
महाराष्ट्र विधानसभा 
पहहले अधधिेशन, २०२२ 
--------------------------------------------- 

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

सोमिार, हदनाांि १४ माचच, २०२२ / फाल्गनु २३, 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 - ४० 
------------------------------------- 

   
राज्यातील इतर मागास प्रिगाचतील विद्यार्थयाांसाठी  

िसनतगहृ बाांधण्याबाबत 
  

(१) * ४२७३० श्री.समाधान अिताड े (पांढरपरू) : सन्माननीय इतर मागास 
बहुर्न िल्याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) इतर मागासवगग, ववमकु्त जाती, ववमकु्त जमाती आणि ववशषे मागास 
प्रवगागतील ववद्यार्थयाांसाठी राज्यात ७२ वसततगहेृ सरुू करण्याची घोषिा 
शासनाने केली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर घोषिा करुनही अद्यावप एकही वसततगहृ बाींधल ेगले े
नसल्याने ववद्यार्थयाांमध्ये नाराजीचे वातावरि पसरले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, सदरहू वसततगहेृ सरुू करण्याच्या दृष्ीन े शासनाने कोिती 
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 

श्री. विर्य िडटे्टीिार : (१), (२) व (३) कें द्र शासनाच्या बाब ूजगजीवनराम छात्र 
आवास योजनेतनू ममळिाऱ्या अर्गसहाय्यातनू राज्यातील इतर मागासवगागतील 
मॅट्रीकोत्तर मशक्षि घेिाऱ्या मलुाींसाठी १८ व मलुीींसाठी १८ अस ेएकूि ३६ 
वसततगहेृ सरुू करण्याबाबत शासन तनिगय क्रमाींक – इमाव – २०१६ / प्र.क्र.५८ / 
ववजाभज-१, दद.३०.०१.२०१९ अन्वये मान्यता देण्यात आली आहे. सदर 
योजनेंतगगत वसततगहृासाठी शासकीय जमीन उपलब्ध झालेल्या नागपरू, 
अहमदनगर, वामशम व यवतमाळ या जजल्हयाींचे प्रस्ताव कें द्र शासनास 
मान्यतसेाठी पाठववण्यात आल ेअसनू कें द्र शासनाने उपजस्र्त केलले्या त्रु् ीींची 
पतुगता करण्याची कायगवाही करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
 मेहिर (जर्.बुलढाणा) तालुक्यातील ग्रामीण भागात महावितरण िां पनीने 
घरगुती िीर् ग्राहिाांचा थिबािी अभािी िीर् पुरिठा खांडीत िेल्याबाबत 
 (२) * ४१४३५  श्री.सांर्य रायमलुिर (मेहिर) : सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मेहकर (जज.बलुढािा) तालकु्यातील ग्रामीि भागात महाववतरि कीं पनीने 
वीज बील न भरल्याने ६०० घरगतुी मी्र काढून नेण्यात आल्याची बाब माहे 
जानेवारी, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशगनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अनेक ग्राहक ्प्पप्पया्प्पप्पयाने वीज बील भरण्यासाठी तयार 
असनूही महाववतरि कीं पनीने घरगतुी वीज मी्र काढून घेतल्यामळेु पररक्षा 
कालावधीत ववद्यार्थयाांच ेशकै्षणिक नकुसान होत असनू नागरीकही त्रस्त झाल े
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू वीज ग्राहकाींना वीज बबल भरण्याकररता शासनाकडून 
कोित्या सवलती देण्यात येिार आहेत तसेच खींडीत वीज परुवठा तनयममत सरुु 
करण्याबात कोिती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
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डॉ. नननतन राऊत : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
     माहे जानेवारी, २०२२ मध्ये महाववतरि कीं पनीच्या एकूि ११४ घरगतुी 
ववज ग्राहकाींचा वीज परुवठा र्कबाकी न भरल्यामळेु कायम स्वरुपी खींडीत 
करण्यात आला. 
(२) हे खरे नाही. 
     माहे जानेवारी, २०२२ दरम्यान र्कबाकी वसलुी मोहीम सींपिूग मेहकर 
उपववभागात राबववण्यात आली. सदर मोहीमेअींतगगत र्कबाकी असलेल्या 
घरगतुी, वाणिजज्यक व औद्योगगक ग्राहकाींकड े असलेल्या र्कबाकीमळेु 
ववजपरुवठा खींडीत करण्याची कारवाई करण्यात आली. 
(३) महाववतरितरे्फ वीज ग्राहकाींना र्कीत वीज बबल हप्पताने भरण्याची सवुवधा 
माचग, २०२२ पयांत उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. र्कबाकीदार वीजग्राहकाींने 
वीजबबलाचा व पनुजोडिी आकार (Reconnection Charges) भरल्यानींतर 
वीज परुवठा पवूगवत करण्यात येतो त्याचप्रमािे कायमस्वरुपी ववजपरुवठा खींडडत 
केलेल्या ग्राहकाींनी ववजपरुवठा खींडीत केल्याचे तारखेपासनू ६ मदहन्याच्या आत 
पनुजोडिी आकारासह सींपिूग र्कबाकी रकमेचा भरिा केल्यानींतर सदर 
ग्राहकाींचा वीजपरुवठा पवुगवत करण्यात येतो. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
  
नामशि शहरात ि जर्ल्हयाांतगचत रुद्रा मसस्टीम एर्न्सीिडून चिुीचे मीटर 

ररडीांग घेऊन िीर् ग्राहिाांची िेलेली फसिणूि 
  

(३) * ३९५५८ अॅड.राहुल हढिले (नामशि पिूच) : सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नामशक शहरात व जजल्हयात रुद्रा मसस््ीम एजन्सी गेल्या वीस वषागपासनू 
वीज मी्र ररडीींग घेऊन वीज देयकाच्या वा्पाचे काम करीत असनू सदरहु 
एजन्सी वाींरवार चुकीच्या ररडीींगची नोंद घेिे, वेळेवर ररडीींग न घेिे तसेच 
वीजबबल वेळेवर वा्प न केल्यामळेु ग्राहकाींना नाहक त्रास सहन करावा लागत 
असल्याचे माहे जानेवारी, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशगनास आल,े हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल्यास, वेळेवर महसलू जमा होत नसल्यामळेु राज्य महाववतरि मल. 
आगर्गकदृष्या कमकुवत झालेलील असल्याने रुद्रा मसस््ीम एजन्सीने वेळेत 
वीज देयक वा्प न केल्याने एजन्सीला ७५ लाख ६९ हजार ८२२ रुपये इतका दींड 
केवळ चारच मदहन्यात केला असल्याचे तनदशगनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरील रुद्रा मसस््ीम एजन्सीवर कारवाई करण्याबाबत 
लोकप्रतततनधीींनी ऊजाग राज्यमींत्री याींना ददनाींक २४ डडसेंबर, २०२१ रोजी व ददनाींक 
१३ जानेवारी, २०२२ च्या स्मरि पत्र क्र.१ व्दारे मागिी करूनही तसेच सतत ३ 
मदहने सींबगधत एजन्सीने काम तनकृष् दजागचे असल्यास त्या एजन्सीच ेकाम 
तात्काळ बींद करण्यात येईल अस ेकायागलय आदेशात नमदू असतानाही रुद्रा 
मसस््ीम एजन्सीवर कोितीही कारवाई केली नसल्याचे तनदशगनास आल,े हे ही 
खरे आहे कास, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन रुद्रा मसस््ीम एजन्सीवर 
कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत? 
  
डॉ. नननतन राऊत : (१) व (२) अींशत: खरे आहे.  

नामशक शहरात व जजल्हा अींतगगत रुद्रा मसस््ीम एजन्सी ई-तनववदेव्दारे 
र्फो्ो वीज मम्र ररडीींगच ेव वीज देयकाच्या वा्पाच ेकाम करीत आहे. सदर 
एजन्सीववरुध्द माहे जानेवारी, २०२२ मध्ये तक्रार प्राप्पत नसली तरी नामशक शहर 
व जजल्हयाींतगगत एकूि १४ उपववभागाच्या कामाबद्दल सदर एजन्सीला 
तनववदेच्या शती व अ्ीनसुार ग्राहकाींचे चकुीचे मी्र ररडीींग आििे, ररडीींग न 
घेिे, ग्राहकाींना बबल वा्प न करिे इत्यादी कारिाींकरीता माहे जुल,ै २०२१ त े
ऑक््ोबर, २०२१ या कालावधीत रु. २३,८४,२३९/- इतका दींड आकारण्यात 
आलेला आहे. 
(३) व (४) नामशक ग्रामीि ववभागाींतगगत पेठ उपववभाग महाववतरि कीं पनीने 
ठरवनू ददलेल्या तनकषाप्रमािे वेळोवेळी आदेश व सचुना देवनू देखील 
एजन्सीच्या कायगपध्दतीत सधुारिा न झाल्यामळेु कायगकारी अमभयींता, नामशक 
ग्रामीि ववभाग याींनी दद.१६.०२.२०२२ च्या पत्रान्वये सदर एजन्सीचे पठे उप 
ववभागाच्या कामाचा कायागदेश रद्द करण्यात आललेा आहे. 
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तसेच चाींदवड ववभागीय कायागलयाने असमाधानकारक मी्र वाचनाच्या 
कामाबाबत चाींदवड, लासलगाींव, तनर्फाड व वप ींपळगाींव उपववभागाकरीता व 
मनमाड ववभागीय कायागलयाने नाींदगाींव व येवला ग्रामीि या उपववभागाकरीता 
सदर एजेन्सीवर नो्ीस अदा केलेली आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
 राज्यात सहिारी साखर िारखान्याांच्या विक्रीमध्ये झालेला गैरव्यिहार 
  

(४) * ४१५५९  श्री.योगेश सागर (चारिोप) :  सन्माननीय सहिार मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील शतेकऱ्याींनी भाींडवल व आपल्या जमीनी देवनू उभ े केलेल्या 
साखर कारखान्याींच्या ववक्री व्यवहारात समुारे २५ हजार को्ीींचा गरैव्यवहार 
झाला असल्याने चौकशी करण्याची मागिी जषेठ समाजसेवक श्री.अण्िा हजारे 
याींनी केली असल्याचे ददनाींक २५ जानेवारी, २०२२ रोजी वा त्यासमुारास 
तनदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील तो्यात असलले्या ११६ साखर कारखान्याींपकैी ७४ 
कारखान ेमाहे जून, २००६ पयांत नकारात्मक तनव्वळ मलू्यात नोंदवल ेगेले आणि 
सन १९८७ त े२००६ या कालावधीत ३१ साखर कारखान ेअवसायानात काढण्यात 
आल्याचे तनदशगनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने सींबींगधताींवर कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत आहेत, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 
श्री. शामराि ऊफच  बाळासाहेब पाटील : (१) हे खरे नाही. 
(२) १९८७-२००६ या कालावधीत २४ कारखान्याींचे अींतररम अवसायनाचे आदेश 
काढण्यात आले आहेत. त्यापकैी २२ कारखान्याींचे आदेश अींततम करण्यात आल े
आहेत. 
(३) व (४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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मालेगाांि ( जर्.नामशि ) शहरातील शतेिऱयाांना  
ननयममत िीर् पुरिठा िरण्याबाबत 

  

(५) * ४२८४४ श्री.मफुती मोहम्मद इस्माईल अब्दलु खामलि (मालेगाांि मध्य) : 
सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मालेगाींव (जज.नामशक) शहरातील वीज ववतरि कीं पनीच्या गरैकारभारामळेु 
वारींवार वीजपरुवठा खींडडत होऊन वपकाींना वेळेत पािी ममळत नसल्यामळेु 
वळवाड े व अींबासन पररसरातील शतेकऱ्याींनी माहे रे्फब्रवुारी, २०२२ मध्ये वा 
त्यादरम्यान सावतावाडी वीज उपकें द्रा समोर दठय्या आींदोलन केल ेआहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, शतेकऱ्याींनी वीज परुवठा सरुळीत न झाल्यास आत्मदहन 
करण्याचा इशारा ददला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरिाची शासनाने चौकशी करुन वीज परुवठा तनयममत 
करण्याबाबत व सींबींगधत दोषीींवर कारवाई करण्याबाबत कोिती कायगवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ?             
  
डॉ. नननतन राऊत : (१) हे खरे आहे. 

माहे जानेवारी, २०२२ च्या अखेरीस शतेी पींपाचा भार वाढल्याने ११ 
के.व्ही. वळवाड ेमस ींगल रे्फज वादहनी अततभारीत (२६० एजम्पयर) होऊन दद. ०१ 
जानेवारी, २०२२ त ेदद. ३१ जानेवारी, २०२२ या कालावधीत ददवसाच्या वेळी वीज 
परुवठा वारींवार खींडीत होत असल्याने या पररसरातील शतेकऱ्याींनी दद. 
०१.०२.२०२२ रोजी ३३/११ के.व्ही.वडनेर उपकें द्रात (सावतावाडी) येर्े दठय्या 
आींदोलन केल ेहोत.े 
(२) हे खरे नाही. सदर शतेकऱ्याींशी चचाग करुन वारींवार खींडीत होिाऱ्या वीज 
परुवठयाच्या समस्यचेे तनराकरि करण्यात येईल, या स्वरुपाचे तोंडी आश्वासन 
ददल्यानींतर, शतेकऱ्याींनी आींदोलन मागे घेतले होत.े 
(३) माहे जानेवारी, २०२२ मध्ये शतेी पींपाचा भार वाढल्याने ११ के.व्ही. वळवाड े
मस ींगल रे्फज वादहनी काही वळेेस अततभारीत (२६०एजम्पयर) होऊन वीज परुवठा 
खींडीत होत असल्याने अततभाराने सदर वादहनी खींडीत न होण्याच्या दृष्ीन ेहा 
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भार कमी भार असलेल्या ११ के.व्ही. गारेगाव वादहनीवर स्र्लाींतरीत करण्याच े
काम अींततम ्प्पप्पयात आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
  
मौ. गुहार ि िािळे (ता.िाडा, जर्. पालघर) येथील आश्रमशाळाांच्या 

इमारतीच ेबाांधिाम ननिृष्ट्ट दर्ाचच ेिेल्याबाबत 
  

(६) * ३८३६९  श्रीमती सरोर् आहहरे (देिळाली), श्री.सनुील राणे (बोरीिली) :  
सन्माननीय आहदिासी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मौ. गहुार व कावळे (ता.वाडा, जज.पालघर) येर्ील आददवासी ववकास 
प्रकल्पाींतगगत ४ को्ी ३५ लाख रुपये खचग करुन आश्रमशाळाींच्या नवीन 
इमारतीींचे बाींधकाम सन २०१८ मध्ये सरुु करण्यात आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर इमारतीचे बाींधकाम गत तीन वषाांपासनू सींबींगधत कीं त्रा्दार 
व बाींधकाम ववभागाच्या दलुगक्षामळेु प्रलींबबत असनू इमारतीच्या झालेल्या तनकृष् 
कामामळेु इमारतीच्या स्लॅब मधुन पािी गळत असनू णखडक्याींच्या काचा देखील 
रु्फ्ल्याच ेददनाींक १२ नोव्हेंबर, २०२१ रोजी वा त्यासमुारास तनदशगनास आल े
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, त्याववरोधात काही राजकीय पक्षाच्या पदागधकारी व कायगकत्याांनी 
जव्हार ववकास प्रकल्प कायागलयासमोर ददनाींक १७ नोव्हेंबर, २०२१ रोजीपासनु 
बेमदुत उपोषि सरुु करुन दोषीींवर कारवाई करुन गनु्हे दाखल करावेत आणि 
कीं त्रा्दारास देण्यात आलेली रक्कम वसलुी करावी, अशी मागिी केल्याच े
तनदशगनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, तद् नषुींगाने 
उक्त कीं त्रा्दारावर कारवाई करण्याच्या दृष्ीन े कोिती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
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अॅड. िे.सी.पाडिी : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
(२), (३), (४) व (५) हे अींशत: खरे आहे. 

