
महाराष्ट्र विधानसभा 
तिसरे अधधिेशन, २०२१ 
--------------------------------------------- 

िाराांकिि प्रश्नोत्िराांची यादी 
       गरुुिार, ददनाांि २३ डिसेंबर, २०२१ / पौष २, १९४३ ( शिे ) 
  

(१) अन् न,नागरी परुिठा ि ग्राहि सांरक्षण मांत्री 

 

 याांचे प्रभारी विभाग 

(२) अन् न ि षषध प्रशासन मांत्री 
(३) अल्पसांखयाांि वििास आणण षिाफ, िौशल्य 

वििास, रोजगार ि उद्योजििा मांत्री 
(४) शालेय शशक्षण मांत्री 
(५) उच् च ि िांत्रशशक्षण मांत्री 
(६) पाणीपरुिठा ि स् िच् छिा मांत्री 
(७) पररिहन, सांसदीय िाये मांत्री 
(८) पययटन, पयायिरण ि िािािरणीय बदल, 

राजशशष्ट्टाचार मांत्री 

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

प्रश्नाांची एिूण सांखया - ५० 
------------------------------------- 

धमायबाद (जज.नाांदेि) िालुक्यािील स्िजलधारा अशभयानाांिगयि झालेल्या 
पाणी पुरिठा योजनाांच्या िामाांची चौिशी िरण्याबाबि 

  

(१) *  ३३६३६   श्री.राजेश पिार (नायगाांि) :   सन्माननीय पाणीपरुिठा ि 
स्िच्छिा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) धमााबाद (जि.नाींदेड) तालकु्यातील मागील ५ वर्ाामध्ये स्विलधारा 
अभियानाींतगात पाणी परुवठा योिने अींतगात पाणी परुवठ्याची कामे प्रत्यक्षात 
न करता केवळ कागदोपत्रीच झाली असल्याने ददनाींक ०७ सप््ेबर, २०२१ 
रोिी क्र.७४१/२०२१ तसेच स्मरण पत्र क्र.१ ददनाींक २८ सप् े्ंबर, २०२१ च्या 
पत्रान्वये मखु्य कायाकारी अधधकारी याींना धमााबाद तालकु्यातील मागील ५ 
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वर्ाामध्ये स्विलधारा अभियानाींतगात झालेल्या पाणी परुवठा योिनाींची 
चौकशी करण्याची ववनींती केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, उक्त पाणी परुवठा योिनेची कामे ननकृष् दिााचे झाली 
असल्यामळेु तालकु्यातील समुारे ९०% गावामध्ये सदर योिनेअतींगात पाणी 
परुवठा होत नसल्याचे ननदशानास आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३)  असल्यास, यापकैी काही योिनाींव्दारे कमी दाबाने पाणीपरुवठा होत 
असनू उवारीत योिना पदहल्या सहा मदहन्यात बींद झाल्या आहेत, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४)   असल्यास, सदर योिनाींची चौकशी करण्याकररता ववशरे् सभमती नेमनू 
यात दोर्ी असणार् या सींबींधधत अधधकार् याींवर कारवा  करण्याची मागणी केली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५)   असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीत काय आढळून आले व त्यानरु्ींगाने कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 श्री. गलुाबराि पाटील :  (१) मा.आमदार श्री.रािशे सींिािी पवार याींनी 
चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. हे खरे आहे. 
(२)  होय हे अींशत: खरे आहे. 
     एकूण १३ योिना मींिूर करण्यात आल्या असनू त्यातील ८ योिना बींद 
असनू ५ योिनेद्वारे सद्य:जस्ितीत पाणीपरुवठा  सरुु आहे.  
(३)  होय हे अींशत: खरे आहे. 
(४) होय, हे खरे आहे. 
(५)  धमााबाद तालकु्यात राषरीय ग्रामीण पेयिल कायाक्रमातींगात सन २०११ 
त े २०१५ या कालावधीत एकूण ११ योिना मींिरू करण्यात आल्या व 
मखु्यमींत्री ग्रामीण पेयिल कायाक्रमातगात २ योिना अशा एकूण १३ योिना 
मींिूर करण्यात आल्या असनू त्यातील ८ योिना बींद असनू ५ योिनेद्वारे 
सद्य:जस्ितीत पाणीपरुवठा सरुु आहे. 
          सदर प्रकरणी चौकशी करण्यासाठी जिल्हा पररर्द नाींदेड अींतगात 
त्रत्रसदस्यीय चौकशी सभमती नेमण्यात आली आहे.  

----------------- 
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महाि (िा.महाि, जज.रायगि) शहरािील निे नगर येथील  
शासिीय गोदामािील धान्य वििरणािि ेदलुयक्ष िरणाऱ्या  

अधधिा-याांिर िारिाई िरण्याबाबि 
  

(२) *  ३२५३२   श्री.प्रशाांि ठािूर (पनिेल), श्री.समीर िुणािार (दहांगणघाट), 
श्री.महेश बालदी (उरण), श्री.अशमि साटम (अांधेरी पजश्चम), श्रीमिी मतनषा 
चौधरी (ददहसर) :   सन्माननीय अन् न ि नागरी परुिठा आणण ग्राहि 
सांरक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाड (ता.महाड, जि.रायगड) शहरातील नवेनगर येिील शासकीय 
गोदामातील धान्यसाठा ददनाींक २२ व २३ िुल,ै २०२१ रोिी वा त्यासमुारास 
आलेल्या महापरुामध्ये भििून खराब झाला असल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०२१ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर गोदामातील भििून खराब झालेल्या धान्य साठ्याचा 
पींचनामा केला असता रेकॉडावरील नोंदीपेक्षा २०० त े३०० िादा धान्याची पोती 
आढळून आली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सींबींधीत वविागातील अधधका-याींच्या दलुाक्षामळेु तसेच 
अन्नधान्याचे ननयभमत ववतरण न केल्यामळेु गोदामातील धान्य भििून 
खराब झाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर घ्नेस दोन मदहने होवनूसदु्धा खराब धान्यसाठा अद्याप 
गोदामातच पडून असल्यामळेु पररसरात दगुधंी पसरुन नागररकाींच्या 
आरोग्याला धोका ननमााण झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानरु्ींगाने गोदामातील धान्याचे ननयभमत ववतरण न 
करणार्या सींबींधीत अधधका-याींची चौकशी करुन त्याींचेवर कोणती कारवा  
केली वा करण्यात येत आहे, त्याचे स्वरूप काय आहे, नसल्यास, ववलींबाची 
कारणे काय आहेत ? 
  
 
 
 



4 

श्री. छगन भजुबळ :  (१) अींशत: खरे आहे. ददनाींक २२ व २३ िुल,ै २०२१ 
रोिी झालेल्या अनतवषृ्ीमळेु आलेल्या परुाचे पाणी ओसरल्यानींतर दद. 
२४.७.२०२१ रोिी पाहणी करुन गोदमाचा प्रािभमक पींचनामा दद. २६.७.२०२१ 
रोिी करण्यात आला आहे. त्या परुात नवेनगर, महाड येिील गोदामात ५ त े
६ फू् पाणी िाऊन  सरासरी ९ िरापयतं गोदामातील धान्य भििून खराब 
झाल्याचे ननदशानास आले आहे.  
(२) पींचनाम्याअींती परुाच्या आधीच्या साठ्यापकैी िे धान्य खराब झाले 
त्याची आकडवेारी व भशल्लक साठ्याची आकडवेारी पाहता अस े झाल्याचे 
आढळून येत नाही.  
(३) व (४) हे खरे नाही. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

----------------- 
  
पािाळगांगा (िा.खालापूर, जज.रायगि) षद्योधगि िसाहिीिील मे.रॉयल 
िाबयन ब्लँि प्रा.शल.िातनिली या िां पनीमाफय ि होणा-या प्रदषुणामुळे 

नागररिाांच्या आरोग्याला धोिा तनमायण झाल्याबाबि 
  

(३) *  ३४३९४   श्री.महेश बालदी (उरण), श्री.प्रशाांि ठािूर (पनिेल), 
श्री.अशमि साटम (अांधेरी पजश्चम), श्रीमिी मतनषा चौधरी (ददहसर), श्री.समीर 
िुणािार (दहांगणघाट) :   सन्माननीय पयायिरण ि िािािरणीय बदल मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पाताळगींगा (ता.खालापरू, जि.रायगड) औद्योधगक वसाहतीतील मे.रॉयल 
काबान ब्लँक प्रा.भल.वाननवली या कीं पनीमाफा त होणा-या प्रदरु्णामळेु 
नागररकाींच्या आरोग्याला धोका ननमााण होत असल्याच ेमाहे ऑक््ोबर, २०२१ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त कीं पनीमळेु नागररकाींच्या आरोग्याला घातक असे काबान 
ब्लॅक पावडरच े उत्पादन होत असल्यामळेु स्िाननक नागररकाींना अनेक 
आिाराची लागण होत असल्याचे ननदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानरु्ींगाने प्रदरु्णास कारणीितू असणार्या मे.रॉयल 
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काबान ब्लँक प्रा.भल. वाननवली कीं पनी व्यवस्िापनावर कोणती कारवा  केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. आददत्य ठािरे :  (१) व (२) जिल्हा आरोग्य अधधकारी, रायगड 
अभलबाग याींच्या अहवालानसुार सदर पररसरातील श्वसन ववकार, नेत्र रोग, 
त्वचा रोग इत्यादी रोगाींच्या रूग्णाींमध्ये वाढ झाली आहे. 
     तिावप, पररसरतील कोणत्या उद्योगामळेु सदर रूग्णवाढ  झाली याची 
ननजश्चतता नमदु केली नाही ककीं वा कसे याबाबत जिल्हा आरोग्य आधधकारी 
याींच्या अहवालात उल्लखे नाही. 
(३) मा. हररत लवाद, नवी ददल्ली याींच्या आदेशानसुार, मे. रॉयल काबान 
ब्लॅक प्रा.भल. वाननवली या उद्योगास कें द्रीय प्रदरू्ण ननयींत्रण मींडळ व ननरी, 
नागपरू याींनी दद. १२.०८.२०२१ रोिी िे् देऊन सींपणूा पररसरातील हवेची 
गणुवत्ता तपासली आली होती. त्यानसुार सदर पररसरातील हवेची गणुवत्ता 
राषरीय वातावरणीय हवा गणुवता मानके (National Ambient Air Quality 
Monitoring Standards) नसुार  ववहीत मयाादेत आढळून आली. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

----------------- 
  
िाशी (जजल्हा ठाणे) येथील पररिहन िायायलयािील िाहनाांचा िर िसूल 

िरुन नोंदी न िरणाऱ्या िमयचाऱ्याांिर िारिाई िरण्याबाबि 
  

(४) *  ३३४८३   श्री.मांगलप्रभाि लोढा (मलबार दहल) :   सन्माननीय 
पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  वाशी (जिल्हा ठाणे) येिील पररवहन कायाालयातील कमाचार्याींनी हिारो 
वाहनाींचा कर वसलू करुन त्याच्या नोंदी केल्या नसल्याचे माहे सप् े्ंबर, 
२०२१ च्या शवे्च्या आठवड्यात ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या कायाालयात वावर्ाक आणण त्रमैाभसक करातही अननयभमतता 
आढळून आल्याने पररवहन आयकु्ताींनी या प्रकरणी वविागीय चौकशीच े
आदेश ददले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
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(३)  असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीत काय आढळून आले व त्यानरु्ींगाने कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
अॅि. अतनल परब : (१), (२),  (३) व  (४) माहे माचा-२०१९ च्या समुारास 
पररवहन आयकु्त कायाालयाकड े प्राप्त तक्रारीच्या अनरु्ींगाने चौकशी केली 
असता उप प्रादेभशक पररवहन कायाालय, वाशी येिील एकूण ८५० वाहने 
आक्षवेपत करण्यात आली आहेत.  सदर प्रकरणी प्रािभमक दृष्या 
अननयभमतता ननदशानास आल्याने एकूण ९ अधधकारी/कमाचारी याींच्याववरुध्द 
पररवहन आयकु्त याींच्यास्तरावरुन महाराषर नागरी सेवा (भशस्त व अवपल) 
ननयम, १९७९ च्या ननयम ८ नसुार एकत्रत्रत वविागीय चौकशी सरुु करण्यात 
आलेली आहे.  

----------------- 
  
राज्य पररिहन महामांिळािील तनितृ्ि िमयचारी ि त्याांच्या िारसाांना 

मागील १० िषायपासून तनितृ्िी िेिन शमळाले नसल्याबाबि 
  

(५) *  ३३३८७   श्रीमिी मेघना सािोरे बोिीिर (जजांिरू), श्री.मांगलप्रभाि 
लोढा (मलबार दहल), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.दहिेंद्र ठािूर (िसई), 
श्री.क्षक्षिीज ठािूर (नालासोपारा), श्री.राजेश रघनुाथ पाटील (बोईसर), श्री.पराग 
शाह (घाटिोपर पिूय), श्रीमिी श्िेिा महाले (धचखली), श्री.विनोद तनिोले 
(िहाणू), श्री.राजेश एिि े (मलिापरू), श्री.राजेंद्र पाटणी (िारांजा), श्री.शमहीर 
िोटेचा (मलुुांि), श्री.सतुनल िाांबळे (पणेु िॅन्टोन् मेंट), श्री.मोहनराि हांबि े
(नाांदेि दक्षक्षण), श्री.चांद्रिाांि (दादा) पाटील (िोथरुि) :   सन्माननीय 
पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  राज्य पररवहन महामींडळाच्या बेिबाबदार कारिारामळेु सेवेतनू ननवतृ्त 
झालेले ४६०० कमाचारी व मतृ कमाचार्याींच्या वारसाींना मागील १० वर्ाापासनू 
ननवतृ्ती वेतन भमळाले नसल्याची बाब माहे ऑगस््, २०२१ मध्ये वा 
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त्यादरम्यान ननदशानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पररवहन महामींडळातनू (एस.्ी.) ननवतृ्त व ववववध 
कारणाींमळेु मतृ कमाचारी व त्याींच्या वारसदाराींची एकूण सींख्या ककती आहे 
तसेच त्याींना महामींडळाकडून एकूण ककती रक्कम देणे भशल्लक आहे, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानरु्ींगाने याींस िबाबदार सींबींधधत अधधकारी व 
कमाचा-याींवर कारवा  करणे, सेवाननवतृ्तीनींतर त्वरीत महामींडळातील कमाचा-
याींना पेन्शन सरुु करुन ननवतृ्त व मतृ कमाचारी तसेच त्याींच्या वारींसाींना 
ननवतृ्ती वेतन व िकबाकीची रक्कम देण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

  
अॅि. अतनल परब : (१) हे खरे नाही. 
     राज्य पररवहन महामींडळातील  कमाचार्याींना महाराषर शासनाचे कु्ूींब 
ननवतृ्ती वेतन ववर्यक कायदे लाग ू होत नसनू, दद.१६.११.१९९५ पासनू 
“कमाचारी ननवतृ्ती वेतन योिना १९९५” लाग ूकरण्यात आलेली आहे. त्याची 
अींमलबिावणी िववषय ननवााह ननधी कायाालयामाफा त करण्यात येत.े 
(२) राज्य पररवहन महामींडळाच्या सेवेतनू मागील दोन वर्ाात सेवाननवतृ्त 
झालेल्या कमाचार्याींची एकुण सींख्या ९९०४ एवढी असनू, त्याींची रू.१७५ को्ी 
इतकी िकबाकी प्रलींत्रबत आहे. सदर कमाचा-याींपकैी ३४३ मतृ कमाचार्याींची 
कामगार करार रक्कम रू.१,५३,६६,८८६ व रिेची िकीत रक्कम 
रू.२,६९,३२,११६ अशी एकुण रक्कम रू.४,२२,९९,००२/- (चार को्ी बाववस 
लाख नव्व्याण्णव हिार दोन) इतकी देणी प्रलींत्रबत आहेत. 
(३) सदर िकबाकीची रक्कम ननधी उपलब्धतनेसुार ्प्प्या्प्प्याने देणे सरुू 
आहे.याबाबतीत अप्पर कें द्रीय िववषय ननवााह ननधी आयकु्त, िववषय ननधी 
िवन मुींब  याींचे कायाालयात राज्य पररवहन महामींडळाच्या वतीने पत्रव्यवहार 
करण्यात आलेला असनू महामींडळातील ननवतृ्त  कमाचार्याींना व मतृ 
झालेल्या  कमाचार्याींच्या वारसाींना वेळेवर कु्ूींब ननवतृ्ती वेतनाचा लाि 
भमळणेकामी िे दावे सींगणकीय प्रणालीवर सादर करता येत नाहीत वा 
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सींगणकीय प्रणालीवर मादहती िरण्यास अडचण ननमााण होत आहे, असे दाव े 
पवुीप्रमाणेच ऑफला न पध्दतीने जस्वकारण्याबाबत ववनींती केलेली आहे. सदर 
प्रकरणे ननकाली काढण्यासाठी पररपत्रकीय सचूना देण्यात आल्या आहेत. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

वप ांपळगाि (भो) (िा.ब्रम्हपुरी, जज.चांद्रपुर) येथील सेिा सहिारी 
सांस्थेििून झालेली बोगस धान खरेदी 

  

(६) *  ३५८८३   श्री.िृष्ट्णा गजबे (आरमोरी) :  सन्माननीय अन् न ि नागरी 
परुिठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  वप ींपळगाव (िो) येिील सेवा सहकारी सींस्िा (ता.ब्रम्हपरुी,जि.चींद्रपरु) 
येिे  सन २०२१  च्या रब्बी हींगामात सींस्िचेे अध्यक्ष व सधचव याींनी 
सींगनमताने रबी हींगाम धान खरेदीची िाहीरात न करता त्याींच्या 
कायाक्षेत्रातील शतेकर्याींना वींचीत ठेवनू नातसेबींधातील सींस्िेच्या 
कायाक्षेत्राबाहेरील व कोरडवाहु  शतेकर्याींच े७/१२ ऑनला न करुन बोगस धान 
खरेदीद्वारे रु. ६०.०० लक्ष चुकारे उचलल्याच े माहे ऑक््ोबर,२०२१ च्या 
दसुर्या आठवडयात ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त सींस्िेच्या कायाक्षते्रातील धान ववक्री पासनु वींचीत 
शतेकर्याींनी केलले्या तक्रारीच्या आधारे तहभसलदार ब्रम्हपरुी व सहाय्यक 
ननबींधक सहकारी सींस्िा, ब्रम्हपरुी (जि.चींद्रपरु) याींनी प्रत्यक्ष चौकशी अींती 
बोगस धान खरेदी प्रकरणी सदर सींस्िा कायावाहीस पात्र असल्याचा 
स्वयींस्पष् अहवाल जिल्हा परुवठा अधधकारी, चींद्रपरु व जिल्हा उपननबींधक 
सहाकारी सींस्िा, चींद्रपरु या वरीषठ अधधकार्याींकड ेददनाींक ०६ सप् े्ंबर, २०२१ 
व ददनाींक १३ सप् े्ंबर, २०२१ रोिी सादर केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानरु्ींगाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे तसेच झालले्या कायावाहीच्या सद्यस्िीतीचा तपभशल काय आहे, 
(४)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. छगन भजुबळ : (१) हे खरे नाही. 
     सेवा सहकारी सींस्िा वप ींपळगाव (िो) या सींस्िेमाफा त धान खरेदी 
करण्यात आलेले सवाच शतेकरी हे ब्रम्हपरुी तालकु्यातीलच आहेत. तसेच धान 
खरेदी ही ऑनला न पध्दतीने होत असल्याने, नोंदणी करतवेळेी 
शतेकर्याींकडून प्राप्त होणार्या बँक खात्यातच रकमा वगा करण्यात येतात.  
(२) व (३) तक्रारीच्या अनरु्ींगाने तहभसलदार ब्रम्हपरुी व सहायक ननबींधक 
सहकारी सींस्िा, ब्रम्हपरुी (जि.चींद्रपरू) याींनी प्रत्यक्ष चौकशी अींती सादर 
केलेल्या अहवालाच्या अनरु्ींगाने तपासणी केली असता,  खरेदी केलेल्या 
धानाच्या िरडा साठी भमलसाकडून उचल करण्यात आलेली असनू, भमलसाना 
धान भमळाल्याचे स्पष् झाले आहे. त्यामळेु खरेदी केलेल्या धानसाठ्यामध्ये 
तफावत नसनू, सदर खरेदी कें द्रावर केलेल्या तक्रारीींमध्ये कुठल्याही प्रकारचे 
तथ्य आढळून आलेले नाही.  तसेच सदर खरेदीमध्ये शासनाचे कुठल्याही 
प्रकारे नकुसान न झाल्याने, खरेदी कें द्र ननजश्चती सभमतीचे अध्यक्ष तिा 
मा.पालकमींत्री, चींद्रपरू याींनी ब्रम्हपरुी तालकु्यात पणन हींगाम २०२१-२०२२ 
मध्ये होणार्या धान खरेदीचा ववचार करता शतेकरी दहतासाठी सदर खरेदी 
कें द्राला मींिुरी प्रदान करण्यात आली. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

