
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची तेहततसावी यादी 

   
महाराष्ट्र विधानसभा 

  

चौथे अधधिेशन, २०२० 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

रत्नाधिरी जिल्हयातील सिवशशक्षा अभियानाांतर्गत ररक्त पदे भरण्याबाबत 
  

(१)  २०९ (०७-०४-२०२०).   श्री.रािन साळिी (रािापूर) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रत्नागगरी जिल्हयातील प्राथममक मिक्षणागिकारी व ९ तालकुयाींच्या ग्मिक्षणागिका-याींची 
तसेच सवव मिक्षा अमियाींनातींगवत राबववण्यात आलेल्या समग्र मिक्षा अमियानाअींतगवत सींपूणव 
जिल्हयात २१६ पदाींपैकी ८६ पदे ररकत असल्याच ेमाहे िानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान 
निदिवनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सवव मिक्षा अमियानाअींतगवत जिल्हा पररषदेतील १८ पदे आस्थापनेवरील ४ पदे 
ररकत, तसेच जिल्हयातील ववववि तालुकयासाठी १९८ पदाांपैकी ८२ पदे ररकत असल्याच े
ननदिवनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले, 
तद्िुसार उकत ररकत पदे िरण्याबाबत कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. िर्ाव िायििाड (२७-११-२०२०) : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) ररकत पदे िरण्याबाबत आवश्यक कायववाही करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
  

लाांिा (जि.रत्नाधिरी) तालुक्यातील एस.टीच्या अनेि फे-या रद्द िेल्याबाबत 
  

(२)  २१५ (०७-०४-२०२०).   श्री.रािन साळिी (रािापूर) :   सन्माननीय पररिहन मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) लाींिा (जि.रत्नागगरी) तालुकयात गत ३० ते ३५ वष े ववनाखींड चालणा-या एस ्ी च्या 
फेऱ या अचानक रद्द करण्यात आल्यामुळे ग्रामस्थ व ववद्यार्थ्यायाीची रैरसोय तोत ेते, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, रद्द करण्यात आलेल्या एस ्ी फे-यामध्ये कुव-ेइींदवरी, कुरचुांब ेसाखरपा, रावारी, 
कुवे-बारिीवाडी यासारख्या अनेक एस्ी फे-याींचा समावेि आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले 
व त्यानुसार रद्द करण्यात ेलेल्या एस.्ी फे-या सुरु करण्याबाबत कोणती कायववाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
अॅड. अननल परब (२६-११-२०२०) : (१), (२) व (३) लाींिा आगारामाफव त िालेय फेऱ्या वगळता 
कमी प्रवािी प्रनतसाद व अल्प िारमान असणाऱ्या फेऱ्या, तसेच गणपती िादा वाहतकू 
इ.कारणाींमुळे काही फेऱ्या स्थगगत ठेवण्यात आलेल्या होत्या. परींत ूसद्यजस्थतीत सदर स्थगगत 
ठेवण्यात आलेल्या सवव फेऱ्या लाींिा आगारामाफव त पुन:श्च सुरु करण्यात आलेल्या आहेत.   
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

नाशशि महानिरपाशलिा के्षत्रात ‘शशिभोिन थाळी योिनेची व्याप्ती िाढविण्याबाबत 
  

(३)  ११२५ (०५-०४-२०२०).   अॅड.राहुल ढढिले (नाशशि पूिव) :   सन्माननीय अन् न ि नािरी 
पुरिठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य िासनामार्फ त स्वस्त दरात िासकीय अनुदान प्राप्त िोिनालयातून रु.१० मिे 
‘मिविोिन’ थाळी हह प्रत्येक जिल््याच्या हठकाणी व महानगरपामलका के्षत्रात मिव िोिनालय 
सुरु करण्याची योिना राबववण्यात येणार आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नामिक महानगरपामलका के्षत्रात ‘मिविोिन’ योिनेतगवत केवळ ७०० थाळी 
उपलब्ि करून देण्यात येणार असल्याच े िासन ननणवय क्र.िािोथा-२०१९/प्र.क्र.५१/ना.पु.व्दारे 
ननदिवनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, नामिक महानगरपामलका के्षत्रात िोिन घेणाऱ्या गरिू व्यकतीींची सींख्या व 
उपलब्ि थाळीांची सींख्या यात तफावत असल्यान े मिव िोिन घेणाऱ्या गरिू व्यकतीींवर 
िववषयात अन्याय होणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, नामिक महानगरपामलका के्षत्रात िववषयात ‘मिविोिन’ थाळी योिनेची व्याप्ती 
वाढववणे आवश्यक असल्याने याबाबत िासनाने कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?   
  
श्री. छिन भिुबळ (२९-२०-२०२०) : (१) होय. 
(२) होय. 
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(३) व (४) हदनाींक १ िानेवारी, २०२० रोिीच्या िासन ननणवयान्वये सदर योिना प्रायोगगक 
तत्वावर सुरु करण्यात आली. सबब, त्यावळेेस वा्प करण्यात येणाऱ्या थाळ्याची सींख्या 
मयावहदत ठेवलेली होती. हदनाींक २८.०३.२०२० च्या पररपत्रकान्वये सदर योिनचेा इष्ाींक ५ प् 
वाढवून त्याचा ववस्तार तालुका स्तरावर करण्यात आला. तद्नींतर सदर योिनेचा इष्ाींक १ 
लक्ष एवढा करण्यास हदनाींक १३.०३.२०२०च्या उच्चागिकार सममतीच्या बैठकीमध्ये मान्यता 
देण्यात आली. नामिक जिल्हयात योिनेच्या सुरुवातीस १००० थाळयाींच ेवा्प करण्यात आले 
होते. परींत ु उकत नमूद केल्यानसुार सप् े्ंबर, २०२० मध्ये एकूण १८५५०६ थाळयाींच े वा्प 
करण्यात आले आहे. मिवाय नामिक जिल्हयात आतापयतं १०५४ एवढे मिविोिन कें द्र स्थापन 
करण्यात आली आहेत. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

रत्नाधिरी जिल्हा पयवटन जिल्हा घोवर्त िरणेबाबत 
  

(४)  १३०२ (०६-०४-२०२०).   श्री.भास्िर िाधि (िुहािर) :   सन्माननीय पयवटन मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रत्नागगरी जिल्हा हा अनके क्राींतीकारक आणण िारतरत्नाींचा जिल्हा असून जिल्हयातील 
समुद्रककनारे, खाडया आणण ननसगव पयव् काींचे लक्ष वेिून घेतात, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, रत्नागगरी जिल्हा अदयाप पयव् न जिल्हा म्हणून घोवषत करण्यात आला नाही, 
ते ती खरे ेते काय, 
(३) असल्यास, रत्नागगरी जिल्हा पयव् न जिल्हा म्हणून िासन िाहीर करणार आहे काय, 
(४) नसल्यास, ववलांबाची कारणे काय ेतेत ? 
  
श्री. आढदत्य ठािरे (०१-१२-२०२०) : (१), (२), (३) व (४) राज्यातील एखादा जिल्हा “पयव् न 
जिल्हा” म्हणून घोवषत करण्यासाठी ननकष तयार करण्याची कायववाही सुरु आहे. ननकष तयार 
करण्यात आल्यानींतर ववहहत ननकषानुसार रत्नागगरी जिल्हा “पयव् न जिल्हा” म्हणून घोवषत 
करण्याबाबत पुढील कायववाही करण्याचे प्रस्ताववत आहे. 

___________ 

  
मेहिर (जि.बुलढाणा) आिारात डडझले सांपल्यामळेु एस.टीच्या 

अनेि फे-या रद्द िरण्यात आल्याबाबत 
  

(५)  १३५० (०८-०४-२०२०).   श्री.सांिय रायमुलिर (मेहिर) :   सन्माननीय पररिहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मेहकर (जि.बलुढाणा) आगारात अगिका-याींच्या ननयोिनिून्य कारिारामळेु डडझले 
सींपल्यामुळे अनेक फे-या रद्द करण्यात आल्याच ेहदनाींक १२ डिसेंबर, २०१९ रोिी वा 
त्यासुमारास निदिवनास हे आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, आगारात अनेक नादरुुस्त बससे असणे तसेच चालक व वाहकाींना उपासमारीचा 
सामना करावा लागत आहे, हेही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत िासनान ेचौकिी केली आहे काय, चौकशीत कया ेढळूि ेले व 
त्यािुषांराि ेकोणती कायफवाती केली वा करण्यात येत ेते, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
अॅड. अननल परब (२६-११-२०२०) : (१), (२) व (३) राज्य पररवहन महामींडळाच्या मेहकर 
आगाराकररता हद.१२.१२.२०१९ रोिी ननिी अिावी डडझले ्ँकर उपलब्ि होण्यास ववलींब 
झाल्यामुळे एकूण ६ फेऱ्या रद्द झाल्या होत्या. परींतू, फेऱ्या रद्द झाल्यामुळे ववद्याथी व 
प्रवािाींची कोणतीही गैरसोय होव ू नये म्हणून इतर आगाराकडून डडझलेचा पुरवठा करण्यात 
आला होता. 
     मेहकर आगाराद्वारे ७९ ननयते चालववली िातात. त्याकररता ९७ बसेस उपलब्ि आहेत. 
तसेच, बसेस नादरुुस्तीची कामे आगार पातळीवर व वविागीय कायविाळेत करण्यात येवून, 
सुजस्थतीतील वाहन ेमागवस्थ करण्यात येतात. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यात विशेर्त: नाशशि, िधाव, िळिाांि, परभणी, िडधचरोली, नािपूर, चांद्रपूर, बीड, बुलढाणा, 
नाांदेड जिल््यात फ्लोराईड युक्त पाण्याचा पुरिठा होत असल्याबाबत 

  

(६)  १५९० (०६-०४-२०२०).   श्रीमती याशमनी यशिांत िाधि (भायखळा) :   सन्माननीय 
पाणीपुरिठा ि स्िच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात वविेषत: नामिक, विाव, िळगाींव, परिणी, गडगचरोली, नागपूर, चींद्रपूर, बीड, 
बुलढाणा, नाींदेड जिल््यात फ्लोराईड युकत पाण्याचा पुरवठा होत असल्यान े नागररकाींना 
दींतरोग व अजस्थरोगाींना सामोरे िावे लागत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सन २०१९ च्या राषरीय आरोग्य अहवालानुसार (नॅिनल हेल्थ प्रोफाईल-२०१९) 
केलेल्या चौकिीत काय आढळून आले, त्यानुसार कोणती कायववाही व उपाययोिना करण्यात 
ेल्या वा येत ेतेत, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. िुलाबराि पाटील (२६-११-२०२०) : (१) अिींत: खरे आहे. 
     राज्यात नामिक, विाव, िळगाींव, परिणी, गडगचरोली, बीड, बुलढाणा या जिल्हयात 
एकही अजस्थरूग्ण व दींतरूग्ण सापडला नाही. नागपूर मध्ये ४९, नाींदेडमध्ये १५२ दींतरूग्ण 
सापडले. तथावप या दोन जिल्हयामध्ये अजस्थरूग्ण आढळून आलेले नाहीत. तसेच चींद्रपूर 
जिल्हयात २२७ दींतरूग्ण व ११९१ अजस्थरूग्ण आढळले आहेत. 
(२) हे खरे नाही.  
     सन २०१९ च्या राषरीय आरोग्य अहवालानसुार (नॅिनल हेल्थ प्रोफाईल-२०१९) राज्यात 
फ्लोराईड प्रमाण मयावदेपेक्षा अगिक आढळून आलेल्या जिल्हयाींची माहहती खालीलप्रमाणें:- 
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अ.क्र. जिल्हा फ्लोराईडबागित वस्ती 
१ नामिक १ 
२ विाव ४ 
३ परिणी ४ 
४ गडगचरोली ५ 
५ बीड ४ 
६ नाींदेड ७ 
७ बुलढाणा ३ 
८ चींद्रपूर २४ 

एकूण ५२ 
     पाणी गुणवत्तेच्या अनुषींगाने पुढीलप्रमाणे उपाययोिना करण्यात येतात-  
१. राषरीय फ्लोरोमसस ननयींत्रण व प्रनतबींिक कायवक्रमाींतगवत िनिागतृी करून ववववि 
उपाययोिना राबववण्यात येतात.  
२. फ्लोराईडच ेप्रमाण अगिक आढळलेले वपण्याच्या पाण्याच ेस्त्रोत बींद करण्याबाबत सींबींगित 
ग्रामपींचायतीींना सूचना देण्यात येऊन पयावयी स्त्रोताींद्वारे िुध्द पाणी पुरवठा करण्यात येतो.तस े
करणे िकय नसल्यास DFU(DE Fluoridation Unit) फ्लोराईडयकुत पाणी िुध्दीकरण यींत्रणा 
लावून िुध्द पेयिल उपलब्ि करून देण्यात येते. 
३. फ्लोराईडच े प्रमाण अगिक आढळलेले गावाींमध्ये अजस्थ व दींत फ्लुरोमसस आिाराच्या 
प्रादिुावव तपासणीकररता वारींवार चाळणी मिबीरे घेण्यात येतात.  
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

प्रभारी शशक्षण उपसांचालि, नाशशि विभाि याांच्या नेमणूिीबाबत 
  

(७)  ४६४८ (१०-०४-२०२०).   श्री.ढहरामण खोसिर (इितपूरी), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.वििास ठािरे (नािपूर पजश्चम), श्री.सुरेश िरपुडिर (पाथरी), श्री.िुणाल पाटील (धळेु 
ग्रामीण), श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) नामिक येथील मिक्षण उपसींचालक श्री. रामचींद्र नामदेव िािव हे हदनाींक ३१ िानेवारी, 
२०१९ रोजी मध्यान्होत्तर ननयत वयोमानानसुार सेवाननवतृ्त झाल्यानींतर सदरहू पदाचा 
अनतररकत कायविार श्री.ननतीन बच्छाव मिक्षणागिकारी (माध्यममक) जि.प. नामिक याींचेकड े
िासन ननणवय/पररपत्रक इत्यादीींतील सचूनाींच ेअनुपालन न करता देण्यात आला आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास श्री. ननतीन बच्छाव, प्रिारी मिक्षण उपसींचालक, नामिक वविाग याींनी िालाथव 
आयडी देण्यासाठी प्रस्ताव इनवडव न करता १००० ते १५०० िालाथव आयडी देण्यासाठी प्रत्येक 
१ ते १.५० लाख रुपये घेतल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, सदर िालाथव आयडीचे काम हे कायावलयातील अगिकारी व कमवचारी याींना दरू 
ठेवून कायावलयाच्या बाहेर खािगी जारेत व खािगी व्यकतीींमाफव त केले असल्याचे ननदिवनास 
आले, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, श्री.ननतीन बच्छाव याींची २०१३ साली मिक्षणागिकारी पदावर ननयुकती होऊन 
रुिू झाल्यानींतर सािारण १ वषावच्या कालाविीत त्याींनी सदर पदावरील दावा सोडून सदर 
सेवेत परत न येण्याच े स््ॅम्प पेपरवर लेखी हमीपत्र देऊनही हिर झाले असून िासनाने 
िारणागिकारी कलम २० व २१ अन्वये पुन्हा सेवेत घेण्याची तरतूद नसताींना त्याींना कायद्याींचे 
उल्लींघन करुन पुन:श्च सेवेत घेतले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास उपरोकत प्रकरणाची िासनान े चौकिी केली आहे व चौकिीत काय आढळून 
आले व त्यानसुार कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. िर्ाव िायििाड (०१-१२-२०२०) : (१) खरे नाही. 
(२) व (३) अिी तक्रार प्राप्त झालेली नाही. परींत ु बेकायदेिीर मान्यता बाबत तक्रार प्राप्त 
झालेली आहे. याबाबत कायववाही सुरू आहे 
(४) श्री.ननतीन बच्छाव हे ज्येषठ अगिव्याख्याता म्हणून जिल्हा मिक्षण व प्रमिक्षण सींस्था, 
नामिक येथे कायवरत असताींना मिक्षणागिकारी सींवगावची परीक्षा सरळसेवेने उत्तीणव झाले 
असता, िासन ननणवय हदनाींक ८.०८.२०१३ अन्वये मिक्षण ननरीक्षक, बहृन्मुींबई (पजश्चम) या 
पदावर २ वषावच्या पररववक्षािीन कालाविीकररता त्याींची ननयुकती करण्यात आली. तथावप, 
कौ्ुींबबक/वैद्यकीय कारणास्तव श्री.बच्छाव याींनी उकत ज्येषठ अगिव्याख्याता पदावर, सदर 
पदाचा िारणागिकार असल्यान,े परत पाठववण्याची ववनींती हदनाींक १४.१०.२०१३ च्या पत्रान्वये 
केली असता, िासन ननणवय हदनाींक ३१.१०.२०१५ अन्वये सदर पदावर त्याींची पदस्थापना 
करण्यात आली.  
     मिक्षणागिकारी पदावर पुनवननयुकती होणेबाबत श्री. बच्छाव याींची ववनींती िासन स्तरावर 
ववचारात घेऊन िासन ननणवय हदनाींक ६.०१.२०१६ अन्वये त्याींची उकत पदावर फेरननयुकती 
करण्यात आली.  
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

महाराष्ट्र राज्य मािव पररिहन महामांडळाच्या  
िाढहरात िां त्राटमध्ये झालेला िैरव्यिहार 

  