गहुीर येर्ील आश्रमशाळा व वसततगहृ इमारतीींची बाींधकाम े
ठेकेदाराकडून सींर् गतीने प्रगतीत असनू कामाच्या दजागबाबत साशींकता उपजस्र्त 
केल्याने ही कामे मळू कीं त्रा्दाराकडून काढून त्याने केलेल्या कामातील त्रु् ी 
त्याच्या जबाबदारी व जोखीमीवर (risk & cost) दरुुस्त करण्याच ेप्रस्ताववत 
आहे. उवगररत कामासाठी नव्याने तनववदा प्रक्रक्रया राबवनू तनधीचे उपलब्धतनेसुार 
काम पिूग करण्याचे तनयोजन आहे. 
  कावळे येर्ील शाळा इमारत व मलुीींच ेवसततगहृ या इमारती वापरात आहेत. 

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

मराठी भाषेला अमभर्ात भाषेचा दर्ाच ममळण्याबाबतचा प्रस्ताि 
  

(७) * ४०१५९ श्री.हदलीप मोहहत-ेपाटील (खेड आळांदी), श्री.अशोि पिार (मशरुर) : 
सन्माननीय मराठी भाषा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मराठी भाषलेा अमभजात भाषचेा दजाग ममळण्यासाठीचा प्रस्ताव गत अनेक 
वषागपासनू कें द्र शासनाकड ेपाठववण्यात येत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरिी गतवषी देखील मराठी भाषलेा अमभजात भाषचेा 
दजाग ममळण्यासाठी राज्य शासनाकडून पाठववण्यात आलेला प्रस्ताव कें द्र 
शासनाने राज्याच्या सादहत्य अकादमीकड े तसाच परत पाठववला असताींना, 
त्याबाबत राज्य शासनास कोितीही मादहती नसल्याचे माहे ऑगस््, २०१९ 
मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशगनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, त्याबाबत चौकशी करण्यात आली आहे काय व चौकशीमध्ये 
काय आढळून आल,े 
(४) असल्यास, तद् नषुींगाने मराठी भाषलेा अमभजात भाषचे्या दजाग ममळण्याच्या 
दृष्ीन ेयाबाबत शासनाने कोिती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
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श्री. सभुाष देसाई : (१) मराठी भाषलेा अमभजात भाषचेा दजाग ममळण्याबाबत 
अमभजात मराठी भाषा तज्ञ सममतीने सादर केलेला मराठी भाषमेधील मळू 
अहवाल दद.१२.०७.२०१३ व इींग्रजीमधील अहवाल दद.१६.११.२०१३ रोजीच्या 
पत्राींन्वये कें द्र शासनाकड ेपाठववला आहे.  
(२) व (३) मराठी भाषलेा अमभजात भाषचेा दजाग ममळण्याबाबतचा राज्य 
शासनाचा प्रस्ताव अन्य मींत्रालये व सादहत्य अकादमीच्या भाषा तज्ञ सममती 
मार्फग त ववचाराधीन असल्याचे कें द्र शासनाने त्याींच्या दद.२०.१०.२०२० च्या 
पत्रान्वये कळववले आहे. 
(४) सदर प्रस्तावाच्या अनषुींगाने मा.सगचव/प्रधान सगचव, मा.मखु्य सगचव, मा. 
मींत्री, मराठी भाषा, मा.मखु्यमींत्री महोदय याींच े स्तरावर कें द्र शासनाकड े
सातत्याने पाठपरुावा / पत्रव्यवहार सरुू आहे.  

मा. मखु्यमींत्री महोदय याींनी दद.०८.०६.२०२१ रोजी मा. पींतप्रधान 
महोदयाींची प्रत्यक्ष भे् घेऊन मराठी भाषलेा अमभजात भाषचेा दजाग लवकरात 
लवकर देण्याबाबत ववनींती केली आहे. 

तसेच मा. मींत्री, मराठी भाषा याींच्या अध्यक्षतखेालील मशष्मींडळाने 
दद.२१.०२.२०२२ रोजी मा. मींत्री, सींस्कृती मींत्रालय, कें द्र शासन याींची प्रत्यक्ष भे् 
घेऊन ददनाींक २७ रे्फब्रवुारी रोजी साजऱ्या होिाऱ्या मराठी राजभाषा ददनाच े
औगचत्य साधून तत्पवूी मराठी भाषलेा अमभजात भाषचेा दजाग देण्याबाबत ववनींती 
केली होती. तसेच या सींदभागत मा.मींत्री, मराठी भाषा याींच्या स्वाक्षरीने 
दद.२१.०२.२०२२ रोजीच े पत्र मा. मींत्री, सींस्कृती मींत्रालय, कें द्र शासन याींना 
अग्रेवषत करण्यात आल ेआहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
  
नांदरुबार (जर्.नांदरुबार) तालुक्यातील शननमाांडळ, नतलाळी, िैंदाणे, िािाद 
या भागातील शतेिऱयाांना र्ममनीतून िीर्िाहि तारा ि विद्युत पोल 

गेल्यामुळे नुिसान भरपाई देण्याबाबत 
  

(८) * ४१९९१  श्री.मशरीषिुमार नाईि (निापरू) :  सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) नींदरुबार (जज.नींदरुबार) तालकु्यामधील शतनमाींडळ, ततलाळी, वैंदािे, वावाद 
इ. अनेक गाींवात सझुलॉन व ततची उपकीं पनी असलले्या सजगन ररयाल््ीज याींनी 
या भागातील आददवासीींच्या शकेडो एकर जममनीींवर पवन ववज तनमीतीच्या 
्ॉवरसाठी रस्त ेतयार केललेे असनू या ्ॉवसगमधून तनमागि होिाऱ्या ववजेच े
वाहक तारा व ववदयतु पोल आददवासी शतेकऱ्याींच्या शतेाींमधून गेल्या आहेत,   
हे खरे आहे काय, 
(२) आददवासीींच्या जममनी घेतल्या असल्यास, सझुलॉन व ततच्या उपकीं पनीवर 
कारवाई करावी अशी मागिी “पवन उजाग जममन हक्क शतेकरी कामगार सींघषग 
सममती” ने प्रशासनाकड ेकेलेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त मागिीच्या अनषुींगाने शासनाने सुझलॉन कीं पनीवर कारवाई 
करुन आददवासी शतेकऱ्याींच्या जममनीतनू ववजवाहक तारा, ववदयतुपोल गेले 
आहेत, अशा शतेकऱ्याींना कीं पनीमार्फग त नकुसान भरपाई देण्याबाबत कोिती 
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 
डॉ. नननतन राऊत : (१) होय, हे अींशत: खरे आहे, नींदरुबार (जज.नींदरुबार) 
तालकु्यामधील शतनमाींडळ, ततलाळी, वैंदािे, वावाद इ. भागात पवनचक्की 
पासनू त े उपकें द्रापयांत ववद्यतु वादहन्या उभारण्यात आलले्या आहेत. सदर 
पवनचक्कीच्या वादहन्याींची उभारिी Dedicated Distribution Facility 
(DDF) अींतगगत पवनचक्की मालकाींनी मे.सझुलॉन कीं पनी व ततची उपकीं पनी 
मे.सजगन ररयाल्ी याींच्या मार्फग त केलेली आहे. 
(२) होय, “पवन उजाग जममन हक्क शतेकरी कामगार सींघषग सममती” याींचे ददनाींक 
०१.०२.२०२२ रोजीचे तनवेदन महाववतरि कीं पनीच्या नींदरुबार ववभागीय 
कायागलयास प्राप्पत झाल ेआहे. 
(३) वीज ववतरि कीं पनी व पवनचक्कीद्वारे वीज तनममगती करिारे मालक 
याींच्यात झालेल्या वीज खरेदी करारातील अनचु्छेद क्रमाींक ३ मधील ३.१ (२) व 
३.१ (३) नसुार पवनचक्की पासनू त ेवीज उपकें द्रापयांत जोडण्यात येिारी वीज 
वादहनीची उभारिी सींबींगधत पवनचक्की मालकाने मे.सझुलॉन कीं पनी व ततची 
उपकीं पनी मे.सजगन ररयाल्ी याींच्या मार्फग त केलेली आहे. सदर ववद्यतु वादहनी 
ही Dedicated Distribution Facility (DDF) अींतगगत सींबींगधत कीं पन्याींकडून 
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उभारण्यात आली असनू ती महाववतरि कीं पनीस हस्ताींतरीत झालेली नाही. 
सदरच्या ववद्यतु वादहनीची मालकी ही सींबींगधत कीं पन्याींची असल्याने आददवासी 
शतेकऱ्याींच्या जममनीतनू वीज वाहक, ववद्यतु पोल व तारा याबाबत महाववतरि 
कीं पनीने नकुसान भरपाई देण्याचा वा कायगवाही करण्याचा प्रश्न उद् भवत नाही. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

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

मौरे् धचखल सािांगी (ता. मोशी, जर्. अमरािती) येथील शते सव्हे    
क्र. ५५/२ मध्ये उभारलेल्या मनोऱयाचा शतेिऱयास  

मोबदला अदा िरण्याबाबत 
  

(९) * ४३३१४ श्री.देिेंद्र भयुार (मोशी) : सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौज ेगचखल सावींगी (ता. मोशी, जज. अमरावती) येर्ील शते सव्हे नीं.५५/२ 
मध्ये अदानी पावर या कीं पनीचा ७६५ के.व्ही. चा उींच मनोरा शतेकऱ्याला 
पोमलसाींचा धाक दाखवनू व अल्प मोबदला देऊन उभा केल्याचे माहे डडसेंबर, 
२०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशगनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मनोऱ्यामळेु माकडाींचा त्रास वाढला असनू माकड ेशतेवपकाींची 
नासधुस करीत असल्याने स् र्ातनक शतेकऱ्याींचे लाखो रुपयाींचे आगर्गक नकुसान 
होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, पावसाळ्यामध्ये मनोऱ्याला लागनू असलले्या वीज वादहन्याींमळेु 
वीजेचा शॉक लागण्याचा धोका आहे त्यामळेु शतेकरी व शतेमजूर शतेी करायला 
तयार होत नाहीत पररिामी येर्ील कु्ुींबाचा उदरतनवागहाचा प्रश्न तनमागि झाला 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, सन २०१४ पासनू सदर शतेकरी वगग मनोऱ्यामळेु होिाऱ्या 
आगर्गक नकुसानीचा मोबादला ममळण्याची मागिी शासनाकड ेकरीत असल्याने 
मोबदला देण्याच्या दृष्ीन ेशासनाने कोिती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
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डॉ. नननतन राऊत : (१) हे खरे नाही. 
महाराषट्र इस् ग्न ग्रीड पॉवर ट्रान्सममशन कीं पनी मल.व्दारे अमरावती 

जजल्हयातील मौजे गचखल सावींगी येर्ील सव्हे क्र. ५५/२ मध्ये ७६५ के.व्ही. 
(कोराडी-अकोला पारेषि वादहनी १ व २) मनोरा उभारलेमळेु सींबींगधत शतेकऱ्याला 
कायद्यातील तरतदुीींनसुार मोबदला अदा केला असनू कोितीही र्कबाकी 
मशल्लक नसल्याच ेकळववल ेआहे. तसेच, पोमलस अगधक्षक ग्रामीि, अमरावती 
याींनी सदर मनोऱ्यासींदभागत पोमलस स््ेशन, मोशी येर्े तक्रार प्राप्पत झाली 
नसल्याचे कळववले आहे.  
(२) हे खरे नाही.  

जजल्हागधकारी,अमरावती कायागलयाने नकुसानीबाबत तक्रार प्राप्पत झाली 
नसल्याचे कळववले आहे.  
(३) महाराषट्र इस् ग्न ग्रीड पॉवर ट्रान्सममशन कीं पनी मल. याींनी सदर उच्चदाब 
पारेषि वादहनी ही सींवेदनशील ररल ेव बेक्रर व अगर्ांगने सींरक्षक्षत असल्याच े
कळववले आहे. तलाठी, गचखलसावींगी व तहमसल, मोशी येर्ील शतेकरी 
बाींधवाींकडून तक्रारी व तनवेदने प्राप्पत झाल ेनाही अस ेजजल्हागधकारी, अमरावती 
कायागलयाने कळववले आहे. 
(४) कायद्यातील तरतदुीनसुार सींबींगधत वादहनीमळेु बागधत शतेकऱ्याींस भरपाई 
ददली असल्याच ेमहाराषट्र इस् ग्न ग्रीड पॉवर ट्रान्सममशन कीं पनी मल. याींनी 
कळववले आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

बबरसी विमानतळामुळे (जर्.गोंहदया) विस्थावपत झालेल्या  
िुटुांबबयाांच ेपुनिचसन िरणेबाबत 

  

(१०) * ३९३४२  श्री.विनोद अग्रिाल (गोंहदया), श्री.विर्य रहाांगडाल े(नतरोडा), 
श्री.टेिचांद सािरिर (िामठी), श्री.मोहन मत े(नागपरू दक्षिण) : सन्माननीय 
मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गोंददया जजल्हयातील बबरसी ववमानतळावर खासगी ववमान सेवेला प्रारींभ 
होिार असल्याचे तनदशगनास आलेले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर ववमानतळासाठी अगधग्रहीत करण्यात आलले्या बबरसी 
गावातील अनेक कु्ुींबबयाींचे अद्यापपयांत पनुवगसन करण्यात आलेले नाही, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सींबींगधत गावातील कु्ुींबबयाींचे पनुवगसन करण्यासाठी शासनाने 
कोिती कायगवाही वा उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. उद् धि ठािरे : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे 
(३) पनुवगसन धोरिानसुार पनुवगसन पॅकेजअींतगगत ववमानतळ प्रागधकरि 
याींच्याकडून प्रकल्पग्रस्ताींकरीता रु.२१.१७ को्ी डडसेंबर, २०१७ मध्ये 
उपववभागीय अगधकारी तर्ा भसूींपादन अगधकारी, गोंददया याींच ेकायागलयामध्ये 
जमा करण्यात आल ेअसनू त्यापकैी सींपादीत जममनीचे पनुवगसन अनदुान रु. 
११,६९,९०,९०४/- एवढया रकमेचे वा्प करण्यात आल े आहे. तसेच १०६ 
प्रकल्पग्रस्ताींच्या घराचे पनुवगसन अनदुान हे पनुवगसन धोरिानसुार 
प्रकल्पग्रस्तधारक याींना प्पलॉ्चे वा्प केल्यानींतर करावयाचे आहे. 
प्रकल्पग्रस्ताींना पनुवगसन करावयाच्या जागेवर ६१ अततक्रमि असल्याने सदर 
प्पलॉ् वा्पास ववलींब झाला असनू सदर अततक्रमिे रे्फब्रवुारी, २०२१ मध्ये काढले 
असनू सदर पनुवगसन जागेचे समतमलकरि सावगजतनक बाींधकाम ववभाग, 
गोंददया याींच्या कडून करण्यात आल ेआहे. पनुवगसन साई्वर मींजूर  लेआऊ् 
नसुार भमूमअमभलेख कायागलयामार्फग त मसमाींकन करण्याकरीता माहे एवप्रल, २०१९ 
ला र्फी जमा करण्यात आली होती. परींत,ु त्यावेळी समतमलकरिाची कायगवाही 
पिूग झाली नसल्यामळेु मींजूर लेआऊ्चे मसमाींकन करण्यात आल ेनाही. त्यामळेु 
मसमाींकन करण्याकरीता जमा करण्यात आललेी राशी व्यपगत झाल्यामळेु सदर 
राशी पनुश् :च भरिा करण्याकरता ववमानतळ प्रागधकरि याींना मोजिी 
ववभागाकडून कळववण्यात आल ेहोत.े सदर रक्कम भरिा केल्यानींतरच मोजिी 
ववभागाकडून मसमाींकन करुन प्रकल्पग्रस्ताींना प्पलॉ् वा्पाचे कायगवाही करण्यात 
येईल व पनुवगसन धोरिानसुार रक्कम देण्यात येईल. 
(४) मौज े बबरसी येर्ील प्रकल्पग्रस्ताींच्या पनुवगसनाच्या जागेवर असलेले ६१ 
अततक्रमिामळेु पनुवगसनात ववलींब झालेला आहे. मात्र आता सवग अततक्रमिे 
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काढण्यात आलेली असनू समतमलकरिाचे काम पिूग झाल ेआहे. ववमानतळ 
प्रागधकरिाकडून मोजिी र्फी जमा केल्यानींतर मोजिी ववभागाकडून मसमाींकन 
झाल े की प्रकल्पग्रस्ताींना प्पलॉ् वा्पाची कायगवाही करुन रक्कम वा्पाची 
कायगवाही तातडीने करण्यात येईल. 