बीि जजल्हा साियजतनि वििरण पुरिठा विभागािनू  
शशधापत्रत्रिा गहाळ झाल्याबाबि 

  

(७) *  ३५१७१   श्री.सांददप क्षक्षरसागर (बीि) :   सन्माननीय अन् न ि नागरी 
परुिठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) बीड जिल््यातील सावािननक ववतरण परुवठा वविागातनू ५००० पेक्षा 
अधधक भशधावा्प पत्रत्रका (रेशनकाड्ास) माहे ऑगस््, २०२१ मध्ये गहाळ 
झाल्याचे ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर भशधापत्रत्रकाींचा शोध घेऊन सींबींधधत दोर्ीींववरुध्द कारवा  
करण्याबाबत वविागीय आयकु्त, औरींगाबाद याींनी अडीच मदहन्यापवुी आदेश 
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देऊन अद्याप कारवा  झाली नसल्याच े दद. २६ ऑक््ोबर, २०२१ रोिी वा 
त्यासमुारास ननदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३)  असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकशी करुन सींबींधधताींववरुध्द तातडीने गनु्हे 
दाखल करण्याींत यावेत यासाठी नागररकाींनी व तिेील सेवािावी सींस्िाींनी 
जिल्हाधधकारी, बीड कायाालयासमोर माहे ऑक््ोबर, २०२१ मध्ये धरणे 
आींदोलन करुन त्याबाबतच े ननवेदन जिल्हाधधकारी, बीड, वविाधगय आयकु्त, 
औरींगाबाद व मा.अन्न व नागरी परुवठा मींत्री याींना ददले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४)   असल्यास, प्रश्न क्र.३ मधील ननवेदनानसुार शासनाने चौकशी केली 
आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानरु्ींगाने गहाळ भशधापत्रत्रकाींचा 
तपास करुन यात दोर्ी असलेल्या सींबींधधताींववरुध्द गनु्हे दाखल करणे तसेच 
मागील तीन वर्ांपासनू कायारत असलेल्या प्रिारी जिल्हा परुवठा अधधकारी 
याींचेऐविी कायम स्वरुपी जिल्हा परुवठा अधधकारी याींची ननयकु्ती 
करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्याींत येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
श्री. छगन भजुबळ : (१) ५४९८ भशधापत्रत्रका बीड तहसील कायाालयामधून 
ववदहत कायापध्दतीचा अवलींब न करता ववतररत झाल्याचे ननदाशनास आल े
आहे.  
(२) हे खरे नाही, जिल्हाधधकारी, बीड याींनी सदर प्रकरणी दोर्ी असलले्या १ 
तत्कालीन सहायक जिल्हा परुवठा अधधकारी, १ नायब तहसीलदार व १ 
तत्कालीन अव्वल कारकून याींचेववरूद्ध महाराषर नागरी सेवा (भशस्त व अपील) 
ननयम, १९७९ अन्वये वविागीय चौकशी सरुू करण्याबाबतचा प्रस्ताव 
वविागीय आयकु्त, औरींगाबाद याींना सादर केला आहे. 
(३) होय  
(४) भशधापत्रत्रका गरैव्यवहार सींदिाात दोर्ी अधधकारी/कमाचारी याींचेववरूद्ध 
वविागीय चौकशी सरुू आहे.  तसेच जिल्हा परुवठा अधधकारी, बीड  हे ररक्त 
पद िरण्यासींदिाात कायावाही सरुू आहे. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही 

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



11 

धळेु जजल््यािील सद्यजस्थिीि बांद असलेल्या प्रादेशशि पाणीपुरिठा 
योजना पुनरुज्जीिीि िरण्याबाबि 

  

(८) *  ३२४८०   श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.अशमन पटेल 
(मुांबादेिी), श्री.पथृ् िीराज चहाहाण (िराि दक्षक्षण) :   सन्माननीय पाणीपरुिठा 
ि स्िच्छिा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)    धुळे जिल््यातील ग्रामीण िागात प्रत्येक गावाला शदु्ध व परेुसे पाणी 
उपलब्ध व्हावे यासाठी शासनाने िलिीवन भमशन ही महत्वाकाींक्षी पाणी 
परुवठा योिना सरुु केल्याचे ददनाींक २८ िुल,ै २०२१ रोिी ननदशानास आल े
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२)    असल्यास, धुळे तालकु्यातील फागणे व २१ गावे, बोरकुीं ड व ४ 
गावे, बाबरे व ६ गावे आणण सडगाव व ८ गावे प्रादेभशक पाणीपरुवठा योिना 
सद्यजस्ितीत बींद असनू या योिनाींचे अींदािपत्रक महाराषर िीवन 
प्राधधकरणाने शासनाकड ेमींिुरीसाठी पाठववले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३)    असल्यास, धुळे (जि.धुळे) तालकु्यातील सद्यजस्ितीत बींद असलेल्या 
प्रादेभशक पाणीपरुवठा योिना पनुरुज्िीवीत करण्याची मागणी स्िाननक 
लोकप्रनतननधीींनी शासनाकड े ददनाींक १३ िुल,ै २०२१ रोिी वा त्यासमुारास 
केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४)    असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने कोणती चौकशी केली आहे 
काय, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानरु्ींगाने धुळे जिल््यातील बींद 
प्रादेभशक पाणीपरुवठा योिनाींचा सवे करुन या योिनाींना तातडीने मींिुरी 
देण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५)    नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 

  
श्री. गलुाबराि पाटील :  (१) होय. हे खरे आहे.   
(२) अींशत: खरे आहे.  
     फागणे व २१ गावे, बोरकुीं ड व ४ गावे, बाबरे व ६ गावे व सडगाव व ८ 
गावे या प्रादेभशक पाणी परुवठा योिना पनुजिावीत करण्यासाठी शासनाकड े
सादर करण्यात आल्या होत्या. ददनाींक २३ नोव्हेंबर, २०१६ रोिीच्या प्रधान 
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सधचव, पाणी परुवठा व स्वच्छता याींच्या अध्यक्षतखेालील बठैकीमध्ये 
उपरोक्त योिनाींमध्ये समाववष् गावाींमध्ये अभलकडच्या कालावधीत राषरीय 
पेयिल कायाक्रमाींतगात स्वतींत्र योिना राबववण्यात आल्या असल्याने तसेच 
सदर योिना आधिाकदृष्या स्वयींपणूा नसल्याने त्या पनुजिाववत न 
करण्याबाबत ननणाय घेण्यात आला होता. त्यामळेु सद्य:जस्ितीत शासनाकड े
योिना पनुजिाववत करण्याबाबतचे उपरोक्तच ेप्रस्ताव प्रलींत्रबत नाहीत.  
(३) होय. हे खरे आहे. 
(४)  ददनाींक ३१ मे, २०२१ च्या शासन पत्रान्वये सदरील योिनाींचा िल 
िीवन भमशन आराखड्यामध्ये समावेश करून योिना मींिूरीबाबत उधचत 
कायावाही करणेबाबत जिल्हा पररर्देस कळववण्यात आले आहे. त्या अनरु्ींगाने 
जिल्हा पररर्देने आवश्यकतनेसुार बाबरे, कुीं डाणे वेल्हाणे, बोरकुीं ड, होरपाडा, 
वव ींचुर, िुन्नर, लळीींग, द्याणे या दठकाणी िलिीवन भमशन अींतगात 
योिना प्रस्ताववत केल्या आहेत.  
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

----------------- 
  
राज्य पररिहन महामांिळािील मिृाांच्या िारसाांना मोबदला देणे िसेच 
िाययरि िमयचाऱ्याांना तनयशमि िेिन ि िैद्यिीय देयिे शमळण्याबाबि 
  

(९) *  ३२५१८   श्री.ददपि चहाहाण (फलटण), िॉ.भारिी लहाहेिर (िसोिा), 
श्री.सांजय साििारे (भसुािळ), श्री.चांद्रिाांि (दादा) पाटील (िोथरुि), श्री.पराग 
शाह (घाटिोपर पिूय), श्री.सनुील राणे (बोरीिली), श्री.अब ूआजमी (मानखदूय 
शशिाजीनगर), श्री.शशरीषिुमार नाईि (निापरू), श्रीमिी माधुरी शमसाळ 
(पियिी), श्री.रणधीर सािरिर (अिोला पिूय), श्री.शमहीर िोटेचा (मलुुांि), 
श्रीमिी मतनषा चौधरी (ददहसर), श्री.देिेंद्र फिणिीस (नागपरू दक्षक्षण पजश्चम), 
श्री.सधुीर मनुगांटीिार (बल्लारपरू), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (शशिी), श्री.राम 
िदम (घाटिोपर पजश्चम), श्री.राजेश पिार (नायगाांि), श्री.राहूल िुल (दौंि), 
श्री.जयिुमार गोरे (माण), श्री.प्रशाांि ठािूर (पनिेल), श्री.समीर िुणािार 
(दहांगणघाट), श्री.महेश बालदी (उरण), श्री.अशमि साटम (अांधेरी पजश्चम), 
श्री.प्रमोद (राजू) रिन पाटील (िल्याण ग्रामीण), श्री.िुणाल पाटील (धळेु 
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ग्रामीण), श्री.राणाजगजीिशसांह पाटील (िळुजापरू), श्री.सशमर मेघे (दहांगणा), 
श्रीमिी श्िेिा महाले (धचखली), श्री.किसन िथोरे (मरुबाि), अॅि.आिाश 
फुां ििर (खामगाांि), श्रीमिी नशमिा मुांदिा (िेज), श्री.मांगेश चहाहाण 
(चाळीसगाि), श्री.शसध्दाथय शशरोळे (शशिाजीनगर), श्री.सधचन िल्याणशटे्टी 
(अक्िलिोट) :   सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१)    राज्य पररवहन महामींडळातील कमी वेतन, वेतन ननयभमत न 
भमळणे  व अन्य आधिाक समस्याींमळेु माहे माचा, २०२० पासनू ऑक््ोबर, 
२०२१ पयतं २३ कमाचार्याींनी,  तसेच सींगमनेर (जि.अहमदनगर) येिील एका 
एस्ी चालकाने वेतन न भमळाल्यामळेु ददनाींक २० सप् े्ंबर, २०२१ रोिी 
आणण शवेगाव रित (जि.अहमदनगर) पररवहन महामींडळाच्या आगारातील 
वाहन चालक श्री.ददलीप हररिाऊ काकड े याींनी दद.९ ऑक््ोबर २०२१ रोिी 
एस.्ी च्या मागील बािूस गळफास लावनू आत्महत्या केली, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, कोरोनामळेु राज्यातील एस्ी कमाचार्याींपकैी समुारे तीनश े
कमाचार्याींचा मतृ्य ू झालेला असनू अद्याप एकाही कमाचार्याच्या वारसाला 
नोकरीत सामावनू घेण्यात आलेले नाही तसेच केवळ दहा कमाचार्याींच्या 
वारसाींच पन्नास लाख रुपयाींचे अनदुान देण्यात आललेे आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३)  असल्यास,  महामींडळ तो्यात असल्याने या कमाचा-याींचे वेतन तसेच 
वदै्यकीय त्रबले काढण् यास महामींडळाकडून ददरींगा  केली िात असल् याचे 
ददनाींक १४ सप् ्ेंबर, २०२१ रोिी वा त् यासमुारास ननदशानास आले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, पररवहन महामींडळातील कमाचार्याींच्या महागा  व घर िाड े
ित्यामध्ये वाढ केली असली तरी कमाचार्याींना राज्य शासनात ववभलनीकरण 
करण्याची मखु्य मागणी मान्य न केल्याने कामगार सींयकु्त कृती सभमतीने 
उपोर्ण मागे घेतल्याचे िाहीर केल्यानींतरही राज्यातील अनेक आगारे बींद 
असल्याची व काम बींद आींदोलन सरुू असल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०२१ च्या 
चौथ्या आठवड्यात ननदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(५) असल्यास, राज्य पररवहन मींडळाच े सींपावर गेलेल्या ३७६ एस्ी 
कमाचार्याींना ननलींत्रबत करण्यात आल्याच े माहे नोव्हेंबर, २०२१ च्या दसुर्या 
आठवडयात ननदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(६)  असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीत काय आढळून आले व त्यानरु्ींगाने कमाचार्याींना प्रलींत्रबत आणण 
ननयभमत वेतन व वदै्यकीय देयके भमळणे, कोरोना व इतर कारणाींमळेु मतृ 
झालेल्या सवाच कमाचार्याींच्या वारसाींना नोकरी, अनदुान व इतर देय रक्कम 
देणे तसेच कमाचार्याींच े राज्य शासनात ववभलनीकरण करण्याबाबत कोणती 
कायावाही/उपाययोिना केल्या वा करण्यात येत आहेत, 
(७)  नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?    
  
अॅि. अतनल परब : (१) राज्य पररवहन महामींडळातील एकूण ३३ 
कमाचार्याींनी आत्महत्या केलेली आहे. तिावप, आत्महत्येची कारणे 
वेगवेगळया स्वरुपाची व भिन्न आहेत. 
    तसेच, श्री.ददलीप हरीिाऊ काकड े याींनी दद.२९.१०.२०२१ रोिी बसच े
पाठीमागील बािसू गळफास लावनू आत्महत्या केली आहे. सदर प्रकरणी 
शवेगाींव पो.स््े. दैनींददनी मध्ये अनसैधगाक मतृ्य ू म्हणून नोंद करण्यात 
आलेली आहे. 
(२) कोववड-१९ सींबींधधत कताव्य बिावताींना ३०३ कमाचार्याींचा मतृ्य ू झाला 
आहे. 
     कोरोनामळेु मतृ पावलेल्या अधधकारी/कमाचार्याींच्या वारसाींपकैी २२२ 
अवलींत्रबताींनी अनकुीं पा तत्त्वावर नोकरीसाठी अिा केलेले असनू त्यापकैी 
एकूण ३४ अवलींत्रबताींचे अनकुीं पा तत्त्वावरील नोकरीची प्रकरणे मींिूर करुन 
आतापयतं १० वारसाींना नोकरी देण्यात आली आहे व उवारीताींना ररक्त 
िागाींच्या उपलब्धतनेसुार नेमणुक देण्यात येत आहे. १९ अवलींत्रबताींनी नोकरी 
ऐविी रु.१० लाख इतके आधिाक सहाय्य भमळण्याबाबत अिा केले असनू, 
त्यापकैी ०६ अवलींत्रबताींची रु.१० लाख इतके आधिाक सहाय्य भमळणेबाबतची 
प्रकरणे मींिूर करण्यात आली आहेत. ८१ अवलींत्रबत हे भशक्षण घेत असल्याने, 
त्याींनी त्याींचा नेाकरीचा हक्क राखून ठेवलेला आहे व १२० अवलींत्रबताींनी 
अद्याप कागदपत्राींची पतुाता केलेली नाही. 
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     महाराषर राज्य मागा पररवहन महामींडळाच्या दद.०१.०६.२०२१ रोिीच्या 
पररपत्रकाींन्वये कोववड-१९ सींक्रमणाच्या कालावधीत प्रत्यक्ष प्रवाशाींच्या सींपकाात 
येणारे राज्य पररवहन कमाचारी म्हणिेच चालक/वाहक, चालक तिा वाहक, 
वाहतकू ननयींत्रक, सहा.वाहतूक ननरीक्षक व सरुक्षा रक्षक याींचा कोवीड-१९ च्या 
सींक्रमणामळेु मतृ्य ूझाल्यास त्याींना रु.५० लाखाींच ेववमा कवच/सानगु्रह सहाय 
लाग ू करण्यात आले आहे. कोरोनामळेु मतृ्य ु पावलेल्या १० कमाचा-याींच्या 
वारसाींना अ्ी व शतीच्या अधीन राहून रु ५० लाख रुपयाची आधिाक मदत 
देण्यात आली आहे. कोववड-१९ च्या प्रादिुाावामळेु मतृ्यमुखुी पडलेल्या परींत,ु 
रु.५० लाखाचे ववमा कवच/ सानगु्रह सहाय्यापासनु शासन ननकर्ामळेु पात्र न 
ठरलेल्या रा.प.अधधकारी व कमाचा-याींच्या कु्ुींत्रबयाींच्या वारसाींना अ्ी व 
शतीच्या अधीन राहुन रु.५ लाख आधिाक मदत देण्याबाबत महामींडळाचे 
पररपत्रक दद.३०.०९.२०२१ अन्वये सवा वविाग/ घ्काींना सचुना प्रसाररत 
करण्यात आल्या आहेत. 
(३) अींशत: खरे आहे. 
   कोववड-१९ या आिाराच्या सींसगाामळेु राज्य पररवहन महामींडळाचे उत्पन्न 
घ्ल्याने कमाचार्याींची वदै्यककय त्रबले व वेतन ववलींबाने होत होते, तिापी, 
राज्य शासनाने ददलेल्या आधिाक मदतीमळेु अधधकारी व कमाचार्याींना वेतन 
अदा करण्यात येत असनू, माहे नोव्हेंबर २०२१ अखेर पयतंचे वेतन  
महामींडळातील अधधकारी व कमाचारी याींना अदा करण्यात आलेले आहे. 
सद्यजस्ितीत कोणतहेी वेतन प्रलींत्रबत नसनू, ननधीच्या उपलब्धतनेसुार 
वदै्यककय त्रबलाींची देयके अदा करण्यात येत आहेत.       
(४) व (५) हे खरे आहे. 
(६) राज्य पररवहन महामींडळातील कमाचार्याींकडून होणार्या ववभलनीकरणाच्या 
मागणीच्या अनरु्ींगाने मा.उच्च न्यायालय, मुींब   याींनी ददलेल्या आदेशानसुार 
त्रत्रसदस्यीय सभमती गठीत करण्यात आली असनू, सभमतीचे कामकाि १२ 
आठवडयात पणूा करून त्याचा अहवाल मा.मखु्यमींत्री, महोदयाींना सादर करावा 
व  मा.मखु्यमींत्री, महोदयाींनी त्याींचे मत/भशफारशीसह मा.उच्च न्यायालय, 
मुींब  याींना सादर करावा, असे ननदेश मा.उच्च न्यायालयाने ददलेले आहेत. 
(७) प्रश्न उद्भवत नाही. 

