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

िाराांकिि प्रश्नोत्िराांची यादी 
  

शकु्रिार, ददनाांि २४ डिसेंबर, २०२१ / पौष ३, १९४३ ( शिे ) 
 
 

(१) उद्योग, खतनिमम, मराठी भाषा मांत्री 

 

याांचे प्रभारी विभाग 

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

र्ममनी वििास, आपत्िी व्यिस्थापन, 
मदि ि पनुिमसन मांत्री 

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

  

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ४० 
------------------------------------- 

 

घुग्घुस (जर्.चांद्रपूर) येथील ए.सी.सी मसमेंट िां पनीने  
स्िामीत्िधन न भरिा उत्खनन िेल्याबाबि 

 (१) * ३३७९७   श्रीमिी प्रतिभा धानोरिर (िरोरा), श्री.अममन पटेल 
(मुांबादेिी), श्री.सरेुश िरपिुिर (पाथरी), श्री.मोहनराि हांबि े (नाांदेि दक्षिण), 
श्री.अममि झनि (ररसोि) : सन्माननीय उद्योग मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) घगु्घसु (जि.चींद्रपरू) येथील ए.सी.सी. ससमें् उद्योगामळेु प्रदषूणाच्या 
वारींवार तक्रारी प्राप्त होऊनही गत ३० वषाात ए.सी.सी. या ससमें् कीं पनीने 
अततभाराच्या वाहतकुीच्या माध्यमातनु लाखो ब्रास कच्च्या मालाची 
स्वामीत्वधन न भरता उत्खनन करुन परस्पर ववल्हेवा् लावनू ससमें् 
उत्पादन केल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदर्ानास 
आल,े हे खरे आहे काय, 
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(२) तसेच सर्ींदोला (ता.वणी, जि.यवतमाळ) येथून ए.सी.सी ससमें् कीं पनीसाठी 
कच्च्या मालाचे उत्खनन केले िात असनू र्ासनाने तनधाारीत केलेल्या 
तनयमानसुार स्वामीत्वधन प्रदान करणे बींधनकारक असताींना क्षमतपेेक्षा 
िास्त कच्च्या मालाची वाहतकु करुन र्ासनाच्या कोट्यवधी रुपयाींचा महसलू 
बडुववला िात असल्याच ेतनदर्ानास येऊनही र्ासन याकड ेदलुाक्ष करीत आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, तद् नषुींगाने 
र्ासनाचा महसलू बडुववणाऱ्या तसेच त्याकड े दलुाक्ष करणाऱ्या सींबींधधत 
दोषीववरुध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सभुाष देसाई : (१), (२), (३) व (४) मे.ए.सी.सी.ससमें् कीं पनीच्या घगु्घसु 
(जि.चींद्रपरू) येथील ससमें् प्रकल्पाच्या अनषुींगाने, प्रदषुणार्ी सींबींधीत प्राप्त 
झालेल्या तक्रारीच्या अनषुींगाने, वस्ततुनषठ पडताळणी करुन, प्रादेसर्क 
अधधकारी, महाराषर प्रदषुण तनयींत्रण मींडळ याींचेकडून तात्काळ कायावाही केली 
िात.े 
     “रस्त्यावर चालणाऱ्या अततभार वाहनाींची उप प्रादेसर्क पररवहन 
अधधकारी, यवतमाळ याींच्या वायवेुग पथकाकडून तनयसमत तपासणी केली 
िात असनू, यामध्ये अततभार वाहन आढळल्यास, त्यावर मो्ार वाहन 
कायदा १९८८ चे कलम ११३/१९४ नसुार कारवाई केली िात.े त्यानसुार एवप्रल, 
२०२१ त े ऑक््ोंबर, २०२१ या कालावधीत वायवेुग पथकाकडून तपासणी 
करताना ए.सी.सी. ससमें् कीं पनीचे एकही वाहन िादाभार वाहून नेताना 
आढळलेले नाही. 
     या ठठकाणी प्रमखु खतनिाींच ेवहन तनयींत्रत्रत करण्याकररता ILMS  ह्या 
सींगणकीकृत प्रणालीचा वापर होत असनू, वाहतकू करणारे नोंदणीकृत वाहन 
विनकाट्यावर उभा राहताच या प्रणालीमार्ा त खतनिाच्या विनानसुार, 
ऑनलाईन वाहतकू परवाना प्रत्येकवेळी ठदला िातो. त्याचवेळी विनानसुार, 
प्रणालीमधून स्वामीत्वधनाची कपात केली िात.े 
     मींिूर आराखड्यानसुार सन २०२०-२१ मध्ये ६.०२ लक्ष ्न इतके 
उत्खननास मींिूरी असनू, प्रत्यक्षात खाणपटे्टधारकाने ४.४१ लक्ष ्नाचे 
उत्खनन केले आहे. यातनू स्वामीत्वधनापो्ी र्ासनास ३.५३ को्ी इतकी 
रक्कम िमा झालेली आहे.  सबब, मींिूर उत्खननापेक्षा, कमी उत्खनन 
झालेले असल्याने, िादा उत्खनन झाल्याची बाब खरी नाही. 
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     अततभार वाहतकुीच्या सींदभाात मा.सींसद सदस्य याींनी ठदनाींक 
१७/११/२०२१ रोिी स्थातनक प्रर्ासनाकड ेकेलेल्या तक्रारीच्या अनषुींगाने, पनु्हा 
पडताळणी केली असता, अर्ाप्रकारे अततभार वाहने आढळून आलेली नाहीत. 
 

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

राज्यािील शिेिऱयाांच्या आत्महत्या रोखयायाबाबि 
 (२) *  ३२५४८   श्री.िुणाल पाटील (धळेु ग्रामीण), श्रीमिी प्रतिभा धानोरिर 
(िरोरा), श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी), श्री.सरेुश िरपिुिर (पाथरी), श्री.मोहनराि 
हांबि े (नाांदेि दक्षिण), श्री.अममि झनि (ररसोि), श्री.रार्ेंद्र पाटणी (िारांर्ा), 
श्री.मसध्दाथम मशरोळे (मशिार्ीनगर) :   सन्माननीय मदि ि पनुिमसन मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) राज्यात र्तेकऱ्याींना किामार्ी ठदल्यानींतरही नावपकी नसैधगाक आपत्ती व 
अन्य कारणाींमळेु र्तेी वपकाींचे नकुसान झाल्यामळेु र्तेकऱ्याींनी आत्महत्या 
केल्याचे माहे िून त ेऑक््ोबर, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदर्ानास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, धुळे तालकु्यातील देऊर बदु्रकु येथील तरुण र्तेकऱ्याने 
किारे्डीच्या वववींचनेतनू गळर्ास घेऊन आत्महत्या केली असल्याचे ठदनाींक 
१५ ऑक््ोबर, २०२१ रोिी वा त्यासमुारास तनदर्ानास आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले त्यानषुींगाने ककती प्रकरणे पात्र व अपात्र ठरववण्यात 
आली आहेत, 
(४) असल्यास, आधथाक सहाय्य करण्याची व प्रचसलत आणेवारी पध्दतीच े
तनकष बदलनू र्तेकऱ्याींना नकुसान भरपाई देण्याच्या दृष्ीने र्ासनाने 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) असल्यास, र्तेकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या 
उपाययोिना अपऱू्या पडत असल्याने र्तेकरी आत्महत्या कायमस्वरुपी 
थाींबववण्याच्या दृष्ीने कोणती उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे, 
नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. विर्य ििटे्टीिार : (१) अींर्त: खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
     मौ. देऊर ब्रदु्रक येथील कै.योगेर् बाबरुाव र्वेाळे याींनी  ठद.१२.१०.२०२१ 
रोिी गळर्ास घेऊन आत्महत्या केली आहे.    
(३) मौ. देऊर ब्रदु्रक येथील कै.योगेर् बाबरुाव र्वेाळे याींनी केलेल्या 
आत्महत्येप्रकरणी चौकर्ी केली असता, सदर व्यक्तीच्या ७/१२ उताऱ्यावर 
इतर हक्कात रू.९९,०००/- चा बोिा आहे. परींत ू सदर किा ठद.०७.०९.२०२० 
रोिी घेतल्याचे ठदसत.े सदर किा थककत नसनू चाल ूकिा आहे.  
     िून त ेऑक््ोबर, २०२१ या कालावधीत राज्यात एकूण १०७६ इतकी 
आत्महत्याींची प्रकरणे आढळून आली असनू, त्यापकैी जिल्हास्तरीय ससमतीने 
४९१ प्रकरणे पात्र ठरववली आहेत. एकूण २१३ प्रकरणे अपात्र ठरली असनू, 
३७२ प्रकरणे चौकर्ीसाठी प्रलींत्रबत आहेत. पात्र ४९१ प्रकरणाींपकैी ४८२ प्रकरणी 
मदतीचे वा्प करण्यात आले आहे.  
(४) र्ासन तनणाय, महसलू व वन ववभाग, क्र.एससीवाय-१२०५/प्र.क्र.१८९/म-७, 
ठद.२३.०१.२००६ अन्वये नावपकी, राषरीयकृत बँक/सहकारी बँक ककीं वा 
मान्यताप्राप्त सावकराकडून घेतलेल्या किााची परतरे्ड करू न र्कल्यामळेु 
होणारा किाबािारीपणा व किा परतरे्डीचा तगादा या तीन कारणाींमळेु 
आत्महत्या घडली असल्यास सींबींधधत र्तेकऱ्याींच्या वारसाींना रू.१.०० लक्ष 
इतकी मदत देय आहे. 

खरीप २०१७ हींगामापासनू कें द्र र्ासनाने लाग ू केलेल्या दषुकाळ 
व्यवस्थापन सींठहता, २०१६ मधील कायापद्धतीनसुार राज्यात तालकुास्तरावर 
दषुकाळ घोवषत करण्यात येऊन NDRF/SDRF च्या तनकषानसुार बाधधताींना 
दषुकाळी मदत  देण्यात येत.े आणेवारीच्या   आधारे सवलती/अथासहाय्य  
देण्यात येत नाही.  
(५) र्तेकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी प्रामखु्याने खालीलप्रमाणे उपाययोिना 
करण्यात येत आहेत :- 
     १) र्तेकऱ्याींना समपुदेर्नाची व प्रबोधनाची आवश्यकता ववचारात  
        घेऊन ववववध उपाययोिना  
     २) ववर्षे मदतीच्या कायाक्रमाींतगात र्तेकऱ्याींच्या ववकासासाठी “कृषी  
        समधृ्दी” योिनेच्या अनषुींगाने ववववध ववभागाींकडून उपाययोिना    
        करण्यात आल्या.  
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     ३) र्तेकऱ्याींना अन्न सरुक्षा, आरोग्य सेवा, र्तेी ववकासाच ेकायाक्रम  
        राबववणे व त्याींच्या मलुाींना मोर्त सर्क्षणाची योिना याींच्या  
        अींमलबिावणीला गती देणे यासाठी कै.वसींतराव नाईक र्तेी 
        स्वावलींबन समर्नची पनुारचना करण्यात आली आहे. 
     ४) र्तेमालाला हमीभाव, PM-KISAN सारख्या योिनाींमार्ा त  
        र्तेकऱ्याींवरील ताण कमी करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे.  
        तसेच महात्मा ज्योतीराव रु्ले र्तेकरी किामकु्ती योिना  
        राबववण्यात येत आहे. 

र्तेकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी उक्तप्रमाणे उपाययोिना राबववण्यात 
येत असल्याने ववलींबाचा प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

   

महात्मा ज्योतिबा फुले िर्म माफी योर्नेंिगमि तनयममि िर्म परिफेि 
िरणाऱया शिेिऱयाांना सानुग्रह अनुदान देयायाबाबाि 

 

(३) *  ३३००२   श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी), श्री.सममर मेघे (दहांगणा), 
श्री.िृष्ट्णा गर्बे (आरमोरी), िॉ.सांदीप धुिे (अणी), श्री.मोहनराि हांबि े(नाांदेि 
दक्षिण), श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी), श्री.अममि झनि (ररसोि), श्री.वििास 
ठािरे (नागपरू पजश्चम), श्री.सरेुश िरपिुिर (पाथरी), श्रीमिी सलुभा खोििे 
(अमराििी), श्रीमिी प्रतिभा धानोरिर (िरोरा), श्री.िुणाल पाटील (धुळे 
ग्रामीण), श्री.दहरामण खोसिर (इगिपरूी), श्री.अशोि पिार (मशरुर), 
श्री.ददलीप मोदहि-ेपाटील (खेि आळांदी), श्री.चेिन िपेु (हिपसर), श्री.सतुनल 
दटांगरे (ििगाि शरेी), श्री.सतुनल शळेिे (मािळ), श्रीमिी नममिा मुांदिा 
(िेर्), िॉ.देिराि होळी (गिधचरोली) : सन्माननीय सहिार मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात महात्मा ज्योतीराव रु्ले र्तेकरी किामकु्ती योिने अींतगात 
तनयसमत वपक किा भरणाऱ्या र्तेकऱ्याींना रुपये ५०,०००/- रक्कम 
प्रोत्साहनपर सानगु्रह अनदुान देण्याची र्ासनाने घोषणा केली आहे,        
हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, तनयसमत वपक किा भरणारे हिारो र्तेकरी प्रोत्साहनपर 
सानगु्रह अनदुानापासनू वींधचत असनू कोववड-१९ प्रादभुाावाने माहे एवप्रल, 
२०२१ पासनु सरुु असलेल्या लॉकडाऊनमळेु र्तेकऱ्याींना प्रचींड आधथाक 
अडचणीींचा सामना करावा लागत असल्याची बाब माहे एवप्रल, २०२१ मध्ये वा 
त्यादरम्यान तनदर्ानास आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी करण्यात आलेल्या घोषणेनसुार तनयसमत वपक 
किा भरणाऱ्या र्तेकऱ्याींना प्रोत्साहनपर सानगु्रह अनदुान देण्याबाबत र्ासनाने 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. शामराि ऊफम  बाळासाहेब पाटील : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) अल्पमदुत पीक किा व अल्पमदुत पीक किााच े केलेले पनुगाठन / रे्र 
पनुगाठठत किा याींची रु. २.०० लाखापेक्षा िास्त थकबाकीची रक्कम 
असलेल्या खातदेाराींना तसेच अल्पमदुतीच्या पीक किााची तनयसमतपणे 
परतरे्ड करणाऱ्या खातदेाराींना योग्य समपाक योिनेद्वारे ठदलासा 
देण्यासींदभाात मींत्रीमींडळ उपससमती गठीत करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

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

सेनगाि (जर्.दहांगोली) िालुक्याि शिेिऱयाांना पीि िर्म देयायासाठी 
बॅंिेििून र्ाणीिपुिमि दलुमि होि असल्याबाबि 

 (४) * ३३५७६   श्री.िान्हार्ी मटुिुळे (दहांगोली) : सन्माननीय सहिार मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सेनगाव (जि.ठहींगोली) तालकु्यात बँकाींकडून र्तेकऱ्याींना पनुगाठन व 
वपककिा देण्यास िाणीवपवुाक दलुाक्ष होत असल्याने र्तेकरी मोठ्या आधथाक 
अडचणीत आला असल्याची बाब माहे िुल ै २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान 
तनदर्ानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, र्तेकरी पनुगाठन व नवीन पीक किाासाठी बँकेत ये-िा करत 
असताना बँकाींकडून अनेक र्तेकऱ्याींना वपककिा देण्याकड े िाणीव पवुाक 
दलुाक्ष होत असल्याचा आरोप र्तेकऱ्याींकडून केला िात आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, र्तेकऱ्याींना पीक किा न देण्याची कारणे काय आहेत तसेच 
याबाबत र्ासनाने चौकर्ी करुन र्तेकऱ्याींना पीक किा समळण्याच्या दृष्ीन े
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. शामराि ऊफम  बाळासाहेब पाटील : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) सन २०२१-२२ च्या खरीप हींगामात सेनगाींव तालकु्यातील 
राषरीयकृत बँका, ग्रासमण बँका व जिल्हा मध्यवती बँकाींनी एकूण १६००० पात्र 
र्तेकऱ्याींना ९७७१.८६ लाख किा वा्प केलेले आहे. तसेच बँकाींनी र्तेकऱ्याींना 
किापरुवठा करण्यासींदभाात क्षेत्रीय स्तरावरुन पाठपरुावा सरुु आहे.  
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
बीि जर्ल््यािील गािाांचा प्रधानमांत्री िुसुम  
सौर पांप योर्नेि समािेश िरयायाबाबि 

 (५) * ३५५७६ श्रीमिी नममिा मुांदिा (िेर्) : सन्माननीय ऊर्ाम मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बीड जिल्ह्यातील र्तेकऱ्याींचे िीवन र्तेीवरच अवलींबनू असनूही ऐन 
मौसमात र्तेी पींपास पाच त ेसहा तासच ववदयतु परुवठा केला िातो त्यामळेु 
उक्त जिल्ह्यात सौर पींपाची मागणी होत असताींनाही कें द्र सरकारतरे् 
सौरपींपासाठी महाराषर ऊिाा ववकास असभकरण (MEDA) मार्ा त सरुु 
करण्यात प्रधानमींत्री कुसमु सौर पींप योिनेंतगात केि मतदार सींघातील 
िवळपास ४५ गावाींचाच या योिनेत समावेर् करण्यात आला असल्याच े
तनदर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कें द्रीय भिूल मींडळाच्या सन २०१५ च्या कायाप्रणाली नसुार 
बीड जिल्ह्याच े सन २०१९-२०२० च े भिूल मलु्याींकन पणूा करण्यात आले 
असनू पाणलो् क्षेत्राची वगावारी ही सरुक्षक्षत व अींर्त: र्ोवषत या मध्ये 
करण्यात आलेली असनू बीड जिल्ह्यात र्ोवषत व अततर्ोवषत पाणलो् क्षेत्र 
नाहीत त्यामळेु सवाच गावाींचा प्रधानमींत्री कुसमु सौर पींप योिनेत समावेर् 
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करण्याबाबत स्थातनक लोकप्रतततनधी याींनी उिाा मींत्री याींना ठदनाींक       
१९ सप् े्ंबर, २०२१ रोिी वा त्यासमुारास तनवेदनाद्वारे मागणी केलेली आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त तनवेदनाच्या अनषुींगाने र्ासनाने चौकर्ी करुन बीड 
जिल्ह्यातील व केि मतदार सींघातील सरुक्षक्षत व अर्त: र्ोवषत सवा गावाींचा 
प्रधानमींत्री कुसमु सौर पींप योिनेत समावेर् करण्याबाबत कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
िॉ. तनतिन राऊि : (१) प्रधानमींत्री कुसमु योिनेच्या मागादर्ाक सचूनाींनसुार 
डाका  झोन व ग्रे झोन (Dark & Grey Zone) मध्ये सौर कृषी पींप सरसक् 
अनजु्ञेय नाही. बीड जिल्हयासींदभाात भिूल सव्हेक्षण आणण ववकास यींत्रणा 
कायाालय, बीड याींचेकडील ठदनाींक १४ िानेवारी, २०२१ रोिीच्या यादीनसुार 
जिल्हयातील केवळ ४४९ गावे सरुक्षक्षत / अींर्त: र्ोवषत पाणलो् क्षते्रात 
समाववष् होती. त्यानसुार कुसमु योिने अींतगात कायावाही करण्यात आली. 