(८)  ५३४६ (१०-०४-२०२०).   श्री.वििास ठािरे (नािपूर पजश्चम), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.सुभार् धोटे (रािूरा), श्री.अशमत झनि (ररसोड), श्री.सुरेश िरपुडिर (पाथरी), श्री.ढहरामण 
खोसिर (इितपूरी), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.लहू िानड े (श्रीरामपूर) :   सन्माननीय 
पररिहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) महाराषर राज्य मागव पररवहन महामींडळ मुींबई याींनी राज्य पररवहन मींडळाच्या राज्यातील 
८० बसस्थानकामध्ये िो-केस एलसीडी डडस्प्ले बोडवस, इलेकरनननकस साईन बोडव, नननन साईन 
बोडव, मजल््ममडीया डडस्प्ले/ प्लाझमा, कलोिड सकक्र् ह्व्ही व महामींडळाचे उपयोगात येणारे 
प्ले् फनमव बोडव, ्ाईम ्ेबल, बसस्थानकाच ेनाव इत्यादी प्रदमिवत करण्याचा हदनाींक ०३ िून, 
२०१५ ते ०३ िून, २०१८ या तीन वषावच ेकालाविीकरीता मे.साईन पोस्् इींडडया प्रा.मल. (पूवीच े
मे. का्ेल मसस््ीम) मुींबई याींना देण्यात आलेल्या कीं त्रा्ाला मुदतवाढ ममळण्यास ११ 
महहन्याींचा कालाविी लावण्यात आला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर कीं त्रा् सींपल्यावरही मुदतवाढीचे पत्र देण्यास ११ महहन्याींचा कालाविी 
लावण्यात आल्याबाबतची चौकिी करण्याची मागणी स्थानिक लोकप्रनतननिीनी हदनाींक २० 
िानेवारी, २०२० रोिी वा त्यासुमारास ननवेदनाद्वारे सींबींगित वविागाकड ेकेली ेते, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३)  असल्यास, उपरोकत ननवेदनानुसार िासनान ेचौकिी केली आहे काय वा चौकिीत काय 
आढळून आले व त्यानुसार मुदतवाढ देण्यास ११ महहन्याींचा कालाविी लागण्याची कारणे काय 
आहेत व सींबींगित िबाबदार अगिकाऱ्याींवर कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
अॅड. अननल परब (२६-११-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) मे.साईन पोस्् इींडडया याींना महामींडळाद्वारे हद.१४.१२.२०१८ अन्वये मुदतवाढ देण्यात 
आलेली असनू, सदरची मुदतवाढ देण्यास ११ महहन्याींचा कालाविी लागलेला नसून केवळ ६ 
महहन्याींचा कालाविी लागलेला आहे. तरीही मा.लोकप्रनतननिी याींनी हदलेल्या ननवेदनानुसार 
तपासणी करण्याकररता सुरक्षा व दक्षता खात्यामाफव त चौकिी सममती गठीत करुन चौकिी 
सुरु करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मीरा भाईंदर येथे बस स्थानि व आर्ार उभारण्याबाबत 
  

(९)  ५४३७ (१०-०४-२०२०).   श्रीमती िीता िैन (शमरा भाईंदर) :   सन्माननीय पररिहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मीरा िाईंदर महानगरपामलकेच्या मींिूर ववकास योिनेत मौि ेिाईंदर येथे सव ेक्र.३३८, 
३३९ ही िागा बस स्थािकासाठी व ेरारासाठी आरक्षक्षत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोकत िागा राज्य पररवहन मींडळाची असून गत ३० वषांपासून मींडळाकडून 
सदर िागा ववकमसत झालेली नाही, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर िागा सी आर झडे व काींदळवनाने बागित असून सक्षम प्रागिकरणाच्या 
माध्यमातनू िागा ववकमसत करण्याबाबत स्थाननकाींकडून मागणी होत आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
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(४) असल्यास, सदर िागा ववकमसत न झाल्याने िागेचा दरुुपयोग होत असून महामींडळाच्या 
बसेस रस्त्यावर उभ्या राहहल्यान ेवाहतूक कोंडी होत आहे हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उपरोकत प्रकरणाची िासनाने चौकिी केली आहे त्यात काय आढळून आले व 
त्यानुसार सदर िागेवर आवश्यक त्या परवानग्या घेऊन महामींडळामाफव त बस डपेो 
उिारण्याबाबत कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, नसल्यास, ववलींबाची कारणे 
काय आहेत ? 
  
अॅड. अननल परब (०२-१२-२०२०) : (१), (२), (३), (४) व (५) मौिे िाईंदर येथील सव्हे क्र.३३९ 
मिील ०.२४२८ हेक्र व सव्हे क्र.३४२ मिील २.१८.५३ हेक्र अिी एकूण २.४२.८१ हेक्र 
िासकीय िागा बसस्थानक व आगारासाठी आरक्षक्षत होती. सन १९८६ मध्ये राज्य पररवहन 
महामींडळाकड ेसदर िागेचा ताबा आला आहे.  
     राज्य पररवहन महामींडळान ेसदर िागेस पककी कुीं पणमिींत व वाहनतळाचे िरावीकरण व 
कहठणीकरण करुन स्थाननक स्वराज्य सींस्थेकड ेबसस्थानक बाींिकामासाठी परवानगी मागीतली 
होती. तथावप, सदर िागा सी.आर. झडे खाली बागित होत असल्याने राज्य पररवहन 
महामींडळाद्वारे पाठपुरावा करुन िासनाच्या हद.३०.०९.२०१९ च्या पत्रान्वये बाींिकाम परवानगी 
प्राप्त केली आहे. त्यानुसार स्थाननक स्वराज्य सींस्थकेड े बाींिकाम परवानगीसाठी पुन:श्च 
प्रस्ताव सादर केला आहे. तसेच, सदर िागेत बसस्थानकाचे बाींिकाम करणेबाबत ननववदा 
मागववल्या आहेत. सद्यजस्थतीत सदर िागेच्या चारही बािूने सींरक्षक मिींत बाींिली असून, 
प्रवेिद्वारावर लोखींडी गे् आहे.  

___________ 
  

दढहिद (ता.अमळनेर, जि.िळिाांि) येथील धान्य दिुानदार ि तहशसलदार  
याांचेविरुध्द िारिाई िरणेबाबत 

  

(१०)  ५९६८ (१४-०४-२०२०).   श्री.अननल पाटील (अमळनेर) :   सन्माननीय अन् न ि नािरी 
पुरिठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मौि े दहहवद (ता.अमळनेर, जि.िळगाींव) येथील स्वस्त िान्य (क्रमाींक १४५) दकुानदार 
मतृ व्यकतीच्या नावाींने िान्य ववतरीत केल्याचे दाखवनू हिारो जकवीं्ल िान्याचा काळाबािार 
करीत असल्याच्या तक्रारी तेथील ग्राहकाींनी जिल्हागिकारी िळगाव, मा.अन्न व नागरी पुरवठा 
व ग्राहक सींरक्षण व मींत्री आणण जिल्हापुरवठा अगिकारी याींच्याकड े केल्या असल्याच े
ननदिवनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, त्याप्रकरणी तत्कालीन तहमसलदार याींनी जिल्हा पुरवठा अगिकारी याींचेकड े
हदनाींक २१ िानेवारी, २०१६ रोिी त्याबाबतचा अहवाल सादर केला होता व त्यामध्ये तत्कालीन 
तहमसलदार याींना प्रकरणागिन दकुानदाराववरुध्द गुन्हा दाखल करण्याचे अगिकार असल्याच े
नमूद करण्यात आल्याच ेननदिवनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,   
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(३) असल्यास, तत्कालीन तहमसलदाराींना अगिकार असतानाही त्याींनी सींबींगित 
दकुानदाराववरुध्द िाणीवपवूवक गुन्हा दाखल न केल्यामुळे या िान्य ववतरणाच्या होणाऱ्या 
काळयाबािारात सदर तहमसलदार हे देखील सामील होत,े असे ननदिवनास आले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, त्याबाबत तत्कालीन तहमसलदार व िान्याचा काळाबािार करणाऱ्या सींबींगित 
दकुानदाराींववरुध्द चौकिी करुन त्या दोघाींववरुध्द कारवाई करण्यात यावी अिी मागणी तथेील 
लोकप्रनतननिीींनी हदनाींक ७ िानेवारी, २०२० रोिीच्या ननवेदनानुसार मा.अन्न व नागरी पुरवठा 
व ग्राहक सींरक्षण मींत्री याींना केलेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, याप्रकरणी चौकिी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व त्यानुसार 
तत्कालीन तहमसलदार व सींबींगित दकुानदार याींच्याववरुध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. छिन भिुबळ (२८-१०-२०२०) : (१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
     जिल्हा पुरवठा अगिकारी याींनी हद.१३.४.२०१६ रोिीच्या पत्रान्वये तत्कालीन तहमसलदार 
याींना िीवनावश्यक वस्तू अगिननयम १९५५ चे कलम ३ व ७ नसुार ख्ला दाखल करण्यास 
सक्षम असल्याने ननयमानुसार  
     उगचत कायववाही करण्याबाबत कळववण्यात आले आहे.  
(३) हे खरे नाही. 
(४) हे खरे आहे. 
(५) स्वस्त िान्य दकुानदार याींच ेप्रागिकारपत्र हद.१६.२.२०१६ रोिी रद्द करण्यात आले आहे. 
तक्रारदार याींनी मा.उच्च न्यायालय खींडपीठ ररींगाबाद येथ े रर् याींगचका दाखल केली असून 
प्रकरण अद्याप न्यायप्रववष् आहे. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यात शाळाांमध्ये दररोि सांविधानाच्या उद्देशशिेचे  
सामूहीि िाचन िरण्याचा घेतलेला ननणवय 

(११)  ६१५३ (१०-०४-२०२०).   श्री.शाांताराम मोरे (शभिांडी ग्रामीण), श्री.विश्िनाथ भोईर 
(िल्याण पजश्चम), श्री.ज्ञानराि चौिुले (उमरिा), डॉ.राहूल पाटील (परभणी), श्री.प्रताप अडसड 
(धामणिाि रेल्िे), श्रीमती लताबाई सोनिणे (चोपडा) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िारतीय राज्य घ्नतेील मलूतत्वाींची व्याप्ती आणण सवव समावेिकता सवव नागरीकाींना 
समिावी, त्याच बरोबर घ्नेतील न्याय, स्वातींत्र्य, समता व बींिूत्वाची मूलतत्व ेसमािमनावर 
कोरली िावीत यासाठी सींवविानाचा पररपूणव पररचय िालेय िीवनापासूनच ववद्यार्थ्यायाीिा व्हावा 
यासाठी िाळाींमध्ये दररोि पररपाठाच्या वेळी सींवविानाच्या उदे्दमिकेचे सामूहीक वाचन 
करण्याचा ननणवय मा.मींत्री, िालेय मिक्षण याींनी िाळा व्यवस्थापकाींना बींिनकारक केला आहे, 
हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदरहू ननणवयाची अींमलबिावणी करण्यात येत असताना पाठ्यपुस्तकाींमध्ये 
छापण्यात आलेल्या प्रस्तावनेत िाषाननहाय अनेक बदल पाठपुस्तक मींडळाकडून करण्यात आले 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू बदलामुळे खरी प्रस्तावना कोणती असा प्रश्न मिक्षकाींकडून उपजस्थत 
करण्यात आल्याच ेही निदिवनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, िानान े या ननणवयाच्या अनुषींगान े उकत उपक्रम राबववण्याबाबत कोणती 
कायववाही केली वा करण्यात येत आहे व त्याअनुषींगान े अींमलबिावणीची सद्यःजस्थती काय 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. िर्ाव िायििाड (०८-१२-२०२०) : (१) हे खरे आहे.   
(२) व (३) हे खरे नाही. 
(४) राज्यातील सवव प्रकारच्या,सवव माध्यमाींच्या सवफ िाळाींमिून (राज्य मींडळ व इतर मींडळािी 
सींलग्न) पररपाठाच्या/प्राथवनेच्या वळेी सींवविानाच्या प्रास्ताववकेच ेदररोि वाचन व्हाव ेयाकररता 
हदनाींक ०४ फेब्रूवारी,२०१३ ला िासन ननणवय व हदनाींक २१ िानेवारी,२०२० रोिी िासन 
पररपत्रक ननगवममत करण्यात आले आहेत.हदनाींक २१ िानेवारी,२०२० च्या िासन पररपत्रकाच्या 
अनुषींगाने राज्यातील सवव प्राथममक व माध्यममक िाळाींमध्ये “सावविौमत्व सींवविानाचे िनहहत 
सवांचे” या उपक्रमाच्या अींतगवत दररोि पररपाठाच्या वळेी इतर उपक्रमाींबरोबरच सींवविानाच्या 
उदे्दमिकेचे समुह वाचन हा उपक्रम हदनाींक २६ िानेवारी,२०२० पासनू सुरू करण्यात आला आहे. 
सदर उपक्रमाची अींमलबिावणी सवव िाळाींमिनू करण्यात येत आहे.           
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

दयावपूर तालुक्यातील जिल्हा पररषदेच्या प्राथशमि शाळा १०० टक्िे डडिीटल िरण्याबाबत 
  

(१२)  ६४५४ (१०-०४-२०२०).   श्री.बळिांत िानखड े (दयावपूर) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दयावपूर तालुकयातील जिल्हा पररषदेच्या प्राथममक िाळा १०० ्कके डडिी्ल करण्याच े
िासनाने माहे नक्ोबर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान िाहीर केले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, दयावपूर तालुक यातील वीि पुरवठा नसलेल्या िाळाही डडजि्ल झाल्याच े
ननदिवनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, काही हठकाणच्या डडजि्ल लेड ग्रामसेवकाींच्या घरी लावल्याच ेननदिवनास आले 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोकत प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन खो्ी माहहती िाहीर करणा-या 
सींबींगित अगिकारी/कमवचारी याींच्यावर व डडजि्ल लेड घरी लावणा-या ग्रामसेवकाींवर कारवाई 
करण्याबाबत कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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प्रा. िर्ाव िायििाड (०८-१२-२०२०) : (१) हे खरे आहे. 
     १४ व्या ववत्त आयोगाच्या ननिीमिून दयावपूर तालुकयातील जिल्हा पररषद       
     िाळा ग्रामपींचायत माफव त१०० ्कके डडिी्ल करण्यात आल्या आहेत. 
(२) हे खरे आहे. 
     तथावप ज्या हठकाणी वीि पुरवठा नव्हता अिा हठकाणी पयावयी व्यवस्था करण्यात 
आली होती. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

भद्रािती आयुध ननमावण (जि.चांद्रपरू) िॉलनी पररसरात 
विद्युत धक्यान ेप्राणयाांचा झालेला मतृ्य ु

  

(१३)  ६७६० (०२-०४-२०२०).   श्री.किशोर िोरिेिार (चांद्रपूर) :   सन्माननीय िने मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िद्रावती आयुि ननमावण (जि.चींद्रपूर) कनलनी पररसरात दोन बबब्े, दोन अस्वल व एक 
हरीण ववद्युत िककयान ेमतृ्युमखुी पडल्याच े हदिाांक १ फेब्रुवारी, २०२० रोिी वा त्यासुमारास 
ननदिवनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणी चौकिी करण्यात आली आहे काय, चौकिीत काय आढळुन आले, व 
चौकिीच्या अनुषींगाने िासनाने कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?    
  
श्री. सांिय राठोड (०८-१२-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे, 
     िद्रावती आयिु ननमावण (जि.चींद्रपूर) येथ ेकनलनी पररसरात दोन बबब् व दोन अस्वल 
ववद्युत िककयान ेमतृ्युमखुी पडल्याचे हदनाींक ०१ फेब्रुवारी २०२० रोिी ननदिवनास आले आहे. 
(२) सदर प्रकरणी वन्यिीव (सींरक्षण) अगिननयम, १९७२ नुसार चौकिी करुन वनगुन्हा क्रमाींक 
२१३/१८ हदनाींक ०१.०२.२०२० रोिी नोंद केला असून, प्रकरणी ४ सींियीताींची चौकिी करण्यात 
येऊन त्यापैकी एका आरोपीला अ्क करण्यात आली आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

महुद बुद्रिु (ता.साांिोला, जि.सोलापूर) येथे बस स्थानिाची होत असलेली मािणी 
  

(१४)  ६९६८ (१०-०४-२०२०).   अडॅ.शहािीबाप ूपाटील (साांिोले) :   सन्माननीय पररिहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) महुद बुद्रकु (ता.साींगोला, जि.सोलापूर) हे गाव लोकसींख्येन े मोठे असून गावातून दोन 
राषरीय महामागव िात असतानाही महुद बुद्रकु या गावाींमध्ये अद्यापपयतं प्रवािाींकररता एस्ी 
डपेो उपलब्ि नसल्याने प्रवािाींची मोठ्या प्रमाणात गैरसोय होत असल्याचे माहे िानेवारी, 
२०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिवनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास उपरोकत प्रकरणाची िासनाने चौकिी केली आहे काय व चौकिीत काय 
आढळून आले व त्यानुसार कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
अॅड. अननल परब (०२-१२-२०२०) : (१) व (२) महुद बुद्रकु हे गाींव पींढरपूर-कराड व साींगोला-
अकलुि या मागाववर असून, सदर गावास पींढरपूर व साींगोला येथून सु्णाऱ्या सवव लाींब व 
मध्यम पल्ल्याच्या व इतर ग्रामीण बसेस थाींबून प्रवासी चढ-उतार केली िाते. वाहतूक वगव, 
नफा-तो्ा व चालननय नफा-तो्ा, चालननय आगथवक पररणामाचा आढावा घेवून नवीन आगार 
ननममवतीबाबत एखादया ववमिष् आगाराची ननयत े१०० पेक्षा िास्त झाल्यामिवाय व यापुढे ३० 
कक.मी.पररके्षत्रात नवीन आगार ननमावण करु नये असा ननणवय राज्य पररवहन महामींडळान े
घेतलेला आहे. सदर गावाचे हठकाण साींगोला आगारापासून २५ कक.मी. व पींढरपूर आगरापासून 
३० कक.मी. अींतरावर असून, साींगोला आगाराच्या ४३ फेऱ्या व पींढरपूर आगाराच्या ४ फेऱ्या 
चालनात आहेत.  
     प्रवािाींसाठी महुद चौकात मागव ननवारा बाींिण्यात आला होता. राषरीय महामागावच्या 
रस्ता रुीं दीकरणाच्या वेळी सदर ननवारा पाडण्यात आला आहे. त्यानुषींगाने िासनाच्या हद.२४ 
नोव्हेंबर, २०२० च्या पत्रान्वये ववववि िासकीय यींत्रणा/सींस्था याींचेमाफव त रस्ता 
रुीं दीकरणादरम्यान ककीं वा नवीन रस्त्याचे बाींिकाम करताना पाडण्यात आलेले प्रवासी ननवारे 
सदर यींत्रणेकडून बाींिून घेण्यात यावेत अथवा स्थाननक लोकप्रनतननिी याींच्या ननिीतून प्रवासी 
ननवाऱ्याींचे बाींिकाम करुन घेण्याच्या सचूना राज्य पररवहन महामींडळास हदलेल्या आहेत.  
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