-------------------------- 
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राज्यािील जजल्हा शशक्षण प्रशशक्षण सांस्थाांमधील अधधिारी 
िमयचाऱ्याांच्या िेिनाबाबि 

  

(१०) *  ३२६११   श्री.प्रमोद (राजू) रिन पाटील (िल्याण ग्रामीण) :   
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात प्रत्येक जिल्हातील प्रािभमक तसेच माध्यभमक भशक्षणासाठी सन 
१९९५-९६  करीता जिल्हा भशक्षण प्रभशक्षण सींस्िा स्िापन करण्यात आल्या 
असनू कोववड-१९ या महामारीमळेु गत ददड वर्ाापासनू त े आतापयतं 
राज्यातील शालेय ववद्याथ्यांचे भशक्षण ववववध माध्यमाद्वारे चाल ू
ठेवण्यासाठी जिल्हा भशक्षण प्रभशक्षण सींस्िाींचे िरीव योगदान असनू शाळा 
बींद असतानाही ऑनला न भशक्षण सरुु असल् याने तसेच स्वाध्यायपयतं 
ववववध उपक्रम ऑनलाइन सरुु करून मलुाींचे भशक्षण व भशक्षकाींचे प्रभशक्षण 
सरुु ठेवणार्या या सींस्िेतील अधधकारी व कमाचार्याींना ववना वेतन रहावे 
लागत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, कोववड-१९ महामारीत राज्यातील सदरहू ३३ जिल्हा भशक्षण 
प्रभशक्षण सींस्िाींची (डाए्) ननधी अपरुा पडत असनू, या सींस्िेतील रािपत्रत्रत 
अधधकारी तसेच कमाचार्याींना मागील पाच मदहन्याींपासनू माभसक वेतन 
आिभमतीस भमळालेले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अननयभमत व ववलींबाने होणार्या वेतनसींबींधी गत वर्ाात सवा 
अधधकारी व कमाचारी याींनी अिा, ववनींत्या व आींदोलने करुनही त्याींची दखल 
घेतली गेली नसल्याचे ननदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, डाए् च्या ३३ सींस्िाींमधील कमाचार्याींना माभसक वेतन अदा 
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. िषाय गायििाि : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) व (५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

----------------- 
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चांद्रपूर, गिधचरोली, भांिारा ि गोंददया या चार जजल् हयािील 

 धान उत् पादि शिेि-याांना बोनस ि धान खरेदीची  
उियररि रक् िम अदा िरण् याबाबि 

  

(११) *  ३३५५३   श्री.सधुीर मनुगांटीिार (बल्लारपरू), श्री.विनोद अग्रिाल 
(गोंददया) :   सन्माननीय अन् न ि नागरी परुिठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)   राज्यातील धान उत्पादक शतेकर्याींना दरवर्ी धानावर बोनस देण्यात 
येतो,  हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, ववशरे्त: चींद्रपरू, गडधचरोली, िींडारा व गोंददया  जिल् हयातील 
धान उत् पादक शतेक-याींना बोनस व धान खरेदीची उवाररत रक् कम अदा 
करण् याबाबत बल् लारपरू येिील लोकप्रनतननधी याींनी मा. अन् न व नागरी 
परुवठा व ग्राहक सींरक्षण मींत्री याींना ददनाींक ६.९.२०२१ रोिी वा त् या समुारास 
लेखी ननवेदन सादर केल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३)   असल्यास, या  जिल् हयातील धान उत् पादक शतेक-याींना सन २०२१ 
मधील व आधीच्या बोनसची रक् कम अदा न केल् यामळेु आधिाक अडचण 
ननमााण झाली असल्याने  त्रब-त्रबयाणे, खत,े कक्नाशक  व इतर शतेीववर्यक 
साधने खरेदी करणे शक्य होत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, उपरोक्त प्रकरणी  शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीत काय आढळून आले व त्यानरु्ींगाने कोणती कायावाही केली वा 
करण् यात येत आहे, 
(५)  नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. छगन भजुबळ :  (१)  हे खरे नाही.      
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) व (४) हे खरे नाही. 
  चींद्रपरू, गडधचरोली, िींडारा व गोंददया जिल््यातील शतेकर्याींना पणन 
हींगाम २०२१-२१ मध्ये व त्याआधीच्या ककमान आधारितु ककींमत योिनेंतगात 
खरेदी करण्यात आलेल्या धानाचे सींपणुा चुकारे तसेच देय असलेली सींपणूा 
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प्रोत्साहन राशी शतेकर्याींच्या बँक खात्यात ऑनला न पध्दतीने अदा 
करण्यात आली आहे. 
(५)  प्रश्न उद्भवत नाही. 

----------------- 
  
भुसािळ येथील ददपनगर थमयल पॉिर स्टेशनमध्ये टँिरमधनू मांजूर 

क्षमिेपेक्षा अधधि राखेची होि असलेली िाहिूि 
  

(१२) *  ३३३०२   श्री.सांजय साििारे (भसुािळ) :   सन्माननीय पररिहन 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  िसुावळ येिील ददपनगर िमाल पॉवर स््ेशनमध्ये राखेच्या 
वाहतकुीसाठी रस्त्याच्या दतुफाा मोठ मोठे ्ँकर उिे रहात असनू या ्ँकर 
मधून मींिूर क्षमतपेेक्षा अधधक राखेची वाहतकू होत असल्यामळेु रस्त्याची 
हानी होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी स्िाननक लोकप्रनतननधीनी वाहतकू शाखा, 
िळगाव याींचकेड ेददनाींक ०४ िून,२०२१ रोिी तक्रार केली आहे,  हे ही खरे 
आहे काय 
(३)  असल्यास, उक्त तक्रारीनसुार शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीत काय आढळून आले व त्यानरु्ींगाने यात दोर्ी आढळलेल्याींवर 
कोणती कारवा  केली वा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

  
अॅि. अतनल परब : (१) होय. 
     माहे िुन-२०२१ पासनू उप प्रादेभशक पररवहन अधधकारी, िळगाींव 
कायाालयातील वायवेुग पिकाच्या तपासणी अींतगात िारक्षमतपेेक्षा िास्त 
मालाची वाहतकू होत असल्याबाबत ननषपन्न झाले आहे. तिावप, राख वाहून 
नेणा-या अविड मालवाहू वाहनामळेु िळगाींव जिल्हयातील रस्त ेखराब ककीं वा 
हानी होत असल्याची बाब सींबींधधत रस्ता प्राधधकरणाकडून कळवण्यात आलेली 
नाही.   
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(२)  मा.ववधानसिा सदस्य, िसुावळ श्री. सींिय सावकारे याींनी याबाबत 
उपप्रादेभशक पररवहन कायाालय िळगाींव याींचकेड े दद. ०४.०६.२०२१ रोिी 
पत्राद्वारे व्हॉ्स अप वर तक्रार केलेली आहे. 
(३) उप प्रादेभशक पररवहन कायाालय, िळगाींव कायाालयाच्या वायवेुग 
पिकाच्या कारवा  अींतगात माहे िून २०२१ पासनू ददपनगर पररसरात राख 
वाहतकू करणा-या एकूण २२७० अविड वाहनाींची तपासणी करण्यात आलेली 
असनू २६ वाहने िारक्षमतपेेक्षा िादा िार वाहतकू करीत असल्याच ेआढळून 
आले आहे.  सींबींधधत वाहन धारकाींकडून ननयमाप्रमाणे दींडात्मक कारवा  
अींतगात  १३,४०,४००/- रुपये तडिोड शलु्क वसलू करण्यात आले आहे. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

----------------- 
 राज्य पररिहन महामांिळाच्या सांपाि सहभागी चालि, िाहि ि इिर 
िमयचाऱ्याांिर िारिाई िरण्याबाबि िाढलेल्या आदेशाबाबि 
  

(१३) *  ३५४७७   श्री.किसन िथोरे (मरुबाि) :   सन्माननीय पररिहन मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)   राज्यातील राज्य पररवहन महामींडळाच्या वाहन चालक, वाहक व 
कमाचार्याींनी सींपात सहिाग घेतल्यास त्याींच्यावर ननलींबनाची ककीं वा एक 
मदहन्याचे वेतन कपात करण्याच े आदेश महामींडळाच्या अधधकार्याींनी 
काढल्याचे माहे ऑक््ोबर २०२१  मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आल े
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व तदनसुार ननलींबनाचे ककीं वा एक मदहन्याचे वेतन कपात 
करण्याचे आदेश काढून महामींडळाच्या कमाचार्याींच्या अधधकारावर गदा 
आणणार्या सींबींधधत अधधकार्याींवर कोणती कारवा  केली वा करण्यात येत 
आहे. 
(३)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

(उत्िर आले नाही.) 
----------------- 
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जि (जज.साांगली) िालुक्यािील सिय योजनाांअिगयि मांजूर योजनाांपैिी 

बांद योजनाांची चौिशी िरुन पुन्हा योजना सुरु िरण्याबाबि 
  

(१४) *  ३४७४६   श्री.विक्रमशसांह सािांि (जि) :   सन्माननीय पाणीपरुिठा 
ि स्िच्छिा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  ित (जि.साींगली) तालकु्यासाठी ग्रामीण पाणीपरुवठा योिनेतींगात ववववध 
(हेड) सींज्ञे अींतगात ९३ योिना सन २०१९-२० सालापयतं मींिूर व २१ योिना 
अपणूा असनू ७२ योिना कायााजन्वत असल्या तरी दरवर्ी िानेवारी नींतर या 
योिना पाण्याअिावी १०० ्क्के बींद पडतात, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, सन २००६-०७ पासनू राषरीय पेयिल योिने अींतगात मींिूर 
२३  पाणीपरुवठा योिनाींपकैी १० योिनाींचे ७५ त े९० ्क्के काम सरुु असणे, 
केवळ १ योिनेचे काम १०० ्क्के सरुु असनू उवारीत ११ योिनाींचे काम बींद 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३)  असल्यास, ित तालकु्यात खात्रीशीर िलस्त्रोत उपलब्ध नसताना पाणी 
परुवठा वविागाने अधधकारी व ठेकेदार याींच्या सींगनमताने सरुु केलेल्या 
योिना ननरुपयोगी अिवा बींद असल्याने पाण्याच े अधधग्रहण व ्ँकरसाठी 
समुारे १६ त े२० को्ी रुपये खचा होत असल्याचे ननदशानास आले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४)  असल्यास, उपरोक्त सवा योिनाींतगात मींिूर योिनाींपकैी १०० ्क्के बींद 
असलेल्या योिनाींची चौकशी करुन त्या पनु्हा पणुा क्षमतनेे सरुु करणे तसेच 
ननकृष् व बोगस अकायाक्षम योिना राबववण्या-या अधधकारी व ठेकेदाराींवर 
कारवा  करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
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श्री. गलुाबराि पाटील : (१) अींशत: खरे आहे.   
     ७९ योिना पणूा करून ग्रामपींचायतीकड ेहस्ताींतरीत करण्यात आलेल्या 
आहेत. २१ योिना आधिाकदृष्या अपणूा आहे व त्याींची कामे प्रगतीपिावर 
आहेत. माचा, २०१२ त े२०१४ व माचा २०१७ त े२०१९ या कालावधीमध्ये ९६ 
गावातील स्त्रोत कोरड े पडल्याने ्ँकरने पाणीपरुवठा करण्यात आला होता. 
सन २०२०-२०२१ मध्ये गावातील स्त्रोतामधून पाणीपरुवठा सरुु असल्याने 
एकही ्ँकर लागला नाही. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
     ३० योिनाींपकैी २० योिनाींची कामे पणूा करून त्या ग्रामपींचायतीस 
हस्ताींतरीत करण्यात आलले्या आहेत व १० योिनाींची काम े प्रगतीपिावर 
असनू, डडसेंबर, २०२१ पयतं सदरील योिनाींची कामे पणूा करणेबाबत जिल्हा 
पररर्द स्तरावर ननयोिन करण्यात आलेले आहे. 
(३) अींशत: खरे आहे.  
     सदरील प्रत्येक योिनेतील सरपींच/ अध्यक्ष पाणी परुवठा सभमती, 
ताींत्रत्रक सेवा परुवठादार याींनी ग्रामसिेमध्ये चचाा करून व वररषठ िवूजै्ञाननक 
याींनी त्याच पररसरातील िवळील असलेल्या तलावालगत उद्भव सचूवनू 
योिना तयार करण्यात आलेल्या होत्या. माचा, २०१२ त े२०१४ व माचा २०१७ 
त े २०१९ या कालावधीमध्ये ९६ गावातील स्त्रोत कोरड े पडल्याने ्ँकरने 
पाणीपरुवठा करण्यात आला होता. सन २०२०-२०२१ मध्ये गावातील 
स्त्रोतामधून पाणीपरुवठा सरुु असल्याने एकही ्ँकर लागला नाही. 
(४) ११४ योिनाींपकैी १४ योिना आर.आर.सी. मध्ये  व २१ योिना 
प्रगतीपिावर आहेत. प्रगतीपिावरील  व आर.आर.सी. मध्ये असलेल्या 
योिनेतील अजस्तत्वातील उपाींगातनू पाणीपरुवठा सरुु असनू, या सवा 
योिनाींबाबत ग्राम पाणी परुवठा व स्वच्छता सभमतीच्या जिल्हास्तरीय 
बठैकीमध्ये माहे डडसेंबर, २०२१ अखेर योिना पणूा करण्याबाबत ननयोिन 
करण्यात आले आहे. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.  

----------------- 
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भांिारा (िा. जज. भांिारा) येथील बांद पिलेल्या इांग्रजी माध्यमाच्या 
शाळेिील आर.टी.ई.अांिगयि शशिणाऱ्या विद्याथ्यायना अतिररक्ि जागा 

उपलब्ध िरून सामािून घेण्याबाबि 
  

(१५) *  ३२९२४   श्री.नरेंद्र भोंििेर (भांिारा) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िींडारा (ता. जि. िींडारा) येिील कोरोना काळात स्वयींअिासहाजय्यत 
तत्वावर सरुु असणार्या इींग्रिी माध्यमाच्या शाळा बींद पडल्याने मा डस 
आ ि इीं्रनशनल स्कूल, अींकुर ववद्यामींददर व स्वामी अवदेशानींद पजब्लक 
स्कूल वरठी, पींचायत सभमती मोहाडी या तीन शाळा सन २०२१-२२ या 
शकै्षणणक सत्रात बींद झाल्याचे ननदशानास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आर.्ी. . २५% अींतगात ववद्याथ्याचंे व अनतररक्त िागा 
उपलब्ध करून समायोिन करण्यासींदिाात भशक्षणाधधकारी प्रािभमक िींडारा 
याींनी भशक्षण सींचालक, पणेु याींना अगे्रवर्त करून भशक्षण सींचालक याींनी 
अप्पर मखु्यसधचव, शालेय भशक्षण, मींत्रालय, मुींब  याींना ददनाींक २६ ऑगस््, 
२०२१ रोिी वा त्या समुारास प्रस्ताव सादर केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ववद्याथ्यांचे शकै्षणणक नकुसान ्ाळण्यासाठी 
त्याचे समायोिन करण्यासींदिाात स्िाननक लोकप्रतीननधीींना अप्पर मखु्य 
सधचव, शालेय भशक्षण वविाग, मींत्रालय, मुींब  याींना ददनाींक २१ सप् े्ंबर, 
२०२१  रोिी वा त्यासमुारास लेखी ननवेदनाद्वारे मागणी केलेली आहे हे ही 
खरे आहे काय 
(४) असल्यास, याबाबत ववद्याथ्यांच े नकुसान होऊ नये, यासाठी ७ 
शाळाींमध्ये अनतररक्त तकुडीवाढ अिवा प्सींख्या वाढीसींदिाात ५८ व १६ असे 
एकूण ७४ ववद्याथ्यांचे समायोिन करता यावे व सादर केलले्या प्रस्तावात 
मागणी केलेल्या ६ शाळाींमध्ये अनतररक्त िागा उपलब्ध करून देण्यासींदिाात 
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. िषाय गायििाि : (१), (२) व (३) हे खरे आहे. 
(४) शासन पत्र दद.२४/११/२०२१ अन्वये भशक्षण सींचालक (प्रािभमक), महाराषर 
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राज्य, पणेु, भशक्षणाधधकारी (प्रािभमक), जिल्हा पररर्द, िींडारा याींना बींद 
पडलेल्या ३ शाळेतील ववद्याथ्यांच्या समायोिनाबाबत आवश्यक सचूना 
देण्यात आल्या आहेत. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

----------------- 
  
जािेगाि (िा.गेिराई, जज.बीि) येथील ग्रामीण पाणीपुरिठा योजनेि 

झालेला गैरहायिहार 
  

(१६) *  ३३३५४   श्री.लक्ष्मण पिार (गेिराई) :   सन्माननीय पाणीपरुिठा 
ि स्िच्छिा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)   िातगेाव (ता.गेवरा , जि.बीड) येिील ग्रामीण पाणीपरुवठा योिनेत 
श्री.मसुळे एन.एस. याींनी ग्रामसेवक पदावर नसताना १६ लाख २८ हिार ६७३ 
रुपये उचलनू भ्रष्ाचार केला असल्याचे दद.२३ फेब्रवुारी, २०२१ रोिी वा 
त्यासमुारास ग् ववकास अधधकारी पींचायत सभमती गेवरा  व कायाकारी 
अभियींता ग्राभमण पाणीपरुवठा योिना याींनी ददलेल्या अहवालातनू ननदशनाास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२)   असल्यास, स्िाननक लोकवप्रतननधी याींनी ददनाींक २१ िुल,ै २०२१ रोिी 
मखु्य कायाकारी अधधकारी जिल्हा पररर्द बीड याींना सदर प्रकार ननवेदनाद्वारे 
ननदशानास आणून ददला होता, हे ही खरे आहे काय, 
(३)  असल्यास, ग्ववकास अधधकारी व कायाकारी अभियींता, ग्रामीण 
पाणीपरुवठा योिना याींच्या लेखी अहवालानींतरही सदर योिनेत कुठलाही 
भ्रष्ाचार झाला नसल्याचे उप मखु्य कायाकारी अधधकारी (पीं.) जिल्हा पररर्द 
बीड याींनी लोकवप्रतनीधीींना लेखी कळववले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४)  असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी सखोल चौकशी होण्यासाठी शासनाकडून 
ववशरे् चौकशी सभमती ननयकु्त करण्यात आली आहे काय ककीं वा करण्यात 
येणार आहे, 
(५)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. गलुाबराि पाटील :  (१) व (२) हे खरे आहे. 
(३) हे खरे आहे. उप मखु्य कायाकारी अधधकारी, जिल्हा पररर्द (पीं.) याींनी 
ददनाींक ०६.०९.२०२१ रोिीच्या पत्रान्वये लोकप्रनतननधीींना लेखी कळववले आहे. 
(४) होय. वविागीय आयकु्त, औरींगाबाद वविाग याींचे स्तरावरून चौकशी 
करण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

----------------- 
  
जनिा एज्यूिेशन सोसायटी, अांजनी खदुय, (िा. लोणार, जज. बुलढाणा) 
या सांस्थेने अल्पसांखयाि दजाय प्राप्ि होण्यासाठी बनािट दस्िाऐिज 

सादर िेल्याबाबि 
 (१७) *  ३४८७५   श्री.सांजय गायििाि (बलुढाणा) :   सन्माननीय 
अल्पसांखयाांि वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  िनता एज्यकेूशन सोसाय्ी, अींिनी खुदा (ता. लोणार, जि. बलुढाणा) 
या सींस्िलेा अल्पसींख्याक दिाा प्राप्त करण्यासाठी बनाव् दस्ताऐवि सादर 
करुन शासनाची ददशािलू केल्याचे ननदशानास आल्याने सींबधधत दोर्ीींवर 
फौिदारी स्वरुपाच े गनु्हे दाखल करुन सदर कायावाहीचा अहवाल सादर 
करण्याचे आदेश माध्यभमक भशक्षण वविाग, जिल्हा पररर्द, बलुढाणा याींनी 
ददनाींक २५ ऑगस््, २०२० रोिी वा त्यासमुारास मखु्याध्यापक, िनता 
ववद्यालय व कननषठ महाववद्यालय, बलुढाणा याींना ददले होत,े हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने सींबींधधत दोर्ीींवर फौिदारी गनु्हे 
दाखल करण्यासींदिाात कोणती कायावाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(३)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 श्री. निाब मशलि : (१) होय, 
(२) सदर प्रकरणी जिल्हाधधकारी, बलुढाणा याींच्या स्तरावर कायावाही सरुु 
आहे. 
(३) प्रश्न उद्भवत नाही. 

