरे् करण्यात आलेला नािी. 
(४) राषट्रीय अन्नसुरक्षा अधलननयम, २०१३ अींतगशत प्रालान्य कु्ुींब लाभार्थयाांमध्ये समािेर् न 
झालेल्हया राज्यातील १४ र्ेतकरी आत्मित्याग्रस्त जिल्ह्यातील केर्री शर्लापत्रत्रकालारक 
र्ेतकऱयाींना प्रालान्य कु्ुींब लाभार्थयाांप्रमािेच सिलतीतील अन्नलान्याचा लाभ देण्यात येत 
आिे. 
     राज्यात शर्लापत्रत्रकाींच ेसींगिक करिाच/े आलार शसडीींगच ेकाम प्रगतीपिािर असून सदर 
काम पूिश झाल्हयानींतर राषट्रीय अन्नसुरक्षा अधलननयम, २०१३ अींतगशत समािेर् न झालेल्हया 
केर्री शर्लापत्रत्रकालारकाींना अन्नलान्याचा लाभ देण्याचा ननिशय घेण्याबाबत हद.१५.०१.२०१६ 
च्या र्ासन ननिशयान्िये घेण्यात आला आिे.   
(५) प्रश्न उद् ्ावत नािी.   

___________ 
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आय.टी.आय. ननदेशि सांघटनेच्या मागण्याांबाबत 
 

 (३५)  १२५४३ (१३-०९-२०२०). श्रीमती सलुभा खोडिे (अमरािती) : सन्माननीय िौशल्य 
वििास, रोजगार ि उद्योजिता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) व्यिसाय शर्क्षि ि प्रशर्क्षि सींचालनालयाच्या अखत्यारीतील प्राचायश िगश-२ पदािर 
अन्यायकारक पद्धतीने िोत असलेले पदोन्नती लोरि सुलाररत करिेबाबत मिाराषट्र राज्य 
आय.्ी.आय. ननदेर्क सींघ्नेच्या गत िीस ििाांपासूनच्या मागिीस अनसुरून र्ासन ि 
प्रर्ासन स्तरािर झालेल्हया चचनेींतर सिश पदाींच ेसेिार्ती सलुाररत करिेबाबत उच्च्स्तरीय 
सशमती गठीत करण्यात आली िोती, िे खरे आिे काय, 
(२) तसेच, र्ासक य आय.्ी.आय. मलील अडचिीबाबत मा.मींत्री कौर्ल्हय विकास ि 
उद्योिकता, सधचि, कौर्ल्हय विकास उद्योिकता, मा.सींचालक व्य.शर्. प्रशर्, ि मा.श्री.विक्रम 
काळे, ववध्ाि पररषद सदस्य ि सींघ्ना पदाधलकारी याींच्या हदनाींक २१ िानेिारी, २०२० रोिी 
झालेल्हया सींयुक्त बैठक मध्ये आय.्ी.आय. मलील सिश सींिगाशच ेसेिार्ती ननयम मींिुरीसाठीचे 
प्रस्ताि १५ हदिसाींमध्ये पाठविण्याचे ठरविण्यात आले िोते, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्हयास, त्यानुिींगान े प्रस्ताि पाठविण्यात आला आिे काय, असल्हयास तो मींिूर   
करण्यात आला आिे काय, 
(४) असल्हयास, याबाबत र्ासनान ेचौकर्ी केली आिे काय ि त्यानसुार कोिती कायशिािी केली 
िा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारिे काय आिेत ? 
 
श्री. निाब मकलि (२८-१०-२०२०) : (१) िोय. िे खरे आिे. 
(२), (३) ि (४) मा.मींत्री, कौर्ल्हय विकास ि उद्योिकता याींच्या अध्यक्षतेखाली हदनाींक २१ 
िानेिारी, २०२० रोिी झालेल्हया बैठक त िगश-२ च्या सलुाररत सेिाप्रिेर् ननयमािलीबाबत 
र्ासनास पाठविलेल्हया प्रस्तािातील त्रु्ीींची पुतशता करण्याबाबत ननदेर् देण्यात आले िोत.े  
त्यानुसार व्यिसाय शर्क्षि ि प्रशर्क्षि सींचालनालयाच्या अखत्याररतील ग्-ब (ताींत्रत्रक) ि 
अन्य कािी सींिगाशच्या पदाींच े सेिाप्रिेर् ननयम सुलाररत करण्याचा सुलाररत प्रस्ताि 
सींचालनालयाकडून सादर करण्यात आला असून, सदर प्रस्तािािर र्ासन स्तरािर कायशिािी 
सुरु आिे. 
(५) प्रश्न उद् ्ावत नािी. 

