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

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

सोमिार, हदनाांि ०७ माचच, २०२२ / फाल्गनु १६, 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 - ४२ 
------------------------------------- 

  
देिसरी (ता.उमरखेड, जर्.यितमाळ) येथे पैनगांगा नदीला आलेल्या 

पुरामुळे बाधीत झालेल्याांच ेपुनिचसन िरण्याबाबत 
  

(१) * ३८१८६  श्री.सांतोष बाांगर (िळमनरुी) : सन्माननीय मदत ि पनुिचसन 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) देवसरी (ता.उमरखेड, जि.यवतमाळ) येथे सन २००६ मध्ये झालले्या 
अततवषृ्ी व पनैगींगा नदीला आलेल्या परुामळेु गावातील दललत वस्तीमध्ये 
पाणी लिरुन मोठ्या प्रमाणात घराींची पडझड झाली होती उक्त बाब लक्षात 
घेता भववषयात अततवषृ्ी झाल्यास परुजस्थती तनमााण होऊन नागररकाींचे 
नकुसान होऊ नये यासाठी गावातील ९९ बाधीत दललत कु्ुींबाच ेमौिे आींबवन 
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(ता.उमरखेड जि.यवतमाळ) येथील िासकीय सवे क्रमाींक ६ ई वगा २ क्षेत्रफळ 
५ अ े ८१ आर िलमनीपकैी ३.०० हे.आर येथ ेसवा सोयीसवुवधाींसह पनुवासन 
करण्यासाठी तत्काललन जिल्हाधधकारी, यवतमाळ याींनी िासनाकड े प्रस्ताव 
सादर केला असल्याचे माहे िानेवारी, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदिानास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िासनास सादर केलले्या प्रस्तावाच्या तक्त्यामध्ये “देवसरी 
गावाचे पनुवासन” असा उल्लेख केल्यामळेु िासनाच्या प्रचललत तनयमानसुार 
व िासन तनणायानसुार गावाच्या एकूण लोकसींख्येपकैी ७५ ्क्के नसल्यामळेु 
सदर प्रस्ताव नामींिूर करीत असल्याबाबत जिल्हाधधकाऱयाींना कळववण्यात 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, महसलू व वन ववभागाचा ददनाींक २३ माचा, १९८४ रोिीच्या 
िासन तनणायातील अ े(१) नसुार अींितः पनुवासन व अिींतः पनुवासनाच्या सवा 
सवुवधा बाधधत कु्ुींबबयाींना िासनाकडून लमळणे बींधनकारक असनूही प्रत्यक्षात 
पनुवासन हे सींपणूा गावाच े नसनु फक्त देवसरी गावातील दललत वस्तीतील 
बाधधत ९९ कु्ुींबाचे असल्याने सदरहू िासन तनणाय येथे लाग ू होत नाही 
याकड े लक्षवेधून व प्रस्तावात केलेल्या चुकीच्या उल्लेखाचा आधार घेत 
बाधधत कु्ुींबबयाचे पनुवासन करण्यास िासनाकडून िाणीवपवूाक दलुाक्ष होत 
असल्याचे तनदिानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, देवसरी गावातील दललत वस्ती ही ब्लल्य ूझोननमध्ये असल्याने 
िासनाच्या धोरणानसुार कोणत्याही सोयी-सवुवधा परुववल्या िात नसनु 
याबाबत जिल्हाधधकारी यवतमाळ, मखु्य कायाकारी अधधकारी, जिल्हा पररषद 
यवतामळ, जिल्हा पनुवासन अधधकारी, यवतमाळ व उपववभागीय अधधकारी, 
उमरखेड याींच्याकड ेवेळोवेळी पत्र व्यवहार केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन देवसरी गावातील गत 
१५ वषाापासनू प्रलींबबत असलेले ९९ परुग्रस्त बाधधत कु्ुींबबयाींचे पनुवासन मौि े
आींबवन (ता.उमरखेड जि.यवतमाळ) येथे करण्याबाबत कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. विर्य िडटे्टीिार : (१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) व (५) सदर परूग्रस्त गावात एकूण ५४८ कु्ुींब सींख्या असनु त्यापकैी 
परूबाधधत १८७ कु्ुींबापकैी केवळ ९९ कु्ुबाींच्या पनुवासनाचा प्रस्ताव 
जिल्हाधधकारी, यवतमाळ याींनी सादर केला होता. िासन तनणाय 
दद.२३.०३.१९८४ मधील पररच्छेद (सी) (३) येथे नमदु अ्ीनसुार परूबाधधत 
गावातील ककमान ७५% घराींचा समावेि तनळ्या रेषखेालील पट्टय्ामध्ये होत 
असल्यास सदर गावाचे अन्य दठकाणी पनुवासन करणे अलभपे्रत आहे. देवसरी 
गावातील ७५% घरे परूबाधधत नसल्याने उक्त िासन तनणयाातील पररच्छेद 
(सी) (३) येथील अ्ीची पतुाता होत नाही. देवसरी गावातील ९९ परूबाधधत 
कु्ुींबे उक्त िासन तनणायातील नमदु अ्ीनसुार पनुवासनास पात्र ठरत नाही. 
त्यामळेु दद.०१.११.२०१८ रोिीच्या िासन पत्रान्वये सदर प्रस्ताव अमान्य 
करण्यात आलेला आहे. 
(६) प्रश्नच उद् भवत नाही. 