हळदिाि (ता.समुद्रपूर, जि.िधाव) येथे वाघासह वन्य प्राणयाांची भििार होत असल्याबाबत 
  

(१५)  ७६६७ (०२-०४-२०२०).   श्री.देिेंद्र फडणिीस (नािपूर दक्षक्षण पजश्चम), श्री.चांद्रिाांत 
(दादा) पाटील (िोथरुड), श्री.सुधीर मुनिांटीिार (बल्लारपूर), अॅड.आशशर् शेलार (िाांदे्र पजश्चम), 
श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (शशडी) :   सन्माननीय िन ेमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) हळदगाव (ता.समुद्रपूर, जि.विाव) येथे वाघाच्या पींिासह १२ ममिा िप्त करण्यात 
आल्याची बाब माहे िानेवारी २०२० मध्ये त्यादरम्यान ननदिवनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणात चौकिी करण्यात आली आहे काय, चौकिीत काय आढळून 
आले, त्यानुषींगाने सींबगित दोषीवर कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
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(३) असल्यास, या िागात वाघाींसह अन्य प्राण्याींची मोठया प्रमाणात मिकार होत असून यावर 
ननयींत्रण आणण्याकररता कोणत्या उपाययोिना आखण्यात आल्या आहेत, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सांिय राठोड (०८-१२-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
     चींद्रपूर वनवतृ्ताचे चींद्रपूर वनवविागातील सावली वनपररके्षत्रा अींतगवत कापसी येथील 
राखीव वनात वाघ व रानडुककर या वन्यप्राण्याची मिकार झाल्याच े प्रकरण हदनाींक 
२६.०१.२०२० रोजी उघडकीस आल्यामुळे केलेल्या चौकिीत ममळालेल्या माहहतीच्या आिारे 
मौिा. हळदगाींव, ता.समुद्रपूर, जि.विाव येथून आरोपीींना अ्क करण्यात आली व त्याींचेकडून 
वाघ या वन्यप्राण्याचा पींिा (१ नग) व ममिा (१२ नग) हदनाींक २८.०१.२०२० रोिी हस्तगत 
करण्यात आले. 
(२) सदर प्रकरणी चौकिी करुन वनगुन्हा क्रमाींक २५/११ हदनाींक २६.०१.२०२० रोिी नोंद केला 
असून, वाघ या वन्यप्राण्याच ेमिकार प्रकरणी ८ आरोपी व रानडुककर मिकार प्रकरणी ५ अस े
एकूण १३ आरोपीींना अ्क करण्यात आली आहे. 
(३) वन्यप्राण्याींच्या मिकारीस आळा घालण्याकरीता खालील उपाययोिना करण्यात येतात. 
• जिल्हा व्याघ्र कक्ष सममतीच्या ननयममत बैठका घेऊन वन्यिीव अपरािाींच्या प्रकरणाींचा 
आढावा घेण्यात येतो. 
• वाघ, बबब् या वन्यप्राण्याींचा वावर असलेल्या सींवेदनिील गावाींची यादी तयार करुन तेथ े
िनिागतृी कायवक्रम घेण्यात येतात. 
• पररके्षत्रननहाय पाणवठयाींची ननयममत तपासणी केली िात.े 
• मानव-वन्यप्राणी सींघषव कमी करण्यासाठी िलद प्रनतसाद चम ू गठीत करुन त्याींना सवव 
साहहत्यासह वाहन उपलब्ि करुन देण्यात आले आहे. 
• ववद्युत प्रवाहाव्दारे होणा-या मिकारी/अपघाताच्या घ्नाींवर आळा घालण्याकररता सवव 
सींबींगित वविागाींची कायविाळा आयोजित करण्यात आली. 
• गुप्तसेवा ननिीचा वापर करुन खबऱ्याींमाफव त वन्यिीव मिकार प्रकरणाींची माहहती प्राप्त 
करण्यात येते. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मौिे पास्थळ (ता.जि.पालघर) येथील िशमनीच्या िैरव्यिहाराबाबत 
  

(१६)  ७८२३ (२४-०७-२०२०).   श्रीमती िीता िैन (शमरा भाईंदर) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौि ेपास्थळ (ता.जि.पालघर) ग् नीं.२४/अ, के्षत्र ०.९०.२०.० या िममनीपैकी ०.०६.०० गुींठे 
(नन.स.प्र) ननयींत्रीत सत्ता प्रकारची िेतिमीन कलम-८४-क नुसार िासन िमा होण्यास पात्र 
असूनही कुळ कायदा अगिननयमातील कलम-४३ तरतूदीचा िींग झाल्याची तक्रार प्राप्त 
असतानाही सींबींगित तलाठी याींनी ४० प् निराणा िरणा करुन फेरफार करुन वगव-२ ची 
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िमीन वगव-१ करुन िासनाची फसवणूक केल्याच ेमाहे िानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदिवनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर िममनीवर अवैि चाळीच े बाींिकाम केले असून त्याबाबत सींबींगित 
ग्रामपींचायतीकडून कोणतीही बाींिकाम परवानगी घेतलेली नसल्याने उकत प्रकरणी ग्रामस्थाींनी 
जिल्हागिकारी, पालघर, तहमसलदार, पालघर व सींबींगित तलाठी याींचेकड ेतक्रार दाखल करुनही 
अद्याप कोणतीच कारवाई करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उकत प्रकरणी चौकिी करुन सदरहू िममन िासन िमा करण्याबाबत तसेच 
चुकीच्या पध्दतीन े फेरफार करणाऱ्या महसूल वविागातील अगिकारी व कमवचारी याींचेवर 
कारवाई करण्याबाबत िासनाने कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बाळासाहेब थोरात (०९-१२-२०२०) : (१) सदर िमीन ननयींबत्रत सत्ता प्रकार व 
कुळकायद्याींतगवत येत असल्यान ेिमीन मालकाच्या ववनींतीनसुार िासनाच्या हद. ११.०२.२०१४ 
व हद. ०७.०५.२०१४ च्या पररपत्रकाप्रमाण े तहमसलदार व िेतिमीन न्यायागिकरण, पालघर 
याींच्या हद. १२.११.२०१८ रोिीच्या आदेिान्वये िेतसारा आकारणीच्या ४० प् निराणा िासन 
िमा करुन सातबारा उता-यावर कुळ कायदा कलम ४३ ची नोंद कमी केली व या िममनीचे 
रुपाींतर वगव-२ वरुन वगव-१ मध्ये  करण्यात आलेले आहे. 
(२), (३) व (४) सदर अनगिकृत बाींिकामाबाबत सींबींगिताकडून रु. १,१६,०३२ एवढ्या रकमचेी 
िास्ती/दींड लावून अपर तहसीलदार, पालघर याींनी हद. २८.०७.२०२० च्या अींतररम आदेिान्वये 
दींडात्मक कायववाही केली आहे.  
     त्याचप्रमाणे प्रस्तुत प्रकरणी कुळकायदा कलम ४३ चा िींग झाला आहे ककीं वा कस े
याबाबत खात्री करुन कुळकायदा कलम ८४ क च्या सींदिावत तहमसलदार, पालघर याींचेकड े
सुनावनी सुरू आहे.  

___________ 
  

बुलढाणा जिल्ह्यात मिा खरेदी िें द्र सुरू िरणेबाबत 
  

(१७)  ८९३१ (२९-०५-२०२०).   श्री.रािेश एिड े (मलिापूर), श्रीमती श्िेता महाले (धचखली), 
डॉ.भारती लव्हेिर (िसोिा), श्री.अननल बाबर (खानापूर) :   सन्माननीय अन् न ि नािरी 
पुरिठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) बुलढाणा जजल््यामध्ये माते िोव्तेंबर, २०१९ ते रे्ब्रुवारी, २०२० या कालावधीमध्ये 
शासिािे सुरु केलेल्या मका खरेदी कें द्रावर एक जक्वांटल देखील मका खरेदी झालेली िसल्याच े
ददिाांक २५ माचफ, २०२० रोजी वा त्यासुमारास निदशफिास ेले ेते, ते खरे ेते काय, 
(२) असल्यास, शासिाि े जातीर केलेल्या तमी भावापेक्षा व्यापाऱयाांकि े जास्त भाव ममळत 
असल्याि ेउपरोक्त मका खरेदी कें द्रावर शतेकऱयाांिी मका ववक्रीस िेला िाती, ते ती खरे ेते 
काय, 
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(३) असल्यास, तमीभाव मका खरेदी कें द्र बांद असल्यािे शेतकऱयाांिा िाममात्र रु.१००० त े
१२०० प्रनत जक्वांटल दराि े व्यापाऱयाांकि े मका ववकावा लारत असल्यािे शेतकऱ याांच ेेर्थफक 
िुकसाि तोत ेते, ते ती खरे ेते काय, 
(४) असल्यास बुलिाणा जजल््यात ववशेषतः र्चखली ववधािसभा मतदार सांघात मका तमीभाव 
कें दे्र सुरु करण्यात याव.े अशी मारणी स्थानिक लोकप्रनतनिधी याांिी ददिाांक ०८/०५/२०२० रोजी 
ेपले सरकार पोटफल वरूि मुख्यमांत्री, सतकार व पणि मांत्री तथा जजल्ता माकेदटांर अर्धकारी 
याांचेकि ेलेखी निवेदिाद्वारे केली ते ती खरे ेते काय, 
(५) असल्यास, उपरोक्त बाबत शासिािे चौकशी केली ेते काय, चौकशीत काय निदशफिास 
ेले, 
(६) असल्यास, अनतवषृ्टी व वादळी पावसासत झालेल्या रारवपटीमुळे खरीप व रब्बी तांराम 
वाया रेल्याि े तवालददल झालेल्या शेतकऱयाांसाठी शासकीय तमीभावािे मका खरेदी कें द्र सुरू 
करणेबाबत शासिािे कोणती कायफवाती केली व करण्यात येत ेते, 
(७) िसल्यास, ववलांबाची कारणे काय ेतेत ? 
  
श्री. छिन भिुबळ (०१-१२-२०२०) : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही.    
(३) हे खरे नाही.  
(४) होय, हे खरे आहे.  
(५) श्रीमती श्वेता महाले, वविानसिा सदस्या याींनी हद.०८/०५/२०२० रोिी आपले सरकार 
पो व्लवरुन मा.मखु्यमींत्री, सहकार व पणन मींत्री याींचेकड ेकेलेल्या लेखी ननवेदनाच्या अनुषींगान े
जिल्हागिकारी याींनी जिल्हा पणन अगिकारी, बुलडाणा याींचमेाफव त बुलडाणा जिल््यात 
प्रस्ताववत केलेल्या १३ खरेदी कें द्राना मींिुरी देण्यात आली आहे. 
(६) िासकीय हमी िावान ेमका खरेदीकररता १३ खरेदी कें द्राींना मींिुरी देण्यात आली.    
(७) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मानेिाडा (जि.नािपूर) चौिातील स्िस्त धान्य दिुानदार  
धान्य वितरणात अननयशमतता िरीत असल्याबाबत 

  

(१८)  ९०८२ (०६-०६-२०२०).   श्री.मोहन मत े (नािपूर दक्षक्षण) :   सन्माननीय अन् न ि 
नािरी पुरिठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मानेवाडा (जि.नागपूर) चौकातील  सी.एम.वाचनकेर आणी चाींडक ककराणा व िान्य िाींडार 
ही दकुाने सकाळी १० वािता बींद करण्यात येत असून दकुानातुन ननयममत िान्य देण्यात येत 
नसणे,  िान्य कमी देण,े ए.पी.एल.च ेिान्य वा्प न करणे, नववन काडाव सांबांिातील अिव न 
देणे तसेच स्त्रीयाींिी आके्षपाहव िाषेत बोलत असल्याच ेहदनाींक २८ एवप्रल, २०२० रोिी तपासणी 
दरम्यान ननदिवनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, लोकप्रतीनीिी व परीमींडळ अिीकारी  याींनी प्रत्यक्ष दकुानास िे् हदली असता 
दकुान े बींद असल्याच े हदसून आले, तसेच नागरीकाींनी तक्रारी सादर केल्या असल्यान े या 
दकुानाींच े पींजिकरण रद्द करण्याची मागणी अन्न पुरवठा वविाग परीमींडळ (ब) चे अगिकारी 
श्री.रतनाल ठाकरे याींचकेड ेकरण्यात आली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय आढळून आले व 
त्यानुसार उपरोकत दकुानाींवर सींबींगित वविागान ेकोणती कारवाई केली वा करणात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. छिन भिुबळ (२८-१०-२०२०) : (१) हे खरे नाही.  
(२) अिा प्रकारची कोणतीही लेखी तक्रार सींबींगित कायावलयाकड ेप्राप्त झालेली नाही. तसेच, 
एवप्रल, २०२० मध्ये श्री.वाचणेकर व चाींडक ककराणा या स्वस्त िान्य दकुानाची ववतरण 
्ककेवारी अनुक्रमे ९९.०६ व १११.३६ एवढी आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

िडधचरोली जिल््यात भ्रष्ट्टाचार िरणाऱ्या राईस शमल  
मालि ि अधधिाऱ्याांिर िारिाई िरण्याबाबत 

  

(१९)  ९८१७ (२९-०५-२०२०).   डॉ.देिराि होळी (िडधचरोली) :   सन्माननीय अन् न ि नािरी 
पुरिठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) गडगचरोली जिल््यात आहदवासी ववकास महामींडळ व जिल्हा माकेह्ींग फेडरेिनच्या वतीन े
जिल््यातील श्रीराम, एच एम ्ी ५५५ यासारख्या उच्च प्रतीच्या वानाचे िान खरेदी करुन 
राईस ममलसव अगिकाऱ्याींच्या सींगनमतान ेसदर िानाच े मममलींग न करता िादा रककम घेऊन 
खािगी व्यापाऱ्याींना परस्पर ववक्री करुन कोट्यविीचा गैरव्यवहार करीत असल्याचे ननदिवनास 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, तेलींगाणा व इतर राज्यातून आणलेला ननकृष् ताींदळू गोदामात िमा 
केल्यानींतर तो स्वस्त िान्य दकुाने, अींगणवाड्या तसेच आश्रम िाळेतील ववद्यार्थयावना हदला 
िातो, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व 
त्यानुसार गैरव्यवहार करणाऱ्याींवर कारवाई करणे तसेच उचल केलेल्या िानाचेच ताींदळू 
देण्याची सकती राईस ममलसवना करणेबाबत कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. छिन भिुबळ (०१-१२-२०२०) : (१)  हे खरे नाही. 
      अमिकताव सींस्थाींनी सादर केलेल्या अहवालानुसार गडगचरोली जिल््यात आहदवासी 
ववकास महामींडळ तसेच माकेह्ींग फेडरेिनकडून “क” सािारण प्रतीच्या वानाच्या िानाची 
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खरेदी करण्यात येत असून उच्च प्रतीचा श्रीराम, एचएम्ी ५५५ यासारख्या िानाची कोणत्याही 
खरेदी कें द्रावर खरेदी झालेली नाही. त्यामुळे उच्च प्रनतचे िान खरेदी करुन राईस ममलसव 
अगिकाऱ्याींच्या सींगनमतान ेिानाचे ममलीींग न करता िादा रककम घेऊन खािगी व्यापाऱ्याींना 
ववक्री करण्याचा प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
     जिल्हा पुरवठा अगिकारी, गडगचरोली याींच्या अहवालानुसार हींगाम २०१९-२० मिील 
िानापासून प्राप्त होणारा ताींदळू फकत स्वस्त िान्य दकुानाींमाफव त AAY व PHH लािार्थयानंा 
वा्प करण्यात येतो. अींगणवाड्या तसचे आश्रमिाळेतील ववद्यार्थयांना सीएमआर ताींदळाच े
वा्प करण्यात येत नाही. तसेच अमिकताव सींस्थाींकडून उचल केलेल्या िानाची राईस 
ममलसवद्वारे िरडाई केल्यानींतर जिल्हा पुरवठा कायावलयाचे गुणवत्ता ननयींत्रकाींकडून सदर 
ताींदळाची गुणवत्ता तपासणी करुन ताींदळु FAQ दिावचा असल्याची खात्री करुन गोदामात 
िमा केला िातो. 
(३) जिल्हा पुरवठा अगिकारी, गडगचरोली याींच्या अहवालानुसार जिल््यात ननकृषठ ताींदळु 
पुरववण्याबाबत गैरव्यवहार झाल्याचे आढळून आलेले नाही. त्यामळेु कारवाई करण्याचा प्रश्न 
उद्् ावत नाही. तसचे उचल केलेल्या िानाचा CMR ताींदळु देण्यात यावा, असे ममलसवना 
ननदेि आहेतच. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मौि ेदहहवली त.वरेडी (ता.ििवत, जि.रायिड) येथील रास्तिाव  
दिुानाांमध्ये होत असलेला अपहार  

  