___________ 

  
शासि य औद्योधगि प्रकशक्षण सांस्थेत िायवरत िां त्राटी ननदेशिाांिर 

होत असलेल्या अन्यायाबाबत 
(३६)  १२५५० (१३-०९-२०२०). श्रीमती सुलभा खोडिे (अमरािती) : सन्माननीय िौशल्य 
वििास, रोजगार ि उद्योजिता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) र्ासक य औद्योधगक प्रशर्क्षि सींस्िेत ननयशमत शर्ल्हप ननदेर्काींची पदे र्ासनाच्या ज्या 
विहित पद्धतीन ेभरतात त्याच पद्धतीन ेकीं त्रा्ी तत्त्िािरील ३२६ पदे भरण्यात आली आिे काय, 
तसेच दोघाींच्यािी कतशव्य ि िबाबदारी सामान आिेत काय,  

(२) असल्हयास, र्ासक य औद्योधगक प्रशर्क्षि सींस्िेत गत १० ििाांपासून कायशरत असलेल्हया 
कीं त्रा्ी ननदेर्काींना मानलन रु.१५०००/- देण्यात येत े ि ताशसका तत्िािर ननदेर्काींना 
त्याींच्यापेक्षा अधलक म्ििि ेरु.३८६००/- पयांत मानलन देण्याचे आदेर् आिेत, िे िी खरे आिे 
काय,  
(३) असल्हयास, र्ासनाने कीं त्रा्ी तत्िािर ननदेर्काींचे मानलन घड्याळी ताशसक तत्िािरील 
ननदेर्काींपेक्षा कमी असल्हयाने यामध्ये िाढ़ करण्याबाबत कोिती कायशिािी केली िा करण्यात 
येत आिे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारिे काय आिेत ? 
 
श्री. निाब मकलि (०५-११-२०२०) : (१) िोय, िे खरे आिे. 
(२) िोय, िे अींर्त: खरे आिे. 
(३) सदर बाब सद्यजस्ितीत र्ासनाच्या विचारालीन आिे. 
(४) लागू नािी. 
    ___________ 

 
खामगाि-जालना या रेल्िे मागावच ेिाम सुरु िरण्याबाबत 

 

(३७)  १२६०० (१६-१०-२०२०).   श्रीमती श्िेता महाले (धचखली) :  सन्माननीय पररिहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) खामगाि-िालना या रेल्हिे मागाशचे काम सुरू करण्यासींदभाशत सिश विभागाींची बैठक घेण्यात 
येईल अस ेमा मींत्री (पररििन) याींनी हदनाींक ०४ माचश, २०२० रोिी आश्िासन हदले िोत,े िे 
खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त खामगाींि – िालना रेल्हिेमागाशचा सव्िे त्रब्र्ीर् काळात करण्यात येऊन गे्र् 
इींडडयन पेनीनसुला रेल्हिे कीं पनी माफश त सदर निीन रेल्हिेमागाशचे काम करण्यात आल्हयाची 
कागदपत्र े उपलब्ल असनू कें द्र र्ासनाच्या रेल्हिे मींत्रालयाने सन २०१६-१७ या ििी भाींडिली 
गुींतििूक कायशक्रमाींतगशत खामगाि–िालना या रेल्हिेमागाशचा समािेर् केलेला आिे, िे िी खरे 
आिे काय, 
(३) असल्हयास, या मागाशचा सव्िे करण्यासाठी हदनाींक ६ फेब्रुिारी, २०१९ रोिीच्या आदेर्ान्िये 
ननली मींिूर केलेला असून त्यानसुार सदर रेल्हिेमागाशचा सव्िे झाल्हयानींतर प्रकल्हपाचे अींदािप्रत्रक 
तयार िोऊन प्रकल्हपास नव्यान ेमान्यता देण्यात येिार आिे, िे खरे आिे काय, 
(४) असल्हयास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आिे काय ि त्यानसुार सदर प्रकल्हपास 
मान्यता देऊन काम सुरू करण्याबाबत कोिती कायशिािी केली िा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारिे काय आिेत ? 
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अॅड. अननल परब (१९-११-२०२०) : (१) िोय. 
(२) ि (३) खामगाि-िालना रेल्हिेमागाशचा सव्िे त्रब्र्ीर् काळात करण्यात येऊन गे्र् इींडडयन 
पेनीनसुला रेल्हिे कीं पनी माफश त सदर निीन रेल्हिेमागाशचे काम िाती घेण्यात आल्हयाची कागदपत्र े
उपलब्ल आिेत. त्यानींतर कें द्र र्ासनाच्या रेल्हि े मींत्रालयान े सन २०१६-१७ या ििी भाींडिली 
गुींतििूक कायशक्रमाींतगशत या रेल्हिेमागाशचा समािेर् केलेला असून हदनाींक ०६.०२.२०१९ च्या 
आदेर्ान्िये या मागाशचा सव्िे करण्यासाठी ननली मींिूर केलेला आिे. त्यानुसार सदर 
रेल्हिेमागाशचा सव्िे झाल्हयानींतर प्रकल्हपाच ेअींदािपत्रक तयार िोऊन प्रकल्हपास नव्यान ेमान्यता 
देिे अपेक्षक्षत आिे. 
(४) सदर प्रकल्हपास मान्यता देिेबाबत कें द्र र्ासनाकड ेपाठपुरािा करण्यात येत आिे. 
(५) प्रश्न उद् ्ावत नािी. 
     ___________ 