तद् नींतर भिूल सव्हेक्षण आणण ववकास यींत्रणा कायाालय, बीड 
याींचेकडील ठदनाींक १५ सप् े्ंबर, २०२१ रोिीच्या यादीनसुार बीड जिल्हयातील 
सरुक्षक्षत/अींर्त: र्ोवषत पाणलो् क्षेत्रात १३७१ गावे समाववष् होती. सदर 
गावाींचा समावेर् प्रधानमींत्री कुसमु सौर कृषी पींप योिनेअींतगात करण्यात 
आला आहे. 
(२) होय. 
(३) भिूल सव्हेक्षण व ववकास यींत्रणा कायाालय, बीड याींच्या ठदनाींक १५ 
सप् े्ंबर, २०२१ रोिीच्या यादीनसुार केि तालकु्यातील १२२ गावाींचा 
प्रधानमींत्री कुसमु सौर कृषी पींप योिनेअींतगात समावेर् करण्यात आला आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

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

राज्याि भार्ीपाल्याच ेदर तनयांत्रणाि आणयायाबाबि 
 (६) * ३३९५४   श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.नानाभाऊ पटोले (सािोली), 
श्री.सरेुश िरपिुिर (पाथरी), श्री.पथृ् िीरार् चव्हाण (िराि दक्षिण), श्री.अममन 
पटेल (मुांबादेिी), श्री.सांर्य र्गिाप (परुांदर), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), 
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श्री.दहरामण खोसिर (इगिपरूी), श्रीमिी सलुभा खोििे (अमराििी), 
श्री.अममि झनि (ररसोि), श्री.वििास ठािरे (नागपरू पजश्चम), श्रीमिी 
प्रतिभा धानोरिर (िरोरा), श्री.मोहनराि हांबि े (नाांदेि दक्षिण) : सन्माननीय 
पणन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील सवाच बािारपेठेत भािीपाल्याच्या दरात वाढ झाली असनू 
भािीपाला खरेदी करणे सवासामान्याींच्या आवाक्याबाहेर गेले असल्याच े
ठदनाींक २४ सप् े्ंबर, २०२१ रोिी वा त्यासमुारास तनदर्ानास आले आहे,     
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने भािीपाल्याचे दर तनयींत्रणात 
आणण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. शामराि ऊफम  बाळासाहेब पाटील : (१) राज्यात िुल,ै २०१६ मध्ये र्ळे व 
भािीपाला तनयमनमकु्त करण्यात आला आहे. यामळेु कृवष उत्पन्न बािार 
ससमती मधील  होणारी आवक नोंदवण्यात येत.े तथावप, ससमतीबाहेरील 
ववक्रीच्या माठहतीची नोंद नसत.े तसेच भािीपाला वपके नार्वींत असल्याने 
ककमान आधारभतु ककींमत अींतगात येत नाहीत. राज्यातील बािार 
ससमतीमधील भािीपाला वपकाींची सप् े्ंबर, २०२० त ेऑक््ोबर, २०२१ मधील 
आवक व दराबाबतच्या आकडवेारीचे अवलोकन केले असता,  सप््ेबर, २०२० 
च्या तलुनेत सप््ेबर, २०२१ या कालावधीत आणण ऑक््ोंबर, २०२० च्या 
तलुनेत ऑक््ोबर, २०२१ या कालावधीत भािीपाल्याच्या आवकमध्ये वाढ 
ठदसत असनू दर कमी झाल्याचे ठदसनू येत.े  
(२) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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राज्यािील महातनमममिीच्या औजष्ट्णि प्रिल्पाांना िोळशाचा  
तनयममि पुरिठा िरयायाबाबि 

 (७) *  ३२४५०   श्री.सतुनल प्रभ ू (ददांिोशी), श्री.सांर्य पोिनीस (िमलना), 
श्री.मांगेश िुिाळिर (िुलाम), श्री.लहू िानि े (श्रीरामपरू), श्रीमिी याममनी 
यशिांि र्ाधि (भायखळा), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.अममन पटेल 
(मुांबादेिी), श्री.सरेुश िरपिुिर (पाथरी), श्री.वििास ठािरे (नागपरू पजश्चम), 
श्री.नानाभाऊ पटोले (सािोली), िॉ.बालार्ी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.सममर 
मेघे (दहांगणा), श्री.अर्य चौधरी (मशििी), श्री.गोिधमन माांगीलाल शमाम (ऊफम ) 
लालार्ी (अिोला पजश्चम), श्री.रईस शखे (मभिांिी पिूम), श्री.अतनल बाबर 
(खानापरू), श्री.समाधान अििाि े(पांढरपरू), श्री.राहूल िुल (दौंि), श्री.र्यिुमार 
गोरे (माण), श्री.अिलु बेनिे (र्नु्नर), श्री.देिेंद्र फिणिीस (नागपरू दक्षिण 
पजश्चम), श्री.चांद्रिाांि (दादा) पाटील (िोथरुि), श्री.सभुाष देशमखु (सोलापरू 
दक्षिण) : सन्माननीय ऊर्ाम मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील महातनसमातीच्या औजषणक प्रकल्पाींना रोि ४० लाख मे.्न 
कोळर्ाची आवश्यकता असतानाही वेस््ना कोल कर्ल्डस सलसम्ेड व अन्य 
कोळसा कीं पन्याकडून केवळ १८ लाख मेरीक ्न कोळर्ाचा परुवठा होत 
असल्याने वीि उत्पादनात मोठी घ् झाल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०२१ मध्ये वा 
त्यादरम्यान तनदर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कोळर्ाची भीषण ी्ंचाई तनमााण झाल्याने राज्यातील औजषणक 
वीितनसमाती कें द्रातील वीि तनसमाती सींच बींद असल्याचेही तनदर्ानास आले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्यात वीि तनसमाती कमी झाल्याने खुल्या बािारातनू 
अधधक दराने र्ासनाला वीि खरेदी करावी लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, राज्यातील वीि तनसमाती कें द्राना कोळर्ाचा मबुलक परुवठा 
करुन भारतनयमन ्ाळण्यासाठी तसेच उद्योगाींना परेुर्ी वीि उपलब्ध करुन 
देण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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िॉ. तनतिन राऊि : (१), (२) व (३) हे खरे आहे.  
महातनसमाती कीं पनीला दररोि सरासरी एक त े सव्वा लाख मे.्न 

कोळर्ाची आवश्यकता असत.े पावसाळयामध्ये कोळश्याचा परेुसा परुवठा 
करण्यामध्ये येणा-या अडचणी ववचारात घेता दरवषी पावसाळयापवुी िून 
अखेर सरासरी १५ लाख मे. ्न एवढा कोळसा साठा करण्याचे तनयोिन केल े
िात.े त्यानसुार, चाल ूवषी १९ लाख मे. ्न एवढा कोळसा साठा करण्यात 
आला होता. तथावप, ऑगस्् २०२१ मध्ये वीिेची मागणी अनपेक्षक्षतपणे 
दीडप् वाढल्यामळेु  एका मठहन्यात १० लाख मे. ्न कोळसा िास्त लागला 
आणण कोळसा कीं पन्याींकड े माहे सप् े्ंबर, ऑक््ोबर वीि तनसमाती कमी 
झाल्यामळेु ी्ंचाई पररजस्थती उदभवली होती. सबब, माहे सप् े्ंबर-२०२१ मध्ये 
महातनसमाती कीं पनीच्या औजषणक वीि कें द्राींना तनयोजित कोळश्याच्या 
आवश्यकतपेेक्षा अपरुा कोळसा परुवठा झाल्यामळेु परेुर्ा कोळर्ा अभावी 
महातनसमाती कीं पनीचे २९६० मे.व.ॅ क्षमतचे े ९ औजषणक सींच वेगवेगळया 
कालावधीसाठी बींद करणे महातनसमाती कीं पनीस भाग पडले तसेच काही 
औजषणक वीि तनसमाती सींच कमी क्षमतवेर सींचसलत करावे लागले.      

राज्यातील उच्चतम मागणीच्या कालावधीत करारीत औजषणक वीि 
तनसमाती कें द्राना आवश्यकतनेसुार अधधक क्षमतनेे वीि तनसमाती करण्यासाठी 
सचूीत केले िात होत.े तसेच, वीिेचा उवारीत तु् व्ा भरुन काढण्यासाठी 
खुल्या बािारातनु आवश्यकतनेसुार वीि खरेदी करण्यात येत होती. 
महाववतरण कीं पनीचा माहे ऑक््ोबर अखेरपयातचा वीि तनयामक 
आयोगाकडून मान्यताप्राप्त वीि खरेदी दर रु. ४.०१ प्रतत यनुी् असनू माहे 
ऑक््ोबर अखेरपयात प्रत्यक्षात आललेा सरासरी वीि खरेदी दर रु. ३.८९ प्रतत 
यनुी् (करारीत वीि तनसमाती प्रकल्पाींमधून तसेच खलु्या बािारातनू खरेदी 
करण्यात आलेल्या वीिचेे दर ग्राहय धरुन ) इतका आहे.  

महाववतरण कीं पनीतरे् माहे सप् े्ंबर, २०२१ मध्ये एकूण ४५२ द.ल.य.ु 
वीि सरासरी रु. ४.२१ प्रतत यनुी् व माहे ऑक््ोबर, २०२१ मध्ये २७६ 
द.ल.य.ु वीि सरासरी रु. ७.३० प्रतत यनुी् दराने खरेदी करण्यात आलेली  
आहे. तसेच, चाल ूआधथाक वषाात  (२०२१-२२ मध्ये) माहे ऑक््ोबर, २०२१ 
अखेर पयात खुल्या बािाींरातनू खरेदी करण्यात आलेल्या २२७२ द.ल.य.ु 
वीिेचा सरासरी दर हा रु. ३.८२ प्रतत यनुी् आहे.  
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(४) राज्य र्ासनाने कें ठद्रय कोळसा व ऊिाा मींत्र्याच्या सींपकाात राहून अधधक 
कोळसा परुवठयासींबींधी पाठपरुावा करण्यात आला तसेच महातनसमाती 
कीं पनीकडून कें ठद्रय ऊिाा आणण कोळसा ववभागातील अधधकाऱ्याींची व्यजक्तर्: 
भे् घेऊन चचेव्दारे अधधक कोळश्याची मागणी केली.  तसेच कें ठद्रय ववद्यतु 
प्राधधकरण, कोल इींडडया सल. व कोळसा मींत्रालय, भारत सरकार याींच्या 
समावेत बठैका घेतल्या. वेकोसल, नागपरू एस.ई.सी.एल. त्रबलासपरू याींच्यार्ी 
कोळसा साठा सधुारण्यासाठी तनयसमत बठैका घेतल्या. यामळेु सद्या 
आवश्यकतनेसुार कोळसा उपलब्ध होत आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

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

भारिरत्न िॉ.बाबासाहेब आांबेििर स्िाधार योर्नेंिगमि पात्र विद्याथी 
लाभापासून िांधचि असल्याबाबि 

 (८) *  ३६००४   श्री.मनोहर चांदद्रिापरेू (अर्ुमनी-मोरगाांि), श्री.ददपि चव्हाण 
(फलटण), श्री.अतनल पाटील (अमळनेर), श्री.यशिांि माने (मोहोळ), 
श्री.बबनराि मश ांदे (माढा), श्री.दौलि दरोिा (शहापरू), श्रीमिी समुन पाटील 
(िासगाि - ििठेमहाांिाळ), श्री.ददलीप मोदहि-ेपाटील (खेि आळांदी), 
श्री.सांग्राम र्गिाप (अहमदनगर शहर), श्रीमिी सरोर् आदहरे (देिळाली), 
श्री.अशोि पिार (मशरुर), श्री.बाबासाहेब पाटील (अहमदपरू), श्री.सतुनल भसुारा 
(विक्रमगि), श्री.सतुनल शळेिे (मािळ), श्री.सतुनल दटांगरे (ििगाि शरेी), 
श्री.चेिन िपेु (हिपसर), श्री.शखेर तनिम (धचपळूण), श्री.मांगेश चव्हाण 
(चाळीसगाि) :   सन्माननीय सामाजर्ि न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर स्वाधार योिनेंतगात राज्यातील ज्या 
अनसुधूचत िाती आणण नवबौध्द ववद्यार्थयाांना पात्र असनूही समािकल्याण 
ववभागाअींतगात र्ासकीय वसतीगहृात प्रवेर् समळाला नाही अर्ा ववद्यार्थयाांना, 
भाडयाने खोली घेता यावी या हेतनेू र्ासनाने यापूवीच योिना अींमलात 
आणली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदरहू योिनेअींतगात ११ वी १२ वी आणण १२ वी नींतरच े
व्यावसातयक अभ्यासक्रमात प्रवेर् घेतलेल्या उक्त मागासवगा घ्कातील 
ववद्यार्थयाांना वसतीगहृाप्रमाणे भोिन, तनवास, र्कै्षणणक साठहत्य, तनवााह भत्ता 
आठदींसाठी आधथाक मदत र्ासनामार्ा त करण्यात येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर योिनेसाठी मागील पाच वषाात र्ासनाने वषातनहाय 
एकूण रुपये ४२१.७७ को्ी रुपयाींची ववद्यार्थयाांसाठी आधथाक तरतदू करुन 
देखील गले्या २ वषाापासनू ववद्याथी आधथाक लाभापासनू वींधचत असल्याच े
ठदनाींक १ िुल,ै २०२१ रोिी वा त्यासमुारास तनदर्ानास आले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, तनधी उपलब्ध असताींना ववद्याथी आधथाक लाभापासनू वींधचत 
राहण्याची कारणे काय आहेत, तसेच सदर योिना पढुील काळात बींद 
होण्यासारखी पररजस्थती तनमााण झाल्यामळेु ववद्याथी व पालक वगाात 
असींतोषाच े वातावरण तनमााण झाले असनू र्ासनाने उक्त प्रकरणी चौकर्ी 
करुन ववद्यार्थयाांना उक्त योिनेचा आधथाक लाभ समळण्याच्या दृष्ीने कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. धनांर्य मुांि े: (१) होय. 
(२) होय. 
(३) मागील पाच वषाात र्ासनाने एकूण रु.४२१.७७ को्ी तरतदु केली असनू, 
सन २०१९-२०, सन २०२०-२१ या वषाात रु.१३५ को्ी तरतदू उपलब्ध झाली 
आहे. त्यापकैी रु.१३२.५१ को्ी म्हणिेच ९८.१५% रक्कम  खचा झाली आहे. 
त्यामळेु ववद्याथी लाभापासनू वींधचत आहेत हे खरे नाही. 
(४) व (५) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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महात् मा ज् योिीबा फुले िर्म मुक् िी योर्नेचा 
 लाभ शिेिऱयाांना ममळयायाबाबि 

 (९) * ३३५६४ श्री.रणधीर सािरिर (अिोला पिूम), श्री.सधुीर मनुगांटीिार 
(बल्लारपरू) : सन्माननीय सहिार मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात ववर्षेत: अकोला जिल् ह्यात महात् मा ज् योतीबा रु्ले र्तेकरी किा 
मकु् ती योिना २०१९ अींतगात र्क् त १,१६,५४४ किाखाती योिनेच् या पो ा्लवर 
अपलोड करण् यात आली आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त किाखात्याींपकैी १,०५,९४४ खात् याींनाच पो ा्लवर ववसर्ष ् 
क्रमाींक देऊन त्यामधील १,००,२२५ र्तेकऱ्याींच् या खात् यात किा मकु् तीची 
रक् कम िमा करण् यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी योिनेच् या पो ा्लवर अपलोड करण् यात आलले् या 
खातदेाराींपकैी ३४८६ इतक् या किा खात् याचे आतापयात आधार प्रमाणीकरण 
करण् यात आले नसल् याने र्तेकऱ्याींना अद्याप किा मकु् तीचा लाभ देण् यात 
आलेला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन राज्यातील र्तेकऱ्याींना 
महात् मा ज् योतीबा रु्ले र्तेकरी किा मकु् ती योिना व ्त्रपती सर्वािी 
महाराि र्तेकरी किामकु् ती योिना उक्त दोन्ही योिनेचा लाभ समळण्याच्या 
दृष्ीने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. शामराि ऊफम  बाळासाहेब पाटील : (१) होय 
(२) व (३) महात्मा िोततराव रु्ले र्तेकरी किामकु्ती योिना २०१९ अींतगात 
ठदनाींक २२.१०.२०२१ पयांत अकोला जिल्ह्यातील १,०४,२६४ लाभार्थयाांचे आधार 
प्रमाणीकरण करण्यात आल ेआहे. सदर प्रमाणीकरण झालेल्या र्तेकऱ्याींपकैी 
१,०१,५७१ लाभार्थयाांच्या खात्यावर रु. ६३६.२७ को्ी रक्कमेचा लाभ ववतरीत 
करण्यात आलेला असनू उवारीत लाभार्थयाांना लाभ देण्याची प्रकक्रया सरुु आहे. 
(४) महात्मा िोततराव रु्ले र्तेकरी किामकु्ती योिना २०१९ अींतगात पात्र 
असलेल्या परींत ूआधार प्रमाणीकरण न झालेल्या लाभाथी र्तेकऱ्याींनी आधार 
प्रमाणीकरण करण्यासाठी र्ासनामार्ा त ठदनाींक १५.१०.२०२१ त े ठदनाींक 
१५.११.२०२१ या कालावधीत ववर्षे मोहीम राबववण्यात आली. त्याकरीता प्रेस 
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नो् देवनु आकार्वाणी द्वारे तसेच त्याींनी बँकेत नोंदववलेल्या दरुध्वनी 
क्रमाींकावर सहायक तनबींधक कायाालयामार्ा त वारींवार सींपका  करुन उवारीत 
र्तेकऱ्याींना आधार प्रमाणीकरण करुन घेणे बाबत ववनींती करण्यात आलेली आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