(२०)  ११५०३ (१६-०९-२०२०).   श्री.महेंद्र थोरिे (ििवत) :   सन्माननीय अन् न ि नािरी 
पुरिठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मौजे ददतवली त.वरेिी (ता.कजफत, जज.रायरि) येथील रेिन दकुानदार लािार्थयानंा िान्य 
सींपल्याच े साींगून त्याींच्या नावे िान्याची उचल झाल्याची ननलाइन नोंद करुन िान्याचा 
अपहार करीत असल्याची तक्रार, मा.अन्न व नागरी पुरवठा मींत्री, जिल्हा पुरवठा अगिकारी, 
तहसीलदार याींच्याकड ेनागररकाींनी केली असल्याचे माहे म,े २०२० च्या पहहल्या आठवड्यात 
उघडककस आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, े्ंिरे (ता.किवत, जि.रायगड)  गावातील रेिननींग दकुानदार िान्य वा्पात 
अननयममतता करून गरीब गरिू लािार्थयांना िासनाच्या योिनेनुसार ५ ककलो मोफत रेिन न 
देता १ ते २ ककलो िान्य कमी देऊन लािार्थयावस पावत्याही देत नसल्याचे माहे म,े २०२० च्या 
दसु-या आठवड्यात उघडककस आले आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, याबाबत लािार्थयाकंडून ववचारणा केली असता रेिन दकुानदार अपिब्द वापरुन 
हाकलून देत असल्याची तक्रार काही ग्रामस्थाींनी सींबींगित अगिका-याींकड ेकेली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
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(४) असल्यास, उपरोकत प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले 
व त्यानसुार करून सींबींगित रेिन दकुानदाराींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. छिन भुिबळ (०२-१२-२०२०) : (१) मौिे दहहवली त.वरेडी (ता.किवत, जि.रायगड) येथील 
रास्तिाव दकुानदाराववरुद्ध िान्य कमी देत असल्याची ननलाईन तक्रार प्राप्त झाली होती. 
(२) होय हे खरे आहे. 
(३) उपवविागीय अगिकारी, किवत याींचे तपासामध्ये रेिन दकुानदार अपिब्द वापरुन हाकलून 
देत असल्याचे तक्रार आढळून आलेली नाही. 
(४) मौिे दहहवली तफे वडरेी जि.रायगड येथील रास्तिाव दकुानाींसींदिावत प्राप्त झालेल्या 
ननलाईन तक्रारीच्या अनुषींगान े तक्रारदार व रास्तिाव दकुानदार याींची जिल्हा पुरवठा 
अगिकारी याींच्याकड े सुनावणी घेतली. सुनावणी आदेिानसुार या रास्तिाव दकुानदाराची 
परताव्यापो्ी िमा असलेली १००% अनामत रककम िमा केली आहे. रास्तिाव दकुानदार 
याींच्याकडून झालेल्या िान्य अपहारपो्ी रुपये ७३१/- इतकी रककम वसूल करुन िासन िमा 
करण्याचे आदेि हदले आहेत. तसेच यापुढे कोणतीही तक्रार प्राप्त झाल्यास त्याची िहाननिा 
करुन दकुान रद्द करण्याबाबत कारवाई करण्यात येईल, असे आदेि हदले आहेत.  
     मौि े े्ंिरे, ता.किवत जि.रायगड येथील रास्तिाव दकुानाींसींदिावत ग्रामस्थाींकडून प्राप्त 
तक्रारीच्या अनुषींगान ेतक्रारदार व रास्तिाव दकुानदार याींची जिल्हा पुरवठा 
अगिकारी याींच्याकड े सुनावणी घेतली. सुनावणी आदेिानसुार या रास्तिाव दकुानदाराची 
परताव्यापो्ी िमा असलेली १००% अनामत रककम िमा केली आहे. रास्तिाव दकुानदार 
याींच्याकडून झालेल्या िान्य अपहारपो्ी रुपये ८२२/- इतकी रककम वसूल करुन िासन िमा 
करण्याच ेआदेि हदले आहेत. तसेच यापुढे नागररकाींकडून अन्निान्य वा्पाबाबत कोणतीही 
तक्रार येणार नाही याची खबरदारी घ्यावी, असे आदेि रास्तिाव दकुानदारास हदले आहेत. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

शासिीय आय.टी.आय. िॉलेि येथे ताशसिा तत्िािरील ननदेशिाांच्या  
िेतनात िपात िरण्याचा घेण्यात आलेला ननणवय 

  

(२१)  ११५९३ (१३-०९-२०२०).   श्री.किशोर िोरिेिार (चांद्रपूर), श्रीमती सीमा महेश ढहरे 
(सीमाताई) (नाशशि पजश्चम), श्री.सुधीर मुनिांटीिार (बल्लारपूर), श्री.िैलास घाडिे पाटील 
(उस्मानाबाद) :   सन्माननीय िौशल्य वििास, रोििार ि उद्योििता मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) िासकीय रद्योगगक प्रमिक्षण सींस्थाींमध्ये तामसका तत्वावरील ननदेिक म्हणून काम 
करणारे मिक्षक िासनाच्या आदेिानुसार ववद्यार्थयांना ननलाईन प्रमिक्षण देत असून 
कोरोनाच्या पाश्वविूमीवर या कमवचा-याींचे वेतन कपात करण्याचा ननणवय घेण्यात आला आहे, हे 
खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, िासनाकडून अनदुान न ममळाल्यामुळे मानिन देऊ िकत नाही अस ेसींस्था 
चालक आणण प्राचायव याींचकेडून साींगण्यात येत असल्याने ननदेिक नैराश्यात आहेत, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्यातील ४१७ रद्योगगक प्रमिक्षण सींस्थाींमध्ये सुमारे तीन हिार तामसका 
ननदेिक व्यवसाय प्रमिक्षण देण्याचे काम करीत असून या कमवचा-याींच्या वेतनात कोणतीही 
कपात न करता या कमवचाऱ्याींचे स्थगीत वेतन अदा करण्यात यावे अिी मागणी 
लोकप्रनतननिीकडून मा.मींत्री, कौिल्य ववकास याींना ईमेलद्वारे पाठवलेल्या ननवेदनातून केली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, रद्योगगक प्रमिक्षण सींस् थाींमिील तासीका तत् वावरील ननदेिकाींचे वतेन 
तात् काळ प्रदान करण् याबरोबरच चींद्रपूर रद्योगगक प्रमिक्षण सींस् थेतील तासीका तत् वावरील 
ननदेिकाींना सेवेत पुनःस् थावपत करण् याबाबत वव.स.स. बल् लारपूर याींनी मा.मींत्री, कौिल् य 
ववकास याींना हदनाींक ८ िून २०२० रोिी वा त् या सुमारास लेखी ननवेदन सादर केले आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, त्याअनुषींगान ेिासनाने कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. निाब मशलि (२३-११-२०२०) : (१) व (२) नाही, हे खरे नाही.  
(३) व (४) होय, हे खरे आहे. 
(५) तामसका तत्वावरील ननदेिकाींच े ननयमानुसार मानिन अदा करण्याकरीता ववत्त 
वविागाकडून ननिी प्राप्त होण्यासाठी आवश्यक ती कायववाही करण्यात येत आहे.  
(६) ववलींब झालेला नाही. 

___________ 
  

ढिळपुरी (ता.पारनेर, जि.अहमदनिर) येथील आश्रमशाळेने  
अनुदानाचा अपहार िेल्हयाबाबत 

  

(२२)  ११८६३ (१३-०७-२०२०).   श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (शशडी) :   सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) खािगी सींस्थेला हींगामी वसतीगहृ चालववण्यासाठी देण्यात येवू नये अस ेिासनाचे आदेि 
असतािा देखील ढवळपूरी (ता.पारनेर, जि.अहमदनगर) येथे िन्वींतरी मेडडकल ॲण्ड एज्युकेिन 
फाऊीं डिेन या खािगी सींस्थेच्या आश्रमिाळेने सन २००७ ते २०१८ या कालाविीत हींगामी 
वसतीगहृ चालववले असल्याच ेमाचव, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिवनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरच्या वसतीगहृाला समािकल्याण वविागाच्या सहाय्यक आयुकताींनी हदनाींक 
२० िुल,ै २०१९ रोिी िे् हदली असता, १९२ ववद्याथी अनतरीकत असल्याच ेआढळून आले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, या अनगिकृत वसतीगहृासाठी सींस्थेन े िासनाकडून घेतलेले करोडो रुपयाींच े
अनुदान वसुल करण्याची िबाबदारी जिल्हा पररषदेवर असतानाही जिल्हा पररषदेने कोणतीही 
कायववाही केलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदरच्या वसतीगहृात सवव ननयम व अ्ीींची पायमल्ली होत असून जिल्हा 
पररषदेच्या मिक्षण वविागातील आगिकाऱ्याींकडून सुरु असल्याने कारवाईच्या ननयमाची देखील 
अींमलबिावणी होत नसल्याचे हदसून आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, याप्रकरणी िासनाने अगिक चौकिी केली आहे काय, चौकिी काय आढळून 
आहे त्यानसुार सींस्था चालक व जिल्हा पररषदेचे सींबींगित अगिकाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली 
आहे वा करण्यात येत आहे 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. िर्ाव िायििाड (०७-१२-२०२०) : (१) अींित: खरे आहे. 
     सदर सींस्थलेा वषव २०१६-१७ पयतं हींगामी वसतीगहृ चालववण्याची परवानगी होती. 
(२) सदरच्या हींगामी वसतीगहृाला िे् हदलेली नाही. 
(३) व (४) हे खरे नाही. 
(५) व (६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

ठाणे ि पालघर जिल्हयामधील तीव्र पाणी टांचाई असलेल्या ग्रामपांचायतीमध्ये  
नऊ नविन प्रादेशशि नळयोिनाांच्या मांिूरीबाबत 

  

(२३)  ११९०७ (१७-०९-२०२०).   श्री.दौलत दरोडा (शहापूर) :   सन्माननीय पाणीपुरिठा ि 
स्िच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) ठाणे व पालघर जिल्हयामिील तीव्र पाणी ी्ंचाई असलेल्या ग्रामपींचायतीमध्ये नऊ नववन 
प्रादेमिक नळयोिना तयार करुन मींिूरीबाबत येथील स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी हदनाींक ५ 
माचव, २०२० रोिी वा त्यासुमारास िासनास पत्र हदले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोकत प्रकरणी िासनान ेचौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय आढळून 
आले व त्यानसुार या जिल््यातील नववन प्रादेमिक नळयोिनाच्या कामाींना तातडीने मींिूरी 
देवून सदर काम ेपुणव करण्याबाबत कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे तसेच त्याचा 
तपिील काय आहे,  
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. िुलाबराि पाटील (०२-१२-२०२०) : (१) हे खरे आहे. 
(२) ठाणे जिल््यातील िहापूर तालुकयातील पाणी ी्ंचाईग्रस्त ९७ गावाींसाठी िावली िरणातून 
९७ आहदवासी गावे व २५९ पाड्याींसाठी प्रादेमिक पाणी पुरवठा योिनेच्या रु.२७६.२१ को्ी 
इतकया ढोबळ रकमेच्या अींदािपत्रकास हदनाींक ०५.०३.२०२० रोिीच्या िासन ननणवयान्वये 
मींिूरी देण्यात आली आहे. सदर योिनेत चेरपोली व आ्गाव या गावाींचा समावेि आहे. 
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     िहापूर तालुकयातील आ्गाव, िाींि-ेइींहदरावाडी, बोरिेती, चरेपाली व आसनगाव या ५ 
गावाींचा समावेि िल िीवन ममिनच्या आराखड्यात करण्यात आला असून त्यापकैी 
आसनगाव पाणी पुरवठा योिना महाराषर िीवन प्रागिकरणाकड े वगव करण्याबाबत जिल्हा 
पररषद, ठाणे याींच्यामाफव त हदनाींक २३.१०.२०२० रोिीच्या पत्रान्वये कळववण्यात आले आहे. 
     पालघर जिल््यातील वाडा तालुकयातील मौिे परळी, मौि े उमरोठे, मौिे खैरे-सासण,े 
मौि े डाहे व मौि े गारगाव या ५ गावाींचा समाविे िल िीवन ममिनच्या आराखड्यात 
करण्यात आला आहे. 
     िल िीवन ममिन अींतगवत सवव योिना ववहहत मुदतीत पूणव करण्याबाबत सवव 
सींबींगिताींना सूचना देण्यात आल्या आहेत. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

ढहांिोली ि सनेिाि (जि.ढहांिोली) तालुक्यात धान्याची होत असलेली अननयशमतता 
  

(२४)  ११९७४ (१४-०९-२०२०).   श्री.तान्हािी मुटिुळे (ढहांिोली) :   सन्माननीय अन् न ि 
नािरी पुरिठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) हहींगोली व सनेगाव (जि.हहींगोली) तालुकयात मागील ६ त े८ महहन्याींपासून स्वस्त िान्य 
दकुानदाराींना मींिुर ननयतना पेक्षा कमी िान्य ववतररत करण्यात येत असून काही स्वस्त 
िान्य दकुानदाराींना एकाच महहन्यात दोन वेळा िान्य ववतररत केले असल्याचे ननदिवनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी िासनान ेचौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय ननषपन्न झाले 
व सींबींगित दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. छिन भिुबळ (०१-१२-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

ढहांिोली, बुलढाणा जिल्ह्यात ि पणेु शहरात रेशन दिुाांनािर ननिृष्ट्ट  
दिावच्या डाळीचा पुरिठा होत असल्याबाबत 

  

(२५)  ११९७५ (१५-०८-२०२०).   श्री.तान्हािी मुटिुळे (ढहांिोली), श्री.रािेश एिड े (मलिापूर), 
श्रीमती माधुरी शमसाळ (पिवती), श्री.सुननल िाांबळे (पुणे िॅन्टोन् मेंट), श्री.शभमराि तापिीर 
(खडििासला) :   सन्माननीय अनन् ि नािरी पुरिठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) हहींगोली जिल्हयात कोववड-१९ साथीच्या काळात अन्निान्य ववतरण वविागाकडून रेिन 
दकुाींनावर अत्यींत ननकृष् व खाण्यास अयोग्य असलेली डाळ वा्प करण्यात आल्याचे माहे 
एवप्रल, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिवनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 



वव.स. ३३ (22) 

(२) असल्यास, बुलढाणा जिल््यामध्ये िासकीय रेिन दकुानावर देण्यात आलेली तूरडाळ 
अनतिय ननकृष् दिावची असल्याचे माहे िून, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिवनास आले 
असून याबाबत नाींदरुा (जि.बलुढाणा) येथील स्थाननक नागररकाींनी हदनाींक २३ िून, २०२० रोिी 
वा त्यासुमारास जिल्हा पुरवठा अगिकारी, बलुढाणा याींच्या माफव त ननवेदन हदले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, पुणे िहरात देखील स्वस्त िान्य दकुानाींच्या माध्यमातून मुदत सींपलेल्या 
तूरडाळीची ववक्री केली िात असल्याचे माहे एवप्रल, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिवनास 
आले, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोकत  प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय ननषपन्न 
झाले व त्यानसुार सींबींगित दोषीींवर तसेच नागररकाींच्या आरोग्यािी खळेणाऱ्या तुरडाळीच्या 
सींबींगित कीं त्रा्दारावर िासनान ेकोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. छिन भिुबळ (०१-१२-२०२०) : (१)हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
     बुलढाणा जिल््यात पुरवठा वविागातून स्वस्त िान्य दकुानात देण्यात येणाऱ्या ननकृष् 
दिावच्या तूर डाळीबाबत हद. २३.०६.२०२० रोिी जिल्हा पुरवठा अगिकारी, बुलढाणा या 
कायावलयास ननवेदन प्राप्त झाले आहे. प्राप्त ननवेदनाच्या अनुषींगाने तूरडाळीचा दिाव तपासून 
अहवाल सादर करण्याबाबत सवव तहमसलदार याींना लेखी सूचना देण्यात आलेल्या होत्या. परींत ु
तहमसलदार याींच्या अहवालानुसार बुलढाणा जिल््यात िासकीय रेिन दकुानावर देण्यात 
आलेली तूरडाळ ननकॄष् दिावची असल्याबाबत हदसून आले नाही.  
(३) हे खरे नाही. 
(४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

िोरोना महामारीच्या िाळामध्ये िरीब आणण रेशनिाडव नसलेल्या किां िा स्थलाांतररत 
नािररिाांना िेलेल्हया मोफत धान्य िाटपाच्या तपशशलाबाबत 

  

(२६)  ११९९१ (१४-०९-२०२०).   श्री.चेतन तुपे (हडपसर), श्री.सुननल ढटांिरे (िडिाि शेरी), 
श्री.ढदलीप मोढहत-ेपाटील (खेड आळांदी), श्री.अशोि पिार (शशरुर), श्री.रणधीर सािरिर (अिोला 
पूिव) :   सन्माननीय अन् न ि नािरी पुरिठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) कोरोना या मतामारीच्या काळामध्ये रेिनकाडव असलेल्या आणण नसलेल्या ककीं वा गरीब 
स्थलाींतररत नागररकाींना मोफत ताींदळू पुरववण्याची घोषणा मा.पींतप्रिानाींनी माहे माचव-मे २०२० 
मध्ये वा त्यादरम्यान केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोकत घोषणेच्या अनुषींगान े हदनाींक २१ माचव, २०२० त े ३१ मे,  २०२० 
दरम्यान राज्यातील स्थलाींतररत मिूर, बेघर आणण बेरोिगार नागररकाींना मोफत अन्निान्य 
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पुरववण्यात आले यासाठी कें द्र िासनाकडून राज्यास रोख वा िान्य स्वरुपात ककती, किी व 
कश्याप्रकारे मदत देण्यात आली, प्राप्त मदतीचा तपिील काय आहे तसचे यासाठी राज्य 
िासनाकडून एकूण ककती रककम खचव करण्यात आली आहे, 
(३) असल्यास, राज्य िासनामाफव त देखील मििापबत्रका नसलेल्या गरीब व गरिु कु्ूींबाींना माहे 
मे, २०२० व जूि, २०२० या दोन महहन्यात मोफत ताींदळु व हरिरा वा्प करण्याचा ननणवय 
हदनाींक १९ म,े  २०२० रोिी वा त्यासुमारास घेतला, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, यासाठी राज्य िासनामाफव त ६ हिार ६६४ जकवीं्ल ताींदळुसाठा उपलब्ि करून 
हदला परींत ु मििापबत्रका नसलेल्या गरीब व मिुर कु्ूींबाच्या याद्या तयार करण्यात न 
आल्यामुळे मोफत ताींदळु व हरबरा वा्प करण्यात आले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उपरोकत हदनाींक १९ मे, २०२० रोिीच्या ननणवयानसुार मोफत िान्य वा्पाची 
प्रक्रीया किी राबववली तसचे या योिनेचा राज्यात प्रत्यक्ष ककती नागररकाींना लाि झाला व 
त्याींना ककती िान्य वा्प करण्यात आले, 
(६) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहेत ?  
 