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

िोळगाि (ता.िरमाळा,जर्.सोलापूर) येथील धरणािर बसविण्यात 
आलेले रान्सफॉमचर बांद असल्याबाबत 

  

(२) * ३८२९३ श्री.सांर्यमामा मश ांदे (िरमाळा), श्री.बबनराि मश ांदे (माढा) :  
सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोळगाव - िेऊर उपववभाग (ता.करमाळा, जि.सोलापरू) येथील धरणावर 
बसववण्यात आलेले ३३/९९ के.व्ही.चे ट्रान्सफॉमार ददनाींक ४ ऑक््ोबर, २०१९ 
रोिी वा त्यासमुारास बींद असल्याचे तनदिानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ट्रान्सफॉमार बींद असल्यामळेु वीिे अभावी त्या भागातील 
ितेकऱयाींचे नकुसान होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, बींद असलेले ट्रान्सफॉमार त्वरीत सरुु करण्याबाबत सींबींधधत 
अधधकाऱयाींना स्थातनक लोकप्रतततनधीनी ववनींती करुन सधु्दा ट्रान्सफॉमार 
दरुुस्त करण्यास तथेील अधधकारी िाणीवपवूाक दलुाक्ष करीत आहेत, हे ही 
खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय त्यानसुर 
ट्रान्सफॉमार दरुुस्त करण्यास िाणीवपवुाक दलुाक्ष करणाऱया सींबींधधताींवर 
कारवाई करुन नवीन ट्रान्सफॉमार बसववण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. नननतन राऊत : (१) हे खरे आहे. 

कोळगाींव-िेऊर उपववभाग (ता.करमाळा, जि.सोलापरू) येथील 
धरणालगत असलेल्या ३३/११ केव्ही कोळगाींव उपकें द्राची स्थावपत क्षमता ५ 
एमव्हीए आहे. माहे एवप्रल, २०१७ मध्ये उपकें द्रातील वादहन्याींवरील भार 
वाढल्याने सोलापरू मींडल कायाालय अींतगात उपलब्लध असलेला ३.१५ 
एमव्हीएचा पॉवर ट्रान्सफॉमार तथेील ५ एमव्हीएच्या पॉवर ट्रान्सफॉमारवरील 
भार कमी करण्यासाठी तात्परुत्या स्वरूपात बसववण्यात आला होता.     
माहे िून, २०१७ मध्ये तथेील वादहन्याींवरील भार कमी झाल्यानींतर तात्परुत्या 
स्वरूपात बसववण्यात आलेला ३.१५ एमव्हीएचा पॉवर ट्रान्सफॉमार बींद 
ठेवण्यात आला होता.  
(२) हे खरे नाही. 

३३/११ केव्ही कोळगाींव उपकें द्रातील ५ एमव्हीए पॉवर ट्रान्सफॉमार 
वरील तीन (३) वादहन्याींद्वारे त्याभागातील ितेकऱयाींना वीि परुवठा करण्यात 
येत आहे. 
(३) हे खरे नाही. 

