
महाराष्ट्र विधानपररषद 
तिसरे अधधिेशन, २०२१ 
--------------------------------------------- 

िाराांकिि प्रश्नोत्िराांची यादी 
  

मांगळिार, ददनाांि २८ डिसेंबर, २०२१ / पौष ७, १९४३ (शिे) 
  

(१) उद्योग, खतनिमम, मराठी भाषा मांत्री 

 

याांचे प्रभारी विभाग 

(२) ऊर्ाम मांत्री 
(३) इिर मागास बहुर्न िल्याण, खार 

र्ममनी वििास, आपत्िी व्यिस्थापन, 
मदि ि पनुिमसन मांत्री 

(४) आददिासी वििास मांत्री 
(५) सहिार, पणन मांत्री 
(६) सामाजर्ि न्याय ि विशषे सहाय्य मांत्री 

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ६१ 
------------------------------------- 

  

महाि (जर्.रायगि) येथे एनिीआरएफच ेिायमस्िरुपी बचाि पथि 
स्थापन िरण्याबाबि 

  

(१) * १०७७९ श्री.अतनिेि िटिरे : सन्माननीय मदि ि पनुिमसन मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
(१) राज्यात रायगड, रत्नागगरी, सस ींधुदगुग जिल्हयाींम्ये  लले ल्या िनसगग   
तौक्ते  चक्री ादळामळुे  माहे  िुल,ै २०२१ म्ये   ा त्या दरम्यान या जिल्हयाींना 
बसले ला महापरुाचा तडाखा तसे च महाड (जि.रायगड) ये थील गाडगन इमारत 
कोसळल्याची दरु्ग् ना इ.  ारीं ार ये णाऱ्या नसैगगगक लपत्ती व चारात र्े ता, 
लपत्ती व्य स्थापन   मदत कायागसाठी राषरीय लपत्ती िन ारण पथकाला 
(एनडीलरएफ) रायगड जिल््यात कायमस् रुपी िागा दे ण्याची मागणी 
कोकण प्रदे शातील िनते कडून   मा.लोकप्रितिनधीकडून शासनास करण्यात 
लली होती, हे  खरे  लहे  काय, 
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(२) असल्यास, महाड (जि.रायगड) ये थे  एनडीलरएफचे  कायमस् रुपी पथक 
स्थापन करण्याचा िनणगय शासनाने  र्े तला असल्याचे  नदनाींक २८ िुल,ै २०२१ 
रोिी  ा त्यासमुारास िनदशगनास लले  लहे , हे  खरे  लहे  काय, 
(३) असल्यास, महाड ये थील शासकीय दधू योिने ची २ हे क््रहून अगधक 
िागा सदर एनडीलरएफच्या बे स कॅम्पसाठी दे ण्याचा िनणगय कृषी   पदमु 
व भागाने  र्े तला असनू नदनाींक २८ िुल,ै २०२१ रोिी  ा त्यासमुारास तसा 
शासन िनणगयदे खील त्या व भागाने  िनगगसमत के ला असल्याचे ही िनदशगनास 
लले  लहे , हे  ही खरे  लहे  काय, 
(४) असल्यास, महाड (जि.रायगड) ये थे  एनडीलरएफचे  बचा  पथक स्थापन 
करण्यासाठी तसे च कोकण प्रदे शातील तीनही जिल््याींसह पजचचम 
महाराषराच्या भागात सातत्याने  ये णाऱ्या नसैगगगक लपत्तीच्या सींक्ासाठी 
कोल्हापरू, साींगली   सातारा या जिल्हयाींम्ये  ररस्क असे समें् तातडीने  
करण्याबाबत शासनाने  कोणती कायग ाही के ली  ा करण्यात ये त लहे , 
(५) नसल्यास, व लींबाची कारणे  काय लहे त ? 
  
श्री.विर्य ििटे्टीिार : (१) होय. 
(२) अींशत: खरे  लहे . 
(३) होय. 
(४) सदर बाब शासनाच्या व चाराधीन लहे .    
(५) प्रचन उद्भ त नाही. 

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

तनसगम ि िौक्िे चक्रीिादळामुळे रायगि जर्ल््यािील सािमर्तनि 
मालमत्िाांच्या झालेल्या नुिसानीच्या दरुुस्िीिररिा तनधी 

ममळण्याबाबि 

(२) * १०८३७ श्री.र्यांि पाटील, श्री.बाळाराम पाटील : सन्माननीय आपत्िी 
व्यिस्थापन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) माहे  मे , २०२१ म्ये   ा त्यादरम्यान रायगड जिल््यात लले ल्या तौक्ते  
चक्री ादळामळुे  जिल््यातील जिल्हा पररषदे च्या शाळा, अींगण ाड्या, रामामीण 
भागातील लरोग्य कें द्रे , जिल्हा पररषदे ची गोदामे , स्मशानभमूी, समािमींनदर, 
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सा गििनक शौचालये  तसे च शासकीय कायागलयाींसह समुारे  १२०० पे क्षा िास्त 
सा गििनक मालमत्ताींचे  १६ को्ी ८३ लाख ९३ हिार रूपयाींचे  नकुसान झाले  
लहे , हे  खरे  लहे  काय, 
(२) असल्यास, रायगड जिल्हा पररषदे ने  माहे  मे , २०२१ रोिी  ा त्यादरम्यान 
सदर झाले ल्या नकुसानीचा अह ाल शासनाकडे  पाठ नूही अद्याप दरुुस्तीसाठी 
िनधी उपलब्ध न झाल्याने  सदर कामे  पणूग करता लले ली नाहीत, हे  ही खरे  
लहे  काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने  चौकशी के ली लहे  काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने  सदर नकुसान झाले ल्या  ास्तुींच्या दरुुस्तीसाठी िनधी 
उपलब्ध करून दे ण्याबाबत शासनाने  कोणती कायग ाही अथ ा उपाययोिना 
के ली  ा करण्यात ये त लहे , 
(४) नसल्यास, व लींबाची कारणे  काय लहे त ? 
  
श्री.विर्य ििटे्टीिार : (१) खरे  लहे . 
(२) खरे  लहे . 
(३) मखु्य कायगकारी अगधकारी, रायगड याींनी तौक्ते  चक्री ादळामळुे  
मालमत्ते च्या झाले ल्या नकुसानीकरीता नदनाींक ०८/०९/२०२१ रोिीच्या 
पत्रान् ये  रुपये  ३०४८.२० इतक्या िनधीची मागणी शाले य सशक्षण   क्रीडा 
व भागाकडे  के ली लहे .  
(४) प्रचन उद्भ त नाही. 

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

समार्िायम महाविद्यालयािील मशक्षि ि मशक्षिेिर िममचाऱयाांना 
थिीि ि तनयममिपणे मामसि िेिन ममळण्याबाबि 

(३) * ११२१९ श्री.रमेश िराि, श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रविण दरेिर, 
श्री.विर्य ऊफम  भाई धगरिर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, िॉ.पररणय फुिे, श्री.प्रिीण 
दटिे, िॉ.रणजर्ि पाटील : सन्माननीय सामाजर्ि न्याय मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) सामाजिक न्याय व भागाच्या अखत्यारीत ये णारी राज्यातील 
५१ समािकायग महाव द्यालये  सींचसलत असनू समािकायग महाव द्यालयातील 
५५९ सशक्षक   ७०८ सशक्षके तर कमगचारी असे  एकूण १२६७ सशक्षक   
सशक्षके तर कमगचारी याींना दरमहा िनयसमत  े तन अदा के ले  िात नाही,     
हे  खरे  लहे  काय, 
(२) असल्यास, ही समािकायग महाव द्यालये  उच्च   तींत्र सशक्षण व भागाकडे  
हस्ताींतरीत करण्याची मागणी व व ध सशक्षक सींर््नाींनी तसे च नागपरू 
व भागाचे  सशक्षक िनप्रितिनधीींनी नदनाींक १ िाने  ारी, २०२१ रोिी तसे च 
नदनाींक १५ िाने  ारी, २०२१ रोिी  ा त्यासमुारास   त्याप ूी शासनाकडे  
 ारीं ार िन े दने  दे  नू   सभागहृात सींव धािनक लयधुाींचा उपयोग करून 
के ली लहे , हे  ही खरे  लहे  काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने  चौकशी के ली लहे  काय, चौकशीत 
काय लढळून लले    त्यानषुींगाने  सदरहू समािकायग महाव द्यालयातील 
सशक्षक   सशक्षके तर कमगचाऱ्याींना त्याींच्या थकीत  े तनासह यापढुे  
िनयसमतपणे  माससक  े तन समळण्याच्यादृष्ीने  कोणती कायग ाही के ली  ा 
करण्यात ये त लहे , 
(४) नसल्यास, व लींबाची कारणे  काय लहे त ? 
  
श्री.धनांर्य मुांि े: (१) नाही, हे  खरे  नाही. 
(२) होय. 
(३) सामाजिक न्याय   व शे ष सहाय्य व भागातींगगत एकूण ५४ समािकायग 
महाव द्यालयाींपकैी १ बींद, ३ व नाअनदुािनत   ५० महाव द्यालये  कायगरत 
लहे त. सदर समािकायग महाव द्यालयातील सशक्षक   सशक्षके तर कमगचारी 
याींना िनयसमत  े तन   उच्च   तींत्र सशक्षण व भागातील कमगचाऱ्याींप्रमाणे  
से  े व षयक सोई सवु धा (रिा प्र ास स लत,  दै्यकीय खचागची प्रितपतुी, 
अितरीक्त कामाबद्दल  े तन, लगाऊ  े तन ाढ, कालब्द पदोन्नती दे ण्याची 
योिना) नदनाींक १६/०८/२००५ च्या शासन िनणगयान् ये  लाग ूकरण्यात लली 
लहे . तसे च से  े त असताना नद गींत झाले ल्या समािकायग महाव द्यालयातील 
सशक्षके तर कमगचारी याींच्या  ारसास अनकुीं पा तत् ा र नोकरी या सवु धा 
नदनाींक ६ एवप्रल, २०२१ च्या शासन िनणगयान् ये  लाग ूकरण्यात लले ला लहे .  
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सदर समािकायग महाव द्यालयातील सशक्षक   सशक्षके तर कमगचाऱ्याींना 
से  ािन तृ्त  े तन   उपदान योिना नदनाींक २९/१०/२०१४ च्या शासन 
िनणगयान् ये  नदनाींक ०२/०२/१९९९ पासनू लाग ू करण्यात लले ली लहे . 
समािकायग महाव द्यालयातील सशक्षक   समकक्ष सीं गागस नदनाींक       
२२ ऑक््ोबर, २०२१   सशक्षके तर कमगचारी याींना नदनाींक २९ िाने  ारी, २०२१ 
च्या शासन िनणगयान् ये  सात ा  े तन लयोग लाग ूकरण्यात लले ला लहे . 
(४) प्रचन उद्भ त नाही. 

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

मोहािी (जर्.भांिारा) िालुक्यािील शिेिऱयाांना धान वपिाच्या 
नुिसानीची आधथमि मदि ममळण्याबाबि 

  

(४) * ११२४८ िॉ.पररणय फुिे, श्री.प्रविण दरेिर, अॅि.तनरांर्न िािखरे, 
श्री.तनलय नाईि, श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रिीण दटिे : सन्माननीय मदि ि 
पनुिमसन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मोहाडी (जि.भींडारा) तालकु्यातील िनलि ब.ु, िनलि खुदग, दे व्हाडा ब.ु, 
दे व्हाडा खुदग, मोहगा , न े गा  बिु, चारगा , ढोर ाडा   इतर गा ाींम्ये  
 ादळी  ाऱ्यासह मसुळधार पा सामळुे  शे तकऱ्याींच्या धान वपकाचे  नकुसान 
झाल्याचे  माहे  ऑक््ोबर, २०२१ म्ये   ा त्यादरम्यान िनदशगनास लले  लहे , 
हे  खरे  लहे  काय, 
(२) असल्यास, नकुसानरामस्त शे तकऱ्याींना लगथगक मदत दे ण्याची मागणी 
स्थािनक लोकप्रितिनधी   शे तकऱ्याींनी शासनाकडे  के ली लहे , हे  ही खरे  लहे  
काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने  चौकशी करुन नकुसानरामस्त 
शे तकऱ्याींना मदत दे ण्याबाबत कोणती कायग ाही के ली  ा करण्यात ये त लहे , 
(४) नसल्यास, व लींबाची कारणे  काय लहे त ? 
  
श्री.विर्य ििटे्टीिार : (१)   (२) होय, हे  खरे  लहे . 
(३)   (४) व भागीय लयकु्त, नागपरू याींच्याकडुन नदनाींक ११/११/२०२१ च्या 
पत्रान् ये  नकुसानरामस्त शे तकऱ्याींना मदत दे ण्याचा प्रस्ता  शासनास प्राप्त 
झाला लहे . सदर प्रस्ता ाची छाननी करण्यात ये त लहे .  
 ----------------- 
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सुरर्गि (िा.एटापल्ली, जर्.गिधचरोली) प्रिल्पाि स्थातनिाांना रोर्गार 
उपलब्ध िरुन देण्याबाबि  

  

(५) * १०८७१ श्री.रामदास आांबटिर, श्री.नागोराि गाणार, श्री.धगरीशचांद्र 
व्यास : सन्माननीय उद्योग मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) सरुिगड (ता.ए्ापल्ली, जि.गडगचरोली) प्रकल्पात स्थािनक ससुशक्षक्षत 
बे रोिगाराींना कामा र न र्े ता परराज्यातील लोकाींना कामा र र्े तल्याची बाब 
नदनाींक २१ सप् े्ंबर, २०२१ रोिी  ा त्यासमुारास िनदशगनास लली लहे ,     
हे  खरे  लहे  काय, 
(२) असल्यास, सदर पररसर हा दगुगम   लनद ासीबहुल असल्याने  
स्थािनकाींना रोिगार ल चयक असल्याने  सरुिगड प्रकल्पात स्थािनकाींना 
रोिगार दे ण्याच्यादृष्ीने े़ कोणती कायग ाही के ली  ा करण्यात ये त लहे , 
(३) नसल्यास, व लींबाची कारणे  काय लहे त ? 
  
श्री.सभुाष देसाई : (१)   (२) सरुिगड (ता.ए्ापल्ल्ली, जि.गडगचरोली) 
प्रकल्पात स्थािनक ससुशक्षक्षत बे रोिगाराींना कामा र न र्े ता परराज्यातील 
लोकाींना कामा र र्े तल्यासींदभागतील कुठलीही तक्रार प्राप्त झाल्याची बाब 
िनदशगनास लले ली नाही. 
 सदर खाणपट्टयाचे  सप् े्ंबर, २०२१ पासनू काम सरुु झाले ले  असनू, 
याम्ये  समुारे  १५०० स्थािनक लोकाींना रोिगार उपलब्ध करुन दे ण्यात 
लले ला लहे . 
(३) प्रचन उद्भ त नाही. 

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

िोिणामध्ये विशषेि: रत्नाधगरी जर्ल््याि अतििषृ्ट्टीमुळे दरि 
िोसळून झालेल्या नुिसानीबाबि  

  

(६) * १११९१ अॅि.तनरांर्न िािखरे, श्री.प्रविण दरेिर, िॉ.पररणय फुिे, 
श्री.प्रसाद लाि, श्री.नागोराि गाणार, श्री.र्यांि पाटील : सन्माननीय मदि ि 
पनुिमसन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) कोकणातील रायगड, रत्नागगरी, सस ींधुदगुग जिल््यात माहे  िुल,ै २०२१ 
रोिी झाले ल्या अित षृ्ीमळुे  पोसरे  (ता.खे ड, जि.रत्नागगरी) ये थे  दरड 
कोसळून १७ िणाींचा मतृ्य ू झाला तसे च १०९ नठकाणी दरड कोसळून 
िसमनीला भे गा पडण्याचे  प्रकार र्डले  असनू परूसदृश पररजस्थती िनमागण 
होऊन नद्याींना परु लल्याने  नागररकाींची र्रे , दकुाने , शे ती, बागायतीम्ये   
परुाचे  पाणी सशरले . तसे च मजच्छमाराींचे  लगथगक नकुसान होऊन अने क कु्ुींबे  
उद्ध स्त झाले ली असनू मोठ्या प्रमाणा र जि ीतहानी   व त्तहानी झाले ली 
लहे , हे  खरे  लहे  काय, 
(२) असल्यास, जि ीतहानी ्ाळण्याच्या उद्दे शाने  बागधत नठकाणाींचा पणुे  
ये थील भारतीय भ ुजै्ञािनक स ेक्षण व भागाकडून सव्हे के ला िाणार असनू 
त्यासाठी रत्नागगरी जिल््यातील १०९ बागधत नठकाणाींची यादी पाठव ण्यात 
लली लहे , हे  ही खरे  लहे  काय, 
(३) असल्यास, पणु्याच्या भ ुजै्ञािनक व भागाकडून स ेक्षण पणूग झाले  लहे  
काय, तसे च रत्नागगरी जिल््याला   दरड प्र ण भागाींना प्रितबींधात्मक 
उपाययोिनाींसाठी शासनाकडून अद्याप एकही रुपयाींची तरतदू करण्यात 
लले ली नसनू अह ालानसुार ककती गा ाींचे  तात्परुते    कायमस् रूपी पनु गसन 
करण्याचे  प्रस्ताव त लहे , त्याची सद्य:जस्थती काय लहे , 
 (४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने  चौकशी के ली लहे  काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने  दरड प्र ण भागाींना प्रितबींधात्मक उपाययोिनाींसाठी 
िनधीची तरतदू करुन नकुसानरामस्ताींना तातडीने  नकुसान भरपाई 
समळण्याबाबत कोणती कायग ाही अथ ा उपाययोिना के ली  ा करण्यात ये त 
लहे , 
(५) नसल्यास, व लींबाची कारणे  काय लहे त ? 
 
श्री.विर्य ििटे्टीिार : (१) होय, अींशत: खरे  लहे . 
(२) होय, हे  खरे  लहे . 
(३) भ ूजै्ञािनक स ेक्षण अद्याप पणूग झाले  नाही. 
(४) ससमतीच्या सशफारशी प्राप्त झाल्या र िनधीची तरतदू करण्यात ये ईल.                                                                                                                                                                                                                                                        
(५) प्रचन उद्भ त नाही. 
 

----------------- 
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‘उद्योग तनरीक्षि, गट–ि’ या पदाच्या भरिीि स्थापत्य अमभयाांत्रत्रिी 
शाखेिील पदिीधारिाांना पात्र ठरविण्याबाबि 

  

(७) * १०३९८ श्री.विलास पोिनीस : सन्माननीय उद्योग मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) उद्योग, ऊिाग   कामगार व भागाच्या िनयींत्रणाखालील उद्योग 
सींचालनालयाच्या लस्थापने  रील ‘उद्योग िनरीक्षक, ग्–क’ या पदाचे  से  ा 
प्र े श िनयम शासनाकडून अगधसगूचत करण्यात लले  लहे त, हे  खरे  लहे  काय,  
(२) असल्यास, तद्नसुार या पदासाठी स्थापत्य असभयाींरिकत्रकी शाखे तील 
पद ीधारकाींना अपात्र ठरव ण्यात लले  असनू त्याींच्या र अन्याय झाले ला 
लहे , हे  ही खरे  लहे  काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने  चौकशी के ली लहे  काय, 
त्यानषुींगाने  राज्यातील स्थापत्य असभयाींरिकत्रकी शाखे तील पद ीधारकाीं र होत 
असले ला अन्याय दरू करण्यासाठी सदरहू पदाच्या भरती े ळी पात्र 
ठरव ण्याबाबत शासनाने  कोणती कायग ाही के ली लहे ,  ा करण्यात ये त लहे , 
(४) नसल्यास, व लींबाची स गसाधारण कारणे  काय लहे त ? 
  
श्री.सभुाष देसाई : (१) होय. 
(२) स्थापत्य असभयाींरिकत्रकी ही शाखा स्थापत्य व षयक कामकािाशी िनगडीत 
असनू सदर शाखे चा अभ्यासक्रम उद्योग क्षे त्राशी िनगडीत नसल्याने  स्थापत्य 
असभयाींरिकत्रकी शाखे चा उद्योग िनरीक्षक, ग्-क शकै्षणणक अहगते म्ये  समा े श 
करण्यात लले ला नाही.  
(३)   (४) प्रचन उद्भ त नाही. 

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

दापोली (जर्.रत्नाधगरी) िालुक्याि तनसगम चक्रीिादळामुळे 
लोंबिळणाऱया धोिादायि विर्ेच्या िारा िाढण्यास महावििरण दलुमक्ष 

िरीि असल्याबाबि 
  

(८) * १०७२३ श्री.प्रसाद लाि : सन्माननीय ऊर्ाम मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
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(१) दापोली (जि.रत्नागगरी) तालकु्यात िनसगग चक्री ादळामळुे  नादरुूस्त   
लोंबकळणाऱ्या व िे च्या ताराींमळुे  गींभीर धोका िनमागण होण्याची दा् शक्यता 
असल्याने  धोकादायक व िे च्या तारा व नाव लींब काढण्याबाबत ये थील 
रामामस्थाींनी गत  षागपासनू सातत्याने  िन े दने  सादर करून तसे च लींदोलने  करूनही 
महाव तरणने  लिसमतीस कोणतीही दखल र्े तले ली नाही, हे  खरे  लहे  काय, 
(२) असल्यास, या धोकादायक व िे च्या तारा काढण्यासाठी महाव तरण 
प्रशासनाकडून िाणी प ूगक दलुगक्ष   ्ाळा्ाळ होत असल्याच्या िनषे धाथग 
महाव तरण प्रशासनाला तीव्र लींदोलन करण्याचा गींभीर इशारा भािपाचे  
तालकुा अ्यक्ष याींनी ले खी िन े दनाद् ारे  नदले ला लहे , हे  ही खरे  लहे  काय, 
(३) असल्यास, सदर धोकादायक व िे च्या तारा न काढण्याची स गसाधारण 
कारणे  काय लहे त, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने  चौकशी के ली लहे  काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने  धोकादायक लोंबकळणाऱ्या व िे च्या तारा काढून 
्ाकण्यास िाणी प ूगक दलुगक्ष करणाऱ्या सींबींगधताींव रोधात कोणती कार ाई 
के ली  ा करण्यात ये त लहे , 
(५) नसल्यास, व लींबाची कारणे  काय लहे त ? 
  
िॉ. तनतिन राऊि : (१)   (२) दापोली (जि.रत्नागगरी) ये थे  नदनाींक 
०३/०६/२०२० रोिी िनसगग चक्री ादळ लले  होते , त्याम्ये  दापोली 
तालकु्यातील साधारणत: ३४४९ पोल (उच्चदाब   लर्दुाब व द्यतु  ानहनी) 
िमीनदोस्त झाल्याने  प्रचींड प्रमाणात नकुसान झाले  होते . महाव तरण माफग त 
प्राधान्याने  खींडीत व द्यतु परु ठा सरुळीत करण्याचे  काम पणूग के ले . त्यानींतर 
तालकु्यातील अित धोकादायक नठकाणे , गा ठाण ये थील  ादळाम्ये  
नादरुुस्त/  ाकले ले  पोल, रोनहत्र   नादरुुस्त इतर सानहत्य काढून ्ाकण्याचे  
  सरुक्षक्षत नठकाणी ठे  ण्याचे  काम ्प्प्या्प्प्याने  हाती र्े ण्यात लले . सदर 
काम  ादळानींतर ७ ते  ८ मनहने  चाल ूहोते , कारण बहुताींशी पोल हे  िींगलात 
  अडचणीच्या नठकाणी होते . दापोली तालकु्याम्ये  यासींदभागत कोणत्याही 
रामामस्थाींकडून कोणते ही लींदोलन झाले ले  नाही ककीं  ा लींदोलनाबाबतचे  िन े दन 
महाव तरण कीं पनीस प्राप्त झाले ले  नाही. परींत ुनदनाींक २९/०५/२०२१ रोिीच्या 
दै. सकाळम्ये  यासींबींधातील  तृ्त प्रकासशत झाले  होते . 
(३), (४)   (५) प्रचन उद्भ त नाही. 

----------------- 
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मुांबई िृषी उत्पन्न बार्ार सममिीच्या आिारािील सेक्टर १९ (िुभे) 
येथे अनधधिृि झोपड्या उभारल्याबाबि 

  

(९) * १०४०७ िॉ.(श्रीमिी) मतनषा िायांदे : सन्माननीय पणन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई कृषी उत्पन्न बािार ससमती (एपीएमसी) ल ारातील से क््र १९ 
(तभेु) ये थे  अनगधकृत झोपड्या उभारुन त्याींची लाखोंने  व क्री के ली िात 
असल्याचे  माहे  सप् े्ंबर, २०२१ म्ये   ा त्यादरम्यान िनदशगनास लले  लहे , 
हे  खरे  लहे  काय, 
(२) असल्यास, मुींबई कृषी उत्पन्न बािार ससमतीच्या ल ारात झोपड्या 
व कण्या रुन दोन ग्ात  ादव  ादाची र््ना र्डली लहे , हे  ही खरे  लहे  
काय, 
(३) असल्यास, शहरात सरागसपणे  अनगधकृत उभारल्या िाणाऱ्या झोपडपट्टी र 
कार ाई करुनही त्यानठकाणी पनु्हा झोपड्या उभारल्या िात लहे त, हे  ही खरे  
लहे  काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने  चौकशी के ली लहे  काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने  अनगधकृत झोपड्या िनषकाससत करण्याबाबत कोणती कार ाई के ली 
 ा करण्यात ये त लहे , 
(५) नसल्यास, व लींबाची कारणे  काय लहे त ?  
  
श्री.शामराि ऊफम  बाळासाहेब पाटील : (१) नाही. 
 बािार ससमतीच्या ल ाराच्या बाहे रील लगतच्या क्षे त्रात झोपड्या 
नदसनू ये तात, परींत ुसदर झोपड्या बािार ससमतीच्या ल ारात नसल्यामळुे  
त्या र कायग ाही करण्याचे  अगधकार बािार ससमतीला नाहीत. तसे च मुींबई 
कृषी उत्पन्न बािार ससमतीच्या पाचही र्ाऊक बािार ल ाराींना चारही 
बािूींनी लरसीसी सींरक्षण सभींती असनू ल क   िा क गे ् र सरुक्षा रक्षक 
२४ तास तनैात असतात. त्यामळुे  झोपड्या उभारून व क्री करण्याचा प्रचन 
उद्भ त नाही. 
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(२) बािार ससमती ल ाराम्ये  अशी र््ना र्डले ली नाही. 
(३) कृषी उत्पन्न बािार ससमती ल ाराशी सींबींगधत नाही. 
(४) प्रचन उद्भ त नाही. 
(५) प्रचन उद्भ त नाही. 

----------------- 
  
ममरा-भाईंदरमधील मीठ उत्पादिाांना िौक्िे चक्रीिादळामुळे झालेल्या 

नुिसानाची भरपाई ममळण्याबाबि 
  

(१०) * १०७९२ श्री.रवि ांद्र फाटि : सन्माननीय मदि ि पनुिमसन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) समरा-भाईंदरमधील मीठ उत्पादकाींना तौक्ते  चक्री ादळामळुे  झाले ल्या 
नकुसानाची भरपाई दे ण्यात लली नसल्याचे  माहे  सप् े्ंबर, २०२१ म्ये   ा 
त्यादरम्यान िनदशगनास लले  लहे , हे  खरे  लहे  काय, 
(२) असल्यास, नकुसान झाले ल्या समठागराींचे  पींचनामे  करण्यास महसलू 
व भागाकडून नकार दे ण्यात लल्याचे  िनदशगनास लले  लहे , हे  ही खरे  लहे  
काय, 
(३) असल्यास, चक्री ादळामळुे  नकुसानरामस्त मीठ उत्पादकाींना मदत तसे च 
भरपाई दे ण्याबाबतची मागणी स्थािनक लोकप्रितिनधी तसे च मीठ उत्पादक 
छो े्  सशलोत्री से  ा सींर्ाचे  अ्यक्ष   सगच  याींनी शासनाकडे  माहे  िून, 
२०२१ म्ये   ा त्यादरम्यान के ली लहे , हे  ही खरे  लहे  काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने  चौकशी करुन नकुसानरामस्त मीठ 
उत्पादकाींना लगथगक मदत तसे च भरपाई दे ण्याबाबत कोणती कायग ाही के ली 
 ा करण्यात ये त लहे , 
(५) नसल्यास, व लींबाची कारणे  काय लहे त ? 
  