  
वपांपळगाि (ह) (ता.देसाईगांज, श्ज.गडधचरोली) येथ ेधान िें िािर  

गोदामाच ेबाांधिाम िरण्याबाबत 
(३८)  १२७५१ (१९-०७-२०२०).   श्री.िृष्ट्णा गजबे (आरमोरी) : सन्माननीय अन् न ि नागरी 
पुरिठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) वपींपळगाि (ि) (ता.देसाईगींि, जि.गडधचरोली) येिे आहदिासी विविल कायशकारी सिकारी 
सींस्िेच्या लान खरेदी कें द्रािर गोदामा अभािी सींस्िेच्या आिारात उघडयािर लान साठिुन 
ठेिल्हयाचे मािे िुन, २०२० च्या पिील्हया आठिडयात ननदर्शनास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, सदर कें द्रािरील गोदामाच्या बाींलकामाबाबतचा प्रस्ताि आिश्यक कागदपत्राींसि 
आहदिासी विकास मिामींडळाकड ेसादर करण्यात आलेला आिे, िे िी खरे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरिी र्ासनाने चौकर्ी केली आिे काय, चौकर्ीत काय आढळून आले 
ि त्यानुसार कोिती कायशिािी केली िा करण्यात येत आिे, असल्हयास, सदर कायशिािीचे स्िरुप 
काय आिे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारिे काय आिेत ॽ 
 
श्री. छगन भजुबळ (०३-११-२०२०) : (१) िोय, िे खरे आिे. 
    तिावप, मिाराषट्र राज्य सिकारी आहदिासी विकास मिामींडळ मयाश., नाशर्क या अशभकताश 
सींस्िेच्या अधलनस्त प्रादेशर्क कायाशलय, गडधचरोली अींतगशत वपींपळगाि िे खरेदी कें द्र 
हद.२५.११.२०१९ रोिी सुरु करण्यात आले.  सदर खरेदी कें द्रािर गोदाम उपलब्ल नसल्हयाने 
आहदिासी विविल कायशकारी सिकारी सींस्िेद्िारे खरेदी केलेला लान सुरक्षक्षततेच्या दृष्ीन े
ताडपत्र्याींनी झाकून सुरक्षक्षत साठििूक करण्यात आला आिे.       
(२) िे खरे नािी. 
     आहदिासी विकास मिामींडळास वपींपळगाि खरेदी कें द्राच्या निीक असलेले मौिा- पो्गा 
येिे िागा गोदाम बाींलकामासाठी मींिूर करण्यात आलेली िोती. मात्र सदरच्या िागेिर 
अनतक्रमि असल्हयान,े ती िागा प्राप्त झालेली नािी. पयाशयी िागा उपलब्ल िोण्यासाठी 
तिशसल कायाशलय, देसाईगींि, जि.गडधचरोली स्तरािर कायशिािी सुरु आिे. 
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(३) प्रश्न उद् ्ावत नािी. 
(४) प्रश्न उद् ्ावत नािी. 
     ___________ 

  
इयत्ता पहहली ते सहािी चालू िषावपासून मराठी सक्तीची िरण्याबाबत 

 

 (३९)  १३१९२ (१३-०९-२०२०).   श्रीमती मननषा चौधरी (दहहसर), श्री.देिेंि फडणिीस (नागपूर 
दक्षक्षण पश्श्चम), श्री.चांििाांत (दादा) पाटील (िोथरुड), अॅड.आकशष शेलार (िाांिे पश्श्चम), 
श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (कशडी), श्री.सभुाष देशमुख (सोलापूर दक्षक्षण), श्री.राम िदम 
(घाटिोपर पश्श्चम) : सन्माननीय शालेय कशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय:- 
(१) दाक्षक्षिात्य राज्यातील कायद्याींचा ि त्याची अींमलबिाििी इ. सिश सींबींलीत बाबीींचा 
अभ्यास करून राज्यातील सिश माध्यमाींच्या, सिश मींडळाींच्या र्ाळाींमध्ये मराठी भािा अननिायश 
करण्याचा कायदा लागू करण्याकररता विली ि न्याय विभागाच्या सल्हल्हयाने कायद्याचा मसूदा 
तयार करण्याचे सुरु असलेले काम पुिश झाले आिे काय, 
(२) असल्हयास, त्या अनुिींगान ेसिश माध्यमाींच्या र्ाळाींनी मराठी वििय सक्तीन ेशर्कविण्याच्या 
कायद्याचे अनुपालन करण्यासाठी र्ासनान ेकोिती कायशिािी केली िा करण्यात येत आिे, 
(३) अद्याप कायद्याचा मसुदा तयार करण्याचे काम पुिश झाले नसल्हयास, ववलींबाची कारिे 
काय आिेत ि कें व्िापयांत सदर कायद्याचा मसुदा तयार करण्याचे काम पुिश िोिे अपेक्षक्षत 
आिे ? 
 
प्रा. िषाव गायििाड (०९-११-२०२०) : (१) िोय, िे खरे आिे. 
(२) र्ासनाच्या हदनाींक १ िून, २०२० च्या र्ासन ननिशयानुसार र्ैक्षणिक ििश २०२०-२०२१ 
पासून मिाराषट्र राज्यातील सिश र्ाळाींमध्ये अध्यापन ि अध्ययनामध्ये कायद्यान्िये मराठी 
भािा सक्तीची करण्यात आली आिे. 
(३) प्रश्न उद् ्ावत नािी.    
     ___________ 

  
सोलापूर ि उस्मानाबाद श्जल््यात पाणी टांचाईमुळे नागरीिाांची गैरसोय होत असल्याबाबत 

 