कोळगाींव उपकें द्रातील ३.१५ एमव्हीए पॉवर ट्रान्सफॉमार बऱयाच 
कालावधी पासनू वापरात नसल्याने मींडल कायाालयाअींतगात सजुस्थतीत 
असलेला ३ एमव्हीए पॉवर ट्रान्सफॉमार ददनाींक ३१ िानेवारी, २०२२ रोिी 
कायाान्वीत करण्यात आला आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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औरांगपूर (ता.िारांर्ा, जर्.िामशम) येथे मुख्यमांत्री िृषीपांप योर्नेंतगचत 
बसविण्यात आलेले सौरपांप नादरुुस्त असल्याबाबत 

  

(३) * ४०१६६  श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार हहल) :  सन्माननीय ऊर्ाच 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) औरींगपरू (ता.कारींिा, जि.वालिम) येथे मखु्यमींत्री कृषीपींप योिनेंतगात 
महाववतरण कीं पनीमाफा त ितेकऱयाींना ववतरीत केलेल्या स्पॅन कीं पनीच्या सौर 
पींपामधून गत १ वषाापासनू पाण्याचा उपसा होत नसल्याबाबत ितेकऱयाींनी 
सींबींधधताींकड े वेळोवेळी तक्रारी करूनही त्याकड ेिाणीवपवुाक दलुाक्ष केले िात 
असनू मदहला ितेकरी श्रीमती लस ींधूबाई भगत याींनी मा.मखु्यमींत्री महोदयाींकड े
आत्मदहनाची परवानगी माधगतली असल्याचे माहे िानेवारी, २०२२ मध्ये वा 
त्यादरम्यान तनदिानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत ितेकऱयाींना दरुुस्तीसाठी सींबींधीताींकड े वारींवार 
तक्रारीकरुनही िासनाचे याकड े दलुाक्ष होत असल्यामळेु मदहला ितेकऱयाींनी 
आत्मदहनाचा िवे्चा इिारा ददला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकिी करुन ितेकऱयाींना न्याय देण्याबाबत व 
दोषी अधधकारी/कमाचारी याींचेवर कारवाई करण्याबाबत िासनाने कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. नननतन राऊत : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) श्रीमती लस ींधूबाई भगत याींनी त्याींच्या िेतात मे.स्पॅन पींप्स, पणेु 
या कीं पनीद्वारे आस्थावपत करण्यात आलेल्या सौर कृषीपींपकरीता तनकृष् 
दिााचे सादहत्य परुववल्यामळेु जस्प्रींकलर नोझल पाणी उडवत नसनू सौरपींप 
व्यवजस्थत चालत नसल्याबाबत तीन वेळा तक्रार केली होती. सदर तक्रारीींचे 
मे.स्पॅन पींप्स, पणेु या कीं पनीद्वारे वेळोवेळी तनराकारण करण्यात आले.  
   तद् नींतर श्रीमती भगत याींनी त्याींच्या तक्रारीकड े दलुाक्ष होत असल्याने 
दद.१४.०१.२०२२ रोिीच्या पत्रान्वये मा.मखु्यमींत्री याींचेकड े आत्मदहन 
करण्याची परवानगी माधगतली. परींत,ु मे.स्पॅन पींप्स, पणेु या कीं पनीद्वारे 
दद.१७.०१.२०२२ रोिी श्रीमती भगत याींच्या सौर कृषीपींपाची पाहणी केली 
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असता जस्प्रींकलरवर लावललेे पाईप हे व्यवजस्थत न लावल्याने जस्प्रींकलर 
मध्ये पाणी येत नव्हत ेअसे तनदिानास आले, त े व्यवजस्थत करुन देण्यात 
आले. त्यामळेु श्रीमती भगत याींनी त्याींच्या तक्रारीबाबत समाधान झाले 
असल्याच े व त्याबाबत त्याींची कुठलीही तक्रार रादहलेली नसल्याचे लेखी 
स्वरुपात कळववले आहे.  
   श्रीमती लस ींधूबाई भगत याींच्या तक्रारीींचे मे.स्पॅन पींप्स, पणेु या 
कीं पनीद्वारे वळेोवेळी तनराकारण करण्यात आल ेअसल्याने कारवाई करण्याचा 
प्रश्न उद् भवत नाही. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

गडधचरोली जर्ल््यात डीमाांड भरलेल्या शतेिऱयाांच्या  
िृषीपांपाांना िीर् र्ोडणी देण्याबाबत 

  

(४) * ४००१५  श्री.िृष्ट्णा गर्बे (आरमोरी), डॉ.देिराि होळी (गडधचरोली) :  
सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) देसाईगींि, आरमोरी, व कुरखेडा (जि.गडधचरोली) या तालकु्यासह सींपणुा 
गडधचरोली जिल्हयातील समुारे ३ हिार ितेकऱयाींनी सन २०१८-१९ पासनु 
कृषीपींप वीि िोडणीसाठी महाववतरणकड े अिा सादर करुन पसेैही भरलेले 
आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ३ वषााचा कालावधी होऊनही अद्यापपयतं ३ हिार 
ितेकऱयाींपकैी केवळ १२७६ ितेकऱयाींना चीि िोडणी देण्यात आली असनु 
अद्यापही १७२४ ितेकरी कृषीपींप वीि िोडणी पासनु वींधचत असल्याची 
गींभीर बाब माहे िानेवारी, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदिानास आली, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन ितेकऱयाींना कृषीपींप 
िोडणी देण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत?  
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डॉ. नननतन राऊत : (१) हे अींित: खरे आहे. 