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

मौरे् र्िळाबार्ार (ता.औांढा, जर्.हहांगोली) िृषी उत्पन्न बार्ार 
सममतीच्या िर्न िाट्यात होत असलेला गैरप्रिार 

  

(११) * ३९५१७  श्री.चांद्रिाांत ऊफच  रार्ुभयै्या रमािाांत निघरे (बसमत) :  
सन्माननीय पणन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौजे जवळाबाजार (ता.औींढा, जज.दहींगोली) येर्ील बाजार सममतीमधील धमग 
का्यावर १४ डडसेंबर, २०२१ रोजी वा त्यासमुारास शतेकऱ्याींनी त्याींचे 
शतेीमालाचे वजन केल ेअसता प्रती जक्वी्ं लमागे दहा क्रकलो माल कमी असल्याच े
तनदशगनास आल्यामळेु मालाच्या वजनात गरैप्रकार करुन शतेकऱ्याींची र्फसविूक 
करण्यात आली असल्याचे ददनाींक १५ डडसेंबर, २०२१ रोजी वा त्यासमुारास 
तनदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सींबींगधत शतेकऱ्याींनी सदोष वजन का्यासींदभागत जवळाबाजार 
कृषी उत्पन्न बाजार सममती प्रशासन व जवळाबाजार पोमलस चौकीमध्ये तक्रार 
करुनही कोितीच कायगवाही करण्यात न आल्याच ेददनाींक २५ जानेवारी, २०२२ 
रोजी वा त्यासमुारास तनदशगनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानसुार 
सींबींगधताींवर कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 
श्री. शामराि ऊफच  बाळासाहेब पाटील : (१) हे खरे आहे. 

सदोष वजन का्याबाबत श्री.शींकर देवबा पावड ेयाींनी कृषी उत्पन्न 
बाजार सममती, जवळाबाजार ता.औींढा, जज.दहींगोली याींच्याकड ेदद.१५.१२.२०२१ 
रोजी तक्रार केली आहे. 
(२) हे खरे नाही.  
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जजल्हा उपतनबींधक, सहकारी सींस्र्ा, दहींगोली याींनी सदोष वजन 
का्यासींदभागत चौकशी करून अहवाल सादर करण्याबाबत सहायक तनबींधक, 
सहकारी सींस्र्ा, ता.औींढा याींना दद.१५.१२.२०२१ रोजी सचूना ददल्या आहेत. 
(३) वधैमापन शास्त्र ववभाग, दहींगोली या सींतनयींत्रि यींत्रिानी सदर वजन 
का्याची तपासिी करून सदरील वजनका्ा ववदहत मदुतीत रे्फर पडताळिी व 
मदु्राींकन केलेले नसल्याच े ददसनू आल्यामळेु तसेच वजन का्यावर 
तनयमाप्रमािे क्षमतचे्या का्ा पडताळिीसाठी वजने ठेवलेली नसल्यामळेु 
का्याचे इींडडके्र जप्पत करण्याची कारवाई केलेली आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

मुळशी (जर्.पुणे) तालुक्यातील िासारसाई प्रिल्पातील शतेि-याांच्या 
७/१२ उता-यािरील इतर हक्िातील शरेे िमी िरण्याबाबत 

  

(१२) * ४११६६  श्री.सांग्राम थोपटे (भोर) : सन्माननीय मदत ि पनुिचसन मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मळुशी (जज.पिेु) तालकु्यातील कासारसाई येर् ेधरि प्रकल्प पिूग झालेला 
असनू सदरच्या प्रकल्पासाठी स्र्ातनक शतेकऱ्याींच्या जममनी पनुवगसनासाठी 
राखीव करण्यात आल्या असल्याचा शरेा ७/१२ उताऱ्यावर नोंदववण्यात आला 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ममळकती शतेक-याींच्या मालकी हक्काच्या व वदहवा्ीच्या 
असनू आजतागायत सदर ममळकतीत मेहनत, मशागत करुन पीके घेत असनू 
सदर प्रकल्पाची सींपादन व पनुवगसन प्रक्रक्रया पिूग झाली असनू शासनाला 
सींबींगधत प्रकल्पासाठी सदरच्या ममळकतीची आवश्यकता रादहलेली नाही, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या सींदभागत शासनाने तनिगय घेवनू सदरील शतेक-याींच्या 
ममळकतीवरील इतर हक्कातील शरेा कमी करण्याबाबत कोिती कायगवाही केली 
वा करण्यात येत आहे 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
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श्री. विर्य िडटे्टीिार : (१), (२) व (३) पनुवगसन अगधतनयमातील तरतदुीनसुार 
पात्र प्रकल्पग्रस्ताींना पयागयी जममन वा्प करण्यासाठी लाभक्षते्रातील जममन 
उपलब्ध होिे आवश्यक आहे. त्या अनषुींगाने पनुवगसन अगधतनयमातील 
तरतदुीनसुार कासारसाई प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील स्लॅबपात्र जममनीच्या ७/१२ 
उताऱ्याींवरील इतर हक्कात पनुवगसनासाठी राखीव अस े शरेे नमदू करुन 
हस्ताींतरि तनबांध लादण्यात आलेले आहेत. तसेच कासारसाई प्रकल्पातील काही 
प्रकल्पग्रस्ताींना मा.उच्च न्यायालयाच्या आदेशानसुार पयागयी जममन वा्प 
करण्याची कायगवाही करिे आवश्यक आहे. 
       पा्बींधारे प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील जममनीच्या ७/१२ उताऱ्याींवरील 
इतर हक्कातील पनुवगसनासाठी राखीव अस ेशरेे कमी करण्यासींदभागत महसलू व 
वन ववभागाच्या ददनाींक १८/०१/२०२२ रोजीच्या शासन तनिगयान्वये कायगपध्दती 
ववदहत करण्यात आलेली असनू त्यानसुार प्राप्पत प्रस्ताींवास शासन मान्यता 
देण्यात आलेली आहे. तसेच महसलू व वन ववभागाच्या ददनाींक ११/०२/२०२२ 
च्या शासन तनिगयान्वये राज्यातील पा्बींधारे प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील वरील 
प्रकारच्या स्लॅबपात्र जममनीींच्या सींपादनाचा शासनाचा अगधकार अबागधत ठेवनू 
सदर जममनीींचे हस्ताींतरि व्यवहार अनञुये करण्यात आल ेआहेत. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
  
जर्ांतूर तालुक्यातील (जर्.परभणी) अनुसूधचत र्ातीच्या मुलाांच्या शासिीय 

ननिासी शाळेच्या ननिृष्ट्ट दर्ाचच्या बाांधिामाबाबत 
  

(१३) * ४२२६४ श्रीमती मेघना सािोरे बोडीिर (जर्ांतरू) : सन्माननीय 
सािचर्ननि बाांधिाम (सािचर्ननि उपक्रम) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) जजींतरू तालकु्यातील (जज.परभिी) अनसुगूचत जातीच्या मलुाींच्या शासकीय 
तनवासी शाळेची ववववध काम ेआर .एन. कन्स्ट्रक्शन कीं पनीने अपिूग व तनकृष् 
दजागची करुन रुपये ७७ लाख ५९ हजार इतक्या रकमचेा अपहार केल्याच े
तनदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर अपिूग व तनकृष् दजागच्या कामामळेु ववद्यार्थयाांना 
वसततगहृाच्या लाभापासनू वींगचत रहाव ेलागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
तनषपन्न झाल ेत्यानसुार सींबींगधताींवर कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहेत, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 
श्री. अशोिराि चव्हाण : (१) खरे नाही. 
(२) खरे नाही.  
(३) व (४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
  
िणी (जर्.यितमाळ) येथील बार्ार सममतीच्या पररसरात व्यापाऱयािडून 

सोयाबीन खरेदीत शतेिऱयाांची फसिणूि झाल्याबाबत 
  

(१४) * ४३१४२  श्री.सभुाष धोटे (रार्ूरा), श्री.नानाभाऊ पटोल े(सािोली), श्रीमती 
सलुभा खोडिे (अमरािती), श्रीमती प्रनतभा धानोरिर (िरोरा), श्री.िुणाल पाटील 
(धुळे ग्रामीण), श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी), श्री.अममत झनि (ररसोड) :  
सन्माननीय सहिार मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) विी (जज.यवतमाळ) येर्ील बाजार सममतीच्या पररसरात श्री.धीरज सरुिा 
या व्यापाऱ्याने १४७ शतेकऱ्याींचे जवळपास १ हजार ९३५ जक्वी्ं ल सोयाबीन खरेदी 
करुन त्याींचे समुारे एक को्ी रुपयाींचे चुकारे ददल ेनसल्याचे ददनाींक २ रे्फब्रवुारी, 
२०२२ रोजी वा त्यासमुारास तनदशगनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरिी सींबींगधत व्यापाऱ्याला बाजार सममतीने यापवूी 
नो्ीस बजावली असनुही कोिताही प्रततसाद न ददल्याने अखेर पोमलस ठाण्यात 
तक्रार करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन सींबींगधत व्यापाऱ्यावर 
कोिती कारवाई केली तसेच र्फसविूक झालेल्या शतेकऱ्याींना त्वरीत रक्कम 
ममळण्याबाबत कोिती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
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श्री. शामराि ऊफच  बाळासाहेब पाटील : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
मे.वधगमान टे्रडड ींग प्रो.प्रा.श्री.धीरज सरुािा या परवानाधारक व्यापाऱ्याने 

शतेकऱ्याींकडून सोयाबीन, तरू व चना (१९३५.०२ जक्व ी्ंल) धान्यमाल खरेदी केला 
व सदर धान्य खरेदीपो्ी शतेकऱ्याींना (रू.१,१३,७८,१३१/-) रक्कम अदा केली 
नाही. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) श्री.धीरज सरुािा याींनी शतेकऱ्याींकडून खरेदी केलेल्या सोयाबीन, तरू व चना 
या शतेमालाची रक्कम अदा न केल्याने त्याींचेववरूध्द १४७ शतेकऱ्याींनी र्फसविुक 
केल्याबाबत विी (जज.यवतमाळ) पोलीस ठाण्यात र्फौजदारी गनु्हा दाखल 
करण्यास लेखी तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. तसेच १४७ शतेकऱ्याींच्या 
चुकाऱ्याची रक्कम रू.१,१३,७८,१३१/- इतक्या रक्कमेच्या वसलुी करीता महाराषट्र 
कृवष उत्पन्न खरेदी ववक्री (ववकास व ववतनयमन), अगधतनयम १९६३ चे कलम 
५७ (२) अींतगगत प्रस्ताव सहाय्यक तनबींधक, सहकारी सींस्र्ा, झरी जामिी 
न्यायागधकरिाकड ेदाखल केला आहे. त्यामध्ये दद.२१.०१.२०२२ रोजी सनुाविी 
घेवनू प्रकरि तनिगयास्तव बींद केल ेआहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
  
मरोळ, अांधेरी (पूिच) येथील औद्योधगि िेत्रातील झोपडपट्टी पुनिचसन 

योर्नेत झालेला गैरव्यिहार 
  

(१५) * ४२१४२  श्री.रमेश लटिे (अांधेरी पिूच) :  सन्माननीय उद्योग मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषट्र औद्योगगक ववकास महामींडळाच्या अींधेरी (पवूग) मरोळ येर्ील 
औद्योगगक क्षते्रातील झोपडपट्टी पनुवगसन योजनेत ववकासकाने केलले्या 
अतनयममतता व गरैव्यवहाराबाबत ददनाींक ९ ऑक््ोबर, २०२० रोजी वा 
त्यासमुारास मखु्य कायगकारी अगधकारी याींच्या अध्यक्षतखेाली दरुगचत्रवािी 
पररषद (V.C.) द्वारे बठैक आयोजजत करण्यात आली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, बठैकीत झालेल्या सववस्तर चचेमध्ये १२ मदु्दयाींवर तनिगय होऊन 
त्यास ववकासकाने सींमती दशगववल्यानींतर ववकासकाने कोितीही उगचत कायगवाही 
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केली नाही म्हिून कायगकारी अमभयींता मऔववम ववभाग क्र १, ठािे याींनी ददनाींक 
११ नोव्हेबर, २०२० रोजी वा त्यासमुारास ववकासकास पत्र पाठवनू उक्त योजना 
यशस्वीपिे पिूग करण्याची आपली मानमसकता नाही अस ेगहृीत धरून तसा 
अहवाल पढुील उगचत कायगवाहीसाठी वररषठाींकड ेसादर केला आहे अस ेकळववले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरिी मखु्य कायगकारी अगधकारी याींनी कोितीही दखल 
न घेता सदर पत्र मलदहिाऱ्या कायगकारी अमभयींता याींची बदली करून ववकासकास 
पाठीशी घालण्याचे काम व नव्याने योजनेस मींजुरी देण्याचे काम केल ेआहे,   
हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन सदर योजनेत मोठ्या 
प्रमािावर गरैव्यवहार व अतनयममतता असताींनाही नव्याने परवानगी देिाऱ्या 
अगधकारी व ववकासकावर कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 

श्री. सभुाष देसाई : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) दद.९ ऑक््ोबर, २०२० रोजी वा त्यासुमारास मुख्य कायगकारी अगधकारी 
याींच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत ठरल्याप्रमािे ववहीत मुदतीत 
योजनेतील काम पुिग करण्यासाठी कालबद्ध मुदत तनजश्चत करण्यात आली 
होती. त्याअनुषींगाने बठैकीच्या इततवतृ्तानुसार ववकासकाने त्याींच ेम्हििे 
पत्र ददनाींक ०५/११/२०२० नुसार महामींडळास सादर केले होते, तद्नींतर 
ववकासकाकडून कायगवाही केली नसल्याच ेनमूद करुन कायगकारी अमभयींता, 
ववभाग क्र. १ ठािे याींनी ववकासकास पत्र क्र. सी-९६६७९, ददनाींक 
११/११/२०२० रोजी ददले आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) व (५) सदर योजनेच े८३ ् क्के काम पुिग झाले असून पुढील १ वषागच्या 
कालावधीत योजनेच े काम पूिग करण्याबाबत दद.१४/१२/२०२१ च्या 
सुधाररत आशयपत्राद्वारे (Revised LOI) म.औ.वव.महामींडळातरे्फ 
ववकासकास कळववण्यात आले आहे. 