श्री.विर्य ििटे्टीिार : (१) होय, हे  खरे  लहे . 
(२)   (३) खरे  नाही, समठागराचे  व्य स्थापन   िनयमन हे  कें द्र शासनाकडून 
के ले  िाते . सींबींगधत कायागलयाकडून नकुसान झाले ल्या समठागराींचे  पींचनामे  
करण्यास महसलू व भागाकडे  पत्रव्य हार करण्यात लले ला नाही. 
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(४)   (५) खरे  नाही, शासन िनणगय, महसलू    न व भाग, नदनाींक 
१३/०५/२०१५ अन् ये  िनजचचत करण्यात लले ल्या नसैगगगक लपत्तीमळुे  
द्या याच्या मदतीच्या र््कात समठागराींचा समा े श नाही.  
 

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

राज्यािील आददिासी समार्ास खािटी योर्नेंिगमि अनुदानाचा  
लाभ देण्याबाबि 

  

(११) * १११५० श्री.प्रशाांि पररचारि, श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.प्रविण दरेिर, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.विर्य ऊफम  भाई धगरिर : सन्माननीय आददिासी 
वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात कोरोना काळात िनमागण झाले ल्या पररजस्थतीमळुे  लनद ासी 
िमाती स ागत िास्त प्रभाव त झाल्या असनू सोलापरू जिल््यातील ि ळपास 
१० हिार पात्र लनद ासी कु्ुींरिकबयाींना शासनाच्या खा ्ी योिनेंतगगत 
अनदुानाचा लाभ समळा ा असे  िनदे श मा.लनद ासी व कास मींत्री याींनी नदले  
असल्याची बाब िनदशगनास लली लहे , हे  खरे  लहे  काय, 
(२) असल्यास, लनद ासी व भागाच्या खा ्ी योिनेंतगगत पात्र कु्ुींबास रुपये  
४०००/- अनदुान दे ण्यात ये ते , त्यापकैी रुपये  २०००/- रोख   उ गररत रुपये  
२०००/- धान्य स् रुपात अदा के ले  िातात, हे  ही खरे  लहे  काय, 
(३) असल्यास, सद्य:जस्थतीत कोरोना काळातील ्ाळे बींदीमळुे , लनद ासी 
व द्यार्थयाांची बींद असले ली शाळा यामळुे  दे ण्यात ये णाऱ्या स ग सवु धा बींद 
असल्याने  मोठ्या प्रमाणा र लनद ासी कु्ुींबाीं र उपासमारीची  े ळ लली 
असल्याचे  माहे  मे , २०२१ म्ये   ा त्यादरम्यान िनदशगनास लले , हे  ही खरे  
लहे  काय, 
(४) असल्यास, शासनाने  लनद ासी समािासाठी खा ्ी योिनेंतगगत अनदुान 
दे ण्याची र्ोषणा करून दे खील अनदुान समळत नसल्याचे  तसे च गत षागचे  
अनदुानही अद्याप समळाले  नसल्याचे  िनदशगनास लले  लहे , हे  ही खरे  लहे  
काय, 
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(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने  चौकशी के ली लहे  काय, चौकशीत 
काय लढळून लले , त्यानषुींगाने  लाभाथी लनद ासीींचे  स ेक्षण करुन खा ्ी 
योिनेंतगगत लनद ासी कु्ुींबाींना त्याींच्या उदरिन ागहासाठी ककती रुपयाींची 
लगथगक तरतदू के ली लहे , राज्यातील ककती लनद ासी िमातीच्या बाींध ाींना 
त्याचा लाभ समळाला, तसे च अनदुान तात्काळ उपलब्ध होण्याच्यादृष्ीने  
कोणती कायग ाही के ली  ा करण्यात ये त लहे , 
(६) नसल्यास, व लींबाची कारणे  काय लहे त ? 
  
अॅि. िे.सी.पाििी : (१) हे  अींशत: खरे  लहे . 
 सोलापरू जिल््यातील ५२०० लनद ासी कु्ुींबीय शासनाच्या खा ्ी 
योिने तगांत लाभ समळण्यास पात्र लहे त. 
(२) हे  खरे  लहे . 
(३) हे  खरे  नाही.  
(४) हे  खरे  नाही.  
(५) हे  खरे  नाही. 
 नदनाींक ९ सप् े्ंबर, २०२० रोिीच्या शासन िनणगयात नमदू 
के ल्याप्रमाणे  ११,५५,००० लनद ासी कु्ुींबाींना खा ्ी योिनेंतगगत 
उदरिन ागहासाठी ४८६ को्ी रुपयाींची लगथगक तरतदू करण्यात लली लहे . 
खा ्ी अनदुान योिनेंतगगत प्रकल्प कायागलयाींमाफग त १०,३१,८०० लनद ासी 
लाभार्थयाांना खा ्ी कक्  ा्प करणे साठी मागणी नोंदव णे त लली. त्यापकैी 
समुारे  १०,००,०६६ लाभार्थयाांना योिने चा लाभ दे ण्यात लले ला लहे . उ गररत 
३१,७३४ लाभार्थयाांना योिने चा लाभ दे ण्याची कायग ाही सरुू लहे . 
(६) प्रचन उद्भ त नाही. 

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

नरखेि (िा.नरखेि, जर्.नागपूर) येथील हर्ारो हेक्टर शिेवपिाांचे 
पुरामुळे झालेल्या नुिसानाची भरपाई ममळण्याबाबि 

  

(१२) * १०५३९ श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.रामदास आांबटिर, श्री.नागोराि 
गाणार, श्री.प्रिीण दटिे, श्री.प्रशाांि पररचारि, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.अमभजर्ि 
िांर्ारी, श्री.अशोि ऊफम  भाई र्गिाप, श्री.रार्ेश राठोि, श्री.अमरनाथ 
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रार्ूरिर, िॉ.िर्ाहि ममझाम, श्री.र्यांि आसगाििर, श्री.मोहनराि िदम, 
िॉ.सधुीर िाांबे : सन्माननीय मदि ि पनुिमसन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) नागपरू ये थे  पा साळ्यात दर षी उभवण णाऱ्या परुजस्थतीमळुे  िलसींधारण, 
बाींधकाम   मदृसींधारण अींतगगतचे  रस्ते , पाझर तला , कोल्हापरूी बींधाऱ्याींचे  
मोठ्याप्रमाणात नकुसान होत असनू माहे  सप् े्ंबर, २०२१ म्ये   ा 
त्यासमुारास झाले ल्या मसुळधार पा सामळुे  नरखे ड (जि.नागपरू) तालकु्यात 
हिारो हे क््र मधील शे तीवपकाींचे  मोठ्या प्रमाणात नकुसान झाल्याची बाब 
िनदशगनास लले ली लहे , हे  खरे  लहे  काय, 
(२) असल्यास, परू ओसरून बराच काला धी होऊन दे खील शासनाने  झाले ल्या 
नकुसानीचे  स ेक्षण के ले  नाही, तसे च कृषी व भागाने  फक्त पाहणी के ली, पण 
अद्याप कायग ाही के ले ली नसल्याचे  िनदशगनास लले  लहे , हे  ही खरे  लहे  
काय, 
(३) असल्यास, िलसींधारण, बाींधकाम   मदृसींधारण अींतगगतचे  रस्ते , पाझर 
तला , कोल्हापरूी बींधाऱ्याींच्या दरुुस्तीसाठी शासनाकडून लकजस्मतता िनधी 
दे ण्यात ये तो मात्र, गत पाच  षागपासनू व भागाींना िनयोजित ३५ को्ीींचा 
िनधी समळाला नसल्यामळुे  अने क उपाययोिना प्रलींरिकबत लहे त, हे  ही खरे  
लहे  काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने  चौकशी के ली लहे  काय, 
त्यानषुींगाने  बींधाऱ्याींच्या दरुुस्तीच्या कामासाठी िनधी उपलब्ध करुन 
दे ण्याबाबत तसे च नरखे ड (ता.नरखे ड, जि.नागपरू) ये थील हिारो हे क््र 
शे तवपकाींच्या झाले ल्या नकुसानीची भरपाई तातडीने  समळण्याबाबत कोणती 
कायग ाही अथ ा उपाययोिना के ली लहे   ा करण्यात ये त लहे , 
(५) नसल्यास, व लींबाची कारणे  काय लहे त ? 
  
श्री.विर्य ििटे्टीिार : (१) खरे  लहे . 
(२) खरे  नाही. 
(३) खरे  लहे . 
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(४)   (५) नरखे ड तालकु्यात अित षृ्ी   परुामळुे  शे तीवपके , फळवपके    
िसमनीच्या झाले ल्या नकुसानीचे  प्रचसलत कायगप्दतीनसुार महसलू, कृषी   
रामामव कास व भागामाफग त पींचनामे  करण्यात लले  असनू ल चयक िनधीचे  
 ा्प बागधत शे तकऱ्याींना करण्यात लले  लहे . जिल्हा पररषद लर् ु सस ींचन 
व भाग, नागपरू अींतगगत नरखे ड तालकु्यातील ३० को.प.बींधारे    का्ोल 
तालकु्यातील १० बींधाऱ्याींचे    एका पाझर तला ाचे  नकुसान झाले  लहे . 
झाले ल्या नकुसानीच्या अनषुींगाने  कें द्र शासनास मदतीचे  ज्ञापन पाठव ण्यात 
ये त लहे .  

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

सोलापूर जर्ल््यािील पीि िर्म िाटपाबाबि 
  

(१३) * १११६१ श्री.रणजर्िमसांह मोदहि-ेपाटील : सन्माननीय सहिार मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शासनाने  सोलापरू जिल््यासाठी सन २०२१ करीता चाल ू खरीप 
हींगामासाठी िनयोजित के ले ले  १४२६ को्ी रुपयाींचे  पीक किग  ा्पाचे  उनद्दष् 
पणूग झाले ले  नाही, हे  खरे  लहे  काय, 
(२) असल्यास, पीक किग  ा्पात बे िबाबदारपणा करणाऱ्या बँकाीं र काय 
कार ाई के ली ककीं  ा करण्यात ये त लहे , तसे च कार ाई के ली नसल्यास 
व लींबाची कारणे  काय लहे त, 
(३) असल्यास, शासनाने  सोलापरू जिल््यासाठी सन २०२१-२०२२ करीता रब्बी 
हींगामासाठी ककती रकमे च्या पीक किग  ा्पाचे  उनद्दष् ठर नू नदले  लहे , 
(४) नसल्यास, व लींबाची कारणे  काय लहे त ? 
  
श्री.शामराि ऊफम  बाळासाहेब पाटील : (१)   (२) सन २०२१-२०२२ या लगथगक 
 षागत सोलापरू जिल््याकरीता खरीप हींगामासाठी रुपये  १४२६.२६ को्ीचा 
लक्षाींक िनधागरीत के ले ला होता. सदर लक्षाींकाींपकैी १४७३.७७ को्ीचे  (१०३ 
्क्के ) पीक किग ा्प करण्यात लले  लहे . 
(३) सन २०२१-२०२२ या लगथगक  षागत सोलापरू जिल््याकरीता रब्बी 
हींगामासाठी रुपये  २३५८.५७ को्ीचा लक्षाींक िनजचचत करण्यात लले ला लहे . 
(४) प्रचन उद्भ त नाही. 

----------------- 
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राज्यािील िें द्रीय आश्रमशाळाांना अनुदान देण्याबाबि 
  

(१४) * १०३३३ श्री.विक्रम िाळे, िॉ.सधुीर िाांबे, श्री.बाळाराम पाटील, श्री.र्यांि 
आसगाििर : सन्माननीय सामाजर्ि न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) राज्यात अने क  ष ेअनदुानापासनू  ींगचत असले ल्या कें द्रीय लश्रमशाळाींना 
अनदुान दे ण्याबाबत शाळाींची तपासणी करुन प्रस्ता  शासनास सादर 
करण्याचे  काम सरुु लहे , हे  खरे  लहे  काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील कें द्रीय लश्रमशाळाींना अनदुान दे ण्याबाबतचा 
प्रस्ता  सादर झाले ल्या शाळाींची सींख्या   प्रस्ता  सादर न झाले ल्या शाळाींची 
सींख्या ककती, बहुताींश कें द्रीय लश्रम शाळाींना अनदुान दे ण्याबाबत शासनाने  
र्े तले ल्या िनणगयाचे  स् रुप काय लहे , 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी चौकशी करुन अने क  षाांपासनू 
अनदुानापासनू  ींगचत असले ल्या राज्यातील कें द्रीय लश्रमशाळाींना अनदुान 
प्राप्त व्हा े  यादृष्ीने  शासनाने  कोणती कायग ाही के ली  ा करण्यात ये त 
लहे , 
(४) नसल्यास, व लींबाची कारणे  काय लहे त ? 
  

श्री.धनांर्य मुांि े: (१) होय. 
शाहू, फुले , लींबे डकर योिनेंतगगत अनदुान मींिूर करण्यात लले ल्या 

१६५ लश्रमशाळाींचा तपासणी अह ाल लयकु्त, समािकल्याण लयकु्तालय, 
पणुे  याींनी शासनास सादर के ले ला लहे .  
(२) शाहू, फुले , लींबे डकर योिनेंतगगत अनदुान मींिूर करण्यात लले ल्या १६५ 
लश्रमशाळाींपकैी १६२ लश्रमशाळाींचे  अह ाल शासनास प्राप्त झाले ले  असनू ३ 
लश्रमशाळा बींद लढळून लल्याने  त्याींचे  तपासणी अह ाल शासनास प्राप्त 
झाले ले  नाहीत. सदर लश्रमशाळाींना अनदुान दे ण्याबाबत शासनस्तरा र 
िनयमानसुार कायग ाही करण्यात ये त लहे . 
(३) िनयमानसुार योग्य ती कायग ाही करण्यात ये त लहे . 
(४) प्रचन उद्भ त नाही. 
 

----------------- 
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औरांगाबाद जर्ल््यािील अनुसूधचि र्मािीच् या २०७ व्यक्िीांविरुध्द र्ाि 
प्रमाणपत्रामध्ये बदल िेल्याच्या िक्रारीबाबि 

  

(१५) * १०७६७ श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.विर्य ऊफम  भाई धगरिर : सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ्ीलर्ीलय याींनी नदले ल्या यादीनसुार मराठ ाड्यातील अनसुगूचत 
िमातीच्या २०७ व्यक्तीींच्या व रु्द भारतीय दींड सींनहते नसुार पोलीस 
महासींचालक याींना गहृ व भागाने  नदले ले  नदनाींक २२ िुल,ै २०२१ रोिीच्या 
पत्राला स्थगगती दे णे बाबतचे  िन े दन लोकप्रितिनधीींनी मा.गहृ राज् यमींत्री याींना 
नदले  लहे , हे  खरे  लहे  काय, 
(२) असल्यास, अनसुगूचत िमातीतील बाींध ाींना औरींगाबाद व भागामाफग त 
दे ण्यात लले ल्या िात प्रमाणपत्राम्ये  बदल के ल्याच्या सींशयाने  ते थील 
प्रमाणपत्र िनगगसमत करणाऱ्या व भागाची चौकशी करुन सदरचा चौकशी 
अह ाल औरींगाबाद व भागाने  एसलय्ी लनद ासी व भागाला सपुदूग के ला 
असनू त्याम्ये  मराठ ाड्यातील २०७ व्यक्तीींव रु्द एकतफी अह ाल 
शासनाला सादर के ले ला लहे , हे  ही खरे  लहे  काय, 
(३) असल्यास, िात प्रमाणपत्र िनगगसमत करताना सक्षम अगधकाऱ्याींने  स ग 
कागदपत्राची तपासणी करुन िात प्रमाणपत्र नदले  असताना प्रमाणपत्र चुकीचे  
असल्याचे  भास नू एसलय्ी अह ालाम्ये  सत्य बािू न मानता चुकीच्या 
प् दतीने  कार ाईचे  पत्र काढले ले  लहे , हे  ही खरे  लहे  काय, 
(४) असल्यास, सदर प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी लनद ासी व भाग   
सींबींगधत अगधकाऱ्याींबरोबर बठैक ला नू २०७ व्यक्तीींना न्याय दे ण्यात ये णार 
लहे  काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने  चौकशी करुन कोणती कायग ाही   
के ली  ा करण्यात ये त लहे , नसल् यास, व लींबाची कारणे  काय लहे त ? 
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अॅि. िे.सी.पाििी : (१) मा.लोकप्रितिनधीींकडुन अशा लशयाचे  िन े दन प्राप्त 
झाले  लहे . 
(२), (३)   (४) औरींगाबाद महसलूी व भागात नामसाधम्यागचा फायदा र्े ऊन 
अनसुगूचत िमातीची बोगस िात प्रमाणपत्रे , पडताळणी ससमतीचे  बना ् 
 धैता प्रमाणपत्रे  प्राप्त करणे  इत्यादीची सखोल तपासणी करण्यासाठी शासन 
िनणगय नदनाींक ०१ िुल,ै २०१६ अन् ये  व शे ष तपासणी ससमती गठीत 
करण्यात लली. सदर ससमतीमाफग त औरींगाबाद महसलूी व भागात दे ण्यात 
लले ल्या ३५२०६ िात प्रमाणपत्र   ९१५२  धैता प्रमाणपत्राींच्या सींगचकाची 
तपासणी करण्यात लली होती. यापकैी ११८७ प्रकरणाींम्ये  शाले य   महसलूी 
नोंदीम्ये  फे रफार, अनसुगूचत िमाती प्रमाणपत्र तपासणी ससमतीचे  बना ् 
लदे श, चुकीच्या प्दतीने  दे ण्यात लले ली प्रमाणपत्रे  इत्यादी प्रकरणी 
अगधकारी/कमगचाऱ्याींसह २०७ खािगी व्यक्तीींचा समा े श असल्याचे  लढळून 
लल्याने  सदर व्यक्तीींव रु्द कार ाई करण्याबाबत अह ालाम्ये  सशफारस 
करण्यात लले ली लहे . व शे ष तपासणी ससमतीच्या अह ालात करण्यात 
लले ल्या सशफारशीच्या अनषुींगाने  सदर २०७ खािगी व्यक्तीींव रु्द गनु्हे  
दाखल करण्याबाबत गहृ व भागास कळव ण्यात लले ले  लहे . 
(५) प्रचन उद्भ त नाही.  

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

सोलापूर जर्ल्हाधधिारी िायामलयािील पुनिमसन विभागाि आधथमि 
गैरव्यिहार िरणाऱया दोषी अधधिाऱयाांिर िारिाई िरण्याबाबि 

  

(१६) * १०३०८ श्री.गोवपचांद पिळिर, श्री.सदामशि खोि : सन्माननीय मदि 
ि पनुिमसन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सोलापरू जिल््यातील प्रकल्परामस्ताींना समळाले ल्या िसमनीच्या खरे दी-
व क्रीचे  लगथगक व्य हार सोलापरू पनु गसन व भागातील अगधकारी   दलाल 
याींच्याकडून मोठ्या प्रमाणा र के ले  िात असनू, सोलापरू पनु गसन 
उपजिल्हागधकारी याींनी प्रकल्परामस्ताींच्या िसमनीच्या खरे दी-व क्रीच्या 
व्य हारात के ले ल्या गरैव्य हाराची चौकशी व्हा ी अशी व नींती माहे  सप् े्ंबर, 
२०२१ रोिी  ा त्या समुारास शासनाकडे  के ली लहे , हे  खरे  लहे  काय, 
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(२) सोलापरू पनु गसन व भागातील अगधकारी   दलाल याींच्या मनमानी 
कारभाराची चौकशी होऊन कार ाई करा ी अन्यथा लझाद मदैान, मुींबई ये थे  
बे मदुत लींदोलन करण्याचा इशारा ररपजब्लकन पा्ी ऑफ इींडडया (A) चे  
प्रदे श सींर््क सगच  श्री.नदपक चींदनसश े  याींनी मा. मदत   पनु गसन मींत्री 
याींना नदनाींक २४ सप् े्ंबर, २०२१ रोिी  ा त्यासमुारास पत्राद् ारे  नदला लहे , 
हे  ही खरे  लहे  काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी चौकशी करण्यात लली लहे  काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने  सोलापरू पनु गसन व भागातील लगथगक गरैव्य हार 
करणाऱ्या सींबींगधताीं र कोणती कार ाई के ली  ा करण्यात ये त लहे , 
(४) नसल्यास, व लींबाची कारणे  काय लहे त ? 
  
श्री.विर्य ििटे्टीिार : (१)   (२) हे  खरे  लहे . 
(३) श्री.चींदनसश े  याींच्या िन े दनातील मदु्दयाींच्या अनषुींगाने  तपासणी 
करण्यासाठी व भागीय लयकु्त, पणुे  याींच्या कायागलयाकडुन चौकशी ससमती 
ने मण्यात लली होती. त्यानसुार सदर िन े दनातील एकूण ४ मदु्याींपकैी मदु्दा 
क्रमाींक २ म्ये  तर्थयता नदसनू ये त नाही. परींत ु मदु्दा क्र. १   ३ म्ये  
तर्थयता नदसनू ये ते , तर मदु्दा क्रमाींक ४ म्ये  अींशत: तर्थयता नदसनु ये त 
लहे . 
 सदर िन े दनातील मदु्दा क्रमाींक १- श्री.सखाराम हरी कदम याींना 
दबुार िमीन  ा्प   मदु्दा क्रमाींक ३- श्री. ाडकर याींचे  िमीन  ा्प लदे श 
या दोन्ही मदु्दयाींसींदभागत सव स्तर चौकशी/पडताळणी व भागीय लयकु्त 
कायागलयाच्या स्तरा र करुन त्यानसुार सींबींगधताीं र िबाबदारी िनजचचत करुन 
पढुील कायग ाही करण्याबाबत व भागीय लयकु्त, पणुे  याींना कळव ण्यात लले  
लहे . 
 मदु्दा क्रमाींक ४- श्री.व्य हारे  याींना पयागयी िमीन  ा्प करणे  प्रकरणी 
जिल्हागधकारी कायागलयाच्यास्तरा र कायग ाही करण्यात ये त लहे . सदर 
प्रकल्परामस्ताने  मागणी के ले ल्या क्षे त्रापकैी काही क्षे त्र अन्य प्रकल्परामस्ताींना 
 ा्प झाले ले  लहे . परींत ु श्री.व्य हारे  याींचे  प्रस्ता ासींदभागत त्रु् ी पतुगता 
झाल्यानींतर त्याींना पात्रते नसुार पयागयी िमीन  ा्प करण्याची कायग ाही 
करण्यात ये त लहे .  
(४) प्रचन उद्भ त नाही. 

----------------- 
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राज्यािील िीर् तनमममिी िें द्राांना िोळशाचा साठा उपलब्ध  
िरुन देण्याबाबि 

  

(१७) * १०३१३ श्री.सदामशि खोि, श्री.गोवपचांद पिळिर, श्री.महादेि र्ानिर, 
श्री.रामदास आांबटिर, श्री.नागोराि गाणार, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.प्रिीण 
दटिे, िॉ.सधुीर िाांबे, श्री.अशोि ऊफम  भाई र्गिाप, श्री.अमरनाथ रार्ूरिर, 
िॉ.िर्ाहि ममझाम, श्री.र्यांि आसगाििर, श्री.विक्रम िाळे, श्री.बाळाराम 
पाटील, श्री.मोहनराि िदम, श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय ऊर्ाम मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात कोळशाच्या भीषण ी्ंचाईमळुे  महािनसमगतीच्या  ीि उत्पादनात 
र्् झाली असनू महाव तरणच्या बे िबाबदार कारभारामळुे  राज्यातील सहा 
औजषणक व द्यतु िनसमगती कें द्रातील १३ सींच बींद पडल्याने  राज्याला होणाऱ्या 
 ीि परु ठ्यापकैी तब्बल ३३३० मे गा ॅ्  व िे चा परु ठा ठप्प झाल्याचे  माहे  
ऑक््ोबर, २०२१ म्ये   ा त्यादरम्यान िनदशगनास लले  लहे , हे  खरे  लहे  काय, 
(२) असल्यास, राज्य शासनाचे  व द्यतु िनसमगतीसाठी लागणाऱ्या कोळशाचे  योग्य 
िनयोिन नसल्याने  सदर प्लाीं् बींद करण्याची  े ळ लली लहे , हे  ही खरे  लहे  काय, 
(३) असल्यास, कें द्र शासनाच्या  े स््नग कोल कफल्ड सलसम े् डसह अन्य 
कोळसा कीं पन्याींकडून राज्याच्या  ीि प्रकल्पाींना के  ळ ४५ ्क्के च कोळसा 
परु ठा होत असल्याने  महािनसमगतीच्या  ीि प्रकल्पाीं र सींक् िनमागण 
झाल्याची बाब माहे  सप् े्ंबर, २०२१ म्ये   ा त्यादरम्यान उर्डकीस लली 
असनू, यामळुे  राज्यात  ीि ी्ंचाई िनमागण होऊन भारिनयमनाचे  सींक् लले  
लहे , हे  ही खरे  लहे  काय, 
(४) असल्यास, राज्यात चींद्रपरू, कोराडी, खापरखे डा, पारस, भसुा ळ, परळी   
नासशक या सात महािनसमगती  ीि कें द्राला कोळशाची ी्ंचाईमळुे   ीि 
उत्पादना र पररणाम होत असल्याचे  नदनाींक २६ सप् े्ंबर, २०२१ रोिी  ा त्या 
समुारास िनदशगनास लले , हे  ही खरे  लहे  काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने  चौकशी के ली लहे  काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने  सदर  ीि िनसमगती कें द्राींना कोळशाचा साठा उपलब्ध 
होण्याच्यादृष्ीने    राज्यात भारिनयमनास लळा र्ालण्याच्या दृष्ीकोनातनू 
शासनाने  कोणती कायग ाही के ली  ा करण्यात ये त लहे , 
(६) नसल्यास, व लींबाची कारणे  काय लहे त ? 
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िॉ. तनतिन राऊि : (१) हे  अींशत: खरे  लहे . 
 दे शाम्ये  उद्भ ले ल्या कोळसा ी्ंचाईच्या समस्ये मळुे  महाव तरण 
कीं पनीने  करार के ले ल्या औजषणक  ीि प्रकल्पाींमधील एकूण ८ सींच ऑक््ोबर, 
२०२१ म्ये  काही काला धीकरीता बींद होते    त्यामळुे  ि ळपास एकूण 
२७५० मे . .ॅ इतकी व िे ची उपलब्धता कमी झाले ली होती.  
(२), (३), (४), (५)   (६) महािनसमगती कीं पनीकडे  दर षी पा साळयाप ूी िून 
अखे र कोळसासाठा सरासरी १५ लाख मे . ्न असतो. परतुीं या षी १९ लाख 
मे . ्न ए ढा होता. तथावप, ऑगस््, २०२१ म्ये  व िे ची मागणी 
अनपे क्षक्षतपणे  दीडप्  ाढल्याने  १ मनहन्यात १० लाख मे . ्न कोळसा िास्त 
लागला. कोळसा कीं पन्याींकडून महािनसमगती कीं पनीस माहे  सप् े्ंबर, २०२१ ला 
४४.७५%   माहे  ऑक््ोबर, २०२१ ला ५४.५७% इतका कोळसा प्राप्त झाला.  
 माहे  ऑक््ोबर, २०२१ म्ये  कोळचयाच्या ी्ंचाईमळुे  राज्यात व िे चा 
तु्  डा िनमागण झाला होता. त्यामळुे ,  ीि परु ठा सरुळीत करण्यासाठी 
तसे च व िे ची मागणी   व िे चा परु ठा यात ताळमे ळ साधण्यासाठी 
खालीलप्रमाणे  उपाययोिना करण्यात लल्या होत्या.  
 १) कोयना   इतर करारीत िलव द्यतु प्रकल्पाींतनू पणूग क्षमते ने  
म्हणिे च िास्तीत िास्त २००० मे . .ॅ पयांत  ीि िनसमगती करण्यात ये त 
होती. 
  २) उच्चतम मागणी काला धीत करारीत औजषणक  ीि िनसमगती 
कें द्राना ल चयकते नसुार अगधक क्षमते ने   ीि िनसमगती करण्यासाठी सगूचत 
के ले  िात होते . त्यामळुे  माहे  ऑक््ोबर-२०२१ म्ये  ४०० ते  ५०० मे . .ॅ इतकी 
अगधक व िे ची उपलब्धता उच्चतम मागणीच्या काला धीत होत होती. 
  ३) तसे च, व िे चा उ गररत तु्  डा भरुन काढण्यासाठी खलु्या 
बािारातनू ल चयकते नसुार  ीि खरे दी करण्यात ये त होती.  
  रील उपाययोिनाींम्ये , माहे  ऑक््ोबर, २०२१ म्ये  राज्यात कुठे ही 
भारिनयमन करण्यात लले ले  नाही.  
  ीि िनसमगती कें द्राींना कोळचयाचा साठा उपलब्ध होण्याच्यादृष्ीने  
कें द्रीय कोळसा   ऊिाग मींत्रयाींच्या सींपकागत राहून अगधक कोळसा परु ठासींबींधी 
पाठपरुा ा करण्यात लला. तसे च कें द्रीय व द्यतु प्रागधकरण, कोल इींडडया सल. 
 े कोली, नागपरू, एस.ई.सी.एल. रिकबलासपरू याींच्यासम े त कोळसा साठा 
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सधुारण्यासाठी िनयसमत बठैका र्े तल्या. महािनसमगती कीं पनीच्या अगधकाऱ्याींची 
कोळसा परु ठ्या र दे खरे ख करण्यासाठी व व ध कोळसा कीं पन्याींच्या लोडीींग 
एींडला ने मणूक के ली. रे ल काम रोड (RCR) व्दारे  कोळसा उपलब्धता 
 ाढव ली. यामळुे  स्या ल चयकते नसुार कोळसा उपलब्ध होत लहे .  
 

