
महाराष्ट्र विधानपररषद 
पहहले अधधिेशन, २०२२ 
--------------------------------------------- 

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

गरुुिार, हदनाांि १० माचच, २०२२ / फाल्गनु १९, १९४३ (शिे) 
  

(१) उद्योग, खननिमच, मराठी भाषा मांत्री 

 

याांचे प्रभारी विभाग 

(२) ऊर्ाच मांत्री 
(३) इतर मागास बहुर्न िल्याण,          

खार र्ममनी वििास, आपत्ती व्यिस्थापन, 
मदत ि पनुिचसन मांत्री 

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

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ३२ 
------------------------------------- 

  

मालेगाि (जर्.नामशि) तालुक्यातील अनतिषृ्ट्टीग्रस्त शतेिऱयाांच्या 
नुिसान भरपाईच्या रिमेत गैरव्यिहार झाल्याबाबत 

  

(१) * ११९७० श्री.अमोल ममटिरी, श्री.शमशिाांत मश ांदे, श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.सनतश चव्हाण, श्री.सांर्य दौंड, श्री.अरुण लाड, श्री.रार्हांस मस ांह, श्री.रमेश 
िराड, श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रविण दरेिर, अॅड.ननरांर्न डािखरे, 
श्री.रामदास आांबटिर, डॉ.पररणय फुिे, श्री.प्रिीण दटिे, श्री.रमेशदादा पाटील, 
डॉ.रणजर्त पाटील : सन्माननीय मदत ि पनुिचसन मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) मालेगाव (जि.नाशिक) तालकु्यात माहे िून त े सप् े्ंबर, २०२० मध्ये 
झालेल्या अततवषृ्ीत पपकाींच्या झालेल्या नकुसान भरपाईपो्ी ितेकऱयाींना 
रुपये ४४ को्ीची आर्थिक मदत देण्यात आल्याचे ददनाींक २ िानेवारी, २०२२ 
मध्ये वा त्यासमुारास तनदििनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, नाशिक जिल््यातील मालेगाींव तालकु्यात अततवषृ्ी झालेली 
नसतानाही ितेकऱयाींना नकुसान भरपाईची रक्कम वा्प करण्यात आली 
असल्याचे माहे िानेवारी, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदििनास आले आहे,   
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अततवषृ्ीच्या आर्थिक मदतीच े वा्प करताींना यया 
ितेकऱयाींना नकुसान होऊनही मदत शमळाली नाही अिा ितेकऱयाींनी केलेल्या 
तक्रारीनसुार िासनाने या प्रकरणाची चौकिी करण्यासाठी त्रिस्तरीय चौकिी 
सशमती गठीत केली होती, हे ही खरे आहे काय तसेच चौकिी सशमतीने 
प्रिासनाला आपला अहवाल सादर केला आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर चौकिी सशमतीने त्या सींदभाितील कागदपिाची 
पडताळणी केली असता त्यामध्ये ४४ को्ी ऐविी ८९ को्ी रुपयाींचा आर्थिक 
घो्ाळा झाला असल्याचे सशमतीच्या अहवालावरुन माहे िानेवारी, २०२२ 
मध्ये वा त्यादरम्यान आढळून आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढळून आले, त्यानषुींगाने चौकिी सशमतीने आपला अहवाल तातडीने 
िासनास सादर करुन यया ितेकऱयाींना आर्थिक मदत शमळाली नाही त्या 
ितेकऱयाींना मदत शमळण्याबाबत तसेच सदर आर्थिक गरैव्यवहारामध्ये दोषी 
असणाऱया सींबींर्िताींवर कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विर्य िडटे्टीिार : (१) खरे आहे. 
(२) खरे आहे. 
(३) खरे आहे. 
 अद्यापपयतं सदर सशमतीचा चौकिी अहवाल िासनास सादर 
करण्यात आलेला नाही. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(५), (३) व (४) सदर प्रकरणाकररता अपर जिल्हार्िकारी, मालेगाव याींच्या 
अध्यक्षतखेाली सशमती गठीत करण्यात आली आहे. सशमतीने सादर केलेल्या 
प्राथशमक अहवालाच्या आिारे प्रस्ततु प्रकरणातील दोषी अर्िकारी व कमिचारी 
याींचेपवरूध्द प्रिासकीय कारवाई जिल्हार्िकारी, नाशिक याींच्यास्तरावर सरुू 
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करण्यात आली आहे. तसेच, सशमतीचा अींततम अहवाल प्राप्त झाल्यानींतर देय 
असलेल्या बार्ित ितेकऱयाींना मदत देण्याची कायिवाही करण्यात येईल. 
(६) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

राज्यातील स्थाननि स्िराज्य सांस्थेमध्ये इतर मागासिगीयाांच्या 
आरक्षणािररता ओबीसी इजपपररिल डाटा र्मा िरण्याबाबत 

  

(२) * १२७३३ श्री.प्रविण दरेिर, श्री.गोवपचांद पडळिर, डॉ.रणजर्त पाटील, 
श्री.विर्य ऊफच  भाई धगरिर, श्री.सदामशि खोत, डॉ.पररणय फुिे, श्री.सरेुश 
धस, श्री.प्रसाद लाड, श्री.ननलय नाईि, श्री.प्रिीण दटिे, श्री.रमेशदादा पाटील, 
अॅड.ननरांर्न डािखरे, श्री.विलास पोतनीस, श्री.सनुनल मशांदे, डॉ.प्रज्ञा साति, 
डॉ.िर्ाहत ममझाच, श्री.अमभजर्त िांर्ारी, श्री.रार्ेश राठोड, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.रामदास आांबटिर : सन्माननीय इतर मागास बहुर्न िल्याण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राययातील स्थातनक स्वरायय सींस्थाींमध्ये ीबीसी प्रवगािला आरक्षण 
शमळण्यासाठी ’’ीबीसी इजम्पररकल डा्ा’’ गोळा करण्याची िबाबदारी रायय 
िासनाने रायय मागासवगि आयोगाकड े ददली असनू ीबीसी प्रवगािचा 
सामाजिक, आर्थिक व िातीतनहाय िनगणनेचा इजम्पररकल डा्ा उपलब्ि 
नसल्याने िासनाने प्रिासकीय यींिणा वापरुन िातीतनहाय िनगणना करावी, 
यासाठी रायय मागासवगि आयोगाने माहे ऑगस््, २०२१ मध्ये वा 
त्यादरम्यान िासनास ठराव सादर केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राययातील स्थातनक स्वरायय सींस्थाींमिील इतर मागासवगीय 
उमेदवाराींसाठी राखीव असलेल्या २७ ्क्के िागाींवर तनवडणूक घेण्यास 
मा.सवोच्च न्यायालयाने ददनाींक ६ डडसेंबर, २०२१ रोिी वा त्यासमुारास 
स्थर्गती ददली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राययात ीबीसीींना रािकीय आरक्षण ददल्याशिवाय कोणतीही 
तनवडणूक घेऊ नये अिी मागणी पवपवि जिल््यातील सामाजिक सींघ्नाींनी 
तहशसलदार, उपपवभागीय अर्िकारी, जिल्हार्िकारी याींना ददलेल्या तनवेदनात 
केली असल्याच ेमाहे िानेवारी, २०२२ च्या पदहल्या सप्ताहात वा त्यादरम्यान 
तनदििनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, रायय मागासवगि आयोगाने इजम्पररकल डा्ा गोळा 
करण्यासाठी मनषुयबळ व इतर सािनसामगु्रीसाठी ४३५ को्ी रुपये तनिीची 
मागणी माहे िुल,ै २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान केली असताना िासनाने ५ 
को्ी रुपये मींिूर केल्याचे माहे डडसेंबर, २०२१ रोिी वा त्यादरम्यान 
तनदििनास आले असनू सदरील अपरुा तनिी व मनषुयबळाची व्यवस्था 
नसल्याने आयोगाकडून ीबीसीची मादहती िमा करण्याचे काम सरुु करण्यात 
आले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन आयोगाला 
मागणीप्रमाणे मनषुयबळ व तनिी उपलब्ि करुन देण्याबाबत तसेच 
इजम्पररकल डा्ा गोळा करुन अींततम अहवाल प्राप्त होण्यासाठी ककती 
कालाविी अपेक्षक्षत आहे, याबाबत िासनाने कोणती कायिवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विर्य िडटे्टीिार : (१) प्रिासकीय यींिणा वापरुन िाती-तनहाय िनगणना 
करण्याबाबत रायय मागासवगि आयोगाने िासनास ठराव सादर केल्याची बाब 
खरी नाही. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) हे खरे आहे. 
(४) व (५) आयोगास स्थातनक स्वरायय सींस्थाींमिील आरक्षणाच्या अनषुींगाने 
पवशिष् कामकािाकररता रुपये ५ को्ी इतका तनिी आकजस्मकता तनिीतनू 
उपलब्ि करुन देण्यात आला. तद्नींतर सन २०२१-२०२२ च्या 
पविानमींडळाच्या ततसऱया अर्िवेिनात रुपये ४३५ को्ी इतकी आर्थिक तरतदू 
परुवणी मागणीद्वारे मींिूर करण्यात येवनू त्यातनू आकजस्मकता तनिीच्या 
रकमेची प्रततपतूी करण्यात आलेली आहे. आयोगास कायािलयीन 
कामकािाकररता रुपये ८४.१८ को्ी इतका तनिी िासन तनणिय ददनाींक 
०३/०२/२०२२ अन्वये उपलब्ि करुन देण्यात आलेला असनू सदर 
कामकािासाठी लागणारा अर्िकचा तनिी आयोगास आवश्यतनेसुार उपलब्ि 
करुन देण्यात येईल. बाहयस्िोतयींिणेद्वारे कीं िा्ी मनषुयबळ घेण्यास व 
त्यासाठी लागणारा तनिी उपलब्ि करुन देण्याकररता कायिवाही करण्यात येत 
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आहे. महाराषर अध्यादेि क्र. ३ सींदभाित मा.सवोच्च न्यायालयाने ददनाींक 
१६/१२/२०२१ रोिी ददलेल्या तनणियाच्या पाश्विभमूीवर आयोगाच्या कायिकक्षेत 
िासन अर्िसचूना ददनाींक २७/१२/२०२१ अन्वये सिुारणा करण्यात आलेली 
असनू त्यानसुार आयोगाचे कामकाि सरुु आहे. 
(६) प्रश्न उद् भवत  नाही. 

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

िोिण किनाऱ यािर आपत्ती व्यिस्थापन योर्नेंतगचत समुद्र धपु 
 प्रनतबांधि बांधाऱ याांची ननममचती िरण्याबाबत 

  

(३) * ११७९२ श्री.विर्य ऊफच  भाई धगरिर, श्री.प्रविण दरेिर, अॅड.ननरांर्न 
डािखरे, श्री.नागोराि गाणार, श्री.रमेशदादा पाटील : सन्माननीय आपत्ती 
व्यिस्थापन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोकण ककनाऱ यावर येणाऱया चक्रीवादळाच्या पाश्विभमूीवर आपत्ती 
व्यवस्थापनाच्या दृष्ीने कायमस्वरुपी उपाययोिना करण्यासींदभांत मा.उप 
मखु्यमींिी याींच्या अध्यक्षतखेाली ददनाींक २७ मे, २०२१ रोिी झालेल्या 
बठैकीमध्ये समदु्र िूप प्रततबींिक बींिाऱ याींची तनशमिती करण्यासींबींिीचा तनणिय 
घेण्यात आला असल्याच े माहे िानेवारी, २०२२ रोिी वा त्यादरम्यान 
तनदििनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, समदु्र िूप प्रततबींिक बींिारा बाींिण्यासाठी लागणाऱ या तनर्िची 
तरतदू करण्यासाठीचा प्रस्ताव सन २०२१-२०२२ अथिसींकल्पामध्ये समापवष् 
करण्याबाबत मा.उप मखु्यमींिी याींनी सचूना ददल्या आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, समदु्र िूप प्रततबींिक बींिारा बाींिणे व त्या अींतगित असलेली 
कामे सन २०२१-२०२२ च्या अथिसींकल्पामध्ये समापवष् करण्याबाबतच्या 
प्रस्तावाची नस्ती पवभागीय कायािलयामार्ि त सींबींर्ित पवभागाला सादर केली 
असल्याची बाब तनदििनास आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, अनेक मदहने सदर प्रस्ताव िासनाकड ेप्रलींत्रबत असल्यामळेु 
बींिारा उभारण्याच्या कामामध्ये ददरींगाई होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
चौकिीच्या अनषुींगाने कोकण ककनाऱ यावर आदळणाऱ या चक्रीवादळाच्या 
पाश्विभमूीवर आपत्ती व्यवस्थापनाच्या दृष्ीने कायमस्वरुपी उपाययोिना 
करण्यासाठी समदु्र िूपप्रततबींिक बींिाऱ याींची तातडीने तनशमिती करण्यासाठी 
कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विर्य िडटे्टीिार : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३), (४) व (५) कोकण आपत्ती सौजम्यकरण प्रकल्प राबवण्याबाबत िासनाने 
तनणिय घेतला असनू त्यासाठी एकूण रुपये ३२०० को्ी ४ वषािच्या 
कालाविीमध्ये खचि करावयाचे आहे. यामिून कोकणात येणाऱया नसैर्गिक 
आपत्तीमळेु जिपवतहानी िनु्यावर आणणे, आपत्तीमळेु सविसामान्य िन िीवन 
कमीतकमी पवस्कळीत व्हावे, तसेच पवत्तीय हानीच े प्रमाण कमीत कमी 
करण्यासाठी कायमस्वरुपी उपाययोिना करण्याचे उदद्दष् तनिािरीत करण्यात 
आले असनू ०६ उपाययोिना करण्यात येणार आहेत. त्यात िूप प्रततबींिात्मक 
बींिारे बाींिणे या उपाययोिनेचा समावेि आहे. 
(६) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