 (४०)  १३३९७ (१७-०९-२०२०). श्री.सुभाष देशमखु (सोलापूर दक्षक्षण) :  सन्माननीय 
पाणीपुरिठा ि स्िच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) सोलापूर ि उस्मानाबाद जिल्ह्यात पािी ी्ंचाईमळेु नागरीकाींची गैरसोय िोत असल्हयान े
अनेक गािाींत ्ँकरन े पािीपुरिठा करण्यात येत असल्हयाचे मािे म,े २०२० मध्ये िा 
त्यादरम्यान ननदर्शनास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त जिल्ह्यातील पािी ी्ंचाई दरू करण्यासाठी पािी ी्ंचाई कृती आराखडा 
तयार करण्यात आला आिे काय, सदर आराखड्यामध्ये कोित्या उपाययोिना सुचविण्यात 
आल्हया आिेत, 
(३) नसल्हयास, उक्त प्रकरिी िोत असलेल्हया विलींबाची कारिे काय आिेत ? 
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श्री. गुलाबराि पाटील (१९-१०-२०२०) : (१) सोलापूर ि उस्मानाबाद जिल्ह्यात ननमाशि 
झालेल्हया वपण्याच्या पाण्याच्या ी्ंचाई ननिारिासाठी ्ँकरद्िारे पािीपुरिठा करण्यात आला 
आिे. 
(२) मािे ऑक््ोबर २०१९ ते िनू २०२० या ी्ंचाई कालािलीकररता तयार केलेल्हया सींभाव्य 
ी्ंचाई कृती आराखड्यानुसार सोलापूर ि उस्मानाबाद जिल्ह्यात अनकु्रम े ७४७ ि ४६३१ 
उपाययोिना प्रस्तावित िोत्या. यामध्ये सोलापूर जिल्ह्यात ३७४ ॅ्ंकरद्िारे पािी पुरिठा 
करिे, ३६९ खािगी विहिरी अधलग्रहित करिे ि ४ विींलन विहिरी घेिे अर्ा एकूि ७४७ 
उपाययोिना प्रस्तावित िोत्या. उस्मानाबाद जिल्ह्यात ७१२ विींलन विहिरी घेि,े २८ नळ पािी 
पुरिठा योिनाींची विर्ेि दरुुस्ती करिे, ४३ विींलन विहिरीींची विर्ेि दरुुस्ती करिे, ६२५ 
तात्पुरत्या पूरक पािीपुरिठा योिना घेिे, ६७० ्ँकरने पािीपुरिठा करिे, २४९० खािगी 
वििीर अधलग्रिि करिे, ४३ वििीर खोल करिे/गाळ काढिे, १४ बुडक्या घेिे ि ६ 
प्रगतीपिािरील नळ पािीपुरिठा योिना पूिश करिे अर्ा एकूि ४६३१ उपाययोिना प्रस्तावित 
िोत्या. 
(३) प्रश्न उद् ्ावत नािी. 
     ___________ 

  
शालेय कशक्षण विभागान ेिोविड-१९ च्या लॉिडाउन कशथील िेल्यानांतर  

राज्यातील शाळाांचे कशक्षण टप्प्याटप्प्याने सुरु िरण्याबाबत 
 

(४१)  १३५८२ (१३-०९-२०२०).   डॉ.भारती लव्हेिर (िसोिा) : सन्माननीय शालेय कशक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) राज्यातील र्ाळाीं ्प्प्या्प्प्यान े सुरु करण्यासींदभाशत मागशदर्शक सूचना देिारे पररपत्रक 
हदनाींक १५ िून, २०२० रोिी िा त्यासुमारास र्ालेय शर्क्षि विभागाने पारीत केले िे खरे आिे 
काय, 
(२) असल्हयास या पररपत्रकात र्ालेय शर्क्षि विभागाने स्ितः कड े कोितीिी िबाबदारी न 
घेता सिश िबाबदारी पालक /शर्क्षक शर्क्षि सींस्िा चालक याींच्यािर विभागून ्ाकली, िे िी 
खरे आिे काय, 
(३) असल्हयास, र्ासनाने मित्िाच्या गींभीर विियाबाबत मागशदर्शक सूचना देताना असमिशतता 
दर्शविली आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल्हयास, याबाबत र्ासनान ेकोिती कायशिािी केली िा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारिे काय आिेत ? 
 
प्रा. िषाव गायििाड (०५-११-२०२०) : (१) िे खरे आिे. (२) िे खरे नािी. र्ैक्षणिक सींस्िा 
असलेल्हया गािातील कोरोनामुळे उद्भिलेल्हया जस्ितीच े ज्ञान स्िाननकाींनाच असल्हयामुळे र्ाळा 
सुरू करिेबाबत ननिशय घेण्याचा अधलकार जिल्हिा आपत्ती व्यिस्िापन प्राधलकरिाच्या 
परिानगीने र्ाळा व्यिस्िापन सशमतीस देण्यात आला आिे. 
(३) िे खरे नािी. 
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(४) प्रश्न उद् ्ावत नािी. 
(५) प्रश्न उद् ्ावत नािी. 
     ___________ 

  
राज्याच्या पाणी ि स्िच्छता विभागातील िां त्राटी िमवचाऱयाांचा आऊटसोकसांग  

एजेन्सी नेमण्यास विरोध असल्याबाबत 
 

(४२)  १३६३१ (१६-०९-२०२०).   श्री.अननल बाबर (खानापूर) : सन्माननीय पाणीपुरिठा ि 
स्िच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्याच्या पािी ि स्िच्छता शमर्न विभागातील कीं त्रा्ी कमशचाऱयाींसाठी आऊ्सोशसांग 
एिेन्सी नेमण्याबाबतचा प्रस्ताि र्ासनाच्या विचारालीन आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, सोळा ििाांपासनू काम करिाऱया कीं त्रा्ी कमशचाऱयाींची एिन्सीमळेु आधिशक 
वपळििूक िोिार असल्हयान ेआऊ्सोशसांग एिेन्सी नेमण्यास कीं त्रा्ी कमशचाऱयाींचा विरोल आिे, 
िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्हयास, सदर प्रस्तािािर र्ासन फेरविचार करिार आिे काय, 
(४) नसल्हयास, त्याची कारिे काय आिेत ? 
 