----------------- 
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राज्यािील शाळाांना प्रचशलि तनयमानुसार अनुदान शमळणेबाबि 

  

(१८) *  ३५८६४   श्री.अतनल बाबर (खानापरू) :   सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील सवा अींशतः अनदुाननत, अघोवर्त, त्रु् ी–अपात्र शाळाींना १०० 
्क्के प्रचभलत ननयमानसुार अनदुान द्यावे व इतर प्रलींत्रबत मागण्याींसाठी 
ववनाअनदुाननत भशक्षक राज्यिरात ढोलबिाव आणण घी्ं ानाद आींदोलन 
करणार असल्याचे नकुतचे माहे ऑक््ोंबर, २०२१ मध्ये वा त्या दरम्यान 
ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील सवाच ववनाअनदुाननत शाळा १०० ्क्के प्रचभलत 
ननयमानसुार अनदुानास पात्र असतानाही काही शाळाींना २० ्क्के तर काही 
शाळाींना ४० ्क्के तर अनेक शाळाींना अद्याप कोणतहेी अनदुान देण्यात 
आले नाही हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायावाही केली आहे वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. िषाय गायििाि :  (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) 
    शासन ननणाय,दद.१९.०९.२०१६ अन्वये “ववना अनदुान” व “कायम ववना 
अनदुान” तत्वावर परवानगी ददलेल्या व मलू्याींकनात पात्र घोवर्त करण्यात 
आलेल्या मान्यताप्राप्त खािगी प्रािभमक व माध्यभमक शाळाींना द्यावयाच्या 
अनदुान सतु्रामध्ये सधुारणा करून सरसक् २० ्क्के प्रमाणे अनदुान 
देण्याबाबतचे आदेश  ननगाभमत करण्यात आले आहेत. तसेच, मान्यताप्राप्त 
खािगी प्रािभमक, माध्यभमक व उच्च माध्यभमक शाळा/ तकुडया/ अनतररक्त 
शाखा याींना २० ्क्के अनदुान देणे व यापवूी २० ्क्के अनदुान सरुू 
असलेल्या शाळाींना वाढीव ्प्पा अनदुान देण्याबाबत मींत्रीमींडळाच्या 
दद.१४.१०.२०२० रोिी झालले्या बठैकीत “राज्याची आधिाक जस्िती ववचारात 
घेता,अनदुानासाठी पात्र असलेल्या प्रािभमक/ माध्यभमक व उच्च माध्यभमक 
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शाळाींना २० ्क्के अनदुानाची रक्कम देय राहील व  याआधीच २० ्क्के 
अनदुान घेण्यार्या प्रािभमक/माध्यभमक व उच्च माध्यभमक शाळा/तकुडया/ 
अनतररक्त शाखा याींना वाढीव २० ्क्के अनदुानाची रक्कम कायम राहील” 
असा ननणाय दद.०४.१२.२०२० च्या शासन ननणायान्वये घेण्यात आला आहे. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

अांजनगाि,सुजी ( जज.अमराििी) येथे अिैध गुटखा  
विक्री होि असल्याबाबि 

  

(१९) *  ३४००१   श्री.बळिांि िानखि े(दयायपरू), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.अशमि झनि (ररसोि), श्री.वििास ठािरे (नागपरू पजश्चम), श्री.सरेुश 
िरपिुिर (पाथरी), श्री.पथृ् िीराज चहाहाण (िराि दक्षक्षण), श्रीमिी सलुभा 
खोििे (अमराििी), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.दहरामण खोसिर 
(इगिपरूी), श्री.सांजय जगिाप (परुांदर), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर) :   
सन्माननीय अन्न ि षषध प्रशासन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) अींिनगाव, सिुी (जि.अमरावती) येिील काही व्यक्तीींनी मोठया प्रमाणात 
अवधै गु् ख्याची साठवणकू करुन शहरासह तालकु्याींत व ग्रामीण िागाींत 
गु् खा ववक्री सरुु केली असल्याच ेददनाींक २२ िुल,ै २०२१ रोिी वा त्या 
समुारास ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, तसेच 
सींबींधधताींववरुध्द कोणती कारवा  केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
िॉ. राजेंद्र शश ांगणे :  (१) हे अींशत: खरे आहे. 
(२) यासींदिाात शासनाने चौकशी केली असनू धाडी, अींिनगाव सिुी येिील 
धाडीमध्ये रु. २८८०/- ककींमतीचे ववमल पान मसालाचे २४ पॅके्/नग रु. 
६१५०/- ककींमतीचे पानबहार मसालाचे ४१ पॅके्/नग असा एकूण रु. ९०३०/- 
ककींमतीचा प्रनतबींधीत अन्न पदािााचा साठा िप्त करण्यात आला. 
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   आरोपीींववरुध्द पोलीस स््ेशन, अींिनगाव सिुी येि ेप्रिम खबरी अहवाल 
क्र.०५२२ दद.१८.०७.२०२१ रोिी दाखल करण्यात आला आहे. पोलीसाींमाफा त 
पढुील तपास सरुु आहे. 
(३) प्रश्न उद्भवत नाही. 

----------------- 
िरांदळे िुां देिािी (िा.िणििली, जज.शसांधदुगुय) येथील नळपाणी  
पुरिठा योजनाांच् या िामाांना आिश्यि परिानग्या न घेिा  

िायायरांभ आदेश ददल्याबाबि 
  

(२०) *  ३५४८९   श्री.भरिशठे गोगािले (महाि) :   सन्माननीय 
पाणीपरुिठा ि स्िच्छिा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  तरींदळे, कुीं देवाडी (ता.कणकवली, जि.भस ींधुदगुा) येिील मखु्यमींत्री पेयिल 
कायाक्रम सन २०१७-१८ अींतगात मींिूर झालेल्या नळपाणी परुवठा योिनेच्या 
कामाला ननयमबा्य मींिरुी ददली असल्याची खो्ी मादहती सिागहृात 
प्रश्नोत्तराच्या तासाच्या वेळी देऊन सिागहृाची  ददशािलू केल्या प्रकरणी 
कायाकारी अभियींता, ग्रामीण पाणीपरुवठा, जिल्हा पररर्द भसींधुदगुा, याींच्यावर 
कारवा  करण्याची मागणी लोकप्रनतननधीींनी मा.पाणीपरुवठा व स्वच्छता, 
मींत्री, महाराषर राज्य याींच्याकड े ददनाींक २३ सप् े्ंबर, २०२१ रोिी वा 
त्यासमुारास ननवेदनद्वारे केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, प्रशासकीय मान्यततेील अ्ीशतीपकैी अ् क्र. ३ मध्ये 
योिनेसाठी आवश्यक िसूींपादन व इतर सवा परवानग्या प्राप्त झाल्याभशवाय 
योिनेच्या ननववदा मागववण्यात येऊ नयेत असे नमदू असताना कायाकारी 
अभियींता, ग्रामीण पाणीपरुवठा वविाग, जिल्हा पररर्द भसींधुदगुा याींनी 
कायाारींि आदेश ददला असल्याचे सामाजिक कायाकत े याींना प्राप्त मादहती 
अधधकारातनू ननदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३)  असल्यास, िनमादहती अधधकारी तिा शाखा अभियींता याींनी मादहतीच्या 
अधधकारात उत्तर देताना सदर योिनेचा उद्भव हा तरींदळे धरणातील सींपाददत 
क्षेत्रात प्रस्ताववत असनू सींपाददत क्षते्रात ववहीर खोदकाम व बाींधकाम 
करण्यासाठीची परवानगी सींबींधधत पा्बींधारे खात्याकडून प्राप्त न झाल्याने 
बाींधकाम झाले नसल्याचे नमदू केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, प्रशासकीय मान्यततेील अ्ीशतीपकैी अ् क्र. ३ चा िींग 
केल्याप्रकरणी सवा परवानग्या प्राप्त करण्या अगोदर ननववदा मागवणार्या व 
कायाारींि आदेश देणार्या कायाकारी अभियींता ग्रामीण पाणीपरुवठा वविाग 
जिल्हा पररर्द भसींधुदगुा याींचेवर भशस्तिींगाची कारवा  करण्यात यावी अशा 
आशयाची तक्रार मा.स्वच्छता मींत्री याींचकेड ेकेली होती, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उपरोक्त तक्रारीच्या अनरु्ींगाने कायाकारी अभियींता, ग्रामीण 
पाणीपरुवठा वविाग जिल्हा पररर्द, भस ींधुदगुा याींचेवर कोणती कारवा  केली, 
त्याची सद्य:जस्िती काय आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. गलुाबराि पाटील :  (१) हे खरे आहे. 
(२) मींिूर अींदािपत्रकामध्ये प्रस्ताववत िागेचे िसुींपादन करणे आवश्यक 
नाही. त्यामळेु कामाचा कायाारींि आदेश ददनाींक २१ फेब्रवुारी,२०१८  रोिी 
देण्यात आला आहे. 
(३) मींिूर अींदािपत्रकातील ििूल दाखल्यानसुार व पवुा व्यवहारता 
अहवालानसुार उद्भव ववहीरीची िागा धरणातील सींपाददत क्षेत्रामध्ये येत नाही. 
(४)  होय. 
(५) सदर प्रकरणी आवश्यक कायावाही शासन स्तरावरुन सरुु आहे. 
(६) प्रश्न उद्भवत नाही. 

----------------- 
  
िेज (जज.बीि) िालुक् यािील शासनाने अधधग्रदहि िेलेल्या बोअर ि 

विदहरीांच ेपैसे शिेिऱ्याांना देण्याबाबि 
  

(२१) *  ३५१२९   श्रीमिी नशमिा मुांदिा (िेज) :   सन्माननीय पाणीपरुिठा 
ि स्िच्छिा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  केि (जि.बीड) तालकु्यातील सन २०१९-२०२० मध्ये तहभसल 
कायाालयामाफंत उन्हाळ्यातील पाणी ी्ंचा  काळात शासनाने शतेक-याींच्या 
बोअर व ववदहर अधधग्रहीत केल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, शतेक-याींनी त्याींच्या शतेातील वपक वाया घालवनू नागरीकाींना 
व िनावराींना वपण्यासाठी पाणी उपलब्ध करुन ददले परींत ुसन २०१८-२०१९ व 
२०१९-२०२० मध्ये अधधग्रहीत केलेल्या बोअर व ववदहरचे पसै े अद्यापही 
भमळाले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३)  असल्यास, शतेक-याींनी अधधग्रहनाचा मावेिा भमळवण्यासाठी केि 
तहभसल कायाालयामध्ये मागणी करुनही कायावाही झाली नाही, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४)  असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीत काय आढळून आले व त्यानरु्ींगाने कोणती कारवा  केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. गलुाबराि पाटील :  (१)  होय,    
(२)  नाही,  
    अधधग्रहीत केलेल्या बोअर व ववदहरीकरीता ननधी सींबींधधत शतेक-याींच्या 
बँक खाती िमा करण्यात आलेला आहे. 
(३), (४) व (५)  प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

अिोला (जज.अिोला) येथील राज् य मागय पररिहन विभागाच्या 
आस् थापने अांिगयि त्रबांद ुनामािली प्रमाणणि नसिाांना 
पदोन् निी/तनयुक् िी प्रकिया राबविण् याि आल् याबाबि 

  

(२२) *  ३५२४२   श्री.रणधीर सािरिर (अिोला पिूय) :   सन्माननीय 
पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अकोला (जि.अकोला) येिील राज् य मागा पररवहन वविागाच्या आस् िापने 
अींतगात त्रब ींद ु नामावली प्रमाणीत नसताींना माहे नोव् हेंबर, २०२० मध् ये 
पदोन् नती/ननयकु् ती बाबत प्रक्रीया राबववण् यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर प्रकरणी वविागीय आयकु् त, अमरावती कायाालयातील 
सहाय्यक आयकु् त तसेच मागास वगाकक्ष याींनी त्रब ींद ु नामावली प्रमाणीत 
नसताींना पदोन् नती/ननयकु् तीची कायावाही करणे ननयमबा्य असल् याच ेपत्र क्र. 
बीबीसी/अका-२/प्रक५०८/२०२० ददनाींक २३ नोव्हेंबर, २०२० अन् वये त् याींनी 
वविाग ननयींत्रक, अकोला याींना कळववले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानरु्ींगाने त्रब ींदनुामावली मींिरु नसताींना पदोन् नती/ 
ननयकु् ती प्रकक्रया राबववणार्याींची चौकशी होऊन त्याींचेवर कारवा  करण्याबाबत 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४)   नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
अॅि. अतनल परब :  (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) होय. 
    सहायक आयकु्त, मागासवगा कक्ष, अमरावती याींच्या दद.०५.१०.२०२० व 
दद.२३.११.२०२० च्या पत्रान्वये ननयकु्ती/पदोन्नती प्रकक्रया िाींबववण्यात आली 
असनू, मा.न्यायालयाच्या आदेशाभशवाय कोणालाही नेमणूक, बढती वा 
वविागात रुिू करुन घेण्यात आले नसल्याचे सरुक्षा व दक्षता अधधकारी, 
राज्य पररवहन अकोला वविाग याींच्या दद.३०.०८.२०२१ रोिीच्या अहवालात 
नमदू केले आहे. 
(३) सदर प्रकरणी राज्य पररवहन महामींडळाच्या सरुक्षा व दक्षता खात े
याींचेमाफा त प्राप्त अहवालास अनसुरुन महामींडळाच्या भशस्त व आवेदन 
कायापध्दती अींतगात सक्षम प्राधधकारी याींचकेड ेप्रकरण सादर करण्यात आल े
आहे. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

----------------- 
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बुलढाणा जजल्हयाि धान्याचा गैरहायिहार िरणाऱ्याांिर  
िारिाई िरण्याबाबि 

  

(२३) *  ३३४७९   श्री.सांजय रायमलुिर (मेहिर) :   सन्माननीय अन् न ि 
नागरी परुिठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) बलुढाणा जिल्हयातील बीपीएल आणण अींत्योदय भशधापत्रत्रकाींधारकाींना 
ननकृष् दिााचे धान्य वा्प होत असल्याच्या तक्रारीींकड ेदलुाक्ष होत असल्याने 
लािाथ्यांची उपासमार होत असल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०२१ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२)   तसेच मेहकर तहभसल कायाालयात ( जि.बलुढाणा) ददनाींक ९ ऑगस््, 
२०२१ रोिी घेण्यात आलले्या दक्षता सभमतीच्या बठैकीत अन्न व नागरी 
परुवठा वविागाच्या अनेक गरैकारिाराबाबत सववस्तर चचाा करुन योग्य ती 
कारवा  करण्याचे ननदेश देण्यात आले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३)   असल्यास, सदर बठैकीत भशधापत्रत्रका धारकाींना पींतप्रधान गरीब 
कल्याण योिनेच्या माध्यमातनू देण्यात येत असलेले मोफत धान्य लािािी 
धान्य माकफयाींना ववकत असल्याच े ननदशानास आल ेआहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानरु्ींगाने धान्य माफीयाींवर तसेच लािधारकाींवर 
कारवा  करण्याचे ननदेश तहभसलदाराींना देण्यात आले आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(५) असल्यास,  प्रश्न िाग २ मध्ये ददलेल्या ननदेशानसुार आतापयतं ककती 
िणाींवर व कोणत्या कलमान्वये कारवा  केली वा करण्यात येत आहे तसेच 
केलेल्या कायावाहीची सद्यःजस्िती काय आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. छगन भजुबळ :  (१) हे खरे नाही.  
(२) अींशत: खरे आहे. दद. ९.८.२०२१ च्या तालकुा दक्षता सभमतीच्या बठैकीत 
लक्ष्य ननधााररत सावािननक ववतरण व्यवस्िेमध्ये अधधक पारदशाकता 
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येण्याच्या दृष्ीने योग्य ती कायावाही करण्याच ेननदेश देण्यात आले आहेत. 
(३) अींशत: खरे आहे. मौिे िानेफळ व मौि ेचायगाव, तालकुा-मेहकर या 
दठकाणी लक्ष्य ननधााररत सावािननक ववतरण व्यवस्िेअींतगात देण्यात येत 
असलेले अन्नधान्य लािािी धान्यमाकफयाींना ववकत असल्याचे ननदशानास 
आले आहे.  
 (४) व (५) जिल्हा परुवठा अधधकारी, बलुढाणा याींच्याकडून प्राप्त 
अहवालानसुार मौिे िानेफळ व मौिे चायगाव, तालकुा-मेहकर या दठकाणी 
पकडलेला ताींदळु ज्या व्यक्तीींकडून िप्त करण्यात आला त्याींच्यावर 
िीवनावश्यक वस्त ु अधधननयम, १९५५ च्या कलम ३ व ७ अन्वये गनु्हा 
दाखल करण्यात आलेला आहे. तसेच सदर व्यक्तीींनी कोणत्या लािाथ्यांकडून 
धान्य घेतले याबाबत पोलीस तपास सरुु आहे. 
    मौिे िानेफळ येिे िप्त करण्यात आलेल्या २१.११ जक्वी्ं ल ताींदळाची 
जिल्हाधधकारी, बलुढाणा याींनी ददलेल्या आदेशाींनसुार ववल्हेवा् लावण्यात 
आली आहे. 
    मौिे चायगाव येिे िप्त केलले्या ३ जक्वी्ं ल ताींदळाबाबत सींबींधधताींवर 
िीवनावश्यक वस्त ु अधधननयम, १९५५ च्या कलम ६ (ब) अन्वये कारणे 
दाखवा नो्ीस बिावण्यात आली आहे. 
(६) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