धनगर समार्ाला आरक्षणाचा लाभ देण्याबाबत 
  

(४) * ११८४७ श्री.सदामशि खोत, श्री.गोवपचांद पडळिर, श्री.महादेि र्ानिर, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.सरेुश धस, श्री.विर्य ऊफच  भाई 
धगरिर, डॉ.पररणय फुिे, श्री.प्रसाद लाड, डॉ.रणजर्त पाटील, श्री.ननलय 
नाईि, श्री.रमेशदादा पाटील, अॅड.ननरांर्न डािखरे, श्री.प्रिीण दटिे : 
सन्माननीय इतर मागास बहुर्न िल्याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) िनगर समािाला आरक्षण शमळावे व त ेकायद्याच्या कसो्ीवर द्काव े
याबाबत अभ्यास करण्याच े काम “द्स” या सींस्थेला देण्यात आले असनू 
त्यानषुींगाने सदर सींस्थेन ेिासनास अहवाल सादर केला आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, िनगर समािाच्या अनसुरू्चत िातीच्या तनकषाींबाबत 
अद्यापही मा.महार्िवक्ता याींचे अशभप्राय प्राप्त झाल ेनसनू महार्िवक्ता याींच े
अशभमत घेवनू आरक्षणाचा तनणिय होईपयतं आददवासी पवकास पवभागामार्ि त 
सरुु असलेल्या अनसुरू्चत िातीसाठीच्या योिनाींचा लाभ िनगर समािातील 
बाींिवाना लाग ूकरण्याचा तनणिय घेतला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सन २०१९-२०२० मध्ये आददवासी समािाच्या पवकासासाठी 
यया योिना राबपवल्या िातात त्याच ितीवर िनगर समािाच्या 
पवकासासाठी २२ योिना राबपवण्यासाठी रुपये १०० को्ी एवढा तनिी घोपषत 
करण्यात आला होता. त्यानषुींगाने २२२५६८२१ व २२२५६८३७ या दोन लखेा 
शिषािखालील प्रत्येकी २५० को्ी प्रमाणे रुपये ५०० को्ी अिी तरतदू केली 
होती, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर योिनाींसाठी सन २०१९-२०२० या पवत्तीय वषािसाठी ५०० 
को्ी, सन २०२०-२०२१ या वषािसाठी रुपये ५१५०.०४ लक्ष एवढी अथिसींकल्पात 
तरतदू केली असली तरीही उक्त तरतदूीपकैी ४९.५० लक्ष इतका तनिी 
पवतररत केला तसेच सन २०२१-२०२२ या पवत्तीय वषाित रुपये ८५ को्ी ३ 
हिार इतकी तरतदू करुनही अद्याप पवतररत करण्यात आली नसल्यामळेु 
िनगर समािास आददवासी पवकास समािाप्रमाणे देण्यात येणाऱया २२ 
योिनाींच्या लाभापासनू वींर्चत रहावे लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
चौकिीच्या अनषुींगाने िनगर समािास आरक्षण देण्याबाबत तसेच आददवासी 
समािाप्रमाणे देण्यात येणाऱया २२ योिनाींचा लाभ िनगर समािास 
शमळणेबाबत कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विर्य िडटे्टीिार : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) होय.  
 िासन तनणिय ददनाींक ०७ ऑगस््, २०१९ अन्वये, आददवासी पवकास 
पवभागाच्या ितीवर, भि-क प्रवगाितील िनगर समािासाठी १३ योिना 
राबपवण्याचा िासन तनणिय तनगिशमत करण्यात आला आहे. 
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(४) सन २०२१-२०२२ या आर्थिक वषाित रुपये ८५ को्ी ३ हिार इतकी 
तरतदू अथिसींकजल्पत करण्यात आलेली आहे. सदर योिनेंतगित असलेल्या 
िनगर समािाच्या पवद्यार्थयांना इींग्रिी माध्यमाींच्या नामाींककत तनवासी 
िाळेत प्रवेि देण्यासींबिी ५,५०० इतकया पवद्याथी सींख्येस सन २०२१-२०२२ 
या िकै्षणणक वषाित मान्यता देण्यात आली आहे. 
 तसेच, िनगर समािातील बाींिवाना १०,००० घरे बाींिनू देणेबाबतच्या 
योिनेंतगित तनिी पवतरणाबाबतची कायिवाही करण्यात येत आहे. 
 तसेच, इतर योिनाींबाबत सहाय्यक आयकु्त, समाि कल्याण 
याींच्याकडून प्रस्ताव सादर करण्यास्तव कायिवाही चाल ूआहे.  
(५) मा.मींत्रिमींडळ उपसशमतीने ददलेल्या तनदेिानसुार “द्स” या सींस्थेने 
ददलेला अहवाल मा.महार्िवक्ता याींच्याकड े अशभप्रायाथि सादर करण्यात 
आलेला आहे. अशभप्राय अदयाप अप्राप्त आहेत.  
 िासनतनणिय ददनाींक ०७ ऑगस््, २०१९ अन्वये, आददवासी पवकास 
पवभागाच्या ितीवर, भि-क प्रवगाितील िनगर समािासाठी १३ योिना 
राबपवण्याचा िासन तनणिय तनगिशमत करण्यात आला आहे. 
(६) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

बोधीिकृ्ष मशक्षण ि बहुउद्देशीय सांस्था, शगेाि (जर्.बुलढाणा)  
शाळेच्या हस्ताांतरणाबाबत 

  

(५) * १२७४६ डॉ.पररणय फुिे : सन्माननीय सामाजर्ि न् याय मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सामाजिक न्याय पवभागाच्या ददनाींक २९ ऑक््ोबर, २०२० रोिीच्या 
िासन तनणियानसुार एकूण ८ कें दद्रय आश्रमिाळाींना मान्यता ददली असनू 
सामाजिक न्याय पवभागाने सादर केलले्या प्रस्तावामध्ये बोिीवकृ्ष शिक्षण व 
बहुउद्देिीय सींस्था, िगेाव (जि.बलुढाणा) या सींस्थेच्या दोन िाळाींना मान्यता 
देण्यात आली असल्याच े माहे डडसेंबर, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान 
तनदििनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, बोिीवकृ्ष शिक्षण व बहुउद्देिीय सींस्था, िगेाव (जि.बलुढाणा) 
ही सींस्था तनयमबा्य पध्दतीने कै.बािीराव पा्ील वाचनालय ताकपवकी 
(जि.उस्मानाबाद) या सींस्थेला हस्ताींतररत करण्यात आली असनू सदर 
िाळेच्या हस्ताींतरणाबाबतची चौकिी आयकु्त, समाि कल्याण पवभाग 
याींचेमार्ि त करुन सींबींर्िताींवर गनु्हे दाखल करण्यात यावे अिी मागणी 
स्थातनक लोकप्रतततनिीींनी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक् त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीच्या 
अनषुींगाने िाळा हस्ताींतरणाबाबत दोषी असणाऱया सींबींर्िताींवर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.धनांर्य मुांड े : (१) नाही. ददनाींक २९ ऑक््ोबर, २०२१ च्या िासन 
तनणियान्वये एकूण ८ आश्रमिाळाींना मान्यता देण्यात आली असनू यामध्ये 
बोिीवकृ्ष शिक्षण व बहुउद्देशिय सींस्था िगेाव (जि.बलुढाणा) सींचशलत एका 
आश्रमिाळेचा समावेि आहे. 
(२) नाही.  
(३) व (४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

महाज्योती सांस्थेला ननधी उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 
  

(६) * ११८१७ श्री.गोवपचांद पडळिर, श्री.सदामशि खोत : सन्माननीय इतर 
मागास बहुर्न िल्याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बा्ीच्या ितीवर स्थापन झालेल्या सारथी सींस्थेमार्ि त पवद्यार्थयांना 
शिषयवतृ्ती ददली िात ेपरींत,ु महाययोती सींस्थेकडून स्थापनेच्या ददनाींकापासनू 
सींिोिक पवद्यार्थयांना शिषयवतृ्ती ददली गेली नसल्याची बाब माहे िानेवारी, 
२०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदििनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, बा्ी व सारथी या दोन्ही सींस्थाींना ययाप्रमाणे तनिी उपलब्ि 
करुन ददला िातो त्याचप्रमाणे महाययोती सींस्थेतील एम.र्ील. व पीएच.डी 
करणाऱया पवद्यार्थयांनाही प्रवेि नोंदणी ददनाींकापासनू अर्िछािवतृ्ती तनिी 
उपलब्ि करुन देण्याबाबतची मागणी पवद्यार्थयांकडून होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
चौकिीच्या अनषुींगाने महाययोतीला तनिी उपलब्ि करुन देण्याबाबत व 
पवद्यार्थयांना शिषयवतृ्ती देण्याबाबत कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विर्य िडटे्टीिार : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) तनवड झालेल्या पवद्यार्थयांच्या बँक खात्यात DBT पध्दतीने अर्िछािवतृ्ती 
िमा करण्याची कायिवाही करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

निी मुांबई महानगरपामलिेच्या हद्दीतील तुभे एमआयडीसी येथील 
नैसधगचि नाल्यालगतच्या सपाटीिरणाच ेिाम बांद िरण्याबाबत 

  

(७) * १२११४ श्री.रमेशदादा पाटील : सन्माननीय उद्योग मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नवी मुींबई महानगरपाशलका हद्दीतील तभेु एमआयडीसीतील 
इलेक्रॉतनक्स झोन समोरील रस्त्याच्या बािूला असलेल्या नसैर्गिक 
नाल्यालगत गेल्या काही ददवसाींपासनू मोठ्या प्रमाणात मातीचा भराव ्ाकून 
सपा्ीकरण करण्याचे काम सरुु असल्याच े माहे डडसेंबर, २०२१ मध्ये वा 
त्यादरम्यान तनदििनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर भरावामळेु सींपणूि नाला बिुवला िात असनू औद्योर्गक 
वसाहतीतील कीं पन्याींच ेदपूषत साींडपाणी तसेच पावसाळ्यात डोंगरावरून वाहून 
येणारे पाणी पररसरातील कारखान्यात व रस्त्यावर साचून पवत्त व िीपवत 
हानी होण्याची िक्यता तनमािण झाली असल्याने सदरहू काम बींद करण्याची 
मागणी तथेील स्थातनकाींनी एमआयडीसीकड ेकेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन कोणती कायिवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.सभुाष देसाई : (१) हे अींित: खरे आहे.  
महाराषर औद्योर्गक पवकास महामींडळाने ददनाींक १६/११/२०२१ 

रोिीच्या पिान्वये ्ी.्ी.सी. औद्योर्गक क्षेिातील इलेक्रॉतनक झोन समोरील 
२४०० चौ.मी. मोकळ्या िागेचे वा्प, मे.इन्रा्ेक काँक्री् सोल्यिुन याींना   
५ वष े कालाविीकररता वकृ्ष लागवड/ सिुोशभकरण यासाठी करण्यात आले 
आहे. सदर भखुींडाचा ताबा मऔपव महामींडळाने मे. इन्रा्ेक काँक्री् 
सोल्यिुन याींना ददनाींक ०३/१२/२०२१ रोिी ददला आहे. या िागेवर नसैर्गिक 
नाला अबार्ित राखून वकृ्षारोपण व सिुोशभकरण करण्यासाठी मातीचा भराव 
्ाकून सपा्ीकरण करण्याचे काम मे.इन्रा्ेक काँक्री् सोल्यिुन याींनी सरुु 
केले आहे. 
(२) व (३) होय, हे खरे आहे.  
 स्थातनक ग्रामस्थ श्री.नामदेव िमाि डाऊरकर याींनी ददनाींक 
३०/१२/२०२१ रोिीच्या पिान्वये मऔपव महामींडळाच्या स्थातनक कायािलयास, 
मातीचा भराव ्ाकून सपा्ीकरणाच्या कामाला स्थर्गती देणेबाबत पवनींती 
केली आहे.  
 तथापप, सदर िागेवर वकृ्ष लागवड, बागबगीचा पवकशसत करताना 
तथेील नसैर्गिक नाल्याची रुीं दी कमी होणार नाही व पावसाचे पाणी नाल्यातनू 
वाहताना अडचण होणार नाही. तसेच सदर िागेवर भराव ्ाकताना भरावाची 
पातळी बािूच्या रस्त्यापेक्षा कमी ठेवण्यात येणार आहे. िेणेकरुन पावसाच े
पाणी नाल्यापयतं पोहचण्यास अडचण तनमािण होणार नाही.  
 म.औ.पव. महामींडळाकडून सन-२००४ मध्ये द्द्सी औद्योर्गक 
क्षेिातील रस्त ेव नाले देखभाल व दरुुस्तीकररता नवी मुींबई महानगरपाशलकेस 
हस्ताींतरीत करण्यात आले आहेत. त्याअनषुींगाने मऔपव महामींडळाच्या 
ददनाींक ३१/१२/२०२१ रोिीच्या पिान्वये नसैर्गिक नाल्याच्या रुीं दीनसुार ककती 
िागा सोडून वकृ्ष लागवड व बागबगीचा लावण्यात यावा, याबाबत नवी मुींबई 
महानगरपाशलकेकड े पवचारणा करण्यात आली आहे. त्याअनषुींगाने पढुील 
कायिवाही करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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सेलू (जर्.परभणी) िृषी उत्पन्न बार्ार सममतीच्या गाळे  
विक्रीमधील  गैरव्यिहाराबाबत 

  

(८) * १२०६५ श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.विक्रम िाळे : सन्माननीय 
सहिार मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सेल ू (जि.परभणी) कृषी उत्पन्न बािार सशमतीच्या गाळे पवक्रीमध्ये 
पवपवि तनयमाींचा भींग केल्याप्रकरणी परभणी येथील स्थातनक लोकप्रतततनिी 
याींनी लेखी तनवेदन मा.प्रिान सर्चव, सहकार पवभाग याींना माहे िानेवारी, 
२०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान ददले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर गाळे शललाव/ पवक्री प्रकरणी झालेला तनयमभींग व 
गरैप्रकाराींची मदुदेतनहाय चौकिी करण्याबाबत मा.प्रिान सर्चव, सहकार 
पवभाग याींच्या स्तरावरून कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
चौकिीच्या अनषुींगाने सेल ू (जि.परभणी) कृषी उत्पन्न बािार सशमतीमिील 
गाळे पवक्री प्रकरणाींमध्ये दोषी असणाऱया सींबींर्िताींपवरुध्द कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.शामराि ऊफच  बाळासाहेब पाटील : (१) व (२) हे खरे आहे. 
 स्थातनक प्रतततनिी याींच्या तनवेदनाच्या अनषुींगाने जिल्हा उपतनबींिक, 
सहकारी सींस्था, परभणी याींनी पविषे लेखा पररक्षक वगि-२, सहकारी सींस्था 
(कर्रत े पथक) परभणी याींना ददनाींक ०३/०१/२०२२ व ददनाींक १४/०१/२०२२ 
अन्वये सपवस्तर चौकिी करण्यासाठी प्रार्िकृत केले आहे.  
(३) पविषे लखेा पररक्षक वगि-२, सहकारी सींस्था (कर्रत ेपथक) परभणी याींचा 
चौकिी अहवाल अद्यापपयतं अप्राप्त आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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सामाजर्ि न्याय विभागातील अनुसूधचत र्ातीच्या ननिासी शाळेतील 
मशक्षि ि मशक्षिेतर िमचचाऱयाांना सातिा िेतन आयोग  