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

यििमाळ जर्ल््यािील खतनिमम विभागाच्या तनधीमध्ये 
 गैरव्यिहार झाल्याबाबि 

  

(१८) * १०५१५ िॉ.िर्ाहि ममझाम, श्री.रार्शे राठोि, श्री.अमरनाथ रार्ूरिर, 
िॉ.सधुीर िाांबे : सन्माननीय खतनिमम मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१)  णी (जि.य तमाळ) तालकु्यातील खाण प्रकल्परामस्त गा ाींचे  अद्यापपयांत 
पनु गसन झाले  नसनू सदर गा ाींतील शे तकऱ्याींसाठी   गा ाच्या व कासासाठी 
जिल्हा खिनकमग िनधी खचग करण्याची तरतदू असतानाही सींबींगधत 
अगधकाऱ्याींनी उक्त िनधी परस्पर इतर नठकाणी खचग के ल्याची बाब माहे  
ऑक््ोबर, २०२१ म्ये   ा त्यादरम्यान िनदशगनास लली लहे , हे  खरे  लहे  
काय, 
(२) असल्यास, उक्त िनधीचा लिपयांतचा कोणत्याही नहशोबाचा ताळमे ळ 
िुळत नसल्याने  य तमाळ खनीकमग व भागात को्य धी रुपयाींचा भ्रष्ाचार 
झाल्याचे  िनदशगनास लले  लहे , हे  ही खरे  लहे  काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने  चौकशी के ली लहे  काय, चौकशीत 
काय लढळून लले , त्यानषुींगाने  या प्रकरणातील दोषी अगधकारी   
सींबींगधताीं र कोणती कार ाई के ली  ा करण्यात ये त लहे , 
(४) नसल्यास, व लींबाची कारणे  काय लहे त ? 
  
श्री.सभुाष देसाई : (१) नाही,  णी, (जि.य तमाळ) तालकु्यातील ए.सी.सी. 
ससमें् सल. खाण क्षे त्राअींतगगत ये णाऱ्या गा ाींच्या पनु गसनाचा प्रचन िनमागण 
झाले ला नसनू  े स््नग-कोल कफल्ड  णीव्दारे  अहे री गा ाचे  पनु गसन झाले  
लहे . तर रामाम कोले रा, वप ींपरी   वप ींपळगा  गा ाींच्या पनु गसनाची प्रकक्रया 
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चाल ूलहे . तसे च जिल्हा खिनि प्रितषठान अींतगगत असले ला िनधी हा शासन 
िनणगय नदनाींक १ सप् े्ंबर, २०१६ मधील तरतदुीनसुार प्रत्यक्ष बागधत   
अप्रत्यक्ष बागधत क्षे त्राींकरीता व तररत करण्यात ये तो. 
(२) हे  खरे  नाही, जिल्हा खिनि प्रितषठान अींतगगत असले ल्या खिनि व कास 
िनधीचा ताळमे ळ   नहशोब िुळत असनू भ्रष्ाचाराचा प्रचन उद्भ त नाही. 
(३)   (४) प्रचन उद्भ त नाही. 
 

----------------- 
  
राज्यािील ऊसिोिणी मरू्राांना िामगार िायदा लागू िरण्याबाबि 

  

(१९) * १०८५८ श्री.सरेुश धस : सन्माननीय सामाजर्ि न् याय मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात ऊस तोडणी मिूर, मकुादम    ाहतकुदाराींच्या सींर््नाींनी पनु्हा 
सींप पकुारण्याचे  िाहीर के ले  लहे , हे  खरे  लहे  काय, 
(२) असल्यास, व व ध मागण्याींसह कामगार कायदा लाग ूकरण्याची मिुराींची 
प्रमखु मागणी लहे , हे  ही खरे  लहे  काय, 
(३) असल्यास, व गधमींडळाचे  अथगसींकल्पीय अगध े शन, २०२१ म्ये  
अल्पकालीन चचेत मा.समाि कल्याण मींत्री याींनी उत्तरात गरि पडल्यास 
ल करच कामगार कायदा करण्यात ये ईल असे ही लच ासन नदले  होते , हे  ही 
खरे  लहे  काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने  चौकशी के ली लहे  काय, चौकशीत 
काय लढळून लले    त्यानषुींगाने  ऊसतोडणी मिरुाींना कामगार कायदा लाग ू
करण्याबाबत कोणती कायग ाही के ली  ा करण्यात ये त लहे , 
(५) नसल्यास, व लींबाची कारणे  काय लहे त ? 
  
श्री.धनांर्य मुांि े: (१) हे  खरे  नाही.   
(२) हे  खरे  नाही.   
(३) होय, हे  खरे  लहे .  
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(४) शासन िनणगय क्रमाींक : असका-११९/प्र.क्र.१०/काम-७ अ, नदनाींक 
१३/०९/२०१९ अन् ये  राज्यातील ऊसतोड कामगाराींसाठी व व ध कल्याणकारी 
  सामाजिक सरुक्षा योिनाींचा लाभ दे ण्याकरीता गोपीनाथ मुींडे  ऊसतोड 
कामगार महामींडळ स्थापन करण्यात लले  लहे . तसे च शासन िनणगय क्र. 
असींका-११२०/प्र.क्र.२०/काम-७अ, नदनाींक २४/०२/२०२१ अन् ये  महामींडळाचे  
कामकाि अगधक पररणामकारकररत्या होण्यासाठी सदर महामींडळाचे  
हस्ताींतरण या व भागाकडे  करण्यात लले  लहे . ऊसतोड कामगाराींची 
रामामसे  काींमाफग त नोंदणी करून त्याींना ओळखपत्र दे ण्याबाबत नदनाींक 
०४/०८/२०२१   नदनाींक २१/०९/२०२१ रोिीचे  शासन िनणगय िनगगसमत करण्यात 
लले  लहे . या महामींडळामाफग त राज्यातील ऊसतोड कामगाराींच्या 
कल्याणाकररता व व ध योिना राबव ण्याचे  प्रस्ताव त लहे .  
(५) प्रचन उद्भ त नाही. 

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

राज्यािील अमभमि ि खार्गी विद्यापीठाांमधील मागासिगीय 
विद्याथी “फ्री मशप” योर्नेपासून िांधचि असल्याबाबि 

  

(२०) * १०९८७ श्री.रार्ेश राठोि, श्री.अशोि ऊफम  भाई र्गिाप, िॉ.िर्ाहि 
ममझाम, िॉ.सधुीर िाांबे, श्री.अमरनाथ रार्ूरिर, श्री.अमभजर्ि िांर्ारी, श्री.र्यांि 
आसगाििर, श्री.मोहनराि िदम, श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रिीण दटिे, 
िॉ.पररणय फुिे, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.गोवपचांद पिळिर, श्री.रमेश िराि : 
सन्माननीय सामाजर्ि न्याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्य मींरिकत्रमींडळाच्या नदनाींक १७ माचग, २०१६ रोिी झाले ल्या बठैकीत   
“कि सशप” ही योिना मींिूर के ली असनूही सामाजिक न्याय व भागाने  
खािगी   असभमत व द्यावपठाला ही योिना लाग ूनसल्याचा शासन िनणगय 
काढला असनू कें द्र शासनाने  या व द्यार्थयाांकरीता सरसक् सशषय तृ्ती लाग ू
के ले ली असतानाही शासनाने  याची अींमलबिा णी के ली नाही, हे  खरे  लहे  
काय, 
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(२) असल्यास, नागपरूसह राज्यातील खािगी   असभमत व द्यापीठात 
सशक्षण र्े णारे  लाखो मागस गीय व द्याथी अद्यापही सशषय तृ्तीपासनू  ींगचत 
असनू या प्रकरणी नागपरू व भागाच्या लोकप्रितिनधीींनी नदनाींक १५ सप् े्ंबर, 
२०२१ रोिी शासनास पत्र पाठ नू यात दोषी असले ल्या अगधकाऱ्याींना 
िनलींरिकबत करून चौकशी करण्याची मागणी के ली लहे , हे  ही खरे  लहे  काय, 
(३) असल्यास, असभमत लणण खािगी व द्यापीठात व्या साियक सशक्षण 
र्े णाऱ्या हिारो मागास गीय व द्यार्थयाांना प्रशासनातील अगधकाऱ्याींच्या 
चुकीमळुे  गत पाच  षागपासनू शासनाच्या “कि सशप” योिने चा लाभ समळत 
नसनू उच्च सशक्षणापासनू  ींगचत रहा े  लागत लहे , तसे च लगथगकदृष्या 
मागास गीय व द्यार्थयाांसाठी शकै्षणणक शलु्काची प्रितपतूी ही योिना कायगरत 
असनूही अने क व द्याथी प्रितपतूी पासनू  ींगचत लहे त ही बाब माहे  सप् े्ंबर, 
२०२१ म्ये   ा त्यादरम्यान िनदशगनास लली लहे , हे  ही खरे  लहे  काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने  चौकशी कली लहे  काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने  सामाजिक न्याय व भागाने  खािगी   असभमत 
व द्यावपठाला “कि सशप” योिने ची अींमलबिा णी करुन उक्त योिने पासनू 
व द्यार्थयाांना  ींगचत ठे  णाऱ्या दोषी अगधकाऱ्याीं र कोणती कार ाई के ली  ा 
करण्यात ये त लहे , 
(५) नसल्यास, व लींबाची कारणे  काय लहे त ? 
  
श्री.धनांर्य मुांि े: (१) अींशत: खरे  लहे . 
 उच्च   तींत्र सशक्षण व भागाने  मा.मींरिकत्रमींडळाच्या बठैकीत समळाले ल्या 
मान्यते च्या अनषुींगाने  राज्यातील मान्यताप्राप्त खािगी व नाअनदुािनत   
कायम व नाअनदुािनत सींस्थाींमधील व्या साियक अभ्यासक्रमाींसाठी प्र े श 
र्े णाऱ्या व द्यार्थयाांना शकै्षणणक शलु्काच्या प्रितपतुीची योिना शकै्षणणक  षग 
सन २०१५-१६ पासनू पढुे  सरुु ठे  ण्याबाबत नदनाींक ३१/०६/२०१६ रोिी शासन 
िनणगय िनगगसमत के ले ला लहे . सदर योिना ही खािगी असभमत व द्यापीठ 
अथ ा खािगी अथगसहाय्यीत व द्यावपठाकरीता लाग ूकरण्यात लले ली नाही. 
 सदर शासन िनणगयाच्या अनषुींगाने  दे य असणारा लाभ राज्यातील स ग 
मागास प्र गागतील व द्यार्थयाांना लाग ूकरण्याबाबतचा िनणगय सामाजिक न्याय 
  व शे ष सहाय्य व भाग, शासन िनणगय नदनाींक ३१/०३/२०१६ अन् ये  र्े ण्यात 
लले ला लहे . 
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(२) सदर पत्र लढळून लले  नाही. 
(३) हे  खरे  नाही. 
(४) प्रचन उद्भ त नाही. 
(५) प्रचन उद्भ त नाही. 

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

राज्याि समार्िायम महाविद्यालयािील मशक्षि ि मशक्षिेिर 
िममचाऱयाांना सािव्या िेिन आयोगानुसार िेिन ममळण्याबाबि 

  

(२१) * १०७४६ श्री.प्रिीण दटिे, िॉ.पररणय फुिे, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.विक्रम िाळे, िॉ.सधुीर िाांबे, श्री.बाळाराम पाटील, 
श्री.र्यांि आसगाििर, श्री.प्रविण दरेिर : सन्माननीय सामाजर्ि न्याय मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील सामाजिक न्याय   व शे ष सहाय्य व भागाींतगगत चालव ण्यात 
ये णाऱ्या समािकायग महाव द्यालयाींना  े तन   इतर अनदुान दे ण्यात ये ते , 
परींत ु सशक्षके तर (नॉन न्गचींग स््ाफ) कमगचाऱ्याींना सात ा  े तन लागू 
करण्यात लल्यानींतरही एक  षागपासनू  े तन अदा करण्यात लले  नसल्याचे  
माहे  सप् े्ंबर, २०२१ रोिी  ा त्या समुारास िनदशगनास लले  लहे , हे  खरे  
लहे  काय, 
(२) असल्यास,  े तन   इतर मागण्याींसींदभागत लोकप्रितिनधी लणण सशक्षक 
सींर््नाींनी ले खी िन े दनाद् ारे  मागणी के ली लहे , हे  ही खरे  लहे  काय, 
(३) असल्यास, समािकायग महाव द्यालयातील सशक्षक कमगचाऱ्याींना सात ा 
 े तन लयोगाची अींमलबिा णी ही र्ोषणा झाले ल्या नद सापासनू होत नसनू 
सात ते  लठ  षाांपासनू पदोन्नतीही प्रलींरिकबत लहे , हे  ही खरे  लहे  काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने  चौकशी के ली लहे  काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने  राज्यातील समािकायग महाव द्यालयाींना सात ा  े तन 
लयोग लाग ूकरुन त्याींना पदोन्नती दे ण्याबाबत कोणती कायग ाही के ली,  ा 
करण्यात ये त लहे , 
(५) नसल्यास, व लींबाची कारणे  काय लहे त ? 
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श्री.धनांर्य मुांि े: (१), (२), (३)   (४) अींशत: खरे  लहे .  
 समािकायग महाव द्यालयातील सशक्षक   समकक्ष सीं गागस नदनाींक 
२२ ऑक््ोबर, २०२१   सशक्षके तर कमगचारी याींना नदनाींक २९ िाने  ारी, २०२१ 
च्या शासन िनणगयान् ये  सात ा  े तन लयोग लाग ूकरण्यात लले ला लहे .  
 सदर कमगचाऱ्याींचे   े तन समािसे  ाथग प्रणालीव्दारे  अदा करण्यात ये ते . 
तथावप, सदर प्रणालीम्ये  सात ा  े तन लयोगानसुार  े तन अदा 
करण्याकरीता स् तींत्र ्ॅब सवु धा उपलब्ध नसल्यामळुे  सदर समािसे  ाथग 
प्रणालीम्ये  ्ॅब (ताींरिकत्रक सवु धा) उपलब्ध करून दे ण्याची कायग ाही 
शासनस्तरा र सरुू लहे . सदर ताींरिकत्रक सवु धा उपलब्ध होताच सातव्या  े तन 
लयोगानसुार  े तन अदा करण्याची कायग ाही करण्यात ये ईल.  
 मात्र सद्य:जस्थतीत सशक्षक/ सशक्षके तर कमगचाऱ्याींना सहाव्या  े तन 
लयोगाच्या सशफारशीनसुार  े तन अदा करण्यात ये ते .  
 तसे च कोणत्याही समािकायग महाव द्यालयातील कमगचाऱ्याींचे  
पदोन्नतीबाबतचे  प्रस्ता  प्रलींरिकबत नाहीत. 
(५) प्रचन उद् भ त नाही. 

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

राज्यािील सामाजर्ि न्याय विभागाच्या ददव्याांग शाळेिील मशक्षि ि 
मशक्षिेिर िममचाऱयाांना साििा िेिन आयोग लागू िरण्याबाबि 

  

(२२) * ११३४५ िॉ.रणजर्ि पाटील, िॉ.सधुीर िाांबे, श्री.अशोि ऊफम  भाई 
र्गिाप, श्री.अमरनाथ रार्ूरिर, िॉ.िर्ाहि ममझाम, श्री.अमभजर्ि िांर्ारी, 
श्री.र्यांि आसगाििर, श्री.विक्रम िाळे, श्री.बाळाराम पाटील, श्री.मोहनराि 
िदम : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ७३८४ ला ददनाांि ५ माचम, २०२१ रोर्ी 
ददलेल्या उत्िराच्या सांदभामि सन्माननीय सामाजर्ि न्याय मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील इतर स ग शाळाींमधील सशक्षक   सशक्षके तर कमगचाऱ्याींना ७ 
व्या  े तन लयोगाप्रमाणे  १०:२०:३० ची  ररषठ  े तनश्रे णी नदली िाते , परींत,ु 
नदव्याींग शाळे तील सशक्षक   सशक्षके तर कमगचाऱ्याींना नदली िात नसनू, 
नदव्याींग व द्यार्थयाांच्या शाळा/कमगशाळे तील मखु्या्यापक, सशक्षक   
सशक्षके तर कमगचाऱ्याींना सातव्या  े तन लयोगाच्या सशफारशी लाग ूकरण्यात 
लल्या नाहीत, हे  खरे  लहे  काय, 
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(२) असल्यास, नदव्याींग शाळाींच्या अनजु्ञाप्ती नतुनीकरणाची अने क प्रकरणे  
प्रलींरिकबत असनू सन २०१८-२०१९ म्ये  अनदुाना र लले ल्या १२३ नदव्याींग 
शाळे तील सशक्षक कमगचाऱ्याींना  े तनाच्या ५० ्क्के  अनदुानाऐ िी १०० ्क्के  
 े तन अनदुान सतु्रानसूार िनयसमत  े तन सरुु करण्यात लले ले  नाही, हे  ही 
खरे  लहे  काय, 
(३) असल्यास, शाळा/कमगशाळे तील सशक्षक/कमगचाऱ्याींचे   े तन िनयसमत होत 
नसल्याने  सशक्षक सींर््नाींच्या तीने  नदनाींक १४ डडसेंबर, २०२०   नदनाींक ४ ते  
८ िाने  ारी, २०२१ रोिी जिल्हा पररषद, नागपरू समोर लींदोलन करण्यात 
लले  होते , तसे च नागपरू व भागाच्या लोकप्रितिनधीींनी नदनाींक १९ डडसेंबर, 
२०२० रोिी शासनास पत्र पाठ नू प्रलींरिकबत प्रकरणे  िनकाली काढण्याची व नींती 
के ली होती, हे  ही खरे  लहे  काय, 
(४) असल्यास, शासनाने  िुने  मान्यताप्राप्त अधग े ळ  दै्यकीय अगधकारी   
इतर पदाींना पणुग े ळ पदाींम्ये  रूपाींतररत करण्याबाबत शासनाने  सशक्षक   
सशक्षके तर कमगचाऱ्याींना सात ा  े तन लयोग सशफारस लाग ू करण्याबाबत 
कोणती कायग ाही के ली   करण्यात ये त लहे ,  
(५) नसल्यास, व लींबाची कारणे  काय लहे त ? 
  
श्री.धनांर्य मुांि े: (१) अींशत: खरे  लहे . 
 नदव्याींगाींच्या अनदुािनत शाळा/ कमगशाळा   बालगहृ याींना शासन 
िनणगय नदनाींक २३/०४/२०२१ अन् ये  सात ा  े तन लयोग लाग ू करण्यात 
लला लहे . 
(२) नाही. 
 नदव्याींग शाळा/ कमगशाळाींच्या अनजु्ञाप्ती नतुनीकरणासाठी लयकु्त, 
नदव्याींग कल्याण, पणुे  हे  सक्षम प्रागधकारी असनू त्याींच्याकडे  नतुनीकरणाची 
प्रकरणे  प्रलींरिकबत नाहीत. 
 नदव्याींगाींच्या १२३ शाळा/ कमगशाळाींना ५० ्क्के   रुन १०० ्क्के  
अनदुान करण्यासींदभागतील कायग ाही नदव्याींग कल्याण लयकु्तालयाच्या 
स्तरा र सरुु लहे . 
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(३) होय. 
 कोव ड-१९ व षाणूच्या प्रादभुाग ामळुे  लॉकडाऊनच्या काला धीत ज्या 
शाळा/ कमगशाळाींची नोंदणी प्रमाणपत्र नतुनीकरणाची  धैता सींपले ली लहे , 
अशा शाळा   कमगशाळाींतील कमगचाऱ्याींच्या  े तनाचा प्रचन िनमागण झाल्याने  
सदरहू शाळाींचे  ऑनलाईन प्रस्ता  सादर करण्याकरीता स ग जिल्हा 
कायागलयास लयकु्त, नदव्याींग कल्याण, पणुे  याींनी त्याींच्या नदनाींक 
२९/०४/२०२० रोिीच्या पत्रान् ये  कळव ले  लहे . तसे च नदनाींक १७/०६/२०२० 
रोिीच्या पत्रान् ये  लॉकडाऊन असे पयांत ज्या नदव्याींगाींच्या व शे ष        
शाळा/ कमगशाळाींचे  माचग, २०२० म्ये  नतुनीकरण काला धी सींपले ला लहे  
अशा स ग शाळे तील कमगचाऱ्याींचे   े तन लॉकडाऊन काला धी सींपे पयांत चाल ू
ठे  ण्याचे  लदे श स ग जिल्हा कायागलयाींना नदले ले  लहे त. 
(४) नदव्याींगाींच्या अनदुािनत िुन्या व शे ष शाळे तील ४२ अधग े ळ 
िनम दै्यकीय कमगचाऱ्याींना ६  ा   ७  ा  े तन लयोग लाग ूकरण्याबाबतची 
कायग ाही सरुु लहे . 
(५) प्रचन उद्भ त नाही. 

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

सािारा औद्योधगि क्षेत्रािील भूखांिप्रिरणी शासनाची  
फसिणूि िेल्याबाबि 

  

(२३) * ११३५८ श्री.शमशिाांि मश ांदे : सन्माननीय उद्योग मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) सातारा जिल््यातील सातारा औद्योगगक क्षे त्रातील भखूींड क्र. पी.ए.पी. ३४ 
हा भखूींड र ी उफग  प्रदीप सयुगकाींत साळुींखे  रा.कोडोली, जि.सातारा याींनी 
बना ् कागदपत्रे  तयार के ली   शासनाची फस णूक करुन सदर भखूींड 
स् त:च्या ना े  के ला लहे , हे  खरे  लहे  काय, 
(२) असल्यास, यासींदभागत शासनाकडे  तक्रार प्राप्त झाल्यानींतर शासनाने  हा 
भखूींड ताब्यात र्े तला   भखुींडा रील बाींधकामाींना स्थगगती नदली, हे  ही खरे  
लहे  काय, 
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(३) असल्यास, शासनाची फस णूक झाल्याप्रकरणी प्रादे सशक अगधकारी, 
कोल्हापरू याींनी र ी उफग  प्रनदप सयुगकाींत साळुींखे  याींच्याव रु्द पोलीस स् े् शन 
म्ये  फस णूकीचा गनु्हा दाखल के ला लहे , हे  ही खरे  लहे  काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने  चौकशी के ली लहे  काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने  सींबींगधताींव रु्द कोणती कार ाई के ली  ा करण्यात ये त 
लहे , 
(५) नसल्यास, व लींबाची कारणे  काय लहे त ? 
  
श्री.सभुाष देसाई : (१)   (२) होय, हे  खरे  लहे . 
(३)   (४) अींशत: खरे  लहे .  
 श्री.प्रदीप सयुगकाींत साळुींखे  याींचा भखूींड समळणे बाबतचा व नींती अिग 
नदनाींक १५/०२/२०१० नसुार त्याींना  ा्प करणे त लले ला भखूींड क्र.पीएपी-३४ 
चा नदनाींक ०२/०८/२०१७ रोिी तात्काळ पींचनामा करून महामींडळाने  ताबा 
र्े तले ला असनू सद्य:जस्थतीम्ये  सदरहू भखूींड महामींडळाचे  ताब्याम्ये  
लहे .  
 श्री.साळुींखे  याींनी खो्ी कागदपत्रे  सादर करून महामींडळाची फस णकू 
के ली असल्याने  त्याींचे व रु्द फस णकुीची तक्रार दाखल करणे कामी पोलीस 
िनरीक्षक, सातारा शहर पोलीस स् े् शन, सातारा याींना नदनाींक ०२/०८/२०१७ 
रोिीच्या पत्रान् ये  कळव ण्यात लले  लहे . 
 तथावप, श्री.प्रदीप साळुींखे  याींनी मा.उच्च न्यायालय, मुींबई याींचे कडे  
रर् वप्ीशन क्र.११४३९/२०१७ अन् ये  दा ा दाखल के ले ला लहे . सदर 
दाव्याम्ये  मा.उच्च न्यायालयाकडून नदनाींक २९/११/२०१७   नदनाींक 
१७/१२/२०१८ रोिीचे  सनुा णीम्ये  - “Respondents not to take 
coercive steps against the Petitioner on the basis of the 
impugned order, till the next date.” असे  लदे सशत के ले ले  असले ने  
सींबींगधताीं र गनु्हा दाखल करणे ची पढुील कायग ाही प्रलींरिकबत लहे . 
(५) प्रचन उद्भ त नाही. 
 

----------------- 
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विदभामिील िीर् िममचाऱयाांची ररक्ि पदे भरण्याबाबि 
  

(२४) * ११०६२ श्री.अमभजर्ि िांर्ारी, श्री.अशोि ऊफम  भाई र्गिाप, श्री.रार्ेश 
राठोि, श्री.अमरनाथ रार्ूरिर, िॉ.िर्ाहि ममझाम, श्री.र्यांि आसगाििर, 
श्री.मोहनराि िदम, िॉ.सधुीर िाांबे : सन्माननीय ऊर्ाम मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) व दभागतील  ीि कमगचाऱ्याींची ३ हिार ६९३ पदे  गे ल्या २ ते  ३  षागपासनू 
ररक्त लहे त, हे  खरे  लहे  काय, 
(२) असल्यास, ताींरिकत्रक   अताींरिकत्रक कमगचाऱ्याींना १२ ते  १८ तास काम करा े  
लागत असनू कमगचाऱ्याीं र कामाचा ताण असल्याने   ीि रामाहकाींना अडचणी 
ये त असल्याचे  माहे  सप् े्ंबर, २०२१ म्ये   ा त्यादरम्यान िनदशगनास लले ,    
हे  खरे  लहे  काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने  चौकशी करुन व दभागतील  ीि 
कमगचाऱ्याींची ररक्त पदे  भरण्याबाबत कोणती कायग ाही के ली  ा करण्यात ये त 
लहे ,  
(४) नसल्यास, व लींबाची कारणे  काय लहे त ? 
  