गडधचरोली जिल्हयामध्ये सन २०१८-१९ पासनू त े माहे िानेवारी, 
२०२२ पयतं ४,१३८ कृषीपींप ग्राहकाींच े अिा कृषीपींपाच्या वीि िोडणीकरीता 
प्राप्त झाले होत.े 
(२) व (३) हे खरे नाही. 

गडधचरोली जिल्हयामध्ये सन २०१८-१९ पासनू माहे िानेवारी २०२२ 
पयतं कृषीपींप वीि िोडणीसाठी पसेै भरुन प्रलींबबत असलेल्या ४,१३८ कृषीपींप 
अिादारापकैी १,३७४ अिादाराींना वीि िोडण्या देण्यात आल्या असनू, उवाररत 
२,७६४ अिादाराींना कृषीपींप वीि िोडणी धोरण-२०२० अींतगात वीि िोडणी 
अनजु्ञेयतनेसुार २५०० अिादाराींना उच्चदाब ववतरण प्रणालीव्दारे तर २६४ 
अिादाराींना सौर कृषी पींपाव्दारे वीि िोडण्या देण्याचे तनयोजित आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

निापूर (जर्.नांदरुबार) येथे १३२ िे.व्ही. अनतउच्चदाब  
उपिें द्रास मांरु्री देऊन िायाचजन्ित िरण्याबाबत 

  

(५) * ४०१९४ श्री.मशरीषिुमार नाईि (निापरू) : सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नवापरू (जि.नींदरुबार) येथील ववसरवाडी पररसरात १३२ के.व्ही. 
अततउच्चदाब उपकें द्रामधून वीिपरुवठा होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त १३२ के.व्ही. अततउच्चदाब उपकें द्रावर अगोदरच ववदयतु 
परुवठ्याचा भार िास्त असनू नवापरू येथील औद्योधगक वसाहतीमधील 
औद्योधगक कारखान,े ववदयतु पींपासाठीचा वविेचा वापर व घरगतुी वविेचा 
वापर यासाठी देखील ववदयतु भार िास्त लागत असल्याने नवापरू पररसरात 
वारींवार वीि परुवठा खींडीत होत असल्याने वीि ग्राहकाींमध्ये असींतोषाची 
भावना तनमााण झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, नवापरू पररसरात वीि परुवठा अखींडीत योग्य दाबाने सरुु 
करण्यासाठी नवापरू येथ े १३२ के.व्ही. अततउच्चदाब कें द्र कायााजन्वत 
करण्याबाबत िासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  

डॉ. नननतन राऊत : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही.  
(३) व (४) नवापरू तालकु्यातील वीि ग्राहकाींना अधधक दिदेार, अखींडीत, 
योग्य दाबाने व खात्रीिीर वीि परुवठा करण्याच्या दृष्ीने व वीिेची 
भववषयातील वाढती मागणी लक्षात घेता नवापरू येथे नवीन १३२ के.व्ही. 
अततउच्चदाब उपकें द्र उभारणीचा प्रस्ताव महाववतरण कीं पनीकडून महापारेषण 
कीं पनीस अगे्रवषत झाला आहे. त्यानषुींगाने, महापारेषण कीं पनीकडून प्रणाली 
अभ्यासाव्दारे उपकें द्राची ससुाध्यता तपासनू तनयमानसुार योग्य तनणाय 
घेण्यात येत आहे.  