लागू िरणेबाबत 
  

(९) * १२५७१ श्री.किरण सरनाईि : सन्माननीय सामाजर्ि न् याय मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राययात सामाजिक न्याय पवभागातील अनसुरू्चत िातीच्या तनवासी 
िाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कमिचाऱयाींना सातवा वेतन आयोग लाग ू
करणेबाबत कोणतीच कायिवाही न झाल्याची बाब माहे िानेवारी, २०२२ च्या 
पदहल्या सप्ताहात तनदििनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीच्या 
अनषुींगाने सामाजिक न्याय पवभागाींतगित अनसुरू्चत िातीच्या तनवासी 
िाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कमिचाऱयाींना सातवा वेतन आयोग लाग ू
करणेबाबत िासनाने कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.धनांर्य मुांड े: (१) हे खरे नाही.  
 प्रस्ततु पवषयाच्या अनषुींगाने िासनस्तरावर कायिवाही सरुू आहे. 
(२) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

राज्यातील मागासिगीय विद्यार्थयाांिररता तसेच महहलाांसाठी 
जर्ल्हाननहाय िसनतगहेृ उभारण्याबाबत 

  

(१०) * १२०५५ श्री.विलास पोतनीस, श्री.सनुनल मशांदे, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, 
श्री.सनतश चव्हाण, श्री.विक्रम िाळे, श्री.चांद्रशखेर बािनिुळे : सन्माननीय 
इतर मागास बहुर्न िल्याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राययात इतर मागासवगि, पवमकु्त िाती व भ्क्या िमाती आणण पविषे 
मागास प्रवगािच्या पवद्यार्थयांसाठी जिल्हातनहाय वसततगहेृ सरुु करणे तसेच 
ज्ञानययोती सापविीबाई रु्ले याींच्या नावाने ७२ मदहला वसततगहेृ उभारण्याचा 
तनणिय िासनाने घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, प्रत्येक जिल््याच्या दठकाणी ३६ वसततगहेृ सरुु करण्यासाठी 
ददनाींक ३० िानेवारी, २०१९ रोिीच्या िासन तनणियानसुार मान्यता ददली 
आहे, तसेच ददनाींक २२ ऑगस््, २०१९ च्या िासन तनणियानसुार नागपरू, 
अहमदनगर, वाशिम आणण यवतमाळ येथे वसततगहृ सरुु करण्याबाबत 
प्रिासकीय मान्यताही देण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मदहलाींसाठी सरुु करण्यात आलेल्या वसततगहृात एनडीए व 
स्पिाि पवूि परीक्षा तनवासी प्रशिक्षण घेण्याची व्यवस्था करण्याबाबत इतर 
मागास बहुिन कल्याण पवभागाने तनिी उपलब्ितचे्या आराखड्यास मींिूरी 
देण्याबाबतची सद्य:जस्थती काय आहे, 
(४) असल्यास, जिल्हातनहाय ककती वसततगहेृ सरुु करण्यात आली आहेत 
तसेच घोषणा केलेल्या व प्रिासकीय मान्यता ददलले्या एकाही वसततगहृाचे 
बाींिकाम न झाल्याबाबत कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विर्य िडटे्टीिार : (१), (२), (३), (४) व (५) कें द्र िासनाच्या बाब ू
िगिीवनराम छाि आवास योिनेतनू शमळणाऱया अथिसहाय्यातनू राययातील 
इतर मागासवगाितील मॅरीकोत्तर शिक्षण घेणाऱया मलुाींसाठी १८ व मलुीींसाठी 
१८ अिी एकूण ३६ वसततगहेृ सरुू करण्याबाबत िासन तनणिय, क्रमाींक-इमाव-
२०१६/ प्र.क्र.५८/ पविाभि-१, ददनाींक ३०/०१/२०१९ अन्वये मान्यता देण्यात 
आली आहे. सदर योिनेंतगित वसततगहृाींसाठी िासकीय िमीन उपलब्ि 
झालेल्या नागपरू, अहमदनगर, वाशिम व यवतमाळ या जिल््याींच े प्रस्ताव 
कें द्र िासनास मान्यतसेाठी पाठपवण्यात आले असनू कें द्र िासनाने उपजस्थत 
केलेल्या िु् ीींची पतुिता करण्याची कायिवाही करण्यात येत आहे. 
 ----------------- 
  

राज्यातील विशषेत: साांगली जर्ल््यातील साििाराांिडून शतेिऱयाांच े
शोषण होत असल्याबाबत 

  

(११) * १२५३० डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.अमभजर्त िांर्ारी, डॉ.िर्ाहत ममझाच, 
श्री.सदामशि खोत, श्री.गोवपचांद पडळिर : सन्माननीय सहिार मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राययातील बेकायदेिीर वा अविै सावकारीला प्रततबींि घालण्यासाठी 
महाराषर सावकारी कायदा लाग ूकरण्यात आला असनू पवनापरवाना सावकारी 
करणाऱयास पाच वषािपयतंची कैद ककीं वा पन्नास हिार रुपयापयतं दींडाची 
शिक्षा आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, साींगली जिल््यासह राययात अनेक दठकाणी अविै 
सावकाराींकडून ितेकऱयाींच े िोषण होत असनू गत आठ वषािपासनू एकाही 
सावकारावर कारवाई झाली नसल्याचे तसेच बालेवाडी (जि.पणेु) येथ े
बेकायदेिीर सावकारी प्रकरणी दोघाींना अ्क केली असल्याचेही माहे डडसेंबर, 
२०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदििनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
चौकिीच्या अनषुींगाने अविै सावकारीला प्रततबींि घालण्याबाबत कोणती 
कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.शामराि ऊफच  बाळासाहेब पाटील : (१) होय. 
(२) व (३) साींगली जिल््यामध्ये सावकारी कायदा अींमलात आल्यापासनू 
अविै सावकारीसींदभाित प्राप्त २४ तक्रारीींपकैी १७ प्रकरणे तनकाली तनघाली 
आहेत व ७ प्रकरणाींमध्ये सनुावणी चाल ूआहे. तनकाली काढण्यात आलेल्या 
प्रकरणाींपकैी ३ प्रकरणाींमध्ये सावकाराींचे परवाने रद्द करण्यात आले आहेत, 
२ प्रकरणाींमध्ये गनु्हे दाखल करण्यात आले आहेत, २ प्रकरणाींमध्ये मालमत्ता 
परत करण्याचे आदेि देण्यात आल े आहेत तसेच १० प्रकरणाींमध्ये 
बेकायदेिीर बाब आढळून आली नसल्याने सदर अिि रे््ाळण्यात आल े
आहेत. 
 तसेच बालेवाडी, जि.पणेु येथे तक्रारदार श्री.स्वप्नील बालवडकर याींनी 
ददनाींक २८/१२/२०२१ रोिी दोन व्यक्तीींपवरुध्द बेकायदा सावकारी करत 
असलेबाबत महाराषर सावकारी (तनयमन) अर्ितनयम, २०१४ मिील 
तरतदूीन्वये चतशु्रुींगी पोलीस स््ेिन येथे गनु्हा क्र. ०५५७/२०२१ दाखल केला 
असनू दोघाींना अ्क करण्यात आली आहे. पढुील तपास सींबींर्ित पोलीस 
स््ेिनमार्ि त सरुु आहे.  
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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नागपूर येथील डॉ. बाबासाहेब आांबेडिर िन्व्हेशन सेंटरच े 
िाम र्लद गतीने िरण्याबाबत  

  

(१२) * १२५५८ श्री.अमभजर्त िांर्ारी : सन्माननीय सामाजर्ि न् याय मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपरू येथील कामठी मागािवरील लाल गोडाऊन येथे तयार होत 
असलेल्या डॉ. बाबासाहेब आींबेडकर कन्व्हेिन से्ं रच े काम सींथगतीने सरुु 
असल्याचे माहे िानेवारी, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदििनास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नागपरू िहर स्मा ि् शस्ी होण्याच्यादृष्ीने वा्चाल करीत 
असल्यामळेु िहरात एक आींतरराषरीय दिािचे कन्व्हेिन से्ं र व्हावे अिी 
नागररकाींची मागणी आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढळून आले व त्याअनषुींगाने नागपरू येथील कामठी मागािवरील लाल 
गोडाऊन येथे तयार होत असलेल्या डॉ. बाबासाहेब आींबेडकर कन्व्हेिन 
से्ं रचे काम िलद गतीने होण्याबाबत कोणती कायिवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.धनांर्य मुांड े: (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) सदर प्रकल्पासाठी मींिूर केलेला सींपणूि तनिी पवतरीत करण्यात आला 
असनू सदर प्रकल्पाचे बाींिकाम पणूि झाले आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही.  

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

मौरे् सालेगाि (ता.लोहारा, जर्.उस्मानाबाद) येथे महाराष्ट्र राज्य 
विद्युत मांडळाने ३३ िे.व्ही. सबस्टेशन उभारण्याबाबत 

  

(१३) * ११८०२ श्री.सनतश चव्हाण, श्री.अमरनाथ रार्ूरिर, श्री.विक्रम िाळे : 
सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मौिे सालेगाव (ता.लोहारा, जि.उस्मानाबाद) या पररसरातील पविेची 
मागणी लक्षात घेता महाराषर रायय पवदयतु मींडळाने या दठकाणी ३३ के.व्ही. 
सबस््ेिनला ५ वषािपवुी मींिुरी ददली असनू, सदर सबस््ेिन उभारणीसाठी 
पवद्यतु मींडळाने िमीन खरेदी करुन िशमनीचा ताबाही घेतला असल्याचे 
तनदििनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या सबस््ेिनची उभारणी झाल्यास ककमान १० गावातील 
ितेकऱ याींना सरुळीत वीि परुवठा होण्यास मदत होणार आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, या ३३ के.व्ही. सबस््ेिन उभारणीसाठी आर्थिक तरतदू 
उपलब्ि होण्यासाठी वररषठ कायािलयाकड ेप्रस्ताव ३ वषािपासनू प्रलींत्रबत आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
चौकिीच्या अनषुींगाने मौिे सालेगाव (ता.लोहारा, जि.उस्मानाबाद) या 
दठकाणी ३३ के.व्ही. सबस््ेिन उभारणीसाठी तनिी उपलब्ि व्हावा, यादृष्ीने 
कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. नननतन राऊत : (१) होय, हे खरे आहे. 
 लातरू पररमींडळातील उस्मानाबाद मींडळातील मौिे सपु्गाव 
(ता.लोहारा, जि.उस्मानाबाद) येथे ३३/११ के.व्ही. ५ एम.व्ही.ए. क्षमतचेे 
उपकें द्र पायाभतू उभारणी-२ या योिनेंतगित मींिूर झाले होत.े परींत ुताींत्रिक व 
भौगोशलकदृष्या सदर उपकें द्र ससुाध्य नसल्यामळेु सपुतगाव पासनू अींदािे ५ 
कक.मी. अींतरावरील सालेगाव येथील ६० गुींठे िागा दोन्ही दठकाणची भारकें द्र 
एकच असल्यामळेु ताब्यात घेण्यात आली. या सवि प्रकक्रयेमध्ये िागा ताब्यात 
घेण्यात उिीर झाल्यामळेु व पायाभतू उभारणी-२ या योिनेचा कालाविी 
सींपल्यामळेु नवीन उपकें द्राच ेकाम होऊ िकले नाही. 
(२) हे अींित: खरे आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
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(४) मौिे सालेगाव (ता.लोहारा, जि.उस्मानाबाद) येथ ेनवीन ३३/११ के.व्ही. ५ 
एमव्हीए क्षमतचे्या उपकें द्र उभारणीच्या ताींत्रिक प्रस्तावाचा समावेि RDSS 
(पवतरण क्षेि सिुारणा योिना) योिनेंतगित करण्यात आला आहे. सदर 
प्रस्तावाची ताींत्रिक ससुाध्यता पडताळणीची प्रकक्रया पणूि झाल्यानींतर तनिीच्या 
उपलब्ितनेसुार तनयमानसुार पढुील कायिवाही करण्यात येईल. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

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

राज्यातील विशषेत: नागपूर ि बीड जर्ल््यातील आत्महत्याग्रस्त 
शतेिऱयाांच्या िुटुांबबयाांना शासनाच्या विविध योर्नाांचा  

लाभ ममळण्याबाबत  
  

(१४) * ११९२० श्री.विनायिराि मेटे, श्री.अमोल ममटिरी, श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.शमशिाांत मश ांदे, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.अननिेत तटिरे, श्री.चांद्रशखेर 
बािनिुळे, श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.विर्य ऊफच  भाई 
धगरिर, अॅड.ननरांर्न डािखरे, डॉ.पररणय फुिे, श्री.प्रिीण दटिे, श्री.रमेश 
िराड, श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.महादेि र्ानिर : सन्माननीय मदत ि 
पनुिचसन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राययातील ितेकऱयाींच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी आत्महत्याग्रस्त 
ितेकऱयाींच्या कु्ुींत्रबयाींना ४ लाख रुपयाींची आर्थिक मदत देण्याची योिना 
िासनाने िाहीर केली आहे काय तसेच आतापयतं ककती जिल््यातील 
ितेकऱयाींना ४ लाख रुपयाची आर्थिक मदत प्रत्यक्षात देण्यात आली, उविररत 
ितेकऱयाींना मदत देण्याच्या कायिवाहीची सद्य:जस्थती काय आहे, 
(२) असल्यास, राययातील २५०० ितेकऱयाींनी माहे िानेवारी त े नोव्हेंबर, 
२०२१ या कालाविीत आत्महत्या केल्या असनू महादलुा (ता.जि.नागपरू) 
येथील दोन आत्महत्याग्रस्त ितेकऱयाींच्या कु्ुींत्रबयाींना तसेच बीड जिल््यातील 
५२ आत्महत्याग्रस्त ितेकऱयाींना अद्यापही आर्थिक मदत ककीं वा िासनाच्या 
कोणत्याही योिनाींचा लाभ शमळाला नसल्याचेही माहे डडसेंबर, २०२१ मध्ये वा 
त्यादरम्यान तनदििनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
 



19 

(३) असल्यास, ितेकऱयाींच्या सवांर्िक आत्महत्या पवदभाितील असनू, 
आत्महत्या रोखण्यासाठी िासनाकडून पविषे पॅकेि, अनदुानावरील तनपवषठा 
वा्प, र्ळ लागवड, कििमार्ी, ितेीपरुक व्यवसायासाठी अनदुान, 
कै.वसींतराव नाईक ितेकरी स्वावलींबन शमिन इत्यादी योिना राबपवण्यात 