----------------- 
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हहिरी (जर्.यितमाळ) येथील शासिीय आहदिासी 
आश्रमशाळेतील र्नरेटर बांद असल्याबाबत 

  

(१६) * ४३२९२  डॉ.अशोि उईिे (राळेगाि) :  सन्माननीय आहदिासी वििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दहवरी (जज.यवतमाळ) येर्ील शासकीय आददवासी आश्रमशाळाींकररता 
आिललेे जनरे्र तसेच मळिी यींत्र ेअनेक वषाग पासनू बींद अवस्र्ेत असल्याच े
ददनाींक १२ जानेवारी, २०२२ रोजी वा त्यासमुारास तनदशगनास आल ेआहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू यींत्राींची खरेदी आयकु्त कायागलय नामशक मार्फग त झालेली 
असनू त्यामध्ये मोठ्या प्रमािात गरैव्यवहार झाला असल्याचे चौकशी दरम्यान 
तनदशगनास आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, जनरे्र व मळिी यींत्र बींद असल्याची कारिे काय आहेत, तसेच 
बींद जनरे्र व मळिी यींत्र सरुु करण्याबाबत तसेच सींबींगधत प्रकरिातील 
दोषीींववरुध्द कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोिती कायगवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 
अॅड. िे.सी.पाडिी : (१) होय. 
(२) शासकीय आश्रमशाळेतील ववद्यार्थयाांच्या सवुवधेसाठी अपर आयकु्त, 
आददवासी ववकास, अमरावती याींनी ददनाींक २९ माचग, २०११ रोजी ववदभग 
वधैातनक ववकास मींडळ ववशषे तनधी कायगक्रम अींतगगत एकूि ५० जनरे्र सींच 
परुवठयाच ेआदेश तनगगममत केलेले आहेत.   
(३) व (४) सदर जनरे्र सींच जादा दराने खरेदी करुन भ्रष्ाचार केल्याच्या 
अनषुींगाने मा. उच्च न्यायालय, खींडपीठ नागपरू येर्े जनदहत यागचका क्रमाींक 
६२/२०११ दाखल करण्यात आली होती. त्यामळेु प्रकल्प अगधकारी, अकोला 
येर्ील १३ व प्रकल्प अगधकारी, पाींढरकवडा येर्ील २० जनरे्र सींच परुवठयाची 
रक्कम सींबींगधत परुवठाधारकास अदा करण्यात आलेली नाही. सदर दोन 
प्रकल्पातील एकुि ३३ जनरे्र सींच अकायागजन्वत आहेत 
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उक्त परुवठा आदेशातील अ्ी व शती नसुार परुवठा केल्यानींतर ९० 
्क्के रक्कम अदा न केल्याने सींबींगधत परुवठादार मे. जी. एस. एीं्रप्रायजेस 
याींनी मा. उच्च न्यायालय, खींडपीठ, नागपरू येर्े रर् यागचका क्र. ५६१२/२०१३ 
दाखल केलेली असनु याप्रकरिी सनुाविी सरुु आहे.  

प्रस्ततु जनरे्र खरेदी घो्ाळयाच्या अनषुींगाने श्री. वरवी्ं कर, 
तत्कामलन अपर आयकु्त, आददवासी ववकास, अमरावती याींच्याववरुध्द 
मशस्तभींगववषयक / र्फौजदारी कारवाई, त्याींचे तनयकु्ती प्रागधकारी महसलू व वन 
ववभाग याींच्यामार्फग त सरुु आहे.  

मळिी यींत्र व इतर सादहत्य वा्पाबाबत प्राप्पत तक्रारीच्या अनषुींगाने 
अपर आयकु्त, आददवासी ववकास, अमरावती याींचे पत्र क्र. FIR No. ९५/४११०९, 
ददनाींक ०४.०८.२००९ अन्वये गनु्हा दाखल केलेला आहे.  

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

चांद्रपूर येथील डॉ.बाबासाहेब आांबेडिर भिनािरीता 
 ननधी उपलब् ध िरून देण् याबाबत 

 (१७) * ४१४०४  श्री.सधुीर मनुगांटीिार (बल्लारपरू) :  सन्माननीय सामाजर्ि 
न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चींद्रपरू येर्ील ऐततहामसक पववत्र दीक्षाभमूी डॉ. बाबासाहेब आींबेडकर भवन 
येर्े वॉ्र कुलर, ए.सी सोलार मसस््म तर्ा साऊीं ड मसस््ीम कररता रूपये ५० 
लाखाचा तनधी उपलब् ध करून देण् याबाबतची मागिी लोकप्रतततनधी,बल् लारपरू 
याींनी मा. सामाजजक न् यायमींत्री याींना ददनाींक १२ जानेवारी, २०२२ रोजी वा त् या 
समुारास लेखी तनवेदनाद्वारे केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, याबाबत शासनाने कोिती कायगवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 

श्री. धनांर्य मुांड े: (१) हे खरे आहे. 
(२) सदर कामाचे अींदाजपत्रक तयार करुन सववस्तर प्रस्ताव सादर करण्याबाबत 
सींबींगधत क्षेत्रीय अगधकाऱ्याींना कळववण्यात आले आहे. प्रस्ताव शासनास प्राप्पत 
झाल्यानींतर पढुील कायगवाही करण्यात येईल. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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अथणी (जर्.यितमाळ) िीर् िामासाठी मांरू्र िरण्यात 

 आलेल्या ननधीत झालेला गैरव्यिहार 
  

(१८) * ४११४४ श्री.नामदेि ससाने (उमरखेड) : सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अर्िी (जज. यवतमाळ) वीज कामासाठी मींजूर झाललेा प्रत्येक तनधी र्फक्त 
कागदोपत्री दाखवनू को्यवधी रुपयाींचा गरैव्यवहार केल्याच्या कारिावरुन 
हेस्कॉम कायागलयातील २० कमगचाऱ्याींना माहे जानेवारी, २०२२ मध्ये वा 
त्यादरम्यान तनलींबबत करण्यात आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरिाची चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून 
आल,े 
(३) असल्यास, सींबगधताींववरुध्द कोित्या कलमान्वये कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत?  
  
डॉ. नननतन राऊत : (१) हे खरे नाही. 

यवतमाळ जजल्हयात अर्िी नावाींचे गाव आढळून येत नाही. सदर प्रश्न 
हा कनाग्क राज्यातील वीज ववतरि कीं पनीशी सींबींगधत आहे. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
 राज्यात अधधछात्रितृ् तीच्या लाभापासून विद्याथी िांधचत असल्याबाबत 
  

(१९) * ४०२९७ श्री.सांर्य साििारे (भसुािळ), श्री.बळिांत िानखड े (दयाचपरू), 
श्री.लक्ष्मण र्गताप (धचांचिड) :  सन्माननीय सामाजर्ि न् याय मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील अनसुगूचत जातीच्या ववद्यार्थयाांच्या सींशोधन वतृ्तीला चालना 
देण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आींबेडकर सींशोधन व प्रमशक्षि सींस्र्ेच्या (बा्ी) वतीने 
मासीक अगधछात्रवतृ्ती ददली जात,े हे खरे आहे काय, 
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(२) असल् यास, ५१८ ववद्यार्थ याांनी एक वषागपवुी अगधछात्रवतृ् तीसाठी मलुाखती 
देवनूही अद्यापही प्रक्रक्रया पिूग न झाल् याने ववद्यार्ी सदर लाभापासनू वींगचत 
असल्याचे माहे जानेवारी, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशगनास आल,े हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, बा्ीतरे्फ रे्फलोशीप कायगक्रमाींतगगत सन २०१८ मध्ये ४०८ 
ववद्यार्थयाांना अगधछात्रवतृ्तीचा लाभ देण्याचा तनिगय झाला असनू सन २०१९-२० 
व २०२०-२१ या रे्फलोशीपचा एम र्फील आणि पीएचडी. सींशोधक ववद्यार्थयाांना 
लाभ देण्यात आला नसल्याचे तनदशगनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, पात्र ववद्यार्थयाांना सींशोधन पिूग करण्याकरीता तातडीने 
अगधछात्रवतृ्ती देण्याबाबत ववद्यार्थयाांनी मा.सामाजजक न्याय मींत्री याींच्याकड े
मागिी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानसुार 
बा्ीच्यावतीने ववद्यार्थयाांना मामसक अगधछात्रवतृ्ती देण्याबाबत कोिती 
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. धनांर्य मुांड े: (१) होय, हे खरे आहे. 
(२), (३), (४) हे खरे नाही. 

BANRF-२०१९ व BANRF-२०२० च्या अगधछात्रवतृ्तीची मागगदशगक 
तत्व ेव जादहरात बा्ी सींकेतस्र्ळावर दद.२८.०६.२०२१ रोजी प्रमसद्ध करण्यात 
आली. मागगदशगक तत्वानसुार लेखी परीक्षेस उपजस्र्त असलेल्या सवग ५५९ 
ववद्यार्थयाांना मलुाखतीस आमींबत्रत करण्यात आल ेत्या कररता ५५९ पकैी ५१७ 
ववद्यार्ी उपजस्र्त होत.े एकुि ५१७ ववद्यार्थयाांची ददनाींक ४, ५ व ६ जानेवारी, 
२०२२ रोजी मलुाखत घेण्यात आली. तनवड सममतीने ददलेल्या अहवालानसुार 
दद.१०.०२.२०२२ रोजी BANRF-२०१९ व BANRF-२०२० कररता प्रत्येकी २०० या 
प्रमािे एकुि ४०० ववद्यार्थयाांची तनवड यादी बा्ीच्या सींकेतस्र्ळावर प्रमसद्ध 
करण्यात आली. त्यानसुार सवग ४०० ववद्यार्थयाांना अवाडग ले्र (Award Letter) 
देण्यात आल े असनू कागदपत्राींची पतूगता झाल्यास सदर ४०० ववद्यार्थयाांना 
लवकरच लाभ देण्यात येिार आहे. 
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(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(६) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

जर्ल्हा ननबांधि सहिारी सांस्था, सोलापूर येथील  
िमचचाऱयाांनी िेलेला गैरव्यिहार 

 (२०) * ४३३०७ श्री.राम सातपतु े(माळमशरस) : सन्माननीय सहिार मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जजल्हा तनबींधक सहकारी सींस्र्ा सोलापरू येर्ील श्री. कुीं दन भोळे व सहाय्यक 
कमगचारी श्री. ताींब् याींच्या गरैव्यवहाराची चौकशी करण्याबाबत स्र्ातनक 
लोकप्रतततनधी (माळमशरस) याींनी ददनाींक २५ जानेवारी,२०२२ रोजी वा 
त्यासमुारास सहकार मींत्री याींना तनवेदन ददल्याचे तनदशगनास आल ेआहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, शासकीय कामाचे वा्प करताना लाच घेऊन मोठया प्रमािात 
गरैव्यवहार केल्याचे तनदशगनास आल े असनु श्री. कुीं दन भोळे व सहाय्यक 
कमगचारी श्री. ताींब् याींची ववभागीय चौकशी करुन सींबींगधत अगधकाऱ्याींवर 
तनलींबनाची कारवाई करण्याच्या दृष्ीने शासनाने कोिती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 

श्री. शामराि ऊफच  बाळासाहेब पाटील : (१) होय. 
(२) सदर तनवेदनाच्या अनषुींगाने चौकशी करून अहवाल सादर करिेबाबत 

सहकार आयकु्त व तनबींधक, सहकारी सींस्र्ा, पिेु याींना कळववले आहे. 
दरम्यानच्या काळात मा.ववधानसभा सदस्य, माळमशरस याींनी दद. २८.०२.२०२२ 
च्या पत्रान्वये “सदरची तक्रार मी चुकीच्या मादहती आधारे व गरैसमजुतीतनू 
केली असनू माझ्या शींकेच ेतनरासन झाल ेअसल्यामळेु आता माझी श्री. भोळे व 
श्री. ताींब् याींचेववरूध्द कोितीही तक्रार रादहलेली नाही. तरी सदरची चौकशी मागे 

घेण्यात यावी.” अस ेशासनास तनवेदन सादर केल ेआहे.  

(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
----------------- 
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राज्यात महाज्योती योर्नेअांतगचत विद्यार्थयाांना विद्यािेतन देण्याबाबत 
  

(२१) * ४२६०० श्री.सांतोष बाांगर (िळमनरुी) :  सन्माननीय इतर मागास 
बहुर्न िल्याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील मराठा व खलु्या प्रवगागतील ववद्यार्थयाांना स्पधाग पररक्षचेी तयारी 
करण्याच्या अनषुींगाने सारर्ी या माध्यमातनू ववद्यावेतन देण्यात येत,े हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, महाज्योतीव्दारे प्रर्म सरुु करण्यात आलले्या पदहल्या तकुडीतील 
ववद्यार्थयाांना ववद्यावेतन देण्याची कोितीच तरतदू करण्यात आलेली नाही, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, तीन हजार ववद्यार्ी या लाभापासनू वींगचत असल् याचे तनदशगनास 
आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन तनधीची तरतदू करुन 
सदरहू ववद्यार्थयाांना ववद्यावेतन देण्याबाबत कोिती तनिगयात्मक कायगवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 
श्री. विर्य िडटे्टीिार : (१) अींशत: खरे आहे. 

सारर्ी मार्फग त महाराषट्र राज्यातील कायम रदहवाशी असलेल्या 
मराठा-कुिबी, मराठा कुिबी प्रवगागतील ववद्यार्थयाांना सींघ लोकसेवा आयोग 
(नागरी सेवा) व महाराषट्र लोकसेवा आयोग (राज्यसेवा) या स्पधाग परीक्षाींसाठी 
सारर्ी सींस्र्ेमार्फग त तनवडलेल्या व प्रमशक्षि घेिा-या ववद्यार्थयाांना स्पधाग 
परीक्षेची तयारी करण्याच्या अनषुींगाने ववद्यावेतन देण्यात येत.े  
(२), (३) व (४) हे खरे नाही. 

महाज्योती मार्फग त १८०६ उमदेवाराींना एम.पी.एस.सी. पररक्षेचे नामाींक्रकत 
प्रमशक्षि सींस्र्ेमार्फग त तसेच ७६६ उमेदवाराींना य.ुपी.एस.सी.चे पररक्षेचे ऑनलाईन 
पध्दतीने १० मदहने कालावधी करीता तञ व अनभुवी प्रमशक्षकाकडून प्रमशक्षि 
देण्यात येत आहे.  