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

िोंबबिली एम.आय.िी.सी. अांिगमि असलेल्या उद्योगाांना सोयी-सुविधा 
उपलब्ध िरुन देयायाबाबि 

 (१०) * ३२५३६   श्री.प्रमोद (रार्ू) रिन पाटील (िल्याण ग्रामीण) :   
सन्माननीय उद्योग मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) डोंत्रबवली एम.आय.डी.सी. पररसरात असलेल्या ११-२० कक.मी. रस्त्याची 
दरुवस्था झाली असनू रस्ता बाींधण्यात येण्याऱ्या रु.११० को्ीच्या खचााचा ५० 
्क्के भार कल्याण-डोंत्रबवली महानगरपासलका एम.आय.डी.सी च्या 
माध्यमातनू उचलला िात असनू ५० ्क्के म्हणिचे रु.५५ को्ीचा खचा 
एम.आय.डी.सी.ला करावा लागणार आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदरहू रस्त्यासाठी येणाऱ्या ५५ को्ीींचा खचा एम.आय.डी.सी 
उद्योिकाींकडून वसलू करीत असनूही त्याींचेकडून प्रती चौरस २५ प्रमाणे १७ 
वष ेवसलुी केली िाणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, औद्योधगक क्षेत्रातील उद्योगाींना मलूभतू सवुवधा परुववण्याची 
िबाबदारी एम.आय.डी.सी. ची असताना देखील एम.आय.डी.सी. त्याकड े
िाणीपवूाक दलुाक्ष करीत असल्याचे उद्योिकाींच ेमत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकर्ी करुन र्ासनाने एम.आय.डी.सी मार्ा त 
सदरहू रस्त्याच्या दरुुस्तीसाठी येणारा ५५ को्ी रुपयाींचा खचा उद्योिकाींकडून 
वसलू न करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
 

श्री. सभुाष देसाई : (१) होय, अींर्त: खरे आहे. 
डोंत्रबवली औद्योधगक क्षते्रातील ३४.७६ कक.मी. लाींबीच्या रस्त्यापकैी 

औद्योधगक क्षते्रातील ११.२० कक.मी लाींबीचे रस्त ेम.औ.वव. महामींडळामार्ा त 
करण्याचे ठरले. म.औ.वव. महामींडळामार्ा त करावयाच्या रस्त्याींच्या 
काँकक्र्ीकरणाच्या कामासाठी रु. ५५.८३ को्ी (तनव्वळ) ची तरतदू करण्यास 
प्रर्ासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे.   
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(२), (३) व (४) र्ासनाच्या धोरणानसुार डोंत्रबवली औद्योधगक क्षेत्रातील रस्त े
व ठदवाबत्ती कल्याण डोंत्रबवली महानगर पासलकेस १९८७ नींतर हस्ताींतरीत 
केले आहे. सन-२००२ च्या र्ासन तनणायानसुार या महानगरपासलका क्षेत्र 
हद्दीतील मौिे. आिदे, गोळीवली, सागाव व सोनारपाडा ही डोंत्रबवली 
औद्योधगक क्षते्रातील गावे कल्याण डोंत्रबवली महानगरपासलका क्षते्रातनू 
वगळण्यात आली होती. त्यामळेु महानगरपासलकेने देखभाल दरुुस्ती करणे बींद 
केले. त्यानींतर र्ासन स्तरावर घेतलेल्या तनणायानसुार डोंत्रबवली औद्योधगक 
क्षेत्रामध्ये औद्योधगक नगरी स्थापन होईपयांत म.औ.वव. महामींडळ सेवाकर 
आकारुन देखभाल करण्याचे ठरले. तवे्हापासनू म.औ.वव. महामींडळ सेवाकर 
नोव्हेंबर- २००४ पयांत आकारत होती. त्यानींतर उद्योिकाींच्या सींघ्नेने २००५ 
मध्ये सेवाकर आकारुन कामे करण्याची म.औ.वव.महामींडळास ववनींती प्राप्त 
झाली. त्याप्रमाणे म.औ.वव. महामींडळाने सन २००७ मध्ये रु. ४१.४७ को्ी 
इतका खचा सदर कामावर करुन माचा २०२१ पयांत रु. ६/- प्रती चौ.मी.दराने 
रु. ११.३३ को्ी िमा केले आहेत. दरम्यान िुल,ै २०१५ मध्ये पनु्हा ही गावे 
कल्याण डोंत्रबवली महानगरपासलका क्षते्र हद्दीत समाववष् करण्यात आली.  
र्ासन स्तरावर ठद. ०२/०३/२०२० रोिी घेतलेल्या तनणायानसुार औद्योधगक 
क्षेत्रातील ११.२० कक.मी. रस्त ेम.औ.वव. महामींडळाने दरुुस्त करण्याचे ठरले. 
त्याप्रमाणे म.औ.वव. महामींडळाने सदर रस्त्याचे काँक्री्ीकरणाकरीता       
रु. ५५.८३ को्ी (तनव्वळ) इतक्या खचााच्या रक्कमेस ्ी.्ी.सी. औद्योधगक 
क्षेत्राच्या धतीवर सेवार्लु्क आकारण्याच्या अ्ीस अधीन राहून प्रर्ासकीय 
मान्यता ठद. १५/११/२०२१ रोिी प्रदान केली आहे.  
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

आददिासी विभागाि झालेला खाऊ घोटाळा 
 (११) * ३४९५८ श्री.गोिधमन माांगीलाल शमाम (ऊफम ) लालार्ी (अिोला 
पजश्चम) : सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
 (१) वासर्म जिल् हयात सावाितनक बाींधकाम ववभागाींतगात रस् ते कामात 
मोठया प्रमाणात झालेल्या गरैव्यवहाराबाबत चौकर्ी सरुु असताना आठदवासी 
ववभागात २३१ को्ी रुपयाींचा खाऊ घो्ाळा झाला असल् याची बाब ठदनाींक १४ 
ऑक््ोबर, २०२१ रोिी वा त्यासमुारास तनदर्ानास आली, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल् यास, उक्त गरैव्यवहाराबाबत चौकर्ी सरुु असनू या प्रकरणी 
ठहींगोली येथुन एका व्यक्तीस ताब्यात घेण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय तनषपन्न झाल,े त्यानसुार सींबधधत दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
अॅि. िे.सी.पाििी : (१) हे खरे नाही .       
(२) हे खरे नाही.       
(३) व (४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

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

बुलढाणा जर्ल््यािील आददिासी िुटुांब खािटी  
योर्नेपासून िांधचि असल्याबाबि 

 (१२) * ३४८५४   श्री.सांर्य गायििाि (बलुढाणा) : सन्माननीय आददिासी 
वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आठदवासी ववकास ववभागाअींतगात देण्यात येणाऱ्या खाव्ी योिनेपासनू 
बलुढाणा जिल्ह्यातील अनेक आठदवासी कु्ुींब वींधचत असल्याची बाब ठदनाींक 
१० सप् े्ंबर, २०२१ रोिी वा त्यासमुारास तनदर्ानास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आठदवासी लाभार्थयाानी खाव्ी योिनेचा लाभ समळावा यासाठी 
केलेल्या अिााची दखल घेतली िात नसल्याची बाब देखील तनदर्ानास आली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनषुींगाने खाव्ी योिनेपासनू वींधचत असलेल्या बलुढाणा जिल्ह्यातील 
कु्ुींबाींना योिनाचा लाभ समळण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
अॅि. िे.सी.पाििी :(१) हे खरे नाही .       
(२) हे खरे नाही.       



18 

(३) खाव्ी योिनेतगांत बलुढाणा जिल्ह्यातील पात्र लाभार्थयाांची सींख्या ८५३८ 
असनू ८३२१ लाभार्थयाांच्या खात्यात थे् रक्कम िमा करण्यात आली असनू 
८४१९ लाभार्थयाांना की् वा्प करण्यात आले आहे. उवाररत २१७ लाभार्थयाांच्या 
खात्यात थे् रक्कम िमा करण्याची व ११९ लाभार्थयाांना की् वा्प 
करण्याची कायावाही सरुू आहे.  
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

राज्याि आददिासी बाांधिाांना खािटी योर्नेंिगमि िां त्राटदाराने तनिृष्ट्ट 
दर्ामच्या धान्याचा पुरिठा िेल्याबाबि 

 (१३) * ३३३८९   श्रीमिी मेघना सािोरे बोिीिर (जर्ांिरू), श्री.चांद्रिाांि (दादा) 
पाटील (िोथरुि), श्रीमिी माधुरी ममसाळ (पिमिी), श्रीमिी श्िेिा महाल े
(धचखली), श्री.रार्ेंद्र पाटणी (िारांर्ा), श्री.सतुनल िाांबळे (पणेु िॅन्टोन् मेंट), 
िॉ.सांदीप धुिे (अणी), िॉ.अशोि उईिे (राळेगाि), श्री.सममर मेघे (दहांगणा), 
श्रीमिी मतनषा चौधरी (ददहसर), श्री.सांभार्ी पाटील-तनलांगेिर (तनलांगा) : 
सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) आठदवासी ववभागामार्ा त राज्यातील आठदवासी बाींधवाींना देण्यात येणाऱ्या 
खाव्ी योिनअतींगात दोन हिार रुपये बँक खात्यात व दोन हिार ककींमतीचा 
ककराणा माल देण्यात येतो, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, दोन हिार ककींमतीच ेककराणा मालाचे परुवठा आदेर् असताना 
कीं त्रा्ारामार्ा त ११२० रुपयाींचा ककराणा माल उसर्रा परुवठा करण्यात येत 
असनू सदरहू करण्यात आलेला परुवठा अत्यींत तनकृष् दिााचा असल्याची 
तक्रार अनेक लोकप्रतततनधीींनी मा.राज्यपाल व र्ासनाकड ेमाहे सप् े्ंबर २०२१ 
मध्ये वा त्यादरम्यान केली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनषुींगाने कमी व तनकृष् दिााचा माल ठदल्याबद्दल कीं त्रा्दारावर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
अॅि. िे.सी.पाििी : (१) हे खरे आहे.     
(२) व (३) ठद.९ सप् े्ंबर, २०२० रोिीच्या र्ासन तनणायान्वये स्थापन 
केलेल्या सकुाणू ससमतीच्या मान्यतनेे ककराणा मालाच्या खाव्ी कक्चे दर 
मींिुर करण्यात आलेले आहेत.  
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     ज्या ठठकाणी तनकृष् दिााच्या खाव्ी कक्च ेपरुवठा झालेला होता.त्या 
ठठकाणी सदर कक् त्वररत बदलनू देणेबाबत सींबींधधत परुवठादारासोबत 
झालेल्या करारनाम्यानसुार त े तात्काळ बदलनू देण्याची कायावाही करण्यात 
आलेली आहे.तसेच काही ठठकाणी सदर खाव्ी कक् परुवठा करताना ववलींब 
झाला असनू त्याचा करारनाम्यानसुार प्राप्त झालेल्या त्रबलापकैी ववलींबाने 
परुवठा झालेल्या खाव्ी कक् वर करारनाम्यातील अ्ी र्तीनसुार दींड 
आकारण्याची कायावाही करण्यात आलेली आहे.   
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

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

राज्याि सन २०१८-१९ पासून लाभाथ्याांना आांिरर्ातिय वििाहाच े
अनुदान ममळाले नसल्याबाबि 

(१४) *३२७३० श्री.सांिोष बाांगर (िळमनरुी), श्री.अब ू आर्मी (मानखूदम 
मशिार्ीनगर), श्री.बळिांि िानखि े (दयामपरू), श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.अममि झनि (ररसोि), श्री.वििास ठािरे (नागपरू पजश्चम), श्री.सरेुश 
िरपिुिर (पाथरी), श्री.पथृ् िीरार् चव्हाण (िराि दक्षिण), श्रीमिी सलुभा 
खोििे (अमराििी), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.दहरामण खोसिर 
(इगिपरूी), श्री.सांर्य र्गिाप (परुांदर), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.लहू िानि े
(श्रीरामपरू) : सन्माननीय सामाजर्ि न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्यात ववर्षेत: रायगड, अमरावती जिल्हयात सन २०१८-१९ पासनू 
आींतरिातीय वववाह करणाऱ्या िोडप्याींना जिल्हा पररषद समािकल्याण 
ववभागामार्ा त देण्यात येणारी आधथाक मदत ठदली िात नसल्याची बाब माहे 
सप् े्ंबर, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदर्ानास आली आहे, हे खरे आहे काय  
(२) असल्यास, जिल्हा पररषदेच्या समािकल्याण ववभागाकड े अिा करुन 
देखील लाभार्थयाांना अद्यापी योिनेचा लाभ समळाला नसल्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकर्ी करुन तातडीने अनदुान समळण्याच्या 
दृष्ीने र्ासन स्तरावर काय कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. धनांर्य मुांि े: (१) अशंतः खरे आहे. 
(२), (३) व (४) आंतरजाततय वववाहास प्रोत्साहन देण्यासाठी आर्थिक सहाय्य 
या योजनेंतर्ित रायर्ड येथ ेसन २०१८-२०१९ पासनू प्रकरणे अनदुान अभावी 
प्रलबंित आहेत. तथावप, अमरावती येथ े सन २०१८-२०१९ पयतं पात्र 
लाभार्थयांना अनदुान देण्यात आलेले आहे.  
 आंतरजातीय वववाहास प्रोत्साहन देण्यासाठी आर्थिक सहाय्य देण्याची 
योजना ही कें द्र परुस्कृत असनू या योजनेसाठी कें द्र व राज्य शासनाकडून 
५०:५० टक्के या प्रमाणात तनधी प्राप्त होतो. कें द्र शासनाकडून तनधी प्राप्त 
झाल्याशशवाय राज्य शासनाकडून राज्य समरुप हहस्सा ववतरीत करता येत 
नाही. यास्तव सदर योजनेंतर्ित कें द्र हहस्सा प्राप्त होण्यासाठी कें द्र शासनाकड े
पाठपरुावा करण्यात येत आहे. सिि, या योजनेंतर्ित कें द्र शासनाकडून ५०% 
कें द्र हहस्सा प्राप्त होताच प्रलबंित प्रकरणे तनकाली काढण्यात येतील. सदर 
कें द्र परुस्कृत (कें द्र/राज्य ५०:५०) योजनेंतर्ित सन २०२१-२०२२ या आर्थिक 
वर्ाित कें द्र हहस्सा प्राप्त होताच सदर योजनेंतर्ित तनधी उपलब्ध करुन 
देण्यात येईल. 