िॉ. तनतिन राऊि : (१) अींशत: खरे  लहे . व दभागतील महािनसमगतीच्या ४ 
व द्यतु कें द्रात, महापारे षण   महाव तरणच्या नागपरू प्रादे सशक 
कायागलयाम्ये  व व ध सीं गागतील सद्य:जस्थतीत अनकु्रमे  १७९१, ७९३   
३६९३ पदे  ररक्त लहे त. 
(२) महापारे षण   महािनसमगती कीं पनीचा व द्यतु रामाहकाींशी थे्  सींबींध ये त 
नाही. परींत ु महाव तरण कीं पनीम्ये  ररक्त पदाींच्या अनषुींगाने  ३५६७ इतके  
कमगचारी बा्यस्त्रोत कीं त्रा्ी प्दतीने  भरण्यात लले  असनू  ीि रामाहकाींना 
सयुोग्य   सरुळीत से  ा दे ण्यात ये त लहे . 
(३) महािनसमगती कीं पनीमाफग त पदोन्नतीच्या को्यातील पदे  पदोन्नतीची 
प्रकक्रया पार पाडून िनयसमतपणे  करण्यात ये तात. यासश ाय सरळ से  े ने  
व व ध सीं गागतील १८० ररक्त पदे  भरण्यासाठीची प्रकक्रया सरुु लहे .  
 महापारे षणव्दारा व व ध सीं गागत सरळसे  े ने  पदभरती करण्याची 
कायग ाही व चाराधीन लहे . 
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 महाव तरण कीं पनीम्ये  सन २०१९ म्ये  व द्यतु सहायक (५००० 
पदे ), उपकें द्र सहायक (२००० पदे ), पद ीधारक सशकाऊ असभयींता (स्थापत्य 
२८ पदे ), पद ीधारक सशकाऊ असभयींता (व तरण १४ पदे ),   पदव काधारक 
सशकाऊ असभयींता (व तरण ३२७ पदे ), लणण अींतगगत अगधसचूने द् ारे  
पद ीधारक सशकाऊ असभयींता (स्थापत्य २ पदे ), पद ीकाधारक  सशकाऊ 
असभयींता (व तरण ४१ पदे ) या पदाींकरीता िानहरात प्रसस्द करण्यात लली 
असनू भरती प्रकक्रया शासन लदे श, न्यायालयीन िनणगयाच्या अगधन पणूग 
करण्यात ये त लहे . 
 तथावप, ररक्त पदाींमळुे  महाव तरण कीं पनीच्या कामकािा र   रामाहक 
से  े  र व परीत पररणाम होऊ नये  म्हणून कीं पनीच्या िनयमानसुार बा्यस्त्रोत 
कीं त्रा्ी प्दतीने  भरली िाऊन कीं पनीचे  कामकाि सरुळीत पार पाडले  िात 
लहे .  
(४) प्रचन उद्भ त नाही. 

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

नागपूर विभागाच्या समार् सेिाथम प्रणालीमध्ये ७ व्या िेिन 
आयोगासांबांधी देयिाांच्या िामिार्ािररिा टॅब िायामजन्िि िरण्याबाबि 

  

(२५) * १०६४१ श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.विर्य ऊफम  भाई 
धगरिर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, िॉ.पररणय फुिे, श्री.प्रिीण दटिे : सन्माननीय 
सामाजर्ि न्याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपरू व भागाच्या सशक्षक लोकप्रितिनधीींनी नदनाींक १८ ऑगस््, २०२१ 
  नदनाींक २० सप् े्ंबर, २०२१ रोिी समाि से  ाथग प्रणालीमधील ७ व्या  े तन 
लयोगासींबींधी दे यकाींचे  कामकाि करण्यासाठी ्ॅब (TAB) कायगरत करण्याची 
मागणी पत्राव्दारे  शासनाकडे  के ली लहे , हे  खरे  लहे  काय, 
(२) असल्यास, शासनाकडून नागपरू व भागाच्या सशक्षक लोकप्रितिनधीींनी 
समाि से  ाथग प्रणालीम्ये  ्ॅब कायगरत करण्याची के ले ली मागणी पणूग 
करण्याबाबत शासनाने  चौकशी करुन कोणती कायग ाही के ली  ा करण्यात 
ये त लहे , 
(३) नसल्यास व लींबाची कारणे  काय लहे त ? 
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श्री.धनांर्य मुांि े: (१) होय.  
(२) ७ व्या  े तन लयोगासींबींधी समाि से  ाथग प्रणालीमधून दे यकाींचे  
कामकाि करण्यासाठी ्ॅब कायागजन् त करण्याकरीता ये त असले ल्या 
अडचणी/त्रु् ी दरू करण्यासाठी नदव्याींग लयकु्तालय   मानहती   तींत्रज्ञान 
व भागातील अगधकारी/कमगचारी याींच्यासोबत नदनाींक २१/१०/२०२१   नदनाींक 
१८/११/२०२१ रोिी बठैका लयोजित करण्यात लल्या होत्या. सदरहू 
बठैकाींम्ये  ्ॅब कायागजन् त करण्याची प्रकक्रया तात्काळ पणूग करण्याकरीता 
डी.लय.्ी.   नदव्याींग कल्याण लयकु्तालय याींना सचूना दे ण्यात लल्या 
लहे त. तसे च डी.लय.्ी. ने  ७ व्या  े तन लयोगासींबींधीची ्ॅब सींदभागतील 
मानहती भरण्याबाबतचे  सादरीकरण के ले  लहे . 
(३) प्रचन उद्भ त नाही. 

----------------- 
  
राज्यािील महावििरण िां पनीच्या िीर् थिबािी ि िीर् चोरीबाबि 

  

(२६) * १०५५४ श्री.अरुण लाि, श्री.शमशिाांि मश ांदे, श्री.विक्रम िाळे, श्री.अमोल 
ममटिरी, श्री.अरुणिािा र्गिाप, श्री.सांर्य दौंि : सन्माननीय ऊर्ाम मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील महाव तरण कीं पनीच्या व िे ची ने मकी सद्य:जस्थती काय लहे  
   ीि मींडळाकडे  ककती थकबाकी लहे  या र उपाय शोधण्यासाठी 
मा.मखु्यमींत्री याींचे  अ्यक्षते खाली   मा.उपमखु्यमींत्री, मा.ऊिाग मींत्री    ररषठ 
शासकीय अगधकारी याींच्या उपजस्थतीत नदनाींक १४ सप् े्ंबर, २०२१ रोिी 
झाले ल्या बठैकीत  ीि रामाहकाींकडील  ीि थकबाकी रुपये  ६३ हिार को्ी 
इतकी असल्याचे  िनदशगनास लले  लहे , हे  खरे  लहे  काय, 
(२) असल्यास, सदरची थकबाकी ही कोणकोणत्या क्षे त्रातील   व भाग ार 
ककती लहे  तसे च सदर थकबाकी  सलुीसींदभागत शासनाने  चौकशी करुन 
कोणती कायग ाही के ली  ा करण्यात ये त लहे , 
(३) असल्यास, दरम्यानच्या काळात माहे  सप् े्ंबर, २०२१ म्ये   ा 
त्यादरम्यान भाींडूप पररमींडळाकडून राबव ण्यात लले ल्या  ीि  सलुी 
मोनहमेंतगगत भाींडूप (मुींबई) ये थील पन्नालाल उपव भागात एमपी 
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एन््रप्रायझे स उद्योिक कीं पनीने  व द्यतु परु ठा करणाऱ्या के बलला ्ी-िाँईं् 
करुन मी्र बायपास करुन रुपये  ४० लाखाींची  ीिचोरी के ल्याचे  तसे च  सई 
(प ूग) (जि.पालर्र) ये थील अमाफ ग्लास ्फ या कारखान्याने  ररमो् 
कीं रोलच्या सहाय्याने  साडे सहा को्ीची  ीि चोरी के ल्याचे  नदनाींक          
१३ सप् े्ंबर, २०२१ रोिी  ा त्यासमुारास िनदशगनास लले  लहे , हे  ही खरे  
लहे  काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने  चौकशी के ली लहे  काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने  उपरोक्त दोन्ही प्रकरणी भारतीय व द्यतु कायदा, 
२००३ चे  कलम २३५ अींतगगत   अन्य कायदयाींतगगत कोणती कार ाई 
करण्यात लली  ा करण्यात ये त लहे , 
(५) नसल्यास, व लींबाची कारणे  काय लहे त ? 
  
िॉ. तनतिन राऊि : (१) राज्यातील ऊिाग व भागाच्या अगधपत्याखालील तीन 
कीं पन्याींच्या लगथगक जस्थतीबाबत मा.मखु्यमींत्री महोदयाींच्या अ्यक्षते खाली, 
मा.उपमखु्यमींत्री   मा.ऊिाग मींत्री याींच्यासमोर झाले ल्या सादरीकरणातील 
फक्त महाव तरणबाबत झाले ल्या सादरीकरणानसुार िुल ैअखे र रुपये  ६३४५९ 
को्ी इतकी महाव तरणची थकबाकी असल्याचे  िनदगशनास लले  लहे .  
(२) र्रगतुी,  ाणणजज्यक, औद्योगगक, यींत्रमाग, शे तीपींप, सा गििनक 
पाणीपरु ठा, रस्त्या रील नद ाबत्ती, कायमस् रूपी बींद रामाहक   इतर या 
 गग ारीतील रामाहकाींकडे  व दभागम्ये  रुपये  ९२४८.०४ को्ी, मराठ ाड्याम्ये  
रुपये  १६७०८.७५ को्ी, कोकणाम्ये  रुपये  ३९९९.८३ को्ी   उ गररत 
महाराषराम्ये  ३३४७२.३६ को्ी अशी एकूण रुपये  ६३४५९ को्ी इतकी िुल,ै 
२०२१ पयांत थकबाकी लहे . सदर थकबाकीची  सलूीची कायग ाही महाव तरण 
कीं पनीमाफग त करण्यात ये त लहे .  
(३)   (४) महाव तरणच्या भाींडूप पररमींडळाींतगगत नदनाींक २३/०८/२०२१ रोिी 
सहाय्यक असभयींता, सोनापरू शाखा, सहायक असभयींता (गणु त्ता िनयींत्रण)   
किनषठ असभयींता, पन्नालाल उपव भाग याींनी रामाहक मे ससग एम.पी. 
एीं्रप्रायझे स (रामा.क्र. ८०००००४३२१०१) याींच्या  ीि सम्रची तपासणी 
के ल्या र सदर सम्रच्या के बलला ्ी-िॉईं् करुन मी्र बायपास करण्यात 
लल्याचे  िनदशगनास लले . सदर प्रकरणी व द्यतु कायदा २००३ अींतगगत 
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कलम १३५ नसुार रामाहकास २९१३६२ इतक्या यिुन्चे   ीि चोरीचे  बील रुपये  
३६,०४,२२०.०० दे ण्यात लले  लहे . रामाहकाने  ते  बील न भरल्यामळुे  त्याचा 
व द्यतु परु ठा नदनाींक २३/०८/२०२१ रोिी खींडीत करण्यात लले ला लहे . या 
प्रकरणी सहायक असभयींता, सोनापरू शाखा याींनी भारतीय व द्यतु कायदा 
२००३ चे  कलम १३५ अींतगगत भाींडूप पोलीस ठाणे  ये थे  प्रथम मानहती अह ाल 
क्र. १४५ नदनाींक ०७/०९/२०२१ अन् ये  गनु्हा नोंद के ले ला लहे . सदर प्रकरणी 
पोलीस ठाण्याकडून पढुील कायदे शीर प्रकक्रया सरुु लहे .  
 तसे च महाव तरणच्या कल्याण पररमींडळाींतगगत नदनाींक २५/०८/२०२१ 
रोिी  सई (प ूग) (जि.पालर्र) ये थील मे . अमाफ ग्लास ्फ (श्री.प्रफुल 
गिानन लोखींडे , उच्चदाब रामाहक क्र.००१८४९०४३४५०) या कारखान्याने  ररमो् 
कीं रोलच्या सहाय्याने  रुपये  ६,१७,७१,३३०/- ची व िे ची चोरी के ल्याचे  
िनदशगनास लले . रामाहकाने  ते  बील न भरल्यामळुे  त्याचा व द्यतु परु ठा 
नदनाींक ०६/०९/२०२१ रोिी खींडीत करण्यात लले ला लहे . या प्रकरणी व द्यतु 
कायदा २००३ चे  कलम १३५, १३८, १५० नसुार  सई पोलीस स् े् शनम्ये  
नदनाींक ०७/०९/२०२१ रोिी प्रथम मानहती अह ाल क्र.०३२३ अन् ये  दाखल 
करण्यात लली. सदर प्रकरणी पोसलसाींकडून पढुील कायदे शीर प्रकक्रया सरुु 
लहे . 
(५) प्रचन उद्भ त नाही. 

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

नाांदेि िृषी उत्पन्न बार्ार सममिीची र्ागा बेिायदेशीरररत्या  
हस्िाांिरीि िरण्याि आल्याबाबि 

  

(२७) * ११४१४ श्री.रामराि पाटील : सन्माननीय पणन मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) नाींदे ड कृषी उत्पन्न बािार ससमतीच्या सींचालक मींडळाने  बािार 
ससमतीची प्लॉ् नीं.६२, सस्ी सव्हे नीं.१०१४४, क्षे त्रफळ ९७५.८३ चौ.मी्र ही 
शे तकरी नहताची िागा महाराषर कृषी उत्पन्न खरे दी व क्री (व कास   
व िनयमन) अगधिनयमन १९६३ मधील िनयम ९५ (१)(iii) नसुार शे ती 
व्य साय ककीं  ा शे तीशी िनगडीत व्य सायाव्यितररक्त इतर व्य साय सदरील 
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कृषी बािार ससमतीच्या िागे त करता ये त नसताना तसे च महाराषर कृषी 
उत्पन्न खरे दी व क्री (व कास   व िनयमन) अगधिनयमन १९६३ मधील ६   
१२ (१) अन् ये  कुठल्याही कृषी उत्पन्न बािार ससमतीची िागा कायम 
स् रुपी हस्ताींतरीत करता ये त नसतानाही बे कायदे शीरररत्या एका रािकीय 
पक्षाला हस्ताींतरीत करण्यात लली लहे , हे  खरे  लहे  काय, 
(२) असल्यास, नदनाींक २२ एवप्रल, २०२१ रोिी िनगगसमत झाले ल्या शासन 
िनणगयान् ये  सरुु असले ल्या चौकशी ककीं  ा तक्रारी  गळून मदुत सींपले ल्या   
इतर बािार ससमत्याींना ६ मनहन्याींची मदुत ाढ नदले ल्या, परींत ु नाींदे ड कृषी 
उत्पन्न बािार ससमतीची कलम ४० ब नसुार नदनाींक २० एवप्रल, २०२१ रोिी 
चौकशी सरुु असनू उक्त शासन िनणगयातील पररच्छे द क्र. २ नसुार सदरील 
बािार ससमतीही मदुत ाढीस पात्र नसतानाही बे कायदे शीर ररत्या मदुत ाढ 
दे ण्यात लली लहे  खरे  लहे  काय, 
(३) असल्यास, कृषी उत्पन्न बािार ससमती, नाींदे ड ये थील सींचालक मींडळाींनी 
मा.पणन सहसींचालक, महाराषर राज्य पणुे  याींचे  नदनाींक २८ नोव्हेंबर, २०१९ 
च्या लदे शाचे  उल्लींर्न करुन भरती प्रकक्रया पणूग के ल्याचे  िनदशगनास ये ऊन, 
बािार ससमतीचे  शासकीय धोरणानसुार अनसूगूचत िाती, िमाती, 
मागास गीय अथ ा इतर मागास गीय लणण लगथगक दबुगल र््काींसाठी 
तसे च अींध, अपींग यासाठी िागा राखी  ठे  ण्यासाठी बािार ससमतीने  व हीत 
नमनु्यात रिकब ींद ुनामा ली तयार करुन त्यास मागास गीय कक्षाींकडून प्रमाणणत 
करुन भरती करण्यासाठी व नहत पात्रता धारण करणाऱ्या या उमे द ाराींची 
यादी सींचालक समाि कल्याण, महाराषर राज्य ककीं  ा सींबींगधत समाि 
कल्याण अगधकारी याींच्याकडून माग नू त्याप्रमाणे  योग्य उमे द ार उपलब्ध 
नसतील तर त्या पदासाठी  तगमानपत्रात िानहरात दे ऊन सरळ प्र े शाव्दारे  
िनयकु्ती करण्यात या ी, असे  उक्त लदे शात नमदू करण्यात लले ले  लहे त, 
हे  ही खरे  लहे  काय, 
(४) असल्यास, लस्थापना खचग मयागदे पे क्षा िास्त असतानाही सन २०१९ 
नींतर मागास गीयाींना अनशुे ष असले ल्या पदा र प्रथम प्राधान्याने  भरती 
करणे  ल चयक असताना कृषी उत्पन्न बािार ससमती, नाींदे ड ये थील  
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सींचालक मींडळाींनी लदे शाचे  उल्लींर्न करुन भरती प्रकक्रया पणूग के ल्याचे  
िनदशगनास ये ऊन बे कायदे शीरररत्या नोकर भरती के ली असनू भरती 
प्रकक्रये म्ये  सींचालक मींडळाींनी स् तःचे  नाते  ाईकाींची िनयकु्ती के ली लहे , हे  
ही खरे  लहे  काय, 
(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासकीय भखूींड रािकीय पक्षाला दे ण्यात 
ये ऊन बे कायदे शीरररत्या नोकर भरती के ल्याबाबत उच्चस्तरीय   पारदशगक 
चौकशी करण्यासाठी कोणती कायग ाही के ली  ा करण्यात ये त लहे , 
(६) नसल्यास, व लींबाची कारणे  काय लहे त ? 
  
श्री.शामराि ऊफम  बाळासाहेब पाटील : (१) हे  खरे  नाही, नाींदे ड जिल््यात 
फुलाींचे  मोठ्या प्रमाणात उत्पादन होत असल्याने  जिल््यातील शे तकरी   
फुल व्यापाऱ्याींनी बािार ससमतीकडे  फुलाींच्या बािारासाठी िागे ची मागणी 
के ली होती. नाींदे ड जिल््यापासनू ि ळ असले ल्या ते लींगणा राज्यातील 
िनिामाबाद ये थे  फुलाींचा मोठा बािार भरत असल्याने  जिल््यातील िास्तीत 
िास्त फुल व्यापारी रे ल् े मागागने  िनिामाबादला फुल व क्रीसाठी ने तात. 
त्यामळुे  शे तकरी   व्यापाऱ्याींच्या सोईच्या दृजष्कोणातनू नाींदे ड कृषी उत्पन्न 
बािार ससमतीने  जिल्हा काँरामे स कसम्ीच्या भमूापन क्र. ३४२२ क्षे त्र ३७०३ 
चौ.फु् िागे च्या बदल्यात बािार ससमतीच्या न ा मोंढा बािार ल ारातील 
१०५०० चौ. फु् िागा अदलाबदलीने  हस्ताींतरीत के ली लहे . त्यास पणन 
सींचालक याींनी महाराषर कृषी उत्पन्न पणन (व कास   व िनयमन) 
अगधिनयमन १९६३ मधील कलम १२(१) अन् ये  नदनाींक ३१/०३/२०२१ रोिी 
मींिरुी नदली असनू िागा कायमस् रुपी अदलाबदली करण्याचा नोंदणीकृत 
दस्त के ला लहे . 
(२) शासनाने  नदनाींक २२/०४/२०२१ रोिीच्या लदे शान् ये , लदे शाच्या 
नदनाींकास कायगरत असले ल्या सींचालक मींडळाींना नदनाींक २३/१०/२०२१ पयांत 
मदुत ाढ नदली होती. नाींदडे  कृषी उत्पन्न बािार ससमतीची मदुत नदनाींक 
०२/०५/२०२१ रोिी सींपणार असल्याने  त्याींना नदनाींक २३/१०/२०२१ पयांत 
मदुत ाढ लपोलप लाग ू झाली लहे . बािार ससमतीच्या सींचालक 
मींडळाव रु्द अगधिनयमातील कलम ४० ब अन् ये  चौकशीचे  लदे श नदनाींक 
२२/०४/२०२१ रोिी िनगगसमत करण्यात लले  होते . चौकशी अगधकारी याींनी 
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त्याींचा अह ाल नदनाींक १०/०७/२०२१ रोिी सादर के ला असनू चौकशी 
अह ालात बािार ससमतीकडून कोणतीही अिनयसमतता झाले ली नाही, असा 
असभप्राय नदला लहे .  
(३)   (४) कृषी उत्पन्न बािार ससमती, नाींदे डच्या लस्थापने  र एकूण ४१ 
कमगचारी पदे  मींिूर असनू २४ पदे  भरले ली लहे त. बािार ससमतीने  
अद्यया त रिकब ींद ूनामा ली तपासणीसाठी नदनाींक ०८/११/२०१९ रोिी व भागीय 
लयकु्त औरींगाबाद, (मागास गीय कक्ष) याींचे कडे  प्रस्ता  पाठव ले ला लहे . 
बािार ससमतीचा लस्थापना खचग पणन सींचालक, महाराषर राज्य, पणुे  याींनी 
र्ालनू नदले ल्या अ्ीनसुार मयागदे त लहे . बािार ससमतीने  नव्याने  कोणतीही 
सरळसे  ा भरती के ले ली नाही, त्यामळुे  मागास गीय अनशुे ष भरतीचा प्रचन 
उद्भ त नाही. बािार ससमतीने  ल चयकते नसुार हींगामापरुती मयागनदत 
काला धीसाठी रोिींदारी कमगचाऱ्याींना एकरिकत्रत  े तना र र्े तले ले  लहे . 
(५) बािार ससमतीने  िनयमानसुार भखुींड कायम अदलाबदली करण्यास कलम 
१२ (१) अन् ये  पणन सींचालक, महाराषर राज्य, पणुे  याींची मींिुरी र्े तले ली 
लहे . त्यानसुार कायम अदलाबदली नोंदणीकृत दस्त करण्यात लले ले  लहे . 
तसे च बािार ससमतीने  नव्याने  कोणतीही नोकर भरती के ले ली नाही.  
(६) प्रचन उद्भ त नाही. 

----------------- 
  
राज्यािील सहतनबांधि, सहिारी सांस्था या पदािरील अधधिाऱयाांच्या 

पदोन्निी प्रलांत्रबि असल्याबाबि 
  

(२८) * १०३५१ श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय सहिार मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात सहिनबींधक, सहकारी सींस्था या पदा रील अगधकाऱ्याींच्या 
पदोन्नती प्रलींरिकबत असनू अप्पर िनबींधक, सहकारी सींस्था या पदा रील अने क 
अगधकारी सन २०१९-२०२०   २०२०-२०२१ या काला धीत से  ािन तृ्त झाले  
असल्याची बाब नदनाींक १५ माचग, २०२१ रोिी  ा त्यासमुारास िनदशगनास 
लली लहे  हे  खरे  लहे  काय, 
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(२) असल्यास, सहिनबींधक, सहकारी सींस्था या पदा रील अगधकाऱ्याींची 
पदोन्नती करणे बाबतचे  िन े दन नदनाींक ३१ माचग, २०२१ रोिी  ा त्यासमुारास 
लोकप्रितिनधीनी मा.सहकार मींत्री याींच्याकडे  सादर के ले  लहे , हे  ही खरे  लहे  काय, 
(३) असल्यास, पदोन्नती को्यात मींिूर असले ली ररक्त पदे    
रिकब ींदनूामा लीनसुार सींभाव्य ररक्त पदे  सहकार अगधकरी श्रे णी-१ ( गग-३) 
मधून सहाय्यक िनबींधक, सहकारी सींस्था ग्-ब ( गग-२) या पदा र 
पदोन्नतीने  भरण्याबाबतच्या कायग ाहीची सद्य:जस्थती काय लहे , 
(४) असल्यास उपरोक्त प्रकरणी शासनाने  चौकशी के ली लहे  काय, 
त्यानषुींगाने  सहिनबींधक, सहकारी सींस्था या पदा रील अगधकाऱ्याींच्या प्रलींरिकबत 
असले ल्या पदोन्नतीबाबत कोणती कायग ाही के ली   करण्यात ये त लहे , 
(५) नसल्यास व लींबाची कारणे  काय लहे त ? 
  
श्री.शामराि ऊफम  बाळासाहेब पाटील : (१)   (२) होय, हे  खरे  लहे . 
(३) सहकार खात्यातील प्रशासन व भागातील सहकार अगधकारी श्रे णी-
१/कायागलय अधीक्षक ( गग-३) ( े तनश्रे णी S-१४:३८६००-१२२८००) या िनम्न 
सीं गागतनू “सहायक िनबींधक, सहकारी सींस्था ( गग-२)” ( े तनश्रे णी 
S१५:४१८००-१३२३००) या पदा र पदोन्नतीच्या को्यात उपलब्ध असले ल्या 
ररक्त पदाीं र ज्ये षठते नसुार पदोन्नती दे ण्यासाठी सन २०२०-२०२१ ची 
िन डसचुीस मान्यता दे ण्याचा प्रस्ता  सामान्य प्रशासन व भाग (१६-ब) याींना 
सादर करण्यात लला लहे . 
(४) अपर िनबींधक सीं गागत तात्परुती  ाढ म्हणून र्ोवषत के ले ल्या ०९ पदाीं र 
पदोन्नती दे ण्यासाठीचा प्रस्ता  मागव ण्यात लला लहे . 
(५) प्रचन उद्भ त नाही. 

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

राज्य मागासिगम आयोगासाठी र्ागा उपलब्ध िरुन देण्याबाबि 
  

(२९) * ११००९ श्री.अशोि ऊफम  भाई र्गिाप, श्री.अमरनाथ रार्रूिर, 
श्री.रार्ेश राठोि, िॉ.िर्ाहि ममझाम, िॉ.सधुीर िाांबे, श्री.अमभजर्ि िांर्ारी, 
श्री.मोहनराि िदम, श्री.र्यांि आसगाििर : सन्माननीय इिर मागास 
बहुर्न िल्याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 



40 

(१) राज्य मागास गग लयोगा र अ्यक्षाींची ने मणूक होऊन सहा मनहने  झाले  
असनूही या लयोगाच्या सदस्याींना कोणत्याही सवु धा समळत नसल्याचे  
नदनाींक १५ सप् े्ंबर, २०२१ रोिी  ा त्यासमुारास िनदशगनास लले , हे  खरे  
लहे  काय, 
(२) असल्यास, राज्य मागास गग लयोगाने  शासनाकडे  व श्राींत ाडी (जि.पणुे ) 
ये थील समािकल्याण व भागाची िागा ककीं  ा पणुे  कॉजन्सल हॉल ये थील िागा 
उपलब्ध करुन दे ण्याची मागणी के ली लहे , हे  ही खरे  लहे  काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने  चौकशी के ली लहे  काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने  सदर लयोगाच्या कायागलयास िागा उपलब्ध करुन 
दे ण्याच्या मागणीबाबत कोणती कायग ाही के ली  ा करण्यात ये त लहे , 
(४) नसल्यास, व लींबाची कारणे  काय लहे त ? 
 
श्री.विर्य ििटे्टीिार : (१) हे  खरे  नाही. 
(२) अगधक िागा समळणे बाबतची मागणी लयोगाने  के ले ली लहे , हे  खरे  
लहे . 
(३)   (४) लयोगाच्या व व ध मदु्दयाींबाबत मा.मखु्य सगच  याींचे  
अ्यक्षते खाली नदनाींक १४/०७/२०२१ रोिी झाले ल्या बठैकीत लयोगास िागा 
उपलब्ध करुन दे ण्याबाबत नदले ल्या िनदेशास अनसुरुन महसलू व भाग तसे च 
सा गििनक बाींधकाम व भाग याींना नदनाींक २७/०७/२०२१ च्या पत्रान् ये  
लयोगास पणुे  ये थे  िागा उपलब्ध करुन दे ण्याबाबत सचूीत करण्यात लले ले  
लहे . 