श्री. छिन भुिबळ (०२-१२-२०२०) : (१) कोरोना ववषाणू प्रादिुावव रोखण्याच्या दृष्ीन े
लावण्यात आलेल्या लनकडाऊनमुळे राज्यात अडकलेल्या स्थलाींतरीताींसाठी तसेच राषरीय 
अन्नसुरक्षा योिना व राज्य िासनाच्या कोणत्याही योिनेत समाववष् नसलेल्या 
ववनामििापबत्रकािारकाींसाठी कें द्र िासनान ेआत्मननिवर िारत ववत्तीय पॅकेि अींतगवत मोफत 
अन्निान्य (प्रनतसदस्य ५ ककलो ताींदळु व प्रनतकु्ुींब १ ककलो अख्खा चणा) उपलब्ि करुन 
हदला आहे. 
(२) कें द्र िासनान ेआत्मननिवर िारत ववत्तीय पॅकेि अींतगवत माहे मे व िून, २०२० कररता 
३५९५५.०७० मे. ्न ताींदळु व १७६६.४४५ मे. ्न चण्याचे ननयतन हदले आहे. सदर 
ननयतनापैकी १७३४२.७४० मे. ्न ताींदळू व ७६२.१८७ म.े ्न चण्याच ेववतरण करण्यात आले. 
उपरोकत योिनेसाठी राज्यिासनाकडून कोणताही खचव करण्यात आलेला नाही. 
(३) हे खरे आहे.  
     राज्य िासनाच्या हद. १९.५.२०२० च्या िासन ननणवयान्वये स्थलाींतररत मिूर, बघेर 
आणण बेरोिगार तसेच राषरीय अन्नसुरक्षा योिना व राज्य िासनाच्या कोणत्याही योिनेत 
समाववष् नसलेल्या ववनामििापबत्रकािारकाींसाठी माहे म ेव िून, २०२० कररता मोफत ताींदळु 
उपलब्ि करुन देण्यात आला आहे. तसेच हद. २७.५.२०२० च्या िासन पत्रान्वये सदर 
लािार्थयांना माहे मे व िनू, २०२० कररता मोफत चण्याच ेजिल्हाननहाय ननयतन देण्यात आले 
आहे.   
(४) हे खरे नाही. 
(५) राज्यात आत्मननिवर िारत ववत्तीय पॅकेि अींतगवत ३४,६८,५४८ लािार्थयांना ताींदळू व 
७,६२,१८७ लािार्थयांना मोफत चण्याचे ववतरण करण्यात आले. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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खाििी औद्योधिि प्रशशक्षण सांस्थेमध्ये (आयटीआय) मािासििीय प्रशशक्षणार्थयाांच्या शासन 
ननणवयाप्रमाणे ८० टक्िे फी सिलत शमळणेिररता प्रभािी अांमलबिािणी होणेबाबत 

  

(२७)  १२०६४ (१३-०९-२०२०).   श्री.अशोि पिार (शशरुर), श्री.ढदलीप मोढहते-पाटील (खेड 
आळांदी), श्री.सुननल ढटांिरे (िडिाि शेरी), श्री.चतेन तुप े (हडपसर) :   सन्माननीय िौशल्य 
वििास, रोििार ि उद्योििता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात खािगी रद्योगगक प्रमिक्षण सींस्थेमध्ये (आय्ीआय) कें द्रीय ननलाईन पध्दतीन े
प्रवेि घेणाऱ् या सामाजिक व िकै्षणणक दृष्या मागास व आगथवकदृष्या दबुवल घ्कातील 
ववद्यार्थयावकररता व्यवसाय प्रमिक्षण िुल्क प्रनतपूती योिनेस िासन ननणवय हदनाींक २९ मे, 
२०१९ मध्ये मान्यता देण्यात आली आहे हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, या िासन ननणवयानुसार कें द्रीय ननलाईन पध्दतीने व्यवसाय प्रमिक्षण िुल्क 
प्रनतपूती योिनेंतगवत प्रविेाच्या उपलब्ि िागाींसाठी व खािगी रद्योगगक प्रमिक्षण 
सींस्थाींमिील अभ्यासक्रमाींसाठी प्रवेि घेतलेल्या ववद्यार्थयावकररता ववहहत केलेल्या प्रमिक्षण 
िुल्कामिनू प्रमिक्षण िुल्क विा िाता उववरीत प्रमिक्षण िुल्काच्या ८० ्कके इतकया रकमेची 
प्रनतपुती केली िाणार आहे हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, व्यवस्थापन सममती व खािगी रद्योगगक प्रमिक्षण सींस्थेच्या बँक 
खात्यामध्ये ववद्यार्थयावच्या व्यवसाय प्रमिक्षण िुल्काच्या अनुञेेयय प्रनतपुतीची रककम आपले 
सरकार महाडडबी्ी पो व्ल ककीं वा जस्कल व्हनले् या सींकल्पनेच्या माध्यमातनू िमा करण्यात 
येणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, महाडीबी्ी पो व्लवर प्रमिक्षणार्थयांना मिषयवतृ्ती परतावा फामव िरण्यास 
अडचण ननमावण होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, याबाबत िासनान ेचौकशी केली ेते काय व त्यानुसार खािगी आय्ीआय 
मिील मागासवगीय प्रमिक्षणार्थयांना िासन ननणवयाप्रमाणे ८० ्कके फी परतावा ममळावा 
याकररता कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय 
आहेत ?  
  
श्री. निाब मशलि (०१-१२-२०२०) : (१), (२) व (३) होय, हे खरे आहे. 
(४) व (५) राज्यात खािगी व िासकीय रद्योगगक प्रमिक्षण सींस्थेमध्ये (आय्ीआय) कें द्रीय 
ननलाईन पध्दतीन े प्रवेि घेणाऱ्या सामाजिक व िैक्षणणक दृष्या मागास व आगथवकदृष्या 
दबुवल घ्कातील ववद्यार्थयांना व्यवसाय प्रमिक्षण िुल्क प्रनतपतूी करण्याबाबतची पुढील 
कायववाही सुरु आहे. 

___________ 
  
 
 



वव.स. ३३ (25) 

िोरोनाचा महामारीच्या पाश्वगिुमीवर रायर्ड जिल्ह्यातील  
ग्रामीण िार्ातील िाळाांना सुट्टी देणयाबाबत 

  

(२८)  १२१८५ (१३-०९-२०२०).   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.महेश बालदी (उरण), श्री.समीर 
िुणािार (ढहांिणघाट), श्रीमती मननर्ा चौधरी (दढहसर), अॅड.आशशर् शेलार (िाांदे्र पजश्चम), 
श्रीमती मांदा म्हात्र े (बेलापूर), श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम) :   सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात कोरोनाच्या पार्शवफिमूीवर िासनाच्या मिक्षण वविागाने ववद्यार्थयांना कोरोना 
ववषाणूची लागण होवू नये म्हणून िहरी िागातील िाळाींना ३१ माचव पयतं सुट्टी िाहीर केली 
असून रायगड जिल््यातील ग्रामीण िागातील जिल्हा पररषदेच्या िाळा सुरू असल्याच ेमाहे 
जून, २०२० मध् ये वा त्यादरम्यान ननदिवनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, रायगड जिल््यातील ग्रामीण िागातील िाळाींना सटु्टीबाबत िासनाने पररपत्रक 
िाहहर न केल्यामळेु रायगड जिल्हा पररषदेच्या २६६२ िाळा सुरू असल्यामळेु कोरोनासारख्या 
प्रादिुाववामुळे ववद्यार्थयांच्या जिवाला िोका ननमावण झाला आहे,हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कोरोनाचा प्रादिुावव रोखण्यासाठी व ग्रामीण िागातील ववद्यार्थयांच्या 
आरोग्याच्या दषॄ्ीने िाळाींना सुट्टी देण्याबाबत िासनान ेकोणती कायववाही  केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?   
  
प्रा. िर्ाव िायििाड (०८-१२-२०२०) : (१) व (२) हे खरे नाही.       
(३) िालेय मिक्षण व क्रीडा वविाग, िासन पररपत्रक क्र.सींकीणव-२०२०/ प्र.क्र.८६/ एसडी-६, 
हदनाींक १५.०६.२०२०, हदनाींक २४.०६.२०२० व हदनाींक २२ िलुै, २०२० नुसार ववद्यार्थयांना 
ननलाईन मिक्षण देण्याबाबत आदेि देण्यात आले आहेत. त्यानुसार सींबींगित जिल््याच े
मिक्षणागिकारी याींचेमाफव त सवव व्यवस्थापनाच्या िाळाींना ननलाईन मिक्षण घेण्याबाबत आदेि 
ननगवममत करण्यात आलेले असून सदर िासन पररपत्रकानुसार ववद्यार्थयांच ेननलाईन मिक्षण 
सुरू आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
  

चांद्रपूर जिल््यात पािसाळ्यात उद्भिणाऱ्या रोिाांपासनू बचावासाठी  
आरोग्य यांत्रणेद्िारा उपाययोिना िरण्याबाबत 

  

(२९)  १२१९१ (१७-०९-२०२०).   श्री.बांटी भाांिडडया (धचमूर) :   सन्माननीय पाणीपुरिठा ि 
स्िच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) चींद्रपूर जिल््यात सन २०२०-२१ मान्सूनपूवव राषरीय पयेिल कायवक्रमाींतगवत िूिल सवेक्षण 
वविाग, चींद्रपूर याींच्याद्वारे िमा करण्यात आलेल्या १४ हिार ९७१ नमुन्याींपैकी केवळ १३ 
हिार ५५१ नमुने तपासण्यात आले आहेत, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, आहदवासी व ग्रामीण िागातील पावसाळ्यात िलिन्य आिार होवू नये 
याकररता राषरीय पेयिल कायवक्रम राबववण्यात येत असताींना चींद्रपूर जिल््यासाठी मींिूर 
कायवक्रमाअींतगवत प्राप्त सवव नमुन्याींची तपासणी करण्यात न आल्याने उद्दीष्े सफल झाली 
नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर पाण्याचे नमुने तपासणी करण्यात न आल्याने पावसाळ्यात उद्भवणाऱ्या 
रोगाींपासून बचाव होण्याच्यादृष्ीने सींबींगित आरोग्य यींत्रणेद्वारा कोणत्या उपाययोिना 
करण्यात आल्या, त्याचा सववसािारण तपिील काय आहे, 
(४) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. िुलाबराि पाटील (२६-११-२०२०) : (१) अींित: खरे आहे. 
     चींद्रपूर जिल्हयात सन २०२०-२१ मध्ये १४९४१ या एकूण स्त्रोताींपैकी ११५५१ रासायननक 
पाणी नमुन्याींची तपासणी करण्यात आली असून त्यापैकी ९४६३ पाणी नमुन ेयोग्य व २०८८ 
नमुने अयोग्य असल्याचे आढळून आले. 
     तसेच एकूण ६६५३ िैववक पाणी नमुन्याींची तपासणी करण्यात आली, त्यापकैी ६२३७ 
पाणी नमुने योग्य असून ४१६ अयोग्य असल्याच ेआढळून आले. 
तथावप उववररत स्त्रोत हे नगरपींचायत/नगरपररषदा कायम स्वरूपी बींद असल्याने त्याींचे नमनुे 
गोळा करण्यात आले नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
     रासायननकदृषट्या पाणी नमुने तपासणीबाबत कायवकारी अमियींता, ग्रामीण पाणी पुरवठा 
वविाग जिल्हा पररषद-चींद्रपूर, उपमुख्य कायवकारी अगिकारी, जिल्हा पररषद-चींद्रपूर, सींबींगित 
ग्ववकास अगिकारी तसेच िैववक दवूषत पाणी नमुन े तपासणीबाबतचा अहवाल तात्काळ 
कायवकारी अमियींता, ग्रामीण पाणी पुरवठा वविाग, जिल्हा पररषद, चींद्रपूर, उपमखु्य कायवकारी 
अगिकारी, जिल्हा पररषद चींद्रपरू, सींबींगित ग्ववकास अगिकारी, सींबींगित ग्रामपींचायत, 
प्राथममक आरोग्य कें द्र याींना उगचत कायववाहीसाठी पुरववण्यात आली आहे. सन २०२०-२१ 
िैववक अमियानाींतगवत िलसुरक्षकामाफव त आलेल्या नमुन्याींच े चाचणीच े काम प्रगनतपथावर 
आहे. 
(३) व (४) पाणी गुणवत्तेच्या अनषुींगाने पुढीलप्रमाणे उपाययोिना करण्यात येतात:- 
   १.दवूषत पाणी िुध्दीकरणासाठी कलोररन/जब्लीचीींग पावडरचा वापर करण्यात येतो. 
   २.राषरीय फ्लोरोमसस ननयींत्रण व प्रनतबींिक कायवक्रमाींतगवत िनिागतृी करून ववववि 
उपाययोिना राबववण्यात येतात. 
   ३.फ्लोराईडचे प्रमाण अगिक आढळलेले वपण्याच्या पाण्याच ेस्त्रोत बींद करण्याबाबत सींबींगित 
ग्रामपींचायतीींना सूचना देण्यात येऊन पयावयी स्त्रोताींद्वारे िुध्द पाणी पुरवठा करण्यात येतो. 
   ४.िलसुरक्षकाच्यामाफव त सवव वपण्याच्या पाण्याच्या स्त्रोताींच े ननयममत िुध्दीकरण 
(कलोरीनिेन) करण्यात येते व आरोग्य सेवकाकडून सदर स्त्रोताच ेओ्ी ्ेस्् करण्यात येते. 
 



वव.स. ३३ (27) 

    ५.आरोग्य सेवकाींनी केलेल्या ओ्ी ्ेस्् ननगेह्व्ह ्ेस्् आढळल्यास त्यास्त्रोताचे पुनश्च 
कलोरीनेिन करण्यात येते. 
   ६.सवव प्राथममक आरेाग्य कें द्रामध्ये व उपकें द्रामध्ये साथरोग प्रनतबींिक रषिाींचा पुरेसा 
साठा उपलब्ि करून देण्यात येतो. 