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

िळीये (िा.महाि, जर्.रायगि) गािािर दरि  
िोसळून झालेली दघुमटना 

 (१५) * ३४१३३   श्री.दहिेंद्र ठािूर (िसई), श्री.क्षििीर् ठािूर (नालासोपारा), 
श्री.रार्ेश रघनुाथ पाटील (बोईसर), श्री.विनोद तनिोले (िहाणू) : सन्माननीय 
मदि ि पनुिमसन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) तळीये (ता.महाड, जि.रायगड) गावावर दरड कोसळून ६६ िणाींचा मतृ्य ू
झाला असनू ४० त े५० हून अधधक िण िखमी झाले असल्याचे तनदर्ानास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आपत्तीनींतर बचाव पथकाींना दघुा् नेच्या ठठकाणी दाखल 
होण्यास ६ त े१४ तासाींचा कालावधी लागला, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकर्ी करण्यात आली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनषुींगाने अर्ा प्रकारच्या दघुा् ना ्ाळण्याच्या दृष्ीने र्ासनाने कोणती 
उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे, 
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(४) असल्यास, दरड कोसळून मतृ पावलेल्या व्यक्तीींच्या वारसाींना तसेच, 
िखमीींना र्ासनाने आधथाक मदत देण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. विर्य ििटे्टीिार : (१) होय, खरे आहे. 
     मौिे तळीये-कोंडाळकरवाडी व बौध्दवाडी ता.महाड जि.रायगड येथे 
ठद.२२.०७.२०२१ रोिी दरड कोसळुन झालेल्या दघुा् नेमध्ये एकूण ६६ घराींच ेपणूात: 
नकुसान झाले असनू ८७ व्यक्ती मयत व २ व्यक्ती िखमी झालेल्या आहेत. 
(२) बचावपथके दघुा् नेच्या ठठकाणाच्या िवळपास होती परींत ु अततवषृ्ी व 
परुाच्या वेगवान प्रवाहामळेु बचाव पथकाींना (NDRF, SDRF) दघुा् नास्थळी 
पोहोचण्यास अडचणी येत होत्या. तसेच रात्रीची वेळ व अततवषृ्ीमळेु 
हेसलकॉप््रला उड्डाण करता येत नव्हत.े याबाबत मींत्रालय तनयींत्रण कक्ष, 
जिल्हा प्रर्ासन व पोसलस प्रर्ासन  सवोतोपरी कायारत होत.े 
(३) अर्ा दघुा् ना ्ाळण्याच्या दृष्ीने दरडग्रस्त गावाींचा भवूजै्ञातनक सवेक्षण 
ववभाग (GSI) याींचेमार्ा त प्राथसमक सव्हे करण्यात आलेला आहे त्यानसुार 
एकूण ६ गावाींचा GSI अहवाल प्राप्त झालेला असनू त्यानसुार सचुववलेल्या 
उपाययोिना नसुार कायावाही करण्यात येत आहे. उवारीत दरडग्रस्त गावाींच े
सींपणूा सवेक्षण करण्यासाठी कळववण्यात आलेले आहे. GSI याींचेकडून 
दरडग्रस्त गावाींचे पररपणूा सवेक्षणानींतर त्यानसुार आवश्यक त्या उपाययोिना 
करण् याची तिववि ठेवण्यात येत आहे. नागररकाींना दरडीचा धोका उभवूव ूनये 
यासाठी भारतीय हवामान ववभागाच्या सचूनाींनसुार स्थलाींतरणाच्या नो्ीस 
वेळोवेळी ठदल्या िातात. 
(४)  मौिे तळीये येथ े दरड कोसळुन मतृ पावलेल्या ८७ व्यक्तीींपकैी ८२ 
व्यक्तीींच्या वारसदारास प्रत्येकी ४ लाख असे एकूण ३ को्ी २८ लाख्र व 
मखु्यमींत्री सहाय्यता तनधीमधून प्रत्येकी १ लाखप्रमाणे ८२ लाख असे एकूण 
४ को्ी १० लाख इतकी रक्कम मयत व्यक्तीींच्या वारसाींना देण्यात आली 
आहे. उवारीत ५ मयत व्यक्तीींच्या वारसामध्ये वाद असल्याने वारसपत्र प्राप्त 
होताच त्याींनाही मदत देण्यात येईल. त्याचप्रमाणे २ िखमीींच े अपींगत्वाच े
प्रमाणपत्र ठद. २६/१/२०२१ रोिी प्राप्त झाले असनू त्याींना प्रत्येकी रु.५९१००/- 
प्रमाणे रु. १,१८,२००/- अथासहाय्य देण्यात येत आहे.   
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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नामशि जर्ल््यािील शिेिऱयाांना पीििर्म  
िाटप झाले नसल्याबाबि 

 (१६) * ३५८१०   िॉ.राहूल आहेर (चाांदिि) : सन्माननीय सहिार मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नासर्क जिल्ह्यातील खरीप पीककिा ववतरणात घ् होऊन यावषी केवळ 
८८,५४९ र्तेकऱ्याींना राषरीयकृत, सहकारी व खासगी बँकाींनी पीककिा ठदले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, साडपेाच लाखाींवर र्तेकऱ्याींना पीककिा समळालेले नाही, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू पीककिाापासनू वींधचत असलेल्या र्तेकऱ्याींना किा 
समळण्याबाबत र्ासनाने कोणती उपाययोिना केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. शामराि ऊफम  बाळासाहेब पाटील : (१) हे खरे नाही. 
(२) खरीप हींगाम २०२१-२२ करीता नासर्क जिल्हा मध्यवती सहकारी बँक, 
राषरीयकृत बँका व खािगी बँकाींनी एकूण १.१२ लाख सभासदाींना २०८६.५६ 
को्ीचे किावा्प केलेले आहे. हे प्रमाण एकूण लक्षाींकाच्या ७५.०६ % इतके आहे. 
(३) व (४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

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

पनिेल (जर्.रायगि) येथील िनामळा नागरी सहिारी 
 बँिेि झालेला गैरव्यिहार 

 (१७) * ३२४३९   श्री.प्रशाांि ठािूर (पनिेल), श्री.समीर िुणािार (दहांगणघाट), 
श्री.महेश बालदी (उरण), श्री.अममि साटम (अांधेरी पजश्चम), श्रीमिी मतनषा 
चौधरी (ददहसर): सन्माननीय सहिार मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील    
काय :- 
  

(१) पनवेल (जि.रायगड) येथील कनााळा नागरी सहकारी बँकेत ११२.२५ को्ी 
रकमेची बोगस किा दाखवनू कोट्यवधी रूपयाींच्या केलेल्या गरैव्यवहारात 
सहभागी असलेले बँकचे सींचालक व कमाचाऱ्याींवर कारवाई करण्याची मागणी 
स्थातनक लोकप्रतततनधी याींनी गहृमींत्री याींच्याकड ेमाहे ऑक््ोबर २०२१ मध्ये 
वा त्यादरम्यान तनवेदनाद्वारे केली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर प्रकरणी १७ मठहन्याचा कालावधी होऊनही अद्यावप 
गरैव्यवहारात दोषी असण्याऱ्याींवर कोणतीच कारवाई करण्यात आलेली नाही, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय तनषपन्न झाल,े त्याअनषुींगाने गरैव्यवहारात सहभागी असणा-या 
सींबींधधतावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

 श्री. शामराि ऊफम  बाळासाहेब पाटील : (१) होय.  
     कनााळा बँक ठेवीदार सींघषा ससमतीने कनााळा नागरी सहकारी बँकेच्या 
गरैव्यवहारासींदभाात मा. मींत्री (गहृ) याींना सादर केलेले तनवेदन मा. गहृमींत्री 
याींच्या कायाालयाने ठद. १२.१०.२०२१ रोिी अप्पर पोलीस महासींचालक, राज्य 
गनु्हे अन्वेषण ववभाग (CID), म. रा. याींना तपासनु उधचत कायावाही 
करण्यासाठी पाठववले आहे.   
(२) व (३) ररझव्हा बँकेने ठद. २२.०४.२०१९ रोिीच्या ई-मेलने कनााळा नागरी 
सहकारी बँकेच्या एकुण ५९ किाप्रकरणाची चौकर्ी करण्याचे सहकार 
आयकु्ताींना तनदेर् ठदले होत.े सदर तनदेर्ाच्या अनषुींगाने सहकार आयकु्ताींनी 
ठद.१०.०५.२०१९ रोिीच्या आदेर्ान्वये कनााळा नागरी सहकारी बँकेच्या 
तपासणीकरीता तनयकु्ती केलेल्या जिल्हा ववर्षे लेखापररक्षक वगा-१, सहकारी 
सींस्था, रायगड याींना ररझव्हा बँकेने तनदेर्ीत केलेली ५९ व इतर ४ अर्ा 
एकुण ६३ किा प्रकरणात रु. ५१२.५४ को्ी इतक्या रक्कमेचा गरैव्यवहार 
झाल्याचे तनदर्ानास आले.  

त्यानषुींगाने सदर ६३ किादार व बँकेचे सींचालक मींडळ याींचेवर     
ठद.१७.०२.२०२० रोिी पोलीस स््ेर्न, पनवेल येथे गनु्हा क्रीं . ७८/२०२०, दाखल 
करण्यात आला आहे. सदर गनु्ह्याचा तपास राज्य गनु्हे अन्वेषण ववभाग 
(CID), म.रा., पणेु याींचकेड ेवगा करण्यात आला असनू तपासाच ेकामकाि 
सरुु आहे. 

सहकार आयकु्ताींच्या ठद. ०४.०२.२०२० रोिीच्या आदेर्ान्वये 
अधधतनयमाचे कलम ८८ अन्वये तनयकु्ती करण्यात आलेल्या जिल्हा 
उपतनबींधक, सहकारी सींस्था, ठाणे याींनी एकुण २० दोषी व्यक्तीींववरुध्द रु. 
५२९.३६ को्ी इतक्या रक्कमेचे दोषारोपपत्र बिावले असनू सींबींधधताींच्या ७० 
मालमत्ताींवर ठद. २८.०५.२०२१ रोिी तनवाड्यापवुी िप्तीचे आदेर् तनगासमत 
करण्यात आले आहेत. 
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ररझव्हा बँकेने ठद. १३.०८.२०२१ च्या आदेर्ान्वये कनााळा नागरी 
सहकारी बँकेचा परवाना रद्द केला आहे. त्यानसुार सहकार आयकु्ताींच्या ठद. 
१७.०८.२०२१ रोिीच्या आदेर्ान्वये सदर बँकेवर सहाय्यक तनबींधक, सहकारी 
सींस्था, सधुागड, पाली याींची अवसायक म्हणून तनयकु्ती करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

नागपूर येथील िोरािी िीर् िें द्राला लागणाऱया  
िॉश िोलमध्ये भेसळ िेल्याबाबि 

 (१८) * ३२६२९  श्री.अममि साटम (अांधेरी पजश्चम), श्री.वििास ठािरे 
(नागपरू पजश्चम), श्री.नानाभाऊ पटोले (सािोली), श्री.सरेुश िरपिुिर 
(पाथरी), श्रीमिी प्रतिभा धानोरिर (िरोरा), श्रीमिी सलुभा खोििे 
(अमराििी), श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी) :  सन्माननीय ऊर्ाम मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोराडी औजषणक (जि.नागपरू) येथील वीि कें द्राला लागणाऱ्या वॉर् 
कोलमध्ये भेसळ करुन महातनसमातीची र्सवणूक केली िात असल्याचे माहे 
सप् े्ंबर २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदर्ानास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी सामाजिक कायाकत्याांनी दोन रक पकडून ठदले 
असनू त्याबाबत खापरखेडा पोलीस चौकर्ी करीत असनू, गोंडगेाव येथून वॉर् 
केलेला कोळसा भरुन बाहेर पडलेल्या वाहनाचा क्रमाींक वॉर् न केलेला 
कोळसा भरलेल्या वाहनाींना देण्यात येऊन वीि कें द्राला तनकृष् दिााचा 
कोळसा परुववला िात असल्याची बाब तनदर्ानास आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, तनकृष् दिााचा कोळसा परुवठ्याची चौकर्ी सरुु असताींना 
चौकर्ी ससमतीचा अहवाल येण्यापवूीच परत त्याच कोहली रोड लाईन्स याींना 
कोळसा परुवठ्याचा कीं त्रा् देण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणाची र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय तनषपन्न झाल,े त्याअनषुींगाने तनकृष् दिााचा कोळसा परूववण्याऱ्या 
सींबधधत परुवठादारावर तसेच सींबधधत दोषी अधधकारी व कमाचारी याींच्यावर 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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िॉ. तनतिन राऊि : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) कोराडी येथील कोळसा वाहतकू (Raw Coal) दरम्यान कोळसा 
रक आदलाबदल करुन गरैव्यवहार करण्याचा प्रकार तनदार्नास आल्यानींतर 
महातनसमातीच्या कोराडी औजषणक वीि कें द्रामार्ा त पोसलस स््ेर्न खापरखेडा 
येथे दाखल केलेल्या तक्रारीवर एर्आयआर दाखल करण्यात आला असनू 
पोसलसाींकडून पढुील तपास करण्यात येत आहे. तसेच, मे. कोहली रोड 
लाईन्स याींचे रस्ता वाहतकूीचे काम तातडीने स्थधगत करण्यात आले आहे.  
     महातनसमातीच्या सवाच औजषणक वीि कें द्राींचा कोळसा साठा अत्यींत 
कमी झाल्यामळेु नासर्क सींच क्र.५ (२१० मे.व.ॅ), भसुावळ सींच क्र.३ (२१० 
मे.व.ॅ), चींद्रपरू सींच क्र.४ (२१० मे.व.ॅ), कोराडी सींच क्र.१० (६६० मे.व.ॅ) आणण  
पारस सींच क्र.४ (२५० मे.व.ॅ) असे एकूण १५४० मे.व.ॅ चे सींच बींद करावे 
लागले त्यामळेु वीि तनसमातीवर ववपरीत पररणाम होऊन महातनसमातीला मोठे 
नकुसान सोसावे लागले यावर उपाय म्हणून ऊिाा मींत्रालय व कोळसा 
मींत्रालयाकडून महािेनकोला िास्तीत िास्त कोळसा डब्ल.ुसी.एल. (WCL), 
एस.ई.सी.एल (SECL) आणण एम.सी.एल. (MCL) या खाणीमधुन रोड कम 
रेलच्या माध्यमाने त्वरीत उचलण्यासाठी प्रस्ताव देण्यात आला. या 
प्रस्तावाची पतूाता करण्यासाठी तातडीची उपाययोिना म्हणून रोड कम रेलच्या 
माध्यमातनू चाल ूअसलेल्या कीं त्रा्ाच्या अ्ी व र्तीच्या अधीन राहून कोहली 
रोडलाईन्स याींना तत्पवूीच सदर घ्ना घडण्यापवूीच झालेल्या प्रकक्रयेव्दारे 
कायाादेर् देण्यात आला आहे. 
(४) व (५) महातनसमाती कीं पनीमार्ा त सदर प्रकरणी प्राथसमक चौकर्ी 
करण्यात आली असनू उक्त चौकर्ी दरम्यान तनदार्नास आल्यानसुार 
महातनसमातीचे सींबींधधत कायाकारी असभयींता, उपकायाकारी असभयींता व दोन 
कतनषठ सरुक्षा अधधकारी याींना तनलींत्रबत करण्यात आले असनू अवधै कोळसा 
वाहतकू प्रकरणी मे. कोहली रोड लाईन्स या कीं त्रा्दारास रु.३,००,९६८/- दींड 
ठोठावण्यात आला आहे.   
 

----------------- 
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गेिराई (जर्.बीि) िालुक्यािील सांर्य गाांधी श्रािण बाळ िसेच िुटूांब 
अथमसहाय्य योर्नेअांिगमि लाभाथी लाभापासून िांधचि असल्याबाबि 

(१९) * ३३३४९ श्री.लक्ष्मण पिार (गेिराई) : सन्माननीय सामाजर्ि न् याय 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गेवराई (जि.बीड) तालकु्यातील सींिय गाींधी श्रावण बाळ योिनेंतगात व 
कु्ूींब अथासहाय्य योिनेंतगात सन २०१८-१९, २०१९-२० व २०२०-२१ मध्ये 
दाखल केलेली प्रकरणे प्रर्ासनाने वेळेत तनकाली न काढल्यामळेु पात्र लाभाथी 
या योिनेच्या लाभापासनू वींधचत असल्याचे तनदर्नाास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, स्थातनक लोकवप्रततनधीींनी सदर प्रलींत्रबत प्रकरणे लवकरात 
लवकर तनकाली काढण्याची मागणी ठदनाींक १६ माचा, २०२१ रोिी वा 
त्यासमुारास लेखी तनवेदन देऊन केली तसेच ठदनाींक ०१ मे, २०२१ रोिी 
तहससल कायाालयासमोर उपोषण करण्याचा इर्ारा देखील ठदला होता, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनषुींगाने गरिू पात्र लाभार्थयाांना सींिय गाींधी श्रावण बाळ व कु्ूींब 
अथासहाय्य योिनेचा लाभ समळण्यासाठी दाखल केलेली प्रकरणे तात्काळ 
तनकाली काढून ठदवाळीपवूी लाभार्थयाांना मदत समळवनू देण्याकररता कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. धनांर्य मुांि े: (१) हे खरे नाही 
(२) होय 
(३) गेवराई तालकु्यातील सींिय गाींधी योिना ससमतीच्या बठैका घेण्यात 
आल्या असनू सन २०१८-१९ मध्ये १३३४५, सन २०१९-२० मध्ये १०३५, सन 
२०२०-२१ मध्ये ८४२ तर सन २०२१-२२ मध्ये ११३१९ अिा तनकाली काढण्यात 
आले असनू योिनेतील लाभार्थयाांना माहे ऑक््ोबर, २०२१ पयांतचे अथासहाय्य 
ववतरीत करण्यात आले आहे. तसेच राषरीय कु्ुींब लाभ योिनेतींगांत ४३७ 
अिा तनकाली काढण्यात आले असनू पात्र लाभार्थयाांना अनदुान ववतरीत 
करण्यात आले आहे.  
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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येिदा (िा.दयामपूर, जर्.अमराििी) येथील शिेिऱयाांच्या शिेाि पुराच े
पाणी गेल्याने झालेल्या नुिसानीची भरपाई देयायाबाबि 

(२०) * ३४००४   श्री.बळिांि िानखि े (दयामपरू), श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.अममि झनि (ररसोि), श्री.वििास ठािरे (नागपरू पजश्चम), श्री.सरेुश 
िरपिुिर (पाथरी), श्री.पथृ् िीरार् चव्हाण (िराि दक्षिण) :  सन्माननीय मदि 
ि पनुिमसन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दयाापरु (जि.अमरावती) तालकु्यातील येवदा सर्वारात नाल्याचा बाींध 
वाहून र्तेकऱ्याींच्या र्तेात परुाचे पाणी गेल्याने प्रींचड प्रमाणात र्तेीच े
नकुसान झाल्याची बाब माहे िुन, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदर्ानास 
आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी तातडीने पींचनामे करुन र्तेकऱ्याींना नकुसान 
भरपाई देण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. विर्य ििटे्टीिार : (१) खरे आहे, 
(२) िून, २०२१ मध्ये झालेल्या अततवषृ्ीमळेु दयाापरू (जि. अमरावती) 
तालकु्यातील येवदा येथील र्तेकऱ्याींच्या र्तेीवपकाींच्या झालेल्या 
नकुसानीकररता रू.२३,४९,३३२/- इतका तनधी उपलब्ध करून देण्यात आला 
असनू बाधधताींना तनधी ववतरीत करण्यात आला आहे.  
(३) प्रश्न उद् भवत नाही.  