सदर प्रमशक्षि ऑनलाईन पध्दतीने असल्याने उमेदवार घरातनू 
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प्रमशक्षिाचा लाभ घेऊ शकतात. त्यामळेु त्याींना ववद्यावेतन देण्याची तरतदु 
करण्यात आली नसली तरी प्रमशक्षिासाठी आवश्यक सवग वाचन सादहत्य, ् ॅब व 
६ जी.बी. प्रतीददन डे् ा या सोयी परुववण्यात येत आहे.  
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
िल्याण (जर्.ठाणे) तालुक्यातील आपटी माांर्ली आणण िसर गािातून 

िाहणाऱया उल्हास नदीिर पुल उभारण्याबाबत 
 (२२) * ३८६३८ श्री.प्रमोद (रार्ू) रतन पाटील (िल्याण ग्रामीण), श्री.सनुनल प्रभ ू
(हदांडोशी) : सन्माननीय उद्योग मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कल्याि तालकु्यातील (जज.ठािे) ग्रामीि भागातील उल्हास नदीच्या 
काठावरील कल्याि-द््वाळा दरम्यानच्या आप्ी माींजली आणि वसर या दोन 
गावाींमधून वाहिाऱ्या उल्हास नदीवर एम.आय.डी.सी.चे उदींचन कें द्र असल्यामळेु 
दोन गावाींना जोडिारा चार रू्फ् रुीं दीचा साकव एम.आय.डी.सी.ने काही वषाांपवूी 
बाींधला होता, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त साकव मागील २ वषागपवूी आलेल्या परुामळेु वाहून 
गेल्यामळेु साकवावर लोखींडी पाईप ् ाकून तयार केलेल्या रस्त्यावरुन पलीकडील 
वसर गावापासनू अींबरनार्-बदलापरू महामागग अततशयजवळ असल्यामळेु वेळ 
आणि खचागचा अपव्यय ्ाळण्यासाठी रायत,े द््वाळासह दहागाव आदी १२ त े
१५ गावापासनू जवळपास २ त े३ हजार कामगार अींबरनार् एम.आय.डी.सी. 
मध्ये येण्या-जाण्यासाठी तसेच दोन गावातील नागररक या साकवावरुन ये-जा 
करण्याकरीता वापर करीत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त दठकािी कायमस्वरूपी उींच पलू बाींधण्यात यावा म्हिून या 
पररसरातील ग्रामस्र्ाींची गत अनेक वषागची मागिी असतानाही त्याकड ेशासनाच े
जािीवपवूगक दलुगक्ष होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, सदरहू कल्याि द््वाळा दरम्यानच्या आप्ी माींजली आणि 
वसर या दोन गावातनू वाहिाऱ्या उल्हास नदीवर ववनाववलींब पलुाच्या 
उभारण्याच ेकाम हाती घेऊन पिूग करण्याच्यादृजष्ने शासनाने कोिती कायगवाही 
केली वा करण्यात येत आहेत, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ?                    
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श्री. सभुाष देसाई : (१) हे खरे नाही, 
म.औ.वव.महामींडळाने आप्ी माींजली आणि वसत या दोन गावाींच्या 

दळिवळिासाठी उल्हास नदीवर कोिताही साकव बाींधलेला नाही. 
(२) हे अींशत: खरे आहे. 

म.औ.वव.महामींडळाने त्याींच्या अखत्याररतील औद्योगगक वसाहती व 
आजूबाजूच्या शहराींना पािी परुवठा करण्याकरीता मौज े जाींभळू व वसत 
गावाजवळ बारवी परुवठा योजने अींतगगत बारवी जलशधु्दीकरि कें द्र स्र्ापन केल े
असनू, उल्हास नदीच्या क्रकनाऱ्यावर मौज ेवसत येर्े उदींचन कें द्र बाींधले आहे व 
त्यासाठी लागिारे पािी अडववण्याकरीता उल्हास नदीवर बींधारा बाींधला आहे. 
त्या बींधाऱ्यावरुन वाहिाऱ्या पाण्याच्या उजेमळेु बींधाऱ्याच्या पायास नकुसान होऊ 
नये म्हिून उजेचा क्षय होण्यासाठी बींधाऱ्याचाच भाग म्हिून स््ीलीन बेसीन 
बाींधल ेआहे. सदर साकाव म्हिून उल्लखे केललेे बाींधकाम हे १.२ मी रुीं दीचे व 
०.६० मी. ऊीं चीचा छो्ा बाींध आहे. ज्याचा वापर त्यावर पािी नसताना व कधी 
कधी पािी असताना सधु्दा आजूबाजचू ेलोक नदी पार करण्याकरीता स्वत:चा 
जजव धोक्यात घालनू अनागधकृतररत्या वापर करीत असतात. दोन वषागपवुी या 
छो्या बाींधाचा काही भाग परुाच्या पाण्यात वाहून गेल्याने जवळच्या गावातील 
लोकाींनी त्यावर लोखींडी आय सेक्शन (चॅनेल) ् ाकून नदी पार करण्यासाठी वापर 
करीत आहेत. 
(३) व (४) सदर दठकािी उींच पलू बाींधावा अशी मागिी ग्रामस्र्ाींकडून मऔवव 
महामींडळाकड ेकरण्यात आलेली नाही. 

नदीवर दळिवळिासाठी उींच पलू बाींधण्याचे काम हे मऔवव 
महामींडळाच्या अखत्याररत येत नाही. त्यामळेु अशा प्रकारचा कोिताही प्रस्ताव 
मऔवव महामींडळाच्या ववचाराधीन नाही. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

उस्मानाबाद जर्ल्हयात शॉटच सिीटमुळे शतेिऱयाांच्या 
 वपिाांच ेझालेले नुिसान 

  

(२३) * ४२०७९ श्री.राणार्गर्ीतमसांह पाटील (तळुर्ापरू), डॉ.तानार्ी सािांत 
(पराांडा) : सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मौज ेवाघोली (ता.जज. उस्मानाबाद) येर्ील अनेक गावाींमध्ये ददनाींक २२ व 
२३ जानेवारी, २०२२ रोजी वा त्यासमुारास ववदयतु वादहन्याींचे शॉ ग् सक्रकग ् होऊन 
शतेकऱ्याींच्या उसाचे व इतर वपकाींचे मोठ्या प्रमािात नकुसान झाल्याची बाब 
माहे जानेवारी व रे्फब्रवुारी २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशगनास आली आहे,  
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, वाशी (जज.उस्मानाबाद) तालकू्यातील पारगाींव येर्ील शते 
मशवारात लोंबकळिा-या ववदयतु ताराींमध्ये घषगि होऊन शॉ ग् सकी् झाल्यामळेु 
पाच एकराींतील ऊस जळाल्याची घ्ना माहे रे्फब्रवुारी, २०२२ मध्ये वा 
त्यादरम्यान तनदशगनास आली, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, लोंबकळत असलेल्या ववद्यतु वादहन्याींची दरुुस्ती करण्याींबाबत 
वेळोवेळी सींबगधताींकड ेतक्रारी करुनही त्याींची दखल घेतली जात नाही हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, लोंबकळत असलेल्या ववदयतु वादहन्याींची दरुुस्ती करण्याबाबत 
तसेच बागधत शतेकऱ्याींना नकुसान भरपाई देण्याबाबत शासनाकडून कोिती 
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 

डॉ. नननतन राऊत : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
मौज ेवाघोली (ता. जज. उस्मानाबाद) येर्ील श्री. सींजय ववलास मगर, 

श्री. प्रल्हाद गोपाळ मगर, श्री. सींतोष मशवाजी मगर, श्री. सतुनल सखुदेव मुींड,े 
श्री. आरुि सखुदेव मुींड ेव श्री. अजुगन गोपाळ मगर याींच्या ग् नीं. १३० मधील 
ऊसाच्या शतेात दद. २३.१.२०२२ रोजी महाववतरिच्या लघदुाब वादहनीच्या झोळ 
पडलेल्या तारा वाऱ्याींमळेु एकमेकाच्या सींपकागत येऊन स्पाक्रकां ग होऊन आग 
लागण्याची घ्ना घडली. 
(२) हे खरे नाही. 

अशा प्रकारची घ्ना माहे रे्फब्रवुारी, २०२२ मध्ये वा त्या दरम्यान 
तनदशगनास आलेली नाही. 
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(३) हे खरे नाही. 
महाववतरिव्दारा अपघात प्रवि स्र्ळाींची देखभाल व दरुुस्तीची काम े

Preventive Maintenance / Breakdown Maintenance योजनेअींतगगत 
Empanelled एजन्सीकडून करुन घेतली जातात.  
(४) बागधत शतेकऱ्याींना नकुसान भरपाई देण्याबाबतची कायगवाही 
महाववतरिव्दारा सरुु असनू कागदपत्राची पतुगता होताच सदरील प्रस्तावास मींजुरी 
देऊन नकुसान भरपाई अदा करण्याच े तनयोजजत आहे. तसेच घ्नास्र्ळाच े
देखभाल व दरुुस्तीचे काम करण्यात आल ेआहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

पालघर जर्ल्हयातील फळशतेी बागायतदाराांना शतेीच्या  
िीर् दरानुसार िीर् देयि आिारण्याबाबत 

   

(२४) * ३९५०९  श्रीमती मननषा चौधरी (दहहसर) : सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पालघर जजल्हयातील र्फळशतेी बागायतदाराींना ददनाींक ३ एवप्रल, २०२१ 
रोजीच्या वाणिज्य पररपत्रक क्रमाींक ३२३ नसुार वाढीव दराने वीज आकारिी न 
करता शतेीच्या वीज दरानसुार वीज देयक आकारिी करावी अशी मागिी 
लोकप्रतततनधीनी तनवेदनाद्वारे माहे जानेवारी, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान 
केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त तनवेदनाच्या अनषुगाींने शासनाने र्फळशतेी बागायतदाराींना 
ददनाींक ३ एवप्रल, २०२१ रोजीच्या वाणिज्य पररपत्रक क्रमाींक ३२३ नसुार 
म्हिजेच वाढीव दराने वीज आकारिी न करता शतेीच्या वीज दरानसुार वीज 
देयक आकारिी करण्याबाबत कोिती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 
डॉ. नननतन राऊत : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) राज्यातील वीज ग्राहकाींचे वीज दर हे महाराषट्र ववद्यतु तनयामक 
आयोगातरे्फ ठरववण्यात येतात व त्याप्रमािे वीज दराींची आकारिी 
महाववतरितरे्फ करण्यात येत.े 
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मा. महाराषट्र ववद्यतु तनयामक आयोगाने वीज दर आदेश क्र. 
१२१/२०१४, दद. २६.०६.२०१५ नसुार र्फलोत्पादन, रु्फल शतेी, रोपवाद्का (नसगरी), 
वकृ्षारोपि, मत्स्यपालन, रेशीम शतेी, पशपुालन र्फामग इत्यादी कारिाींसाठी 
वापरात असलेल्या वीज वापराींची वगगवारी “कृषी-इतर” मध्ये समाववष् केली 
असनू त्यानसुार वीज दर आकारिी करण्यात येत आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
  
िेर्, अांबार्ोगाई ि बीड (जर्. बीड) तालुक्यातील उच्च दाब वितरण 

प्रणाली (HVDS) योर्नेअांतगचत शतेीपांपासाठी  
हदलेली रोहहत्र ेनादरुुस्त असल्याबाबत 

  

(२५) * ४२९७७  श्रीमती नममता मुांदडा (िेर्) : सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) केज, अींबाजोगाई व बीड (जज. बीड) तालकु्यात उच्च दाब ववतरि प्रिाली 
(HVDS) योजनेंतगगत शतेीपींपासाठी ददलेल ेमस ींगल डी.पी (ट्रान्सर्फॉमगर) नादरुुस्त 
असल्याचे तनदशगनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उच्च दाब ववतरि प्रिालीच्या कामास ववलींब झाला असनूही 
नादरुुस्त ट्रान्सर्फामगर बसववण्यात आल्याने शतेकऱ्याींना ववववध सींक्ाींना सामोरे 
जाव ेलागल्याने शतेकरी त्रस्त असनू सदर नादरुुस्त ट्रान्सर्फॉमगर त्वररत बदलनू 
देण्याबाबत स्र्ातनक लोकप्रतततनधी याींनी अधीक्षक अमभयींता, महाववतरि, बीड 
याींना ददनाींक २७ डडसेंबर, २०२१ रोजी वा त्यासमुारास व उजाग मींत्री याींना ददनाींक 
०४ जानेवारी, २०२२ रोजी वा त्यासमुारास तनवेदनाद्वारे मागिी केली होती,   
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन नादरुुस्त ट्रान्सर्फॉमगर 
बदलनू देण्याबाबत कोिती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
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डॉ. नननतन राऊत : (१) होय हे खरे आहे. 
केज मतदार सींघामध्ये महाववतरि कीं पनीव्दारे १२०३ रोदहत्र ेउच्चदाब 

ववतरि प्रिाली योजनेअींतगगत कायागजन्वत केले आहेत. त्यापकैी ७३ रोदहत्र े
नादरुुस्त असनू, १९ रोदहत्र ेबदलण्यात आल ेआहेत. उवगररत ५४ नादरुुस्त रोदहत्र े
बदलण्याचे काम प्रगतीपर्ावर आहे. 
(२) होय हे खरे आहे. ५४ नादरुुस्त रोदहत्र त्वररत बदली करण्याबाबत सींबींगधत 
कीं त्रा्दार याींना तनदेमशत करण्यात आल ेआहे. 
(३) महाववतरिव्दारा घेण्यात येिाऱ्या साप्पतादहक आढावा बठैकीमध्ये उच्चदाब 
ववतरि प्रिाली योजनेअींतगगत नादरुुस्त रोदहत्राींचा तपशील सींबींगधत कीं त्रा्दार 
याींना देऊन त ेलवकरात लवकर दरुुस्त करण्याच्या सचूना ददल्या जातात. तसेच 
अधीक्ष क अमभयींता, बीड याींनीही दद. ०१.०२.२०२२ च्या पत्रान्वये मे. व्होल््ास 
प्रा. मल., मुींबई याींना लवकरात लवकर नादरुुस्त रोदहत्र ेबदलिे बाबत तनदेश 
ददलेले आहेत. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

खरैगाांि दे (ता. िेळापूर, जर्. यितमाळ) येथील ठक्िरबाप्पा 
योर्नेअांतगचत मांरू्र िाम ेननिृष्ट्ट दर्ाचची िेल्याबाबत 

  

(२६) * ४३२६५  श्री.सांजर्िरेड्डी बोदिुरिार (िणी), डॉ.अशोि उईिे (राळेगाि) :  
सन्माननीय आहदिासी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) खैरगाींव दे. (ता.केळापरु, जज.यवतमाळ) येर्ील ठक्करबाप्पपा योजनेचे सन 
२०१७-२०१८ व २०१९-२०२० या वषागमध्ये मींजूर करण्यात आलेली ववकास काम े
तनकृष् दजागची असनू काही दठकािची कामे न करताच तनधी मींजुर करण्यात 
आल्याची बाब ददनाींक २० ऑक््ोबर, २०२१ रोजी वा त्यासमुारास तनदशगनास 
आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ग्रामपींचायतीत ववकास कामाींना प्राप्पत तनधीच्या खचागची 
तपशीलवार मादहती देखील उपलब्ध नसल्याचे तनदशगनास आल,े हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
तनषपन्न झाले त्याअनषुींगाने सींबींगधत दोषीींवर कोिती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलबाींची कारिे काय आहेत ? 
 
 

अॅड. िे.सी.पाडिी : (१) हे खरे नाही. 
खैरगाींव दे. ( ता. केळापरू, जज. यवमताळ ) येर्े सन २०१७-१८ मध्ये 

ठक्कर बाप्पपा आददवासी वस्ती सधुारिा योजनेअींतगगत समाज मींददराचे रु. ६.०० 
लक्षच ेबाींधकाम मींजूर करण्यात आलेले होत.े सदर बाींधकामाच ेकाम जज. प. 
बाींधकाम ववभाग क्र. ०१, यवतमाळ याींचेमार्फग त पिूग करण्यात आलेले असनू 
समाज मींददराच ेबाींधकाम उत्तम गिुवत्ता राखून पिूग करण्यात आलेले आहे. 
सद्यजस्र्तीत इमारत चाींगल्या जस्र्तीत असनू इमारत ग्रामपींचायतीकड े
हस्ताींतरीत करण्यात आलेली आहे.  