___________ 
  

परभणी शहरातील (जि.परभणी) रेशन दिुानाांमध्ये अननयशमतता झाल्याबाबत 
  

(३०)  १२२२९ (१५-०९-२०२०).   डॉ.राहूल पाटील (परभणी) :   सन्माननीय अन् न ि नािरी 
पुरिठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) परिणी िहरातील (जि.परिणी) रेिन दकुानाींमध्ये मोठ्या प्रमाणात अननयममतता 
झाल्याचे माहे मे, २०२० च्या पहहल्या आठवड्यात उघडककस आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, रेिन दकुानदाराींकडून लािार्थयांना िान्य वा्प करण्यात आल्याच्या नोदीींच 
नसल्याचे स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी पुरवठा वविागाच्या अगिकाऱयाांसोबत केलेल्या पहाणीत 
ननदिवनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोकत प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले 
व त्यानसुार कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. छिन भुिबळ (०२-१२-२०२०) : (१) हे खरे नाही, तथावप कोरोना ववषाणूच्या प्रादिुाववाच्या 
काळात रास्तिाव दकुानदार याींच्यामाफव त वा्प करण्यात येणाऱ्या िान्यामध्ये कोणत्याही 
स्वरुपाची अननयमीतता होव ू नये यासाठी पालक अगिकारी म्हणून मिक्षक कमवचारी याींची 
ननयुकती तहमसल स्तरावरुन करण्यात आली असून त्याींच ेसमोरच माहे म े२०२० मिील िान्य 
वा्प करण्यात आले आहे. ननलाईन ररपो व्वरुन परिणी िहराचे वा्प ९६.३६ ्कके झाले 
आहे.   
(२) स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी पुरवठा ननरीक्षण अगिकारी याींच्या समवेत ४ रास्तिाव 
दकुानाींना िे्ी हदल्या आहेत. पाहणीअींती, लनकडाऊन काळामध्ये रास्तिाव दकुानदाराींनी 
िान्यवा्पाच्या नोंदव्याींमध्ये नोंदी न घेता अन्य रजिस््रवर नोंदी व स्या घेण्यात 
आल्याच ेहदसून आले. 
(३) तहमसलदार, परिणी याींच्याकड े सदर ४ रास्तिाव दकुानदाराींची सुनावणी आयोजित 
करण्यात आली होती. सुनावणी दरम्यान १ रास्तिाव दकुान ननलींबबत, १ रास्तिाव दकुानाची 
१००% व उववररत २ रास्तिाव दकुानाींची ५०% अनामत रककम िप्तीचे आदेि तहमसलदार 
याींनी पाररत केले आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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राज्यातील सिव व्यिस्थापन शाळेतील विद्यार्थयाांच्या आधार  
िाडवची माढहती अद्ययावत िरण्याबाबत 

  

(३१)  १२२३८ (१३-०९-२०२०).   श्री.सांतोर् बाांिर (िळमनुरी) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील सवव व्यवस्थापन िाळेतील ववद्यार्थयांच ेआिार काडवची माहहती ददिाांक ३१ म,े 
२०२० पयतं अद्ययावत करण्याच्या सचुना मिक्षण सींचालकाींनी ददिाांक ३० एवप्रल, २०२० 
रोिी वा त्यासमुारास हदल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्यानुषींगाने हहींगोली जिल््यातील एकूण ककती ववद्यार्थयांच्या आिार काडवची 
माहहती अद्यावत करण्यात आली आहे व ककती ववद्यार्थयाचंी नोंद करणे बाकी आहे, 
(३) असल्यास, लनकडाऊनमुळे ववद्यार्थयांची नोंद हदलेल्या मुदतीत करणे बाकी राहहल्यास 
त्याींना मुदत वाढ देण्याबाबत िासनान ेकोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे तसचे 
याबाबतची सद्य:जस्थनत काय आहे, 
(४) नसल्यास, ववलांबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. िर्ाव िायििाड (२६-११-२०२०) : (१) हे खरे आहे. तथावप, हद.३१ मे, २०२० अखेर मुदत 
हदलेली नाही. 
(२) हहींगोली जिल्हयात २,१२,०३७ ववद्यार्थयांची माहहती अद्ययावत करण्यात आली आहे व 
२६,५३४ ववद्यार्थयांची माहहती अद्ययावत करणे बाकी आहे. 
(३) प्राथममक मिक्षण सींचालनालयाने आिार काडव अद्ययावत करण्याच्या सूचना सींबींगिताींना 
हदलेल्या आहेत. यासाठी हद.३१ मे, २०२० पयतंची मुदत हदलेली नसून, हद.३१ माचव, २०२१ 
पयतं मुदत देण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

िडिेाि ि नान्ही (ता.िुरखेडा, जि.िडधचरोली) येथील शेतिऱ्याांना त्याांचा  
बारदान किां िा बारदानाचा मोबदला परत देण्याबाबत 

  

(३२)  १२२५४ (१५-०९-२०२०).   श्री.िृष्ट्णा ििब े(आरमोरी) :   सन्माननीय अन् न ि नािरी 
पुरिठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) वडगेाव व नान्ही (ता.कुरखेडा, जि.गडगचरोली) येथे आहदवासी ववकास महामींडळाच्यावतीन े
आहदवासी ववववि कायवकारी सहकारी सींस्थेच्या माफव त सन २०१९-२० च्या खरीप हींगामात 
िेतकऱ्याींकडुन आिारिुत ककीं मतीने िान खरेदी करण्यात आले, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, दोन्ही िान खरेदी कें द्रावर महामींडळाकड े बारदाना उपलब्ि नसल्यान े
िेतकऱ्याींकडील वापरण्यात आलेला सुमारे ५ हिार नगाींपेक्षा िास्त बारदान ककीं वा त्याचा 
मोबदला िेतकऱ्याींना परत देण्यात आलेला नसल्याची बाब माहे मे, २०२० च्या नतसऱ्या 
आठवडयात ननदिवनास आली आहे, हे ही खरे आहे काय,  
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(३) असल्यास, उकत प्रकरणी िेतकऱ्याींना त्याींचा बारदान ककीं वा बारदानाींचा मोबदला 
देण्याबाबत िासनान ेकोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे काय,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ॽ   
  
श्री. छिन भिुबळ (०१-१२-२०२०) : (१) हे खरे आहे. 
 गडगचरोली जिल््यातील कुरखडेा तालुकयाींतगवत आहदवासी ववववि कायवकारी सहकारी 
सींस्थेद्वारे नान्ही हे खरेदी कें द्र सुरु करण्यात आले होते व तेथ ेिेतकऱ्याींकडून िान खरेदी 
करण्यात आला आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
     महाराषर राज्य आहदवासी ववकास महामींडळाकडून प्राप्त माहहतीनुसार िेतकऱ्याींकडील 
िान खरेदीसाठी वापरण्यात आलेल्या बारदानाची रककम िेतकऱ्याींना परत करण्यासाठी प्रस्ताव 
िासनास सादर करण्यात येत आहे. 
(३) िान उत्पादक ितेकऱ्याींना बारदानाचा मोबदला देण्याबाबत कायववाही केली िात आहे. 
(४) ववलींबाचा प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

िाशशम ि अिोला जिल््याांमध्ये प्राधान्य िट अांत्योदय अन्न योिनाांतिवत  
िाटण्यात आलेल्या डाळीमध्ये तफाित असल्याबाबत 

  

(३३)  १२३५० (१५-०९-२०२०).   श्री.रािेंद्र पाटणी (िारांिा) :   सन्माननीय अन् न ि नािरी 
पुरिठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) वामिम व अकोला जिल््याींमध्ये माहे िून, २०२० मध्ये प्रािान्य ग् अींत्योदय अन्न 
योिनेअींतगवत माहे एवप्रल ते िून, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान पात्र लािार्थयांना प्रनतमहा प्रनत 
मििापबत्रका एक ककलो प्रमाणे तरु ककीं वा हरिरा यापकैी एका डाळीचे मोफत ववतरण करण्यात 
आले आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, सदर डाळीचे ववतरण करताना तफावत आढळून आली असून काही हठकाणी 
दोन ककलो तर काही हठकाणी तीन ककलो या प्रमाणात डाळीचे ववतरण करण्यात आल्यामुळे 
लािार्थयांमध्ये गोंिळ ननमावण झाला असल्याचे हदनाींक २७ िून, २०२० रोिी वा त्यासुमारास 
ननदिवनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,   
(३) असल्यास याबाबत िासनान ेचौकिी केली आहे काय असल्यास चौकिीत काय आढळून 
आले व त्यानसुार कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास,  ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. छिन भिुबळ (०३-१२-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
     कोरोना ववषाणू प्रादिुाववाच्या पाश्वविूमीवर कें द्र िासनान ेप्रिानमींत्री गररब कल्याण अन्न 
योिनेअींतगवत माहे एवप्रल त ेिून, २०२० मध्ये राषरीय अन्नसुरक्षा योिनेंतगवत लक्ष्य ननिावरीत 
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सावविननक ववतरण व्यवस्थेतील अींत्योदय अन्न योिना व प्रािान्य कु्ुींब लािार्थयांसाठी पात्र 
लािार्थयांना प्रनतमहा प्रनत मििापबत्रका एक ककलो डाळ या पररमाणात (तूरडाळ व चणाडाळ या 
दोन्हीींपैकी एक डाळ १ ककलो या कमाल मयावदेत) मोफत ववतरीत करण्यात आली. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

िडधचरोली जिल्हयातील अत्योंदय शशधापत्रत्रिा धारि धान्य िाटपाच्या  
ननयतन मांिुरी अभािी अन्न-धान्यापासुन िांचीत असल्याबाबत 

  

(३४)  १२५५१ (१५-०८-२०२०).   श्री.िृष्ट्णा ििब े(आरमोरी) :   सन्माननीय अन् न ि नािरी 
पुरिठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) गडगचरोली जिल्हयातील ९९ हिार १६८ अींत्योदय मििापबत्रका िारकाींपैकी ४०८८ 
मििापबत्रका िारक िान्य वा्पाच्या ननयतन मींिुरी अिावी अन्न-िान्यापासुन वींचीत 
असल्याच ेमाहे िुन २०२० च्या दसुऱ्या आठवडयात ननदिवनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, वाढीव ननयतन मींिुरीचा प्रस्ताव िासनाकड ेसादर करण्यात आलेला आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत िासनान ेचौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय आढळून आले व 
त्यानुसार िान्य वा्पाच्या ननयतन मींिुरीबाबत कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ॽ 
  
श्री. छिन भिुबळ (०१-१२-२०२०) : (१) हे खरे नाही.  
     हद.१६.११.२०१८ च्या िासन ननणवयानुसार राषरीय अन्नसुरक्षा अगिननयम, २०१३ अींतगवत 
जिल्हाननहाय सुिाररत इष्ाींक देण्यात आला आहे. त्यानुसार गडगचरोली जिल््याकररता 
९२,८७३ अींत्योदय अन्न योिनचेा इष्ाींक देण्यात आला आहे. सदर इष्ाींक व RCMS 
प्रणालीवरील सींगणकीकृत मििापबत्रकाींचा आढावा घेऊन सद्यजस्थतीत गडगचरोली जिल््यातील 
१,०१,७१५ अींत्योदय अन्न योिना मििापबत्रकािारकाींना अन्निान्य उपलब्ि करुन देण्यात येत 
आहे. जिल्हा पुरवठा अगिकारी, गडगचरोली याींच्या अहवालानुसार अींत्योदय योिनेतील कोणतेही 
लािाथी अन्निान्यापासून वींगचत नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

आदेिाि िाडी (ता.मुखेड, जि.नाांदेड) येथील िाहतूि िां त्राटदार  
याांचेिर िारिाई िरण्याबाबत 

  

(३५)  १२५६८ (१५-०९-२०२०).   डॉ.तुर्ार राठोड (मखुेड) :   सन्माननीय अन् न ि नािरी 
पुरिठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) आदेगाव वाडी (ता.मखुेड, जि.नाींदेड) येथ ेिान्य घोट्याळातील प्रमुख आरोपी व सध्याच े
पुरवठा वविागाचे वाहतूक कीं त्रा्दार श्री.पारसेवार याींच्या मालकीचा वाहन क्र.Mh २६ -EB 
४८७८ हा रक स्वस्त िान्य दकुानातील गहू काळ्या बािारात ववक्रीसाठी नेत असताना हदनाींक 
२५ जािेवारी, २०२० रोिी वा त्यासुमारास पकडण्यात आला आहे. हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, स्वस्त िान्य दकुानदाराला िान्य पुरवठा करत असताना केवळ गहू हे एकच 
िान्य न नेता त्याबरोबर ताींदळू, इतर िान्य व अींत्योदय योिनेचे िान्य नेणे आवश्यक 
असल्यान े याप्रकरणी  श्री.पारसेवार याींचेवर कारवाई करुन त्याींच े कीं त्रा् रद्द करून नव्यान े
ननववदा प्रकक्रया काढण्याचे आदेि िासनाने सींबींगित वविागाला हदले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, नव्याने मागववलेल्या ननववदा प्रकक्रयेत आठ कीं त्रा्दाराींच्या ननववदा प्राप्त 
झाल्या असून दरम्यान वाहतूक कीं त्रा्दार श्री.पारसेवार याींचे कीं त्रा् रद्द करण्याच्या ननणवयास 
स्थगगती देऊन मा.उच्च न्यायालयाने त् याींना वविागीय आयुकताींकड ेदाद मागण्यास साींगगतले 
होते, हे खरे आहे काय,   
(४) असल्यास, वविागीय आयकुताींनी सदर प्रकरण दाखल करून व जिल्हागिकारी नाींदेड याींचे 
आदेि रद्द करून प्रकरणाची सुनावणी सुरू केली, हे खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, ननववदा प्रकक्रया थाींबववण्यासींबिीचे कोणतेही आदेि प्राप्त नसताींना नव्यान े
मागवलेल्या वाहतूक कीं त्रा्ाच्या ननववदा अद्यापही “पाकक्बींद” आहेत, हे खरे आहे काय,  
(६) असल्यास, याबाबत िासनान ेचौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय आढळून आले व 
त्यानुसार काळ्या बािारात स्वस्त िान्य ववक्री करणारे तसचे त्याींना सहकायव करणारे 
अगिकारी व कमवचाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(७) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. छिन भिुबळ (०७-१२-२०२०) : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे अींित: खरे आहे. 
(३) होय, हे खरे आहे. 
(४) होय, हे खरे आहे. 
(५) उच्च न्यायालय ररींगाबाद खींडपीठान ेसदर प्रकरणी दरपत्रकाची कायववाही पूणव करण्याच्या 
मात्र पुढील कायववाही न करण्याच्या सचूना हदल्याने दरपत्रके पाकी्बींद आहेत. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. सदर प्रकरणी ननयमानुसार उगचत कायववाही करण्यात आली आहे. 
(७) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मुक्रमाबाद (ता.मखुेड) येथे नविन बसस्थानिाची सुविधा उपलब्ध िरून देणेबाबत 
  

(३६)  १२६४२ (१९-०७-२०२०).   डॉ.तुर्ार राठोड (मुखेड) :   सन्माननीय पररिहन मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुक्रमाबाद (ता.मुखेड, जि.नाींदेड) हे सुमारे १७,००० लोकवस्तीचे व बािारपेठेचे गाींव 
असूनही गावात बसस्थानकाची सवुविा नसल्यामुळे प्रवािाींची गैरसोय होत आहे, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्यास, मुक्रमाबाद येथ ेपररसरातील २५ त े३० गावाींतील सींपकावच े हठकाण असल्याने 
येथे नागरीक ये-िा करीत असल्यामुळे नववन बसस्थानक सुरु करण्याची मागणी स्थाननक 
लोकप्रनतननिीींनी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत िासनान ेचौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय आढळून आले व 
त्यानुसार मुक्रमाबाद येथे नववन बसस्थानक सुरु करणेबाबत कोणती कायववाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
अॅड. अननल परब (२६-११-२०२०) : (१) नाही. 
(२) होय. 
(३) मुक्रमाबाद येथे सध्या ३० X १० फु् आकाराचा प्रवासी ननवारा आहे. तेथे प्रवासी चढ-
उतार व फेऱ्याींची ये-िा पाहता नववन बसस्थानकाची आवश्यकता आहे. राज्य पररवहन 
महामींडळाकड ेबसस्थानक उिारणीसाठी िागा उपलब्ि नाही. तरी नववन बसस्थानक उिारणी 
करण्यासाठी िागा उपलब्ि करण्याची कायववाही राज्य पररवहन महामींडळाच्या  कायववाहीखाली 
आहे.   
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
राज्यातील आश्रमशाळा ि िसनतिहृाांना सिलतीच्या दराने अन्नधान्याचा पुरिठा िरण्याबाबत 

  

(३७)  १२७०९ (१६-१०-२०२०).   श्री.मोहन मत े (नािपूर दक्षक्षण) :   सन्माननीय अन् न ि 
नािरी पुरिठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  राज्यातील २ हिार २९० आश्रमिाळाींमिील २ लाख २० हिार मुलाींना मागील एक 
वषावपासून सवलतीच्या दरात अन्निान्य ममळत नसल्यान े या िाळाींना बािारिावाने िान्य 
खरेदी करावे लागत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उकत प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय ननषपन्न 
झाले,त्यानषुींगान े राज्यातील आश्रमिाळा व वसनतगहृाींना पूवीप्रमाणे बीपीएल दरान े
अन्निान्याचा पुरवठा करण्याबाबत कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. छिन भुिबळ (०३-१२-२०२०) : (१) व (२) कें द्र िासनाने कल्याणकारी सींस्था व वसनतगहेृ 
या योिनेंतगवत िासनाच्या मालकीच्या व िासन चालववत असलेल्या कल्याणकारी सींस्थानाच 
ननयतन ववतररत करणेबाबत हदनाींक १९.०३.२०१९ च्या पत्रान्वये आदेि हदले होते. त्यानुसार 
िासनाकडून केवळ िासनाच्या मालकीच्या व िासनाकडून चालववण्यात येत असलेल्या 
कल्याणकारी सींस्थाींनाच अन्निान्य ववतरीत करण्यात येत होते. कें द्र िासनान े तद्नींतर या 
योिनेंतगवत िासनाच्या मालकीच्या व िासन चालववत असलेल्या कल्याणकारी सींस्थाींसह, 
िासन अनुदाननत कल्याणकारी सींस्था व वसतीगहृाींना माहे एवप्रल ते सप् े्ंबर २०२० या 
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कालाविीपासून अन्निान्याच े ननयतन मींिूर करण्याबाबत हदनाींक १३.०२.२०२० च्या पत्रान्वये 
कळववले आहे. त्यानूसार या योिनेंतगवत िासनाच्या मालकीच्या व िासन चालववत असलेल्या 
कल्याणकारी सींस्थासह, िासन अनुदाननत कल्याणकारी सींस्था व वसतीगहृाींना माहे एवप्रल त े
सप् े्ंबर २०२० या कालाविीसाठी राज्याकडील मिल्लक ननयतन ववचारात घेऊन १४३३०.५८० 
मे. ्न ताींदळू व १३९०३.०८ मे. ्न गहू कें द्र िासनाने हद. १९.०५.२०२० च्या पत्रान्वये मींिूर 
केला आहे. त्यानुसार राज्यातील ३८९४ (२१४ िासकीय व ३६८० िासन अनुदाननत) 
कल्याणकारी सींस्था व वसतीगहृाींमिील ३,८८,१४२ लािार्थयासंाठी हदनाींक २१.०५.२०२० च्या 
आदेिान्वये ननयतन वा्प करण्यात आले आहे. ३८९४ कल्याणकारी सींस्था व वसतीगहृाींमध्ये 
आहदवासी ववकास वविागाींतगवत मान्यता प्राप्त िासन अनुदाननत आश्रमिाळाींचा समाविे आहे. 
(३) प्रर्शि उद्् ावत िाती. 