श्री. गुलाबराि पाटील (१६-१०-२०२०) : (१) िोय. 
(२) िोय. 
(३) िल िीिन शमर्न सींदभाशत र्ासनाने हदनाींक ०४.०९.२०२० अन्िये र्ासन ननिशय ननगशशमत 
केला आिे. या र्ासन ननिशयानुसार बा्य यींत्रिेद्िारे पदे भरण्याबाबत राज्य पािी ि 
स्िच्छता शमर्नला अधलकार देण्यात आले आिेत. 
(४) प्रश्न उद् ्ावत नािी. 

___________ 

  
जळगाि श्जल्हयात पाणी पुरिठा योजनेसाठी टी.सी.एल. ि ॲलमचा पुरिठा िरणेबाबत 

 

(४३)  १३७७४ (१६-०९-२०२०).   श्री.सांजय साििारे (भसुािळ) : सन्माननीय पाणीपुरिठा ि 
स्िच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) िळगाींि जिल्ह्यातील तळिेल ि सारोळा िलर्ुध्दीकरि कें द्रस्िानी असलेल्हया ८० 
गािाींच्या प्रादेशर्क पािीपुरिठा योिनेच्या देखभाल दरुुस्तीसाठी ्ी.सी.एल. ि ॲलम 
पुरविण्याबाबत ग्रामीि पािीपुरिठा उपविभागाने र्ासनाकड े हदि्ाांक १० जुि, २०२० रोिी िा 
त्यासुमारास मागिी केली आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, देखभाल दरुुस्तीसाठी लागिारे ॲलम ि ्ी.सी.एल. पुरिठा करण्यासाठी 
ननविदा प्रशसध्द िोईपयशत चालू ननविदेस मुदतिाढ शमळण्याबाबतचा ठराि हदि्ाांक २९ एवप्रल, 
२०२० रोिी झालेल्हया िलव्यिस्िापन सशमतीच्या बैठक मध्ये सादर करुन बैठक चे इनतितृ्त 
प्राप्त झाल्हयानींतर पुरिठादारास हदनाींक १० जुलै, २०२० रोिी परुिठा आदेर् देण्यात आले 
आिेत, िे िी खरे आिे काय, 
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(३) असल्हयास, याबाबत र्ासनान ेचौकर्ी केली आिे काय, चौकर्ीत काय आढळून आले ि 
त्यानुिींगान ेआतापयांत ककती ्ी.सी.एल ि ॲलमचा पुरिठा करण्यात आला िा येत आिे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारिे काय आिेत ? 
 
श्री. गुलाबराि पाटील (०९-११-२०२०) : (१) अींर्त: खरे आिे. 
     कायशकारी अशभयींता, ग्रामीि पािी पुरिठा विभाग, जिल्हिा पररिद, िळगाींि याींचेकड े
मागिी केली आिे. 
(२) िे खरे आिे. 
(३) आतापयांत विनाविलींब ९ ्न ्ी.सी.एल. ि २० ्न ॲलमचा पुरिठा करण्यात आलेला 
आिे. 
(४) प्रश्न उद् ्ावत नािी. 
     ___________ 

  
पारगड (ता.चांदगड, श्ज.िोल्हापूर) ि सामानगड (ता.गडहहांग्लज, श्ज.िोल्हापूर) याांचे सांिधवन 

होिून त्याचे पयवटनाच्या दृष्ट्टीन े‘अ’ िगावत समािशे होणेबाबत 
 

(४४)  १३८१४ (१६-०९-२०२०).   श्री.राजेश पाटील (चांदगड) :   सन्माननीय पयवटन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) चींदगड (जि.कोल्हिापूर) तालुक्यातील पारगड िा छत्रपती शर्िािी मिाराि याींच्या 
पदस्पर्ाशने पािन झालेला ि गडहिींग्लि तालुक्यातील सरसेनापती प्रतापराि गुिर याींच्या 
भूमीतील ककल्हले सामानगड या दोन्िी ऐनतिाशसक ककल्हल्हयाींचा र्ासनाच्या पयश् न विभागाच्या 
‘अ’ िगाशत समािरे् नसल्हयाने सींिलशनाअभािी िे दोन्िी ककल्हले पयश्नदृषट्या दलुशक्षक्षत राहिले 
आिेत, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, उपरोक्त दोन्िी पारगड ि सामानगड याींच े सींिलशन िोिनू त्याींचा समािरे् 
र्ासनाच्या ‘अ’ िगाशत झाल्हयास पयश् नाला चालना शमळून ककल्हले पररसराचा विकास िोईल, िे 
िी खरे आिे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त दोन्िी ककल्हल्हयाींचा ‘अ’ िगाशत समािेर् िोिेबाबत र्ासनान े कोिती 
कायशिािी केली िा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारिे काय आिेत ? 
 