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

अहमदनगर जर्ल््यािील बेिायदेशीर साििारी रोखण्याबाबि 
  

(३०) * १०९३८ िॉ.सधुीर िाांबे, श्री.अमरनाथ रार्ूरिर, िॉ.िर्ाहि ममझाम, 
श्री.रार्ेश राठोि, श्री.र्यांि आसगाििर, श्री.विक्रम िाळे, श्री.बाळाराम पाटील, 
श्री.मोहनराि िदम : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ७४८६ ला ददनाांि ५ माचम, २०२१ 
रोर्ी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभामि सन्माननीय सहिार मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
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(१) अहमदनगर जिल््यात बे कायदा सा कारी सींदभागत कायदा अजस्तत् ात 
लल्यापासनू गत ७  षागत ५४४ तक्रारी सहकार व भागाकडे  दाखल झाल्या 
असनू के  ळ १७ गनु्हे  दाखल झाल्याचे  माहे  ऑगस््, २०२१ म्ये   ा 
त्यादरम्यान िनदशगनास लले , हे  खरे  लहे  काय, 
(२) असल्यास, राज्यभरातील शे तकऱ्याींच्या समुारे  एक लाख एकर िसमनी 
अिुनही सा काराींकडे  अडकल्या असनू सा कारी प्रकरणाींची छाननी करून 
त्यातील दोष दरु करण्यासाठी   सधुाररत सा कारी कायद्याची कारणसममाींसा 
करण्यासाठी राज्य शासनाने  नदनाींक २० नोव्हेंबर, २०२० रोिी  ा त्या 
समुारास गठीत के ले ल्या ससमतीच्या कायागची सद्य:जस्थती काय लहे , 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने  चौकशी के ली लहे  काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने  अहमदनगर जिल््यातील बे कायदे शीर सा कारी 
रोखण्यासाठी कोणती कायग ाही के ली  ा करण्यात ये त लहे , 
(४) नसल्यास, व लींबाची कारणे  काय लहे त ? 
 
श्री.शामराि ऊफम  बाळासाहेब पाटील : (१) अहमदनगर जिल््यात महाराषर 
सा कारी (िनयमन) अगधिनयम, २०१४ हा कायदा अजस्तत् ात लल्यापासनू 
ऑगस््, २०२१ पयांत अ धै सा कारीबाबत ५६२ तक्रार अिग प्राप्त झाले  
लहे त. त्यापकैी १६ प्रकरणात १७ व्यक्तीीं र १५ गनु्हे  दाखल करण्यात लले  
लहे . 
(२) शासनाने  नदनाींक १९/११/२०२० रोिीच्या शासन िनणगयान् ये  सा कारी 
कायद्याच्या प्रभा ी अींमलबिा णीसाठी कायद्यातील त्रु् ीींचा अभ्यास करुन 
त्यानसुार शासनास अह ाल सादर करण्यासाठी श्रीमती व द्या चव्हाण, 
तत्कालीन व .प.स. याींचे  अ्यक्षते खाली ससमती गठीत के ली होती. 
 त्यानसुार ससमतीने  पणुे , नागपरू   अमरा ती ये थे  सा कारी 
कायद्यातील दरुुस्तीच्या अनषुींगाने  सींबींगधत व भागातील पदागधकारी, 
शासनाचे  सहकार, महसलू   पोलीस खात्यातील अगधकाऱ्याींसम े त बठैका 
र्े ऊन नदनाींक ०१/१०/२०२१ रोिी शासनास अह ाल सादर के ला लहे . 
 सदर अह ालाच्या अनषुींगाने  शासनाने  नदनाींक ११/१०/२०२१ रोिीच्या 
पत्रान् ये  सहकार लयकु्ताींकडून असभप्राय मागव ले  लहे त. 
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(३) महाराषर सा कारी (िनयमन) अगधिनयम, २०१४ मधील कलम १८(१) 
अन् ये  जिल्हा उपिनबींधक, सहकारी सींस्था, अहमदनगर याींचे कडे  ९३ प्रकरणे  
प्राप्त झाली असनू त्यापकैी ६८ प्रकरणात बे कायदे शीर सा कारी लढळून 
लली नाही. उ गरीत २५ प्रकरणाींपकैी १६ प्रकरणाींम्ये  १८ हे क््र ५६ लर 
िसमनीचे  क्षे त्र शे तकऱ्याींना परत करणे बाबतचे  लदे श पारीत करण्यात लले  
असनू ९ प्रकरणाीं र सनुा णीची कायग ाही सरुु लहे . 
(४) प्रचन उद्भ त नाही. 

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

इिर मागासिगम बहुर्न िल्याण सांचालनालयािील मदहला 
अधधिाऱयास तनयमबा्य पध्दिीने सेिेिून िायममुक्ि िेल्याबाबि 

  

(३१) * ११०९९ श्री.प्रविण दरेिर, श्री.विर्य ऊफम  भाई धगरिर, िॉ.पररणय 
फुिे, श्री.सरेुश धस, श्री.प्रसाद लाि, श्री.गोवपचांद पिळिर, श्री.तनलय नाईि, 
श्री.प्रिीण दटिे, श्री.रमेशदादा पाटील, अॅि.तनरांर्न िािखरे, श्री.चांदभूाई 
पटेल : सन्माननीय इिर मागास बहुर्न िल्याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) इतर मागास गग बहुिन कल्याण सींचालनालयात ‘उपसींचालक’ या पदा र 
कायगरत असले ल्या श्रीमती ियश्री सोनक डे  याींना अपर्ाताच्या कारणास्त  
रिे  र असताना माहे  सप् े्ंबर, २०२१ म्ये   ा त्यादरम्यान से  े तनू 
िनयमबा्यपणे  एकतफी कायगमकु्त करण्यात लले , हे  खरे  लहे  काय, 
(२) असल्यास, त्याींच्याव रु्द कोणतीही सशस्तभींगव षयक बाब प्रलींरिकबत 
नसताना तसे च नसैगगगक न्याय तत् ानसुार त्याींना कारणे  दाख ा नो्ीस 
बिा नू खुलासा दे ण्याची सींधी न दे ता एकतफी कायगमकु्त करण्यामागील 
कारणे  काय लहे त, 
(३) असल्यास, प ूीच्या कामाबाबतचे  अह ाल उत्कृष् असणाऱ्या मनहला 
मागास गीय अगधकाऱ्या र िाणी प ूगक अन्याय करणारा हा िनणगय शासन 
मागे  र्े णार लहे  काय,  
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(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने  चौकशी के ली लहे  काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने  िनयमबा्यपणे  मनहला अगधकाऱ्या र अन्याय करण्यास 
िबाबदार असणाऱ्याींव रू्द कोणती कार ाई के ली  ा करण्यात ये त लहे , 
(५) नसल्यास, व लींबाची कारणे  काय लहे त ? 
  
श्री.विर्य ििटे्टीिार : (१), (२), (३), (४)   (५) श्रीमती सोनक डे , 
उपसींचालक ्या सामाजिक न्याय   व शे ष सहाय्य व भागाच्या 
लस्थापने  रील अगधकारी असनू त्याींना इतर मागास बहुिन कल्याण 
सींचालनालयात उपसींचालक पदा र सामाजिक न्याय   व शे ष सहाय्य 
व भागाच्या नदनाींक ०६/०९/२०१८ च्या लदे शान् ये  िनयकु्ती दे ण्यात लली 
होती. श्रीमती सोनक डे  याींचे  सींदभागत सींचालक (इ.मा.ब.क.) याींच्याकडून 
प्राप्त तक्रारीच्या पाच गभमूी र त्याींना इतर मागास बहुिन कल्याण 
सींचालनालयातनू कायगमकु्त करुन लयकु्त, समाि कल्याण पणुे  या त्याींचे  
मळू सीं गग िनयींत्रण अगधकारी याींच्याकडे  त्याींच्या से  ा  गग करण्यात लल्या, 
त्या े ळी श्रीमती सोनक डे  ्या अपर्ाताच्या कारणास्त  रिे  र असल्याची 
बाब या व भागास अ गत नव्हती. तद्नींतर सदर कायग ाहीच्या लदे शाव रु्द 
श्रीमती सोनक डे  याींनी मुींबई ये थे  दाखल के ले ल्या मळू अिग क्र.८६४/२०२१ 
मधील नदनाींक १६/११/२०२१ च्या स्थगगती लदे शानसुार श्रीमती सोनक डे  
्या नदनाींक १७/११/२०२१ रोिी उपसींचालक सींचालनालय (इमाबक) पणुे  या 
पदा र रुि ूझाल्या लहे त. 

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

मुांबई येथील इांद ूममलच्या र्ागेिर भारिरत्न िॉ.बाबासाहेब आांबेििर 
याांच ेस्मारि उभारण्याबाबि 

  

(३२) * १०२८९ श्री.अमोल ममटिरी, श्री.शमशिाांि मश ांदे, श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.सांर्य दौंि : सन्माननीय सामाजर्ि न्याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) दादर, मुींबई ये थील इींद ू समलच्या िागे  र भारतरत्न डॉ.बाबासाहे ब 
लींबे डकर याींचे  लींतरराषरीय दिागचे  भव्य स्मारक उभारण्याचा िनणगय 
शासनाने  र्े तला लहे , हे  खरे  लहे  काय, 
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(२) असल्यास, सदर स्मारकाचे  ४८ ्क्के  काम पणूग झाल्याचे  मा.सामाजिक 
न्याय मींत्री याींचे  अ्यक्षते खाली मा.सामाजिक न्याय राज्यमींत्री   सींबींगधत 
शासकीय अगधकारी याींच्या उपजस्थतीत माहे  िनू, २०२१ म्ये   ा 
त्यादरम्यान झाले ल्या बठैकीत साींगण्यात लल्याचे  िनदशगनास लले  लहे , हे  
ही खरे  लहे  काय, 
(३) असल्यास, सदर स्मारकाचे  काम अद्याप ककती अपणूग लहे    उ गररत 
काम पणूग होण्यास ककती अ धी लागणार लहे  तसे च कामाच्या 
सद्य:जस्थतीची मानहती दशगनी भागात ला ण्यात या ी यासह काम पणूग 
होण्याच्यादृष्ीने  ल चयक त्या िनधी उपलब्धते बाबत शासनाकडून कोणती 
कायग ाही के ली लहे   ा करण्यात ये त लहे , 
(४) नसल्यास, व लींबाची कारणे  काय लहे त ? 
  
श्री.धनांर्य मुांि े: (१) हे , खरे  लहे . 
(२) हे , खरे  लहे . 
(३) लितागायत सद्य:जस्थतीत प्रकल्पाचे  ४९% काम पणूग झाले  लहे . 
प्रकल्पातील सहाय्यभतू इमारत प्र े शव्दार इमारत   व्याख्यान  गग, रामींथालय 
  प्रे क्षागहृ याींचे  लर.सी.सी. ची कामे  पणूग झाली लहे त   उ गरीत कामे  
प्रगतीपथा र लहे त   ती कामे  पणूग करण्यासाठी माहे  माचग, २०२४ पयांत 
 ाढी  काला धीस मान्यता दे ण्यात लली लहे . प्रकल्प स्थळी कामाच्या 
सद्य:जस्थतीची मानहती ही दशगनी भागा र ला ण्यात ये ईल.  
 सदर प्रकल्पास प्रागधकरणाकडून िनधी उपलब्ध करून नदला िातो   
झाले ल्या खचागची प्रितपतूी शासनाकडून के ली िाते . स्मारकासाठी 
प्रागधकरणाकडून ल चयकते नसुार िनधी उपलब्ध के ला िातो. 
(४) प्रचन उद्भ त नाही. 
 

----------------- 
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आददिासी क्षेत्रािील खार्गी व्यिस्थापनाच्या शाळेिील विद्यार्थयाांना 
शासिीय शाळेिील विद्यार्थयाांप्रमाणे सोई सुविधा  

उपलब्ध िरुन देण्याबाबि 
  

(३३) * १०९११ श्री.बाळाराम पाटील : सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
(१) लनद ासी क्षे त्रात खािगी व्य स्थापनाच्या शाळा असनू या शाळाींत 
बहुसींख्य व द्याथी हे  लनद ासी लहे त, हे  खरे  लहे  काय, 
(२) असल्यास, या भागातील खािगी व्य स्थापनाच्या शाळे तील व द्यार्थयाांना 
शासकीय लनद ासी शाळे तील व द्यार्थयाांप्रमाणे  से  ा सवु धा नदल्या िात 
नाहीत, हे  ही खरे  लहे  काय, 
(३) असल्यास, शासनाकडून लनद ासी क्षे त्रातील खािगी व्य स्थापनाच्या 
शाळे तील व द्यार्थयाांना शासकीय लनद ासी शाळे तील व द्यार्थयाांप्रमाणे  सोई-
सवु धा परुव ण्याबाबत कोणती कायग ाही के ली  ा करण्यात ये त लहे  तसे च 
याबाबत शासनाची भसूमका काय लहे , 
(४) नसल्यास, व लींबाची कारणे  काय लहे त ? 
  
अॅि. िे.सी.पाििी : (१) होय, हे  खरे  लहे . 
(२)   (३) शासकीय लश्रमशाळाींचे  व्य स्थापन शासनाकडून प्रकल्प 
अगधकारी, अपर लयकु्त   लयकु्त, लनद ासी व कास याींचे माफग त करण्यात 
ये ते . व द्यार्थयाांना लागणारे  शालोपयोगी सानहत्य    यैजक्तक  ापराच्या 
 स्तुींसाठी सींबींगधत व द्यार्थयाांच्या बँक खात्यात थे्  व नहत रक्कम िमा 
के ली िाते . यासाठी ये णारा स ग खचग शासनाकडून के ला िातो. स् यींसे  ी 
सींस्थाींमाफग त चालव ण्यात ये णाऱ्या अनदुािनत लश्रमशाळाींचे  व्य स्थापन 
सींबींगधत सींस्थाींमाफग त होते . या सींस्थाींना शासनाकडून सहायक अनदुान नदले  
िाते . याम्ये  व द्यार्थयाांच्या भोिनासाठी प्रितमाह प्रित व द्याथी रुपये  
१५००/- प्रमाणे  पररपोषण अनदुान दे ण्यात ये ते  तसे च व द्यार्थयाांसाठीचे   
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ले खनसानहत्य, गण े श, अींथरूण - पाींर्रूण, शकै्षणणक सानहत्य, कायागलयीन 
खचग इ. साठी सींबींगधत सींस्थाींना लकजस्मक खचग अनदुान दे ण्यात ये ते . तसे च 
लश्रमशाळे ची इमारत भाडे तत् ा र असल्यास व नहत दराने  इमारत भाडे  
तसे च कमगचाऱ्याींच्या  े तनाचा खचग दे खील दे ण्यात ये तो. याम्ये  स् यींसे  ी 
सींस्थाींनी दे खील खचागचा काही भाग उचलणे  अपे क्षक्षत लहे .  
(४) प्रचन उद्भ त नाही. 

----------------- 
  
औरांगाबाद जर्ल््याि अतििषृ्ट्टीमुळे विविध गािाांिील मालमत्िेच्या 

झालेल्या नुिसानीची भरपाई ममळण्याबाबि 
  

(३४) * ११५७२ श्री.अांबादास दानिे : सन्माननीय मदि ि पनुिमसन मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) औरींगाबाद जिल््यात नदनाींक ७ लणण ८ सप् े्ंबर, २०२१ रोिी  ा 
त्यासमुारास झाले ल्या अित षृ्ीमळुे  व व ध भागातील मालमत्ते चे  २४५ को्ी 
रुपयाींचे  नकुसान झाल्याचे  िनदशगनास लले  लहे , हे  खरे  लहे  काय, 
(२) असल्यास, पाणीपरु ठा व भागाचे  रामामपींचायत साई गव्हाणनागद, 
दे भे गा    करींिखे डा (ता.कन्नड, जि.औरींगाबाद) या चार योिनाींचे  रुपये  
१७.५० लाखाींचे  नकुसान झाले  असनू १४४ रामामपींचायतीच्या इमारतीचे  रुपये  
१७.२८ को्ी तर इतर ९८ इमारतीचे  रुपये  ११.७६ को्ी असे  एकूण २४२ 
इमारतीचे  रुपये  २९.०४ को्ीचे  नकुसान झाल्याचे  िनदशगनास लले  लहे , हे  ही 
खरे  लहे  काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने  चौकशी के ली लहे  काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने  औरींगाबाद जिल््यातील सदर चार योिनाींची पाहणी 
करुन नकुसान झाले ल्या व व ध भागातील मालमत्ते ची भरपाई दे ण्यासींदभागत 
कोणती कायग ाही के ली  ा करण्यात ये त लहे ,  
(४) नसल्यास, व लींबाची कारणे  काय लहे त ? 
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श्री.विर्य ििटे्टीिार : (१)   (२) होय, हे  खरे  लहे . 
(३) होय, सदर योिने द् ारे  गा ास तातडीने  तात्परुत्या स् रुपात पाणीपरु ठा 
सरुळीत करण्याच्या अनषुींगाने  रामामपींचायतीसाठी उपलब्ध असले ल्या १५ व्या 
व त्त लयोगाच्या िनधीमधून ल चयक ती दरुुस्ती करुन गा ाींचा 
पाणीपरु ठा सरुळीत करण्यात लला लहे .  
(४) प्रचन उद्भ त नाही. 

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

शहापूर ि धेरांि (िा.अमलबाग, जर्.रायगि) येथील बांधाऱयाांच्या 
दरुुस्िीअभािी शिेीच ेनुिसान होि असल्याबाबि 

  

(३५) * १०८४० श्री.र्यांि पाटील : ददनाांि १५ डिसेंबर, २०२० रोर्ी 
सभागहृाच्या पटलािर ठेिण्याि आलेल्या अिाराांकिि प्रश्नोत्िराांच्या यादी 
क्रमाांि ८ मधील प्रश्न क्रमाांि ५६४१ ला ददलले्या उत्िराच्या सांदभामि 
सन्माननीय खार र्ममनी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील   
काय :- 
(१) शहापरू   धे रींड (ता.असलबाग, जि.रायगड) ये थील शे तकऱ्याींच्या िसमनी 
एमलयडीसीने  सन २००९ रोिी सींपानदत के ल्या लहे त, हे  खरे  लहे  काय, 
(२) असल्यास, एमलयडीसीने  िसमनी सींपानदत के ल्यानींतर खाडीककनारी 
असणाऱ्या बींधाऱ्याींची दरुुस्ती के ली नसल्याने  समुारे  ३  षागत १५० 
शे तकऱ्याींच्या भात पीकात खारे  पाणी सशरल्याने  समुारे  २ को्ी ६४ लाख ७५ 
हिार रूपयाींचे  नकुसान झाले  लहे , हे  ही खरे  लहे  काय, 
(३) असल्यास, खार बींधाऱ्याींची कामे  करण्यास होत असले ल्या दलुगक्षामळुे  
शे तकऱ्याींना शे तीच्या नकुसानीला सामोरे  िा े  लागत लहे , हे  खरे  लहे  काय, 
(४) उपरोक्त प्रकरणी शासनाने  चौकशी के ली लहे  काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने  सदर बागधत शे तकऱ्याींना नकुसान भरपाई दे ण्यासाठी तसे च खार 
बींगधस्त बींधाऱ्याींची दरुुस्ती करण्यासाठी कोणती कायग ाही अथ ा उपाययोिना 
के ली  ा करण्यात ये त लहे , 
(५) नसल्यास, व लींबाची कारणे  काय लहे त ? 
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श्री.विर्य ििटे्टीिार : (१) होय, हे  खरे  लहे . 
(२) हे  अींशत: खरे  लहे . 
     प्रचनात नमदू के ले ल्या खारभमूी योिनाींम्ये  धाक े्  शहापरू   धे रींड या 
शासकीय योिना तसे च मोठापाडा शहापरू (मोठे  शहापरू) ही खािगी खारभमूी 
योिना समाव ष् लहे . धाक्ापाडा शहापरू या योिने चे  पनु:प्रावपत क्षे त्र 
२६३.०८ हे क््र असनू धे रींड या योिने चे  पनु:प्रावपत क्षे त्र १४९ हे क््र लहे . 
तसे च मोठापाडा शहापरू या खािगी खारभमूी योिने चे  पनु:प्रावपत क्षे त्र ४२३ 
हे क््र इतके  लहे . या पररसरात MIDC ने  ३८७.७५ हे क््र ए ढे  क्षे त्र सींपानदत 
के ले  लहे .  
 MIDC ने  िसमनी सींपानदत के ल्यानींतर खाडी ककनारी असणाऱ्या 
बींधाऱ्याींची दरुुस्ती  े ळो े ळी करण्यात लली लहे . MIDC कडून ्ा्ा पॉ र 
कीं . तफे २३.७० लक्ष   MIDC कडून ३५.९४ लक्ष अशी एकूण ५९.६४ लक्ष 
इतक्या ककींमतीची कामे  पणूग के ल्याचे  MIDC चे  पत्र क्र. ई-५६५४३/२०२१, 
नदनाींक २९/११/२०२१ च्या पत्रान् ये  कळव ले  लहे . तसे च कायगकारी असभयींता, 
खारभमूी स.   अ. व भाग, पे ण-रायगड व भागामाफग त रोिगार हमी 
योिनेंतगगत मोठापाडा शहापरू या खािगी खारभमूी योिने चे  रुपये  ७.९२ लक्ष 
इतक्या ककमतीचे  काम प्रगतीपथा र असनू रुपये  २२.६३ लक्ष ककमतीचे  काम 
मींिूर लहे . तसे च खारभमूी व भागामाफग त धे रींड   धाक्ापाडा, शहापरू या 
दोन शासकीय योिनाींची कामे  उपलब्ध िनधीतनू हाती र्े ऊन क्षे त्र बागधत 
होणार नाही याची दक्षता र्े ण्यात ये त लहे . मोठापाडा शहापरू ही खािगी 
योिना असनू ही योिना शासनाच्या ताब्यात र्े ण्याची कायग ाही शासन 
स्तरा र प्रगतीपथा र लहे . 
 भातवपकाींचे  झाले ल्या नकुसानीची भरपाई  े ळो े ळी नदली असल्याचे  
तहससलदार, असलबाग याींनी नदनाींक ३०/११/२०२१ च्या पत्रान् ये  कळव ले  
लहे . 
(३) हे  खरे  नाही. 
(४) प्रचन उद्भ त नाही. 
(५) प्रचन उद्भ त नाही. 
 

----------------- 
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गोसीखदुम (िा.पिनी, जर्.भांिारा) प्रिल्पामुळे बाधधि झालेल्या 
प्रिल्पग्रस्िाांच ेपुनिमसन िरण्याबाबि 

  

(३६) * ११२५४ िॉ.पररणय फुिे, श्री.प्रविण दरेिर, अॅि.तनरांर्न िािखरे, 
श्री.तनलय नाईि, श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रिीण दटिे : सन्माननीय मदि ि 
पनुिमसन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) गोसीखुदग (ता.प नी, जि.भींडारा) राषरीय ससींचन प्रकल्पामळुे  बागधत 
झाले ल्या ८५ गा ठाणातील ११,६७६ कु्ुींबाींचे  पनु गसन झाले  असनू अद्यापही 
३,३०८ कु्ुींबाचे  पनु गसन झाले  नसल्याचे  माहे  ऑक््ोबर, २०२१ म्ये   ा 
त्यादरम्यान िनदशगनास लले , हे  खरे  लहे  काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकल्परामस्ताींचे  पनु गसन करण्याची मागणी स्थािनक 
लोकप्रितिनधी   प्रकल्परामस्ताींनी शासनाकडे  के ली लहे , हे  ही खरे  लहे    
काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने  चौकशी करुन प्रकल्परामस्त असले ल्या 
३,३०८ कु्ुींबाींचे  पनु गसन करण्याकरीता कोणती कायग ाही के ली  ा करण्यात 
ये त लहे , 
(४) नसल्यास, व लींबाची कारणे  काय लहे त ? 
  
श्री.विर्य ििटे्टीिार : (१) होय, हे  अींशत: खरे  लहे .  

एकूण प्रकल्पबागधत कु्ुींबाींपकैी ११९४ कु्ुींबाचे  नागरी सवु धाींचे  काम 
पणूग झाले ले  नाहीत. 
(२) होय, हे  खरे  लहे . 
(३) ११९४ कु्ुींबाची नागरी सवु धाींची कामे  माहे  माचग ते  िुन, २०२३ पयांत 
पणूग करण्याचे  िनयोजित लहे . 
(४) प्रचन उद्भ त नाही. 
 

----------------- 
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राज्यािील विशषेि: विदभामिील शिेिऱयाांना अतििषृ्ट्टीमुळे वपिाांच्या 
झालेल्या नुिसानीची भरपाई ममळण्याबाबि 

  

(३७) * १०८५४ श्री.रामदास आांबटिर, श्री.नागोराि गाणार, श्री.धगरीशचांद्र 
व्यास, श्री.प्रिीण दटिे : सन्माननीय मदि ि पनुिमसन मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात व शे षत: व दभागतील  धाग, चींद्रपरू, गडगचरोली जिल््यात माहे  
सप् े्ंबर म्ये  सतत पाऊस   अित षृ्ीमळुे  शे तकऱ्याींचे  सोयाबीन, कापसू,   
धान वपकाींचे  नकुसान झाल्याचे  नदनाींक ३० सप् े्ंबर, २०२१ रोिी  ा 
त्यासमुारास िनदशगनास लले , हे  खरे  लहे  काय, 
(२) असल्यास, सोयाबीन काढणीची  े ळ ये  नूही सततच्या पा सामळुे  
शे तकऱ्याींच्या वपकाींचे  नकुसान झाल्याबाबत मा.मखु्यमींत्री   मा.मदत   
पनु गसन मींत्री याींना नदनाींक १ सप् े्ंबर, २०२१ रोिी  ा त्यासमुारास        
ई-मे लव्दारे  ले खी पत्र नदले , हे  ही खरे  लहे  काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने  चौकशी के ली लहे  काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने  सदर नकुसानरामस्त शे तकऱ्याींच्या वपकाींचे  सव्हेक्षण करून 
तातडीने  मदत समळण्याच्यादृष्ीने  कोणती कायग ाही के ली  ा करण्यात ये त लहे ,  
(४) नसल्यास, व लींबाची कारणे  कोणती ? 
  

श्री.विर्य ििटे्टीिार : (१) खरे  लहे . 
(२) खरे  लहे . 
 तथावप, शासनाच्या प्रचसलत धोरणानसुार २४ तासात ६५ सम.सम. 
पाऊस   वपकाींचे  ३३ ्क्के  पे क्षा िास्त नकुसान झाले  असल्यास मदत 
अनजु्ञे य असल्याने  सततच्या पा सामळुे  शे तीवपकाींच्या नकुसानीकरीता अन् ये  
राज्य लपत्ती प्रितसाद िनधीमधून मदत अनजु्ञे य नाही. 
(३) अित षृ्ीमळुे  शे तीवपकाींच्या झाले ल्या नकुसानीकरीता शासन िनणगय, 
महसलू    न व भाग, नदनाींक २६/१०/२०२१ अन् ये  नागपरू जिल््यास रुपये  
२१३.२६ लक्ष, गडगचरोली जिल््यास रुपये  १५.३३ लक्ष   शासन िनणगय, 
महसलू    न व भाग, नदनाींक २७/१०/२०२१ अन् ये  गोंनदया जिल््यास रुपये  
९.७९ लक्ष ए ढा िनधी व तरीत करण्यात लला लहे .  
(४) प्रचन उद्भ त नाही.  

----------------- 
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राज्यािील आपत्िीग्रस्िाांना मांरू्र िरण्याि आलेल्या तनधीबाबि 
  

(३८) * १११७६ अॅि.तनरांर्न िािखरे, श्री.प्रविण दरेिर, िॉ.पररणय फुिे, 
श्री.प्रसाद लाि, श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय मदि ि पनुिमसन मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात गत दीड  षागत  े ग े गळया नसैगगगक लपत्ती लल्या असनू 
कोव डचे  सींक् असताना दे खील लपदरामस्ताींकरीता राज्य शासनाने  ११ हिार 
५०० को्ीच्या िनधीच्या तरतदुीस मान्यता नदली लहे , हे  खरे  लहे  काय, 
(२) असल्यास, उक्त मींिूर िनधीमधून लतापयांत कोणती कायग ाही के ली  ा 
करण्यात ये त लहे  तसे च त्याचा सींपणूग तपशील काय लहे , 
(३) नसल्यास, व लींबाची कारणे  काय लहे त ? 
  