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

भांिारा ि गोंददया जर्ल्हयािील शिेिऱयाांच्या िृवष पांपाना िीर् 
र्ोियायासाठी तनधी देयायाबाबि 

 (२१) * ३५२४७   श्री.नानाभाऊ पटोले (सािोली) : सन्माननीय ऊर्ाम मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) भींडारा व गोंठदया जिल्हयातील ५५०० र्तेकऱ्याींनी कृवषपींप वीि िोडणी 
समळावी यासाठी महाववतरणाकड े ररतसर अिा करुन वीि िोडणीसाठी 
लागणारे पसैे भरुन देखील र्तेकऱ्याींना वीि िोडणी अद्यापपयांत देण्यात 
आली नसल्याची बाब माहे सप् े्ंबर, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदर्ानास 
आली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, महाववतरण कीं पनीकड े तनधी नसल्याने र्तेकऱ्याींना वीि 
िोडणी देणे प्रलींत्रबत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकर्ी करुन महाववतरण कीं पनीला तनधी 
उपलब्ध करुन र्तेकऱ्याींना कृषी पींपासाठी वीि िोडणी देण्याबाबत र्ासनाने 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

िॉ. तनतिन राऊि : (१) हे खरे आहे. 
     माहे सप् े्ंबर २०२१ अखेर भींडारा जिल्हयामध्ये ३८४५ कृषीपींप व 
गोंठदया जिल्हयामध्ये ५८३१ कृषीपींप पसेै भरुन वीि िोडणीकररता प्रलींत्रबत 
होत.े 
(२) हे खरे नाही. 
     भींडारा जिल्हयातील सप् े्ंबर, २०२१ अखेर पसैे भरुन प्रलींत्रबत असलेल्या 
३८४५ कृषीपींपापकैी माचा, २०१८  पवूीचे ४६१ कृषीपींप व माचा, २०१८ नींतरचे 
३३८४ कृषीपींप पसेै भरुन  प्रलींत्रबत होत.े यामध्ये माचा, २०१८ पवूीच्या 
प्रलींत्रबत ४६१ कृषीपींपापकैी २८१ कृषीपींपाना ठदलेल्या वीि िोडण्याींचा समावेर् 
असनू उवाररत १८० कृषीपींपाची कामे  प्रगतीपथावर आहेत, तसेच माचा, २०१८ 
नींतरच्या पसैे भरुन प्रलींत्रबत असलले्या ३३८४ कृषीपींपापकैी ८८३ कृषीपींपाींच े
कृषीपींप वीि िोडणी धोरण-२०२० अींतगात ऊिीकरण करण्यात आले असनू 
उवाररत काम ेप्रगतीपथावर आहेत. 
     गोंठदया जिल्हयातील सप् े्ंबर, २०२१ अखेर पसैे भरुन प्रलींत्रबत 
असलेल्या ५८३१ कृषीपींपापकैी माचा, २०१८ पवूीचे १८२ कृषीपींप व माचा, २०१८ 
नींतरचे ५६४९ कृषीपींप पसेै भरुन प्रलींत्रबत होत.े यामध्ये माचा, २०१८ पवूीच्या 
प्रलींत्रबत १८२ कृषीपींपापकैी १५४ कृषीपींपाींना ठदलेल्या वीि िोडण्याींचा समावेर् 
असनू उवाररत २८ कृषीपींपाींची कामे प्रगतीपथावर आहेत. तसेच माचा, २०१८ 
नींतरच्या पसैे भरुन प्रलींत्रबत असलेल्या ५६४९ कृषीपींपाींपकैी १५११ कृषीपींपाींच े
कृषीपींप वीि िोडणी धोरण-२०२० अींतगात ऊिीकरण करण्यात आल े असनू 
उवाररत काम ेप्रगतीपथावर आहेत. 
(३) कृषीपींप वीि िोडणी धोरण-२०२० नसुार ग्रामपींचायत स्तरावर िमा 
झालेल्या वीि त्रबल रक्कमचे्या ३३% रक्कम त्या ग्रामपींचायतीमधील नवीन 
िोडणी तसेच पायाभतु सवुवधा व ववद्यतु प्रणाली सक्षमीकरण व 
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बळक्ीकरण करण्यासाठी ग्रामपींचायत स्तरावर  ववभागीय कायाालयाव्दारे 
वापरण्यात येतो. सप् े्ंबर, २०२१ अखेर भींडारा जिल्हयाअींतगात रु. ४९१.२६ 
लक्ष रुपये व गोंठदया जिल्हयाअींतगात रु. ४७५.७९ लक्ष रुपये इतका 
ग्रामपींचायत स्तरावरील िमा तनधधतनू अनकु्रमे रु. १२२.३ लक्ष रुपये व 
गोंठदया जिल्हयाकररता रु. ५९.२७ लक्ष असे एकूण रु. १८१.५५ लक्ष रुपयाच े
कायाादेर् देण्यात आलेले आहेत. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

मागासिगीय विद्याथ्याांना मशष्ट्यितृ्िी ममळयायाबाबि 
 (२२) * ३२९५५   श्री.लहू िानि े (श्रीरामपरू), श्री.रार्ेश रघनुाथ पाटील 
(बोईसर), श्री.क्षििीर् ठािूर (नालासोपारा), श्री.दहिेंद्र ठािूर (िसई), श्री.विनोद 
तनिोले (िहाण)ू, श्री.वििास ठािरे (नागपरू पजश्चम), श्री.सरेुश िरपिुिर 
(पाथरी), श्रीमिी प्रतिभा धानोरिर (िरोरा), श्रीमिी सलुभा खोििे 
(अमराििी), श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी), श्री.सतुनल प्रभ ू (ददांिोशी), श्री.अिलु 
बेनिे (र्ुन्नर) :  सन्माननीय सामाजर्ि न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) नागपरू जिल्ह्यासह राज्यातील सामाजिकदृषट्या मागास, अनसुधूचत 
िाती, िमाती आणण इतर मागास वगाातील ववद्यार्थयाांना पदवी आणण 
पदव्यतु्तर सर्क्षणासाठी ठदली िाणारी सर्षयवतृ्ती ववववध कारणाींमळेु गत 
काही वषाात समळाली नसल्याने पररणामी र्लु्क भरू न र्कलेल्या 
ववद्यार्थयाांची कागदपत्र े महाववद्यालयाने राखून ठेवल्याचे तनदर्ानास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कें द्र र्ासनाने सदरहू ववद्यार्थयाांकररता सरसक् सर्षयवतृ्ती 
लाग ूकेलेली असतानाही राज्य र्ासनाने याची अींमलबिावणी केली नसल्याने 
मागासवगीय ववद्यार्थयाांना सर्षयवतृ्तीसाठी मींिूर करण्यात आलेला तनधी 
अपरुा पडत असल्याने सदरची सर्षयवतृ्ती ववद्यार्थयाांना समळू र्कलेली नाही, 
हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, राज्यातील असभमत आणण खािगी ववद्यावपठात व्यावसातयक 
सर्क्षण घेणाऱ्या मागासवगीय ववद्यार्थयााना प्रर्ासनातील अधधकाऱ्याींच्या 
दलुाक्षामळेु गत पाच वषाांपासनू “फ्री-र्ीप” योिनेपासनू वींधचत राहावे लागले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन सदर योिनेची तातडीने 
अींमलबिावणी करुन मागासवगीय ववद्यार्थयाांना वेळेवर सर्षयवतृ्ती 
समळण्याच्या दृष्ीने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. धनांर्य मुांि े: (१) अींर्त: खरे आहे. 
(२) अींर्त: खरे आहे.   
     मात्र तनधीअभावी सदर सर्षयवतृ्ती ववद्यार्थयाांना समळू र्कलेली नाही हे 
खरे नाही. 
(३) हे खरे नाही.   
(४) राज्यातील असभमत आणण खािगी ववद्यावपठात व्यावसातयक सर्क्षण 
घेणाऱ्या मागासवगीय ववद्यार्थयाांना र्ासनाची सर्क्षण र्लु्क प्रततपतुी योिना 
लाग ूकरण्याबाबत मा.उच्च न्यायालय, मुींबई खींडवपठ िनठहत याधचका क्र. 
६९/२०११ मध्ये दाखल अवमान याधचका क्र. ११९/२०२१ च्या अनषुींगाने पढुील 
आवश्यक ती कायावाही र्ासनस्तरावर चाल ूआहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 
  

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

नाांदेि जर्ल्हापररषदेच्या समार्िल्याण विभागाि झालेला गैरव्यिहार 
 

 (२३) * ३२६०३   श्री.मोहनराि हांबि े (नाांदेि दक्षिण), श्री.अममन पटेल 
(मुांबादेिी), श्री.अममि झनि (ररसोि), श्री.वििास ठािरे (नागपरू पजश्चम), 
श्री.सरेुश िरपिुिर (पाथरी), श्रीमिी सलुभा खोििे (अमराििी), श्रीमिी 
प्रतिभा धानोरिर (िरोरा), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.दहरामण 
खोसिर (इगिपरूी), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर) :   सन्माननीय सामाजर्ि 
न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) नाींदेड जिल्हयात पणूावेळ समािकल्याण अधधकारी नसल्याने येथील 
जिल्हा पररषदेच्या समािकल्याण ववभागात २२ लाखाींचा गरैव्यवहार झाला 
असल्याचे ठदनाींक २२ िानेवारी, २०२१ रोिी वा त्यासमुारास तनदर्ानास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, समािकल्याण तनररक्षक याींनी वसततगहृ कमाचारी मानधन 
देयकात मळू मान्य कमाचाऱ्याींऐविी इतराींची नावे ्ाकून गरैव्यवहार केला 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले, त्याअनषुींगाने लाखो रुपयाची देयके अदा करुन 
गरैव्यवहार करणाऱ्या सींबींधधताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे 
(४) तसेच, उक्त प्रकरणी पणूावेळ समािकल्याण अधधकारी तनयकु्त 
करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. धनांर्य मुांि े: (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) सदर प्रकरणी सहाय्यक लेखापरीक्षा अधधकारी, स्थातनक तनधी 
लेखापररक्षा नाींदेड याींच ेमार्ा त तपासणी करून लखेापरीक्षण करण्यात आले 
आहे, त्या अनषुींगाने रूपये २३,९७,७५०/- रक्कमेचा अपहार झाला असनू 
त्यापकैी सींबींधधताींनी रक्कम रूपये २२,१३,७५०/- र्ासन खाती भरणा केलेली 
आहे. उवारीत रक्कम रूपये १,८४,०००/- वसलू करून र्ासन खाती भरणा 
करण्याबाबत सदर लखेापररक्षणात आक्षेप नोंदववले आहेत. 
      सदर अपहार प्रकरणी श्री अतनल बोरीकर याींना आयकु्तालयाचे आदेर् 
ठद.०८.०३.२०२१ अन्वये तनलींत्रबत करण्यात आले आहे. 
(४) सद्यःजस्थतीत जिल्हा समाि कल्याण अधधकारी जिल्हा पररषद या 
पदाचा अततरीक्त कायाभार समाि कल्याण ववभागाच ेग्-अ सींवगाातील अन्य 
अधधकाऱ्याकड ेसोपववण्यात आलेला असनू, कामकाि सरुसळतपणे सरुु आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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राज्याि टोमॅटोला हमीभाि ममळयायाबाबि 
 (२४) * ३३२३० श्री.पथृ् िीरार् चव्हाण (िराि दक्षिण), श्री.रोदहि पिार (िर्मि 
र्ामखेि), श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी), श्री.मांगेश चव्हाण (चाळीसगाि): सन्माननीय 
पणन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात ववर्षेत: ित (जि.साींगली) तालकु्यामध्ये र्तेकऱ्याींनी  लाखो 
रुपये खचा करुन वपकववलेल्या ्ोमॅ्ोला कवडीमोल बािारभाव समळाल्याने 
्ोमॅ्ो थे् रस्त्याींवर रे्कून सींताप व्यक्त केल्याचा प्रकार माहे सप् े्ंबर, 
२०२१  वा त्यादरम्यान तनदर्ानास आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ्ोमॅ्ोचे भाव पडल्यामळेु र्तेकऱ्याींचे नकुसान झाले आहे 
तद् नषुींगाने र्तेकऱ्याींचे नकुसान कमी होण्याच्या दृष्ीने कृवष मालाचे प्रकक्रया 
उद्योग स्थापन करण्याबाबत र्ासनाने कोणती उपाययोिना केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन ्ोमॅ्ोला हमीभाव 
देवनू कृवष मालाचे प्रकक्रया उद्योग स्थापन करुन कृवष तनयाातीत राज्याच्या 
्क्का वाढववण्याच्या दृष्ीने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत?  
 
श्री. शामराि ऊफम  बाळासाहेब पाटील :(१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) राज्यातील र्तेकऱ्याींनी उत्पाठदत केलेल्या र्तेीमालास योग्य व 
रास्त भाव समळावा व त्यानषुींगाने परूक रोिगार तनसमाती व्हावी, या उद्दरे्ाने 
राषरीय सहकारी ववकास तनगम योिनेंतगात राज्यातील कृवष प्रकक्रया सहकारी 
सींस्थाींना किा आणण र्ासकीय भागभाींडवल उपलब्ध करुन देण्याबाबत ठदनाींक 
१२.१०.२००७ रोिीच्या र्ासन तनणायान्वये तनणाय घेण्यात आला आहे. तसेच 
मखु्यमींत्री कृवष व अन्न प्रकक्रया योिना राज्यात सन २०१७-१८ या आधथाक 
वषाापासनू पढुील पाच वषााकररता राबववण्यास ठदनाींक २०.०६.२०१७ रोिीच्या 
र्ासन तनणायान्वये मान्यता देण्यात आली आहे.  
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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नागपूर आददिासी वििास विभाग प्रिल्पाांिगमि अनुदातनि आश्रम 
शाळेिील मशििाच ेथिीि िेिन अदा िरयायाबाबि 

 (२५) * ३४२९४   श्री.सममर मेघे (दहांगणा) :  सन्माननीय आददिासी वििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपरू आठदवासी ववकास ववभाग प्रकल्पा अींतगात १४ अनदुातनत आश्रम 
र्ाळेतील ४५० सर्क्षकाींच े वेतन गत ३ मठहन्याींपासनू समळाले नसल्याच े
ठदनाींक ३० सप् े्ंबर, २०२१ रोिी वा त्यासमुारास तनदर्ानास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन सींबधीत सर्क्षकाींच े
वेतन अदा करण्याच्या दृष्ीने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?   
 

अॅि. िे.सी.पाििी : (१) व (२) होय, हे अींर्त: खरे आहे. 
     प्रकल्प अधधकारी, नागपरु अींतगात १७ अनदुातनत आश्रमर्ाळेतील 
सर्क्षक-सर्क्षकेत्तर कमाचाऱ्याींचे माहे िून, २०२१ त े सप् े्ंबर, २०२१ या 
कालावधीचे वेतन ववलींबाने झाले हे खरे आहे. 
     िून, २०२१ मध्ये प्रकल्प अधधकारी कायाालयातील सींबींधधत 
कमाचाऱ्याींच्या बदल्या झाल्याने तसेच िुल-ै२०२१ व ऑगस््-२०२१ च्या 
वेतनदेयकास कोषागार कायाालयाकडुन त्रु् ी दर्ाववल्याने  व या त्रु् ीींची पतुाता 
करुन देयके कोषागार कायाालयास रे्रसादर करण्यासाठी काही कालावधी 
लागल्याने या वेतनास ववलींब झालेला आहे. तथावप माहे ऑक््ोबर २०२१ 
अखेरचे वेतन अदा करण्यात आले असनु, अनदुातनत आश्रमर्ाळेतील सर्क्षक-
सर्क्षकेत्तर कमाचाऱ्याींच ेवेतन ववठहत वेळेत करण्याबाबत सींबींधधताींना वळेोवेळी 
तनदेर् देण्यात आलेले आहेत. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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



34 

राज्य मागासिगम आयोगास इम्पीररिल िाटा गोळा  
िरयायाच्या िामासाठी तनधी ममळयायाबाबि 

 (२६) *  ३३५३७   श्री.किसन िथोरे (मरुबाि), श्री.गणपि गायििाि 
(िल्याण पिूम), श्री.िुमार आयलानी (उल्हासनगर), श्री.प्रशाांि ठािूर (पनिेल), 
श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.नानाभाऊ पटोले (सािोली), श्री.सरेुश िरपिुिर 
(पाथरी), श्री.पथृ् िीरार् चव्हाण (िराि दक्षिण), श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.िुणाल पाटील (धळेु ग्रामीण), श्री.दहरामण खोसिर (इगिपरूी), श्रीमिी 
सलुभा खोििे (अमराििी), श्री.अममि झनि (ररसोि), श्री.वििास ठािरे 
(नागपरू पजश्चम), श्रीमिी प्रतिभा धानोरिर (िरोरा), श्री.मोहनराि हांबि े
(नाांदेि दक्षिण), श्री.सांर्य िेळिर (ठाणे), श्री.देिेंद्र फिणिीस (नागपरू दक्षिण 
पजश्चम), श्री.चांद्रिाांि (दादा) पाटील (िोथरुि), श्री.सधुीर मनुगांटीिार 
(बल्लारपरू), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (मशिी), श्री.राम िदम (घाटिोपर 
पजश्चम), श्री.रार्ेश पिार (नायगाांि), श्री.राहूल िुल (दौंि), श्री.र्यिुमार गोरे 
(माण), श्री.लहू िानि े(श्रीरामपरू), श्री.राणार्गर्ीिमसांह पाटील (िळुर्ापरू) :   
सन्माननीय इिर मागास बहुर्न िल्याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्यात ओबीसी समािाचा इम्पीररकल डा्ा गोळा करण्याचे काम राज्य 
मागासवगा आयोगाला ठदल े असल्याची बाब माहे सप् े्ंबर, २०२१ मध्ये वा 
त्यादरम्यान तनदर्ानास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू कामासाठी र्ासनाने ४३१ को्ीची तरतदू करुन देखील 
अद्याप पयांत आयोगाला तनधी समळाला नसल्याने अध्यादेर् काढून चार 
मठहने झाले असनू देखील आयोगाच्या कामाला सरुुवात झाली नाही, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ओबीसी समािातील ववववध िातीींचा इम्पीररकल डा्ा गोळा 
झाल्यास रािकारणातील आरक्षणा बरोबरच सामाजिक, र्कै्षणणक व 
नोकरीसाठी ही उपयकु्त होणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, ओबीसी समािाचा इम्पीररकल डा्ा गोळा करण्यासाठी तरतदू 
केलेला तनधी मागासवगा आयोगाला देण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
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श्री. विर्य ििटे्टीिार : (१) मा. सवोच्च न्यायालयाने रर् याधचका (ससजव्हल) 
क्र. ९८०/२०१९ मध्ये ठद. ०४/०३/२०२१ रोिी ठदलेल्या तनणायास अनसुरुन 
स्थातनक स्वराज्य सींस्थामधील आरक्षणार्ी सींबींधधत ववतनठदाषठ कामे पार 
पाडण्यासाठी महाराषर राज्य मागासवगा आयोगास र्ासन अधधसचूना     
ठद. २९/०६/२०२१ अन्वये समवपात आयोग म्हणून घोवषत करण्यात आले व 
आयोगाची कायाकक्षा तनजश्चत करण्यात आली, हे खरे आहे. 
(२), (३) व (४) आयोगाने त्याींचेवर सोपववलेले कामकाि पार पाडण्यासाठी रु. 
४३५ को्ीचे सींभाव्य अींदािपत्रक तयार करुन र्ासनास रु.५ को्ीची प्रथम 
मागणी केली. सदर बाब र्ासनाच्या ववचाराधधन आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