श्री. आहदत्य ठािरे (१३-११-२०२०) : (१) ि (२) िे खरे नािी, ककल्हले पारगड ि ककल्हले 
सामानगड या दोन ककल्हयाींच्या हठकािी पयश् निाढीच्या दृष्ीने विकास कामे करण्यात आलेली 
आिेत. 
(३) ि (४) सदर दोन्िी ककल्हल्हयाींना अद्याप ‘ब’ िगश पयश् नस्िळ यादीमध्ये समािरे् नसल्हयाने 
प्रश्न उद् ्ावत नािी. 
     ___________ 
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सीबीएससी ने नििी त ेबारािीच्या विद्यार्थयाांचा ३० टक्िे अभ्यासक्रम िमी िरण्याचा ननणवय 
घेतला असून त्यात नागररिशास्त्र विषय िगळण्यात आल्याबाबत 

 

(४५)  १३८७९ (१३-०९-२०२०).   श्री.अब ूआजमी (मानखूदव कशिाजीनगर) : सन्माननीय शालेय 
कशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोरोनासािीच्या पाश्िशभमूीिर विद्यार्थयाांना अभ्यासक्रमाचा ताि येऊ नये, म्ििून 
सीबीएससी ने नििी ते बारािीच्या विद्यार्थयाांचा ३० ्क्के अभ्यासक्रम कमी करण्याचा ननिशय 
घेतला असनू त्यात नागररकर्ास्त्र वििय िगळण्यात आल्हयाची बाब ददनाींक ९ िुलै, २०२० 
रोिी िा त्यासमुारास ननदर्शनास आली आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, नागररकत्ि, लोकर्ािी ि िैविध्य या सींकल्हपना पासून विद्यार्थयाांना िींधचत 
ठेिल्हयाने सरकारच्या ननिशयाला समिातून तीव्र विरोल िोत असल्हयाचे िी ननदर्शनास आले 
आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्हयास, याबाबत र्ासनाने कोिती कायशिािी केली िा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारिे काय आिेत ? 
 
प्रा. िषाव गायििाड (१२-११-२०२०) : (१) ि (२) िे खरे आिे. नागररकर्ास्त्र विियातील अींर्त: 
भाग िगळण्यात आला आिे. याबाबतचा ननिशय सी.बी.एस.ई. बोडाश माफश त घेण्यात आला आिे. 
(३) ि (४) प्रश्न उद् ्ावत नािी. 
    ___________ 

  
राज्यातील बेरोजगारी रोखण्याबाबत 

 

(४६)  १३९१९ (१३-०९-२०२०).    अॅड.राहुल हढिले (नाकशि पूिव) : श्री. दादाराि यादिरािजी 
िेच े सन्माननीय िौशल्य वििास, रोजगार ि उद्योजिता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
 (१) राज्यातील बेरोिगारीचा दर २०.९ ्क्क्यािरून िरून ३१.१० ्क्के पयांत िाढल्हयाचे सें्र 
फॉर मॉने्रीींग इींडडयन इकॉनॉशमक या सींस्िेच्या अििालत नमूद करण्यात आल्हयाचे मािे 
ऑगस््, २०२० मध्ये िा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, नो्ाबींदीमुळे रोिगार आणि छो्या व्यिसायाींिर विपरीत पररिाम झाला असून 
मािे डडसेंबर, २०२० पयांत बेरोिगारीच्या प्रमािात ५० ्क्क्याींिून अधलक िाढ िोण्याचा लोका 
असल्हयाच ेसदरील अििालात नमदू करण्यात आले आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३)  असल्हयास, उपरोक्त प्रकरिी र्ासनाने चौकर्ी केली आिे काय, चौकर्ीत काय आढळून 
आले ि त्यानुसार बेरोिगाराींना बरेोिगार भत्ता देिे तसेच बेरोिगारी रोखण्याबाबत र्ासनान े
कोिती कायशिािी केली िा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारिे काय आिेत ? 
 
श्री. निाब मकलि (०३-११-२०२०) : (१) विभागास सदर अििाल सादर झालेला नािी. 
(२) प्रश्न उद् ्ावत नािी. 
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(३) ि (४) प्रश्न उद् ्ावत नािी. 
     बेरोिगारीचा प्रश्न सोडविण्याकरीता र्ासन प्रयत्नर्ील असनू याबाबत कौर्ल्हय विकास 
ि उद्योिकता विभागाकडून बरेोिगार उमेदिाराींसाठी रोिगार मळेाि े आयोजित करिे, 
बेरोिगाराींच्या सेिा सिकारी सींस्िा स्िापन करिे, व्यिसाय मागशदर्शन ि समुपदेर्न कें द्र 
स्िापन करिे, रोिगार प्रोत्सािन कायशक्रम राबवििे, त्यातगांत मिास्ियीं िेबपो श्ल सुरू 
करण्यात आले असून उमेदिार ि ननयोक्त े नोंदिी, ररक्तपदे अधलसूचीत करिे, रोिगार 
मेळािा इ. मोडयलू िेबपो श्लिर उपलब्ल करून देण्यात आलेले आिे. तसचे मिाराषट्र राज्य 
कौर्ल्हय विकास सींस्िेतफे विविल प्रकारचे कौर्ल्हय कोससे, विविल योिनाींतगशत उपलब्ल करून 
देण्यात येतात.     