तसेच, सन २०१८-१९ व २०१९-२० मध्ये सदर गावामध्ये ठक्कर बाप्पपा 
आददवासी वस्ती सधुारिा योजनेअींतगगत कोितहेी काम मींजूर करण्यात आलेले 
नाही. 
(२) हे खरे नाही.  
  समाज मींददराचे काम ठक्कर बाप्पपा आददवासी वस्ती सधुारिा योजनेअींतगगत 
पिूग झाल ेअसल्याची नोंद ग्रामपींचायत नमनुा क्र. ८ मध्ये घेण्यात आलेली आहे. 
तसेच, सदर कामाच्या तनधी व खचागचा तपमशल जजल्हा पररषद बाींधकाम ववभाग 
क्र. ०१, यवतमाळ याींचे ववभागीय रेकॉडग पींजीमध्ये उपलब्ध आहे. 
(३) व (४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
शासिीय आश्रमशाळेतील विद्यार्थयाांसाठी नाईट ड्रसे 

खरेदीच्या ननविदेत झालेला गैरव्यिहार 
 (२७) * ३९४५४  श्री.रत्नािर गटेु्ट (गांगाखेड) : सन्माननीय आहदिासी वििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) आददवासी ववभागातील स्वे्र खरेदी प्रकरिातील गरैव्यवहाराच े प्रकरि 
तनदशगनास आलेले असतानाच नाई् ड्रसे खरेदी प्रकरिी देखील को्यवधी 
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रूपयाींचा प्रस्ताव सन २०१४ मध्ये वा त्या दरम्यान शासनास सादर करण्यात 
येऊन नाई् ड्रसे खरेदीकररता रूपये २२ को्ी १६ लाख रूपयाींचा खचग गहृीत 
धरून केवळ ई-तनववदा काढण्यास शासन स्तरावरून मान्यता देण्यात आली 
होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आयकु्त, आददवासी ववभाग याींना प्रचमलत तनयमानसुार केवळ 
५० लाख रूपये या मयागदेपयांत खरेदीचे अगधकार असताना तत्कालीन प्रभारी 
आयकु्त, श्री.बाजीराव जाधव याींनी शासनाची कोितीही मान्यता न घेता सन 
२०१४-१५ चे आगर्गक वषग सींपण्यापवूी म्हिजचे ददनाींक २७ माचग, २०१५ रोजी वा 
त्या समुारास श्री महालक्ष्मी ड्रसेेस अडँ ्ेलररींग र्फमग या कीं पनीस स्वत:च्या 
अगधकारात खरेदीचे आदेश ददल ेहोत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, आददवासी ववभागातील यापवूीच्या स्वे्र खरेदी प्रकरिात 
झालेल्या गरैव्यवहारात श्री.बाजीराव जाधव याींचा सहभाग असल्याची बाब 
यापवूी तनदशगनास आली होती, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, श्री.बाजीराव जाधव याींच्यानींतर सदरहू पदावर तनयकु्त झालले्या 
श्रीमती सोनाली पोंक्षे याींनीही या तनयमबाहय खरेदीची बाब शासनाच्या 
तनदशगनास न आिता या खरेदीसींदभागतील २२ को्ी रूपयाींची देयके शासनाच्या 
मींजूरीववना आपल्याच अगधकारात मींजूर करून सदरहू कीं पनीस अदा केली 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरिी सींबींगधत अगधकारी याींची भमूमका सींशयास्पद 
असल्याने सदर प्रकरिाची सखोल चौकशी करून श्री.बाजीराव जाधव व श्रीमती 
सोनाली पोंक्ष े याींचेवर कारवाई करण्याबाबत तसेच अपहाराची रक्कम 
सींबींगधताींकडून व्याजासहीत वसलू करण्याबाबत शासनाने कोिती कायगवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 

अॅड. िे.सी.पाडिी : (१) शासकीय आश्रमशाळेतील ववदयार्थयाांना रु. २२.१६ को्ी 
इतक्या अपेक्षक्षत क्रकींमतीचे तयार नाई् ड्रसे ई-तनववदा प्रक्रक्रया राबवनू खरेदी 
करिेसाठी ददनाींक ३० जुल,ै २०१४ रोजी शासन मान्यता देण्यात आलेली आहे. 
(२) अशींत: खरे आहे. 

ददनाींक ३० जुल,ै २०१४ रोजी देण्यात आलले्या शासन मान्यतनेसुार 
प्रस्ततू ई- तनववदा प्रक्रक्रया राबववण्यात आली आहे. मात्र, ददनाींक १६ सप्प े्ंबर, 
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२०१३ रोजीच्या शासन तनिगयातील तरतदूीनसुार रु. ५०.०० लक्ष पेक्षा अगधक 
रकमेच्या खरेदीस शासनाची ववत्तीय मान्यता घेिे आवश्यक असताींना देखील 
तत्कामलन आयकु्त, आददवासी ववभाग, नामशक याींनी शासनाची ववत्तीय 
मान्यता घेतली नाही.  

सदर प्रकरिी प्रार्ममक चौकशी करण्याबाबत ववभागीय आयकु्त, 
नामशक ववभाग, नामशक याींना ददनाींक ०६ रे्फब्रवुारी, २०१७ रोजीच्या अ. शा. 
पत्रान्वये कळववण्यात आललेे आहे. 
(३) हे खरे नाही. 

आददवासी ववकास ववभागामार्फग त स्वे्र खरेदी करण्यात आलेली नाही. 
(४), (५) व (६) तत्कामलन आयकु्त, आददवासी ववकास, नामशक याींनी शासकीय 
आश्रमशाळेतील ववदयार्थयाांना नाई् ड्रसे परुवठा करिेसाठी ददनाींक २७ माचग, 
२०१५ रोजी परुवठा आदेश तनगगममत केल ेहोत.े त्यानुसार परुवठादार सींस्र्ेने 
ववहीत वेळेत मालाचा परुवठा केलेला आहे. परुवठा आदेश व करारनाम्यातील 
अ्ी व शतीनसुार देयके अदा करण्यात आलेली आहेत. 
 

----------------- 
  
राज्यातील हदव्याांग शाळाांमधील मशिि ि मशििेत्तर िमचचाऱयाांना 

मामसि िेतन िेळेत अदा िरण्याबाबत 
  

(२८) * ३७८६२ श्री.सनुील राणे (बोरीिली), डॉ.भारती लव्हेिर (िसोिा) :  
सन्माननीय सामाजर्ि न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) समाजकल्याि ववभागाींतगगत येिाऱ्या अनदुातनत ददव्याींग व तनवासी 
शाळाींमधील मशक्षक व मशक्षकेत्तर कमगचाऱ्याींना शासनाच्या अनदुानातनू वेतन 
ददल ेजात,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू ददव्याींग शाळाींमधील एक हजाराींहून जास्त मशक्षक व 
मशक्षकेत्तर कमगचाऱ््ाींना माहे ऑक््ोबर, २०२१ पासनूच े मामसक वेतन 
आजममतीस ममळाल ेनसल्यामळेु सदरहू कमगचाऱ्याींना आगर्गक समस्या तनमागि 
होत आहे, हे खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, सदरहू ददव्याींग शाळाींमधील कमगचाऱ्याींचे प्रलींबबत वेतन 
ववनाववलींब अदा करण्यासींदभागत मशक्षक भारती सींघ्नचे्या ददव्याींग ववभागाने 
मा.मखु्यमींत्री, मा.सामाजजक न्याय मींत्री तसेच प्रशासनाकड ेमाहे डडसेंबर, २०२१ 
मध्ये वा त्यादरम्यान पत्राद्वारे मागिी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन सींबींगधत कमगचाऱ्याींना 
मामसक वेतन अदा करण्याबाबत कोिती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 

श्री. धनांर्य मुांड े: (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) सींबींधीत सींघ्नचेे वेतनाबाबत कोितहेी पत्र या कायागसनात आढळुन येत 
नाही. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

महात्मा ज्योनतबा फुले सांशोधन ि प्रमशिण सांस्थेच्या ननधीचा  
विननयोग उहिष्ट्टाांपेिा अन्य िारणासाठी िेल्याबाबत 

  

(२९) * ३७६५६  श्री.देिेंद्र फडणिीस (नागपरू दक्षिण पजश्चम), श्री.चांद्रिाांत 
(दादा) पाटील (िोथरुड), श्री.सधुीर मनुगांटीिार (बल्लारपरू), श्री.राधािृष्ट् ण 
विख-ेपाटील (मशडी), श्री.राम िदम (घाटिोपर पजश्चम), श्री.रवि राणा (बडनेरा), 
श्री.समीर िुणािार (हहांगणघाट), श्री.हदपि चव्हाण (फलटण) :  सन्माननीय 
इतर मागास बहुर्न िल्याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) महात्मा ज्योततबा रु्फले सींशोधन व प्रमशक्षि सींस्र्ेसाठी (महाज्योती) मींजूर 
करण्यात आलेला तनधी बा्ी,सारर्ी या सींस्र्ाींप्रमािे मखु्यत्वेकरून मागासवगीय 
घ्काींतील ववद्यार्थयाांना शकै्षणिक दृष्या सक्षम करिे, मशक्षि व सींशोधनासाठी 
सवलती देिे सामाजजक, शकै्षणिक, आगर्गक ववकास, सींशोधन, रोजगारमभमखुता 
वधृ्दी, कौशल्यववकास, स्वयींरोजगार, ग्रामीि ववकास, शतेीववकास, व्यजक्तमत्व 
ववकास, स्पधागत्मकता ववकास, सामाजजक ऐक्य व सलोखा इत्यादी क्षते्राींमधील 
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ववववध उपक्रम यावर खचग करिे अपेक्षक्षत असताना, तो तसा न करता 
शतेकऱ्याींना करडई बबयाींसाठी सरसक् अनदुान देण्यावर खचग करण्यात आला 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर सींस्र्चेे अध्यक्ष असलेले, मा मींत्री, इतर मागास बहुजन 
कल्याि ववभाग याींच्या मतदारसींघात समुारे १६००० शतेकऱ्याींना करडई 
बबयाींसाठी प्रत्येकी २२०० रुपये प्रमािे साडतेीन को्ी रुपयाींचे वा्प उदद्दष्ाींपेक्षा 
अन्य कारिाींसाठी करण्यात आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शतेकऱ्याींसाठी स्वतींत्र कृषी ववभाग व अनेक योजना असताना 
महाज्योती सींस्र्ेच्या माध्यमातनू एखाद्या ववमशष् मतदार सींघात तनधीच े
वा्प करिे अनगुचत असल्यामळेु सदर अनदुान वा्पाबाबत शासनाने चौकशी 
करुन सींबगधत दोषीींवर कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, तसेच सदर 
अनदुान वा्प रद्द करण्याबाबत कोिती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) असल्यास, उक्त सींस्र्चे्या स्र्ापनेपासनू या सींस्र्चेी ववभागीय कायागलय 
अद्यापही सरुु झालेली नाहीत राज्यात ववववध कायागलये सरुु करण्याबाबत 
शासनाने कोिती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 

श्री. विर्य िडटे्टीिार : (१) व (२) हे अशत: खरे आहे. 
महाज्योतीच्या (Memorandum of Association) उददष् क्र. २१, ७८ 

व १०३ नसुार शतेकऱ्याींना आगर्गक ववकासाकरीता शतेी ववषयक प्रकल्प राबवविे, 
माकेद्ींग व तनयागत वाढ इत्यादीचा समावेश करण्यात आला आहे. 

त्यानसुार तलेबबया उत्पादन, प्रक्रक्रया व ववपिन प्रकल्प पर्दशी 
स्परुपात राबववण्यात येत आहे. महाज्योती सींस्र्ेमार्फग त ऑनलाईन नोंदिी 
केलेल्या शतेकऱ्याींना कें द्र शासनाच्या आय.सी.एम.आर. हैद्राबाद तसेच कृषी 
ववद्यापीठ, राहुरी व कृषी वपद्यापीठ, परभिी याींच्याकडून खरेदी करुन 
शतेकऱ्याींना तलेबीयाींच ेवा्प करण्यात आले आहे. 

शतेकऱ्याींना तलेबबया उत्पादनात प्रोत्साहन म्हिून ७ जजल्हयात ६९४९ 
शतेकऱ्याींना एकुि ५२२.२८ जक्व ी्ंल बबयािे मोर्फत वा्ण्यात आल ेआहे.  
(३) प्रश्न उद् भवत नाही 
 



37 

(४) महाज्योतीने औरींगाबाद व नामशक येर्े प्रादेमशक कायागलये सरुू केल ेअसनू 
पिेु व रत्नागगरी येर्ील प्रादेमशक कायागलय सरुू करण्याबाबत कायगवाही 
करण्यात येत आहे.  
(५) प्रश्न उद् भवत नाही 

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

र्ोगेश्िरी िेत्रातील आरे िसाहतीमध्ये मातोश्री िधृ्दाश्रम  
योर्नेंतगचत िधृ्दाश्रम उभारण्याबाबत 

  

(३०) * ४२६१०  श्री.रवि ांद्र िायिर (र्ोगेश्िरी पिूच) : सन्माननीय सामाजर्ि 
न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य शासनाकडून राज्यातील ज्येषठ नागररकाींकररता सींजय गाींधी तनराधार 
तनवतृ्तीवेतन योजना, ज्येषठ नागररक ओळखपत्र, राज्य पररवहन बस भाडयात 
सवलत, श्राविबाळ सेवा राज्य तनवतृ्ती योजना, इींददरा गाींधी राषट्रीय 
वधृ्दापकाळ तनवतृ्ती वेतन योजना, इ. ववववध योजना राबववल्या जात असनू 
कौ्ुींबबक कलह, जागेचा प्रश्न अशा ववववध कारिस्तव ज्येषठ नागररकाींना 
त्याींच्या हक्काच्या तनवाऱ्यापासनू वींगचत करण्यात येत असल्यामळेु त्याींच्या 
उदरतनवागहाचा व पालनपोषिाचा प्रश्न सोडववण्याच्या अनषुींगाने राज्य 
शासनामार्फग त मातोश्री वधृ्दाश्रम योजना राबववण्यात येत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मुींबई उपनगरात राज्य शासनाचे एकही वधृ्दाश्रम नसल्याने 
जोगेश्वरी क्षेत्रातील आरे वसाहतीमधील तबेलेधारकाींना तबेल्याींसाठी व 
तनवासासाठी ज्याप्रमािे जागा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे, त्याचप्रमािे 
या दठकािी राज्य शासनाकडून राबववण्यात येिाऱ्या मातोश्री वधृ्दाश्रम 
योजनेंतगगत एक वधृ्दाश्रम उभारण्याची मागिी स्र्ातनक लोकप्रतततनधीींनी 
पालकमींत्री, मुींबई उपनगर याींचेकड ेमाहे जानेवारी, २०२२ मध्ये वा त्या दरम्यान 
लेखी तनवेदनाद्वारे केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू तनवेदनाच्या अनषूींगाने जागा उपलब्ध करून वधृ्दाश्रम 
उभारण्याबाबत शासनाने कोिती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
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श्री. धनांर्य मुांड े: (१) होय, हे खरे आहे 
(२) व (३) स्र्ातनक लोकप्रतततनधीींच ेसदर ववषयाच ेलखेी तनवेदन पालकमींत्री, 
उपनगर याींचेमार्फग त या ववभागाकड ेअद्याप प्राप्पत झाललेे नाही. या ववभागाकड े
तनवेदन प्राप्पत झाल्यास मा. ववधानसभा सदस्य याींच्या मागिीवर तनयमानसुार 
पढुील कायगवाही करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
महार्निोत ‘िॉपोरेट िम्युननिेशन सरव्यिस्थापि’ पदी 

ननयमबाहय नेमणूि िरण्यात आल्याबाबत 
  

(३१) * ४३२७७  श्री.मोहन मत े(नागपरू दक्षिण) : सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाजनकोने ‘कॉपोरे् कम्यतुनकेशन सरव्यवस्र्ापक’ पदासाठी माहे जून 
२०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान जादहरात ददली असनू सदरहु पदासाठी उमेदवार 
पदव्यतु्तर पदवी क्रकीं वा जनसींवादात पदववका उत्तीिग, सरकारी/खाजगी क्षेत्रातील 
सींबगधत क्षेत्राचा १५ वषागचा अनभुव, तसेच हजारपेक्षा जास्त कमगचारी असलले्या 
मोठ्या प्रततषठीत सींस्र्मेध्ये जनसींपकग /कॉपोरे् कम्यतुनकेशन व्यवस्र्ापन 
हाताळण्याचा अनभुव अशा पात्रता तनधागररत करण्यात आल्या होत्या, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदरहू कीं पनीने उक्त पात्रतचेे तनकष पररपिूग न करिाऱ्या 
उमेदवारास तनयमबाहय पद्धतीने नेमिूक केल्याची बाब ददनाींक १० रे्फब्रवुारी, 
२०२२ रोजी वा त्या समुारास तनदशगनास आली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
तनषपन्न झाल,े त्याअनषुींगाने सींबींगधत दोषी अगधकाऱ्याींवर कोिती कारवाई केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
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डॉ. नननतन राऊत : (१) महाराषट्र राज्य ववद्यतु मींडळ सतू्रधारी कीं पनीतरे्फ 
महाव्यवस्र्ापक (साींतघक तनयोजन आणि माध्यम व्यवस्र्ापन) हया पदावर 
दोन वष ेकीं त्रा्ी कालावधी कररता सरळसेवा प्रवेशाव्दारे अर्वा प्रतततनयकु्तीने 
भरण्याकररता दद.२९.६.२०२१ रोजी जादहरात प्रमसध्द करण्यात आली होती.  