श्री.विर्य ििटे्टीिार : (१) अींशत: खरे  लहे . 
 नदनाींक ०३/०८/२०२१ रोिीच्या मींरिकत्रमींडळ बठैकीम्ये  ११,५०० को्ी 
इतक्या तरतदुीस मान्यता दे ण्यात लली असनू मदत, पनुबाांधणी   लपत्ती 
सौम्यीकरण या र खचग करण्यास, तसे च िुल,ै २०२१ च्या अित षृ्ी   परु 
यामळुे  बागधत लपत्तीरामस्त नागरीकाींना राज्य लपत्ती प्रितसाद िनधीच्या 
दरापे क्षा  ाढी  दराने  मदत दे ण्याबाबत िनणगय र्े ण्यात लला लहे . 
(२)  र नमदू िनणगयानसुार िुल,ै २०२१ म्ये  झाले ल्या अित षृ्ीमळुे  राज्यात 
व व ध जिल््यात उद् भ ले ल्या परुपररजस्थतीमळुे  मतृ िना राींसाठी मदत, 
पणूगत: नष् /अींशत: पडझड झाले ली कच्ची/पक्की र्रे , झोपडी, गोठे , मत्स्य 
बो्ी   िाळयाींसाठी अथगसहाय्य, मत्स्यबीि शे तीसाठी अथगसहाय्य, 
दकुानदार, ्परीधारक   कुक्कु्पालन शे डच्या नकुसानीसाठी मदत   इतर 
अनजु्ञे य बाबीींकरीता बागधताींना राज्य लपत्ती प्रितसाद िनधी   राज्य 
शासनाच्या िनधीमधून रुपये  ५५४८७.५३ लाख ए ढा िनधी शासन िनणगय, 
नदनाींक १६/०९/२०२१ अन् ये  व तरीत करण्यात लला लहे . तसे च िुल,ै २०२१ 
म्ये  झाले ल्या अित षृ्ीमळुे  शे तीवपकाींच्या नकुसानीकरीता ततुग राज्य 
लपत्ती प्रितसाद िनधीच्या दराने  रुपये  ३६५६७.०० लक्ष ए ढा िनधी शासन 
िनणगय, नदनाींक ०६/१०/२०२१ अन् ये  व तरीत करण्यात लला लहे . 
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 तसे च कोकण व भागातील पाच जिल्हयाींम्ये  नसैगगगक लपत्तीचा 
सामना करण्यासाठी पायाभतू सवु धा िनमागण करून लपत्ती सौम्यीकरण 
करण्यात ये णार लहे . कोकण लपत्ती सौम्यीकरण प्रकल्प राबव ण्यासाठी 
होणाऱ्या अींदाजित रुपये  ३२०० को्ी पयांत होणाऱ्या खचागस मींरिकत्रमींडळाने  
तत् त: मान्यता दे ण्यात लली असनू त्याबाबतचा शासन िनणगय, नदनाींक 
१०/११/२०२१ रोिी िनगगसमत करण्यात लला लहे . 
(३) प्रचन उद्भ त नाही. 

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

मुांबईिील विद्युि पुरिठा खांिीि होण्याच्या घटनेची पुनराितृ्िी 
टाळण्यािरीिा उपाययोर्ना िरण्याबाबि 

  

(३९) * १०४२१ श्री.विलास पोिनीस : सन्माननीय ऊर्ाम मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) भव षयात मुींबईस लागणारा  ीि परु ठा   मागणी व चारात र्े  नू मुींबई 
लयलँडड ींग प्रणाली   अनषुींगगक बाबीींचा व चार करून  ीि परु ठा खींडडत 
होण्याबाबतच्या र््ने ची पनुरा तृ्ती न होण्याच्यादृष्ीने  उपाययोिना 
करण्याकरीता शासनाने  नदनाींक १८ डडसेंबर, २०२० रोिीच्या शासन 
िनणगयान् ये  ससमती गठीत के ली लहे , हे  खरे  लहे  काय, 
(२) असल्यास, सदर ससमतीने  याबाबतचा अह ाल शासनास सादर के ला लहे  
काय, अह ालात के ले ल्या सशफारशीींचे  थोडक्यात स् रूप काय लहे  तसे च 
सदरहू ससमतीने  सादर के ले ल्या सशफारशीींपकैी कोणकोणत्या सशफारशी 
शासनाने  स् ीकारल्या असनू त्याींच्या अींमलबिा णीबाबतची सद्य:जस्थती 
काय लहे , 
(३) असल्यास, मुींबईतील व द्यतु परु ठा खींडीत होण्याच्या र््ने ची 
पनुरा तृ्ती ्ाळण्याकरीता शासनाने  कोणती कायग ाही अथ ा उपाययोिना 
के ली  ा करण्यात ये त लहे , 
(४) नसल्यास, व लींबाची कारणे  काय लहे त ? 
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िॉ. तनतिन राऊि : (१) उद्योग ऊिाग   कामगार व भाग, शासन िनणगय क्र. 
सींकीणग-२०२०/प्र.क्र.१४७/ऊिाग-५, नदनाींक २१ ऑक््ोबर, २०२० अन् ये  ससमती 
गठीत करण्यात लली होती. 
(२), (३)   (४) शहर   उपनगरीय क्षे त्रात नदनाींक १२ ऑक््ोबर, २०२० रोिी 
झाले ल्या खींडडत र््ने बाबत गठीत करण्यात लले ल्या ताींरिकत्रक ससमतीने  
उपकरण दे खभाल लणण जस्थती दे खरे ख, गरामड ऑपरे शन्स, लणणबाणी 
िनयींत्रण, प्रणाली िनयोिन, सरींक्षण लणण िनयींत्रण प्रणाली, ससस््म 
ररस््ोरे शन, प्रसशक्षण इत्यादीच्या अनषुींगाने  पारे षण  ानहन्याींचे  िनयोिन, 
दे खभाल, दरुुस्ती, लऊ े् ि, समन् य अद्यया त करण्याच्या सींदभागतील लहे . 
उक्त सशफारशीींच्या अनषुींगाने  अमींलबिा णीची कायग ाही करण्यात लली/ये त 
लहे . उक्त ससमतीचा अह ाल   त्यातील सशफारशी   त्या सशफारशीीं र 
के ले ल्या कायग ाहीचा कृती अह ाल (Action Taken Report) याबाबतचे  
सादरीकरण नदनाींक २७/१०/२०२१ रोिी मींत्रीमींडळासमोर सादर करण्यात लले . 
मींत्रीमींडळाने  उक्त ससमतीचा अह ाल   त्यातील सशफारशी   त्या रील कृती 
अह ालाची नोंद र्े तली. 

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

निी मुांबई येथील िृषी उत्पन्न बार्ार सममिीच्या बार्ारपेठेच्या 
सुरक्षक्षििेिररिा उपाययोर्ना िरण्याबाबि  

  

(४०) * १०५०० िॉ.(श्रीमिी) मतनषा िायांदे : सन्माननीय पणन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) न ी मुींबईतील १७० एकर र असले ल्या मुींबई कृषी उत्पन्न बािार 
ससमतीच्या बािारपे ठे ची सरुक्षा धोक्यात लली असनू सदरहू नठकाणी अदयाप 
सीसी्ीव्ही कॅमे रे  बसव ण्यात लले  नसनु सरुक्षा व्य स्था करण्यात लली 
नसल्याचे  माहे  सप् े्ंबर, २०२१ म्ये   ा त्यादरम्यान िनदशगनास लले  लहे , 
हे  खरे  लहे  काय, 
(२) असल्यास, सदरहू बािारपे ठे म्ये  चोरी, लु् मार, बे कायदा धींदे  तसे च 
अींमली पदाथग व क्रीचे  प्रमाण  ाढले ले  असनू बािार ससमतीम्ये  ज् लनशील 
पदाथागचे  स्फो् होत असल्याचे ही िनदशगनास लले  लहे , हे  ही खरे  लहे  काय, 
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(३) असल्यास, न ी मुींबई ये थील कृषी उत्पन्न बािार ससमती ही लसशया 
खींडातील स ागत मोठी कृषी बािारपे ठ असनू सदर बािारपे ठे च्या 
सरुक्षक्षतते च्यादृष्ीने  शासनाने  चौकशी करुन कोणती कायग ाही के ली  ा 
करण्यात ये त लहे , 
(४) नसल्यास, व लींबाची कारणे  काय लहे त ? 
  
श्री.शामराि ऊफम  बाळासाहेब पाटील : (१) हे  खरे  नाही. 
 बािार ससमतीच्या १७० एकर  र व व ध बािार ल ाराच्या 
सरुक्षक्षतते च्या दृष्ीकोनातनू सी.सी.्ी.व्ही. यींत्रणा ्प्या्प्याने  बसव ण्याबाबत 
सन २०१८ म्ये  बािार ससमतीने  िनणगय र्े तले ला असनू पाच बािार 
ल ाराींपकैी भािीपाला   फळ बािार ल ारात समुारे  ४२ एकर 
क्षे त्रफळामधील पररसरात ११८ सी.सी.्ी.व्ही. कॅमे रे  यींत्रणा सरुू के ली असनू 
इतर बािार ल ारात सी.सी.्ी.व्ही. यींत्रणा ्प्प्या्प्प्याने  बसव ण्याचे  काम 
व चाराधीन लहे . 
(२)   (३) नदनाींक २१/०९/२०२१ रोिी े् म्पो क्र.एमएच-४३ एडी ७५९८ या 
 ाहनात लग लागण्याची र््ना र्डली असनू सदर र््ने बाबत पोसलसाींनी 
तपास करून कार ाई के ले ली लहे . तसे च बािार ससमतीच्या ल ारात 
अद्या त पोलीस ठाणे  असनू सदर पोलीस ठाण्यामाफग त बािार र््काीं र   
बािार ल ारात चोरी, लु् मार, अींमली पदाथागची व क्री या र िनयींत्रण 
ठे  ण्यात ये ते . मुींबई कृषी उत्पन्न बािार ससमतीचे  स ग बािार ल ारात 
चो ीस तास सरुक्षा मींडळाच्या एकूण २६७ सरुक्षा रक्षकाींची ने मणूक के ले ली 
लहे .  
(४) प्रचन उद्भ त नाही. 
 

----------------- 
  
राज्यािील शिेिऱयाांना आपत्िी प्रतिसाद तनधीच्या (SDRF) तिप्पट 

दराने वपिाांची नुिसान भरपाई ममळण्याबाबि 
  

(४१) * ११२३६ श्री.रणजर्िमसांह मोदहि-ेपाटील : सन्माननीय आपत्िी 
व्यिस्थापन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) शासनाने  लपत्ती प्रितसाद िनधीच्या (SDRF) दरानसुार राज्यातील 
शे तकऱ्याींना वपकाची नकुसान भरपाई दे ण्याचा शासन लदे श काढला लहे , हे  
खरे  लहे  काय, 
(२) असल्यास, लपत्ती प्रितसाद िनधीच्या (SDRF) ितप्प् दराने  
नकुसानरामस्त शे तकऱ्याींना भरपाई दे ण्याचे  शासनाने  िाहीर के ले  होते , हे  ही 
खरे  लहे  काय, 
(३) असल्यास, लपत्ती प्रितसाद िनधीच्या (SDRF) दरानसुार प्रित गुींठा 
रुपये  १३५/- प्रमाणे च राज्यातील नकुसानरामस्त शे तकऱ्याींना भरपाई दे ण्यात 
लली लहे , हे  ही खरे  लहे  काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने  चौकशी के ली लहे  काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने  नकुसानरामस्त शे तकऱ्याींना लपत्ती प्रितसाद िनधीच्या 
(SDRF) ितप्प् दराने  भरपाई दे ण्यासींदभागत कोणती कायग ाही के ली  ा 
करण्यात ये त लहे , 
(५) नसल्यास, व लींबाची कारणे  काय लहे त ? 
  
श्री.विर्य ििटे्टीिार : (१) खरे  लहे . 
(२) खरे  नाही. 
(३) खरे  नाही. 
 शासन िनणगय, नदनाींक १३/०५/२०१५ अन् ये  कें द्र शासनाने  व नहत 
के ले ले  िनकष व चारात र्े ऊन माहे  िून ते  माहे  ऑक््ोबर, २०२१ या 
काला धीत अित षृ्ीमळुे  नकुसानरामस्त शे तकऱ्याींना राज्य लपत्ती प्रितसाद 
िनधीच्या (SDRF) च्या दरानसुार तसे च राज्य िनधीमधून  ाढी  दराने  मदत 
दे ण्याचा िनणगय र्े तला लहे .  
(४)   (५) प्रचन उद्भ त नाही. 

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

मौ.िाराि (िा.अांबरनाथ, जर्.ठाणे) येथील आददिासी आश्रमशाळेिील 
मशक्षिाांना थिीि िेिन अदा िरण्याबाबि 

(४२) * ११५०१ श्री.विक्रम िाळे, श्री.शमशिाांि मश ांदे, श्री.अरुणिािा र्गिाप, 
श्री.अतनिेि िटिरे, श्री.सांर्य दौंि, श्री.अरुण लाि : सन्माननीय आददिासी 
वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मौ.कारा  (ता.अींबरनाथ, जि.ठाणे ) ये थील लनद ासी लश्रम शाळे तील 
सशक्षक श्री.पींकि बे द्रे  या सशक्षकासह व ज्ञान व षयाच्या अन्य सशक्षकाींचे   े तन 
गत  षागपासनू अदा करण्यात लले  नसल्याचे  नदनाींक १० ऑगस््, २०२१ 
रोिी  ा त्यासमुारास िनदशगनास लले  लहे , हे  खरे  लहे  काय, 
(२) असल्यास, सदर सशक्षक हे  कायमस् रुपी व ज्ञान सशक्षक म्हणून कायगरत 
असताना सदर लनद ासी लश्रम शाळे स शासनाकडून शासकीय अनदुान नदले  
िात असताना व द्याथी प्सींख्या कमी झाल्याचे  कारण दशग नू सशक्षकाींना 
मागील एक  षागपासनू  े तन नदले  गे ले  नसल्याचे ही िनदशगनास लले  लहे , हे  
ही खरे  लहे  काय, 
(३) असल्यास, सशक्षकाींना गत एक  षागपासनू  े तन समळाले  नसल्यामळुे  
वपडडत सशक्षक कु्ुींबीय किगबािारी झाले  असनू त्याचे  कु्ुींरिकबयाीं र 
उपासमारीची पाळी लल्याने  काही सशक्षकाींनी शे  ्चा पयागय म्हणून 
कु्ुींरिकबयाींसह लत्महत्या करण्याची पर ानगी शासनाकडे    सींबींगधत शाळा 
व्य स्थापनाकडे  मागगतली असल्याचे ही िनदशगनास लले  लहे , हे  ही खरे  लहे  
काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने  चौकशी करून त्यानसुार मौ.कारा  
(ता.अींबरनाथ, जि.ठाणे ) ये थील लनद ासी लश्रम शाळे तील पींकि बे द्रे  या 
सशक्षकाींसह अन्य सशक्षकाींना थकीत  े तनासह पढुील  े तन िनयसमत सरुु 
करण्याबाबत कोणती कायग ाही के ली  ा करण्यात ये त लहे , 
(५) नसल्यास, व लींबाची कारणे  काय लहे त ? 
  
अॅि. िे.सी.पाििी : (१)   (२) होय. 
 अनदुािनत लश्रमशाळा, कारा  ये थे  इ. ११  ी   १२  ी व ज्ञान 
शाखे साठी परुे से  व द्याथी समळत नसल्याने  सींस्थे ने  हे   गग बींद करण्याचा 
िनणगय र्े तला   कायगरत ३ सशक्षकाींना कायगमकु्त के ले . मात्र काही स्थािनक 
सींर््नाींनी यास व रोध के ला. प्रकल्प अगधकारी, शहापरु याींनी लश्रमशाळे त 
इ. ११  ी व ज्ञान शाखे त प्र े श र्े ऊ इजच्छणाऱ्या व द्यार्थयाांना िनयमानसुार 
प्र े श दे ण्याबाबत सींस्थे ला कळव ले . दरम्यान ३ पकैी २ सशक्षकाींनी 
सींस्थे व रु्द शाळा न्यायालयात ख्ला दाखल के ला असनू सद्य:जस्थतीत नह 
बाब न्यायप्रव ष् लहे . अपर लयकु्त, ठाणे  याींनी सींस्थे स शासनाची प ुग 
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पर ानगी न र्े ता  गग बींद करणे , कमगचाऱ्याींना परस्पर कायगमकु्त करणे  इ. 
कारणास्त  कारणे  दाख ा नो्ीस नदली असनू सींस्थे ने  अद्यापपयांत त्याींचा 
खुलासा सादर न के ल्याने  लश्रमशाळे चे  लकजस्मक खचग अनदुान रोखले  लहे . 
(३)   (४) अनदुािनत लश्रमशाळा कारा  ये थील ३ सशक्षकाींना सींस्थे ने  
परस्पर कायगमकु्त के ल्याने  त्याींच्या  े तनाचा गींभीर प्रचन िनमागण हो नू 
त्याींच्या र उपासमारीची  े ळ लली लहे , ही बाब व चारात र्े उून अपर 
लयकु्त, ठाणे  याींनी नदनाींक २६/११/२०२१ च्या लदे शान् ये  तात्परुत्या 
स् रुपात या ३ सशक्षकाींचे  समायोिन निीकच्या अनदुािनत लश्रमशाळे त के ले  
लहे , त्यामळुे  लता या कमगचाऱ्याींना त्याींचे   े तन समळण्यास अडचण ये णार 
नाही.  
(५) प्रचन उद्भ त नाही. 

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

राज्यािील आददिासी भागािील बालिाांच्या िुपोषणाच्या  
िाढत्या समस्येबाबि 

  

(४३) * १०७६८ श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.विर्य ऊफम  भाई धगरिर : सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शासनाने  अने क जिल््यातील लनद ासी भागातील बालकाींच्या 
कुपोषणासींदभागत लनद ासीींच्या प्रथा परींपरा, त्याींचे  राहणीमान, कमी  यातील 
लग्न, माततृ्  लणण माींरिकत्रकी   ताींरिकत्रकीचा पगडा इत्यादी बाबी मा.उच्च 
न्यायालयात माींडली असल्याचे  माहे  सप् े्ंबर, २०२१ च्या ितसऱ्या सप्ताहात 
िनदशगनास लले  लहे , हे  खर लहे  काय, 
(२) असल्यास शासनाने  मा.उच्च न्यायालयाकडे  माींडले ल्या मदु्दयाच्या 
सनुा णीच्या  े ळी राज्याच्या महागध क्ता याींनी लनद ासीींच्या कुपोषणासाठी 
उपरोजल्लखीत कारणे  पढुे  के ली, परींत,ु लनद ासीींना हाताला काम, पो्ाला 
परुे सा पोषक लहार, सशक्षण   लरोग्याच्या सोई-सवु धा, दळण ळणाची 
साधने  इ. बाबी शासनामाफग त प्राप्त न झाल्यामळुे  लनद ासीींम्ये  कुपोषण 
 ाढत असल्याचे  िनदशगनास लले  लहे , हे  ही खरे  लहे  काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी लनद ासी समािाला मलूभतू सोई सवु धा 
उपलब्ध करुन दे ण्यासाठी शासनाने  कोणती कायग ाही के ली  ा करण्यात ये त लहे , 
(४) नसल्यास, व लींबाची कारणे  काय लहे त ? 
  
अॅि. िे.सी.पाििी : (१) मे ळर्ा् पररसरात असणाऱ्या कुपोषणासींदभागत 
मा.उच्च न्यायालयात दाखल िननहत यागचका क्र.१३३/२००७ म्ये  माहे  
सप् े्ंबर, २०२१ दरम्यान सा गििनक लरोग्य व भाग, मनहला   बालव कास 
व भाग   लनद ासी व कास व भागाच्या  तीने  सींबींगधत व भागाकडून 
करण्यात ये णाऱ्या उपाययोिना तसे च लनद ासी उपयोिना अींतगगत 
राबव ण्यात ये णाऱ्या योिनासींदभागत शपथपत्र दाखल करण्यात लले  होते .  
(२) हे  खरे  नाही.  
(३) लनद ासी समािाच्या स ाांगीण व कासासाठी   लनद ासी समािाला 
मलूभतू सवु धा परुव ण्यासाठी लनद ासी व कास व भागाकडून रामामव कास 
व भाग, सा गििनक लरोग्य व भाग, मनहला   बालव कास व भाग, ऊिाग 
व भाग, उद्योग व भाग, शाले य सशक्षण व भाग, सामाजिक न्याय   व शे ष 
सहाय्य व भाग, कृषी व भाग, पशसुीं धगन   मत्स्य व्य साय व भाग, 
पाणीपरु ठा   स् च्छता व भाग, नगरव कास व भाग, िलसींधारण व भाग, 
परर हन व भाग,  न व भाग, कौशल्य व कास व भाग, िलसींपदा व भाग, 
सहकार व भाग, फलोत्पादन व भाग    दै्यकीय सशक्षण व भाग या 
व भागाींना व व ध योिनाींसाठी िनधी परुव ला िातो. तसे च लनद ासी व कास 
व भागाकडूनही व व ध योिना राबव ल्या िातात. 
(४) प्रचन उद्भ त नाही. 

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

महात्मा फुले िर्ममुक्िी योर्नेंिगमि राज्यािील तनयममि िर्म 
फेिणाऱया शिेिऱयाांना प्रोत्साहनपर अनुदान ममळण्याबाबि 

  

(४४) * १०३६२ श्री.गोवपचांद पिळिर, श्री.सदामशि खोि : ददनाांि १५ डिसेंबर, 
२०२० रोर्ी सभागहृाच्या पटलािर ठेिण्याि आलेल्या अिाराांकिि 
प्रश्नोत्िराांच्या यादी क्रमाांि ८ मधील प्रश्न क्रमाांि ४८३६ ला ददलले्या 
उत्िराच्या सांदभामि सन्माननीय सहिार मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
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(१) महात्मा फुले  किगमकु्ती योिनेंतगगत राज्यातील िनयसमत किग फे ड 
करणाऱ्या शे तकऱ्याींना तसे च दोन लाखापयांत किग असणाऱ्या शे तकऱ्याींना 
रुपये  ५० हिार प्रोत्साहन अनदुान दे ण्याची र्ोषणा शासनाने  के ली असनू 
नदनाींक ३० िून, २०२० पयांत किग भरण्याची मदुत दे ण्यात लली असतानाही 
शासनाकडून प्रोत्साहनपर रक्कम समळा ी या हे तनूे  जिल््यातील अने क 
शे तकऱ्याींनी बँका   से  ा सींस्थाींचे  पीक किग व नहत मदुतीत अदा करुन 
दे खील अद्यापही शे तकऱ्याींना प्रोत्साहन अनदुान समळाले  नसल्याचे  िनदशगनास 
लले  लहे , हे  खरे  लहे  काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने  चौकशी के ली लहे  काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने  राज्यातील िनयसमत किग भरणाऱ्या शे तकऱ्याींना 
प्रोत्साहनपर अनदाुन समळण्याच्यादृष्ीने  कोणती कायग ाही के ली  ा करण्यात 
ये त लहे , 
(३) नसल्यास, व लींबाची कारणे  काय लहे त ? 
  
श्री.शामराि ऊफम  बाळासाहेब पाटील : (१)   (२) अल्पमदुत पीक किग   
अल्पमदुत पीक किागचे  के ले ले  पनुगगठन/ फे र पनुगगनठत किग याींची रुपये  २.०० 
लाखापे क्षा िास्त थकबाकीची रक्कम असले ल्या खाते दाराींना तसे च 
अल्पमदुतीच्या पीक किागची िनयसमतपणे  परतफे ड करणाऱ्या खाते दाराींना 
योग्य समपगक योिने व्दारे  नदलासा दे ण्यासींदभागत मींरिकत्रमींडळ उपससमती गठीत 
करण्यात लली लहे . 
(३) प्रचन उद्भ त नाही. 

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

राज्यािील शिेिऱयाांना साखर िारखान्याांििून एफआरपीची 
 रक्िम ममळण्याबाबि 

  

(४५) * १०३८७ श्री.सदामशि खोि, श्री.गोवपचांद पिळिर : ददनाांि १५ डिसेंबर, 
२०२० रोर्ी सभागहृाच्या पटलािर ठेिण्याि आलेल्या अिाराांकिि 
प्रश्नोत्िराांच्या यादी क्रमाांि १४ मधील प्रश्न क्रमाांि ५०४६ ला ददलले्या 
उत्िराच्या सांदभामि सन्माननीय सहिार मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
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(१) राज्यातील ऊस उत्पादक शे तकऱ्याींनी ऊस कारखान्याला नदल्यानींतर १४ 
नद साच्या लत लधारभतू (एफलरपी) रक्कम शे तकऱ्याींच्या खात्या र िमा 
करणे  बींधनकारक लहे , हे  खरे  लहे  काय,  
(२) असल्यास, अद्यापही अने क कारखान्याींनी शे तकऱ्याींची रास्त लणण 
ककफायतशीर (एफलरपीची) रक्कम अदा के ली नसल्यामळुे  अने क नठकाणी 
शे तकऱ्याींनी लींदोलन के ल्याचे  माहे  ऑक््ोबर, २०२१ म्ये   ा त्यादरम्यान 
िनदशगनास लले  लहे , हे  खरे  लहे  काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने  चौकशी के ली लहे  काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने  एफलरपीचे  तीन तकुडे  करण्याचा प्रस्ता  व चाराधीन 
लहे  काय, तसे च  े ळे त एफलरपीची रक्कम शे तकऱ्याींच्या खात्या र िमा न 
करणाऱ्या साखर कारखान्याीं र कोणती कार ाई के ली  ा करण्यात ये त लहे , 
(४) नसल्यास, व लींबाची कारणे  काय लहे त ? 
  
श्री.शामराि ऊफम  बाळासाहेब पाटील : (१) होय, हे  खरे  लहे . 
(२) होय, हे  खरे  लहे . 
(३) कें द्र शासनाने  तीन ्प्प्यात FRP अदा करणे सींदभागत अद्याप 
धोरणात्मक िनणगय र्े तले ला नाही. 
 हींगाम सन २०२०-२०२१ म्ये  ऊस परु ठादार शे तकऱ्याींची ऊस 
बीलाची रक्कम थकीत ठे  णाऱ्या २७ कारखान्याीं र एकूण ३२ लरलरसी 
लदे श िनगगसमत करण्यात ये ऊन सदर लरलरसी लदे शाींची अींमलबिा णी 
महाराषर िमीन महसलू सींहीता १९६६ मधील तरतदुीनसुार करणे स्त  
सींबींगधत जिल्हागधकारी याींना याबाबत प्रागधकृत करण्यात लले  लहे . 
(४) प्रचन उद्भ त नाही. 