___________ 
  

ग्रामीण पाणी पुरिठा विभाग, बीड याांनी राष्ट्रीय पेयजल िायवक्रमाांतगवत  
१६ िामाांच्या ई-ननविदा प्रिाकशत िेल्याबाबत 

 

(४७)  १४२८३ (०२-०९-२०२०).   श्री.रत्नािर गुटेे  (गांगाखेड) : सन्माननीय पाणीपुरिठा ि 
स्िच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) बीड येिील ग्रामीि पािी पुरिठा विभाग याींनी राषट्रीय पेयिल कायशक्रमाींतगशत १६ 
कामाींच्या ई-ननविदा मािे सप् े्ंबर, २०१९ मध्ये िा त्यादरम्यान प्रकाशर्त केल्हया आिेत, िे खरे 
आिे काय, 
(२) असल्हयास, सींबींधलत विभागाने र्ासन ननिशय क्रमाींक सी ए ्ी/२०१७/प्र क्रमाींक ८/इमा 
दोन/हदनाींक २७ सप् े्ंबर, २०१८ नुसार सींबींधलत ई-ननविदा बाबत र्ासक य ठेकेदाराींनी र्ासन 
ननिशयातील मुद्दा क्रमाींक सात नुसार मोबदला माधगतला आिे िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्हयास, याबाबत र्ासनान ेचौकर्ी केली आिे काय चौकर्ीत काय आढळून आले ि 
त्यानुसार कोिती कायशिािी केली आिे िा करण्यात येत आिे ? 
 
श्री. गुलाबराि पाटील (०५-११-२०२०) : (१) िोय, िे खरे आिे. 
(२) अींर्ता: खरे आिे सींबधलत १६ कामाींच्या ई-ननविदेत एकुि ५३ ई ननविदालारक ठेकेदाराींपकै  
१ र्ासक य ठेकेदार यर्राि कन्स्ट्रक्र्न कीं .औरींगपुर ता.जि.बीड याींनी त्याींच े पत्र 
हद.०१.०७.२०२० अन्िये मोबदला मागिी लेखी स्िरुपात केलेली आिे. 
(३) सदर प्रकरिी तपासिी केली असता विभागान े प्रशसध्द केलेल्हया उक्त १६ कामाच्या ई 
ननविदे मलील अ्ी ि र्ती नुसार कीं त्रा्दारास compensation देिे याबाबत अ्ीचा समािरे् 
नसल्हयान ेसींबधलत ई ननविदा लारकास त्याींच्या मागिी नुसार compensation देण्याचा प्रश्न 
उद् ्ावत नािी. सदर १६ योिना मध्ये ४० LPCD ऐििी ५५ LPCD असा ननकि बदलल्हयाने 
योिनेची सींकल्हपिे बदलुन ननविदेच्या एकीं दरीत व्याप्तीत (Scopes) बदल िोत असल्हयाने 
सदर १६ ई-ननविदा रद्द करण्याची कायशिािी करण्यात येत आिे. 
                              ___________ 
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पुणे-नाकशि या दोन शहराांना जोडणारा पुणे-नाकशि सेमी हाय स्पीड  
डबल लाईन रेल्िे प्रिल्पाबाबत 

 

(४८)  १४४९० (१६-०९-२०२०). श्री.राजेश पाटील (बोईसर) : सन्माननीय पररिहन मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) पुिे -नाशर्क या दोन र्िराींना िोडिारा पुिे-नाशर्क सेमी िाय स्पीड डबल लाईन रेल्हि े
प्रकल्हप कायाशजन्ित करण्याबाबत र्ासनाने योिना आखली आिे, िे खरे आिे काय,  

(२) असल्हयास सदर प्रकल्हप ककती मुदतीत पूिश करण्यात येिार आिे, प्रकल्हपाची अींदािीत 
खचाशची रक्कम ककती आिे ि त्यासाठी अिशसींकल्हपात ककती तरतूद करण्यात आली िा येिार 
आिे, 
(३)  नसल्हयास, विलींबाची कारिे काय आिेत ? 
 
अॅड. अननल परब (१९-११-२०२०) : (१) ि (२) िोय, पुिे-नाशर्क दिेुरी मध्यम अनतिलद रेल्हिे 
मागाशसाठी मिाराषट्र लोिमागश पायाभूत विकास कीं पनी (मिारेल/ MRIDC) कडून सविस्तर 
प्रकल्हप अििाल (DPR) तयार करण्यात आला आिे. त्यानुसार सदर प्रकल्हपाची एकूि 
अींदाजित ककीं मत रु.१६०३९ को्ी एिढी असून प्रकल्हप खचाशच े प्रमाि ४०% समभाग आणि 
६०% किश याप्रमािे DPR मध्ये आधिशक बाब समाविष् करण्यात आली आिे. सदर प्रकल्हपास 
अद्याप राज्य र्ासनाची मान्यता झालेली नसल्हयामळेु अिशसींकल्हपात तरतूद करण्यात आलेली 
नािी. 
(३) प्रश्न उद् ्ावत नािी. 
     ___________ 