जादहरातीच्या प्रततसादात वाढ होण्याच्या दृष्ीन े तद् नींतर 
पवुागवश्यक्यतते बदल करून दद.१८.०८.२०२१ अन्वये शधु्दीपत्रक देखील तनगगममत 
करण्यात आल ेआहे.  
(२) सदर पदासाठी ववदहत केलेली अहगता व अनभुव धारि करीत असलले्या 
एकूि ११ उमदेवाराींचे अजग प्राप्पत झाल ेव पडताळिी अींती त्यापकैी ५ उमेदवार 
पात्र आढळुन आले. या ५ पकैी वयैजक्तक मलुाखतीसाठी उपजस्र्त असलले्या ४ 
उमेदवाराींच्या सक्षम तनवड सममतीने घेतलेल्या वयैजक्तक मलुाखत पररक्षेत 
गिुानकु्रमे तनवडीसाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवाराची तात्परुत्या स्वरूपात २ 
वषागच्या कालावधीसाठी तनवड करण्यात आली.   
(३) व (४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

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

महाराष्ट्र राज्य िीर् वितरण महामांडळािडून बेिायदेशीरपणे 
 र्नसांपिच  िां पनीची ननयुक्ती िेल्याबाबत 

  

(३२) * ४३३२२  श्री.अतलु भातखळिर (िाांहदिली पिूच), श्री.सनुील राणे 
(बोरीिली) : सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील तीन शासकीय वीज कीं पन्याींवर ५० हजार को्ीचे कजग असताना, 
त्याींच्यावर तनयींत्रि ठेविाऱ्या महाराषट्र राज्य वीज ववतरि महामींडळाकडून 
बेकायदेशीरपिे जनसींपकग  कीं पनीची तनयकु्ती करण्यात आल्याचे माहे रे्फब्रवुारी, 
२०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कोितीही तनववदा प्रक्रक्रया न राबवता दरमहा २४ लाखाींच ेर्े्  
कीं त्रा् देण्यात आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
तनषपन्न झाल,े चौकशीच्या अनषुींगाने जनसींपकागसाठी स्वतींत्र अशी मोठ्या 
प्रमािात यींत्रिा असताना सदु्धा बेकायदेशीरपिे जनसींपकग  कीं पनीची तनयकु्ती 
करिाऱ्या सींबगधत दोषीींवर कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत? 
  

डॉ. नननतन राऊत : (१), (२) व (३) सामान्य प्रशासन ववभागाच्या 
दद.१६.०३.२०२० च्या शासन तनिगयान्वये शासनाच्या ववववध ववभागाींच्या 
योजनाींसाठी प्रमसध्दी तसेच जादहरात ववषयक काये पार पाडण्यासाठी जादहरात 
सींस्र्ाींची सचूी तनगगममत करण्यात आली. सदर सचूी तयार करण्यासाठी मादहती 
व जनसींपकग  महासींचालनालयाने ई-तनववदा पध्दतीने जादहरात क्षेत्रातील ववमशष् 
अनभुव व व्यवसातयक अहगता प्राप्पत जादहरात सींस्र्ाींकडून ई-तनववदा मागववल्या 
होत्या. सदर तनववदाींच्या छाननीअींती पात्र ठरलेल्या व महासींचालनालयाने 
मशर्फारस केल्यानसुार सचूी तयार करण्यात आली आहे.  

महाराषट्र राज्य ववद्यतु मींडळ सतू्रधारी कीं पनीमार्फग त त्याच धतीवर 
महाववतरि, महापारेषि, महातनममगती व महाऊजाग अमभकरि या कीं पन्याींसाठी 
सोशल ममडडया ररलेशनमशप साठीच्या कामाकरीता एजन्सी तनयकु्ती 
करण्याकरीता चारही कीं पन्याींचे प्रतततनगधत्व असलेली सममती दद. १४.०६.२०२१ 
अन्वये गठीत करण्यात आली. सामान्य प्रशासन ववभागाच्या दद. १६.०३.२०२० 
च्या शासन तनिगयान्वये Digital, Web and Social Media च्या 
कामकाजासाठी सगुचबध्द केलेल्या शे्रिी अ मधील ४ व शे्रिी ब मधील १२ अशा 
एकूि १६ सींस्र्ाींना सदर सममतीसमोर सादरीकरि करण्याकरीता तनमींबत्रत 
करण्यात आल ेहोत.े त्यापकैी ५ सींस्र्ाींनी दद. ३०.११.२०२१ पयांत या ददलेल्या 
मदुतीत प्रस्ताव सादर केल.े तनवड सममतीने तनधागररत केलेल्या तनकषानसुार 
(७०% गिुवत्ता आणि ३०% दर) प्राप्पत गिु ववचारात घेऊन M/s. PR 
Professional या सींस्र्ेची महाराषट्र राज्य ववद्यतु मींडळ सतू्रधारी कीं पनीमार्फग त 
महाववतरि, महापारेषि, महातनममगती व महाऊजाग अमभकरि या कीं पन्याींसाठी 
सामाजजक माध्यम सींस्र्ा म्हिून दद.२०.१२.२०२१ च्या पत्रान्वये दद.०१.०१.२०२२ 
त ेदद. ३१.१२.२०२२ या कालावधीसाठी तनयकु्ती करण्यात आली आहे.   
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

------------------------ 
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हहांगोली जर्ल् हयातील समार्िल् याण विभागाच् या विर्ाभर्, इमाि ि 
विमाप्र प्रिगाचतील विद्याथी मशष्ट् यितृ् तीपासून िांधचत असल्याबाबत 

 

 
 

 (३३) * ४१९४१ श्री.तान्हार्ी मटुिुळे (हहांगोली) :  सन्माननीय इतर मागास 
बहुर्न िल्याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) दहींगोली जजल् हयातील समाजकल् याि ववभागात ववजाभज, इमाव व ववमाप्र 
प्रवगागतील ववद्यार्थ याांच ेहजारो अजग महाववद्यालयीन स् तरावर प्रलींबबत असल् याने 
बहुताींश ववद्यार्ी मशष यवतृ् तीपासनू वींगचत राहत असल् याचे माहे जानेवारी, २०२२ 
मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशगनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, समाजकल् याि ववभागाच् या वतीने महाववद्यालयाींना देण् यात 
आलेली मदुत सींपल् यानींतरही पनु् हा वाढवनू देण् याची सवगसाधारि कारिे काय 
आहेत, 
(३) असल् यास, ज् या ववद्यार्थ याांनी अजग केल ेत् या ववद्यार्थ याांना त् याच शकै्षणिक 
वषाांत मशष यवतृ् ती ममळण् यासाठी शासनाने कोिती कायगवाही केली वा करण् यात 
येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 
श्री. विर्य िडटे्टीिार : (१) अशत: खरे आहे. 

सन २०१९-२० या आगर्गक वषागत ववजाभज, इमाव व ववमाप्र प्रवगागतील 
४०५७ ववद्यार्थयाांनी अजग केला त्यापकैी ३९८८ इतक्या ववद्यार्थयाांना मशषयवतृ्ती 
मींजूर केली असनू महाववद्यालय स्तरावर २४७ अजग प्रलींबबत आहेत.  

तसेच सन २०२०-२१ या आगर्गक वषागत ववजाभज, इमाव व ववमाप्र 
प्रवगागतील ३८७१ ववद्यार्थयाांनी अजग केला त्यापकैी ३८५७ इतक्या ववद्यार्थयाांना 
मशषयवतृ्ती केली असनू महाववद्यालय स्तरावर १८१ अजग प्रलींबबत आहेत.  
(२) कोववड-१९ च्या पाश्वगभमूीत ववद्यार्ी मशषयवतृ्ती पासनू वींगचत राहू नयेत 
म्हिून ववद्यार्थयाांना महाडीबी्ी प्रिालीवर अजग करण्यास मदुत वाढ देण्यात 
आली आहे.  
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(३) सन २०२१-२२ या आगर्गक वषागत मॅदट्रकोत्तर मशषयवतृ्तीसाठी राज्य 
योजनाींतगगत अर्गसींकल्पीत केलेल्या १०० ्क्के तनधी (रु.१४६४ को्ी) ववतरीत 
करण्यात आला आहे. तसेच दहवाळी अगधवशेनात रु. १२६० को्ी परुविी मागिी 
मींजूर करण्यात आली असनू सदर तनधी ववतरीत करण्याची कायगवाही सरुु आहे.           
(४) प्रश्न उद् भवत नाही.  

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

राज्यातील साखर िारखान्याांनी शतेिऱयाांची एफ.आर.पी थिविल्याबाबत 
  

(३४) * ४२५४५  श्री.मशरीष चौधरी (रािेर) : सन्माननीय सहिार मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील ऊस उत्पादक शतेकऱ्याींना चाल ु हींगामातील स्वस्त व 
क्रकर्फायतशीर दर (एर्फ.आर.पी) देिाऱ्या साखर कारखान्याींची यादी जाहीर 
करण्यात आली असल्याचे माहे ददनाींक २१ जानेवारी, २०२२ रोजी व त्यासमुारास 
तनदशगनास आले आहे हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्यात एर्फ.आर.पी. र्कवविाऱ्या लाल यादीतील आतापयगत ५५ 
पेक्षा अगधक साखर कारखाींन्याची नाव ेया यादीत समाववष् करण्यात आली 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या सींदभागत चौकशीकरुन शासनाने या र्कबाकीदार साखर 
कारखान्याींकडून एर्फ.आर.पी. शतेकऱ्याींना ममळवनू देण्याबाबत कोिती कायगवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 

श्री. शामराि ऊफच  बाळासाहेब पाटील : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 

ददनाींक १९/०१/२०२२ रोजी साखर आयकु्तालयाने प्रमसध्द केलले्या 
परीपत्रकानसुार ददनाींक १५/०१/२०२२ अखेर ६०% पेक्षा कमी एर्फआरपी अदा 
केलेल्या ५५ साखर कारखान्याींचा समावेश लाल यादीत करण्यात आलेला आहे. 
(३) हींगाम २०२१-२२ मध्ये ज्या कारखान्याींनी ऊस परुवठादार शतेक-याींची 
एर्फआरपी र्कीत ठेवली आहे, त्या कारखान्याींची सींबींगधत प्रादेमशक सहसींचालक 
(साखर) याींच्या स्तरावर तनयममत सनुाविीची कायगवाही चाल ूआहे. 
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प्रादेमशक सहसींचालक (साखर) याींचे कायागलयाकडून प्रस्ताववत करण्यात 
आलेल्या २८ साखर कारखान्याींना आरआरसीच्या नो्ीसा तनगगममत करण्यात 
आलेल्या आहेत. या २८ साखर कारखान्याींची ददनाींक ०२/०३/२०२२ रोजी साखर 
आयकु्तालयात सनुाविी तनजश्चत करण्यात आलेली आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

किन्हाळा, अरततोंडी, गाांधीनगर ि लाडर्, (ता.देसाईगांर्,   
जर्.गडधचरोली) गाांिाचा पुनिचसन आराखडा तयार िरण्याबाबत 

  

(३५) * ४२३०५ श्री.िृष्ट्णा गर्ब े(आरमोरी) : सन्माननीय मदत ि पनुिचसन मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) क्रकन्हाळा, अरततोंडी, गाींधीनगर व लाडज, (ता. देसाईगींज, जज. गडगचरोली) 
या नदद काठावरील गावाींचे सन १९९४ मध्ये नववन गावठािात पनुवगसन 
करताींना योग्य पनुवगसन आराखडा तयार न केल्याने नागरीकाींना २१ मलुभतु 
नागरी सवुवधाींपासनु वींचीत रहाव ेलागत असल्याचे माहे रे्फब्रवुारी, २०२२ मध्ये वा 
त्यादरम्यान तनदशगनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त पनुवगसन गावाींचा योग्य पनुवगसन आराखडा तयार करुन 
नागरीकाींना पनुवगसन कायदयानसुार २१ मलुभतु नागरी सवुवधा परुवववण्याबाबत 
स्र्ातनक लोकप्रतततनधी याींनी ददनाींक १६ ऑक््ोबर, २०२१ रोजी वा त्यासमुारास 
मा. मींत्री महोदयाींकड ेतनवेदनाव्दारे मागिी केल्याच ेतनदशगनास आल ेआहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त तनवेदनाच्या अनषुींगाने शासनाने कोिती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 
श्री. विर्य िडटे्टीिार : (१), (२) व (३) होय, हे अशींत: खरे आहे.  