अांबाझरी उद्यान पररसर (नागपूर) येथील िॉ.बाबासाहेब आांबेििर 
भिनच ेपुनयतनमायण िरण्याबाबि 

  

(२४) *  ३५३७८   श्री.वििास ठािरे (नागपरू पजश्चम), श्री.सरेुश िरपिुिर 
(पाथरी), श्रीमिी प्रतिभा धानोरिर (िरोरा), श्रीमिी सलुभा खोििे 
(अमराििी), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी) :   सन्माननीय पययटन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपरू येिील अींबाझरी उद्यान पररसर ववकास या प्रकल्पासाठी येिे 
असलेले डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर स्मतृी स्मारक साींस्कृनतक िवन पाडण्यात 
आले आहे हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, या प्रकल्पाच्या नव्या प्रस्तावात या स्मारकाच्या पनुाबाींधणीचा 
कोणताही लेखी प्रस्ताव नाही त्यामळेु येिील आींबेडकरी िनतते असींताेेर् 
पसरला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यासींदिाात शासनाने मादहती घेवनू सदरील साींस्कृनतक िवन 
तातडीने उिारण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 श्री. आददत्य ठािरे :  (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) अींबाझरी उद्यान पररसर ववकास प्रकल्पाच्या प्रस्ताववत बहृत ्
आराखड्यात सदर स्मारकाची तरतदू करण्यात आलेली असनू आवश्यक 
सवा वधैाननक परवानग्या प्राप्त झाल्यानींतर सदर काम हाती घेण्यात ये ल.  
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

----------------- 
मुांबईिील खारफुटीांच्या सांरक्षणाथय उपाययोजना िरणेबाबि 

 (२५) *  ३४१२३   िॉ.भारिी लहाहेिर (िसोिा) :   सन्माननीय मखुयमांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  मुींब त खारफु्ी लागवडीसाठी आवश्यक िभमनीचा अींदाि नसताना 
चारकोप, मनोरी आणण िाींडूप येिे ५७ हेक््रवर काींदळवन कक्षाने केलेली 
खारफु्ीींची लागवड अयशस्वी ठरली असल्याच े माहे िुल,ै २०२१ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, खारफु्ीींच्या सींरक्षणािा सन २०१२-१३ या वर्ाात चारकोप 
येिे १९ हेक््रपके्षा अधधक िागेवर ८४ हिार ९७० रोपे लावली होती त्यापकैी 
३० ्क्के झाड ेमाहे ऑक््ोबर, २०१४ पयतं नष् झाली असनू उवारीत झाड े
नष् होण्याच्या मागाावर असल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०२१ मध्ये ननदशानास 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानरु्ींगाने शासनाने काींदळवन क्षेत्र सरुक्षक्षत 
राहण्याच्या दृष्ीने कोणती कायावाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
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(४)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

(उत्िर आले नाही) 
 

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

राज्यािील परीिहन महामांिळाच्या चालि िसेच िाहिाांच्या 
विश्राांिीगहृािील गैरसोईंबाबि 

  

(२६) *  ३४४८२   श्री.चेिन िपेु (हिपसर), श्री.सतुनल दटांगरे (ििगाि शरेी), 
श्री.अशोि पिार (शशरुर), श्री.रोदहि पिार (िजयि जामखेि) :   सन्माननीय 
पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषर राज्य मागा पररवहन महामींडळाचे चालक तसेच वाहक ग्रामीण 
िागात रात्रीच्या वेळी वास्तव्यास असलेल्या दठकाणी ननवास व्यवस्िचेा 
अिाव असनू तिेे ला ्, कॉ् व स्वच्छतागहृाींची सवुवधा नसल्याने त्याींना 
एस्ी बसमध्ये मकु्काम करावा लागत असल्याचे ददनाींक १२ ऑक््ोबर,२०२१ 
रोिी वा त्यासमुारास ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पणेु शहर व तालकुा आगारामध्ये चालक तसेच वाहकाींसाठी 
ववश्रामगहृातदेखील अनेक गरैसोयी व अस्वच्छता असल्याचे ननदशानास आले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानरु्ींगाने ग्रामीण व शहरी िागात तसेच 
तालकु्याच्या दठकाणी असलेल्या ववश्रामगहृाींमध्ये आवश्यक त्या सवा 
सोयीसवुवधा उपलब्ध होण्याच्यादृष्ीने शासनाने कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

 अॅि. अतनल परब :  (१) हे अींशत: खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
    पणेु शहरातील तालकु्याच्या दठकाणच्या आगार व कीं रोल पॉईं् येिे 
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ववश्राींतीगहृ, ला ् व स्वच्छता गहृाची उपलब्धता आहे. 
(३)  सवा शहरी िागात व तालकु्याच्या दठकाणी ववश्राींतीगहृामध्ये आवश्यक 
त्या सवा मलुितू सोयी-सवुवधा उपलब्ध आहेत. ग्रामीण िागात सोयी-सवुवधा 
उपलब्ध करुनच बस सरुु करण्याचे ननयोिन करण्यात येत.े 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

राज्यािील मुजस्लम समाजाच्या आरक्षणाबाबि 
  

(२७) *  ३३१३४   श्री.बाबासाहेब पाटील (अहमदपरू), श्री.चांद्रिाांि ऊफय  
राजुभयै्या रमािाांि निघरे (बसमि) :  सन्माननीय अल्पसांखयाांि वििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)   न्यायमतूी रािेंद्र सच्चर सभमतीने कें द्र शासनास अनकु्रमे सन २००६, 
२००९ मध्ये न्यायमतूी रींगनाि भमश्रा याींचा अहवाल तसेच सन २०१३ मध्ये 
मेहमदु ऊर रहेमान सभमतीचा अहवाल या सवा अहवालाींमध्ये, मजुस्लम 
समािाचे शकै्षणणक, आधिाक व सामाजिक मागासलेपणा अधोरेणखत करण्यात 
आल्याचे ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, सन २०१४ मध्ये मा.उच्च न्यायालयाने मजुस्लम आरक्षणास 
मान्यता देऊनही मजुस्लम समािास आरक्षण अद्याप लाग ू न केल्यामळेु 
ददनाींक ३० ऑगस््, २०२१ रोिी वा त्या समुारास वींधचत बहुिन आघाडीने 
औरींगाबाद येि ेवविागीय आयकु्त, औरींगाबाद कायाालयासमोर आींदोलन करुन 
मजुस्लमाींना ५ ्क्के आरक्षण देण्यात यावे अशा आशयाच े ननवेदन 
मा.वविागीय आयकु्त, औरींगाबाद याींना देण्यात  आल्याचे ननदशानास आल े
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३)   असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायावाही केली आहे वा 
करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. निाब मशलि :  (१) हे  खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) अल्पसींख्याक वविागामाफा त अल्पसींख्याकाींच्या शकै्षणणक, सामाजिक 
तसेच आधिाक ववकासाकरीता ववववध योिना राबववण्यात येतात. सदर 
योिनाींकरीता अिासींकजल्पत केलेल्या ननधीपकैी ववत्त वविागाने उपलब्ध 
करुन ददललेा ननधी बहुताींश खचा करण्यात येतो.  
     मसु्लीम समािाला (ववशरे् मागास प्रवगा -अ ) नोकरी व शकै्षणणक 
सींस्िाींमध्ये प्रवेशासाठी ५ ्क्के आरक्षण देण्याची बाब शासनाच्या 
ववचाराधीन  आहे.  
(४) प्रश्न उदिवत नाही.       

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

बुलढाणा, अिोला ि िाशीम जजल््याि बनािट डिझलेची  
विक्री होि असल्याबाबि 

  

(२८) *  ३५६६९   अॅि.आिाश फुां ििर (खामगाांि) :   सन्माननीय अन् न ि 
नागरी परुिठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) बलुढाणा, अकोला व वाशीम जिल््यात रर्ेल पॉईं्च्या आणण राज्य 
व राषरीय महामागाावर उिारण्यात आलेले अवधै बायो डडझेल 
पम्पाच्या माध्यमातनू बायोडडझेल व इींडजस्रयल ऑइलच्या नावाखाली बनाव् 
डडझेलची खुलेआम ववक्री होत असल्याची बाब माहे िनू, २०२१ मध्ये वा त्या 
दरम्यान ननदशानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर अवधै बनाव् डडझेल हे अत्यींत ज्वलनशील पदािा 
असनू त्याला पेरोभलअम एक्सप्लोभसव्ह सेफ््ी ऑगानायझशेनचा परवाना 
असल्याभशवाय त्याचा साठा व ववक्री करता येत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, बायोडडझेलची ववक्री करण्याकररता आवश्यक असलेले ववववध 
११ परवाने सींबींधधताींकड ेनसल्याने सदरहू सवा बायोडडझेल कें दे्र तातडीने बींद 
करण्याची कायावाही करणेबाबत ननयींत्रण वधै मापन शास्त्र, महाराषर राज्य, 
मुींब  याींनी त्याींचे पत्र क्रमाींक वमैाशा-११/बायोडडझेल पींप/२०२१/३९१ नसुार 
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ददनाींक १ माचा, २०२१ अन्वये सवा सींननयींत्रक, वधै मापन शास्त्र याींना 
आदेभशत केले होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या प्रकरणी सींबींधधताींवर कारवा  करण्याबाबत बलुढाणा जिल्हा 
पेरोल पींप डडलर असोभसएशन, बलुढाणा याींनी माहे एवप्रल, २०२१ मध्ये वा 
त्यादरम्यान तसेच वाभशम अकोला पेरोभलअम डडलसा असोभसएशन, अकोला 
याींनी माहे मे, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान जिल्हाधधकारी बलुढाणा व 
जिल्हाधधकारी अकोला याींचकेड ेतक्रारविा ननवेदन सादर केले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(५) असल्यास, अपर जिल्हा दींडाधधकारी, बलुढाणा याींनी त्याींचे पत्र क्रमाींक 
गहृवविाग कक्ष ४(२)/कावव/४०५/२०२१, ददनाींक १५ एवप्रल, २०२१ अन्वये 
बलुढाणा जिल््यातील सवा उपवविागीय दींडाधधकारी याींना ३ ददवसाींच ेआत 
अहवाल सादर करण्याच ेतसेच उपवविागीय दींडाधधकारी व ननरीक्षण 
कायाालय, खामगाींव याींच ेपत्र क्रमाींक िा.क्र./अ.क्र.प्र./१९३/२०२१ नसुार ददनाींक 
२१ मे, २०२१ अन्वये अवधै डडझेल ववक्री बींद करण्याबाबत आदेश ददले होत,े 
हे ही खरे आहे काय, 
(६) असल्यास, त्यानरु्ींगाने सदरहू अवधै व बनाव् डडझेल ववक्री तातडीने बींद 
करण्याबाबत तसेच सदरहू बनाव् डडझेल ववक्री करणार्याींवर व त्याींना अिय 
देणार्या सींबींधधत अधधकारी व कमाचारी याींचेवर शासनाने कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(७) असल्यास, त्याचा तपशील काय आहे, नसल्यास, त्याची कारणे काय 
आहेत व सदरहू प्रकरणाची सखोल चौकशी करून सींबींधधताींवर ककती 
कालावधीत कारवा  करण्यात येणार आहे, 
(८)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
श्री. छगन भजुबळ :  (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे.  
(३) या वविागाची मान्यता न घेता अवधैररत्या सरुु करण्यात आलेले  
बायोडडझेल ववक्री कें द्र बींद करण्याबाबत ननयींत्रक, वदै्यमापन शास्त्र, महाराषर 
राज्य, मुींब  याींनी दद.१ माचा, २०२१ रोिीच्या पत्रान्वये क्षेत्रत्रय अधधका-याींना 
कळववले आहे.  
(४) व (५) हे खरे आहे. 
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(६) बलुडाणा जिल्हयातील खामगाव तालकु्यामध्ये काही दठकाणी इींडस्रीयल 
ऑ ल/बायोडडझेल सदृश्य इींधनाची ववनापरवानगी ववक्री होत असल्याच े
ननदशानास आल्याने इींधनाचे नमनेू प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठववले 
असता सदर इींधन हे बनाव् डडझेल असण्याची शक्यता अहवालात नमदू 
केल्यामळेु सदर ववक्री कें दे्र भसल करण्यात आली आहेत. 
जिल्हाधधकारी, अकोला याींनी दद.०१.०६.२०२१ रोिीच्या आदेशान्वये 
बायोडडझेल व इींडस्रीयल ऑ लच्या अवधै साठवणकू व ववक्री 
करणार्याींववरुध्द कारवा  करण्याबाबत उपवविागीय अधधकारी अकोला, 
अको्, बाळापरू, मनुत ािापरू तसेच उपननयींत्रक, वधैमापन शास्त्र, अकोला, 
तहसीलदार, अकोला व जिल्हयातील तले कीं पन्याींच े ववक्री अधधकारी याींना 
ननदेश ददले आहेत. अकोला जिल्हयातील सवा बायोडडझेल व इींडस्रीयल 
ऑ लच्या अवधै साठवणकू व ववक्री कें द्राींच्या तपासण्या करुन सवा कें द्र बींद 
करण्यात आलेली आहेत.  
     तसेच जिल्हाधधकारी, वाभशम याींनी दद.०७.०९.२०२१ रोिीच्या 
आदेशान्वये बायोडडझेल व इींडस्रीयल ऑ लच्या अवधै साठवणूक व ववक्री 
करणा-याींववरुध्द कारवा  करण्याबाबत तहसीलदार, वाभशम, मालेगाव, ररसोड, 
मींगरुळपीर, कारींिा व मनोरा याींना ननदेश ददले असनू वाभशम जिल्हयातील 
सवा अवधै साठवणकू व ववक्री कें द्राींच्या तपासण्या करुन सवा कें द्र बींद 
करण्यात आलेली आहेत. 
     तसेच राज्यात बायोडडझेलची अिवा बनाव् डडझेलची अवधै ववक्री 
करणार्याींववरुध्द या वविागातील अधधकारी/कमाचारी व तले कीं पन्याींचे िेसळ 
ववरोधी पिक याींच्या सींयकु्त पिकाव्दारे तपासणीकररता सींयकु्त मोदहम 
राबवनू तले कीं पन्याींच्या MDG (Marketing Discipline Guidelines) च्या 
धतीवर कारवा  करण्याबाबतच्या सचूना दद.१८.०८.२०२१ च्या पत्रान्वये तसेच 
दद.१२.११.२०२१ च्या पररपत्रकान्वये सवा समावेशक सचूना देण्यात आलेल्या 
आहेत.  
(७)  प्रश्न उद्भवत नाही. 
(८)  प्रश्न उद्भवत नाही 
        

----------------- 
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मुांबईिील हा यायामशाळाांमध् ये (जजम) जस्टरॉइसस ि अिैध  
षषधाांचा िापर िेला जाि असल् याबाबि 

  

(२९) *  ३३८७३   श्री.चांद्रिाांि (दादा) पाटील (िोथरुि), श्रीमिी माधुरी 
शमसाळ (पियिी), श्रीमिी श्िेिा महाले (धचखली), श्रीमिी मतनषा चौधरी 
(ददहसर), श्री.अशमि साटम (अांधेरी पजश्चम), अॅि.राहुल नािेिर (िुलाबा), 
श्रीमिी याशमनी यशिांि जाधि (भायखळा) :   सन्माननीय अन्न ि षषध 
प्रशासन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील सवा व मुींब तील पजश्चम उपनगरातील व्यायामशाळाींची 
एफडीएकडून तपासणी करण्याची मागणी ऑल इींडडया फुड ॲण्ड ड्रग्स 
लायसेंस होल्डसा असोभसएशन या सींघ्नेने ददनाींक ०४ सप् े्ंबर, २०२१ रोिी 
वा त्या समुारास केली असल्याचे ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे 
काय,    
(२) असल्यास, मुींब तील व् यायामशाळाींमध् ये (जिम) जस््रॉइड्ससारख्या अवधै 
और्धाींचा वापर केला िात असल् यामळेु यासींदिाात हाती घेण्यात आलेल्या 
ववशरे् मोदहमेंतगात मुींब तील वाींदे्र त े अींधेरी या पट्टय्ातील २५ 
व् यायामशाळाींच्या केलेल्या तपासणीत दोन दठकाणाींहून िप् त करण् यात 
आलेल्या प्रोद्न पावडरचा एक नमनुा तपासणीसाठी घेण् यात आल् याचे ददनाींक 
१५ सप् े्ंबर, २०२१ रोिी वा त् यासमुारास ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने सींबींधधताींववरुध्द कोणती कारवा  
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

  
िॉ. राजेंद्र शश ांगणे :  (१) व (२) हे खरे आहे. 
 (३) अन्न व और्ध प्रशासनामाफा त सरुु केलेल्या ववशरे् मोदहमेअींतगात वाींदे्र 
त े अींधेरी या पट्टय्ातील तपासणी केलेल्या २५ व्यायामशाळाींपकैी एका 
व्यायामशाळेत प्रो्ीन पावडर आढळून आली. अन्य दसुर्या व्यायामशाळेत 
Dietary Supplement L-Arginine, Free from Amino Acid  या अन्न 
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पदािााच्या २ प्लाजस््क Bottles X १८० Tablest चा साठा आढळून आला. 
सदर अन्न पदािााचा Survilence नमनुा ववश्लेर्णासाठी घेऊन अन्न् ा 
ववश्लेर्क, अन्न चाचणी प्रयोगशाळा, मुींब  येिे पाठववला असनू सदरचा 
ववश्लेर्ण अहवाल अद्याप प्रलींत्रबत आहे. यासींदिाात, अन्न सरुक्षा व मानदे 
कायदा २००६ अींतगात कारवा  करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