  
चामोशी (श्ज.गडधचरोली) तालुक्यातील िुरुड ि १६ गािे प्रादेकशि पाणी  

पुरिठा योजनेच्या िामात झालेला गैरव्यिहार 
 

(४९)  १४५२३ (१६-१०-२०२०).   डॉ.देिराि होळी (गडधचरोली) :   सन्माननीय पाणीपुरिठा ि 
स्िच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) चामोर्ी (जि.गडधचरोली) तालकु्यातील मुख्यमींत्री ग्रामीि पेयिल कायशक्रमाअींतगशत ९ को्ी 
रुपयाींच्या कुरुड ि १६ गाि े प्रादेशर्क पािी पुरिठा योिनेच्या कामाची मुदत पूिश िोिूनिी 
सदर काम सींि गतीन ेसुरु असून केिळ ७०% काम पूिश झालेले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, या योिनेच्या कामात िापरण्यात आलेले पाईप ननकृष् दिाशच े असून 
बाींलकामात गैरव्यििार झाला असल्हयाचे ननदर्शनास आले आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरिाची र्ासनान ेचौकर्ी केली आिे काय, चौकर्ीत काय ननषपन्न 
झाले ि तद्नसुार सींबींधलताींिर कोिती कारिाई केली िा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारिे काय आिेत ? 
 
श्री. गुलाबराि पाटील (०९-११-२०२०) : (१) अींर्त:  खरे आिे. योिनेची कामे सींिगतीने सुरु 
असून ७५ ्क्के काम ेपुिश झालेले आिे. 
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(२) िे खरे नािी. योिनेच्या कामात िापरण्यात आलेले साहित्य िे भारतीय मानकाींप्रमाि े
असून मिाराषट्र िीिन प्राधलकरि मान्यता प्राप्त पुरिठादाराकडून तसेच त्रयस्ि यींत्रिेद्िारे 
तपासिी अींती पुरिठा करण्यात आलेले आिेत. 
(३) प्रश्न उद् ्ावत नािी. 
(४) सदर योिनेची काम,े हद.२५.१०.२०१९ पयांत पूिश करिे आिश्यक िोत.े 
     मात्र योिनेतील उींच िलकुीं भाकररता ग्रामपींचायत स्तरािरून िागा उपलब्ल करून 
देण्यास हदरींगाई झाल्हयान े ि योिनेच्या शर्िश कामाकररता पोिच रस्ता उपलब्ल नसल्हयान े
कामास विलींब झालेला आिे. 
     कोव्िीड-१९ मळेु कुर्ल कामगार उपलब्ल िोत नसल्हयान े कामास विलींब िोत आिे. 
सद्यजस्ितीत ७५ ्क्के काम ेपुिश झाली असून उिशरीत कामे गतीन ेकरण्याच ेननयोिन आिे. 

___________ 
  

मुांबईतील िडाळा येथील प्रादेकशि पररिहन िायावलयात नागररिाांची  
दलालाांिडून फसिणूि होत असल्याबाबत 

(५०)  १४७७९ (१७-०९-२०२०). श्री.योगेश सागर (चारिोप) : सन्माननीय पररिहन मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) मुींबईतील िडाळा येिील प्रादेशर्क पररििन विभागाच्या कायाशलयात िािनाींच्या कामासाठी 
येिा-या सामान्य नागररकाींची दलालाींकडून फसििूक िोत असल्हयान े कायाशलयात 
कामकािासींदभाशतील कागदपत्र े अधलकृत व्यक्तीींकडूनच स्िीकारण्याचे आदेर् येिील प्रादेशर्क 
पररििन अधलकारी याींनी हदले असून अनधलकृत व्यक्तीींकडून कागदपत्र े स्िीकारल्हयास 
त्याींच्यािर कठोर कारिाई करण्याचा ईर्ारा हदला आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरिी र्ासनान ेचौकर्ी केली आिे काय, चौकर्ीत काय आढळून 
आले ि उपरोक्त आदेर्ानुसार ककती दलालाींिर कारिाई करण्यात आली िा येत आिे, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारिे काय आिेत ? 
 

अॅड. अननल परब (२४-११-२०२०) : (१) िोय. 
     सींबींलीत अिशदाराींकडून अििा त्याींनी हदलेल्हया प्राधलकृत पत्र असलेल्हया व्यक्तीींकडून 
तसेच युननयन अििा डडलर याींच ेओळखपत्र लािलेल्हया व्यक्तीींकडूनच कामकािाच ेदस्ताऐिि 
जस्िकारण्याबाबत प्रादेशर्क पररििन अधलकारी, मुींबई (मध्य) याींनी हद.२८.०३.३०१९ रोिी 
आदेर् ननगशमीत केले असून त्यानसुार सदर कायाशलयात कायशिािी करण्यात येत आिे. 
(२) ि (३) प्रश्न उद् ्ावत नािी. 
    ___________ 

  
विधान भिन :   राजेन्द्र भागित 
मुांबई.   सधचि, 

महाराष्ट्र विधानसभा. 
__________________________________________________________________ 

मुद्रिपूिश सिश प्रकक्रया मिाराषट्र विलानमींडळ सधचिालयाच्या सींगिक यींत्रिेिर 
मुद्रि: र्ासक य मध्यिती मुद्रिालय, मुींबई. 