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

आददिासी उपयोर्न क्षेत्राबाहेरील (OTSP) आददिासी समार्ास 
विधानसभेि प्रतितनधीत्ि ममळण्याबाबि  

  

(४६) * १०८५३ श्री.सरेुश धस : सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्याम्ये  लनद ासीींची लोकसींख्या लनद ासी उपयोिना क्षे त्रात (TSP) 
३५% तर लनद ासी उपयोिना क्षे त्राबाहे र (OTSP) ६५% लहे , हे  खरे  लहे  
काय, 
(२) असल्यास, लनद ासीींची लोकसींख्या लनद ासी उपयोिन क्षे त्रात (TSP) 
म्ये  ३५% असनू उक्त नठकाणी व धानसभा सदस्य सींख्या २५ लहे  तर 
OTSP म्ये  ६५% लनद ासीींची लोकसींख्या असनूही व धानसभे ची एकही 
िागा राखी  नाही, हे  ही खरे  लहे  काय, 
(३) असल्यास, लनद ासी उपयोिना क्षे त्रात (TSP) पे क्षा लनद ासी 
उपयोिना क्षे त्राबाहे रील (OTSP) मधील मतदारसींर्ात लनद ासीींची 
लोकसींख्या िास्त असनूही ते थे  लरक्षण न ठे  ता ते  लनद ासी उपयोिना 
क्षे त्रात (TSP) म्ये च ठे  ले  िाते , हे  ही खरे  लहे  काय, 
(४) असल्यास, लनद ासी उपयोिन क्षे त्राबाहे रील (OTSP) म्ये  ६५% 
लनद ासी समाि असनूही त्याींचा एकही प्रितिनधी व धानसभे त नसल्याने  
त्याींचे  प्रचन सोडव ले  िात नाहीत, हे  ही खरे  लहे  काय, 
(५) असल्यास, लनद ासी उपयोिना क्षे त्रात (TSP)   लनद ासी उपयोिना 
क्षे त्राबाहे रील (OTSP) असा भे द न करता लनद ासी उपयोिना क्षे त्राबाहे रील 
(OTSP) व धानसभे त प्रितिनगधत्  दे ण्यासाठी शासनस्तरा र कोणती 
कायग ाही के ली  ा करण्यात ये त लहे , 
(६) नसल्यास, व लींबाची कारणे  काय लहे त ? 
  
अॅि. िे.सी.पाििी : (१) सन २०११ च्या िनगणने नसुार ५२.११ % लनद ासी 
लोकसींख्या ही लनद ासी उपयोिना क्षे त्र (TSP), अितररक्त लनद ासी 
उपयोिना क्षे त्र (ATSP), माडा (MADA)   समिनमाडा (MINIMADA) 
क्षे त्रात तर ४७.८९ % लनद ासी लोकसींख्या ही लनद ासी उपयोिना 
क्षे त्राबाहे र (OTSP) राहते . 
(२), (३), (४), (५)   (६) भारतीय सींव धानाच्या अनचु्छे द क्र.३३२ नसुार 
अनसुगूचत िमातीच्या लोकसींख्ये च्या प्रमाणात मतदार सींर् राखी  करण्याची 
तरतदू लहे . त्यानसुार मतदारसींर् िनमागण करणे , लरक्षक्षत करणे  याबाबतची 
कायग ाही भारत पररसीमन लयोग याींचे माफग त करण्यात ये ते . भारत 
पररसीमन लयोगाची स्थापना कें द्र शासनाव्दारे   े ळो े ळी करण्यात ये ते  लणण 
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भारत पररसीमन लयोगाने  अगधसगूचत के ले ल्या मतदार सींर्ानसुार भारत 
िन डणूक लयोग, न ी नदल्ली याींचे कडून िन डणूकाींचे  सींचलन करण्यात ये ते . 
 पररसीमन लयोगाच्या नदनाींक ३१ िुल,ै २००६ च्या लदे शानसुार 
राज्यात अनसुगूचत िमातीसाठी २५ िागा लरक्षक्षत ठे  ल्या लहे त. नदनाींक 
३१ िुल,ै २००६ च्या लदे शानसुार मतदारसींर्ाचे  लरक्षण िनजचचत के ले  लहे . 
सदर लदे शाम्ये  सन २०२६ नींतर होणाऱ्या पनहल्या िनगणने पयांत बदल 
करता ये णार नाही अशी तरतदू लहे . 
 लनद ासी व कास व भागाव्दारा लनद ासी उपयोिना क्षे त्राबाहे रही 
(OTSP) योिना राबव ण्यासाठी लनद ासी उपयोिनेंतगगत िनधी उपलब्ध 
करून दे ण्यात ये तो. 

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

किलेअिम  (जर्.औरांगाबाद) येथील सामाजर्ि न्याय विभागाच्या 
िसतिगहृाि सोलार पॅनलच्या िामाि गैरव्यिहार झाल्याबाबि 

  

(४७) * १०९६४ श्री.रार्ेश राठोि, श्री.अशोि ऊफम  भाई र्गिाप, िॉ.िर्ाहि 
ममझाम, श्री.अमभजर्ि िांर्ारी, िॉ.सधुीर िाांबे, श्री.अमरनाथ रार्ूरिर, श्री.र्यांि 
आसगाििर, श्री.मोहनराि िदम : सन्माननीय सामाजर्ि न्याय मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ककले अकग  (जि.औरींगाबाद) ये थील सामाजिक न्याय व भागाच्या व द्याथी 
 सितगहृात सोलार पॅनल न ला ताच ठे के दाराने    प्रशासनाने  सींगनमत 
करुन दे यके  र्े तल्याचे  माहे  सप् े्ंबर, २०२१ म्ये   ा त्यादरम्यान िनदशगनास 
लले , हे  खरे  लहे  काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने  चौकशी के ली लहे  काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने  शासनाने  सींबींगधत दोषी ठे के दारा र   सींबींगधत 
तत्कालीन अगधकारी   कमगचाऱ्याीं र कोणती कार ाई के ली  ा करण्यात ये त 
लहे , 
(३) नसल्यास, व लींबाची कारणे  काय लहे त ? 
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श्री.धनांर्य मुांि े: (१) नाही. 
 मलुाींचे  शासकीय  सितगहृ, ककले अकग , जि.औरींगाबाद या 
 सितगहृाच्या इमारती र सोलार पॅनल ससस््ीम बसव ण्याचे  कीं त्रा् को्क 
ऊिाग प्रा. सल. बींगलोर   बालािी इीं्रप्रायिे स, औरींगाबाद याींना दे ण्यात लले  
होते . सदर काम झाल्यानींतर को्क ऊिाग प्रा.सल. बींगलोर   बालािी 
इीं्रप्रायिे स, औरींगाबाद याींची दे यके  पाररत करण्यात लले ली लहे त. 
 सा गििनक बाींधकाम व भाग (व द्यतु) याींच्याकडून सदर सोलार 
पॅनल ससस््ीमचा ताबा सामाजिक न्याय व भागास समळण्याप ूीच सदर 
शासकीय  सितगहृातील सोलार पॅनलची तोडफोड झाल्याचे    त्याची सामरामी 
चोरीला गे ल्याचे  सा गििनक बाींधकाम व भागास िनदशगनास लल्याने  कायगकारी 
असभयींता, सा गििनक बाींधकाम (व द्यतु) व भाग, औरींगाबाद याींनी पोलीस 
िनरीक्षक, बे गमपरुा पोलीस ठाणे , औरींगाबाद याींना कळव ले  असनू यासींदभागत 
पोलीस स् े् शनम्ये  तक्रार दाखल करण्यात लली लहे . सोलार पॅनलचे  
अद्याप सा गििनक बाींधकाम (व द्यतु) व भाग, औरींगाबाद याींच्याकडून या 
व भागास हस्ताींतरण करण्यात लले ली नाही.  
(२) शासन पत्र नदनाींक ८ सप् े्ंबर, २०२१ अन् ये  सदर इमारतीतील सोलार 
पॅनल ससस््ीम   इतर बाबीींची पाहणी करून त्याबाबतचा सव स्तर अह ाल 
शासनास सादर करण्याबाबत कळव ण्यात लले ले  लहे . 
(३) प्रचन उद्भ त नाही. 

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

टाळेबांदीच्या िालािधीि नागपूर समार्िल्याण विभागाच ेिसतिगहृ 
बांद असिाना खानािळीच्या खचाममध्ये गैरव्यिहार झाल्याबाबि 

  

(४८) * ११२५० श्री.प्रिीण दटिे, िॉ.पररणय फुिे, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रविण दरेिर : सन्माननीय सामाजर्ि न्याय मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात नदनाींक २४ माचग, २०२० रोिी  ा त्यासमुारास दे शात ्ाळे बींदी 
(लॉकडाऊन) र्ोवषत करण्यात लली असताना नागपरू समाि कल्याण 
व भागातील  सितगहृातील व द्यार्थयाांना स् गहृी पाठ नू  सितगहृ माहे   
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ऑगस््, २०२१ रोिी  ा त्यादम्यानपयांत बींद असतानाही सन २०२०-२०२१ 
म्ये  खाना ळी र ३७ लाख ९७ हिार ४०४ रुपयाींचा खचग झाल्याचे  माहे , 
ऑगस््, २०२१ म्ये   ा त्यादरम्यान िनदशगनास लले , हे  खरे  लहे  काय, 
(२) असल्यास, सन २०२१ म्ये  चो ीस  सितगहृातील तीन हिार 
व द्यार्थयाां र अडीच लाख रुपये  खचग झाल्याचे  समािकल्याण व भागाने  
मानहतीच्या अगधकाराव्दारे  नदले ल्या मानहतीत स्पष् के ले  लहे , हे  ही खरे  
लहे  काय, 
(३) असल्यास, ्ाळे बींदीच्या काला धीम्ये  व द्यार्थयाांच्या परीक्षा रद्द 
झाल्याने   सितगहृ बींद असताना समाि कल्याण व भागातील खाना ळी सरु 
रहाण्याच्या   त्याच्या लाभाच्या कारणाींची व चारणा लोकप्रितिनधीींनी ले खी 
िन े दनाद् ारे  के ली लहे , हे  ही खरे  लहे  काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने  चौकशी के ली लहे  काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने  ्ाळे बींदी काळात  सितगहृ बींद असताना खाना ळी सरुु 
ठे  ण्यात लल्याबाबत सींबींगधताीं र कोणती कार ाई के ली  ा करण्यात ये त 
लहे , 
(५) नसल्यास, व लींबाची कारणे  काय लहे त ? 
  
श्री.धनांर्य मुांि े: (१) होय, अींशत: खरे  लहे . 
 ्ाळे बींदी काळात इयत्ता १०  ी, १२  ी,  दै्यकीय, असभयाींरिकत्रकी   
इतर सशक्षण र्े णाऱ्या व द्यार्थयाांच्या परीक्षाींचे   े ळापत्रक िाहीर झाल्याने  
नदनाींक १ फे ब्र ुारी, २०२१ पासनू  सितगहृ सरुू करण्यात लले ले  होते . सदर 
काला धीम्ये  शासकीय  सितगहृात  ास्तव्यास असले ल्या व द्यार्थयाांच्या 
भोिनासाठी रुपये  १२,४३,८१८/- इतकी रक्कम खचग झाले ली लहे . 
 नदनाींक १५/०३/२०२० ते  ३१/०३/२०२० या काला धीची कोषागारात 
सादर न झाले ली रुपये  २५,५०,५८६/- ए ढ्या रक्कमे ची प्रलींरिकबत दे यके  सन 
२०२०-२०२१ या लगथगक  षागम्ये  कोषागारात सादर के ल्याने  एकूण रक्कम 
रुपये  ३७,९४,४०४/- ए ढा खचग सन २०२०-२०२१ या लगथगक  षागम्ये  
खाना ळी र झाले ला लहे .  
(२)   (३) नाही. 
(४)   (५) प्रचन उद्भ त नाही.  

----------------- 
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मौ.देगाांि (िा.िोरेगाांि, जर्.सािारा) येथील शिेिऱयाांच्या र्ममनी  
औद्योधगि िसाहिीिरीिा सांपाददि िेल्याबाबि 

  

(४९) * ११३६३ श्री.शमशिाांि मश ांदे : सन्माननीय उद्योग मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) महाराषर औद्योगगक व कास महामींडळाने  मौ. दे गाीं  (ता.कोरे गाीं , 
जि.सातारा) ये थील शे तकऱ्याींच्या िसमनी औद्योगगक  साहतीकरीता सींपानदत 
के ल्याचे  िनदशगनास लले  लहे , हे  खरे  लहे  काय, 
(२) असल्यास, मौ.दे गाीं  (ता.कोरे गाीं , जि.सातारा) ये थील शे तकऱ्याींच्या 
सींपादीत के ले ल्या िसमनीच्या ७/१२ उताऱ्या र औद्योगगक व कास 
महामींडळाने  सशक्के  मारले  असल्याने  सदर शे तकऱ्याींना बँक किे   अन्य 
प्रापींगचक कारणास्त  व्य हार करण्या र बींधने  लली असल्याचे ही िनदशगनास 
लले  लहे , हे  खरे  लहे  काय, 
(३) असल्यास, मौ. दे गाीं  (ता.कोरे गाीं , जि.सातारा) ये थील िसमनीच्या ७/१२ 
उताऱ्या रील औद्योगगक व कास महामींडळाचे  सशक्के  उठव ण्यात या े त अशी 
सींबींगधत शे तकऱ्याींनी शासनाकडे  मागणी के ले ली लहे , हे  ही खरे  लहे  काय, 
(४) असल्यास, सदर मागणीच्या अनषुींगाने  शासनाने  कोणती कायग ाही के ली 
 ा करण्यात ये त लहे , 
(५) नसल्यास, व लींबाची कारणे  काय लहे त ? 
 
श्री.सभुाष देसाई : (१) अींशत: खरे  लहे . 

मौ.दे गाीं , ता.कोरे गाीं , जि.सातारा ये थील खािगी ३५२.३१ हे .लर क्षे त्र 
नदनाींक ०४/०६/२००९ रोिी महाराषर औद्योगगक व कास अगधिनयम १९६१ चे  
पर्करण ६ अन् ये  अगधसगुचत करण्यात लले  लहे . 
(२) हे  खरे  नाही. 
(३) होय, हे  खरे  लहे . 
(४) सातारा औद्योगगक क्षे त्राम्ये  उद्योिकाींची प्रचींड मागणी लहे . तथावप, 
महाराषर औद्योगगक व कास महामींडळाकडे  भखूींडाकरीता क्षे त्र उपलब्ध नाही. 
त्यामळुे  प्रस्ततु भसूींपादन प्रकरणी खाते दाराींचा व रोध पाहता त्याची सींमती 
समळव ण्याचा प्रयत्न करण्याबाबत शासनस्तरा र िनणगय र्े ण्यात लला लहे .  
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त्यानसुार जिल्हागधकारी, सातारा, भसूींपादन अगधकारी   महाराषर औद्योगगक 
व कास महामींडळ सम े त खाते दाराींच्या बठैका र्े ऊन सींमती प्राप्त करण्याची 
कायग ाही सरुु लहे . 
(५) प्रचन उद्भ त नाही. 

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

राज्याि इिर मागासिगीय विद्यार्थयाांसाठी जर्ल्हातनहाय शासिीय 
िसतिगहेृ सुरू िरणेबाबि 

  

(५०) * ११५२९ श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय इिर मागास बहुर्न 
िल्याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात इतर मागास गीय व द्यार्थयाांसाठी शासकीय  सितगहृे  प्रत्ये क 
जिल््यात सरुू करण्याची र्ोषणा शासनाने  के ली लहे , हे  खरे  लहे  काय,  
(२) असल्यास,  सितगहृ प्रत्ये क जिल््यात सरुु करण्याच्या के ले ल्या र्ोषणे चे  
स् रुप   त्याबाबतची सद्य:जस्थती काय लहे , तसे च सदर र्ोषणे च्या 
अनषुींगाने  इतर मागास गीय व द्यार्थयाांसाठी शासकीय  सितगहृे  
जिल्हािनहाय सरुु करण्याचे  प्रस्ताव त के ले  लहे , हे  ही खरे  लहे  काय, 
(३) असल्यास, राज्यातील इतर मागास गीय व द्यार्थयाांसाठी जिल्हा 
पातळी र शासकीय  सितगहृे  तातडीने  सरुु करण्याची अींमलबिा णी 
करण्याबाबत कोणती कायग ाही के ली  ा करण्यात ये त लहे , 
(४) नसल्यास, व लींबाची कारणे  काय लहे त ? 
 
श्री.विर्य ििटे्टीिार : (१) नाही. 
(२) नाही. 
(३) नाही. 
(४) प्रचन उद्भ त नाही. 

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

राज्यािील शिेिऱयाांच्या वपिाांना योग्य हमी भाि ममळण्याबाबि. 
  

(५१) * १०५५८ श्री.अरुण लाि, श्री.शमशिाांि मश ांदे, श्री.विक्रम िाळे, श्री.अमोल 
ममटिरी, श्री.अरुणिािा र्गिाप, श्री.सांर्य दौंि : सन्माननीय पणन मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) कें द्र शासनाने  तरू, उडीद, मगु इत्यादी कडधान्याींची लयात खुली के ली 
असल्याने  राज्यातील शे तकऱ्याींच्या कडधान्याींना हमी भा  समळत नाही, हे  
खरे  लहे  काय, 
(२) असल्यास, राज्यात होणारी पे रोल, डडझे ल दर ाढ, महाग खते  लणण 
त्यातच कडधान्याची होत असले ली लयात यामळुे  शे तकऱ्याींचे  उत्पन्न दपु्प् 
होण्याऐ िी शे तमालाचे  उत्पादन खचग दपु्प् होत लहे , हे  ही खरे  लहे  काय, 
(३) असल्यास, शे तकऱ्याींना पीक व मा योिने चा लाभ समळण्याऐ िी त्यापकैी 
८० ्क्के  रक्कम व मा कीं पन्याींच्या नफ्याकडे   गग के ली िात लहे , हे  ही खरे  
लहे  काय, 
(४) असल्यास, शासनाकडून शे तकऱ्याींना पीक व मा योिने चा लाभ समळून 
त्याींच्या पीकाींना योग्य हमी भा  समळा ा यासाठी कोणती कायग ाही अथ ा 
उपायोिना के ली  ा करण्यात ये त लहे , 
(५) नसल्यास, व लींबाची कारणे  काय लहे त ? 
 
श्री.शामराि ऊफम  बाळासाहेब पाटील : (१)   (२) हे  खरे  नाही.  
 दे शातींगगत कडधान्याचा परु ठा सरुळीत ठे  णे    डाळीींचे  दर जस्थर 
ठे  ण्यासाठी कें द्रशासनाने  कडधान्याची लयात करण्याचा िनणगय र्े तला लहे .  
 मागील  षागच्या तलुने त उत्पादन खचागसाठी व चारात र्े तल्या 
िाणाऱ्या िनव षठाींच्या ककींमतीम्ये   ाढ/ र््, खुल्या बािारातील ककींमतीच्या 
काढले ल्या भाराींककत सरासरी म्ये   ाढ/ र्् तसे च उत्पादनाम्ये   ाढ/ र्् 
झाल्याने  उत्पादन खचागत  ाढ/र्् झाल्याचे  नदसनू ये ते . उदा.  

(खचग रुपयात) 

पीक 
उत्पादन खचग 

 ाढ/र्् 
२०२०-२१ २०२१-२२ 

तरू ७३०७८.६१ ६८२४४.६० -४८३४.०६ 
मगू ४३४३७.३७ ४४७१५.६० +१२७८.२६ 

 

 खरीप हींगाम २०२१-२०२२ च्या सरुु ातीपासनूच राज्यात मगू, उडीद 
  तरूीचे  बािारभा  हे  ककमान लधारभतू ककीं मतीपे क्षा िास्त लहे त.  
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(३) हे  खरे  नाही.  
 हींगाम २०१६-२०१७ ते  २०२०-२०२१ म्ये  व मा कीं पन्याींना एकूण रुपये  
२७,६९८.८८ को्ी व मा हप्त्याची रक्कम अदा करण्यात लले ली असनू, 
१८,७१०.२६ को्ी इतकी नकुसानभरपाई अदा करण्यात लले ली लहे . 
(४) हींगाम २०२१-२०२२ म्ये  नसैगगगक लपत्तीअींतगगत नदनाींक २१/१२/२०२१ 
अखे र ४१,५१,६४४ प ूगसचूना प्राप्त झाल्या असनू मागगदशगक सचूनाींनसुार 
स ेक्षणाअींती नकुसानभरपाई िनजचचत के ली लहे . तसे च हींगामातील प्रितकुल 
पररजस्थतीमळुे  होणारे  नकुसान याअींतगगत एकूण २३ जिल्हयाींम्ये  सींबींगधत 
जिल्हागधकारी याींच्याकडून अगधसचूना िनगगसमत करुन नकुसान भरपाई 
िनजचचत करण्यात लली लहे . 
 प्रधानमींत्री पीक व मा योिना खरीप हींगाम २०२१ म्ये  योिने च्या 
मागगदशगक सचूने नसुार नदनाींक २१/१२/२०२१ अखे र ४८.६४ लाख शे तकरी 
अिगदाराींना नकुसानभरपाईची रक्कम रुपये  २७१२.४७ को्ी िनजचचत करण्यात 
लली असनू, लतापयांत ४४.२६ लाख शे तकरी अिगदाराींना रुपये  २५००.५५ 
को्ी रक्कम  ा्प करण्यात लली लहे . उ गररत शे तकरी अिगदाराींना 
नकुसान भरपाईची रक्कम  ा्पाची कायग ाही सरुू लहे . 
 तसे च राषरीय अन्न सरुक्षा योिनेंतगगत दे शाींतगगत कडधान्य वपकाच्या 
लाग डीखालील क्षे त्रात   उत्पादकते त  ाढ लणण न न ीन रिकबयाण्याींचा  ापर 
करुन कडधान्याचे  उत्पादन  ाढव ण्यास प्रोत्साहन दे ण्यात ये त लहे .  
 त्याचबरोबर शे तकऱ्याींच्या वपकाला योग्य हमी भा  समळा ा याकरीता 
हमी भा ाने  मगू, उडीद   सोयाबीन खरे दीसाठी राज्यात एकूण ३८४ खरे दी 
कें द्रे  सरुू करण्यात लली असनू नदनाींक २८/१०/२०२१ पासनू खरे दी प्रकक्रया 
सरुू करण्यात लले ली लहे . नदनाींक २२/१२/२०२१ पयांत झाले ली खरे दी 
पढुीलप्रमाणे  लहे  :- 
   

पीक नोंदणी के ले ले  
शे तकरी 

एकूण खरे दी 
(जक् ी्ं लम्ये ) 

लाभाथी 
शे तकरी 

मगू ३७२८ १०३७६.३१ २१९४ 
उडीद २५२० ८३७७.५८ ११८५ 
सोयाबीन ८५ ० ० 



69 

 तसे च हमी भा ाने  तरू खरे दीसाठी नदनाींक २०/१२/२०२१ पासनू नोंदणी 
प्रकक्रया सरुू के ली असनू, लत्तापयांत १८१ शे तकऱ्याींची नोंदणी झाली लहे . 
तरुीची प्रत्यक्ष खरे दी ०१/०१/२०२२ पासनू सरुू होणार लहे . 
(५) प्रचन उद् भ त नाही. 

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

बीि जर्ल््याि झालेल्या अतििषृ्ट्टीमुळे खरीप हांगामािील वपिाांच े
नुिसान झाल्याबाबि 

  

(५२) * ११४५२ श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय मदि ि पनुिमसन मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बीड जिल््यात सन २०१९-२०२०   सन २०२०-२०२१ या काला धीत 
मोठ्या प्रमाणात झाले ल्या अित षृ्ीमळुे  सींपणूग खरीप हींगाम  ाहुन गे ला 
असनू लींबा, मोसींबी, पपई अशा फळबागा तसे च काींदा, कोगथींबीर अशा अने क 
पाले भाज्याचे  नकुसान झाले  लहे , हे  खरे  लहे  काय, 
(२) असल्यास, बीड जिल््यातील २८ महसलू मींडळात अित षृ्ीची नोंद 
झाले ली असनू नदयाींना परु लल्यामळुे  अने क नठकाणचे  पलु   रस्ते   ाहुन 
गे ल्याने   ाहतकू व्य स्था व स्कळीत झाली लहे , हे  ही खरे  लहे  काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने  चौकशी के ली लहे  काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने  शासनस्तरा र सॅ े् लाई्व्दारे  सव्हेक्षण करुन उपलब्ध 
असले ल्या मानहतीच्या लधारा र मदत िाहीर करण्याबाबत कोणती कायग ाही 
अथ ा उपाययोिना के ली  ा करण्यात ये त लहे , 
(४) नसल्यास, व लींबाची कारणे  काय लहे त ? 
  
श्री.विर्य ििटे्टीिार : (१) खरे  लहे . 
(२) खरे  लहे . 
(३) सन २०१९-२०२०   सन २०२०-२०२१ या काला धीत बीड जिल््यात 
मोठ्या प्रमाणात झाले ल्या अित षृ्ीमळुे  झाले ल्या नकुसानीकरीता मदत 
म्हणून जिल्हागधकारी, बीड याींनी मागणी के ल्यानसुार अनकु्रमे  सन २०१९-
२०२० म्ये  रुपये  ३०६७५.३६ लक्ष िनधी व तरीत करण्यात लला लहे . तर 
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सन २०२०-२०२१ म्ये  शे तीवपकाींच्या नकुसानीकरीता शासन िनणगय, नदनाींक 
२६/१०/२०२१ अन् ये  जिल्हागधकारी, बीड याींना रुपये  ५०२३७.०० लक्ष िनधी 
व तरीत करण्यात लला लहे .  
(४) प्रचन उद्भ त नाही. 

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

मौरे् िळीये (िा.महाि, जर्.रायगि) येथे अतििषृ्ट्टीमुळे दरि िोसळून 
झालेल्या दघुमटनेि मतृ्यू झालेल्या व्यक्िीांच्या िारसाांना मदि 

ममळण्याबाबि 
  

(५३) * ११०७७ श्री.र्यांि पाटील : सन्माननीय मदि ि पनुिमसन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौिे  तळीये  (ता.महाड, जि.रायगड) ये थे  अित षृ्ीमळुे  दरड कोसळून ६६ 
िण मतृ्यमूखुी   ४० ते  ५० िण िखमी झाल्याची र््ना नदनाींक २२ िुल,ै 
२०१९ रोिी  ा त्यासमुारास र्डली लहे , हे  खरे  लहे  काय, 
(२) असल्यास, सदर दरु्ग् ने च्या नठकाणी बचा  पथकाींना दाखल होण्यास 
सहा ते  चौदा तासाींचा काला धी लागल्यामळुे  लपत्ती व्य स्थापनातील त्रु् ी 
िनदशगनास लल्या, हे  ही खरे  लहे  काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त दरु्ग् ने ची शासनाने  चौकशी के ली लहे  काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने  दरु्ग् ने त मतृ पा ले ल्या व्यक्तीींच्या  ारसाींना तसे च 
िखमीींना शासनातफे मदत समळण्याबाबत तसे च लपत्ती व्य स्थापनातील 
त्रु् ी दरु करण्याबाबत कोणती कायग ाही के ली  ा करण्यात ये त लहे , 
(४) नसल्यास, व लींबाची कारणे  काय लहे त ? 
  
श्री.विर्य ििटे्टीिार : (१) खरे  लहे . 
(२) खरे  नाही. 
 नदनाींक २१   २२ िुल,ै २०२१ रोिी सकाळपासनूच अित षृ्ी सरुू 
असल्याने  जिल्हा   स्थािनक प्रशासन, श्री.साळुींखे  याींची २ रे स्क्य ु पथके , 
श्री.महे श सानप, कोलाड याींची ३ रे स्क्य ुपथके , इींडडयन कोस्् गाडग, महाड 
नगरपररषदे कडील ४ बचा  पथकाींकडून बो्ीींव्दारे  ि ळपास १००० 
नागररकाींना सरुक्षक्षत नठकाणी हलव ण्यात लले  होते .  
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(३) मौ.तळीये  ये थील ८७ मयत व्यक्तीींच्या  ारसाींपकैी ८२ व्यक्तीींच्या 
 ारसाींना रुपये  ३ को्ी २८ लक्ष राज्य लपत्ती प्रितसाद िनधीमधून   
मखु्यमींत्री सहाय्यता िनधीमधून प्रत्ये की रुपये  १ लाख अशा एकूण ४ को्ी 
१० लाख इतक्या िनधीचे   ा्प करण्यात लले  लहे . उ गररत मयत 
व्यक्तीच्या  ारसाींम्ये   ाद असल्याने   ारस प्रमाणपत्र सादर करण्यास 
कळव ले  लहे . त्यानींतर उ गररत  ा्प करण्यात ये ईल. 
(४) प्रचन उद्भ त नाही. 