राज्यािील अनेि गािाांमध्ये पाणीटांचाई तनमायण झाल्याबाबि 
  

(३०) *  ३३७७१   श्री.मोहन मि े (नागपरू दक्षक्षण), श्री.राहूल िुल (दौंि), 
श्री.जयिुमार गोरे (माण) :   सन्माननीय पाणीपरुिठा ि स्िच्छिा मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील २२ हिार गावाींमध्ये पाणी ी्ंचा  ननमााण झाल्याचे माहे 
ऑक््ोबर, २०२० च्या शवे्च्या आठवड्यात ननदशानास आले आहे, हे खरे 
आहे काय,            
(२)  असल्यास, महाराषर शासनाच्या सन १९९६ च्या बहृत आराखड्यानसुार 
ग्रामीण िागातील िनतलेा दरडो  दरददवशी ५५ ली्र पाणी या दराने पाणी 
परुवठा करण्याबाबतचा मापदींड ननजश्चत केला असनू सन २००४ सालापासनू 
िागनतक बँकेच्या सहकायााने राबववण्यात येत असलेल्या िलस्वराज्य 
कायाक्रमामध्ये हाच मापदींड दरडो  दरददवशी ४० ली्र पयतं आणण्यात 
आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, बहृत आराखड्यानसुार शहरी िागातील नागरीकाींना शहराच्या 
दिाानसुार दरडो  दरददवशी १३५ ली्र पाणी परुवठा करण्याबाबतचा मापदींड 
जस्वकारण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त ग्रामीण व शहरी िागातील मापदींडामध्ये असलेली 
तफावती मध्ये बदल करण्याची मागणी मा. लोकप्रनतननधीनी ददनाींक २६ िून 
२०२० रोिी वा त्यासमुारास केली आहे हे खरे आहे काय 
(५)  असल्यास, कें द्र शासनाने सन २०२४ पयतं सगळ्याींना मबुलक वपण्याच े
पाणी उपलब्ध करुन देण्याच्यादृष्ीन ेकें द्र आणण राज्य शासनाच्या सहयोगाने 
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अनेक योिना राबववण्यात येऊनही राज्यातील पाणी ी्ंचा  कमी झालेली 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(६)  असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीत काय आढळून आले व त्यानरु्ींगाने राज्यातील पाणी ी्ंचा  दरू 
करण्यासाठी कोणती कायावाही तसेच उपाययोिना केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(७)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. गलुाबराि पाटील : (१) हे खरे नाही, 
(२)  अींशत: खरे आहे, 
      १३ नोव्हेंबर, १९९५ च्या शासन ननणायानसुार दरडो  दर माणशी ५५ 
ली्सा या प्रमाणात ग्रामीण नळपाणी परुवठा योिना आखाव्यात. मात्र या 
योिनाींमध्ये िास्तीत िास्त ३० ्क्के पयतं घराींना खािगी नळ 
िोडण्याधारकाींना ७० ली्र दरडो  दर माणशी व उवाररत ७० ्क्के घराींना 
दरडो  दर माणशी ४० भल्र प्रमाणे सावािनीक नळाद्वारे पाणी परुवठा 
करणेबाबत सचुना देण्यात  आलेली होती. 
       तदनींतर कें द्र शासनाने एवप्रल,१९९९ मध्ये केलेल्या मागादशाक 
सचुनेच्या अनरु्ींगाने राज्य शासनाने िुल,ै २००० मध्ये ननगाभमत केलले्या 
शासन ननणायानसुार ग्रामीण िागात पाणी परुवठा  दरडो  दर माणशी ४० 
भल्र याप्रमाणात  उपलब्ध करून देण्यात येत.े 
     सन २०२० पासनु िलिीवन भमशन अींतगात  दरडो  दर ददवशी ५५ 
ली्र पाणी परुवठा उपलब्ध करुन देण्याचे ननयोिीत  आहे. 
(३)  होय, 
(४)  होय, 
(५)  िल िीवन भमशन अींतगात राज्यातील १,४२,३६,१३५ ग्रामीण कु्ुबाींना 
सन २०२४ पयतं वयैजक्तक नळ िोडणीद्वारे शधु्द व शाश्वत पेयिल 
उपलब्ध करून देण्याचे उद्नयष्े ननजश्चत करण्यात आल े आहे. IMIS 
आकडवेारीनसुार ददनाींक २६.११.२०२१ पयतं ९५,७८,७२३ कु्ुींबाींना नळ िोडण्या 
उपलब्ध करून ददल्या आहेत.        
(६)   दरवर्ी ी्ंचा  कालावधीत ी्ंचा  ननवारणाकररता उपाययोिना 
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राबवीण्यात येतात. 
      तसेच राज्यिर  िल िीवन भमशन व्यापक प्रमाणात राबववण्यात येत 
आहेत. 
(७)   प्रश्न उदिवत नाही 

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

बोईसर (जज.पालघर) येथील िारापूर षद्योधगि िसाहिीिील 
िारखान्याांमधनू अिैधररत्या खािीि रासायतनि साांिपाणी  

सोिण्याि येि असल्याबाबि 
  

(३१) *  ३४१०६   श्री.राजेश रघनुाथ पाटील (बोईसर), श्री.क्षक्षिीज ठािूर 
(नालासोपारा), श्री.दहिेंद्र ठािूर (िसई) : सन्माननीय पयायिरण ि 
िािािरणीय बदल मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  बो सर (जि.पालघर) मधील तारापरू येिील औद्योधगक वसाहतीमधील 
कारखान्याींमधून अवधैररत्या खाडीत सोडण्यात येणार्या घातक रासायननक 
साींडपाण्यामळेु खाडीतील मासे तसेच अनेक प्रिाती नष् होऊन खाडीतील िैव 
ववववधता धोक्यात आल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, तारापरू औद्योधगक वसाहतीमधील कुीं िवली, कोळवड,े सत्तर 
बींगला, मरुबे, सातपा्ी, खारेकुरन, दापोली िागातील रासायननक 
कारखान्याींमधून घातक रासायननक साींडपाणी खाडीत सोडल्यामळेु खाडी 
ककनार्यालगतच्या गावातील नागररकाींचा पारींपाररक मासेमारीचा व्यवसाय 
सींक्ात आल्याचे ननदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३)  असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीत काय आढळून आले व त्यानरु्ींगाने खाडी प्रदवूर्त करणारे कारखाने 
तसेच प्रदरू्ण ननयींत्रण मींडळाच्या दलुाक्ष करणार्या अधधकार्याींवर कोणती 
कारवा  केली वा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. आददत्य ठािरे :  (१) याबाबतचे वतृ्त स्िाननक वतृ्तपत्रामध्ये प्रभसध्द 
झाले होत.े 
(२) हे अींशत: खरे आहे.  
प्रश्नाधधन ववर्याबाबतच्या तोंडी तक्रारी प्राप्त होत असल्याचे सहायक 
आयकु्त मत्स्यव्यवसाय, ठाणे (पालघर) याींनी कळववल ेआहे.  
(३)  • तारापरू औद्योधगक पररसरातील व सिोवताली झालेल्या पयाावरण 
नकुसान िरपा  मलु्याींकन करणेकामी मा. राषरीय हरीत लवाद याींच्या 
ददनाींक २६/०९/२०१९ रोिीच्या आदेशान्वये गदठत करण्यात आलले्या सभमतीने 
तयार केलेला पयाावरणीय नकुसान िरपा  अहवाल महाराषर प्रदरू्ण ननयींत्रण 
मींडळाने मा. राषरीय हरीत लवाद याींच्याकड े सादर करण्यात आला असनू 
सदर अहवाल मा. राषरीय हरीत लवादाने ददनाींक १७.०९.२०२० रोिी जस्वकृत 
केला आहे.  
• मा. लवादाच्या आदेशानसूार गदठत सभमतीने तयार केलेल्या कालबद्ध कृती 
आराखड्याची अींमलबिावणी महाराषर प्रदरू्ण ननयींत्रण मींडळामाफा त सरुू आहे 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

----------------- 
  
मुांबईिील मराठी शाळाांची सांखया ि विद्याथ्याांची पटसांखया मागील दहा 

िषायि तनम्म्याहून िमी झाल्याबाबि 
  

(३२) *  ३२५०४   श्री.अशमि साटम (अांधेरी पजश्चम) :   सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  मुींब तील मराठी शाळाींची सींख्या व ववद्याथ्यांची प्सींख्या मागील दहा 
वर्ाात ननम्म्याहून कमी झाली असल्याच ेमाहे ऑक््ोबर, २०२१ मध्ये वा त्या 
दरम्यान ननदशानास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, सन २०१०-२०११ मध्ये मराठी शाळाींची सींख्या ४१३ होती 
आणण ववद्यािी सींख्या १,०२,२१४ होती परींत ु सन २०२० -२०२१ मध्ये 
शाळाींची सींख्या २८० असनू ववद्यािी सींख्या फक्त ३६,११४ एवढी आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, मराठी शाळाींमध्ये सहा-सहा मदहने मखु्याध्यापकाींची नेमणूक 
होत नसल्याने तसेच सन २०१३ नींतर आवश्यकतनेसुार भशक्षक िरतीही 
झाली नसल्याचे स्िाननक लोकप्रनतननधीींनी मा. मखु्यमींत्री याींना ननवेदन ददले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत मुींब तील मराठी शाळाींची जस्िती सधुारण्याबाबत 
शासनाने कोणती उपाययोिना केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(५)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. िषाय गायििाि : (१) (२) व (३) अींशत: खरे आहे. 
(४) मराठी माध्यमाींच्या शाळाींमध्ये मखु्याध्यापक पद मींिूर असल्यास 
ननयमानसुार पदोन्नती देण्यात येत.े 
     अनदुाननत मराठी माध्यमाच्या शाळाींतील ववद्याथ्यांची सींख्या द्कवनू 
ठेवण्यासाठी शासनामाफा त इयत्ता १ ली त े८ वी च्या ववद्याथ्यांना मोफत 
पाठ्यपसु्तके व गणवेश ददली िातात. हुशार असलेल्या गररब ववद्याथ्यांना 
भशषयवतृ्ती देण्यात येत.े मलुीींच्या भशक्षणाचा खचा िागववण्यासाठी मलुीींना 
साववत्रीबा  फुले दत्तक पालक योिनेअींतगात आधिाक मदत केली िात.े 
शाळाींतील गणुवत्ता द्कवण्यासाठी 
भशक्षकाींचे प्रभशक्षणे आयोजित केली िातात. अपींग मलुाींना शाळेत उपजस्ित 
राहणेसाठी वाहतकु ित्ता तसेच ववशरे् भशक्षकाच्या सेवा उपलब्ध करून 
देण्यात येतात. शाळाबा्य ववद्याथ्यांना शालेय प्रवाहात आणून शाळेतील प् 
वाढववण्याचा प्रयत्न केला िातो. नकुतचे समुारे ५५०० भशक्षकाींची ‘पववत्र’ 
पो ा्ल माफा त नव्याने िरती झाली आहे. 
(५)  प्रश्न उद्भवत नाही. 

----------------- 
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राज्यािील विद्याथ्याांच्या शालेय पाठयपुस्ििाांच्या िाटपाबाबि 
  

(३३) *  ३४३०६   श्री.सशमर मेघे (दहांगणा), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), 
श्री.वििास ठािरे (नागपरू पजश्चम), श्री.सरेुश िरपिुिर (पाथरी), श्रीमिी 
प्रतिभा धानोरिर (िरोरा), श्रीमिी सलुभा खोििे (अमराििी), श्री.अशमन 
पटेल (मुांबादेिी) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील नागपरू, िींडारा जिल्हयातील पदहले सत्र सींपत आले असनूही 
अद्यापपावेतो इयत्ता पदहली त े बारावी पयतंच्या ववद्याथ्यांना 
पाठयपसु्तकाींचे वा्प झाले नसल्याच े ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे 
काय,                                                             
(२) असल्यास,याबाबत ववद्याथ्यांना पसु्तके प्राप्त होण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायावाही केली आहे वा करण्यात येत आहे,  
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

 प्रा. िषाय गायििाि : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद्भवत नाही. 

----------------- 
  
बांधारफळीचा पािा, बेििीपािा (िा.निापूर, जज. नांदरुबार) येथील आर. 

आर. इन्फोटेि िां पनीविरुद्ध िायदेशीर िारिाई िरण्याबाबि 
  

(३४) *  ३४५८०   श्री.शशरीषिुमार नाईि (निापरू) :   सन्माननीय 
पयायिरण ि िािािरणीय बदल मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  बींधारफळीचा पाडा, बेडकीपाडा (ता.नवापरू, जि. नींदरुबार) येिील आर. 
आर. इन्फो्ेक कीं पनीला वाहनाींचे िुने ्ायर िाळून त्यापासनू केभमकल 
तयार करण्याचा प्लाीं् उिारणेसाठी  पयाावरण वविागाने ना-हरकत दाखला 
ददला आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२)  असल्यास, ददनाींक १२ िुल,ै २०२१ रोिी आर. आर. इन्फो्ेक 
कीं पनीच्या ्ायर प्लाीं्मधील बॉयलरमध्ये स्फो् होऊन दोन मिूर 
गींिीरररत्या िािले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३)  असल्यास, सदर आर. आर. इन्फो्ेक कीं पनीच्या ्ायर प्लाीं्मधे 
वाहनाींचे िुने ्ायर िाळून त्यापासनू केभमकल तयार करण्यात येत 
असल्याने यामध्ये मोठ्या प्रमाणात धुर ननमााण होऊन पयाावरणाचा र्हास व 
हवा प्रदरु्णामळेु नवापरू शहर व बेडकीपाडा पररसरातील नागरीकाींचे आरोग्य 
धोक्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४)  असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीत काय आढळून आले व त्यानरु्ींगाने पयाावरणाचा र्हास व हवा 
प्रदरु्ण कमी होण्याच्यादृष्ीने सदरचा बेकायदेभशर प्लाीं् कायमस्वरुपी बींद 
करणेबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५)  नसल्यास, ववलींबाची त्याची कारणे काय आहेत ? 

 श्री. आददत्य ठािरे :  (१)  हे खरे आहे.  
महाराषर प्रदरू्ण ननयींत्रण मींडळाने मे. श्री आर. आर. इम्पेक्स या उद्योगास 
दद. ०७/०४/२०२१ रोिी सींमतीपत्र प्रदान केले असनू सदर सींमतीपत्र दद. ३१-
०७-२०२२ पयतं वधै आहे. 
(२)  हे खरे आहे. 
(३)  हे खरे नाही. 
     वदै्यकीय अधधक्षक, उपजिल्हा रूग्णालय, नवापरू, याींच्या अहवालानसुार 
हवा प्रदरू्णामळेु उपजिल्हा रूग्णालय, नवापरू येिे रूग्णाींची  नोंद आढळून 
आलेली नाही. 
(४)  सदर उद्योगास महाराषर प्रदरू्ण ननयींत्रण मींडळाच्या अधधका-याींनी िे् 
देऊन पाहणी केली असनू पाहणीदरम्यान आढळलेल्या त्रु् ीींच्या अनरु्ींगाने 
उद्योगास ददनाींक ७/१२/२०२१ च्या आदेशान्वये उत्पादन बींद करण्याचे आदेश 
ददले आहेत. 
(५)  प्रश्न उद्भवतात नाही. 

----------------- 
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 राज्यािील मुांबई, पुणे, चांद्रपुरसह अनेि शहरे प्रदवुषि असल्याबाबि 
  

(३५) *  ३३७८५   श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.नानाभाऊ पटोल े
(सािोली), श्री.सरेुश िरपिुिर (पाथरी), श्रीमिी सलुभा खोििे (अमराििी), 
श्रीमिी प्रतिभा धानोरिर (िरोरा) :   सन्माननीय पयायिरण ि िािािरणीय 
बदल मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  कें द्रीय प्रदरू्ण ननयींत्रण मींडळाने केलेल्या प्रदरू्ण अभ्यासाच्या 
सवेक्षणानसुार राज्यातील चींद्रपरू, पणेु, नागपरू ही शहरे सवााधधक प्रदवूर्त 
असनू मुींब सह इतर १८ शहरे देखील प्रदवूर्त असल्याचे माहे ऑगस््, २०२१ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, या शहरातील प्रदरु्णाची पातळी गींिीर स्वरुपाची असल्याने 
नागररकाींचे आरोग्य धोक्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानरु्ींगाने राज्यातील सवा प्रदवुर्त शहरातील प्रदरु्ण 
रोखून हवेची शधु्दता राखण्यासाठी कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४)   नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. आददत्य ठािरे :  (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही.  
     राज्यातील वरील १८ हवा प्रदवूर्त शहराींची प्रदरू्ण मात्रा राषरीय हवा 
गणुवत्ता मानकाींनसुार (National Ambient Air Quality Standard, 
२००९) िरी अधधक असली तरी, सवासाधारणपणे वरील शहराींचा हवा 
गणुवत्ता ननदेशाींक समाधानकारक त ेमध्यम वगावारीत आढळून येतो. 
(३) राषरीय शदु्ध हवा (NCAP) कायाक्रमाींअींतागत महाराषर प्रदरू्ण ननयींत्रण 
मींडळाने नीरी, नागपरू व आय.आय.्ी, मुींब  याींच्यासमवेत सींबींधधत प्रदवूर्त 
शहरातील िागधारकाींसोबत वेळोवेळी बठैका घेऊन, हवा प्रदरू्ण 
ननयींत्रणाकररता सवा समावेशक कृती आराखडा तयार केला असनू हा आराखडा 
कें द्रीय प्रदरू्ण ननयींत्रण मींडळाने सींमत केला आहे. प्रदवूर्त शहराींची प्रदरू्ण 
मात्रा ववदहत मयाादेत आणण्याकररता सदर कृती आराखडयाच्या 
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अींमलबिावणीचे काम प्रगतीपिावर आहे. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

रत्नाधगरी जजल््यािील नागरीिाांना रास्ि दराच्या धान्याच े 
िाटप िरण्याबाबि 

  

(३६) *  ३३२७९   श्री.िालीदास िोळांबिर (ििाळा), श्री.चांद्रिाांि (दादा) 
पाटील (िोथरुि), श्रीमिी श्िेिा महाले (धचखली) :   सन्माननीय अन् न ि 
नागरी परुिठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१)  कोरोना काळात रेशन दकुानावर मोफत धान्य ददले िात असताना 
रत्नाधगरी जिल्हयातील गहुागर तालकुा तसेच इतर अनेक गावातील 
नागररकाींकड े भशधापत्रत्रका असनूही व त्याींचे वावर्ाक उत्पन्न अत्यींत अल्प 
असताना रास्त दराचे धान्य ददले नसल्याचे माहे ऑगस््, २०२१ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, राज्य शासनाच्या गोदामात धान्याचा परेुसा साठा असनूही 
रेशन दकुानावर धान्य उपलब्ध नसल्याने नागरीकाींवर उपासमारीची वेळ 
आली, हे ही खरे आहे काय, 
(३)  असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीत काय आढळून आले व त्यानरु्ींगाने सींबींधधताींची चौकशी करुन 
त्याींच्यावर कारवा  होणे तसेच रत्नाधगरी जिल््यातील नागरीकाींना रास्त 
धान्याचे वा्प करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

 श्री. छगन भजुबळ : (१) व (२) हे खरे नाही.  
(३) व (४) प्रश्न उद्भवत नाही. 
 

----------------- 
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राज्यािील सागरी किनाऱ्यािरील प्रलांत्रबि प्रिल्प पुणय होणे िसेच मुांबई 
शहराि ि उपनगराि जुन्या इमारिीांचा पुनवियिास िरण्याबाबि 

  

(३७) *  ३२७८७   श्री.मांगेश िुिाळिर (िुलाय), श्री.सतुनल प्रभ ू (ददांिोशी), 
श्री.लहू िानि े (श्रीरामपरू), श्री.सदा सरिणिर (मादहम), श्री.सतुनल राऊि 
(विक्रोळी) :   सन्माननीय पयायिरण ि िािािरणीय बदल मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)    राज्य शासनाने सादर केलेल्या मुींब  आणण उपनगरासाठी असलेल्या 
सागरी हद्द व्यवस्िापन आराखड्यास कें द्रीय पयाावरण मींत्रालयाने ददनाींक ३० 
सप् े्ंबर, २०२१ रोिी वा त्या समुारास मींिूरी ददली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कें द्रीय सागरी हद्दी ननयमन कायद्यातील िरती रेर्पेासनू ५०० 
भम्रपयतं कोणतहेी बाींधकाम करण्यास बींदी असलेली अ् आता ५० भम्र 
करण्यात असल्याने त्याचा मुींब सह कोकण ककनारपट्टीवरील ककती प्रकल्पाींना 
लाि भमळणार आहे, त्यानसुार प्रलींत्रबत प्रकल्प पणुा करणे तसेच मुींब  
शहरात व उपनगरात िनु्या इमारतीींच्या पनुववाकास होण्याच्या दृष्ीने 
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) तसेच सदरहू कें द्र सरकारच्या ननणायामळेु मुींब सह कोकण 
ककनारपट्टीवरील ननमााण होणारी बाींधकामे व पयं् न आदी ववववध प्रकल्पाींमळेु 
सागरी ककनार्याींच े सींरक्षण व पयाावरणीय सींतलुन कायम राहण्याच्यादृष्ीने 
शासनाच्या एमसीझेडएमए सभमतीच्या माध्यमातनू कोणती सरुक्षात्मक 
उपाययोिना करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, त्याची सवासाधारण कारणे काय आहेत ? 