येतात, हे ही खरे आहे काय,  
(४) असल्यास, ितेकरी आत्महत्या थाींबपवण्याकररता ितेकऱयाींना स्वावलींबी 
बनपवणे आवश्यक असनू याकररता िासनाने स्वतींि पविेयक सादर करुन 
त्यानषुींगाने ितेकरी दहताच्या योिनाची अींमलबिावणी व्हावी अिी मागणी 
आत्महत्याग्रस्त ितेकऱयाींच्या कु्ुींत्रबयाींनी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन ितेकरी आत्महत्या 
रोखण्याकररता तसेच आत्महत्याग्रस्त ितेकऱयाींच्या कु्ुींत्रबयाींना आर्थिक मदत 
व पवपवि योिनाींचा लाभ शमळवनू देण्याकररता कोणत्या उपाययोिना केल्या 
वा करण्यात येत आहेत, 
(६) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विर्य िडटे्टीिार : (१) नाही, अिा प्रकारची योिना अद्यापपयतं िाहीर 
करण्यात आलेली नाही.  
(२) अींित: खरे आहे. 
 माहे िानेवारी त े नोव्हेंबर, २०२१ या कालाविीत राययात ितेकरी 
आत्महत्याींची एकूण २४८९ प्रकरणे आढळून आली असनू त्यापकैी १२०७ 
प्रकरणे जिल्हास्तरीय सशमतीने पाि ठरपवली आहेत. एकूण ६०६ प्रकरणे 
जिल्हास्तरीय सशमतीने अपाि ठरपवली असनू ६७६ प्रकरणे चौकिीसाठी 
प्रलींत्रबत आहेत. पाि १२०७ प्रकरणी आत्महत्याग्रस्त ितेकऱयाींच्या कु्ुींत्रबयाींना 
िासन तनणिय ददनाींक २३/०१/२००६ अन्वये प्रत्येकी रुपये १ लक्ष एवढी मदत 
देण्यात आली आहे. 
 महादलुा, ता.राम्ेक, जि.नागपरू येथील श्री.अजश्वन मारुतराव काठोके 
व श्री.रामेश्वर शिवचरण केडकेर या दोन ितेकऱयाींनी आत्महत्या केल्याचे 
आढळून आले. त्यापकैी श्री.काठोके याींचे प्रकरण ददनाींक ४/०३/२०२१ च्या 
बठैकीत जिल्हास्तरीय सशमतीने अपाि ठरपवले असनू श्री.केडकेर याींचे प्रकरण  
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ददनाींक २३/०२/२०२२ रोिी झालले्या जिल्हास्तरीय सशमतीच्या बठैकीत पाि 
ठरपवण्यात आले आहे. पाि प्रकरणी रुपये १ लक्ष एवढी मदत देण्याची 
कायिवाही सरुू आहे. 
 बीड जिल््यात माहे िानेवारी त े नोव्हेंबर, २०२१ या कालाविीत 
एकूण १८५ ितेकरी आत्महत्याींची प्रकरणे आढळून आली असनू त्यापकैी १३९ 
प्रकरणे जिल्हास्तरीय सशमतीने पाि ठरपवली आहेत. एकूण ३० प्रकरणे 
जिल्हास्तरीय सशमतीने अपाि ठरपवली असनू १६ प्रकरणे चौकिीसाठी 
प्रलींत्रबत आहेत. 
(३) हे खरे आहे.  
(४) हे खरे नाही. 
(५) ितेकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी प्रामखु्याने खालीलप्रमाणे उपाययोिना 
करण्यात येत आहेत :- 

१. ितेकऱयाींना समपुदेिनाची व प्रबोिनाची आवश्यकता पवचारात घेऊन 
पवपवि उपाययोिना 

२. पविषे मदतीच्या कायिक्रमाींतगित ितेकऱयाींच्या पवकासासाठी “कृषी 
समधृ्दी” योिनेच्या अनषुींगाने पवपवि पवभागाींकडून उपाययोिना 
करण्यात आल्या. 

३. ितेकऱयाींना अन्न सरुक्षा, आरोग्य सेवा, ितेी पवकासाचे कायिक्रम 
राबपवणे व त्याींच्या मलुाींना मोर्त शिक्षणाची योिना याींच्या 
अींमलबिावणीला गती देणे यासाठी कै. वसींतराव नाईक ितेी 
स्वावलींबन शमिनची पनुरिचना करण्यात आली आहे. 

४. ितेमालाला हमीभाव, PM-KISAN सारख्या योिनाींमार्ि त 
ितेकऱयाींवरील ताण कमी करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. तसेच 
महात्मा िोतीराव रु्ले ितेकरी कििमकु्ती योिना राबपवण्यात आली. 

(६) प्रश्न उद् भवत नाही. 
----------------- 

  

राज्यातील अमभमत ि खार्गी विद्यापीठाांमध्ये मशक्षण घेणाऱया 
मागासिगीय विद्यार्थयाांना शैक्षणणि शुल्िाची प्रनतपूती ममळण्याबाबत 

  

(१५) * १२६२१ श्री.प्रिीण दटिे, श्री.नागोराि गाणार, श्री.चांद्रशखेर बािनिुळे : 
सन्माननीय सामाजर्ि न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) अशभमत आणण खािगी पवद्यापीठात व्यावसातयक शिक्षण घेणारे हिारो 
मागासवगीय पवद्याथी कोपवड काळात रीशिप पासनू वींर्चत असनू, 
मागासवगीय पवद्यार्थयांसाठी िकै्षणणक िलु्काची प्रततपतूी योिना सरुु 
असनूही, प्रततपतूी शमळाली नसल्याची बाब माहे डडसेंबर, २०२१ मध्ये वा 
त्यादरम्यान तनदििनास आली असनू, सामाजिक न्याय पवभागाने िासन 
तनणिय िारी करत सदर योिना अशभमत आणण खािगी पवद्यापीठात लाग ू
राहणार नसल्याचेही स्पष् केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत रायय िासनाच्या उच्च व तींि शिक्षण पवभागाद्वारे 
ददनाींक १४ ऑक््ोबर, २०२१ व ददनाींक ७ डडसेंबर, २०२१ रोिी दोन सशमतीींची 
घोषणा करुन १५ ददवसात अहवाल सादर करावा, असे तनदेि ददले आहेत,   
हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त दोन्ही सशमतीचा अहवाल िासनास प्राप्त झाला आहे 
काय, असल्यास सदर अहवालावर उच्च तींि शिक्षण पवभागाने कोणती 
कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) असल्यास, मागासवगीय पवद्यार्थयांसाठी रीशिप सरुु करण्यात यावी अिी 
मागणी लोकप्रतततनिीींनी माहे डडसेंबर, २०२१ रोिी वा त्यादरम्यान लेखी 
तनवेदनाद्वारे सामाजिक न्याय मींिी याींच्याकड ेकेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
चौकिीच्या अनषुींगाने मागासवगीय पवद्यार्थयांना शिषयवतृ्ती सरुु करण्यासाठी 
कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.धनांर्य मुांड े: (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) हे खरे आहे.  
 उच्च व तींि शिक्षण पवभागाने िनहीत यार्चका ६९/२०११ मध्ये 
मा.उच्च न्यायालयाच्या ददनाींक २०/०३/२०१५ च्या आदेिाच्या व अवमान 
यार्चका क्रमाींक ११९/२०१९ च्या अनषुींगाने अशभमत पवद्यापीठातील 
व्यावसातयक अभ्यासक्रमाच्या पवद्यार्थयांकररता शिषयवतृ्तीचे सिू पवहीत  
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करण्यासाठी नेमलेल्या सशमतीने, राययातील अशभमत पवद्यापीठातील 
पवद्यार्थयांना िासनाची प्रचशलत शिक्षण िलु्क प्रततपतूी योिना लाग ू
करण्याबाबतचा अहवाल सादर केलेला आहे.  
 सदर अहवाल उच्च व तींि शिक्षण पवभागाच्या ददनाींक ११/०२/२०२२ 
च्या पिासोबत सामाजिक न्याय पवभागास अशभप्रायाथि प्राप्त झालेला आहे. 
(४) नाही, अिा प्रकारचा कोणताही पिव्यवहार/ तनवेदन प्राप्त झाल्याच े
आढळून येत नाही. 
(५) उच्च व तींि शिक्षण पवभागाने त्याींच्या ददनाींक ११/०२/२०२२ च्या 
पिासोबत सदर सशमतीने ददलेला उपरोक्त नमदू अहवाल सामाजिक न्याय 
पवभागास उपलब्ि करून ददलेला आहे.  
 त्यान्वये अशभमत पवद्यापीठातील व्यावसातयक शिक्षण घेणाऱया 
पवद्यार्थयांना िकै्षणणक वषि २०२२-२०२३ पासनू शिषयवतृ्ती योिना लाग ू
करण्यासाठी पवपवि पवभागाींिी सींबींर्ित सदर व्यावसातयक अभ्यासक्रमामध्ये 
प्रवेि घेतलेल्या पवद्यार्थयांना प्रदान करावयाची शिषयवतृ्तीची रक्कम 
पववरणपिात अींदाजित केल्याचे नमदु करून, सदर रकमेची खातरिमा करून 
व त्यामिील आकडवेारी तपासनू अशभप्रायासह द्यावी असे तनदेि उच्च व 
तींि शिक्षण पवभागाने ददललेे होत.े  
 त्यानषुींगाने सदर अहवालात नमदु सामाजिक न्याय पवभागािी 
सींबींर्ित शिषयवतृ्तीची अींदाजित रक्कमेची खातरिमा करून व त्यामिील 
आकडवेारी तपासनू त्याबाबतचा स्वयींस्पष् अहवाल सादर करण्याच्या सचूना 
आयकु्त, समािकल्याण पवभाग, पणेु याींना देण्यात आलेल्या आहेत. 
(६) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

रायगड जर्ल््यातील अनुसूधचत र्ातीच्या िाडयाांमध्ये 
 वििासिामे िरण्याबाबत 

  

(१६) * १२२०९ श्री.र्यांत पाटील : सन्माननीय सामाजर्ि न् याय मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) रायगड जिल््यातील अनसुरू्चत िातीच्या वाड्याींमध्ये अनसुरू्चत िाती 
पवकास योिनेंतगित पवकास कामे करण्यासाठी रायगड जिल्हा पररषदेने 
समाि कल्याण पवभागाकड ेसन २०२१-२०२२ या आर्थिक वषाित प्रस्ताव सादर 
करून तनिीची मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अनसुरू्चत िातीच्या वाड्याींमध्ये सौर पथददवे, ग्ार, 
समािमींदीर, अींतगित रस्त,े पपण्याच्या पाण्याची व्यवस्था इत्यादी अिा एकूण 
११७ कामाींचे प्रस्ताव तयार करून समुारे रुपये ४ को्ी ३२ लाख एवढ्या 
तनिीची मागणी जिल्हा पररषदेने समािकल्याण पवभागाकड ेकेली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, िासनाने सदर पवकास कामाींसाठी अद्याप मान्यता न 
ददल्याने तनिी उपलब्ि झालेला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, रायगड जिल््यातील अनसुरू्चत िाती घ्काींच्या वाड्याींमध्ये 
पवकास कामे करण्यासाठी तनिी उपलब्ि करुन देण्यासाठी िासनाने कोणती 
कायिवाही वा उपाययोिना केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.धनांर्य मुांड े : (१) व (२) हे खरे आहे. अततररक्त मखु्य कायिकारी 
अर्िकारी रायगड जिल्हा पररषद, अशलबाग याींनी सहायक आयकु्त, 
समािकल्याण, रायगड-अशलबाग याींचेकड े जिल्हा वापषिक योिनेंतगित 
(अनसुरू्चत िाती उपयोिना) तनिीची मागणी केली होती. 
(३) व (४) भाग-१ व २ मध्ये नमदू योिना व कामे जिल्हा वापषिक योिनेचा 
भाग आहेत. जिल्हा वापषिक योिना (अनसुरू्चत िाती उपयोिना) अींतगित 
रायगड जिल््यासाठी सन २०२१-२०२२ मध्ये रुपये २५६४.०० लाख इतका 
तनयतव्यय मींिूर आहे. जिल्हा वापषिक योिनेचा मींिूर तनयतव्यय याबाबतचे 
तनयोिनाचे तसेच मींिूर तनयतव्ययामिून एखाद्या योिनेसाठी तनिी 
उपलब्ि करुन देण्याचे पणूि अर्िकार जिल्हा तनयोिन व पवकास सशमतीस 
आहेत. अनसुरू्चत िाती व नवबौध्द घ्कातील वस्त्याींचा पवकास करणे या 
योिनेकररता जिल्हा तनयोिन सशमतीने रुपये १००.०० लाख इतका 
तनयतव्यय उपलब्ि करुन ददला आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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महाराष्ट्र राज्य औद्योधगि वििास महामांडळाच्या रानसई धरणातून 
उरण तालुक्याला पाणीपुरिठा िरण्याबाबत 

  