नागपूर विभागािील शिेिऱयाांना महात्मा ज्योिीबा फुले शिेिरी 
िर्ममुक्िी योर्नेचा लाभ ममळयायाबाबि 

 (२७) * ३३९१२ श्री.मोहन मि े(नागपरू दक्षिण) :  सन्माननीय सहिार मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपरू ववभागातील ३२ हिार र्तेकरी महात्मा ज्योतीबा रु्ले र्तेकरी 
किामकु्ती योिनेच्या लाभाच्या प्रततक्षेत असल्याबाबतची बाब माहे ऑगस््, 
२०२० मध्ये वा त्यादरम्यान तनदर्ानास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नागपरू ववभागातील जिल्हातनहाय नागपरू ३,७५८, वधाा 
६,०३३, भींडारा ५,४९०, गोंठदया २,८३५, चींद्रपरू ११,६७५, गडधचरोली २,१३९, 
असे एकुण ३१,९३० र्तेकरी किामकु्तीच्या प्रततक्षेत आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, नागपरूातील बँकाींकडून या योिनेसाठी एकूण २ लाख १६ 
हिार १६० र्तेकरी किामकु्तीसाठी र्तेकऱ्याींना देण्यात आले होत,े पींरत ु
त्यापकैी र्क्त १ लाख, ८४ हिार, २३० सभासदाींच्या खात्यात पसैे िमा 
करण्यात आले असनू उवारीत ३१,९३० र्तेकऱ्याींना महात्मा ज्योतीबा रु्ले 
किामकु्ती योिनेचा लाभ अद्यापपयात समळाला नसल्याचे तनदर्ानास आले, 
हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकर्ी करुन उवारीत ३१,९३० र्तेकऱ्याींना 
महात्मा ज्योतीबा रु्ले किामकु्ती योिनेचा लाभ समळण्याबाबत र्ासनाने 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. शामराि ऊफम  बाळासाहेब पाटील : (१), (२), (३) व (४) महात्मा िोततराव 
रु्ले र्तेकरी किामकु्ती योिना २०१९ अींतगात नागपरू ववभागात २,३०,३४६ 
पात्र किाखात्याींचे आधार प्रमाणीकरण झालेले आहे. त्यापकैी २,२५,६१२ 
र्तेकऱ्याींना रु. १५०४.९९ को्ी किामार्ीचा लाभ देण्यात आला असनू उवारीत 
पात्र लाभाथी र्तेकऱ्याींना लाभ देण्याची प्रकक्रया सरुु आहे.  
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

राज्याि उद्योग िाढीसाठी आराखिा ियार िरयायाबाबि 
(२८) * ३५८१७   श्री.सदा सरिणिर (मादहम) :   सन्माननीय उद्योग मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषर राज्य औद्योधगक ववकास महामींडळाने महाराषर राज्याची 
अथाव्यवस्था सन २०२५ पयांत एक लाख को्ी डॉलसापयांत ववस्तारण्यासाठी 
उद्योग वाढीचा आराखडा तयार केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सेवा, माठहती तींत्रज्ञान, बल्क ड्रग्स पाका , अन्नप्रकक्रया, 
मनोरींिन क्षेत्र आणण ववववध क्षते्रासाठी स्वतींत्र धोरणे तयार करून अर्ा 
उद्योगाींना आकषाक सवलती देण्यात येत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मनोरींिन क्षेत्र आणण ववववध क्षते्रासाठी स्वतींत्र धोरणे तयार 
करून अर्ा उद्योगाींना तसेच औद्योगीकरण व आधथाक ववकासाचा ववचार 
करताना तसेच या उद्योगाींना परवाने मान्यता या सवा प्रकक्रया पढुील काळात 
अधधक सलुभ करण्यात येणार आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, राज्यात उद्योग सरुु करण्यासाठी अनेक कायदे वा 
तनयमाींनसुार परवानगी घ्यावी लागत असनु, औद्योधगक ववकासासाठी परूक 
वातावरण करण्यासाठी प्राथसमक सवुवधाींमध्ये वाढ करण्याबाबत र्ासनाने 
कोणती उपाययोिना केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?      
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श्री. सभुाष देसाई : (१), (२) व (३) होय, हे खरे आहे. 
(४) राज्यात महाराषर औद्योधगक ववकास महामींडळाच्या औद्योधगक क्षते्रात 
प्रस्ताववत उद्योगाींना महाराषर औद्योधगक ववकास महामींडळामार्ा त रस्त,े 
वीि, पाणी, मलतन:सारण इ. पायाभतू सवूवधाींनी यकु्त असे ववकसीत भखूींड 
रास्त दराने परुववले िातात. नववन उद्योग सरुू करण्यासाठी करण्यात 
येणारी भखूींड वा्प प्रकक्रया सींपणूात: सींगणकीकृत असनू नववन उद्योगाींना 
देण्यात येणाऱ्या सवा परवानग्या महाराषर औद्योधगक ववकास महामींडळाच्या 
एक णखडकी प्रणालीद्वारे ववसर्ष् मदुतीमध्ये ठदल्या िातात. 
      रू.५० को्ीींच्यावर गुींतवणूक असलेल्या देर्ाींतगात उद्योगाींना तसेच 
ववदेर्ी गुींतवणूकदाराींना २० पेक्षा अधधक ववभागाींच्या १०० हून अधधक 
परवानग्या “महा परवाना” या एक णखडकी प्रणालीद्वारे मदुतबींध स्वरूपात 
देण्यात येत आहेत. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
आददिासी वििास विभागाअंिगमि िात्पुरत्या स्िरुपाि तनयुक् िी देया याि 
आलेल् या िला, कक्रिा, सांगणि मशििाांना पुिमिि िामािर घेया याबाबि 

 (२९) * ३५१४६  श्री.सधुीर मनुगांटीिार (बल्लारपरू) : सन्माननीय आददिासी 
वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आठदवासी ववकास ववभागाअींतगात तात्परुत्या स्वरुपात तनयकु् ती देण् यात 
आलेल् या कला, कक्रडा, सींगणक सर्क्षकाींना पवुावत कामावर घेण् याबाबत 
लोकप्रतततनधी वव.स.स. बल् लारपरू याींनी आयकु् त, आठदवासी ववकास ववभाग 
नासर्क याींना ठदनाींक १ नोव्हेंबर, २०२१ रोिी वा त् या समुारास लेखी तनवेदन 
सादर केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदर आठदवासी सर्क्षकाींना तनयकु् ती देण् यात आली त् यावेळी 
तीन वषाांचा कालावधी नेमनू देण् यात आलेला होता परींत ुकोरोना कालावधीत 
माचा, २०२० मध् ये वा त्यादरम्यान त् याींना कामावरून कमी करण् यात आलेले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन तात्परुत्या सर्क्षकाींना 
पवुावत कामावर घेण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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अॅि. िे.सी.पाििी : (१) होय, हे खरे आहे.  
(२), (३) व (४) आठदवासी ववकास ववभागाअींतगात र्ासकीय आश्रमर्ाळाींमध्ये 
कला, कक्रडा व सींगणक सर्क्षकाींच्या नेमणकूा प्रथमत: ११ मठहन्यासाठी करार 
पध्दतीने करून आवश्यकतनेसुार पढुील मदुतवाढ देण्याचे र्ासनाचे धोरण 
होत.े तथावप, माचा, २०२० पासनू कोववड-१९ ववषाणचू्या सींसगाामळेु राज्य 
र्ासनाच्या धोरणानसूार सवा र्ासकीय आश्रमर्ाळा बींद ठेवण्यात आल्या 
होत्या. त्यामळेु कीं त्रा्ी कमाचाऱ्याींना मदुतवाढ देण्यात आली नाही. 
 

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

िहाणू (जर्. पालघर) िालुक्याांि सांर्य गाांधी तनराधार, इांददरा गाांधी 
अपांग योर्ना ि अन्य योर्नेच्या लाभाथ्याांना मानधन देयायाबाबि 

 (३०) * ३३२७८   श्री.िालीदास िोळांबिर (ििाळा), श्री.मशरीषिुमार नाईि 
(निापरू), श्री.मोहन मि े(नागपरू दक्षिण), श्रीमिी प्रतिभा धानोरिर (िरोरा), 
श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी), श्री.सरेुश िरपिुिर (पाथरी), श्री.मोहनराि हांबि े
(नाांदेि दक्षिण), श्री.अममि झनि (ररसोि), श्री.मांगेश चव्हाण (चाळीसगाि) :   
सन्माननीय सामाजर्ि न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) राज्यात ववर्षेत: डहाण ू(जि. पालघर) तालकु्यात सींिय गाींधी तनराधार 
योिनेंतगात ६२८७ लाभाथी, इींठदरा गाींधी अपींग योिनेतील २०००, इींठदरा 
गाींधी वधृ्दापकाळ तनवतृ्तीवेतन योिनेत ४७८८, इींठदरा गाींधी ववधवा 
तनवतृ्तीवेतन योिनेचे ५८ आणण श्रावणबाळ योिनेचे ८५५६ असे एकूण 
२१६८९ लाभाथीं असनू त्याींना माहे एवप्रल, २०२१ त े िुन, २०२१ या 
दरम्यानाचे उदरतनवााह करण्याकरीता देण्यात येणारे मानधन समळाले 
नसल्याचे तनदर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, लाभार्थयाांना मानधन समळाले नसल्यामळेु त्याींना आधथांक 
सींक्ाना सामोरे िावे लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सींिय गाींधी योिनेंतगात देण्यात येणाऱ्या अनदुानासाठी रुपये 
२१०००/- वावषाक उत्पन्नाची अ् कालबाह्य झाली असल्याने गाींव तलाठी 
रु.३०,०००/- रक्कमेच्या वर उत्पन्नाचा दाखला देत असल्यामळेु ९०% अिा 
नामींिूर होत आहेत, हे खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, उक्त प्रकरणाची र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय तनषपन्न झाल,े 
(५) असल्यास, त्याअनषुींगाने लाभार्थयाांना तात्काळ मानधन देण्याबाबत व 
तसेच उत्पन्नची वावषाक अ् रु.२१०००/- वरुन ५०,००० /- करण्याबाबत 
र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, नसल्यास, ववलींबाची 
कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. धनांर्य मुांि े: (१), (२) व (३) हे खरे नाही. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(५) डहाणू तालकु्यामधील ववर्षे सहाय्य योिनेतील लाभार्थयाांना माहे 
सप् े्ंबर, २०२१ पयांतचे अथासहाय्य ववतरीत करण्यात आले असनू माहे 
ऑक््ोंबर, २०२१ चे अथासहाय्य ववतरणाची कायावाही सरुु आहे.  
      ववर्षे सहाय्य योिनेतील ठदव्याींग लाभार्थयाांकररता वावषांक उत्पन्न 
मयाादा रु. ५००००/- इतकी असनू उवाररत प्रवगाातील लाभार्थयाांकररता 
उत्पन्नाची वावषाक मयाादा रु. २१०००/- इतकी आहे. 
 

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

िरुि (जर्. अमराििी) िालुक्यािील सन १९९१ च्या पुरामध्ये बाधधि 
झालेल्या गािाांच ेपुनिमसन िरयायाबाबि 

 (३१) *  ३४५७४  श्री.देिेंद्र भयुार (मोशी) : सन्माननीय मदि ि पनुिमसन 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वरुड (जि. अमरावती) तालकु्यातील सन १९९१ च्या परुामध्ये बाधधत 
झालेल्या समुारे ३१ गावाींच ेपनुवासन करण्यात आलेले नसनू मलूभतू नागरी 
सवुवधाही अद्याप परुववण्यात आलेल्या नाहीत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यासींदभाात स्थातनक लोकप्रतततनधीींनी केलेल्या पाठपरुाव्यामळेु 
समुारे ३० वषाांनींतर र्ासनाच्या सींबींधधत ववभागाने सत्यर्ोधन ससमती गठीत 
करुन २ मठहन्यात अहवाल सादर करण्याचे आदेर् ठदलेले आहेत, हे ही खरे 
आहे काय, 
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(३) असल्यास, ससमती गठीत करुन दोन मठहने होऊनही अद्याप कोणतीच 
कायावाही करण्यात आललेी नसल्याने मागील ३० वषाांपासनू प्रततक्षेत 
असलेल्या ३१ परुबाधधत गावाींच्या यर्स्वी पनुवासनासाठी र्ासनाने कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. विर्य ििटे्टीिार : (१) अर्ींत: खरे आहे. 

सन १९९१ मध्ये आलेल्या परुामळेु अमरावती जिल्हयातील वरुड 
तालकु्यातील बाधधत २८ गावाींपकैी ८ गावाींचे पणुात: व २० गावाींचे अर्ींत: 
पनुवासन करण्यात आले आहे व  तथेील नागरी सवुवधेची काही कामे अपणूा 
आहेत. तसेच ३  गावाींचे ववर्षे बाब म्हणून पनुवासन करण्यात येत असनू 
नागरी सवुवधा उपलब्ध करुन देण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) पनुवाससत गावाींतील सर्ल्लक राहीलेल्या नागरी सवुवधा कामाींच े
अींदािपत्रके तयार करण्याच ेकाम प्रगतीपथावर आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

महाराष्ट्र राज्य िीर् वििरण ि इिर दोन िीर्  
िां पन्याांिील ररक्ि पदे भरयायाबाबि 

 (३२) * ३२७०९   श्री.मभमराि िापिीर (खिििासला), श्री.रार्ेश पिार 
(नायगाांि), श्री.वििास ठािरे (नागपरू पजश्चम), श्री.सरेुश िरपिुिर (पाथरी), 
श्रीमिी प्रतिभा धानोरिर (िरोरा), श्रीमिी सलुभा खोििे (अमराििी), 
श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी), श्री.राहूल िुल (दौंि), श्री.र्यिुमार गोरे 
(माण) : सन्माननीय ऊर्ाम मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) महाराषर स््े् इलेक्रीसस्ी वका सा रे्डरेर्नमार्ा त महाराषर राज्य वीि 
ववतरण व इतर दोन वीि कीं पन्याींतील ररक्त िागा भरण्यात याव्यात 
यासाठी मागील १० वषाांपासनू सातत्याने आींदोलने, मोचे व तनवेदने सादर 
करुन मागणी करण्यात येत आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, महाववतरण व इतर दोन वीि कीं पन्याींमध्ये सध्या वगा-३ व 
वगा -४ मधील २५ हिाराींहून अधधक पदाींच्या िागासह अन्य सींवगाातील 
हिारो पदाच्या िागा ररक्त आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, महापारेषणमध्ये ८५०० नवीन व ररक्त पदे भरणार अर्ी 
घोषणाही करण्यात आली तसेच १० वषा आकृतीबींध आराखडा मींिुर होऊनही 
तो आितागायत लाग ूकरण्यात आलेला नसल्याने व िागा भरण्याचा ठोस 
तनणाय घेतला िात नसल्यामळेु ठदनाींक ४ िानेवारी, २०२१ रोिी वा 
त्यासमुारास मुींबईतील प्रकार्गड कायाालयासमोर राज्यातील हिारो बेरोिगार 
ववदयतु सहाय्यकाची भरती तात्काळ करावी म्हणून आींदोलन केले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, वेतनवाढ करार करताना ततन्ही कीं पनीच्या व्यवस्थापनाने 
प्रत्येक वषी ्प्प्या–्प्प्याने ररक्त िागा भरण्याच े मान्य केलेले असनूही 
त्याची अद्यापपयांत पतूाता करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, सन २०१४ मध्ये २५०० उपकें द्र सहाय्यक पदाची िाहीरात 
तनघनुही भरती रद्द करण्यात येऊन सन २०१९ मध्ये ववद्यतु सहाय्यक व 
उपकें द्र सहाय्यकाींच्या ७ हिार पदाींची भरतीची प्रकक्रया सरुु करण्यात येऊनही, 
पींरत ुअद्यापयात उक्त पदाींची भरती करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(६) असल्यास, महाववतरण व अन्य दोन वीि कीं पन्याींमध्ये मोठया 
प्रमाणावर ररक्त असलले्या िागा न भरण्याची नेमकी कारणे काय आहेत, 
तसेच बेरोिगाराींना रोिगार समळण्याच्या दृष्ीने सदर ररक्त पदे भरण्याबाबत 
र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, नसल्यास, ववलींबाची 
कारणे काय आहेत ? 
 