 श्री. आददत्य ठािरे : (१) हे खरे आहे. कें द्रीय पयाावरण, वने व वातावरणीय 
बदल मींत्रालय नवी ददल्ली याींनी सीआरझेड अधधसचूना २०१९ अींतगात मुींब  
शहर व उपनगरसाठी सागरी ककनारा क्षेत्र व्यवस्िापन आराखड्यास        
दद. २९.०९.२०२१ रोिी मींिरुी ददलेली आहे. 
(२)  कें दद्रय पयाावरण, वने व वातावरणीय बदल मींत्रालय, नवी ददल्ली याींनी 
भस. आर. झेड. अधधसचुना, २०१९ प्रभसद्ध केली आहे. सदर अधधसचुना नसुार, 
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समदु्राच्या उच्चतम िरती रेर्पेासनू ५०० मी्र  अींतरापयतं चे क्षते्र हे  भस 
आर झेड क्षते्र म्हणून कायम असनू खाडी करीता भसआरझेडची मयाादा ५० 
मी्र केली आहे, िी पवूी भस. आर. झेड. अधधसचुना, २०११ नसुार  १०० 
मी्र इतकी होती. भसआरझेड अधधसचूना २०११ तसेच २०१९ नसुार 
भसआरझेड क्षते्रात येणा-या इमारतीींचा  पनुववाकास अनजु्ञेय आहे. 
(३)  कें दद्रय पयाावरण, वने व वातावरणीय बदल मींत्रालय, नवी ददल्ली 
याींनी भस. आर. झेड. अधधसचुना, २०११/२०१९ मधील तरतदुीींच्या अधधन 
राहून राज्याच्या सागरी ककना-याींचे सींरक्षण व व्यवस्िापन करण्यासाठी 
ववववध प्रकल्पाींबाबत पयाावरण आघात मलु्याींकनाच्या अहवालाची तपासणी 
करुन महाराषर सागरी ककनारा व्यवस्िापन प्राधधकरणाकडून ववचार ववननमय 
करुन ननणाय घेण्यात येतात. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

----------------- 
  
िेलांगणा ि िनाटयि या दोन्ही राज्याांच्या शसमाििी भागािून राज्याि 

लाखो रुपयाांच्या गुटखयाची िस्िरी होि असल्याबाबि 
  

(३८) *  ३२४४९   श्री.मोहनराि हांबि े (नाांदेि दक्षक्षण), श्री.अशमन पटेल 
(मुांबादेिी), श्री.अशमि झनि (ररसोि), श्री.वििास ठािरे (नागपरू पजश्चम), 
श्री.सरेुश िरपिुिर (पाथरी) :   सन्माननीय अन्न ि षषध प्रशासन मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  राज्यात तलेींगणा व कनाा्क या दोन्ही राज्याच्या सीमावती िागातनू 
लाखो रुपयाींच्या गु् ख्याची मोठया प्रमाणात तस्करी होत असल्याचे माहे मे, 
२०२१ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत सदर िागातील सीमारेर्वेरील गु् खा तस्करी 
रोखण्याबाबत व या तस्करी करणार्याींववरुध्द दलुाक्ष करणार्या सींबींधधत 
अधधकारी व कमाचारी याींच्याववरुध्द शासनाने कोणती कारवा  केली आहे वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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िॉ. राजेंद्र शश ांगणे : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
(२) अन्न व और्ध प्रशासनाच्या अधधकार्याींकडून प्रनतबींधधत अन्नपदािांची 
तस्करी करणार्याींववरुध्द वेळोवेळी कारवाया करण्यात येत असल्याने 
त्याींच्याववरुध्द कारवा  करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही. 
(३) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

नाांदेि येथील नायगाि मिदार सांघािील ग्रामीण भागािील  
शिेिरी िष्ट्टिरी मुलाांच्या शशक्षणाबाबि 

  

(३९) *  ३३६६२   श्री.राजेश पिार (नायगाांि) :  सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाींदेड जिल््यातील नायगाव मतदार सींघातील ग्रामीण िागातील शतेकरी, 
कष्करी याींची  मलेु जिल्हा पररर्देच्या शाळाींमध्ये भशक्षण घेत आहेत परींत ू 
सदर शाळेच्या भशक्षकाींच्या िागा ररक्त असल्याचे ननदशानास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, वय वर् े १४ पयतंच्या वयोग्ातील बालकाींना भशक्षण हक्क 
कायदा असताना भशक्षकाींच्या िागा ररक्त असल्याने ववद्याथ्यांवर अन्याय 
होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अनेक शाळाींमध्ये एक व दोन भशक्षक असनू त्यामळेु 
ववद्याथ्यांना योग्य भशक्षण भमळत नाही, यास्तव असींख्य ववद्यािी 
भशक्षणापासनू वींधचत राहत आहेत, हे ही  खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायावाही केली आहे वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

 प्रा. िषाय गायििाि : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) व (३) भशक्षकाींच्या काही िागा ररक्त आहेत.तिापी ऑनला न भशक्षण, 
गहृ मागादशान, सेत ूअभ्यासक्रम, स्वाध्यायमाला ववद्याथ्यांच्या घरी िाऊन 
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सोडवनू घेणे इत्यादी मागााने ववद्यािी भशक्षकापासनू वींधचत राहणार 
नाहीत,याची दक्षता घेण्यात येत आहे. 
(४) ररक्त भशक्षक पदाींवर उमेदवार ननवडीची कायावाही पववत्र प्रणाली माफा त 
सरुू आहे. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

गिधचरोली जजल्हयािील अत्योंदय ि अन्न सुरक्षा योजनेिील 
शशधापत्रत्रिा धारिाांना धान्य उपलब्ध िरुन देण्याबाबि 

  

(४०) *  ३५८९०   श्री.िृष्ट्णा गजबे (आरमोरी) :   सन्माननीय अन् न ि 
नागरी परुिठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१)  गडधचरोली जिल्हयातील ९९ हिार १६८  भशधापत्रत्रका धारकाींपकैी ४०८८ 
पेक्षा अधधक भशधापत्रत्रकाधारक धान्य वा्पाच्या ननयतन मींिुरी अिावी 
अन्न-धान्यापासनु वींधचत असल्याच े माहे ऑक््ोंबर, २०२१ च्या चौथ्या 
आठवडयात ननदशानास आले, हे खरे काय, 
(२)  असल्यास, याबाबत वादढव ननयतन मींिुरीचा प्रस्ताव शासनाकड ेसादर 
करण्यात आलेला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानरु्ींगाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे काय, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ॽ 
  
श्री. छगन भजुबळ :  (१) हे खरे नाही.  
(२) गडधचरोली जिल््याकररता वाढीव ननयतन मींिुरीकररता अनतररक्त इष्ाींक 
भमळण्याबाबत जिल्हा परुवठा अधधकारी, गडधचरोली याींच्याकडून प्रस्ताव प्राप्त 
झाला आहे.  
 



53 

(३) राषरीय अन्नसरुक्षा अधधननयम, २०१३ अींतगात कें द्र शासनाने महाराषर 
राज्याकररता ददलेल्या एकूण इष्ाींकाच्या मयाादेत जिल्हाननहाय इष्ाींकात 
सधुारणा करण्याबाबत कायावाही करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

----------------- 
  
बालभारिीची िोटयिधी रुपयाांची पुस्ििे रद्दीि िाढण्याांि आल्याबाबि 

  

(४१) *  ३२५८०   श्री.ददपि चहाहाण (फलटण), श्री.अतनल पाटील 
(अमळनेर), श्री.यशिांि माने (मोहोळ), श्री.बबनराि शश ांदे (माढा), श्री.दौलि 
दरोिा (शहापरू), श्रीमिी समुन पाटील (िासगाि - ििठेमहाांिाळ), श्री.ददलीप 
मोदहि-ेपाटील (खेि आळांदी), श्री.सांग्राम जगिाप (अहमदनगर शहर), श्रीमिी 
सरोज आदहरे (देिळाली), श्री.अशोि पिार (शशरुर), श्री.बाबासाहेब पाटील 
(अहमदपरू), श्री.सतुनल भसुारा (विक्रमगि), श्री.सतुनल दटांगरे (ििगाि शरेी), 
श्री.चेिन िपेु (हिपसर), श्री.शखेर तनिम (धचपळूण), श्रीमिी याशमनी यशिांि 
जाधि (भायखळा), श्री.प्रिाश फािपेिर (चेंबरू), श्रीमिी सलुभा खोििे 
(अमराििी), श्री.विश्िनाथ भोईर (िल्याण पजश्चम), श्री.सांजय िेळिर 
(ठाणे), श्री.प्रिाश सिेु (मागाठाणे), श्री.चांद्रिाांि (भाऊ) तन ांबाजी पाटील 
(मकु्िाईनगर), श्री.सदा सरिणिर (मादहम), श्री.मनोहर चांदद्रिापरेू (अजुयनी-
मोरगाांि), श्री.सशमर मेघे (दहांगणा), िॉ.भारिी लहाहेिर (िसोिा), श्री.सांजय 
गायििाि (बलुढाणा), श्री.प्रिाप सरनाईि (ओिळा माजजििा) :   
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  महाराषर राज्य पाठय पसु्तक ननभमाती मींडळाने (बालिारती) इयत्ता 
पदहली त े बारावीची पसु्तके रद्दीत काढण्याबाबत ननववदा काढली असल्याच े
ददनाींक १७ ऑगस््, २०२१ रोिी वा त्यासमुारास ननदशानास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, मागील वर्ी आणण यींदाही शाळा सरुु झाल्या नसतानाही 
तसेंच काही ववद्याथ्यांनादेखील अद्यापही पसु्तके ववतररत करण्याींत आली 
नसल्याने त्यामळेु मोठया प्रमाणात पसु्तके खरेदी करण्याींत आली असल्याचे 
माहे ऑगस््, २०२१ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशानास आल ेआहे हे ही खरे 
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आहे काय, 
(३) असल्यास, महाराषर राज्य पाठय पसु्तक मींडळाने (बालिारती) 
ववद्याथ्यांसाठी खरेदी केलेल्या सवा पसु्तकाींची एकूण ककींमत ककती व सदर 
पसु्तके रद्दी काढण्याबाबतच्या ननववदेची ककींमत ककती आहे व त्यानसुार 
एकुण ककती ननववदाकाराींच्या ननववदा मींडळास प्राप्त झाल्या आहेत, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायावाही केली आहे वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. िषाय गायििाि :  (१) हे खरे आहे. 
   िुन्या अभ्यासक्रमाची पसु्तके रद्दीत काढण्याबाबत बालिारतीमाफा त 
ननववदा काढण्यात आलेली आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
   शकै्षणणक वर्ा २०२०-२१२१  व २०२१-२०२२ मध्ये महाराषर प्रािभमक 
भशक्षण पररर्द, मुींब  याींचे परुवठा आदेशानसुार तसेच बालिारतीच्या    -
बालिारती पो ा्लवर नोंदवलेल्या ऑनला न मागणीनसुार इ.१ ली त े८ वी ची 
सवा पाठ्यपसु्तके समग्र भशक्षा अींतगात ववद्याथ्यांना उपलब्ध करुन देण्यात 
आलेली आहेत. 
(३) प्रश्न उद्भवत नाही. 
   गत ३ वर्ांत इ.२ री, ११ वी व १२ वीची पाठ्यपसु्तके नव्याने प्रकाभशत 
करण्यात आलेली असल्याने िुन्या अभ्यासक्रमाची पाठ्यपसु्तके पजल्पींगसाठी 
ववक्री करण्यात येत आहेत. त्यासाठी एकूण पाच ननववदा प्राप्त झालेल्या 
आहेत. 
(४) व (५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

----------------- 
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रोजांदारीिर िाम िरणाऱ्या िमयचाऱ्याांना परळ येथील हाफकिन 
बायोफामायस्युदटिल्समध्ये सामािून घेण्याबाबि 

  

(४२) *  ३२६१३   श्री.प्रमोद (राजू) रिन पाटील (िल्याण ग्रामीण) :   
सन्माननीय अन्न ि षषध प्रशासन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१)  परळ येिील हाफककन बायोफामाास्यदु्कल्स मध्ये १९९४-१९९५ पासनू 
रोिींदारीवर काम करणार्या कामगाराींपकैी १३४ कामगाराींना सन २००० पयतं 
कायम करण्यात आले असनू उवाररत ५० कामगाराींना वर्ाानवुर्ा 
पाठपरुाव्यानींतरही त्याींना कायम करण्यास हाफककन व्यवस्िापन ववलींब करीत 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कामगाराींना कायम करण्यासाठी सदर कामगार औद्योधगक 
न्यायालयात गेले असता सन २०११ मध्ये औद्योधगक न्यायालयाने ननकाल 
देऊन सेवािेषठताप्रमाणे कामावर कायमस्वरूपी करण्यात यावे, असा आदेश 
देण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, औद्योधगक न्यायालयाने ददलेल्या ननणायानसुार हयात 
असताना ५० कामगारापकैी ४२ कामगाराींना कायमस्वरूपी कामावर घेण्यास 
िाणीवपवूाक ववलींब करीत असनू सन २०१२ मध्ये हाफककनच्या तबेला 
यनुन्ने तबेला क्षते्र अनशुरे् िरतीसाठी िादहरात ददली असनू पवूीच्या 
कामगाराींना प्राधान्य ददले िा ल असेही िादहरातीत नमदू केले गेले होत,े हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदरहू रोिींदारी कामगाराींनी मा. आरोग्य मींत्रयाींची िे् घेऊन 
सींपणूा मादहती त्याींना किन केल्यानींतर त्याींनी या कामगाराींना ववनाववलींब 
कायम करण्याबाबत ववचार केला िावा, अशा सचूना हाफककनच्या 
सींचालकाींना ददलले्या असतानाही त्याची आिभमतीस अींमलबिावणी झालेली 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन रोिींदारी कमाचार्याींना 
कायमस्वरुपी सेवेत समाववष् करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही 
केली आहे वा करण्यात येत आहे, नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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िॉ. राजेंद्र शश ांगणे :  (१) व (२) हे खरे नाही. 
     सन १९९४-९५ पासनू परळ येिील हाफककन बायोफामाास्यदु्कलमध्ये 
रोिींदारीवर काम करणार्या २२८ कामगाराींपकैी १३३ कामगाराींना औद्योधगक 
न्यायाधधकरणाच्या आदेशानसुार महामींडळाचे व्यवस्िापन, रोिींदारी कमाचारी 
प्रनतननधीत्व करणारी कामगार सींघ्ना व महामींडळातील मान्यता प्राप्त 
सींघ्ना याींच्यामध्ये त्रत्रपक्षीय करार होऊन दद.३१.१२.१९९४ पयतंच्या 
रोिींदारीवरील कमाचारी याींना ्प्प्या्प्प्याने वर्ा २००२ पयतं महामींडळाच्या 
सेवेत सामावनू घेतले गेले. त्या काळात सेवेत न सामावलेल्या कमाचार्याींनी 
यएुलपी ७६९/२००० ही याधचका मा.औद्योगीक न्यायालयात दाखल केली. सन 
२०११ मध्ये याधचकेवर अींनतम ननकाल देताना मा.न्यायालयाने महामींडळाकड े
िववषयात िवे्हा तात्परुत्या स्वरुपाच े काम ननमााण हो ल तवे्हा प्राधान्याने 
रोिींदारी कमाचार्याींना चक्राकार पध्दतीने त्याींच्या वररषठता यादीप्रमाणे काम 
द्यावे असा ननणाय ददला आहे. तिावप, मा.औद्योधगक न्यायालयाने उवारीत 
रोिींदारी कमाचार्याींना महामींडळामध्ये कायमस्वरुपी सामावनू घेण्याबाबत 
कोणतहेी आदेश ददलेले नाहीत. 
(३) औद्योधगक न्यायालयाने ददलेल्या ननणायानसुार हयात असताना ५० 
कामगाराींपकैी ४२ कामगार   कायमस्वरूपी कामावर घेण्यास िाणीवपवूाक 
ववलींब करण्यात आलेला नाही. परींत,ु सन २०१२ मध्ये महामींडळात 
कायमस्वरुपी पदावर ववशरे् मागास िरती मोदहम वेबसा ्वर प्रभसध्द 
केलेल्या िादहरातीमध्ये, िे इच्छूक उमेदवार सध्या महामींडळात कायारत 
आहेत ककीं वा ज्याींनी यापवुी महामींडळात काम केलेले आहे त्याींना त्याींच्या 
कामधगरीच्या आधारावर प्राध्यान्य देण्यात ये ल, असे नमदू केले होत.े    
(४) हे खरे नाही. 
मा.औद्योधगक न्यायालयाने सदर रोिींदारी कमाचार्याींना महामींडळामध्ये 
कायमस्वरुपी सामावनू घेण्याबाबत कोणतहेी आदेश ददलेले नाहीत. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

----------------- 
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अमराििी जजल्हयािील आरटीओ पररसराि रस्त्याांिर िाहनाांमधनू 
अिैधररत्या ऑनलाईन फॉमय भरुन देणाऱ्याांिर िारिाई िरण्याबाबि 

  

(४३) *  ३४००२   श्री.बळिांि िानखि े(दयायपरू), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.अशमि झनि (ररसोि), श्री.वििास ठािरे (नागपरू पजश्चम), श्री.सरेुश 
िरपिुिर (पाथरी), श्री.पथृ् िीराज चहाहाण (िराि दक्षक्षण), श्रीमिी सलुभा 
खोििे (अमराििी), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.दहरामण खोसिर 
(इगिपरूी), श्री.सांजय जगिाप (परुांदर), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर) :   
सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  अमरावती जिल्हयातील आर्ीओ पररसरात रस्त्यावर अवधैररत्या 
ऑनला न फॉमा िरुन देणा-या व्हॅन कफरत असल्याचे माहे सप् े्ंबर-२०२१ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर आर्ीओ कायाालयात ४५० पेक्षा अधधक दलालाींचा वावर 
असनू त्याींच्याकडून काम करुन देण्यासाठी हिारो रुपयाींची लाच घेतली िात 
असल्याने तसेच पररसरातील रस्त्यावर वाहनाींमधून अवधैररत्या ऑनला न 
काम करणार्याींवर कारवा  करण्याची मागणी नागरीकाींनी ददनाींक १९ 
ऑगस््, २०२१ रोिी वा त्या समुारास केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानरु्ींगाने लाच घेणारे दलाल तसेच अवधैररत्या 
ऑनला न फॉमा िरुन देणार्या व्हॅनवर कारवा  करण्यास दलुाक्ष करणा-या 
सींबींधधत अधधका-याींवर कोणती कारवा  केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