(१७) * १२४९५ अॅड.ननरांर्न डािखरे, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.प्रसाद लाड, 
डॉ.पररणय फुिे, डॉ.रणजर्त पाटील, श्री.रमेशदादा पाटील : सन्माननीय 
उद्योग मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) उरण (जि.रायगड) तालकु्यातील रानसई िरणात दोन मदहने परेुल इतका 
पाणीसाठा शिल्लक असनू तालकु्यात मींगळवार आणण िकु्रवार असे दोन 
ददवस पाणीपरुवठा बींद ठेवण्याचा तनणिय घेण्यात आल्याने उरण तालकु्यातील 
ग्रामस्थाींना पाणी ी्ंचाईला सामोरे िावे लागत असल्याच ेमाहे िानेवारी, २०२२ 
मध्ये वा त्यादरम्यान तनदििनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पाणी ी्ंचाईवर मात करण्यासाठी शसडकोकड े दररोि 
एमआयडीसीकडून १० एमएलडी पाणीपरुवठा करण्याची मागणी केली िात 
असनूही र्क्त ४ एमएलडी इतकेच पाणी एमआयडीसीकडून शमळत,े हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक् त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन उरण तालकु्याला 
पाणीपरुवठा करण्याकररता तसेच तथेील पाणी ी्ंचाई दरू करण्याच्यादृष्ीने 
कोणती उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सभुाष देसाई : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) होय, हे अींित: खरे आहे. 
 उरण (जि.रायगड) तालकु्यातील म.औ.पव. महामींडळाच्या रानसई 
िरणाची पाणी साठवण क्षमता १०.०८० दलघमी एवढी आहे. त्यापकैी 
उपयकु्त साठा ८.४९० दलघमी एवढा असनू, पावसाळ्याव्यततरीक्तच्या 
कालाविीसाठी बाषपीभवन व इतर वहनव्यय वगळता समुारे ७ दलघमी पाणी 
परुवठ्यासाठी दरवषी उपलब्ि होत.े 
 म.औ.पव. महामींडळाच्या या पाणीपरुवठा योिनेवरुन पावसाळा 
कालाविीत सरासरी ४०-४२ दलशल/ददन एवढा पाणीपरुवठा करण्यात येतो. 
पाण्याची मागणी लक्षात घेता, उपयकु्त पाणीसाठा पावसाळ्याव्यततररक्तच्या 
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२४५ ददवसाींपकैी र्क्त १७५ ददवसाींकररता परुपवण्याएवढा उपलब्ि असतो. 
म्हणिेच दरवषी समुारे ७० त े ८० ददवसाींच्या कालाविीकररता पाण्याचा 
तु् वडा भासतो. उपरोक्त नमदू तू्  भरुन काढण्याकररता दरवषी माहे 
नोव्हेंबर/ डडसेंबर पासनू या पाणीपरुवठा योिनेवर दर मींगळवार आणण 
िकु्रवार असा आठवड्यातनू दोन वेळा पाणीपरुवठा बींद ठेवण्यात येतो. या 
तनयोिनामळेुच उपयकु्त पाणी साठ्यातनू दरवषीच्या िून मदहन्याच्या प्रथम 
आठवड्यापयतं पाणी परुवठा करणे िक्य होत आहे. 
 म.औ.पव. महामींडळाच्या रानसई पाणीपरुवठा योिनेच्या पाणी ी्ंचाईवर 
मात करण्यासाठी म.औ.पव. महामींडळ, नवी मुींबई महानगरपाशलका व शसडको 
याींच्यामध्ये पवतनमय पाणी वापर व्यवस्था (Barter system) वषि २०१५ 
पासनू अजस्तत्वात आहे. 
 सध्या म.औ.पव. महामींडळाकडून नवी मुींबई महानगरपाशलकेस ४५ 
दलशल/ ददन पाणीपरुवठा त्याींच्या हद्दीतील ग्रामपींचायती व इतर 
िोडण्याींद्वारे आणण ३० दलशल/ ददन ठोक पाणीपरुवठा शिळ ्ाकी येथे 
करण्यात येतो. 
  या परुवठ्यापो्ी नवी मुींबई महानगरपाशलकेकडून शसडकोला १० 
दलशल/ ददन पाणीपरुवठा कामोठे आणण खारघर येथे केला िातो.  
 या पाणीपरुवठ्यापो्ी म.औ.पव. महामींडळास शसडकोकडून ददघोड ेयेथ े
१० दलशल/ ददन पाणीपरुवठा करण्याचे ठरलेले आहे. यापो्ी पाणी दरवषी १५ 
ऑक््ोबरपासनू पढुील पावसाळा सरुु होईपयतं १० दलशल/ददन पाणीपरुवठा 
होणे अपेक्षक्षत आहे. 
 यावषी शसडकोकडून ददनाींक २७ नोव्हेंबर, २०२१ पासनू २.५० दलशल/ 
ददन व ददनाींक १ िानेवारी, २०२२ पासनू ४.५० दलशल/ ददन पाणीपरुवठा 
म.औ.पव.महामींडळाच्या रानसई पाणीपरुवठा योिनेवरील पाणी उपभोगत्याींना 
होत आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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िाडा (जर्.पालघर) तालुक्यातील आहदिासी वििास महामांडळाच्या  
भात खरेदी िें द्राांच्या मनमानी िारभाराबाबत 

  

(१८) * १२९३० श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय आहदिासी वििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) वाडा (ता.जि.पालघर) तालकु्यात आददवासी पवकास महामींडळाची 
आिारभतू भातखरेदी कें द्राींची सींख्या कमी असनू, सध्या ९ दठकाणी कें दे्र 
कायािजन्वत असनू या कें द्रावर पवक्रीस आलेल्या मालाचे विन व खरेदी पावती 
तात्काळ शमळणे अपके्षक्षत असताना देखील वारींवार िाऊनही पावती वेळीच 
शमळत नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, वाडा तालकु्यात भातखरेदी कें द्राची सींख्या कमी असल्याने 
ितेकऱयाींना ककमान १२ ककलोमी्र अींतरावर भाड्याने गाडी घेऊन भात 
पवक्रीस घेऊन िावे लागत आहे, तसेच भात पवक्रीसाठी राींगेत उभे राहून 
देखील त्याींना बोलपवण्यात येत नसल्याने ददलेल्या मालाची खरेदी पावती 
वेळेत शमळत नसल्यामळेु ितेकऱयाींच्या मनात असींतोषाची भावना तनमािण 
झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढळून आले, खरेदी केलेल्या मालाचे विन व खरेदी पावती तात्काळ 
देण्यास पवलींब करणाऱया सींबींर्िताींवर िबाबदारी तनजश्चत करून 
त्याींच्यापवरूध्द कायदेिीर कारवाई होण्याच्या दषॄ्ीने कोणती कारवाई केली वा 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

अॅड. िे.सी.पाडिी : (१) हे खरे नाही.  
(२) हे खरे नाही.  
(३) वाडा तालकु्यातील ९ खरेदी कें द्रावर ५८३३ ितेकऱ याींकडून विन 
२१९८७४.८० जक्वी्ं ल िानाची खरेदी िासन तनणियानसुार करण्यात आलेली 
आहे. िासनाने ददलले्या मदुतीत व ददनाींक ३० सप् े्ंबर, २०२१ रोिीच्या  
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िासन तनणियातील अनकु्रमाींक ७ मिील कायिपध्दतीचा अवलींब करुन भात 
खरेदी करण्यात येत आहे. तसेच ऑनलाईन नोंदणी झालेल्या ितेकऱ याींचा 
िान घेऊन खरेदी मालाची पावती त्याींना ददली िात आहे.  
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

औांढा नागनाथ (ता.जर्.हहांगोली) िृषी उत्पन्न उपबार्ार सममतीच्या 
गाळयाांमध्ये धान्याचा िाळाबार्ार होत असल्याबाबत  

  

(१९) * १३०३६ डॉ.प्रज्ञा साति : सन्माननीय पणन मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) औींढा नागनाथ (ता.जि.दहींगोली) िहरातील कृषी उत्पन्न उपबािार 
सशमतीतील गाळा क्र.११ व सौदागर कॉम्प्लेक्स येथे पोलीस व महसलू 
अर्िकाऱयाींनी ददनाींक १४ िानेवारी, २०२१ रोिी वा त्यासमुारास छापा घातला 
होता, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या छाप्यात ३४० जक्वी्ं ल गहू व ३० जक्वी्ं ल ताींदळु िप्त 
करण्यात आला असनू, सदर िान्याच्या पोत्याींवर महाराषर िासन खाद्य 
परुवठा असे शिक्के आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणातील व्यापाऱ याने स्वस्त िान्य दकुानाींतील 
िान्याचा काळाबािार केला असला तरी पोशलसाींनी अद्याप गनु्हा दाखल न 
केल्यामळेु व्यापारी रािरोसपणे कर्रत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
चौकिीच्या अनषुींगाने सदरील स्वस्त िान्य दकुानातील िान्याचा काळाबािार 
करणाऱ या सींबींर्ित दोषी व्यापाऱ यावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.शामराि ऊफच  बाळासाहेब पाटील : (१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
 सदर छाप्यात ३४० जक्वी्ं ल गहू व ३० जक्वी्ं ल ताींदळु िप्त करण्यात 
आला असनू िान्याच्या पोत्याींवरील शिकक्याींबाबतची मादहती औींढा नागनाथ, 
(ता.जि.दहींगोली) िहरातील कृषी उत्पन्न सशमतीकड ेउपलब्ि नाही. 
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(३) व (४) याबाबत पोलीस व महसलू पवभागाकडून िान्य काळा 
बािाऱयातील आहे ककीं वा कसे याबाबत चौकिी सरुू आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

महावितरण, महापारेषण ि महाननममचतीमधील ररक्त पदे भरण्याबाबत 
  

(२०) * १३२७८ श्री.अरुण लाड, श्री.प्रसाद लाड, श्री.चांद्रशखेर बािनिुळे : 
सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महापवतरण, महापारेषण व महातनशमितीमध्ये सहाय्यक व कतनषठ 
अशभयींत्याींची (पवद्यतु/स्थापत्य) ३८,७०० हून अर्िक पदे ररक्त असल्यामळेु 
सदर पदे तातडीने भरण्याकररता ररपजब्लकन स््ुडी्ं स यतुनयनच्या 
नेततृ्वाखाली आझाद मदैान, मुींबई येथे माहे िानेवारी, २०२२ च्या पदहल्या 
आठवड्यात आींदोलन करण्याचा इिारा बेरोिगार अशभयींत्याींनी ददला आहे,     
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ऊिाि पवभागातील एकूण २७ हिार १९७ पदे ररक्त असनू 
त्यापकैी ६ हिार ररक्त पदे भरण्यासाठी मा.उपमखु्यमींिी तथा अथिमींिी याींनी 
मींिुरी ददली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या सवि कीं पन्याींमध्ये मोठ्या प्रमाणात ररक्त असलेली पदे ही 
ताींत्रिक व इतर बाबीींकररता असनू सदर पदे भरण्याची कायिवाही न करता 
सदर पदाींची कामे करण्याकररता खािगी स्िोताच्या माध्यमाचा वापर केला 
िात आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त ररक्त िागा आयबीपीएसद्वारे सरळसेवा परीक्षा घेऊन 
तातडीने भरणे, सहायक अशभयींता भरतीसाठी ‘गे्’ पररक्षेची सक्ती रद्द 
करणे, सन २०१७-२०१८ पासनू भरती न झाल्यामळेु वयोमयािदा वाढपवण्यात 
यावी तसेच कीं िा्ी पध्दतीने भरती बींद करून ऊिाि पवभागातील भरती 
प्रकक्रयेचा कालबध्द कायिक्रम िाहीर करावा इत्यादी मागण्या बेरोिगार 
अशभयींत्यानी केल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी चौकिी करुन त्यानषुींगाने ऊिाि 
पवभागाकडून सदरहू पदे भरण्यासींदभाित िासनाने कोणती कायिवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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डॉ. नननतन राऊत : (१) महापवतरण कीं पनीमध्ये सहाय्यक अशभयींता 
(पवतरण/ स्थापत्य) व कतनषठ अशभयींता (पवतरण/ स्थापत्य) ची ९६८ पदे तर 
महापारेषण व महातनशमिती कीं पनीमध्ये सहाय्यक अशभयींता (पवद्यतु/ 
स्थापत्य) व कतनषठ अशभयींता (पवद्यतु/ स्थापत्य) ची अनकु्रमे ८७१ व ३८४ 
पदे ररक्त आहेत.  
 महापवतरण, महापारेषण व महातनशमिती कीं पनीतील ररक्त पदे 
भरण्याकररता आझाद मदैान येथ े ददनाींक ५ िानेवारी, २०२२ रोिी 
बेरोिगाराींच्या आींदोलनास ररपजब्लकन स््ुडी्ं स यतुनयनचा पादठींबा 
देण्याबाबतच े ददनाींक २९/१२/२०२१ च े तनवेदन त्याींनी मा.मींिी (ऊिाि) व 
कीं पन्याींना अग्रेपषत केले आहे.  
(२) हे खरे नाही. 
(३), (४) व (५) महापवतरण कीं पनीमध्ये सन २०१९ मध्ये पवद्यतु 
सहाय्यकाची ५००० पदे, उपकें द्र सहाय्यकाची २००० पदे पदपविारक शिकाऊ 
अशभयींता (स्थापत्य) २८ पदे, पदपविारक शिकाऊ अशभयींता (पवतरण) १४ पदे 
व पदपवकािारक शिकाऊ अशभयींता (पवतरण) ३२७ पदे आणण अींतगित 
अर्िसचूनेद्वारे पदपविारक शिकाऊ अशभयींता (स्थापत्य) २ पदे व 
पदपवकािारक शिकाऊ अशभयींता (पवतरण) ची ४१ पदे भरण्याकररता िादहरात 
प्रशसध्द करण्यात आली होती. सदर परीक्षचेा तनकाल प्रशसध्द करण्यात 
आलेला असनू तनवड झालेल्या उमेदवाराींना तनयकु्ती देण्याबाबतची कायिवाही 
महापवतरण कीं पनी स्तरावर सरुु आहे. 
 महातनशमिती कीं पनीच्या ताींत्रिक व अताींत्रिक सींवगाितील एकूण ५००८ 
ररक्त पदाींपकैी ताींत्रिक सींवगाितील ४३१ पदे पदोन्नतीद्वारे भरण्यात आली 
आहेत. तसेच ताींत्रिक सींवगाितील (स्थापत्य) पवपवि ४३ ताींत्रिक पदाींची व 
अताींत्रिक सींवगाितील १३४ पदे सरळसेवेने भरण्यासाठी ददनाींक २८/११/२०१९ 
रोिी िादहरात प्रशसध्द करण्यात आली आहे. महातनशमिती कीं पनीमिील सींचाच े
आयुिमान व त् यानषुींगाने मनषुयबळाचे पनुपविलोकन याचा पवचार करुन पढुील 
भरती प्रकक्रया महातनशमिती कीं पनीकडून तनयोजित आहे. 
 महापारेषण कीं पनीतील सरळसेवेची ररक्त पदे सक्षम प्रार्िकारी याींच्या 
मींिुरीने ्प्या्प्याने भरण्याबाबतचा प्रस्ताव प्रिासनाच्या पवचारािीन असनू 
त्याप्रमाणे तनयमानसुार कायिवाही करण्यात येत आहे.  
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 महापवतरण कीं पनीमिील सहाय्यक अशभयींता पदासाठी सन २०२० 
पासनू सहाय्यक अशभयींता (पवतरण/ स्थापत्य) ही पदे तनव्वळ पवद्यार्थयािस/ 
उमेदवाराींस Gradute Aptitude Test in Engineering (GATE) या 
पररक्षेमध्ये प्राप्त झालेल्या गणुानसुारच भरण्याचा तनणिय कीं पनीचा मींडळ 
ठराव क्र. १९५८ ददनाींक ३० िानेवारी, २०१९ अन्वये घेतला आहे. तथापप, 
अनसुरु्चत िमाती प्रवगिकररता पविषे भरती मोहीम अींतगित िादहरात क्र. 
०१/२०२० अन्वये सहाय्यक अशभयींता प्रवगािची पदे भरताींना पविषे बाब 
म्हणून सदर भरती (GATE) पररक्षेच्या गणुवते्तनसुार न करण्याचा तनणिय 
घेण्यात आला. 
 महापवतरण, महापारेषण व महातनशमिती कीं पन्याींकडून पदोन्नती व 
सरळसेवा भरतीची ररक्त पदे तनयमानसुार, िासन तनणियानसुार आणण 
न्यायालयाचे आदेि पवचारात घेऊन तनयमानसुार भरण्याची कायिवाही त्याींच्या 
स्तरावरुन सरुु आहे. 
(६) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

अिोला येथील प्राथममि मशक्षि सहिारी  
पतसांस्थेमधील गैरव्यिहाराबाबत 

  