सन १९८२ मध्ये मौजा लाडज, ता. ब्रहमपरुी या बागधत गावाचे पनुवगसन 
मौजा गाींधीनगर, ता. देसाईगींज येर्े करण्यात आल ेअसनू या गावास एकुि १६ 
नागरी सवुवधा परुववण्यात आल्या आहेत. तसेच सन १९९४ मध्ये मौजा 
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क्रकन्हाळा व मौजा अरततोंडी, ता.देसाईगींज या गावाच ेपनुवगसन करण्यात आल े
असनू या गावास प्रत्येकी ११ नागरी सवुवधा परुववण्यात आल्या आहे. महाराषट्र 
प्रकल्प बागधत व्यक्तीींच े पनुवगसन अगधतनयम, १९९९ नसुार पनुवगमसत 
गावठािास १८ नागरी सवुवधा देय आहेत. मा. लोकप्रतततनधी याींच्याकडुन प्राप्पत 
तनवेदनाच्या अनषुींगाने जजल्हागधकारी, गडगचरोली याींच्याकडून चौकशी करण्यात 
येत आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

रुपा इन्फोटेि ॲन्ड इन्रास्रक्चर िां पनीस एमआयडीसी िेत्रातील 
अनतररक्त भूखांड ननयमबाहयररत्या िाटप िेल्याबाबत 

  

(३६) * ३९३२१  श्रीमती सरोर् आहहरे (देिळाली) : सन्माननीय उद्योग मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषट्र औद्योगगक ववकास महामींडळाकड े रुपा इन्र्फो्ेक ॲन्ड 
इन्रास्ट्रक्चर कीं पनीने त्याींचे उद्योग ववस्ताराकररता अततररक्त भखूींडाची 
मागिी केली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कीं पनीच्या मागिीनसूार महामींडळाने आपल्या ददनाींक ३ जून, 
२०१४ व २६ सप्प े्ंबर, २०१६ च्या बठैकीत मखु्य कायगकारी अगधकारी (मखु्यालय) 
व सहमखु्य अगधकारी याींनी तनिगय घेऊन, जनरल-३१ मधील ८३०७ चौ. मी्रचा 
भखूींड ववतररत केला असल्याचे ददनाींक ११ ऑगस््, २०२० रोजी वा त्यासमुारास 
तनदशगनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर रुपा इन्र्फो्ेक अडँ इन्रास्ट्रक्चर कीं पनीने उद्योग 
ववस्ताराच्या नावाखाली भखूींड घेऊन त्याद्वारे त्यादठकािी कोिताही उद्योग 
व्यवसाय न करता तनयमबाहयपिे यतुन्ची खरेदी-ववक्री व पो्भाड्याने 
गरैव्यवहार करुन महामींडळाची व शासनाची र्फसविूक केली असल्याचेही 
तनदशगनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, मळू भखूींडावरील उद्योगाच्या ववस्तारासाठी अततररक्त भखूींडाची 
मागिी करण्यात आली त्यावेळी त्यात तनयमबाहय काम झालेले नसावे याची 
चौकशी करुन तर्ा शासनास प्रस्ताव सादर करिे बींधनकारक असताना व ती 
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प्रादेमशक अगधकाऱ्याची जबाबदारी असताींना त्याींनी ती जबाबदारी पार पाडली 
नसल्यामळेु सींबींगधत अगधकाऱ्याींववरुध्द शासनाने कोिती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 

श्री. सभुाष देसाई : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे अींशत: खरे आहे. 
     मे. रुपा इन्र्फो्ेक आणि इन्रास्ट्रक्चर प्रा. मल. याींची मळू प्रयोजन 
आय.्ी. पाकग  असनू त्याींचेकडून उद्योग ववस्ताराकररता प्राधान्य सदराखाली 
दद.१२/०६/२०१९ रोजी online अजग  प्राप्पत  झालेला होता. सदर अजागवर  
दद.३१/०७/२०१९ रोजी  सह मखु्य कायगकारी अगधकारी (मा.तीं.) याींचे 
अध्यक्षतखेाली भखूींड वा्प सममतीच्या बठैकीमध्ये म.औ.वव.महामींडळाच्या 
तनयमानसुार मे. रुपा इन्र्फो्ेक आणि इन्रास्ट्रक्चर प्रा. मल. याींना क्षेत्र  ८३०७ 
चौ.मी. चा भखूींड उद्योग ववस्ताराअींतगगत  वा्प करिेत आलेला आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
      मे. रुपा इन्र्फो्ेक आणि इन्रास्ट्रक्चर प्रा. मल. याींची मळू प्रयोजन 
आय.्ी. पाकग  असनू त्याींना म.औ.वव.महामींडळाच्या धोरिानसुार उद्योग 
ववस्ताराींतगगत आय.्ी. पाकग  साठी भखूींड वा्प करण्यात आला आहे.  
     सदर भखुींडाचा ताबा दद. १८.०१.२०२२ रोजी तसचे प्रार्ममक करारनामा       
दद. ०२.०३.२०२२ रोजी कायागजन्वत करिेत आलेला आहे. सद्यजस्र्तीत भखुींड 
ररकामा आहे. 
(४) उद्योग ववस्ताराअींतगगत मे. रुपा इन्र्फो्ेक आणि इन्रास्ट्रक्चर प्रा. मल. 
याींना क्षेत्र  ८३०७ चौ.मी. च्या भखूींडाचे वा्प महामींडळाच्या तनयमानसुार 
करण्यात आल ेआहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही.  

----------------- 
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यितमाळ येथील महाराष्ट्र राज्य सहिारी आहदिासी वििास 
महामांडळाच्या उपप्रादेमशि िायाचलयात झालेला गैरव्यिहार 

  

(३७) * ४११४५  श्री.नामदेि ससाने (उमरखेड) : सन्माननीय आहदिासी वििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) यवतमाळ येर्ील महाराषट्र राज्य सहकारी आददवासी ववकास महामींडळाच्या 
उपप्रादेमशक कायागलयात तब्बल ६२ लाख रुपयाींचा अपहार झाल्याचे माहे 
रे्फब्रवुारी, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशगनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन सींबगधत ११ जिाींववरुध्द 
गनु्हा नोंदवण्याबाबत कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ?  
  
अॅड. िे.सी.पाडिी : (१) होय. 
(२) या प्रकरिी लोहारा पोमलसाींनी ११ जिाींववरूद्ध प्रर्म खबर क्रमाींक 
००१९/२०२० अन्वये कलम ४२०, ४०९, ३४ भा.द.वव. अन्वये गनु्हा दाखल केला 
आहे. पोमलस तनरीक्षक आगर्गक गनु्हे शाखा, यवतमाळ याींच्याकडील जा. क्र. 
५७/२०२० दद. ०२/०३/२०२२ च्या अहवालानसुार पोमलस तपास सरुु आहे व 
सींबींगधताींवर ववभागीय चौकशी सरुु आहे.  
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

राज्यात िोरोना महामारीमुळे मतृ्यू झालेल्या नागररिाांच्या  
िुटुांबाला ५० हर्ार रुपयाांची मदत देण्याबाबत 

  

(३८) * ३७६६२  श्री.देिेंद्र फडणिीस (नागपरू दक्षिण पजश्चम), श्री.चांद्रिाांत 
(दादा) पाटील (िोथरुड), श्री.सधुीर मनुगांटीिार (बल्लारपरू), श्री.राधािृष्ट् ण 
विख-ेपाटील (मशडी), श्री.राम िदम (घाटिोपर पजश्चम), श्री.रवि राणा (बडनेरा), 
श्री.समीर िुणािार (हहांगणघाट), श्री.राहूल िुल (दौंड), श्रीमती श्िेता महाले 
(धचखली), श्री.चेतन तपेु (हडपसर), श्री.हदपि चव्हाण (फलटण), श्री.िुमार 
आयलानी (उल्हासनगर), श्री.मोहनराि हांबड े(नाांदेड दक्षिण), श्री.नानाभाऊ पटोल े
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(सािोली), श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी), श्री.हहरामण खोसिर (इगतपरूी), 
श्री.जर्तशे अांतापरूिर (देगलरू), श्रीमती सलुभा खोडिे (अमरािती), 
श्री.र्यिुमार गोरे (माण), श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन), श्री.प्रशाांत ठािूर 
(पनिेल), श्रीमती मननषा चौधरी (दहहसर), श्री.महेश बालदी (उरण), श्री.अममत 
साटम (अांधेरी पजश्चम), डॉ.भारती लव्हेिर (िसोिा), श्री.गणपत गायििाड 
(िल्याण पिूच), श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्रीमती मोननिा रार्ळे (शिेगाांि - 
पाथडी), श्री.मांगेश चव्हाण (चाळीसगाि), श्री.समाधान अिताड े (पांढरपरू) :  
सन्माननीय मदत ि पनुिचसन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोववड-१९ या आजाराने मतृ पावलेल्या व्यक्तीींच्या तनक्तम नातवेाईकाींस 
५० हजार रुपयाींचे सहाय्य ममळण्याबाबतच ेआदेश मा.मखु्यमींत्री याींनी प्रशासनास 
ददल ेअसनू अर्गसहाय्य ममळण्यासाठी कमीत कमी कागदपत्राींसह ई-अजग दाखल 
करण्याचे तनदेश ददलेल ेआहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त अजग दाखल करण्यासाठी वेब पो ग्ल तयार करण्यात आल े
असनू शासनाच्या आदेशात स्पष्ता नसल्याने तसेच ताींबत्रक त्रु् ीमळेु अजग मींजूर 
करताना अडचिी येत असल्याने राज्यातील बहुताींशी जजल्हयाींनी शासनाकड े
मागगदशगन मागवनू अजागला मींजुरी देण्याच्या प्रक्रक्रया र्ाींबववण्यात आल्या आहेत, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरिी ऑनलाईन अजागबरोबर ऑर्फलाईन अजग 
घेण्याबाबतचे तनदेश मा.उच्च न्यायालय, मुींबई याींनी ददल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन, मतृ पावलेल्या 
व्यक्तीींच्या तनक्तम नातवेाईकाींस ५० हजार रुपयाींचे आगर्गक सहाय्य 
देण्याबाबत कोिती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 

श्री. विर्य िडटे्टीिार : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) नाही.  
(३) होय, हे खरे आहे. मा.सवोच्च न्यायालयाने या योजनेसाठी ऑर्फलाईन अजग 
देखील ववचारात घ्यावेत, अस ेआदेश ददल ेआहेत. 
(४) व (५) मा.सवोच्च न्यायालयाचे रर् यागचका (मसव्हील) क्र.५३९/२०२१ मधील 
सींबगधत अजग क्र. ५५४/२०२१ मध्ये दद. ४.१०.२०२१ रोजी ददलेल्या आदेशानसुार 
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कोव्हीड-१९ सींसगागमळेु मतृ्य ु झालेल्या व्यक्तीींच्या तनक् नातवेाईकाींस 
रु.५०,०००/- सानगु्रह सहाय्य अनञुेय करिेसाठी दद.२६.११.२०२१ च्या शासन 
तनिगयान्वये ऑनलाईन कायगपध्दती ववदहत करण्यात आली आहे. त्यानसुार 
आतापयांत या योजनेखाली १,५४,५०० अजग मींजूर करण्यात आल ेआहे. 

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

विदभाचत सौर ऊरे्ला प्राधान्य देण्याबाबत 
   

(३९) * ४३२७९ श्री.मोहन मत े (नागपरू दक्षिण) : सन्माननीय निीन ि 
निीिरणीय उर्ाच मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ववदभागच्या बाहेरील शहराींत शासनाकडून सौर ऊजेसाठी प्राधान्य देण्यात येत 
असनू ववदभागतील महाराषट्र राज्य ववदयतु महामींडळ ७५० एकर जमीन उपलब्ध 
असतानाही या जममनीचा वापर सौर ऊजाग तनममगतीसाठी करण्यात आला 
नसल्याची बाब ददनाींक २६ जानेवारी, २०२२ रोजी वा त्या समुारास तनदशगनास 
आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त जममनीचा वापर केवळ राख परुण्यासाठी करण्यात येत 
असल्याने त्याचा पयागवरिावर दषुपररिाम होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त जममनीची शासनाने पाहिी केली आहे काय, पाहिीत काय 
आढळून आल,े त्याअनषुींगाने सदर जममनीचा वापर सौर ऊजाग तनममगतीसाठी 
करण्याबाबत शासनाने कोिती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 
डॉ. नननतन राऊत : (१) महातनममगती कीं पनीद्वारे ववदभागत सौर ऊजाग प्रकल्प 
उभारिीच्या कामाची सद्य:जस्र्ती खालीलप्रमािे आहे:- 

अ) मखु्यमींत्री सौर कृषी वादहनी योजने अींतगगत २ त े १० मेगावॅ्  
क्षमतचे ेएकूि १२४ मेगावॉ् क्षमतचेे सौर ऊजाग प्रकल्प उभारण्याच ेकाम प्रगती 
पर्ावर आहे, त्यापकैी गव्हािकुीं ड (जज.अमरावती) येर्ील १६ मेगावॅ्  क्षमतचेा 
सौर ऊजाग प्रकल्प दद.१०.२.२०२१ रोजी कायागजन्वत झाला आहे. 

आ) कोराडी ववद्यतु कें द्राकडील जागेवर ५ मेगावॅ् , वाशीम १७० 
मेगावॅ् , कचराळा १४५ मेगावॅ् , यवतमाळ ७५ मेगावॅ्  क्षमतचेे सौर ऊजाग 
प्रकल्प ईपीसी तत्वावर उभारण्याचे प्रस्ताववत आहे. 
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महापारेषि कीं पनीने त्याींचेकडील १० एकर जागा  महाववतरि कीं पनीला 
वधाग जजल्हयातील सौर ऊजाग प्रकल्पासाठी हस्ताींतरीत केली आहे. 

उपरोक्त सौर ऊजाग प्रकल्पाींसाठी ववदभागतील समुारे २६८० एकर जमीन 
वापरात येिार आहे. 
(२) व (३) नाही. 

खापरखेडा, कोराडी औजषिक ववद्यतु कें द्र येर्ील वापरात नसलेल्या 
राख बींधाऱ्यावर सौर ऊजाग प्रकल्प उभारण्याकरीता ताींबत्रक व आगर्गकदृष्या 
व्यवहायगता सींबींधी चाचपिी करण्याचे तनयोजजत आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
  राज्यात िें द्रिती अथचसांिल्प योर्नेंतगचत प्राप्त झालेला  

ननधी समवपचत िरािा लागल्याबाबत 
 (४०) * ३९३२३ श्रीमती सरोर् आहहरे (देिळाली), श्री.विक्रममसांह सािांत (र्त) : 
सन्माननीय आहदिासी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अनसुगूचत जमातीतील लोकाींसाठी कें द्रवती अर्गसींकल्प (न्यजुक्लअस बजे्) 
योजनेअींतगगत ववववध प्रमशक्षिाच्या योजना दरवषी शासनाकडून राबववल्या 
जातात, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर योजनाींकररता सन २०१९ त े२०२१ या तीन वषागत नागपरू 
ववभागातनू शासनास प्राप्पत झालेल्या १५४३ अजाांपकैी केवळ ९६ जिाींना कें द्रवती 
अर्गसींकल्प योजनेंतगगत लाभ ममळाल्याचे ददनाींक ५ नोव्हेंबर, २०२१ रोजी वा 
त्यासमुारास तनदशगनास आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कमी प्रमािात लाभार्थयाांचे अजग मींजूर करण्यात आल्यामळेु सन 
२०२१ या वषी तब्बल रुपये ४९,४७,२१८ इतका तनधी अखगचगत रादहल्यामळेु 
शासनास समवपगत (Surrender) करावा लागल्याचे तनदशगनास आल,े हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, १५४३ अजागपकैी केवळ ९६ लाभार्थयाांच ेअजग मींजूर होण्याची 
कारिे काय आहेत तसेच ४९ लाखापके्षा अगधक तनधी शासनास समवपगत 
करण्यास जबाबदार असिाऱ्या सींबींगधताींवर कोिती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
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अॅड. िे.सी.पाडिी : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२), (३) व (४) हे अींशत: खरे आहे. 

एकाजत्मक आददवासी ववकास प्रकल्प, नागपरू अींतगगत सन २०१९-२० 
मध्ये कें द्रवती अर्गसींकल्प योजना ग्-अ अींतगगत मींजूर लक्षाींक १७५ होता. 
त्यानषुींगाने १५४३ अजग प्राप्पत झाल े होत.े तनधागररत लक्षाींक १७५ पकैी १५२ 
लाभार्थयाांना लाभ देण्यात आललेा असनू ९ लाभार्थयाांना लाभ देण्याबाबत 
कायगवाही सरुु आहे.  

कें द्रवती अर्गसींकल्प योजनेंतगगत एकाजत्मक आददवासी ववकास प्रकल्प, 
नागपरू कायागलयास सन २०१९-२० कररता रु. ७८,४६,०००/- इतका तनधी ववतररत 
करण्यात आला होता. त्यापकैी रु. ३५,५२,२६६ इतका तनधी वयैजक्तक लाभाच्या 
योजनाींवर खचग झाला असनू कोरोना ववषािुच्या प्रादभुागवाच ेपररजस्र्तीमळेु ग्- 
ब व ग्-क मध्ये मींजूर सामदुहक लाभाच्या योजना राबवविे शक्य झाल ेनाही. 
त्यामळेु रु.३३,४७,८००/- इतका तनधी शासनास समवपगत करण्यात आलेला आहे.   
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

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

विधान भिन :       रारे्न्द्र भागित 
मुांबई.   प्रधान सधचि, 

महाराष्ट्र विधानसभा 
______________________________________________________ 
मुद्रिपवूग सवग प्रक्रक्रया महाराषट्र ववधानमींडळ सगचवालयाच्या सींगिक यींत्रिेवर 

मुद्रि: शासकीय मध्यवती मुद्रिालय, मुींबई. 