िॉ. तनतिन राऊि : (१) व (२) अींर्त: खरे आहे. महाराषर स््े् इलके्रीसस्ी 
वका सा रे्डरेर्नमार्ा त ववववध ववनींत्या व तनवेदने सादर केली आहेत. महाराषर 
राज्य वीि ववतरण कीं पनी (महाववतरण), महाराषर राज्य वीि पारेषण कीं पनी 
(महापारेषण) व महाराषर राज्य ववद्यतु तनसमाती कीं पनी (महातनसमाती) मध्ये 
वगा ३ व ४ ची अनकु्रमे २६०५१, ४७३२ व ३२८० पदे अर्ी एकूण ३४०६३ पदे 
ररक्त आहेत. यात पदोन्नती व सरळसेवा भरतीच्या ररक्त पदाींचा समावेर् आहे. 
(३) महापारेषण कीं पनीमध्ये ८५०० नवीन व ररक्त पदे भरण्याची घोषणा ही 
सधुाररत प्रर्ासकीय रचनेपवूीच्या आकृतीबींधावर आधाररत होती. महापारेषण 
कीं पनीने त्याींच्या ठद. १५.०६.२०२१ च्या आदेर्ान्वये ताींत्रत्रक पदाींचा आकृतीबींध 
मींिुर केला असनू त्यानषुींगाने वगा-३ व वगा-४ मधील पदोन्नतीची व 
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सरळसेवा पदे कीं पनीच्या तनयमाप्रमाणे भरण्याची कायावाही महापारेषण 
कीं पनीकडून सरुु आहे. 
      ठद.०४.०१.२०२१ रोिी ओबीसी िनमोचाा याींच्याद्वारे ववदयतु सहायक 
पदाच्या भरतीसाठी समुारे ६० त े७० ववदयार्थयाांसह प्रकार्गड येथे आींदोलन 
केले असल्याचे महाववतरण कीं पनीने अवगत केले आहे.  
(४) महाववतरण, महापारेषण व महातनसमाती कीं पन्याींकडून पदोन्नती व 
सरळसेवा भरतीची ररक्त पदे तनयमानसुार, र्ासन तनणायानसुार आणण 
न्यायालयाचे आदेर् ववचारात घेऊन भरण्याची कायावाही सरुु आहे. 
(५) महाववतरण कीं पनीकडून ववद्यतु सहायक पदाींसाठी (५००० पदे) िाठहरात 
सन २०१९ मध्ये प्रससध्द करण्यात आली. र्ासन तनणाय सामान्य प्रर्ासन 
ववभाग ठद. ०५.०७.२०२१ अन्वये भरती प्रकक्रया राबववण्यासींदभाात ठदलेल्या 
मागादर्ाक सचूना व उच्च न्यायालयात प्रलींत्रबत याधचकाींमध्ये ठदलेल्या 
आदेर्ाींच्या अनषुींगाने ई.डब्ल्य.ूएस. प्रवगा वगळता इतर प्रवगाातील तनकाल 
प्रससध्द करण्यात आला असनू तनवड झालेल्या उमेदवाराींच्या कागदपत्राींच्या 
पडताळणीनींतर पात्र उमेदवाराींना तनयकु्ती पत्र तनगासमत करण्यात येत आहेत. 
(६) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
राज्याि छिािरील सौर उरे्ला प्रोत्साहन देयायाबाबि 

 (३३) * ३३९६६  श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.सरेुश िरपिुिर (पाथरी), श्री.वििास ठािरे (नागपरू पजश्चम), श्री.नानाभाऊ 
पटोल े (सािोली), श्री.राहूल िुल (दौंि), श्री.र्यिुमार गोरे (माण) : सन्माननीय 
निीन ि निीिरणीय उर्ाम मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात महाववतरण कीं पनीने ्तावरील सौरउिलेा प्रोत्साहन देण्याचा 
तनणाय घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, घरगतुी वीि ग्राहकाींसाठी अर्ी सौरउिाा यींत्रणा बसववण्यासाठी 
४० ्क्के अनदुान ठदले िाणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अधधकाधधक वीिग्राहकाींनी सौरउिेला प्राधान्य द्यावे यासाठी 
िनिागतृी करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही केली आहे वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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िॉ. तनतिन राऊि : (१) होय, इमारतीच्या ्तावरील (रूर् ्ॉप सोलर) सौर 
ऊिाा बाबत ठद.२०/८/२०१९ रोिी िाहीर केलेल्या मागादर्ाक सचूनाींनसुार रूर् 
्ॉप सौर योिना ्प्पा-२ या योिनेची अींमलबिावणीची िबाबदारी 
महाववतरण कीं पनीकड े सोपववण्यात आली असनू याबाबत कें द्र र्ासन व 
मा.महाराषर ववद्यतु तनयामक आयोग याींच्या मागादर्ाक सचूना व 
आदेर्ानसुार महाववतरण कीं पनीकडून कायावाही करण्यात येत आहे. 
(२) होय, कें द्र र्ासनाच्या रूर् ्ॉप सौर योिना ्प्पा-२ अींतगात घरगतुी 
ग्राहकाींकरीता सौर यींत्रणेच्या स्थावपत क्षमता १ कक. वॅ्  त े३ ककलोवॅ्  पयांत 
४० ्क्के, ३ त े१० ककलोवॅ्  पयांत २० ्क्के आणण ग् गहृतनमााण सींस्था व 
तनवासी कल्याणकारी सींघ्ना याींना तनधाारीत प्रकल्प खचााच्या २० ्क्के 
अनदुान देय आहे. 
(३) रूर् ्ॉप सौर योिना ्प्पा-२ अींतगात सौर ऊिेच्या वापरास प्राधान्य 
देण्यासाठी महाववतरण कीं पनीव्दारे राज्यातील प्रमखु मराठी/ठहींदी/इींग्रिी  
वतृ्तपत्रामधून सदर योिनेची प्रससध्दी देण्यात आली आहे, तसेच सवा घरगतुी 
ग्राहकाींना सदर योिनेचा लाभ घेण्यासींदभाात लघ ुसींदेर् (SMS) पाठववण्यात 
आले आहेत. या व्यततररक्त पढुील काळात महाववतरण कीं पनीच्या घरगतुी 
वीि ग्राहकाींच्या वीि देयकावर सदर योिनेची प्रससध्दी करणे तसेच या 
योिनेची माठहती पत्रक महाववतरण कीं पनीच्या सवा क्षेत्रत्रय कायाालयामध्ये 
लावण्याबाबत कृती आराखडा तनजश्चत करण्यात आला आहे. सदर योिनेची 
सींपणूा माठहती महाववतरण कीं पनीच्या सींकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात 
आली आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

ऊस उत्पादि शिेिऱयाांना हमी भािाची रक्िम 
 विदहि मुदिीि देयायाबाबि 

 (३४) *  ३२४५३   श्री.सतुनल प्रभ ू (ददांिोशी), श्री.पथृ् िीरार् चव्हाण (िराि 
दक्षिण) : सन्माननीय सहिार मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सन १९६६ च्या ऊस तनयींत्रण कायद्यानसुार र्तेातील ऊसाच े
कारखान्यात गाळप झाल्यानींतर पढुील १४ ठदवसाींच्या आत विन झालेल्या 
ऊसाचे देयक एर्आरपी प्रमाणे र्तेकऱ्याींना देणे बींधनकारक असल्याने 
मदुतीत हमी भावाची रक्कम ऊस उत्पादक र्तेकऱ्याींना न ठदल्यास सदर 
रक्कमेवर १४ ्क्के व्याि कारखान्याींनी र्तेकऱ्यास देणे बींधनकारक आहे, हे 
खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, कृषीमलु्य आयोगाने ऊसाची हमी भावाची रक्कम तीन 
्प्प्यात देण्यास हरकत नसल्याची सर्र्ारस कें द्र र्ासनाकड ेकेली असल्याने 
ऊस उत्पादक र्तेकऱ्याींचे नकुसान होणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच, राज्यात गळीत हींगामासाठी तयार असलले्या १९० कारखान्याींनी 
तनयसमत ऊस दर न देणे तसेच ववलींबाने ऊसाची रक्कम देणे आणण वळेेत 
ऊस दर न ठदल्याने उक्त कारखान्याींवर कारवाई करण्याच्या दृष्ीने सदरहू 
कारखान्याींची आधथाक जस्थती दर्ाववणाऱ्या माठहतीचा लेखािोगा िाहीर 
करण्याचा तनणाय र्ासनाने ठदनाींक २७ सप् े्ंबर, २०२१ रोिी वा त्यासमुारास 
घेतला असल्याच ेतनदर्ानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त तनणायाच्या अनषुींगाने आधथाक जस्थती चाींगली 
असतानाही र्तेकऱ्याींना थकीत हमी भावाची रक्कम न देणाऱ्या दोषी 
कारखान्याींववरुद्ध कारवाई करण्याच्या दृष्ीने र्ासनाने कोणतीच कायावाही 
केली नसल्याचे तनदर्ानास आले आहे काय, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन उक्त कारखान्याींवर 
कारवाई करुन थकीत हमी भावाची रक्कम र्तेकऱ्याींना ववनाववलींब उपलब्ध 
करुन देण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास ववलींबाची कारणे आहेत ? 
 
श्री. शामराि ऊफम  बाळासाहेब पाटील : (१) होय, हे अींर्त:खरे आहे. ऊस 
(तनयींत्रण) आदेर्, १९६६ चे कलम ३(३) नसुार एर्आरपीची अदायगी १४ 
ठदवसात करणे बींधनकारक आहे. तसेच कलम ३ (३ A) नसुार एर्आरपीची 
रक्कम ऊस उत्पादक र्तेक-याींना १४ ठदवसात न ठदल्यास सदर रकमेवर 
कारखान्यानी र्तेकऱ्याींना १५ ्क्के व्याि देण्याची तरतदू आहे. 
(२) कें द्र र्ासनाच्या पातळीवर तनती आयोगाचा ्ास्क र्ोसा व कृवषमलु्य 
आयोग याींनी एर्आरपी ्प्प्या ्प्प्याने देणेबाबत कें द्र र्ासनास सर्र्ारस 
केली आहे. कें द्र र्ासनाने तीन ्प्प्यात FRP अदा करणेसींदभाात अद्याप 
धोरणात्मक तनणाय घेतलेला नाही. 
(३) साखर आयकु्तालयाने ठदनाींक २४/०९/२०२१ च्या पररपत्रकान्वये ऊसदर 
देण्याची आधथाक सक्षमता प्रससध्द केली आहे. 
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(४) नाही, हे खरे नाही. 
(५) हींगाम २०२०-२१ मध्ये एर्आरपीची रक्कम थकीत ठेवणा-या २७ साखर 
कारखान्याींवर ३२ आरआरसी आदेर् तनगासमत करण्यात आलेले आहेत. 
(६) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

अिोला जर्ल््याि कापूस खरेदी िें द्र सुरू िरयायाबाबि 
 (३५) * ३४१९९ श्री.रणधीर सािरिर (अिोला पिूम) : सन्माननीय पणन मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अकोला जिल् ह्यात माहे ऑक् ्ोबर, २०२० अखेर पयांत प्रत् यक्षात कापसू 
खरेदी कें द्र सरुू करण् यात न आल् याने र्तेकऱ् याींना कमी भावात खािगी 
व् यापाऱ् याींना कापसू ववकावा लागला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर जिल् ह्यात ठदनाींक ३१ आक् ्ोबर, २०२० रोिीपयांत 
सी.सी.आय. कडून खरेदी कें द्राची सरुूवात झाली नसल् याने राज् य र्ासनाने 
कापसू खरेदी सरुू करावी अर्ी मागणी लोकप्रतततनधीींनी केली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल् यास, सदर प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय व 
त्यानषुींगाने अकोला जिल् ह्यात कापसू पणन महासींघाकडून खरेदी कें द्र सरुु 
करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. शामराि ऊफम  बाळासाहेब पाटील : (१) भारतीय कपास तनगम सल. 
(सीसीआय) याींनी ठद.१८.११.२०२० पासनू तर कापसू पणन महासींघाने 
सी.सी.आय. चे उपअसभकताा म्हणून ठद.२७.११.२०२० पासनू अकोला जिल्ह्यात 
हमी दराने कापसू खरेदी सरुू केली होती. 
(२) होय, स्थातनक लोकसभा सदस्याींनी याबाबत कापसू पणन महासींघाकड े
मागणी केली होती. 
(३) कापसू पणन महासींघाने सी.सी.आय. च े उपअसभकताा म्हणून अकोला 
जिल्ह्यात, बोरगाींव, कानसर्वणी, आपातापा व कीं चनपरू या ४ कापसू खरेदी 
कें द्राींवर ठद.२७.११.२०२० पासनू कापसू खरेदी सरुू करुन एकूण ६६७४० 
जक्वी्ं ल कापसाची खरेदी केली आहे.  
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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मे.टोरांट पॉिर िां पनीििून िीर् ग्राहिाांिर अन्याय होि असल्याबाबि  
 (३६) * ३२६१५   श्री.प्रमोद (रार्ू) रिन पाटील (िल्याण ग्रामीण) :   
सन्माननीय ऊर्ाम मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मे. ्ोरीं् पॉवर कीं पनीमार्ा त सभवींडीमध्ये सवासामान्य वीि ग्राहकाींवर 
अन्याय सरुू असल्याने सदरहू वीि ग्राहकाींनी तसेच लोकप्रतततनधीनी 
सातत्याने तक्रारी केल्या असतानाही त्याची योग्य ती दखल घेतली िात 
नसल्याचे तनदर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कळवा, मुींब्रा, सर्ळ-ठदवा हा भागही ्ोरें् पॉवर कीं पनीला 
देण्याचा तनणाय घेण्यात आला आहे, तसेच राज्यातील अन्य ठठकाणाींपके्षा 
सर्ळ-ठदवा ववभागाचा वीि वसलुी दर ८० ्क्के असनू महाववतरणमध्ये 
मोठ्या प्रमाणावर ररक्त असलेली पदे ववनाववलींब भरण्यात यावीत अर्ी  
मागणी कल्याण ग्रामीण ववभागातील स्थातनक लोकप्रतततनधी याींनी  ऊिाा 
मींत्री, उपमखु्यमींत्री याींना ठदनाींक २१ िानेवारी, २०२० रोिी वा त्यासमुारास 
तनवेदनाद्वारे केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त तनवेदनाच्या अनषुींगाने मे.्ोरीं् कीं पनीमधील ररक्त पदे 
भरण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
 

िॉ. तनतिन राऊि : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे आहे. 
      महाववतरणमध्ये मोठया प्रमाणात ररक्त असलेली पदे ववनाववलींब 
भरण्यात यावीत अर्ी मागणी कल्याण ग्रामीण ववभागातील स्थातनक 
लोकप्रतततनधी याींनी ऊिाा मींत्री याींना ठद. २१ िानेवारी २०२० रोिीचे तनवेदन 
देऊन केली आहे. 
(३) सर्ळ, मुींब्रा व कळवा या उपववभागाअींतगातच्या ववतरण व देखभालीचा 
कायाभार ठद. ०१.०३.२०२० पासनू मे. ्ोरीं् कीं पनी सलसम्ेडला ववतरण 
फॅ्रन्चाइझी म्हणून  हस्ताींतरीत करण्यात आलेला आहे.  सन २०१६-१७ मध्ये 
मुींब्रा, सर्ळ व कळवा या उपववभागात वीि ववतरण हानी ४४% इतकी होती 
या गोष्ीच्या अनषुींगाने महाववतरणने मुींब्रा, सर्ळ व कळवा या उपववभागात 
फॅ्रन्चाइझी तनयकु्ती करण्याचा तनणाय घेतला. मे.्ोरीं् पॉवर कीं पनी सलसम्ेड 
ही फॅ्रन्चाइझी असल्यामळेु या कीं पनीमध्ये ररक्त पदे महाववतरण कडून भरली 
िात नाहीत.  
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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राज्यािील धनगर समार्ाच्या वििासासाठी  
विविध योर्ना राबवियायाबाबि 

 (३७) * ३२५२६   श्री.प्रशाांि ठािूर (पनिेल), श्री.समीर िुणािार (दहांगणघाट), 
श्री.महेश बालदी (उरण), श्री.अममि साटम (अांधेरी पजश्चम), श्रीमिी मतनषा 
चौधरी (ददहसर), श्री.राणार्गर्ीिमसांह पाटील (िळुर्ापरू), श्री.विक्रममसांह 
सािांि (र्ि) : सन्माननीय इिर मागास बहुर्न िल्याण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) धनगर समािाला अनसुधूचत िातीचे आरक्षण देण्याच्या अनषुींगाने 
तत्कालीन मा.मखु्यमींत्री याींनी महाअधधवक्ता याींचे असभमत घेवनू आरक्षणाचा 
तनणाय होईपयांत अनसुधुचत िातीसाठी ज्या योिना आठदवासी ववकास 
ववभागामार्ा त सरुु आहेत त्या सवा योिनाींचा लाभ धनगर समािाला लाग ू
करण्याचा तनणाय घेतला होता, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, तत्कालीन अथामींत्री याींनी माहे िुल,ै २०१९ मधील अथासींकल्पीय 
अधधवेर्नात आठदवासी ववकास ववभागामार्ा त आठदवासी समािाच्या 
उन्नतीसाठी ज्या योिना राबववल्या िातात त्या धतीवर धनगर समािाच्या 
ववकासासाठी ववववध २२ योिना राबववण्याचा मानस असल्याची घोषणा केली 
होती, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू घोषणेची अींमलबिावणी करण्यासाठी सन २०१९-२० या 
आधथाक वषाासाठी रु.१०० को्ी एवढा तनधी उपलब्ध करुन ठदला असल्याचे 
घोषीत करण्यात आले होत,े सदर घोषणेच्या अनषुींगाने २२२५६८२१ व 
२२२५६८३७ या दोन लखेा सर्षाकाखाली प्रत्येकी रु.२५० को्ी प्रमाणे 
रु.५०० को्ीींची तरतदु केली होती, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदरहू योिनेचा लाभ धनगर समािाला समळण् याच्या 
अनषुींगाने र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. विर्य ििटे्टीिार : (१), (२) व (३) होय. हे अींर्त: खरे आहे. 
(४) सदर योिनासाठी सन २०१९-२० या ववत्तीय वषाासाठी रूपये ५०० 
को्ीची परुवणी मागणीव्दारे केलेली होती. परींत ूकोव्हीड-१९ च्या पाश्वाभमुीवर 
ठद.०४ मे, २०२० च्या ववत्त ववभागाच्या पररपत्रकानसुार कोववड-१९ पररजस्थत 
कोणतीही नववन योिना न राबववण्याचे तनदेर् ठदले होत.े सदर तरतदू ववत्त 
ववभागाकडून ववतरीत करण्यात आलेली नाही. सन २०२०-२१ या ववत्तीय 
वषाासाठी रू.५१५०.०४ लक्ष इतकी तरतदु अथासींकल्पीत करण्यात आली 
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होती.त्यापकैी ४९.५० लक्ष इतकी तरतदू ववतरीत करण्यात आली आहे. सन 
२०२१-२२ या आधथाक वषाात रुपये ८५.०० को्ी ०३ हिार इतकी 
अथासींकजल्पय तरतदु करण्यात आली आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

अमराििी जर्ल््यािील शिेिऱयाांच्या िृवष पांपाांना  
िीर् र्ोियाया देयायाबाबि 

 (३८) * ३४०४१   श्री.बळिांि िानखि े(दयामपरू), श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.अममि झनि (ररसोि), श्री.वििास ठािरे (नागपरू पजश्चम), श्री.सरेुश 
िरपिुिर (पाथरी), श्री.पथृ् िीरार् चव्हाण (िराि दक्षिण), श्रीमिी सलुभा 
खोििे (अमराििी), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.दहरामण खोसिर 
(इगिपरूी), श्री.सांर्य र्गिाप (परुांदर), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर) :   
सन्माननीय ऊर्ाम मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अमरावती जिल्हयात ४७५ कृवषपींपाच्या वीि िोडण्या ठदनाींक ३१ माचा, 
२०२१ पवूीपासनू प्रलींत्रबत असल्याचे ठदनाींक २५ िुल,ै २०२१ रोिी वा 
त्यासमुारास तनदर्ानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर योिनेचा लाभ देण्यासाठी वीि ववतरण कीं पनीकड ेपसैे 
भरुनही त्याींना कृवष पींप देण्यात आले नसल्याची बाब तनदर्ानास आली आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन कृवषपींप िोडणी 
देण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत?  
 