(२१) * ११९६६ श्री.अमोल ममटिरी, श्री.शमशिाांत मश ांदे, श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.सनतश चव्हाण, श्री.सांर्य दौंड, श्री.अरुण लाड : सन्माननीय सहिार मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अकोला येथील प्राथशमक शिक्षक सहकारी पतसींस्थेमध्ये गरैप्रकार 
झाल्याचे व सींस्थेत ४ िागा ररक्त असताना १२ िागा भरण्यात आल्याच े
माहे ऑक््ोबर-नोव्हेंबर, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदििनास आल,े हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उमेदवार कमिचाऱयाींची तनयकु्ती मलुाखतीपवना तसेच 
गणुवते्तनसुार न केल्याचे व कमिचाऱयाींकडून सरुक्षा ठेव रक्कम देखील भरणा 
करुन घेतली नसल्याच ेमाहे ऑक््ोबर-नोव्हेंबर, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान 
तनदििनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, सदर पतसींस्थेच्या गरैकारभाराबाबत मा.स्थातनक 
लोकप्रतततनिी व सामाजिक कायिकत ेयाींनी िासनाकड े केलेल्या तक्रारीनसुार 
मा.सहकार मींिी महोदयाींनी राययाच्या उपतनबींिक (पतसींस्था) याींना उर्चत 
चौकिी करुन सींचालक मींडळ बरखास्त करण्याबाबत ददनाींक १२ नोव्हेंबर, 
२०२१ रोिी वा त्यासमुारास मा.मींिी महोदयाींनी आदेशित केले होत,े हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, िासनाचे सदर आदेि न पाळता आपल्याच स्तरावर सदर 
चौकिी स्थर्गत करण्याबाबतचे आदेि अमरावती पवभागीय सहतनबींिकाींनी 
जिल्हा उपतनबींिक, अकोला याींना ददले असल्याच ेददनाींक ६ िानेवारी, २०२२ 
रोिी वा त्यासमुारास तनदििनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
चौकिीच्या अनषुींगाने सींबींर्ित जिल्हा उपतनबींिक व अमरावती पवभागीय 
सहतनबींिकापवरुध्द कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.शामराि ऊफच  बाळासाहेब पाटील : (१) व (२) अकोला जिल्हा पररषद 
प्राथशमक शिक्षक सहकारी पतसींस्था या पतसींस्थेच्या कमिचारी भरतीचा 
प्रस्ताव सींस्थेच्या वापषिक सविसािारण सभेने ददनाींक ३०/०८/२०१५ रोिी 
बहुमताने सींमत केला असनू त्यानसुारच सींस्थेने १२ पदाींच्या भरती प्रक्रीयेची 
िाहीरात िासन मान्य स्थातनक वतिमानपिात ददली व त्या त्या पदाकररता 
तनिािरीत करण्यात आलेली िकै्षणणक अहिता व गणुवते्तनसुार, उच्चस्तर 
िकै्षणणक अहिता असलेल्या १२ उमेदवाराींची गणुानकु्रमे तनवड केली आहे.  
(३), (४) व (५) मा.श्री.अमोल शम्करी, पव.प.स. व श्री.सींग्राम गावींड े याींनी 
सदर पतसींस्थेमध्ये सींचालक मींडळाने बेकायदेिीर नोकर भरती, सभासदाींच्या 
माशसक वगिणीमध्ये अपहार केला असल्याची तक्रार मा.मींिी (सहकार) 
याींचेकड ेकेली होती. त्यानषुींगाने योग्य ती कायिवाही करण्याचे तनदेि मा.मींिी 
(सहकार) याींनी सहकार आयकु्ताींना ददले आहेत. सदर तनदेिास अनसुरुन 
चौकिी करणेबाबत सहकार आयकु्ताींनी जिल्हा उपतनबींिक, सहकारी सींस्था, 
अकोला याींना ददनाींक १२/११/२०२१ रोिीच्या पिान्वये कळपवले आहे. 
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 सहकार आयकु्ताींच्या उपरोक्त तनदेिानसुार जिल्हा उपतनबींिक, 
सहकारी सींस्था, अकोला याींनी ददनाींक ०८/१२/२०२१ रोिीच्या पिान्वये सदर 
प्रकरणाची चौकिी करणेबाबत पविषे लेखापररक्षक वगि-२, सहकारी सींस्था, 
अकोला व सहाय्यक तनबींिक, सहकारी सींस्था, अकोला याींना आदेशित केल े
होत.े 
 जिल्हा उपतनबींिक, अकोला याींच्या ददनाींक ०८/१२/२०२१ रोिीच्या 
आदेिापवरुध्द अध्यक्ष, अकोला जिल्हा पररषद प्राथशमक शिक्षक सहकारी 
पतसींस्था याींनी पवभागीय सहतनबींिक, सहकारी सींस्था, अमरावती याींचेकड े 
पनुररक्षण अिि क्र. ५२/२०२१ दाखल केला. सदर प्रकरणात पवभागीय 
सहतनबींिक, अमरावती याींनी ददनाींक १०/१२/२०२१ रोिीच्या आदेिान्वये 
जिल्हा उपतनबींिक, अकोला याींच्या ददनाींक ०८/१२/२०२१ रोिीच्या आदेिास 
अींतररम स्थर्गती ददली आहे.  
(६) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

नाांदेड विभागातील १८ साखर िारखान्याांिर िारिाई िरण्याबाबत 
  

(२२) * ११८६१ श्री.सदामशि खोत, श्री.गोवपचांद पडळिर : सन्माननीय 
सहिार मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सन २०१४-२०१५ च्या गळीत हींगामातील थकीत एर्आरपीवर (ऊसाची 
रास्त आणण ककर्ायतिीर ककींमत) व्याि द्यावे असे मा.न्यायालयीन तनदेि 
ददल्यानींतर नाींदेड पवभागातील १८ साखर कारखान्याींनी ऊस उत्पादकाींकडून 
‘आम्हाला व्याि नको’ असे अिि बळिबरीने शलहून घेतले असल्याचे माहे 
डडसेंबर, २०२१ च्या िवे्च्या सप्ताहात तनदििनास आल ेआहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उक्त १८ साखर कारखान्यावर कारवाई करण्याची मागणी 
रािकीय पक्षाच्या पदार्िकाऱयाींनी मा.साखर आयकु्त याींना केलेल्या 
तक्रारीच्या तनवेदनात केली असनू सोबत परुावे देखील सादर केल ेआहेत, हे ही 
खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक् त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
चौकिीच्या अनषुींगाने उक्त नाींदेड पवभागातील १८ साखर कारखान्याींवर 
तात्काळ कारवाई होण्याच्या दृष्ीने कोणती कायिवाही केली आहे, वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.शामराि ऊफच  बाळासाहेब पाटील : (१) व (२) सन २०१४-१५ च्या गळीत 
हींगामातील थकीत एर्आरपी (ऊसाची रास्त आणण ककर्ायतिीर ककींमत) 
पवलींत्रबत कालाविीसाठी १५% व्यािासह अदा करावी याबाबत यार्चकाकत े
श्री.प्रल्हाद इींगोले याींनी मा.उच्च न्यायालय, खींडपीठ औरींगाबाद येथे दाखल 
केलेल्या िनदहत यार्चका क्रमाींक ११०/२०१८ बाबत मा.उच्च न्यायालयाने 
ददनाींक २६/०६/२०१९ रोिीच्या आदेिानसुार साखर आयकु्त याींनी सवि सींबींर्ित 
साखर कारखाने व यार्चकाकत ेयाींना परेुिी सींिी देऊन थकीत एर्आरपीवर 
व्याि अदायगीबाबत १२ आठवड्याींच्या आत तनणिय घ्यावा अस े तनदेि ददल े

आहेत. मा.श्री.रमेि कािीराम कराड, पविान पररषद सदस्य व श्री.प्रल्हाद 
इींगोले याींनी साखर आयकु्त, महाराषर रायय, पणेु याींना अगे्रपषत केलेल्या 
तनवेदनाींमध्ये ऊस त्रबलाची रक्कम पवलींबाने शमळाली असनू व्याि मागण्याचा 
हक्क सोडून देणेबाबत साखर कारखाने ितेकऱ याींकडून करारपि शलहून घेत 
असल्याबाबत नमदू करून सदर प्रकरणी चौकिी करणेबाबत पवनींती केली 
आहे. तनवेदनासोबत कारखान्याकडून घेण्यात येणाऱया करारपिाची प्रत िोडली 
आहे. तथापप, अिि बळिबरीने शलहून घेतलेबाबतच े कोणतहेी परुावे सादर 
केलेले नाहीत. 
(३) सदर तक्रार अिांसोबत सींबींर्ित ऊस परुवठादार ितेकऱ याींचे स्वत:च्या 
स्वाक्षरीचे तक्रार अिि दाखल केलेले नाहीत. त्यामळेु ऊस उत्पादक 
ितेकऱ याींकडून आम्हाला व्याि नको असे बळिबरीने शलहून घेतलेले नाही 
असे ददसनू येत.े त्यामळेु कारवाई केलेली नाही. 

मा.उच्च न्यायालयाच्या ददनाींक २६/०६/२०१९ रोिीच्या आदेिानसुार 
साखर आयकु्तालयाने सवि सींबींर्ित कारखान्याींना नो्ीस ताशमल करून त्याींचे 
म्हणणे ऐकून घेतले असनू ददनाींक २८/१२/२०२१ च्या आदेिान्वये सवि 
सींबींर्ित साखर कारखान्याींनी ऊस तनयींिण आदेि १९६६ चे कलम ३(३अ) 
अन्वये पवलींत्रबत कालाविीसाठी १५% व्याि ऊस परुवठादार ितेकऱ याींच्या 
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बँक खात्यामध्ये िमा करावे असे आदेशित केले आहे. तथापप, १८ 
कारखान्याींनी १५% व्यािाची रक्कम ऊस परुवठादार ितेकऱयाींच्या बँक 
खात्यात िमा केलेली नाही. त्यामळेु सदर प्रकरणी थकीत व्याि अदा 
करणेबाबत ऊस तनयींिण आदेि १९६६ चे कलम ३(८) अन्वये ददनाींक 
२४/०१/२०२२ व १४/०२/२०२२ रोिी साखर आयकु्तालयामध्ये सनुावणी घेण्यात 
आललेी असनू सदर सनुावणीस सींबींर्ित कारखान्याींसह यार्चकाकत ेउपजस्थत 
होत.े  
 हींगाम २०२०-२१ मध्ये पवलींबाने एर्आरपी अदा केल्यामळेु पवलींत्रबत 
कालाविीसाठी १५% व्याि शमळावे याबाबत आणण ितेकऱ याींकडून करारपि 
शलहून घेत असल्याबाबत श्री.प्रल्हाद इींगोले याींनी मा.उच्च न्यायालय मुींबई 
खींडपीठ औरींगाबाद येथ ेिनदहत यार्चका क्रमाींक १०७/२०२१ दाखल केलेली 
असनू सदरची बाब न्यायप्रपवष् आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

िामठी (जर्.नागपूर) तालुक्यातील िृषीपांप ग्राहिाांिडून र्ादाच े 
विद्युत देयिे आिारल्याबाबत 

  

(२३) * १३३२८ डॉ.पररणय फुिे : सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) पेंच प्रकल्पाच्या उिव्या कालव्याींतगित कामठी (जि.नागपरू) मिील मौि े
गमुथी, खापा, लोणखैरी, ताींदळुवाणी, र्चचोली, घोगली, नाींदा या गावात 
ितेीला पाणीपरुवठा करण्याकररता समुारे ६०० कृषी पवद्यतु पींप आहेत,     
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, दोन वषािपवूी या भागातील कालवा वेगवेगळया कारणास्तव 
बींद असल्यामळेु कृषी पींप बींद ठेवण्यात आले असतानाही ितेकऱयाींकडून िादा 
वीिेच्या देयकाची आकारणी करण्यात आली असल्याच्या तक्रारी ितेकऱयाींनी 
महापवतरणकड ेकेल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
चौकिीच्या अनषुींगाने सदर कृषीपींपाची तपासणी करून सिुाररत वीि देयके 
आकारणी करण्याच्या दृष्ीने िासनाने कोणती कायिवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. नननतन राऊत : (१) हे अींित: खरे आहे. 
 मौिा गमुथी, खापा, लोणखैरी, ताींदळुवाणी, र्चचोली, घोगली, नाींदा 
या गावाींमध्ये एकूण ३८९ कृषी पवद्यतु पींप आहेत. परींत ु सींपणूिपणे 
कालव्यावर अवलींबनु असे एकूण ४२ कृषी पवद्यतु पींप आहेत. 
(२) हे अींित: खरे आहे. 
 दोन वषािपवूी या गावाींतील कृषी पवद्यतु पींप महापवतरणतरे् बींद 
करण्यात आले नव्हत.े सदर कृषीपींप वीि ग्राहक कालव्याचे पाणी िरी बींद 
असले तरी पयाियी िलशसींचनासाठी महापवतरणची वीि वापरत असल्याने 
त्याींना मी्र वरील अींक वाचनानसुार देयके ददली िातात. काही ितेकऱयाींच्या 
ययादा वीि देयकाच्या तक्रारी महापवतरणला प्राप्त झाल्या होत्या. त्यापकैी 
२१ कृषीपींप वीि ग्राहकाींच्या वीि देयकात स्थळ तपासणी करुन दरुुस्ती 
करण्यात आली आहे. 
(३) कृषी वीि देयकाबाबत तक्रारी असणाऱया ितेकऱयाींच े स्थळ तनरीक्षण 
करुन वीि देयकामध्ये दरुुस्ती करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 ----------------- 
  

ऐरोली, निी मुांबई येथील डीपी बॉक् स ि विद्युत खाांबािरील 
लोंबिळणाऱ या विद्युत िाहहन् याांमुळे नागररिाांच् या 

 र्ीवितास धोिा ननमाचण झाल्याबाबत 
  

(२४) * १२१२० श्री.रमेशदादा पाटील : सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) नवी मुींबई महानगरपाशलकेच् या ऐरोली पवभागातील यादव नगर 
झोपडप््ी पररसरात डीपी बॉक् स व पवद्यतु खाींबावरील लोंबकळणाऱ या  
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पवद्यतु वादहन् याींमळेु वीि परुवठा खींडडत होण् याचे प्रकार घडत असल्याचे 
ददनाींक १० िानेवारी, २०२२ रोिी वा त् यासमुारास तनदििनास आले आहे,     
हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदर दठकाणी लोंबकळणाऱ या पवद्यतु वादहन् याींमळेु 
नागररकाींच् या िीपवतास िोका तनमािण झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, सदर पररसराची िासनाने पाहणी केली आहे काय, असल्यास, 
पाहणीनसुार िासनाने कोणती कायिवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