  
अॅि. अतनल परब : (१) होय. 
(२) व (३) याबाबत नागरीकाींकडून कोणतहेी ननवेदन अिवा मागणी प्राप्त 
झालेली नाही. 
        तिावप,प्रादेभशक पररवहन कायाालय, अमरावती याींच्या कायाक्षेत्रात 
अवधैररत्या व्यवसाय करणार्या  ०६ वाहनाींवर कारवा  करण्यात आली 
आहे.       
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    रर् याधचका क्र.२०६५/१९८७ मध्ये मा. उच्च न्यायालय, खींडपीठ नागपरू 
याींनी ददलेल्या आदेशानसुार प्राधधकार पत्र सादर केल्यास वाहनधारक/ मालक 
याींचेतफे प्रनतननधी म्हणून काम करू शकतात. तिापी, वविागामाफा त अशा 
व्यक्तीींना काम करण्यास प्रोत्साहन ददले िात नाही. 
     वविागामाफा त नागररकाींच्या सोयीसाठी ८५ ऑनला न सेवा 
सींगणकाद्वारे उपलब्ध करुन ददलेल्या आहेत. यामळेु नागररकाींना घरातनू 
सदर सेवेचा लाि घेता येतो व कायाालयीन काम करण्यासाठी मध्यस्िाींची 
आवश्यकता नाही. 
     दलालाींच्या मदतीभशवाय नागररकाींनी काम करावे म्हणून कायाालयात 
फलक लावल ेआहेत तसेच कायाालयात नागररकाींच्या मदतीसाठी मदत कक्ष 
सरुु करण्यात आले आहेत. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

----------------- 
  
िधाय -यििमाळ-नाांदेि या रेल्िे मागायच ेिाम प्रलांत्रबि असल्याबाबि 

  

(४४) *  ३३६०६   श्री.सांजय रायमलुिर (मेहिर) :   सन्माननीय पररिहन 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)   वधाा -यवतमाळ-नाींदेड या रेल्वे मागाासाठी राज्य शासनाने ददनाींक ३१ 
माचा, २०२० पयात राज्याच्या दहस्स्याचे रुपये ४५५ को्ी ११ लाख व सन 
२०२० -२१ या आधिाक वर्ाातील रुपये ११९ को्ी ५१ लाख अशा एकूण ५७४ 
को्ी ६२ लाख रुपयाींचा ननधी रेल्वेला ववतररत केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२)   तसेच ददनाींक १२ डडसेंबर, २०२० रोिी मािी खासदार श्री.वविय दडाा 
याींनी मा.मखु्यमींत्री याींचकेड े पत्राद्वारे हा रेल्वेमागा ’’फास््् रक’’ वर 
्ाकण्याची मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनान कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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अॅि. अतनल परब :  (१) होय. 
(२) होय. 
(३) वधाा-यवतमाळ-नाींदेड या २८४ कक.मी. लाींबीच्या नवीन ब्रॉड गिे रेल्व े
मागा उिारण्याच्या प्रकल्पामध्ये राज्य शासनाने ४०% आधिाक सहिाग 
देण्यासींदिाात ननणाय घेतला आहे. त्यानसुार प्रकल्पाच्या तत्कालीन एकूण 
रु.६९७ को्ी खचााच्या ४०% म्हणिे रु.२७९ को्ी इतका राज्य शासनाचा 
आधिाक सहिाग देण्यास ददनाींक ११.०२.२०१०  च्या शासन ननणायान्वये 
मान्यता देण्यात आली. त्यानींतर प्रकल्पाच्या रु.२५०१.०५ को्ी इतक्या 
सधुाररत अींदािपत्रकास ददनाींक १४.०७.२०१५ च्या शासन ननणायान्वये मान्यता 
देण्यात आली.  या रेल्वे प्रकल्पासाठी राज्य शासनाने ददनाींक ३१.०३.२०२१ 
पयतं राज्य दहश्श्याचा एकूण रु.५७४.६२ को्ी ननधी रेल्वेस ववतरीत केला 
आहे. राज्य शासनाने ववतरीत केलेला ननधी  राज्य दहश्श्याच्या ५०% पेक्षा 
िास्त आहे.   
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

----------------- 
  
नागपूर जजल््यािील प्राथशमि शाळाांना मांजुरी शमळाली नसल्याबाबि 

  

(४५) *  ३३९७२   श्री.मोहन मि े (नागपरू दक्षक्षण) :   सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपरू जिल््यातील २३ प्रािभमक शाळाींना मींिरुी भमळाली नसतानाही 
सदर शाळा अनधधकृतपणे सरुू असल्याचे माहे िानेवारी, २०२१ मध्ये वा त्या 
दरम्यान ननदशानास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अनधधकृत शाळाींना प्रािभमक भशक्षणाधधकारी याींच्या 
कायाालयाींनी प्रशासकीय मान्यता घेण्यासाठी आवश्यक असलेले दस्तऐवि 
िमा करण्यास साींधगतले असता त्याींनी त ेिमा केल ेनाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, अनधधकृत शाळाींमधील ववद्याथ्यांची प्सींख्या िास्त 
असल्याने ववद्याथ्यांकडुन फी वसलु करीत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायावाही केली आहे वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

  
प्रा. िषाय गायििाि :  (१) हे खरे आहे. 
 (२), (३), (४) व (५) बालकाींचा मोफत व सक्तीच्या भशक्षणाचा अधधकार 
अधधननयम, २००९ मधील कलम १८ (५) नसुार सक्षम प्राधधकार्याच्या 
पवूापरवानगीभशवाय सरुू असलेल्या शाळाींसींदिाात ववदहत कायावाही करण्यात 
येत आहे. 

----------------- 
  
मुांबईिील धारािी येथील िेलाचा पुनयिापर िरणाऱ्याांिर भारिीय अन्न 

सुरक्षा आणण मानि प्राधधिरणामाफय ि िारिाई िरण्याबाबि 
  

(४६) *  ३२६३४   श्री.अशमि साटम (अांधेरी पजश्चम), श्री.लहू िानि े
(श्रीरामपरू), श्री.मांगेश िुिाळिर (िुलाय), श्री.सतुनल राऊि (विक्रोळी), 
श्री.धचमणराि पाटील (एरांिोल) :   सन्माननीय अन्न ि षषध प्रशासन मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  िारतीय अन्न सरुक्षा आणण मानक प्राधधकरणाने मुींब तील धारावी येि े
छापे ्ाकले असता पनुावापर केलेल्या तलेाची ववक्री करणारे रॅके् सकक्रय 
असल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०२१ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशानास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, एफएसएसआयच्या कारवा नसुार केएफसी कडुन धारावीतील 
मे. नरू कीं पनीला तर बगारककीं ग कडून मे. केएनिी कीं पनीला तीनदा वापरलेले 
तले साबण बायोडडझेल कीं पन्याींपयतं पोहचत नसल्यामळेु केएफसी व 
बगरंककीं गला नो्ीस देण्यात आल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३)  असल्यास, िमा झालेले तले मुींब तील रस्त्यावरील स््ॉलधारक 
चायनीिवाले हातगाडीवाले याींना ववकण्यात येत असल्याचेही ननदशानास आल े
आहे, हे खरे आहे काय, 
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(४)  असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय तसेच 
चौकशीत काय आढळून आले व त्या अनरु्ींगाने पढेु कोणती कायावाही केली 
आहे वा करण्यात येत आहे, 
(५)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
िॉ. राजेंद्र शश ांगणे :  (१) व (२)  खरे आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) यासींदिाात शासनाने चौकशी केली असनू,सींबींधधत M/s Sapphire 
Foods (i.e. KFC Operator) and M/s Berger King India Private 
Ltd. याींना पनुावाींपर केलेल्या तलेाची ववक्री रस्त्यावरील स््ॉलधारक, 
चायनीिवाले, हातगाडीवाले इत्यादी अन्नसाखळीवाल्याींना ववकण्यात येऊ नये 
अशी समि अन्न सरुक्षा व मानदे प्राधधकरण (FSSAI) याींच्यामाफा त देण्यात 
आली असनू, त्याींना कारणे दाखवा नो्ीसासधु्दा बिावण्यात आल्या आहेत.  
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

----------------- 
राज्यािील जजल्हा पररषद शाळा, आश्रम शाळा, िसतिगहृ ि खाजगी 

शाळाांमध्ये सीसीटीहाही िॅमेरे बसविण्याबाबि 
  

(४७) *  ३३८१२   श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.लहू िानि े(श्रीरामपरू) :   
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-   
(१) राज्यातील शाळाींमध्ये ववद्याधिानीवर लधैग ींक अत्याचाराच्या घ्नाींमध्ये 
होत असलेल्या वाढीला आळा घालता यावा या उद्देशाने शासनाच्या शालेय 
भशक्षण व कक्रडा वविागाने शाळाींमध्ये सीसी्ीव्ही कॅमरे बसववण्याचा  ननणाय 
घेतला होता परींत ू शाळाींमध्ये सीसी्ीव्ही कॅमेरे बसववण्यात आले नसल्याच े
माहे ऑगस््, २०२१ मध्ये वा त्या समुारास ननदशानास आले आहे ,हे खरे 
आहे काय, 
(२)  असल्यास, याबाबत ननधी उपलब्ध करुन राज्यातील जिल्हा पररर्द 
शाळा, आश्रम शाळा, वसनतगहृ व खािगी शाळाींमध्ये सीसी्ीव्ही कॅमेरे 
प्राधान्याने बसववण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
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(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. िषाय गायििाि :  (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) मा. उच्च न्यायालयाच्या ननदेशाींनसुार खािगी व्यवस्िापनाच्या 
शाळाींमध्ये आवश्यकतनेसुार सीसी्ीव्ही बसववण्याच्या सचूना या वविागाच्या 
ददनाींक ०७ एवप्रल, २०१६ च्या शासन पररपत्रकान्वये देण्यात आल्या आहेत. 
तसेच याकरीता शासनाकडून अनदुान देण्यात येणार नाही, दह बाब स्पष् 
करण्यात आली आहे. 
(३) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

दहांगोली (िा.जज.दहांगोली) येथे धान्याचा गैरहायिहार िरणाऱ्याांची  
चौिशी िरुन दोषीांिर िारिाई िरण्याबाबि 

  

(४८) *  ३२७६८   श्री.मोहनराि हांबि े (नाांदेि दक्षक्षण), श्री.अशमन पटेल 
(मुांबादेिी), श्री.अशमि झनि (ररसोि), श्री.वििास ठािरे (नागपरू पजश्चम), 
श्री.सरेुश िरपिुिर (पाथरी), श्रीमिी प्रतिभा धानोरिर (िरोरा), श्री.िुणाल 
पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर) :   सन्माननीय अन् न ि 
नागरी परुिठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) दहींगोली (ता.जि.दहींगोली) येिील तत्कालीन तहसभलदार आणण तहभसल 
कायाालयातील कमाचारी व गोदामपाल याींनी माहे िानेवारी, २०१९ त ेिुल,ै 
२०१९ या कालवधीमध्ये ऑफलाइन पध्दतीने स्वस्त धान्य दकुानाच्या 
ननयतनापेक्षा अधधक धान्याचा परुवठा करुन रुपये ४ को्ी, ६१ लाख, २३ 
हिार, ४५८ इतक्या रक्कमेचा अपहार केला असल्याच ेमादहती अधधकारातनू 
ददनाींक २२ िानेवारी, २०२१ रोिी वा त्यासमुारास ननदशानास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यासींदिाात शासनाने चौकशी करुन या प्रकरणातील दोर्ी 
तहभसलदारासह व सींबींधधत कमाचार्याींना ननलींत्रबत करुन त्याींच्याकडून सदरील 
अपहाराची रक्कम सक्तीने वसलू करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही 
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केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. छगन भजुबळ : (१) राज्य अन्न आयोग, मुींब  याींच्या दद.०१.०७.२०१९ 
त े दद.०३.०७.२०१९ या कालावधीतील दहींगोली येिील दौ-यादरम्यान  परुवठा 
वविाग, तहभसल कायाालय, दहींगोली येिील अभिलेखाींची तपासणी केली 
असता, त्याींना अननयभमतता आढळून आल्याने त्याींनी जिल्हाधधकारी, दहींगोली 
याींना अभिलेखाींची सींपणूा तपासणी करण्याच े आदेश ददले होत.े त्यानसुार 
करण्यात आलेल्या तपासणीमध्ये िानेवारी, २०१९ त े िुल,ै २०१९ या 
कालावधीत झालेल्या अनतररक्त धान्य वा्पावरील वसलूपात्र रक्कम रूपये 
२,२६,८४,८६५/- एवढी दशाववण्यात आली आहे.  
(२) या प्रकरणातील दोर्ी अधधकारी/कमाचा-याींची वविागीय चौकशी 
शासनस्तरावर प्रस्ताववत आहे.            
     उचल केलेल्या िास्त धान्याच्या वसलुपात्र  रकमेपकैी रूपये 
४२,४८,६०८/- ची वसलुी सींबींधधत रास्तिाव दकुानदाराींकडून माहे ऑक््ोबर, 
२०२१ अखेर करण्यात आली आहे. 
(३)  प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

जजल्हा पररषद शाळाांमधील विद्याथ्याांना शालेय पोषण आहाराि 
प्लॅस्टीि सदृश िाांदळू पुरविण्याि आल्याबाबि 

  

(४९) *  ३२६७२   श्री.ददपि चहाहाण (फलटण), श्री.अतनल पाटील 
(अमळनेर), श्री.यशिांि माने (मोहोळ), श्री.बबनराि शश ांदे (माढा), श्री.दौलि 
दरोिा (शहापरू), श्रीमिी समुन पाटील (िासगाि - ििठेमहाांिाळ), श्री.ददलीप 
मोदहि-ेपाटील (खेि आळांदी), श्री.सांग्राम जगिाप (अहमदनगर शहर), श्रीमिी 
सरोज आदहरे (देिळाली), श्री.अशोि पिार (शशरुर), श्री.बाबासाहेब पाटील 
(अहमदपरू), श्री.सतुनल भसुारा (विक्रमगि), श्री.सतुनल दटांगरे (ििगाि शरेी), 
श्री.चेिन िपेु (हिपसर), श्री.शखेर तनिम (धचपळूण), श्री.राजेश नरशसांगराि 
पाटील (चांदगि), श्री.क्षक्षिीज ठािूर (नालासोपारा), श्री.दहिेंद्र ठािूर (िसई), 
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श्री.राजेश रघनुाथ पाटील (बोईसर), श्री.विनोद तनिोले (िहाणू), श्री.सांजयमामा 
शश ांदे (िरमाळा) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१)    मोखाडा व ववक्रमगड तालकु्यातील (जि.पालघर) येिील खोडाळा 
पररसरातील वाकडपाडा, मोरद्याचापाडा व अन्य दठकाणच्या तसेच चाबके 
तलावली (ता.ववक्रमगड) पररसरातील जिल्हा पररर्देच्या शाळाींतील 
ववद्याथ्यांना शालेय पोर्ण आहारात प्लॅस््ीक सदृश ताींदळू वा्प करण्यात 
आल्याचे ददनाींक ०८ िुल,ै २०२१ रोिी वा त्यासमुारास ननदशानास आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२)   असल्यास, या प्रकरणी जिल्हा पररर्द व पींचायत सभमत्याींच े
पदाधधकारी, ग्रामस्ि तसेच रािकीय पक्षाींच्या कायाकत्यांनी सींबींधधत दोन्ही 
पींचायत सभमत्याींच े ग्ववकास अधधकारी तसेच जिल्हा व तालकुा धान्य 
परुवठा अधधकारी याींचकेड ेत्याबाबत तक्रारी करुन कारवा  करण्याची मागणी 
केली असल्याचेही ददनाींक ०९ िुल,ै २०२१ रोिी वा त्यासमुारास ननदशानास 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३)    असल्यास, याबाबत प्लॅस््ीक सदृश ताींदळाचे नमनेु तपासणीसाठी 
लॅबमध्ये पाठववण्यात आले असनू त्याचा अहवाल प्राप्त होताच परुवठा 
वविाग अधधकार्याींववरुध्द कारवा  करण्याच े मा.ग्ववकास अधधकारी, 
पीं.स.मोखाडा याींनी तक्रारदाराींना साींधगतले असल्याचेही ननदशानास आल,े हे ही 
खरे आहे काय, 
(४)   असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी दोर्ी अधधकार्याींववरुध्द शासनाने कोणती 
कारवा  केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(५)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

 प्रा. िषाय गायििाि : (१) व (२) अींशत: खरे आहे. 
    कें द्र शासनाकडून शकै्षणणक वर्ा सन २०२१-२२ पासनू योिनेअींतगात 
फोद ा्फा ड ताींदळू प्रिमच परुवठा केला िात आहे.  ववद्याथ्यांच्या 
आहारामधील सकु्ष्म पोर्कतत्वाींची कमतरता िरुन काढण्याकरीता फोद ा्फा ड 
ताींदळू देण्यात येत आहे. ताींदळूामध्ये Iron, Folic Acid, Vitamin B१२ 
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तसेच Zinc Vitamin A, Vitamin B१, B२, B५, B६ या पोर्क घ्काींचा 
(Micronutents) समावेश करुन फोद ा्फा ड ताींदळू बनववण्यात आलेला आहे. 
त्यामळेु ववद्याथ्यांना अधधकची पोर्कतत्वे भमळण्याच्या दृष्ीने सदर ताींदळू 
अत्यींत उपयकु्त आहे.परुवठा करण्यात येणार्या ताींदळूामध्ये फोद ा्फा ड ताींदळू 
व ननयभमत ताींदळू याींचे प्रमाण १:१०० आहे. म्हणिेच परुवठा करण्यात 
आलेल्या ताींदळूामध्ये फोद ा्फा ड ताींदळूाचे प्रमाण १ ककलोमध्ये १० गॅ्रम या 
प्रमाणे आहे. 
    प्रकक्रया करण्यात आलेल्या फोद ा्फा ड ताींदळू वपवळसर रींगाचा व 
ननयभमत ताींदळूापेक्षा कमी असल्याने पाण्यामध्ये वर तरींगताींना ददसनू येतो. 
त्यामळेु समािात सदर ताींदळू प्लॉजस््कचा असल्याबाबतचा गरैसमि पसरत 
आहे. याबाबतचे स्पष्ीकरण प्रािभमक भशक्षण सींचालनालयाने पररपत्रकाव्दारे 
ददले आहे. 
(३) होय, हे खरे आहे. 
    सदर ताींदळू हा फोद ा्फा ड ताींदळू आहे. 
(४) व (५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

पुणे शहराि आरटीई पोटयलमधनू पालिाांच्या अजायि  
फेरफार िेल्याबाबि 

  

(५०) *  ३२८७७   श्री.मोहनराि हांबि े (नाांदेि दक्षक्षण), श्री.अशमन पटेल 
(मुांबादेिी), श्री.अशमि झनि (ररसोि), श्री.वििास ठािरे (नागपरू पजश्चम), 
श्री.सरेुश िरपिुिर (पाथरी), श्रीमिी प्रतिभा धानोरिर (िरोरा), श्री.िुणाल 
पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर) :   सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पणेु शहरातील आर्ी  पो ा्लमधून पालकाींच्या अिाात फेरफार करून 
अिा गहाळ झाल्याच ेमाहे मे, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आल े
हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, प्रनतक्षा यादीतील पालकाींनी ददललेे शाळाींचे प्राधान्यक्रम 
परस्पर बदलण्यात आले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायावाही केली आहे, वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

  
प्रा. िषाय गायििाि : (१), (२) व (३) हे खरे नाही. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

----------------- 
  
  
विधान भिन :       राजेन्द्र भागिि 
मुांबई.   प्रधान सधचि, 

महाराष्ट्र विधानसभा 
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