िॉ. तनतिन राऊि : (१) हे खरे आहे. 
अमरावती जिल्हयात ठद. ३१ माचा, २०२१ अखेर ५१९६ कृषीपींप पसेै 

भरुन वीि िोडणीकररता प्रलींत्रबत होत.े 
(२) हे खरे नाही. 

अमरावती जिल्हयातील माचा-२०२१ अखेर पसैे भरुन प्रलींत्रबत 
असलेल्या ५१९६ कृषीपींपापकैी माचा २०१८ पवूींच े १६८३ कृषीपींप व माचा 
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२०१८ नींतरचे ३५१३ कृषीपींप पसेै भरुन प्रलींत्रबत होत.े उच्चदाब ववतरण 
प्रणाली योिने मध्ये १६८३ कृषीपींपाींपकैी ११४६ कृषीपींपाना ठदलेल्या वीि 
िोडण्या देण्यात आल्या असनू उवाररत ५३७ कृषीपींपाची कामे प्रगतीपथावर  
आहेत. तसेच, माचा २०१८ नींतरच्या पसैे भरुन प्रलींत्रबत असलेल्या ३५१३ 
कृषीपींपापकैी १७१९ ग्राहकाींना र्ासनाच्या कृषीपींप  वीि िोडणी धोरण-२०२० 
अींतगात व ४३० अिादाराींना इतर योिने अींतगात अर्ा एकूण २१४९ 
कृषीपींपाना वीि िोडण्या देण्यात आलेल्या असनू उवाररत कामे प्रगतीपथावर 
आहेत. 
(३) ठद. ३१ माचा, २०१८ पवूी पसेै भरुन प्रलींत्रबत असलेल्या कृषीपींप ग्राहकाींना 
उच्चदाब ववतरण योिने अींतगात व इतर प्रलत्रब ींत अिादाराींना कृषीपींप वीि 
िोडणी धोरण-२०२० अींतगात वीि िोडणी देण्याचे प्रगतीपथावर आहे.   
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

नागपूर येथे जर्ल्हा र्ाि पििाळणी सममिीिि े 
अनेि प्रिरणे प्रलांबबि असल्याबाबि 

 (३९) * ३५३२९   श्री.नानाभाऊ पटोल े (सािोली), श्री.सरेुश िरपिुिर 
(पाथरी), श्रीमिी सलुभा खोििे (अमराििी), श्रीमिी प्रतिभा धानोरिर 
(िरोरा), श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी) : सन्माननीय सामाजर्ि न् याय मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपरू येथे गत सहा मठहन्याींपासनू जिल्हा िात पडताळणी ससमतीकड े
अनेक प्रकरणे प्रलींत्रबत असल्याचे ठदनाींक २४ माचा, २०२१ रोिी वा 
त्यासमुारास तनदर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यासींदभाात र्ासनाने माठहती घेऊन सदर प्रलींत्रबत प्रकरणे 
तातडीने तनकालात काढण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. धनांर्य मुांि े: (१) व (२) हे अींर्त: खरे आहे.        
     माहे रे्ब्रवुारी, २०२१ अखेर ३ त े६ मठहन्याींतील एकूण ४६६ प्रकरणे, ६ 
मठहन्याींवरील २ प्रकरणे व १ वषाावरील ० (र्नू्य) प्रकरणे प्रलींत्रबत होती. 
ववर्षे मोठहम राबवनू सदर प्रकरणे तनकाली काढण्यात येत आहेत. 
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(३) कोवीड-१९ च्या प्रादभूाावामळेु लॉकडाऊन असल्यामळेु कमाचारी उपजस्थती 
सरुवातीस १५ ्क्के व नींतर ५० ्क्के अर्ी होती. तसेच काही प्रकरणी 
अिादारास वारींवार कळवनूही त्रु् ी पतूाता होत नसल्याने सदरची प्रकरणे 
तनकाली काढण्यास ववलींब होतो. 
  

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

राज्याि नैसधगमि आपत्िीमुळे नुिसान झालेल्या  
शिेिऱयाांना नुिसान भरपाई देयायाबाबि 

 (४०) * ३२४५४ श्री.सतुनल प्रभ ू (ददांिोशी), श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), 
श्री.मांगेश िुिाळिर (िुलाम), श्री.सांिोष बाांगर (िळमनरुी), श्री.सांर्य पोिनीस 
(िमलना), श्री.मोहनराि हांबि े (नाांदेि दक्षिण), श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.अममि झनि (ररसोि), श्री.वििास ठािरे (नागपरू पजश्चम), श्री.सरेुश 
िरपिुिर (पाथरी), श्री.प्रशाांि ठािूर (पनिेल), श्री.समीर िुणािार 
(दहांगणघाट), श्री.अममि साटम (अांधेरी पजश्चम), श्री.महेश बालदी (उरण), 
श्रीमिी मतनषा चौधरी (ददहसर), श्री.प्रमोद (रार्ू) रिन पाटील (िल्याण 
ग्रामीण), श्री.लहू िानि े (श्रीरामपरू), श्री.िुणाल पाटील (धळेु ग्रामीण), 
श्री.बाबासाहेब पाटील (अहमदपरू), श्रीमिी याममनी यशिांि र्ाधि (भायखळा), 
श्री.सधुीर मनुगांटीिार (बल्लारपरू), श्री.अशोि पिार (मशरुर), श्री.ददलीप 
मोदहि-ेपाटील (खेि आळांदी), श्री.चेिन िपेु (हिपसर), श्री.सतुनल दटांगरे 
(ििगाि शरेी), श्री.सांर्य रायमलुिर (मेहिर), श्री.िान्हार्ी मटुिुळे (दहांगोली), 
श्रीमिी गीिा र्ैन (ममरा भाईंदर), श्री.रार्ेश पिार (नायगाांि), श्रीमिी मेघना 
सािोरे बोिीिर (जर्ांिरू), श्री.दहरामण खोसिर (इगिपरूी), श्रीमिी प्रतिभा 
धानोरिर (िरोरा), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.सतुनल राऊि (विक्रोळी), 
श्री.चांद्रिाांि (दादा) पाटील (िोथरुि), श्री.किशोर पाटील (पाचोरा), िॉ.बालार्ी 
किणीिर (अांबरनाथ), श्री.प्रिाश फािपेिर (चेंबरू), श्री.रार्ेश रघनुाथ पाटील 
(बोईसर), श्री.क्षििीर् ठािूर (नालासोपारा), श्री.दहिेंद्र ठािूर (िसई), श्री.प्रिाश 
(दादा) सुांदरराि सोळांिे (मार्लगाांि), श्री.प्रिाश सिेु (मागाठाणे), श्री.ममहीर 
िोटेचा (मलुुांि), श्री.विश्िनाथ भोईर (िल्याण पजश्चम), श्री.अर्य चौधरी 
(मशििी), श्री.देिेंद्र फिणिीस (नागपरू दक्षिण पजश्चम), श्री.राधािृष्ट् ण विख-े
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पाटील (मशिी), श्री.राम िदम (घाटिोपर पजश्चम), श्रीमिी श्िेिा महाले 
(धचखली), श्री.चांद्रिाांि (भाऊ) तन ांबार्ी पाटील (मकु्िाईनगर), श्री.विनोद 
तनिोले (िहाणू), श्री.सहुास (आयाणा) व्दारिानाथ िाांदे (नाांदगाि), श्री.मोहन 
मि े (नागपरू दक्षिण), श्री.ददलीपराि बनिर (तनफाि), श्री.भास्िर र्ाधि 
(गहुागर), श्री.गोिधमन माांगीलाल शमाम (ऊफम ) लालार्ी (अिोला पजश्चम), 
श्री.सदा सरिणिर (मादहम), श्री.सभुाष देशमखु (सोलापरू दक्षिण), 
श्री.नानाभाऊ पटोले (सािोली), श्री.सांर्य र्गिाप (परुांदर), श्री.विक्रममसांह 
सािांि (र्ि), श्री.ऋिरुार् पाटील (िोल्हापरू दक्षिण), श्रीमिी सलुभा खोििे 
(अमराििी), श्री.रोदहि पिार (िर्मि र्ामखेि), श्री.प्रिाप अिसि (धामणगाि 
रेल्िे), श्री.राहूल िुल (दौंि), श्री.र्यिुमार गोरे (माण), श्री.किशोर र्ोरगेिार 
(चांद्रपरू), श्री.देिेंद्र भयुार (मोशी), श्री.मांगेश चव्हाण (चाळीसगाि), श्री.िैलास 
घािगे पाटील (उस्मानाबाद), श्री.किसन िथोरे (मरुबाि), श्री.गणपि 
गायििाि (िल्याण पिूम), श्री.िुमार आयलानी (उल्हासनगर), 
श्री.राणार्गर्ीिमसांह पाटील (िळुर्ापरू), श्री.बळिांि िानखि े (दयामपरू), 
श्री.पथृ् िीरार् चव्हाण (िराि दक्षिण), श्री.सममर मेघे (दहांगणा), श्री.सांर्य 
साििारे (भसुािळ), श्री.रार्ेंद्र पाटणी (िारांर्ा), श्री.बबनराि मश ांदे (माढा), 
िॉ.देिराि होळी (गिधचरोली), श्री.रार्न साळिी (रार्ापरू), श्री.मशरीषिुमार 
नाईि (निापरू), िुमारी प्रणणिी मश ांदे (सोलापरू शहर मध्य), श्री.सांर्यमामा 
मश ांदे (िरमाळा), श्री.धचमणराि पाटील (एरांिोल), श्री.रार्ेश एिि े(मलिापरू), 
श्री.दादाराि िेचे (आिी), श्री.सांर्य गायििाि (बलुढाणा), श्री.सधचन 
िल्याणशटे्टी (अक्िलिोट), िॉ.राहूल पाटील (परभणी) : सन्माननीय मदि ि 
पनुिमसन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोकण, पजश्चम महाराषर, मराठवाडा, ववदभाासह राज्यात माहे माचा, 
२०२० त े माहे ऑक््ोबर, २०२१ या कालावधी दरम्यान अततवषृ्ी, गलुाब 
चक्रीवादळ, महापरु व गारपी् अश्या ववववध नसैधगाक आपत्तीमळेु र्तेकऱ्याींच े
व नागरीकाींचे मोठ्या प्रमाणात नकुसान  झाले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त नकुसानीचे राज्यातील बहुताींर् जिल्ह्यात नकुसानग्रस्त 
ववभागातील पींचनामे करण्याचे काम सींथगतीने सरुु असल्याने 
नकुसानग्रस्ताींना र्ासनाकडून मदत समळण्यास ववलींब होत आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
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(३) असल्यास, कें द्र र्ासनाकड े नसैधगाक सींक्ातील परुग्रस्त व आपत्ती 
ग्रस्ताींच्या मदतीसाठी र्ासनाला परेुसा तनधी समळावा याकररता मदत व 
पनुवासन ववभागाने प्रस्ताव पाठववला असनू उक्त प्रस्तावाच्या अनषुींगाने 
र्ासनास तनधी प्राप्त झाला आहे काय, नसल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने 
कें द्रर्ासनाकडून पाठपरुावा केला आहे काय, 
(४) असल्यास, अततवषृ्ी व महापरू यामळेु होणारे नकुसान कमी होण्याच्या 
दृष्ीने परुाच्या पाण्याचे व्यवस्थापन करण्यासाठी राज्यस्तरीय तज्ञाींची परू 
व्यवस्थापन ससमती नेमण्यासाठी वा परू तनयींत्रण कायदा आणण्यासाठी तसेच 
नदी काठच्या भागात सींरक्षक सभींत बाींधण्यासाठी र्ासन ववचाराधीन आहे 
काय, 
(५) तसेच, राज्यातील अततवषृ्ी व परुामळेु र्तेवपकाींचे तसेच नागरीकाींच्या 
मालमत्तचेे झालेल्या नकुसानीबाबत र्ासनाने १० हिार को्ी रुपयाींची मदत 
िाठहर केल्याचे ठदनाींक १४ ऑक््ोबर, २०२१ रोिी वा त्या समुारास 
तनदर्ानास आले असनू उक्त मदतीचा तपसर्ल जिल्ह्याच्या सींकेतस्थळावर 
प्रससध्द करण्यात यावा, अर्ी सचूना र्ासन तनणायाद्वारे ठदलेली असनूही 
अद्यापही अर्ा प्रकारची यादी व लाभार्थयाांच्या मदतीचा तपसर्ल जिल्ह्याींच्या 
सींकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आलेला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(६) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन ओला दषुकाळ िाठहर 
करुन नसैधगाक आपत्तीमळेु झालेल्या नकुसान ग्रस्त भागाची पाहणी व 
पींचनामे करुन नकुसानग्रस्ताींना तातडीने मदत करण्याबाबत कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. विर्य ििटे्टीिार : (१) खरे आहे, 
(२) खरे नाही, 
(३) तौक्त े चक्रीवादळीमळेु झालेल्या नकुसानीकररता रू.२०३.३४ को्ी 
तनधीच्या मदतीच ेज्ञापन कें द्र र्ासनास ठद.०२.०७.२०२१ रोिी सादर करण्यात 
आले आहे. त्याचप्रमाणे िलु,ै २०२१ मध्ये झालेल्या अततवषृ्ीमळेु उभवूवलेल्या 
परुपररजस्थतीकररता रू.१६५९.५१ को्ी तनधीच्या मदतीचे ज्ञापन कें द्र र्ासनास 
ठद.२०.०९.२०२१ रोिी सादर करण्यात आले आहे. सदर दोनही ज्ञापनाच्या 
अनषुींगाने तनधी अद्याप अप्राप्त आहे.  
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ऑगस्् त े सप् े्ंबर, २०२१ मध्ये अततवषृ्ीमळेु झालेल्या 
नकुसानीकररता मदतीच्या नकुसानीचे ज्ञापन पाठववण्याची कायावाही सरुू 
आहे.    
(४) होय, 
     परुाच्या पाण्याचे व्यवस्थापन करण्यासाठी िलसींपदा ववभागामार्ा त 
राज्यस्तरीय तज्ञाींच्या ववववध ससमत्या गठीत करण्यात आल्या असनू त्या 
खालीलप्रमाणे आहे :- 
    १) पेंडसे ससमती, १९९२ - महाड परू अभ्यास ससमती 
    २) वडनेरे ससमती, २००७ - महाराषरातील परू पररजस्थतीबाबत अभ्यास  
       ससमती 
    ३) वडनेरे ससमती, २०१९ - कृषणा खोऱ्यातील परू पररजस्थतीबाबत  
       अभ्यास ससमती 
    ४) पवार ससमती, २०२१ - भीमा खोऱ्यातील परू पररजस्थतीबाबत अभ्यास  
       ससमती 
     उक्त ससमत्याींनी ठदलेल्या अहवालातील सर्र्ारर्ीनसुार िलसींपदा 
ववभागामार्ा त कायावाही करण्यात येत आहे. त्याचप्रमाणे परूाचा सींभाव्य धोका 
्ाळण्याकररता िलसींपदा ववभागाच्या क्षते्रीय कायाालयाकडून परूाच्या दृष्ीने 
पाहणी होऊन आवश्यक ठठकाणी परू सींरक्षक सभींत बाींधणेकररता र्ासन 
तनणाय, क्र.पसूींसभ-२०१९/(प्र.क्र.११५/२०१९)/सस ीं.व्य.(म.), ठद.३१.०८.२०१९ अन्वये 
ठदलेल्या तनदेर्ानसुार कायावाही केली िात.े 
(५) अींर्त: खरे आहे, 
     राज्यातील ववववधध जिल्हयात  अततवषृ्ीमळेु झालेल्या 
नकुसानीसींदभाात ठद.०३.०८.२०२१ रोिीच्या मींत्रीमींडळ बठैकीमध्ये राज्य 
मींत्रत्रमींडळाने ११,५०० को्ी रूपये तरतदूीस मान्यता ठदली असनू यामधून 
मदतीसाठी रू.१५०० को्ी, पनुबाांधणीसाठी रू.३००० को्ी व आपत्ती 
सौम्यीकरणासाठी रू.७००० को्ी एवढया खचाास मान्यता ठदली आहे. तसेच 
लाभार्थयाांच्या मदतीचा तपर्ील अनदुान वा्पाची कायावाही पणूा झाल्यानींतर 
जिल्हयाच्या सींकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात येतो.   
(६) ऑगस्् त ेसप् े्ंबर, २०२१ मध्ये अततवषृ्ीमळेु र्तेीवपकाींच्या झालेल्या 
नकुसानीकररता र्ासन तनणाय, ठद.२६.११.२०२१ अन्वये देयक असलले्या 
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रक्कमेच्या ७५% म्हणिे रू.२८६०८४.०७ लक्ष व र्ासन तनणाय, 
ठद.२७.११.२०२१ अन्वये रू.७७४१५.४३ लक्ष असे एकूण रू.३६३४९९.५० लक्ष 
इतका तनधी बाधधत र्तेकऱ्याींना ववतरीत करण्यात आला आहे. 
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