डॉ. नननतन राऊत : (१) हे अींित: खरे आहे. 
नवी मुींबई महानगरपाशलकेच्या अींतगित असलेल्या महापवतरणच्या 

ऐरोली पवभागातील यादवनगर झोपडप््ी पररसरात डीपी बॉक्स व पवद्यतु 
खाींबावरील लोंबकळणाऱया पवद्यतु वादहन्या डडसेंबर २०२१ मध्ये बदलण्यात 
आलेल्या आहेत. त्यामळेु वीि परुवठा खींडडत होण्याचे प्रमाण कमी झालेले 
आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
 याबाबत ददनाींक ११/०१/२०२२ रोिी दैतनक लोकमत वतिमानपिात 
“ऐरोलीत पवद्यतु ताराींचा पवळखा” अिा मथळ्याखाली बातमी प्रशसध्द झाली 
होती. बातमी प्रशसध्द झाल्यानींतर त्यादठकाणचा सव्हे केला असता कोणताही 
िॉक लागण्याची िोकादायक पररजस्थती आढळून आली नाही. तसेच तथेे 
बसपवण्यात आलेले सहाही कर्डर पपलर सधु्दा सजुस्थतीत आढळून आले. 
(३) सींबींर्ित दठकाणाची पाहणी केली असता, पवद्यतु खाींबावरील वादहन्या 
िुन्या व िीणि झाल्यामळेु त्या वारींवार तु् तात, असे तनदििनास आल ेआहे. 
िीणि झालले्या ६०० मी्र लघदुाब उपरी तार वादहनीपकैी ४५० मी्र 
लाींबीच्या वादहनीचे काम R & M योिनेंतगित डडसेंबर, २०२१ मध्ये पणूि 
करण्यात आले आहे. उविररत काम प्रगतीपथावर आहे. 
 तसेच भपवषयात होणाऱया पवद्यतु अपघाताची िक्यता लक्षात घेऊन 
प्रत्यक्ष झोपडी/घराींवरुन िाणाऱया लघदुाब उपरीतार वादहनीचे भशुमगत 
वादहनीमध्ये रुपाींतरीत करण्यासाठीचा प्रस्ताव कें न्द्र िासनाच्या पवतरण क्षेि 
सिुारणा योिनेंतगित प्रस्तापवत करण्यात आला आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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राष्ट्रीय चक्रीिादळ धोिे ननिारण िायचक्रम फेर्–२ अांतगचत 
महावितरणच्या अनतररक्त आधथचि प्रिल्पाांना मांरु्री ममळणेबाबत 

  

(२५) * १३३२२ श्री.विलास पोतनीस, श्री.सनुनल मशांदे : सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राषरीय चक्रीवादळ िोके तनवारण कायिक्रम रे्ि–२ अींतगित िासनाने 
महापवतरणला ददनाींक १२ िून, २०२० रोिीच्या पिान्वये अततररक्त आर्थिक 
प्रकल्प अहवाल सादर करण्याबाबत कळपवले होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महापवतरणने ०६ मींडळाकररता (पणे, रत्नार्गरी, शस ींिुदगुि, 
वािी, वसई व पालघर) रुपये २७८४.२७ को्ी अततररक्त आर्थिक प्रकल्प 
अहवाल ददनाींक ३ सप् े्ंबर, २०२० रोिी वा त्या समुारास िासनास 
मींिुरीकररता सादर करूनही िासनाने मींिुरी ददली नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढळून आले, त्यानुषींगाने महापवतरणने सादर केलेल्या ६ मींडळाचा 
अततररक्त आर्थिक प्रकल्प अहवालास मींिुरी देण्याबाबत कोणती कायिवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. नननतन राऊत : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे अींित: खरे आहे. 
 तनसगि चक्रीवादळानींतर, राषरीय चक्रीवादळ िोके तनवारण 
प्रकल्पामध्ये सागरी ककनार प््ीलगतच्या उविररत गावाींचा समाविे 
करण्यासाठी रुपये २७८४.२७ को्ीचा अततररक्त तनिीचा प्रस्ताव 
महापवतरणव्दारे िासनाकड े ददनाींक ०३/०९/२०२० रोिी अग्रेपषत करण्यात 
आला आहे. तोक्त े चक्रीवादळानींतर रुपये १११६.५२ को्ीच्या तनिीचा 
अततररक्त प्रस्ताव िासनास ददनाींक १०/०६/२०२१ रोिीच्या पिान्वये सादर 
झाला आहे. 
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 मदत व पनुविसन पवभागाच्या िासन तनणिय क्र. आव्यप्र-२०२१/ 
प्र.क्र.१७६/ आव्यप्र-१, ददनाींक १० नोव्हेंबर, २०२१ नसुार कोकण 
ककनारप््ीवरील जिल््यात चक्रीवादळासारख्या नसैर्गिक आपत्तीमळेु होणारे 
नकुसान पवचारात घेऊन “कोकण आपत्ती सौम्यीकरण प्रकल्प” राबपवण्यास 
मींत्रिमींडळाने तत्वत: मान्यता ददलेली असनू या प्रकल्पात भशूमगत पवद्यतु 
वादहनीचे काम अींतभुित करण्यात आले आहे.  
(३) व (४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

आांबेत (ता.पहसळा, जर्.रायगड) खाडीिरील बांधाऱयाची 
 दरुुस्ती िरण्याबाबत  

  

(२६) * १२२४८ श्री.र्यांत पाटील : सन्माननीय खार र्ममनी वििास मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) आींबेत (ता.म्हसळा, जि.रायगड) खाडीवरील बींिाऱयाला भगदाड पडल्याने 
शलपणी वावे, खारगाव, आमिते, शलपणी वावे मोहल्ला, बौध्दवाडी येथील 
समुारे ३०० एकर भातितेीत खारे पाणी शिरल्यामळेु ितेकऱयाींच े नकुसान 
झाले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, गत काही ददवसाींपवूी आींबेत त े शलपणी वावे (ता.म्हसळा, 
जि.रायगड) या १२ कक.मी.च्या प््यात लहान मोठे बींिारे बाींिले असनू या 
बींिाऱयाींचे पपर्चींग (झुकाव) ढासळल्याने ग्रामस्थाींनी खारभमूी तसेच 
लघपुा्बींिारे पवभागाच्या अर्िकाऱयाींना पिव्यवहार करून सदर बाब 
तनदििनास आणून ददली होती, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, आींबेत त े शलपणी वावे (ता.म्हसळा) या १२ कक.मी. 
प््यातील नादरुूस्त बींिाऱयाींमळेु भातितेीनींतर लावलेल्या पाव्ा, हरभरा, 
मगु, तरु आदी पपकाींचेही नकुसान झाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन बींिाऱयाींच े पपचीींग 
दरुूस्तीचे काम करण्याबाबत तसेच खारे पाणी ितेात शिरल्यामळेु भातितेी 
तसेच इतर पपकाींच्या झालेल्या नकुसानीची भरपाई ितेकऱयाींना शमळावी 
यादृष्ीने कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.विर्य िडटे्टीिार : (१) होय. अींित: खरे आहे. 
 रायगड जिल््यातील म्हसळा तालकु्यातील आींबेत त े शलपणी, वावे, 
खारगाींव, शलपणीवाव े मोहल्ला, बौध्दवाडी, आमिते या भागात आींबेत 
(बाणको्) खाडीवर बानमुररयम, आमिते व सींदेरी या खारभमूी योिना 
आहेत.  

या तीन योिनाींपकैी आमिते या खारभमूी योिनेची तातडीच्या 
दरुुस्तीची कामे पवस्तार व सिुारणा लेखाशिषांतगित हाती घेऊन योिनेचे क्षेि 
बार्ित होणार नाही, याची दक्षता घेण्याींत आली आहे. सद्य:जस्थतीत ही 
योिना सजुस्थतीत आहे.  

बानमुरीयम या खारभमूी योिनेस अततवषृ्ीमळेु िलु,ै २०२१ ला 
आलेल्या परुात खाींड गेली होती. सद्य:जस्थतीत सदर खाींडीचे दरुुस्तीचे काम 
हाती घेतले असनू क्षिे नापीक होणार नाही याची दक्षता घेण्यात येत आहे. 
तसेच या योिनेची सींपणूि नतुनीकरणाच्या कामाची तनपवदा प्रकक्रया 
प्रगतीपथावर असनू, तनपवदा प्रकक्रया पणूि होताच काम हाती घेण्याचे तनयोिन 
आहे. सदर काम पणूि झाल्यानींतर योिनेचे ३६ हेक््र क्षेि सींरक्षक्षत होणार 
आहे.  

सींदेरी खारभमूी योिनेचे काम सींबिीत ठेकेदाराने पणूि न केल्यामळेु 
दींडात्मक कायिवाही करुन तसेच तनपवदा अींततम करुन उविररत काम सिुाररत 
अींदािपिकानसुार हाती घेण्याचे तनयोिन केले आहे.  
(२) होय. अींित: खरे आहे. 
 ग्रपु ग्रामपींचायत शलींपणीवावे, ता.म्हसळा याींनी ददनाींक २४/११/२०२१ 
च्या पिान्वये मररयमखार येथील खारभमूी बींिाऱयाची नादरुुस्ती व उघाडी 
दरूुस्तीची बाब खारभमूी पवभागाच्या तनदििनास आणून ददलेली आहे.  
 मररयमखार हा भाग बानमुरीयम खारभमूी योिनेच्या पनु:प्रापीत 
क्षेिात येत असनू सद्य:जस्थतीत या योिनेच्या खाींडीचे दरुुस्तीचे काम हाती 
घेतले असनू क्षेि नापीक होणार नाही याची दक्षता घेण्यात येत आहे. तसेच 
उघाडीच्या दरुुस्तीचे काम उपलब्ि तनिीतनू हाती घेण्यात येत आहे. या 
योिनेच्या सींपणूि नतुनीकरणाच्या कामाची तनपवदा प्रकक्रया प्रगतीपथावर 
असनू, तनपवदा प्रकक्रया पणूि होताच काम हाती घेण्याच ेतनयोिन आहे. 
(३) होय. अींित: खरे आहे.  
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 बानमुररयम या योिनेच्या, भातितेीनींतर लावलेल्या काही पनु:प्रापपत 
क्षेिातील पपकाींचे नकुसान झाले होत.े तथापप, बाींिाला गेलेल्या खाींडीचे 
दरुुस्तीचे काम हाती घेतले असनू क्षिे नापीक होणार नाही याची दक्षता 
घेण्यात येत आहे. 
(४) मदु्दा क्र.१ नसुार प्रश्नात नमदू केलेल्या ३ योिनाींची कामे पणूि 
करण्याबाबत कायिवाही करण्यात येत आहे. 
 भातितेी पपकाच ेशलपणी, वावे, खारगाव, आमिते येथील ितेकऱयाींच े
पींचनामे करुन नकुसान भरपाई अदा करण्यात आली असल्याच ेतहशसलदार, 
म्हसळा व तालकुा कृषी अर्िकारी, म्हसळा-रायगड याींनी कळपवले आहे.  
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

अनुसूधचत र्ातीच्या महाविद्यालयीन विद्यार्थयाांना मशष्ट्यितृ्तीसाठी 
ऑनलाईन नोंदणी िरण्यास मुदतिाढ देण्याबाबत 

  

(२७) * १२५१५ अॅड.ननरांर्न डािखरे, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.प्रसाद लाड, 
डॉ.पररणय फुिे, डॉ.रणजर्त पाटील : सन्माननीय सामाजर्ि न् याय मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कें द्र व रायय िासनाकडून सींयकु्तपणे अनसुरू्चत िातीच्या 
महापवद्यालयीन पवद्यार्थयांना शिषयवतृ्ती प्रदान केली िात ेमाि यींदा राययात 
या ग्ातील ३० ्क्के पवद्यार्थयांनीच आतापयतं शिषयवतृ्तीसाठी ऑनलाईन 
नोंदणी केली असनू नोंदणी न केल्यास कें द्र िासन शिषयवतृ्तीसाठी अनदुान 
देणार नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शिषयवतृ्ती नोंदणीसाठी ददनाींक १२ िानेवारी, २०२२ हा 
नोंदणीकररता अींततम ददवस असल्यामळेु नोंदणी होऊ न िकलेले बहुताींि 
पवद्याथी शिषयवतृ्ती शमळण्यापासनू वींर्चत रादहले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढळून आले, त्यानषुींगाने ऑनलाईन नोंदणी करण्यापासनू वींर्चत 
असलेल्या पवद्यार्थयांना नोंदणी करता यावी याकररता मदुतवाढ देण्याबाबत 
िासनाने कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.धनांर्य मुांड े: (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही.  
(३) कोपवड-१९ महामारीचा प्रादभुािव राययात सविि असल्याने चाल ूिकै्षणणक 
वषि २०२१-२०२२ मध्ये महापवद्यालये व त्यामध्ये राबपवण्याींत येणारी 
अभ्यासक्रमाींची प्रवेि प्रकक्रया उशिराने चाल ूझाली आहे. त्याअनषुींगाने चाल ू
िकै्षणणक वषािकररताचे शिषयवतृ्तीच े अिि रायय िासनाच्या महाडीबी्ी 
पो ि्लवर ऑनलाईन नोंदणीकृत करण्याकररता ददनाींक १५ डडसेंबर, २०२१ 
पासनू सपुविा उपलब्ि करून देण्यात आलेली असनू आिपयतं त्यास एकूण 
सहा वेळा मदुतवाढ देण्यात आलेली आहे. आता पवद्यार्थयांच्या व पालकाींच्या 
वाढत्या मागणीच्या अनषुींगाने चाल ूिकै्षणणक वषािकररताचे शिषयवतृ्तीच ेअिि 
ऑनलाईन नोंदणीकृत करण्याकररता ददनाींक ७ माचि, २०२२ पयतं मदुतवाढ 
देण्यात आलेली आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

शहापूर (जर्.ठाणे) तालुक्यातील गािे/ पाड ेमुलभूत  
सोयी-सुविधाांपासून िांधचत असल्याबाबत 

  