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

लाखनी (जर्.भांिारा) िालुक्यािील ज्येष्ट्ठ नागररिाांना तनराधार  
योर्नेच ेप्रलांत्रबि मानधन देण्याबाबि 

  

(५४) * ११२५९ िॉ.पररणय फुिे, श्री.प्रविण दरेिर, अॅि.तनरांर्न िािखरे, 
श्री.तनलय नाईि, श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रिीण दटिे : सन्माननीय 
सामाजर्ि न्याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) लाखनी (जि.भींडारा) तालकु्यातील  याची ६५  ष े पणूग झाले ल्या ज्ये षठ 
नागररकाींना िनराधार योिने च्या मा्यमातनू समळणारे  मानधन हे  गत तीन 
मनहने  समळाले  नसल्याचे  माहे  ऑक््ोबर, २०२१ म्ये   ा त्यादरम्यान 
िनदशगनास लले , हे  खरे  लहे  काय, 
(२) असल्यास, ज्ये षठ नागररकाींना िनराधार योिने मधून समळणारे  मानधन 
 े ळीच समळण्यासाठी स्थािनक लोकप्रितिनधी   ज्ये षठ नागररकाींनी 
शासनाकडे  मागणी के ली लहे , हे  ही खरे  लहे  काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने  चौकशी करुन कोणती कायग ाही के ली 
 ा करण्यात ये त लहे , 
(४) नसल्यास, व लींबाची कारणे  काय लहे त ? 
  
श्री.धनांर्य मुांि े : (१) लाखनी तालकु्यामधील व शे ष सहाय्य योिने तील 
लाभार्थयाांना माहे  ऑक््ोबर, २०२१ पयांतचे  अथगसहाय्य व तरीत करण्यात लले  
लहे . 
(२) होय. 
(३)   (४) प्रचन उद्भ त नाही. 

----------------- 
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िोळसाधाररि विद्युितनमममिी प्रिल्पाांमुळे िाढणाऱया प्रदषूणाबाबि 
  

(५५) * १०३९७ श्री.विलास पोिनीस : सन्माननीय ऊर्ाम मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) दे शभरातील कोळसाधाररत व द्यतु िनसमगती प्रकल्पाींपकैी ९ ्क्के  
व द्यतुिनसमगती प्रकल्प मुींबईपासनू ५०० ककमी अींतरा र लहे त, हे  खरे  लहे  काय, 
(२) असल्यास, कोळसाधाररत व द्यतु िनसमगतीदरम्यान होणाऱ्या प्रदषुणामळुे  
मुींबईकराींना लरोग्य लणण लगथगक स्तरा र अितशय र्ातक पररणामाींना 
सामोरे  िा े  लागत असल्याचे  नदनाींक ३ ऑक््ोबर, २०२१ रोिी  ा 
त्यासमुारास िनदशगनास लले  लहे , हे  खरे  लहे  काय, 
(३) असल्यास, मुींबईतील ह ा प्रदषूण हे  िागितक लरोग्य सींर््ने च्या 
मागगदशगक तत्त् ाींपे क्षा ितप्ीने  अगधक असनू कोळसाधाररत 
व द्यतुिनसमगतीतनू होणाऱ्या प्रदषुणामळुे  मुींबईतील नागररकाींचे  दर  षागला 
अकाली मतृ्यचूे  प्रमाण  ाढण्याची शक्यता असल्याने  सौर लणण प न अशा 
न ीकरणीय ऊिेमधील गुींत णूक  ाढव ण्यासाठी शासनाने  कोणती कायग ाही 
के ली  ा करण्यात ये त लहे , 
(४) नसल्यास, व लींबाची कारणे  काय लहे त ? 
  
िॉ. तनतिन राऊि : (१) दे शभरात कोळशा र लधाररत एकूण औजषणक  ीि 
िनसमगती स्थावपत क्षमता २०२६६५ मे गा  ॅ्  इतकी लहे    मुींबई पासनू ५०० 
ककलोमी्रपयांत अींतराच्या लतील कोळशा र लधाररत औजषणक  ीि 
िनसमगती स्थावपत क्षमता ६९०० मे गा  ॅ्  ए ढी असनू त्याची दे शाच्या तलुने त 
्क्के  ारी ३.४ ्क्के  लहे . 
(२), (३)   (४) पयाग रण व भागाने  त्याींना बहृन्मुींबई महानगरपासलकाकडून 
उपलब्ध करुन नदले ल्या अह ालानसुार च सनामळुे  बागधत झाले ल्या मुींबईतील 
रुग्णाींच्या सींस्थे त लक्षणीय  ाढ झाल्याचे  नदसनू ये त नसल्याचे  कळव ले  
लहे . तसे च, महाराषर प्रदषूण िनयींत्रण मींडळाकडून कें द्रीय प्रदषूण िनयींत्रण 
मींडळाव्दारे  दे ण्यात लले ल्या मागगदशगक तत् ाींचे  पालन करुन मुींबईत ११ 
नठकाणी ह ा तपासणी कें द्रे  उभारली लहे त. त्याींच्या पथृ:करण अह ालानसुार 
ह ा गणु त्ता िनदेशाींक (AQI) हा स गसाधारणपणे  समाधानकारक ते  म्यम 
या गणु त्ते त ये तो.  
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 पयाग रणपरूक अपारींपाररक ऊिाग स्त्रोताींमधील गुींत णूक 
 ाढ ण्यासाठी राज्याने  नदनाींक ३१ डडसेंबर, २०२० अपारींपाररक ऊिाग धोरण- 
२०२० िाहीर के ले  लहे . सदर धोरणात राज्यात अपारींपाररक ऊिाग 
स्त्रोताींपासनू ऊिाग िनसमगतीला प्रोत्साहन दे ण्यासाठी पढुील पाच  षागत १७३६० 
मे . .ॅ इतकी  ीि क्षमता ृ् दीचे  उद्दीष् ठे  ण्यात लले  लहे . सदर 
धोरणाम्ये  सौर ऊिाग, प न ऊिाग, ऊसाचे  गचपाडे    कृषी अ शे ष, लर्िुल 
  शहरी र्न कचरा लधाररत अपारींपाररक ऊिाग िनसमगती प्रकल्पाींचा समा े श 
लहे .  

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

राज्याि मागासिगीय मुलीांसाठी सुरु िेलेल्या शासिीय  
िसतिगहृाांमध्ये पदभरिी िरण्याबाबि 

  

(५६) * ११५५८ िॉ.(श्रीमिी) मतनषा िायांदे : सन्माननीय सामाजर्ि न्याय 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात मागास गीय मलुीींसाठी सरुु करण्यात लले ल्या ५० शासकीय 
 सितगहृाम्ये  पदभरती करण्यात लली नसल्याचे  माहे  सप् े्ंबर, २०२१ म्ये  
 ा त्यादरम्यान िनदशगनास लले  लहे , हे  खरे  लहे  काय, 
(२) असल्यास, सामाजिक न्याय व भागाच्या  सितगहृाींम्ये  स्थायी 
गहृपालाींसह १६९ ररक्त पदाींना मींिूरी दे ण्यात लली लहे , हे  ही खरे  लहे  काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने  चौकशी के ली लहे  काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने  राज्यात मागास गीय मलुीींसाठी सरुु करण्यात लले ल्या 
५० शासकीय  सितगहृाींम्ये  पदभरती करण्याबाबत कोणती कायग ाही के ली 
 ा करण्यात ये त लहे , 
(४) नसल्यास, व लींबाची कारणे  काय लहे त ? 
  
श्री.धनांर्य मुांि े: (१) अींशत: खरे  लहे . मागास गीय मलुीसाठी राज्यात सरुु 
करण्यात लले ल्या ५० शासकीय  सितगहृाम्ये  सरळसे  े ने  ककीं  ा पदोन्नतीने  
पदभरती अद्याप करण्यात लले ली नाही. तथावप, १५  सितगहृाीं रील 
गहृपालाींची पदे  बदलीने  भरण्यात लले ली लहे त. इतर ३५  सितगहृाींतील 
गहृपालाींचा अितररक्त कायगभार इतर गहृपालाींकडे  सोपव ण्यात लले ला लहे . 
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(२) होय. 
(३) शासन  िनणगय नदनाींक १६/१२/२०१५ अन् ये  भारतरत्न डॉ.बाबासाहे ब 
लींबे डकर याींच्या १२५ व्या ियींतीिनसमत्त राज्याम्ये  मागास गीय मलुीींना 
सशक्षण र्े णे  सोयीचे  व्हा े , म्हणून मलुीींसाठी व भागीय स्तरा र ७   जिल्हा 
लणण तालकुास्तरा र ४३ अशी एकूण ५० न ीन  सितगहृे  सरुु करण्यास 
मान्यता दे ण्यात लले ली लहे . तसे च, सदर ५०  सितगहृाींकरीताची पदे  
िनमागण करण्यास शासन िनणगय नदनाींक ०४/०६/२०२१ अन् ये  मान्यता दे ण्यात 
लले ली लहे . 
 व त्त व भागाच्या शासन िनणगय नदनाींक १५/०१/२०१६ अन् ये  न ीन 
पदभरतीस शासनाचे  िनबांध असल्याने  तसे च व त्त व भाग, शासन िनणगय 
नदनाींक ०४/०५/२०२० अन् ये  को ीड-१९ च्या प्रादभुाग ामळुे  सन २०२०-२०२१ 
या व त्तीय  षागत राज्याची कर   करे तर उत्पन्नातील अपे क्षक्षत महसलुी र्् 
  त्याचे  राज्याच्या अथगव्य स्थे  र होणारे  पररणाम व चारात र्े ऊन 
सा गििनक लरोग्य व भाग    दै्यकीय सशक्षण   औषधी द्रव्ये  व भाग 
 गळता कोणत्याही व भागाने  कोणत्याही प्रकारची न ीन पदभरती करु नये  
असे  िनदेश नदले ले  असल्याने  न ीन पदभरती करण्यात लले ली नाही. तसे च, 
कायगरत कमगचाऱ्याींच्या पदोन्नतीने  सदर पदे  भरण्याची कायग ाही सरुु लहे . 
तसे च, सन २०२१ मधील प्रशासकीय   व नींती बदल्याींमधून सदरहू 
 सितगहृाींमधील एकूण १५ गहृपालाींची पदे  भरण्यात लले ली लहे त. तसे च, 
पदे  बा्यस्त्रोताद् ारे  ११६ गहृपालाींची मनहला गहृपालाींची िनयकु्ती 
करण्यासींदभागत लयकु्तालय स्तरा रुन कायग ाही करण्यात लले ली होती. 
तथावप, माहे  माचग, २०२० म्ये  कोव ड-१९ च्या साथीच्या रोगाच्या 
प्रादभुाग ामळुे  शासनाने  ्ाळे बींदी िाहीर के ल्याने  सदर कीं त्रा्ी गहृपालाींची भरती 
प्रकक्रया राबव णे  शक्य झाले ले  नाही. तथावप, ररक्त असले ल्या गहृपाल पदाींचा 
अितररक्त कायगभार इतर गहृपालाींकडे  सोप नू कामकाि सरुळीतपणे  सरुु 
लहे . 
(४) प्रचन उद्भ त नाही. 

----------------- 
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सोलापूर जर्ल््यािील अतििषृ्ट्टीमुळे नुिसानग्रस्ि शिेिऱयाांना  
भरपाई ममळण्याबाबि 

  

(५७) * ११२०७ श्री.रणजर्िमसांह मोदहि-ेपाटील : सन्माननीय मदि ि 
पनुिमसन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सोलापरू जिल््यात माहे  िून ते  ऑक््ोबर, २०२० म्ये  तसे च माहे  
सप् े्ंबर   ऑक््ोबर, २०२१ म्ये  झाले ल्या अित षृ्ीमळुे  ४ लाख 
हे क््र रील वपकाींचे  नकुसान झाले  असनू समुारे  ५६ हिार ६४२ हे क््र क्षे त्र 
बागधत झाले  लहे , हे  खरे  लहे  काय, 
(२) असल्यास, सोलापरु जिल््यात व व ध नठकाणी झाले ल्या अित षृ्ीत ४ 
व्यक्तीींचा मतृ्य,ू २१ पशुींचा मतृ्य ू  २२ र्राींची पडझड झाल्याचे  िनदशगनास 
लले  लहे , हे  ही खरे  लहे  काय, 
(३) असल्यास, सोलापरू जिल््यासाठी ५४८ को्ीींची नकुसान भरपाई समळाली 
परींत,ु माहे  माचग, २०२१ अखे रपयांत  ा्प न झाले ली समुारे  १० को्ीींहून 
अगधक रक्कम शासनाकडे  परत िमा करा ी लागली असनू, सोलापरू 
जिल््यातील मोहोळ   दक्षक्षण सोलापरुमधील ४२४६ शे तकऱ्याींची ३ को्ी ६७ 
लाख रुपयाींची नकुसान भरपाई शासनाकडून अिुनही समळाली नाही, हे  ही 
खरे  लहे  काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने  चौकशी के ली लहे  काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने  सोलापरू जिल््यातील व व ध तालकु्यात अित षृ्ीमळुे  
नकुसानरामस्त शे तकऱ्याींना नकुसान भरपाई समळण्याबाबत कोणती कायग ाही 
के ली  ा करण्यात ये त लहे , 
(५) नसल्यास, व लींबाची कारणे  काय लहे त ? 
 
श्री.विर्य ििटे्टीिार : (१) अींशत: खरे  लहे . 
 सन २०२० मधील माहे  िून ते  ऑक््ोबर तसे च सन २०२१ मधील 
माहे  सप् े्ंबर   ऑक््ोबर म्ये  झाले ल्या अित षृ्ीमळुे  सोलापरू जिल््यातील 
समुारे  ४,६२,९९०.९६ हे क््र क्षे त्र बागधत झाले  लहे .  
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(२) अींशत: खरे  लहे . 
 उक्त काला धीत सोलापरू जिल््यात व व ध नठकाणी झाले ल्या 
अित षृ्ीत २८ व्यक्तीींचा मतृ्य,ू १६९३ पशुींचा मतृ्य ू  १००७८ र्राींची पडझड 
झाली लहे .  
(३) खरे  नाही, िून ते  ऑक््ोबर, २०२० म्ये  अित षृ्ीमळुे  झाले ल्या 
शे तीवपकाींच्या   इतर नकुसानीकरीता रुपये  ५११३०.५२ लक्ष िनधी 
जिल्हागधकारी, सोलापरू याींना उपलब्ध करून दे ण्यात लला असनू त्यापकैी 
रुपये  ५०८४४.४३ लक्ष िनधी बागधत शे तकऱ्याींना व तरीत करण्यात लला 
लहे . तसे च मोहोळ   अपर तहससल मींदपु याींचे  कायगक्षे त्रात शे तीवपकाींम्ये  
पाणी साचले  असल्यामळुे  तसे च परू पररजस्थती असल्यामळुे  प्रत्यक्षात पींचनामे  
करणे  शक्य नसल्याने  २४८१ हे क््र ०८ लर  ाढी  क्षे त्रासाठी रुपये  ३६७.०९ 
लक्ष रकमे च्या अितररक्त अनदुानाच्या मागणीचा प्रस्ता  शासनास व भागीय 
लयकु्त, पणुे  याींचे कडुन नदनाींक ०५/०७/२०२१ च्या पत्रान् ये  प्राप्त झाला 
असनू त्या र पढुील कायग ाही सरुु लहे .  
(४)   (५) प्रचन उद्भ त नाही. 

----------------- 
  
अनुदातनि आश्रम शाळेिील पहारेिरीांना शासिीय आश्रम शाळेिील 

पहारेिरी पदाप्रमाणे िेिनशे्रणी तनजश्चि िरण्याबाबि 
  

(५८) * १०७८१ श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.विर्य ऊफम  भाई धगरिर, अॅि.तनरांर्न िािखरे, श्री.रामदास आांबटिर, 
िॉ.पररणय फुिे, श्री.प्रिीण दटिे : सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात लनद ासी व द्यार्थयाांना सशक्षणाच्या प्र ाहात लणण्याचे  कायग 
करणाऱ्या अनदुािनत लश्रम शाळे तील पहारे करीीं र उपासमारीची  े ळ लली 
असल्याची बाब माहे  सप् े्ंबर २०२१ च्या पनहल्या सप्ताहात  ा त्यासमुारास 
िनदशगनास लली लहे , हे  खरे  लहे  काय, 
 
 



77 

(२) असल्यास, अने क  षागपासनू मानधन तत् ा र चो ीस तास काम करीत 
असले ल्या अनदुािनत लश्रम शाळे तील पहारे कऱ्याींना कोणत्याही प्रकारचे  
सरुक्षा क च नसनू पहारे करीींच्या सशष्मींडळाने  लनद ासी व कास मींत्रयाींना 
मागण्याींचे  िन े दन दे ऊन शासकीय लश्रम शाळे तील पहारे करी पदाप्रमाणे  
 े तनश्रे णी दे ण्याची मागणी के ली लहे , हे  ही खरे  लहे  काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने  चौकशी के ली लहे  काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने  अनदुािनत लश्रम शाळे तील पहारे करीींना शासकीय 
लश्रम शाळे तील पहारे करी पदाप्रमाणे   े तनश्रे णी िनजचचत करण्याबाबत 
कोणती कायग ाही के ली  ा करण्यात ये त लहे , 
(४) नसल्यास, व लींबाची कारणे  काय लहे त ? 
 
अॅि. िे.सी.पाििी : (१)   (२) शासनाने  नदनाींक २३/०१/२०१४ च्या शासन 
िनणगयान् ये  राज्यातील अनदुािनत लश्रम शाळाम्ये  व द्यार्थयाांच्या 
सरुक्षक्षतते साठी पहारे करी/ सरुक्षारक्षकाची पदे  मानधन तत् ा र िनमागण 
करण्यास मान्यता नदली. शासनाच्या नदनाींक ११/०६/२०१६ च्या शासन 
िनणगयान् ये  सदर पदाींचे  दरमहा मानधन रुपये  ३२००/-  रुन ५०००/- इतके  
 ाढव ण्यात लले  लहे . अनदुािनत लश्रम शाळाींमधील पहारे कऱ्याींचे  मानधन 
 ाढव ण्याबाबत अथ ा त्या पदास  े तनश्रे णी लाग ुकरण्याबाबत मागणी होत 
लहे , ही  स्तजुस्थती लहे . 
(३) अनदुािनत लश्रमशाळाींमधील पहारे कऱ्याचे  पद मानधन तत् ा र िनमागण 
करण्यात लले  लहे . सद्य:जस्थतीत अनदुािनत लश्रम शाळाींमधील पहारे करी 
या पदाच्या मानधनात  ाढ करण्याची बाब शासनाच्या व चाराधीन लहे . 
(४) प्रचन उद्भ त नाही. 

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

आददिासी सांशोधन ि प्रमशक्षण सांस्था, पुणे येथे आधथमि गैरव्यिहाराि 
दोषी ठरविलेल्या सेिातनितृ्ि अधधिाऱयाांची तनयुक्िी िेल्याबाबि 

  

(५९) * ११३५१ श्री.सरेुश धस : सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) लयकु्त, लनद ासी सींशोधन   प्रसशक्षण सींस्था, पणुे  याींच्या 
अगधपत्याखालील कायागलयात लनद ासी व कास व भागातील कगथत १०,५०० 
पे क्षाही अगधक को्ी रुपयाींच्या गरैव्य हाराबाबत शासनस्तरा रुन ने मले ल्या 
िन तृ्त न्यायमतूी श्री.गायक ाड ससमतीने  दोषी ठरव ले ल्या   दोन  े ळा 
F.I.R. झाले ल्या अगधकाऱ्याींना से  ािन तृ्तीनींतर लनद ासी सींशोधन   
प्रसशक्षण सींस्था, पणुे  ये थील सहलयकु्त या पदा र तीन  ष े मानधना र 
से  े त कायगरत ठे  ल्याचे  िनदशगनास लले  लहे , हे  खरे  लहे  काय, 
(२) असल्यास, लगथगक गरैव्य हारात दोषी असताना तसे च से  ािन तृ्त 
होऊनही तीन  षागनींतर शासनाच्या पर ानगीसश ाय मानधना र ठे  ता ये त 
नाही असे  असतानाही शासनाची कोणतीही पर ानगी न र्े ताही िन तृ्त दोषी 
अगधकाऱ्याींची परत मानधना र िनयकु्ती करण्यात लले ली लहे , हे  ही खरे  
लहे  काय, 
(३) असल्यास, त्याींच्या प ुगरामहदवूषत कामकािातील हस्तक्षे पाने  त्याींना ते थुन 
ह् ण्यासाठी लनद ासी व भागाच्या कमगचाऱ्याींम्ये    सींपणूग लनद ासी 
समािाम्ये  असींतोष िनमागण झाला लहे , हे  ही खरे  लहे  काय, 
(४) असल्यास, श्रीमती मोिनका सश ींदे    शासनाने  या प्रकरणाम्ये  ठराव क 
अगधकाऱ्याींच्या ना ाचा उल्ले ख करून अशा अगधकाऱ्याींना िात पडताळणी 
ससमतीशी िनगडडत कुठल्याही पदा र िनयकु्ती न दे ण्याबाबत स्पष्पणे  
िनदेसशत के ले ले  असताना सु् दा लनद ासी सींशोधन   प्रसशक्षण सींस्था, पणुे  
ये थे  िनयकु्त्या दे ण्यात लल्या असनू त्याींची िनयकु्ती रद्द करुन त्याींना 
सहकायग करणाऱ्या दोषीीं र कोणती कार ाई के ली  ा करण्यात ये त लहे , 
(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी चौकशी करुन सींबींगधत दोषी 
अगधकाऱ्याींव रोधात कोणती कार ाई के ली  ा करण्यात ये त लहे , 
(६) नसल्यास, व लींबाची कारणे  काय लहे त ? 
  
अॅि. िे.सी.पाििी : (१) हे  खरे  नाही. 
(२) हे  खरे  नाही. 
(३) प्रचन उद्भ त नाही. 
(४) हे  खरे  नाही. 
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(५) अशी िनयकु्ती करण्यात लले ली नसल्याने  कार ाई करण्याचा प्रचन 
उद्भ त नाही. 
(६) प्रचन उद्भ त नाही. 

----------------- 
  
यििमाळ जर्ल््यािील िाांिा सुधार योर्नेंिगमि िामाांना मांरू्री देिाना 

बहृि आराखड्याच ेपालन िेले नसल्याबाबि 
  

(६०) * १०९८० श्री.रार्ेश राठोि, श्री.अशोि ऊफम  भाई र्गिाप, िॉ.िर्ाहि 
ममझाम, िॉ.सधुीर िाांबे, श्री.अमरनाथ रार्ूरिर, श्री.अमभजर्ि िांर्ारी, श्री.र्यांि 
आसगाििर, श्री.मोहनराि िदम : सन्माननीय इिर मागास बहुर्न िल्याण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) य तमाळ जिल्हा पररषदे च्या समाि कल्याण अगधकारी   अधीक्षक 
असभयींता, बाींधकाम व भाग, य तमाळ याींनी ताींडा सधुार योिनेंतगगत कामाींना 
मींिूरी दे ताींना बहृत लराखड्याचे  पालन के ले  नसल्याचे  माहे  ऑक््ोबर, २०२१ 
म्ये   ा त्यादरम्यान िनदशगनास लले , हे  खरे  लहे  काय, 
(२) असल्यास, ताींडा सधुार योिनाींची कामे  करताींना फक्त ससमें् रस्त्याींच्या 
कामाींना मींिूरी दे ऊन इतर मलुभतू सवु धाींकडे  दलुगक्ष के ल्याचे  िनदशगनास 
लले  लहे , हे  ही खरे  लहे  काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने  चौकशी के ली लहे  काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने  सींबींगधत दोषीीं र कोणती कार ाई के ली  ा करण्यात 
ये त लहे , 
(४) नसल्यास, व लींबाची कारणे  काय लहे त ? 
  
श्री.विर्य ििटे्टीिार : (१) नाही.  
(२) नाही. 
(३)   (४) प्रचन उद्भ त नाही. 
 

----------------- 
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सािारा जर्ल््यािील िोंगरमार्थयािरील धोिादायि गािाांची पहाणी 
िरुन सुरक्षक्षििेच्या उपाययोर्ना िरण्याबाबि 

   

(६१) * ११३८० श्री.शमशिाांि मश ांदे, श्री.विक्रम िाळे, श्री.अरुणिािा र्गिाप, 
श्री.अतनिेि िटिरे, श्री.सांर्य दौंि, श्री.अमोल ममटिरी, श्री.अरुण लाि : 
सन्माननीय मदि ि पनुिमसन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) माळीण (जि.पणुे ) ये थील सन २०१४ म्ये  दरड कोसळण्याच्या भीषण 
र््ने नींतर, सातारा जिल््यातील डोंगरमार्थया रील गा ाींची पाहणी करुन 
पा्ण, िा ळी,  ाई, महाबळे च र तसे च इतर भागातील ४९ गा े -
 ाड्या स्त्याींचे  स्थलाींतर करणे  गरिे चे  असल्याबाबत   त्या नठकाणी 
जि ीतहानी, व त्तहानी ्ाळण्याचे दृष्ीने  उपाययोिना करण्याबाबतचा अह ाल 
जिल्हागधकारी, सातारा याींनी भिूल स ेक्षण व कास यींत्रणा, पणुे  ये थील 
कें द्रीय भ ूजै्ञािनक स ेक्षण व कास व भाग, तसे च नागपरू ये थील 
जिऑलॉजिकल प्रोरॅामसम ींग बोडग या यींत्रणाकडे  तसे च शासनाकडे  त्याच षी सन 
२०१४ म्ये  पाठव ण्यात लला असल्याचे  िनदशगनास लहे  लहे , हे  खरे  लहे  
काय, 
(२) असल्यास, गत ७  षागप ूी पाठव ण्यात लले ल्या या अह ालाबाबत 
काहीही कायग ाही न झाल्यामळुे  या षी झाले ल्या अित षृ्ी   भसू्खलनामळुे  
सातारा जिल््यातील या ४९ गा ाींतील रामामस्थाींना स्थलाींतर करण्याची  े ळ 
लल्याचे  नदनाींक १ ऑगस््, २०२१ रोिी  ा त्यासमुारास िनदशगनास लले  
लहे , हे  ही खरे  लहे  काय, 
(३) असल्यास, यासींदभागत  े ळीच उपाययोिना करण्याकरीता मा.उपमखु्यमींत्री 
तथा व त्तमींत्री याींनी १०० को्ी िनधी मींिूर के ला असल्याचे  िनदशगनास लले  
लहे , हे  ही खरे  लहे  काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने  चौकशी के ली लहे  काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने  जिल्हागधकारी, सातारा याींनी लपल्या पत्राद् ारे  नागपरू 
ये थील जिऑलॉजिकल प्रोरॅामसम ींग बोडागचे   ररषठाींना या सींक्ाची प ूगकल्पना 
दे ऊन त्याकरीता रुपये  १०० को्ीचा िनधी मींिूर के ल्याचे  िनदशगनास लणूनही 
त्याबाबत अद्याप कायग ाही न होण्याची कारणे  काय लहे त,  
(५) नसल्यास, व लींबाची कारणे  काय लहे  ? 
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श्री.विर्य ििटे्टीिार : (१) होय, अींशत: खरे  लहे . 
(२) होय, अींशत: खरे  लहे . 
 सदर ४९ गा ाींपकैी ४ गा ातील तसे च अन्य १९ गा ाींतील रामामस्थाींचे  
माहे  िुल,ै २०२१ म्ये  अन्य नठकाणी स्थलाींतर करण्यात लले  होते . 
(३) सदर िनधी मींिूर झाल्याचे  िनदशगनास लले  नाही.  
(४) ८ गा ाींच्या पनु गसनाचा प्रस्ता  जिल्हागधकारी याींनी सादर के ला लहे . 
(५) प्रचन उद्भ त नाही. 

-----------------  
विधान भिन :   श्री.रारे्न्द्र भागिि 
मुांबई.   प्रधान सधचि, 

महाराष्ट्र विधानपररषद 
______________________________________________________ 
मुद्रणपू ग स ग प्रकक्रया महाराषर व धानमींडळ सगच ालयाच्या सींगणक यींत्रणे  र करण्यात लली लहे . 

मुद्रण: शासकीय म्य ती मुद्रणालय, मुींबई. 