___________ 
  

येिला (जि.नाशशि) शहरातील ऍन्झोिेम हायस्िूल या िाळेतील  
पोषण आहारात झालेला रै्रव्यवहार 

  

(३८)  १२७२१ (१३-०९-२०२०).   श्रीमती सीमा महेश ढहरे (सीमाताई) (नाशशि पजश्चम) :   
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) येवला (जज.नामिक) िहरातील ऍन्झोकेम हायस्कूल या नामाींककत िाळेमध्ये पोषण 
आहारात अपहार झाला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उकत िाळेतील प्राचायव आणण मिपाई याींना िालेय पोषण आहारातील रु.२ लाख 
४७ हिार ३०० इतकया ककीं मतीचे अन्निान्य व इतर वस्तू ववक्रीसाठी नते येत असताना 
पकडले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उकत प्रकरणी िासनाने चौकिी केली ेते काय, चौकिीच्या अनुषींगाने पोषण 
आहाराचा अपहार करणाऱ्या दोषीांवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. िर्ाव िायििाड (२४-११-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) अींित: खरे आहे.  
     हद.०८/०३/२०२० रोिी पोलीसाींनी एकूण रू.५६,६५०/- रककमेचा माल िप्त केला आहे. 
(३) सींबींगित िाळेचे प्राचायव श्री. दत्तकुमार गुलाबराव महाले, वनचमन श्री. सींिय मारुती 
गायकवाड आणण इतर २ खािगी इसम अिा एकूण ४ व्यकतीींच्या ववरुध्द येवला पोलीस ठाण े
येथे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तसेच, सींबींगित प्राचायव याींच्यावर महाराषर खािगी 
िाळाींतील कमवचारी (सेवेच्या िती) ननयमावली,१९८१ मिील तरतूदीनुसार कारवाई करण्याबाबत 
सींबींगित सींस् थेस मिक्षणागिकारी (माध्य.), नामिक याींनी कळववले आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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उराडी (ता.िुरखेडा, जि.िडधचरोली) जि.प. प्राथशमि  
शाळेत पोर्ण आहारात झालेली अननयशमतता 

  

(३९)  १२७३४ (१३-०९-२०२०).   श्री.िृष्ट्णा ििबे (आरमोरी) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) उराडी (ता.कुरखेडा, जि.गडगचरोली) येथील जिल्हापररषद प्राथममक िाळेमध्ये पोषण 
आहारात अननयममतता झाल्याच ेमाहे मे, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिवनास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उकत प्रकरणी चौकिी करण्यात आलेली आहे काय, चौकिी अींती िासनान े
कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ॽ 
  
प्रा. िर्ाव िायििाड (२४-११-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सींबींगित िाळेत कायवरत असलेले स्वींयपाकी तथा मदतनीस याींची आगथवक पररजस्थती 
हलाखीची असल्यान ेत्याींनी िाळेकड ेताींदळूाची मागणी केली होती. त्यानुसार सींबींगित िाळेच्या 
व्यवस्थापन सममतीच्या ठरावानसुार स्वींयपाकी व मदतनीस याींना एकूण १०० ककलो ताींदळू 
परत करावयाच्या अ्ीवर हदला होता. सदर ताींदळू सींबींगितानी माहे िून, २०२० मध्ये िाळेस 
परत केला आहे. तथावप, सदर बाब योिनेच्या प्रचमलत ननयमाींिी ववसींगत असल्यामुळे 
सींबींगित िाळेच्या मुख्याध्यापकावर ठपका ठेवण्याची मिक्षा देण्यात आली आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

औरांिाबाद येथील विियनिर पररसरातील शशधािाटप दिुान क्र.१५७ मध्ये धान्याचा 
िैरव्यिहार होत असल्याबाबत 

  

(४०)  १२७५० (१४-०९-२०२०).   श्री.प्रदीप िैस् िाल (औरांिाबाद मध्य) :   सन्माननीय अन् न 
ि नािरी पुरिठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ररींगाबाद येथील ववियनगर पररसरातील मििावा्प दकुान क्र. १५७ वरून नागररकाींना 
कमी अन्निान्य देण,े पावती न देणे, बोगस मििा पबत्रकेवर अन्निान्य देण ेअश्या अनेक 
तक्रारी पुरवठा वविागाकड ेप्राप्त झाल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर दकुानदाराींवर कारवाई करण्यास पुरवठा अगिकाऱ्याींकडून हदरींगाई होत 
असल्याच ेननदिवनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत िासनान ेचौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय आढळून आले व 
त्यानुसार दकुानदार तसेच दकुानदारास पाठीिी घालणाऱ्या सींबींगित अगिकाऱ्याींवर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. छिन भिुबळ (०२-१२-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) ररींगाबाद िहरातील मििावा्प दकुान क्र.१५७ बाबत प्राप्त तक्रारीच्या अनुषींगान े
अन्निान्य ववतरण अगिकारी, ररींगाबाद याींच्यामाफव त चौकिी करुन प्राप्त अहवालाच्या 
अनुषींगाने रास्त िाव दकुानदार याींचे प्रागिकारपत्र ननलींबबत करण्यात आले आहे.  
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

िात्री (ता.िळांब, जि.यितमाळ) येथील िब्रस्थान सांरक्षण शभांत  
आणण रस्त्याचे िाम सुरु िरणयाबाबत 

  

(४१)  १२७६१ (०७-१२-२०२०).   डॉ.अशोि उईिे (राळेिाि) :   सन्माननीय अल्पसांख्याांि 
वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कात्री (ता.कळींब, जि.यवतमाळ) येथील मुस्लीम कब्रस्थानला सींरक्षण मिींत तसेच रस्ता 
बाींिकाम करण्यासाठी अल्पसींख्याक ववकास वविागाअींतगवत ननिी मींिुर करण्यात आला 
नसल्याच ेहदिाांक २५ म े२०२० रोिी वा त्यासुमारास ननदिवनास आले आहे हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अल्पसींख्याक ववकास वविागाकिून मींिुर कामाचा ननिी जिल्हा पररषद माफव त 
पींचायत सममतीला वळता केला होता मात्र अगिकाऱ्याींच्या दलुवक्षामुळे मींिुर काम सुरू झाले 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकिी केली केली आहे काय, 
(४) नसल्यास ववलींबाींची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. निाब मशलि (०९-१२-२०२०) : (१) होय.      
(२) नाही. 
     ग्रामपींचायत कात्री, ता.कळींब, जि.प. यवतमाळ येथील मुस्लीम कब्रस्थान सींरक्षण मिींत 
रस्ता बाींिकाम करण्यासाठी अल्पसींख्याींक ववकास वविाग माफव त पींचायत सममती स्तरावर 
कोणताही ननिी मींिुर करण्यात आलेला नाही अथवा प्रिासकीय मान्यता देण्यात आलेली 
नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

ग्रामीण भािात ४० ली. प्रती माणसी ि शहरी भािात १३५ ली. प्रती माणसी पाणी िाटप 
मापदांडामध्ये असलेल्या तफािती मध्ये बदल िरणेबाबत 

  

(४२)  १३०७२ (१७-०९-२०२०).   श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.ियिुमार िोरे (माण) :   
सन्माननीय पाणीपुरिठा ि स्िच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्य िासनाच्या १९९६ च्या बहृत आराखड्यानुसार ग्रामीण िागातील िनतलेा दरडोई 
दरहदविी ५५ ली्र  प्रमाणे पाणी पुरवठा करण्याबाबतचा मापदींड ननजश्चत केला असताना सन 
२००४ सालापासून िागनतक बकेँच्या सहकायावन े राबववण्यात येत असलेल्या िलस्वराज्य 
कायवक्रमामध्ये हाच मापदींड दरडोई दरहदविी ४० ली्र पयतं खाली आणण्यात आला आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, बहृत आराखड्यानुसार िहरी िागातील नागरीकाींना सींबिीत िहराच्या 
दिावनुसार दरडोई दरहदविी १३५ ली्र पाणी पुरवठा करण्याबाबतचा मापदींड जस्वकारण्यात 
आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उकत ग्रामीण व िहरी िागातील मापदींडामध्ये असलेल्या तफावतीमध्ये बदल 
करण्याची मागणी लोकप्रनतननिीींनी हद. २६ िून, २०२० रोिी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोकत प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले 
व त्यानुसार ग्रामीण व िहरी िागातील मापदींडामध्ये असलेल्या तफावती मध्ये बदल 
करण्याबाबत िासनान ेकोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. िुलाबराि पाटील (२५-११-२०२०) : (१) अींित: खरे आहे.  
     पाणी पुरवठा वविागामाफव त ग्रामीण पाणी पुरवठा योिनाींसाठी पाणी पुरवण्याच े ननकष 
कें द्र िासनाच्या तत्कालीन मागवदिवक सचूनेनुसार ठरववण्यात आले होते.  
(२) होय, हे खरे आहे. पाणी पुरवठा व स्वच्छता ववषयक िोरण ठरववण्याच्या अनुषींगाने िहरी 
िागातील नागररकाींना सींबींगित िहराच्या दिावनसुार दरडोई दरहदविी १३५ मल्र पाणी पुरवठा 
करण्याबाबतचा मापदींड स्वीकारण्यात आला आहे. 
(३) व (४) ननवेदन प्राप्त झाल्याच े हदसून येत नाही. तथावप, िल िीवन ममिन 
कायवक्रमाींतगवत सवव गावाींसाठी घरगुती नळ िोडणीद्वारे ५५ LPCD हा ननकष ठरववण्याबाबत 
हद. ०४.०९.२०२० अन्वये ननणवय घेण्यात आला आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मुांब्रा (जि.ठाणे) येथील िोरोना िाळात बिेबाबदार ितवन िरणाऱ्या  
रेशन दिुानदाराांिर िारिाई होण्याबाबत 

  

(४३)  १३१२९ (१५-०९-२०२०).   श्री.शमहीर िोटेचा (मलुुांड) :   सन्माननीय अन् न ि नािरी 
पुरिठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींब्रा (जि.ठाणे) येथील दकुानाींची हदनाींक ६ मे, २०२० रोिी वा त्यासुमारास तपासणी केली 
असता कोरोना महामारीच्या काळात गरि ु व पात्र रेिनकाडव िारकाींना अनके रेिन 
दकुानदाराींनी िान्य ववतरणात अननयममतता, गैरवतवन व गैरव्यवहार करून वेठीस िरले होत,े 
हे खरे आहे काय,  
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(२) असल्यास, याबाबत ककती तक्रारी प्राप्त झाल्या असून त्यानुसार ककती दकुानदाराींवर 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. छिन भुिबळ (०२-१२-२०२०) : (१) मुींब्रा (जि.ठाणे) येथील दकुानाींची हदनाींक ६ मे, २०२० 
रोिी वा त्यासमुारास तपासणी केली असता कोरोना सींक्ात गरिू व पात्र रेिनकाडव 
िारकाींबरोबर अनेक रेिन दकुानदाराींनी गैरवतवन करुन िनतेला वेठीस िरले होत ेहे खरे नाही. 
तथावप, ४८/फ मुींब्रा मििावा्प कायावलयास काही मििापबत्रकािारकाींच्या प्राप्त तक्रारीनसुार 
हद.६.५.२०२० रोिी रास्तिाव दकुान क्रमाींक ४८-फ-३५ ची तपासणी घेण्यात आलेली होती हे 
खरे आहे. 
(२) रास्तिाव दकुान क्रमाींक ४८-फ-३५ बाबत प्राप्त तक्रारीच्या अनुषींगान े सदर दकुानाची 
तपासणी करण्यात आली असून आढळून आलेल्या दोषाींनुसार या दकुानाच े प्रागिकारपत्र 
हद.८.५.२०२० च्या आदेिान्वये पढुील चौकिीच्या अगिन राहून ननलींबबत करण्यात आले आहे. 
तसेच ४८-फ-४३ या रास्तिाव दकुानाींबाबत प्राप्त झालेल्या तक्रारीच्या अनुषींगान ेहद.८.५.२०२० 
च्या आदेिान्वये रद्द करण्यात आले आहे. तसेच आकजस्मक तपासणी दरम्यान अननयममतता 
आढळून आल्याने ४८-फ-१८ या दकुानाच्या प्रागिकारपत्रिारका ववरुध्द फौिदारी कारवाई करुन 
गुन्हा नोंद करण्यात आला व दकुानाचे प्रागिकारपत्र पुढील चौकिीच्या अगिन राहून ननलींबबत 
करण्यात आलेले आहे.  
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
  

मौ.रोहणा (ता.आिी, जि.िधाव) येथ ेअल्पसांख्याांि वििास विभािामाफव त  
मािणी िेलेल्या िामाांसाठी ननधीची तरतुद िरण्याबाबत 

  

(४४)  १३३५६ (०७-१२-२०२०).   श्री.दादाराि िेच े (आिी) :   सन्माननीय अल्पसांख्याांि 
वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आवी वविानसिा सींघातील मौिा रोहणा (ता.आवी, जज.विाव) येथील दग्यावच ेसौंदयीकरण, 
मौिा मासोद, (ता.कारींिा, जि.विाव) येथील बस स््ँड त े कब्रस्थान पयवतचा रस्ता, मौिा 
कारींिा येथील कब्रस्थानच े सौंदयीकरण, मौिा मिरपुर बोके, (ता.आवी) येथील कब्रस्थान 
पयतंचा रस्ता, मौिा सावींगा पुन. ता. आष्ी येथील मुजस्लम कब्रस्थानच ेसौंदयीकरण, मौिा 
वाढोणा, (ता.आवी) येथे कब्रस्थान पयतंचा रस्ता व कब्रस्थान सौंदयीकरण येथील कामाींकररता 
पत्राद्वारे मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उकत कामाकररता अनेकदा ननिीची मागणी करूनही िासनान ेकोणताही ननिी 
उपलब्ि केलेला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या कामाकररता ननिी देण्याबाबत िासनान े कोणती कायववाही केली वा 
करण्यात येत आहे, तसेच त्याच ेथोडकयात स्वरूप काय आहे, 
(४) नसल्यास, ववलांबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. निाब मशलि (०८-१२-२०२०) : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) राज्यातील अल्पसींख्याक बहूल ग्रामीण वस्तीमध्ये मूलिूत/पायािूत सुवविा ननमावण 
करण्याकरीता िासनननणवय हद. २२ सप् े्ंबर २०१५ व िासन पूरक पत्रक हद.९ माचव २०१६ 
अन्वये ग्रामीण के्षत्र ववकास कायवक्रम राबववण्यात येत आहे. सदर योिनेतींगवत सींबींगित 
जिल्हयाचे जिल्हागिकारी याींचकेडून प्राप्त प्रस्ताव व स्थाननक लोकप्रनतननिी (आमदार/ 
खासदार) तसेच इतर पदागिकारी याींचेकडून प्राप्त ननवेदन ेयाींची एकबत्रत यादी तयार करुन 
िासनास मान्यतेस्तव सादर करण्यात येते. त्यावर त्या आगथवक वषावत ननिीची उपलब्ितनेुसार 
ज्या ववकास कामाींना िासन मींिूरी ममळत,े अिा ववकास कामाींची यादी व मींिूर ननिी 
ववतरीत करण्याबाबतचा िासन ननणवय ननगवममत करण्यात येतो. सन्माननीय सदस्याींनी आवी 
तालुकयातील ववकास कामाींकररता सन २०१७-१८ ला एकूण २को्ी ३५ लाख सन २०१८-१९ ला 
रु.२ को्ी ३० लाख तसेच सन २०१९-२० ला रु.१ को्ी ५० लाख इतके अनुदानाची मागणी 
केली होती. त्यानुसार सवव जिल्हाींचा व उपलब्ि ननिीचा ववचार करुन विाव जिल्हाकररता 
सन२०१७-१८मध्ये विाव जिल्हातील ववकास कामाींकररता एकूण रु. ५०लाख आणण सन २०१९-२० 
मध्ये एकूण रु.१० लाख अनुदान मींिूर केले आहेत. वरील सन २०१७-१८ च्या रु.५०लक्ष ननिी 
मिून सन्माननीय सदस्याींच्या आवी तालकुयाकररता (१) मौ. रसुलाबादेतील मुस्लीमवाडीत 
रस्ता मींिूर करुन नाली बाींिकाम करणे- रु.१०लाख. (२) िादीखाना बाींिकामाकररता - 
रु.१०लाख अस ेएकूण रु.२०लाख ववकासकामाींसाठी ननिी ववतरीत केला आहेत. ननिी अिावी 
मा.सदस्याींनी सुचववलेल्या अन्य कामाींना ननिी उपलब्ि करुन देता आला नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

िेशरी िाडवधारिाांना राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योिनअेांतिवत धान्य िाटप िरण्याबाबत 
  