(२८) * १३२१५ श्री.प्रसाद लाड, अॅड.ननरांर्न डािखरे, श्री.प्रविण दरेिर, 
डॉ.पररणय फुिे : सन्माननीय आहदिासी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) िहापरू (जि.ठाणे) तालकु्यातील बोरितेी, लोभीपाडा, साकडबाव, तळयाची 
वाडी, अिई ठाकूरपाडा, वेहलोंड-ेसाप्ेपाडा, असोंडी-तईचीवाई, े्ंभा-आींत्रबवली, 
कोठारी-वे्ा, रु्गाळे-वरसवाडक्ष, अिनपू-दापरूमाळ, शिरोळ-सावरकू्, उींब्रई-
कातकरी वस्ती या १२ आददवासी गाव/ पाड्याींमध्ये आिशमतीस रस्त े
बाींिलेले नसल्यामळेु िहरात िाण्याकररता आददवासी गावातील हिारो 
ग्रामस्थाींना व पवद्यार्थयांना पायवा्ेने रोि ७ त े८ कक.मी.चा प्रवास करावा 
लागत असनू, ग्रामस्थाींना अनेक अडचणीींना सामोरे िावे लागत असल्याच ेव 
बहुताींि पवद्यार्थयांनी िालेय शिक्षण अििव् सोडून ददल्याचे तसेच सदर 
गावाींचा पावसाळयात िहरी भागािी सींपकि  तु् ल्याने त्याींच्या दैनींददन 
िीवनावर पवपररत पररणाम होत असल्याचे तनदििनास आल ेआहे, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर १२ आददवासी गाव/पाड ेआरोग्य, शिक्षण, रोिगार आदी 
सोयी सवलती पासनू वींर्चत असल्याने, सदरहू गावातील आददवासीींनी वारींवार 
मा.आददवासी पवकासमींिी, मा.साविितनक बाींिकाममींिी, मा.पालकमींिी, ठाणे 
जिल्हा, प्रिान सर्चव व साविितनक बाींिकाम पवभाग (रस्त)े याींचेकड े
तनवेदनाद्वारे पाठपरुावा करून तसेच आींदोलने केली आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, िासनाच्या एकूण अथिसींकल्पापकैी ९ ्क्के तनिी हा 
आददवासी पवकास पवभागाच्या योिनाींसाठी खचि करणे बींिनकारक असतानाही 
उक्त तनिीचा योग्य वापर न झाल्याने तसेच तनिीमध्ये गरैव्यवहार होत 
असल्याने रस्त्याींच्या कामाींकड ेदलुिक्ष होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
चौकिीच्या अनषुींगाने िहापरू तालकु्यातील १२ गाव/पाड्याींमध्ये रस्त ेतयार 
करून त े मखु्य रस्त्याला िोडून दळणवळण्याच्या सपुविा उपलब्ि करून 
देण्याच्या दृष्ीने कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
अॅड. िे.सी.पाडिी : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) व (४) आददवासी पवकास पवभागाकडून आददवासी उपयोिनेतींगित 
करण्यात येणारी रस्त्याींची कामे ही साविितनक बाींिकाम पवभाग, ग्रामपवकास 
पवभाग याींसारख्या पवभागाींच्या योिनाींसाठी परुक स्वरुपाची योिना असल्याने 
या पवभागामार्ि त आददवासी भागातील रस्त्याींना मयािदीत स्वरुपात तनिी 
देण्यात येतो.  

सन २०२१-२०२२ या पवत्तीय वषािमध्ये लेखािीषि ५०५४५११७ अींतगित 
िहापरू तालकु्यातील रुपये ८.३० को्ी इतक्या रुपयाींच्या २३ रस्त्याींच्या 
कामाींना तसेच लखेािीषि ३०५४२७२२ अींतगित रुपये १.८० को्ी इतक्या 
रुपयाींच्या १६ रस्त्याींच्या कामाींना मान्यता देण्यात आललेी आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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सामाजर्ि न्याय विभागाच्या अपांग शाळेतील सफाई िामगार, 
िाळर्ीिाहि ि पहारेिरी पदाांना ननयममत  

िेतनशे्रणी लागू िरण्याबाबत 
  

(२९) * १३०४४ डॉ.प्रज्ञा साति, श्री.विलास पोतनीस, श्री.सनुनल मशांदे : हदनाांि 
२३ डडसेंबर, २०२१ रोर्ी सभागहृाच्या पटलािर ठेिण्यात आलेल्या अताराांकित 
प्रश्नोत्तराांच्या यादी क्रमाांि १ मधील प्रश्न क्रमाांि ३४७६ ला हदलेल्या 
उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय सामाजर्ि न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) राययातील सामाजिक न्याय पवभागामार्ि त चालपवण्यात येणाऱ या अपींग 
िाळेत सर्ाई कामगार, काळिीवाहक व पहारेकरी या पदाींना तनयशमत 
वेतनशे्रणी देण्याबाबत िासनस्तरावर सरुु असलेली कायिवाही पणूि झाली आहे,   
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर पदाींना तनयशमत वेतनशे्रणी देण्याची मागणी िाळा 
व्यवस्थापनाने मा.सामाजिक न्याय मींिी महोदयाींकड े ददनाींक १ िानेवारी, 
२०२२ रोिी वा त्या समुारास केली असनू, या तनयशमत वेतनशे्रणीच े
सविसािारण स्वरुप काय आहे व त्याचा िासन तनणिय किीपयतं तनगिशमत 
करण्यात येणार आहे, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढळून आले, त्यानुषींगाने राययातील सामाजिक न्याय पवभागामार्ि त 
चालपवण्यात येणाऱया अपींग िाळेतील ग्-ड मिील पदाींना तनयशमत 
वेतनशे्रणी लाग ूकरण्याबाबत िासनाने कोणती कायिवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.धनांर्य मुांड े: (१) नाही. 
 या प्रकरणी िासन स्तरावर कायिवाही सरुु आहे. 
(२) व (३) मा.ॲड.आशिष ियस्वाल, पव.स.स. याींचे ददनाींक १८/०१/२०२२ 
रोिीचे ददव्याींग िाळेतील सर्ाईगार, पहारेकरी व मदतनीस याींना सेवेत 
कायम करुन पणूि वेतनशे्रणी लाग ू करण्याबाबत पि िासनास प्राप्त झाले 
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आहे. त्यानषुींगाने ददव्याींग िाळेतील सर्ाईगार, पहारेकरी व मदतनीस याींना 
सेवेत कायम करुन पणूि वेतनशे्रणी लाग ू करण्याबाबतची कायिवाही िासन 
स्तरावर सरुु आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
  
राज्यातील विमुक्त र्ाती ि भटक्या र्माती प्रिगाचच्या आश्रमशाळाांना 
शैक्षणणि ि इतर मुलभूत सोयी-सुविधा उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

  

(३०) * ११८४१ श्री.सदामशि खोत, श्री.गोवपचांद पडळिर, श्री.नागोराि 
गाणार : हदनाांि २३ डडसेंबर, २०२१ रोर्ी सभागहृाच्या पटलािर ठेिण्यात 
आलेल्या अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या यादी क्रमाांि ५ मधील प्रश्न क्रमाांि ९९१३ 
ला हदलले्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय इतर मागास बहुर्न िल्याण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राययातील पवमकु्त िाती व भ्क्या िमाती प्रवगािच्या आश्रमिाळाींमध्ये 
मलूभतू सोयी- सपुविाींचा अभाव असनू, िासनाकडून अल्प आहार भत्ता 
उपलब्ि होणे तसेच िाळाींमध्ये स्वयींपाकी, पहारेकरी, प्रयोगिाळा पररचर, 
वसततगहृ प्रमखु (रेक््र) याींसारखी पदे ररक्त असल्याने, आश्रमिाळेतील 
मलुाींना अनेक समस्याींना सामोरे िावे लागत असल्याची बाब माहे रे्ब्रवुारी, 
२०२२ च्या ततसऱया सप्ताहात वा त्या समुारास तनदििनास आली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, बहुताींि आश्रमिाळाींमध्ये उच्च माध्यशमक वगाितील पवज्ञान 
िाखेकररता भौततकिास्ि व रसायनिास्ि या पवषयाींच्या शिक्षकाींच्या नेमणकुा 
झाल्या नसल्यामळेु पवद्यार्थयांचे िकै्षणणक नकुसान होत आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, भ्क्या पवमकु्त िाती व इतर प्रवगािकररता असलेल्या 
आश्रमिाळाींमिील समस्या तातडीने सोडपवण्याबाबत मा.मींिी (इमाबक) याींच्या 
अध्यक्षतखेाली ददनाींक १९ िानेवारी, २०१९ रोिी वा त्यासमुारास बठैक 
घेण्यात आली असल्याची बाब तनदििनास आली असनू उक्त बठैकीत घेण्यात 
आलेल्या तनणियाची अींमलबिावणी करण्याबाबतची सद्य:जस्थती काय आहे, 
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(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन राययातील पवमकु्त 
िाती व भ्क्या िमाती प्रवगािच्या आश्रमिाळाींचा दिाि सिुारणेबाबत व 
पवद्यार्थयांना िकै्षणणक व इतर मलूभतू सोयी-सपुविा तातडीने उपलब्ि करुन 
देण्याच्यादृष्ीन े तसेच आश्रमिाळाींमिील स्वयींपाकी, पहारेकरी, प्रयोगिाळा 
पररचर, वसततगहृ प्रमखु (रेक््र) इ. ररक्त पदे भरण्याच्यादृष्ीने कोणती 
कायिवाही अथवा उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विर्य िडटे्टीिार : (१), (२), (३), (४) व (५) माहे माचि, २०२० मध्ये 
कोरोना साथरोगाचा प्राद्रभुािव वाढल्यानींतर िासनाने लॉकडाउन लाग ुकेल्याने 
पविाभि प्रवगािच्या आश्रमिाळा बींद होत्या. कोरोना साथीच्या पदहल्या, 
दसुऱया ्प्प्यात प्रादुिभाव कमी झाल्याने तनबिं शिर्थल झाल्यानींतर यया 
काळात आश्रमिाळा सरुु होत्या त्या सींपणूि काळातील तसेच सन २०२१-२०२२ 
या िकै्षणणक वषाितील पवद्यार्थयांचे ६० ्क्के पररपोषण अनदुान व सींस्थाींच े
इतर वेतनेतर अनदुान िासनाने वेळोवेळी पवतरीत केले आहे.  
 पवद्याथी प्सींख्या कमी झाल्याने काही सींस्थाींमध्ये 
शिक्षक/शिक्षकेतर कमिचारी अततररक्त ठरल्याने त्या शिक्षकाींचे अन्य 
सींस्थाींमध्ये समायोिन करण्याबाबत िासन तनणिय ददनाींक १६/१०/२०१२ 
नसुार समायोिनाच ेिासनाचे िोरण आहे. तसेच कोरोना काळात िासनाचा 
महसलू कमी झाल्यामळेु आणण पवत्त पवभागाचा िासन तनणिय ददनाींक 
०४/०५/२०२० व ददनाींक २१/०६/२०२१ अन्वये िासनाच्या खचािवर व 
पदभरतीवर तनबिं लाग ू करण्यात आले, त्यामळेु काही आश्रमिाळाींमध्ये    
पदे ररक्त आहेत. ही बाब पवचारात घेऊन स्वयींपाकी, पहारेकरी, वसततगहृ 
अिीक्षक यासारखी सींवगितनहाय अत्यावश्यक पदे भरण्याबाबतचा       
प्रस्ताव सींचालक, (इतर मागास बहुिन कल्याण सींचालनालय), पणेु      
याींनी िासनास तातडीने सादर करण्याच्या सचूना देण्यात आल्या      
आहेत.  
 

----------------- 
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महाड (जर्.रायगड) तालुक्यातील पुरग्रस्ताांना शासिीय 
 मदत ममळणेबाबत  

  

(३१) * १२२०१ श्री.र्यांत पाटील : सन्माननीय आपत्ती व्यिस्थापन मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महाड (जि.रायगड) तालकु्यात ददनाींक २२ व २३ िुल,ै २०२१ रोिी वा 
त्यासमुारास झालेल्या महापरूात ४ हिार ४४६ परूग्रस्त बार्ित असल्याच े
िासकीय पींचनाम्याद्वारे तनदििनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िासकीय पींचनामे केलेल्या यया परूग्रस्ताींकडील मळू कागदपि 
परूात नष् झाल्याने त्याींना िासकीय मदत नाकारण्यात आली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
चौकिीच्या अनषुींगाने परुावे नष् झालेल्या परूग्रस्ताींना िासकीय मदत 
देण्यासाठी कोणती कायिवाही वा उपाययोिना करण्यात आल्या वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे ? 
  
श्री.विर्य िडटे्टीिार : (१) अींित: खरे आहे. 
 महाड तालकु्यात ददनाींक २२/०७/२०२१ व ददनाींक २३/०७/२०२१ रोिी 
आलेल्या महापरुामध्ये १५४२९ इतक्या व्यक्तीींच्या मालमते्तचे व ९८३० 
व्यक्तीींच्या मालमते्तचे अिा एकूण २६२६७ इतक्या व्यक्ती बार्ित झालेल्या 
आहेत. 
(२) खरे नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद् भवत नाही.  

----------------- 
  
हहांगोली जर्ल््यातील शतेिऱयाांना महात्मा र्ोतीराि फुले िर्चमुक्ती 

योर्नेचा लाभ ममळण्याबाबत 
  

(३२) * १३२२६ डॉ.प्रज्ञा साति, डॉ.िर्ाहत ममझाच, श्री.अमभजर्त िांर्ारी, 
श्री.रार्ेश राठोड : सन्माननीय सहिार मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
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(१) दहींगोली जिल््यात महात्मा िोतीराव रु्ले कििमकु्ती योिनेच्या 
लाभासाठी ददनाींक १५ डडसेंबर, २०२१ ची िासनाने ददलेली अींततम मदुत 
सींपली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, दहींगोली जिल््यात िासनाच्या पो ि्लवर या योिनेतील आिार 
प्रमाणणकीकरण झालले्या २६६३ ितेकऱयाींना अद्यापही कििमकु्ती शमळाली 
नसनू त्याींचे भपवतव्य पो ि्लवर अवलींबनू असल्याच े ददनाींक १६ िानेवारी, 
२०२२ रोिी वा त्यासमुारास तनदििनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यासींदभाित िासनाने चौकिी करुन सदरील वींर्चत ितेकऱयाींना 
या योिनेचा लाभ देण्याबाबत कोणती कायिवाही केली आहे वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.शामराि ऊफच  बाळासाहेब पाटील : (१) नाही.  
(२) व (३) महात्मा िोतीराव रु्ले कििमकु्ती योिना २०१९ अींतगित दहींगोली 
जिल््यातील ९४,७४४ ितेकऱयाींनी आिार प्रमाणीकरण केलेले आहे, त्यापकैी 
९२,६४२ ितेकऱयाींना रुपये ६०१.२१ को्ी इतका कििमकु्तीचा लाभ देण्यात 
आला असनू उविरीत ितेकऱयाींना लाभ देण्याची प्रकक्रया सरुू आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

महाराष्ट्र विधानपररषद 
______________________________________________________ 
मुद्रणपूवि सवि प्रकक्रया महाराषर पविानमींडळ सर्चवालयाच्या सींगणक यींिणेवर करण्यात आली आहे. 

मुद्रण: िासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई. 