(४५)  १३३९२ (१५-०९-२०२०).   श्री.सुननल प्रभ ू (ढदांडोशी) :   सन्माननीय अन् न ि नािरी 
पुरिठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्य िासनान े राज्यातील एपीएल (केिरी) काडव लाििारकाींना राषरीय अन्न सुरक्षा 
योिनेअतींगवत १८ रुपये प्रनत ककलो गहू, १२ रुपये प्रनत ककलो ताींदळू या दरान े प्रनतमाह 
प्रनतव्यकती ३ ककलो गहू व २ ककलो ताींदळू याप्रमाणे ५ ककलो अन्निान्य माहे मे व िून, 
२०२० या दोन महहन्याच्या कालाविीकररता ववतरीत करण्यासाठी हदिाांक ९ एवप्रल, २०२० रोिी 
िासन ननणवय िाहीर केला आहे,  हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, राज्यात एकूण एपीएल (केिरी) काडव लाििारकाींची सींख्या ककती आहे आणण 
सदरहू योिनेअींतगवत एकूण ककती िान्य कें द्र िासनाकडून राज्य िासनास प्राप्त झाले आहे, ते 
खरे ेते काय,  
(३) असल्यास, अद्याप पयतं एकूण केिरी काडविारकाींपकैी ककती लाििारकाींना िासनान ेअन्न 
िान्याचा पुरवठा केला आहे व  ककती लाििारकाींना पुरवठा करणे बाकी आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. छिन भिुबळ (०१-१२-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
     देिातील नोव्हेल कोरोना ववषाणूच्या प्रादिुाववाच्या पाश्वविमूीवर राषरीय अन्न सुरक्षा 
योिना व िेतकरी योिनअेींतगवत समाववष् न झालेल्या परींतु ज्याींचे वावषवक कौ्ुींबबक उत्पन्न 
रु.१ लाख पयतं आहे अिा एपीएल (केिरी) मििापबत्रकािारकाींना माहे मे व िनू, २०२० या २ 
महहन्याींकररता सवलतीच्या दरान े अन्निान्याचा लाि देण्याबाबत हदनाींक ०९ एवप्रल, २०२० 
च्या िासन ननणवयान्वये ननणवय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार सदर मििापबत्रकािारकाींना ३ 
ककलो गहू व २ ककलो ताींदळू याप्रमाणे प्रनतमाह प्रनत सदस्य ५ ककलो अन्निान्य ८ रुपये प्रनत 
ककलो गहू व १२ रुपये प्रनत ककलो ताींदळू या दरान ेउपलब्ि करून देण्यात आले आहे. 
(२) राषरीय अन्न सुरक्षा योिनअेींतगवत तसचे िेतकरी योिनेंतगवत समाववष् न झालेल्या 
एपीएल (केिरी) मििापबत्रकाींवरील ३,०८,४४,०७६ लािार्थयांना प्रनतमाह १,५४,२२० मे. ्न 
(९२,५३२ म.े ्न गहू व ६१,६८८ मे. ्न ताींदळू) अन्निान्याच े ननयतन कें द्र िासनाकडून 
देण्यात आले आहे. सदरहू योिनेअींतगवत कें द्र िासनाकडून राज्यास ३,०७,९६७ मे. ्न 
(१,८४,७८१ मे. ्न गहू व १,२३,१८६ मे. ्न ताींदळू) अन्निान्य प्राप्त झाले आहे.  
(३) प्रस्तुत योिनेअींतगवत उपरोकत पात्र ३,०८,४४,०७६ लािार्थयापंैकी माहे मे, २०२० मध्ये 
१,६५,२७,६२० व माहे, िून २०२० मध्ये ९३,७७,७०४ एवढ्या एपीएल (केिरी) लािार्थयांनी 
अन्निान्याचा लाि घेतला आहे.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

पुणे येथे RTE प्रिशेाांतिवत शाळाांमध्ये पूिव प्राथशमि ििावसाठी िािा उपलब्ध नसल्याबत 
  

(४६)  १३५१२ (१३-०९-२०२०).   श्री.चेतन तुपे (हडपसर) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मिक्षण हकक कायद्याांतगवत िाळाींमध्ये २५ ्कके आरक्षक्षत िागाींवर प्रवेि हदला िात 
असल्याच ेखरे आहे काय,  
(२) असल्यास, पुणे िहरातील अनेक िाळाींनी इयत्ता पहहलीपासूनच प्रवेि देण्याचे ठरवले 
असल्यान ेपूवव प्राथममक वगावतील प्रवेि ममळत नाही, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत िासनान ेचौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय आढळून आले व 
त्यानुसार सींबगित िाळाींवर तसेच २५ ्कके आरक्षक्षत पूवव प्राथममक िाळाींमध्ये प्रवेि 
ममळण्यासाठी कोणती कायववाही केली वा करणात येत ेहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
प्रा. िर्ाव िायििाड (०८-१२-२०२०) : (१) हे खरे आहे. मात्र पवूव प्राथममक कररता िुल्क 
प्रनतपूती अनुञेेयय नाही व िुल्क प्रनतपूती इयत्ता पहहली पासून हदली िाते. 
(२) हे अींित: खरे आहे. काही िाळा पूवव प्राथममक मध्ये प्रवेि देतात व काही िाळा पहहली 
मध्ये प्रवेि देतात. 
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(३) िासन ननणवय हद.१६ िानेवारी, २०१८ नुसार िाळाींनी प्रवेिस्तर ठरववलेला आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यात िारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आांबेडिर स्वाधार योिनेंतर्गत  
भिष्यवतृ्तीचे वाटप िरणयाबाबत 

  

(४७)  १३६९५ (२०-०९-२०२०).   श्री.बळवांत वानखड े (दयागपूर) :   सन्माििीय सामाजिि 
न् याय मांरी पुढील रोष्टीांचा खलुासा करतील काय :- 
(१) सि २०१९-२० मध्ये तत्कालीि शासिाि ेददिाांक १९ िोव्तेंबर, २०१९ पयीत एससी, एसटी, 
ओबीची, एसबीसी स्वाधार मशष्यवतृीची ऑिलाईि प्रक्रक्रया सुरू केली िसूि ेताच्या शासिाि े
२८ रे्ब्रुवारीपयीत अजफ स्वीकारुि १५ माचफ पयफत अजफ मांजूर करण्याची मुदत ददली तोती ते खरे 
ेते काय, 
(२) असल्यास, मारासवरीय ववद्यार्थ्यायाीिा शैक्षणणक सत्रात भासणाऱ या ररजा पूणफ करण्यासाठी 
मशष्यवतृ्ती ती त्याांच्या शैक्षणणक सत्रातच ममळावी असा या योजिचेा तेतु असतािा सि २०१९-
२० ते शैक्षणणक सत्र सांपले तरी यावषीची मशष्यवतृ्ती ममळाली िसल्याचे माते म,े २०२० मध्ये 
वा त्यादरम्याि निदशफिास ेले ेते, ते ती खरे ेते काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासिाि े चौकशी करुि मारासवरीय ववद्यार्थ्यायाीिा 
मशष्यवतृ्ती देण्याबाबत कोणती कायफवाती केली वा करण्यात येत ेते, 
(४) िसल्यास, ववलांबाची कारणे काय ेतेत ? 
  
श्री. धनांिय मुांड े (१०-१२-२०२०) : (१) भारतरत्ि िॉ.बाबासातेब ेांबेिकर स्वाधार योजिा ती 
अिुसूर्चत जाती व िवबौध्द प्रवराफतील ववद्यार्थ्यायाीसाठी राबववण्यात येते. सदर योजिअेांतरफत 
अजफ जस्वकारण्यास कोणत्याती प्रकारची मुदतवाढ देण्यात ेलेली िाती.  
(२) अांशत: खरे ेते. 
     भारतरत्ि िॉ.बाबासातेब ेांबेिकर स्वाधार योजिेंतरफत सि २०२०-२१ या ेर्थफक वषाफत 
रू.१०० कोटी तरतूद करण्यात ेलेली ेते. सदर योजिेच ेमारील दानयत्व पूणफ करण्यासाठी, 
कोववि-१९ च्या पार्शवफभूमीवर मळू तरतुदीच्या ३५ टक्के इतकी रक्कम (रू.३५ कोटी) ववतरीत 
करण्यात ेलेली ेते.  
(३) व (४) प्रर्शि उद्् ावत िाती.  

___________ 
 

शासकिय आय.टी.आय. मधील िां त्राटी शशल्प ननदेशि ि िट  
ननदेशि याांचे ररक्त िािी समायोिन िरणेबाबत 

  

(४८)  १४३९२ (१३-०९-२०२०).   डॉ.राहूल पाटील (परभणी), श्रीमती सुलभा खोडिे (अमरािती), 
श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.वििास ठािरे (नािपूर 
पजश्चम), श्री.लहू िानड े (श्रीरामपरू), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), िुमारी प्रणणती शशांदे (सोलापूर 
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शहर मध्य), श्री.अशमत झनि (ररसोड), श्री.सुभार् धोटे (रािूरा) :   सन्माननीय िौशल्य 
वििास, रोििार ि उद्योििता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१)  राज्यातील महानगर पामलका व नगर पामलका के्षत्रातील िासककय आय.्ी.आय. मिील 
दसुऱ्या व नतसऱ्या पाळीतील कीं त्रा्ी मिल्प ननदेिक व ग् ननदेिक याींची डडसेंबर २०१० पासनू 
कीं त्रा्ी मिल्प ननदेिक व ग्ननदेिक म्हणुन दरमहा १५०००/- वेतनावर नेमणुक करण्यात 
आलेली असून सदरील कमवचारी गत दहा वषावपासनू अल्प वेतनावर कायवरत आहेत, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरील मिल्प ननदेिक व ग्ननदेिक याींची ननवड ननयममत वेतनशे्रणीच्या 
पदाच्या अहवत ेनुसार ववहहत पध्दतीन ेकेलेली असून हदनाींक ८ म,े २०१८ रोिीच्या ननणवयान्वये 
िासककय रद्योगगक प्रमिक्षण सींस्थेमगिल कीं त्रा्ी पध्दतीन े मिल्पननदेिक (१५०००) रू ठोक 
मानिनावरील कमवचा-याींना सेवेत कायम करण्याबाबत मींबत्रमींडळ उपसममती गठीत करण्यात 
आलेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरील समीतीन ेसखोल अभ्यास करून अहवाल मा.मुख्यमींत्री याींना हदनाींक 
२८ फेब्रुवारी, २०१९ रोिी वा त्यासुमारास सादर केला असून अहवालामध्ये समीतीन े ३२६ 
कीं त्रा्ी मिल्प ननदेिक व ग्ननदेिक याींच े ररकत पदी समायोिन करण्यात यावे अिी 
मिफारस केलेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत िासनान ेचौकिी केली आहे काय व त् यानुषींगान ेकोणती कायववाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. निाब मशलि (०१-१२-२०२०) : (१) (२) व (३) होय, हे खरे आहे. 
(४) याबाबतचा प्रस्ताव मा. मींबत्रमींडळासमोर सादर करण्यात आला आहे.  
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

िसई-विरार महानिरपाशलिा के्षत्रातील (जि.पालघर) ६९ प्रभािात नळ पाणी  
पुरिठा योिनेची ि िलिाढहन्याांची िामे प्रलांत्रबत असल्याबाबत 

  

(४९)  १४४३३ (२०-०९-२०२०).   श्री.सुधीर मुनिांटीिार (बल्लारपूर) :   सन्माननीय 
पाणीपुरिठा ि स्िच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वसई-ववरार महानगरपामलकेतील (जज.पालघर) िहरी व ग्रामीण िागातील ६९ गावात 
िीषण पाणी ी्ंचाई असल्यान ेत्या गावाींसाठी पाणी पुरवठा योिना कायावजन्वत करण्याकरीता 
राषरीय पेयिल योिनतेींगवत नळपाणी पुरवठा योिना िासनाने मींिरू केली आहे काय, 
(२) असल्यास, वसई-ववरार महानगरपामलका के्षत्रातील तालुकयातील ६९ प्रिागात महाराषर 
िीवन प्रागिकरणाच्या माध्यमातनू नळ पाणी पुरवठा योिनेची व िलवाहहन्याींची कामे वसई-
ववरार महानगरपामलकेकडून माहे ऑगस््, २०२० अखेरपयतं पूणव झालेली नाही, हे खरे आहे 
काय, 
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(३) असल्यास, उकत समस्येच े तातडीने ननराकरण करण्याबाबत ‘समथवन’ सींस्थनेे लेखी 
ननवेदनाद्वारे हदनाींक १ िानेवारी, २०१९ रोिी वा त्या सुमारास मा. मुख्यमींत्री, प्रिान सगचव, 
नगर ववकास वविाग, आयुकत, वसई-ववरार महानगरपामलका तसचे व्यवस्थापकीय महाराषर 
िीवन प्रागिकरण वविागाकड ेमागणी केली होती, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उकत प्रकरणी चौकिी करण्यात आली आहे काय, चौकिीच्या अनुषींगाने दलुवक्ष 
करणाऱ्या स्थाननक नागरी प्रागिकरणावर कारवाई करण्याबाबत कोणती कायववाही केली वा 
करण्यात येत आहे,  
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. िुलाबराि पाटील (०२-१२-२०२०) : (१) होय. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) हे खरे आहे. 
(४) सदर ६९ गावाींच्या पाणी पुरवठा योिनेसींदिावत जिल्हागिकारी, पालघर याींनी हदनाींक 
०७.०२.२०२० रोिीच्या बैठकीत, “महाराषर िीवन प्रागिकरणामाफव त िलकुीं िापयतंच्या सवव 
मुख्य िलवाहहन्या व िलकुीं ि कायावजन्वत करुन हदल्यावर महानगरपामलका के्षत्रातील ५२ 
गावाींच्या पाणी पुरवठ्याची िबाबदारी वसई-ववरार महानगरपामलकेने व उववरीत १७ गावाींच्या 
पाणी पुरवठ्याची िबाबदारी जिल् हा पररषद, पालघर याींनी स्वीकारावी,” अिा सूचना हदल्या 
आहेत. त्यानसुार महानगरपामलकेमाफव त काही िागात सी.आय./डी.आय. ववतरण व्यवस्थेच े
काम पूणव झाले असून काही िागातील ववतरण व्यवस्थेच ेकाम प्रगतीपथावर आहे. 
     सदर योिनेतून कोफराडसाठी १,७०,००० मल्सव क्षमतेच्या िलकुीं िाचे काम पूणव झालेले 
असून सद्य:जस्थतीत ि.े पी. नगरला पाणी पुरवठा सुरु आहे. 
     महाराष र िीवन प्रागिकरणामाफव त योिनेंतगवत ्ाकण्यात आलेल्या सवव िलकुीं िाींपयतंच्या 
मुख्य वाहहन्या व िलकुीं ि कायावजन्वत करण्याची काम े युद्ध पातळीवर सुरु असून सदर 
योिनेची काम ेडडसेंबर, २०२० पयतं पूणव करण्याचे ननयोिन आहे. 
(५) योिनेतील ववतरण व्यवस्था व मुख्य िलवाहहन्या िोडून ७ ते ८ वषावच्या कालाविी 
झालेला आहे. बहुताींि ववतरण व्यवस्था पी.व्ही.सी. पाईप प्रकारच्या असून वसई- ववरार 
महानगरपामलकेकडून करण्यात आलेल्या, रस्ते रुीं दीकरण, ग्ारे बाींिणे, क्रनस ड्रनेिे, स्थाननक 
ववकास कामे इत्यादी कामाींमळेु ववतरण व िल वाहहन्याींची अनेक हठकाणी तु्फु् व नासिूस 
झाल्याने तसेच महानगरपामलकेकडून नळ िोडण्याींची परवानगी ्प्प्या्प्प्याने प्राप्त होणे, 
महानगरपामलकेमाफव त पुरेिा दाबाने पाणी उपलब्ि होत नसल्याने पाण्याच्या वेळेतील 
अननजश्चतता यामुळे सदर योिना कायावजन्वत करण्यास ववलींब झालेला आहे. 
  

___________ 
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बीड ग्रामीण पाणी पुरिठा विभाि याांनी राष्ट्रीय पेयिल िायवक्रमाांतिवत  
१६ िामाांच्या िाढलेल्या ई-ननविदाांबाबत 

  

(५०)  १४६३४ (१६-०९-२०२०).   श्री.लक्ष्मण पिार (िेिराई), श्री.रत्नािर िुटे्ट (िांिाखेड) :   
सन्माननीय पाणीपुरिठा ि स्िच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ग्रामीण पाणी पुरवठा वविाग बीड याींनी राषरीय पेयिल कायवक्रमाींतगवत १६ कामाींच्या ई-
ननववदा माहे सप् े्ंबर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान काढण्यात आल्या होत्या, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िासन ननणवय क्रमाींक सीए्ी २०१७ प्र.क्र. आठ/ इमा २/ हदनाींक २७. ९. २०१८ 
नुसार सदरील मलफाफा क्रमाींक एक (ताींबत्रक) व दोन (आगथवक) उघडणे व पात्र ठेकेदार याींना 
४५ हदवसात कायावरींि आदेि देणे बींिनकारक असताना अद्यापपयतं ननववदा उघडून 
सींबींगिताींना कायावरींि आदेि हदलेले नसल्याचे ननदिवनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सींबींगित ई ननववदा बाबत िासकीय ठेकेदाराींनी िासन ननणवयातील मुद्दा क्रमाींक 
सात नसुार मोबदला मागगतला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोकत प्रकरणी चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय आढळून आले व 
त्यानुसार सींबींगित ग्रामीण पाणीपुरवठा वविाग बीड याींनी १६ कामाींच्या ई-ननववदा बाबत 
कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. िुलाबराि पाटील (२६-११-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे अींित: खरे आहे. 
(३) सींबगित १६ कामाींच्या ई-ननववदेत एकुण ५३ ई ननववदािारक ठेकेदाराींपैकी १ िासकीय 
ठेकेदार यिराि कन्स्रकिन कीं . ररींपुर ता.जि.बीड याींनी त्याींच ेपत्र हद.०१.०७.२०२० अन्वये 
मोबदला मागणी लेखी स्वरुपात केलेली आहे.हे खरे आहे. 
(४) सदर प्रकरणी तपासणी केली असता वविागान े प्रमसध्द केलेल्या उकत १६ कामाच्या ई 
ननववदे मिील अ्ी व िती नुसार कीं त्रा्दारास compensation  देण े याबाबत अ्ीचा 
समावेि नसल्याने सींबगित ई ननववदा िारकास त्याींच्या मागणी नुसार compensation 
देण्याचा प्रश्न उद्् ावत नाही. सदर १६ योिना मध्ये ४० LPCD ऐविी ५५ LPCD असा 
ननकष बदलल्यान ेयोिनेची सींकल्पने बदलुन ननववदेच्या एकीं दरीत व्याप्तीत (Scops) बदल 
होत असल्यान ेसदर १६ ई-ननववदा रद्द करण्याची कायववाही करण्यात येत आहे. 
(५) ववलींब झालेला नाही. 

___________ 
 
विधान भिन :   रािेन्र भािित 
मुांबई.   सधचि, 

महाराष्ट्र विधानसभा. 
__________________________________________________________________ 

मुद्रणपूवव सवव प्रकक्रया महाराषर वविानमींडळ सगचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर 
मुद्रण: िासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुांबई. 