----------------- 
  
मौ.अांर्निाडी, मौ.िामठा ि मौ.वप ांपरी (ता.औांढा-नागनाथ, जर्.हहांगोली) या 

पनुिचमसत गािाांना मलुभतू सोयी-सवुिधा उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

(६) * ३९९३९  श्री.चांद्रिाांत ऊफच  रार्ुभयै्या रमािाांत निघरे (बसमत) :  
सन्माननीय मदत ि पनुिचसन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौ.अींिनवाडी, मौ.कामठा व मौ.वप ींपरी (ता.औींढा-नागनाथ, जि.दहींगोली) 
ही गावे मागील वषी नदीला आलेल्या परुामळेु बाधधत झाल्यामळेु िासनाने 
सदर गावाच ेपनुवासन केलेले होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िासनाने पनुवासन केलेली ततन्ही गावे अद्यापही मलुभतू 
नागरी सवुवधाींपासनू वींधचत असनू या गावाींमध्ये कोणत्याही प्रकारच्या मलुभतू 
ववकास योिना राबववण्यात आल्या नसल्याचे ददनाींक २५ िानेवारी, २०२२ 
रोिी वा त्यासमुारास तनदिानास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मलुभतू सोयी-सवुवधाींपासनू वींधचत असलेल्या या गावाींसाठी 
गावतनहाय मौ.अींिनवाडीसाठी रुपये १ को्ी, मौ.कामठासाठी रुपये ५० लाख 
व मौ.वप ींपरीसाठी रुपये ५० लाख इतका तनधी िासनाने उपलब्लध करुन दयावा 
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अिी मागणी तथेील ततन्ही गावाींच्या ग्रामस्थाींनी तसेच स्थातनक 
लोकप्रतततनधी याींनी आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पनुवासन मींत्री तसेच 
प्रधान सधचव, महसलू ववभाग, (आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पनुवासन) 
याींचेकड े ददनाींक २३ िून, २०२१ रोिी वा त्यासमुारास पत्राद्वारे केली 
असल्याचे तनदिानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त तनवेदनाच्या अनषुींगाने मलुभतू सोयी-सवुवधाींपासनू 
वींधचत असलेल्या या ततन्ही गावाींनी केलेल्या मागणीनसुार तनधी उपलब्लध 
करुन देण्याबाबत िासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. विर्य िडटे्टीिार : (१) हे अींित: खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही.  

सन १९७६ पवूीच्या प्रकल्पामळेु पनुवालसत कामठा व िोडवप ींपरी या 
गावठाणातील नागरी सवुवधा कामाींच्या अींदािपत्रकाींना ददनाींक १९/०१/२०१८ 
रोिीच्या िासन तनणायान्वये प्रिासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली 
असनू सदर कामाींसाठी पदहल्या ्प्प्यात दद.०४/०६/२०१८ रोिीच्या िासन 
तनणायान्वये तनधी ववतरीत करण्यात आला आहे.  
(३) हे खरे आहे. 
(४) सदर तनवेदनाच्या अनषुींगाने सदरील गावात ववकास कामाींसाठी तनधी 
उपलब्लध करून देण्याबाबत आवश्यक तो प्रस्ताव िासनास सादर करण्याबाबत 
जिल्हाधधकारी, दहींगोली याींना िासन पत्र दद.२४.०८.२०२१अन्वये कळववण्यात 
आले आहे. त्यानसुार सववस्तर प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानींतर पढुील कायावाही 
प्रस्ताववत आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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राज्यातील शतेिऱयाांना िर्चमाफी ममळाली नसल्याबाबत 
  

(७) * ३९३३२  श्री.विनोद अग्रिाल (गोंहदया), श्री.विर्य रहाांगडाले (नतरोडा), 
श्री.टेिचांद सािरिर (िामठी), श्री.मोहन मत े(नागपरू दक्षिण), श्री.माधिराि 
पिार (हदगाि), श्री.रणधीर सािरिर (अिोला पिूच), डॉ.अशोि उईिे 
(राळेगाि), श्री.रार्ेंद्र पाटणी (िारांर्ा), डॉ.डॉ.विनय विलासराि िोरे (साििर) 
(शाहूिाडी), डॉ.देिराि होळी (गडधचरोली), श्री.रार्ु (बाबा) र्यिांतराि आिळे 
(हातिणांगले), अॅड.राहुल हढिले (नामशि पिूच), 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.राहूल िुल (दौंड), श्री.सनुनल राऊत 
(विक्रोळी), श्री.अशोि पिार (मशरुर), श्री.हदलीप मोहहत-ेपाटील (खेड आळांदी), 
श्री.चेतन तपेु (हडपसर), श्रीमती मोननिा रार्ळे (शिेगाांि - पाथडी), 
श्री.सनुील राणे (बोरीिली), श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.हदपि चव्हाण 
(फलटण), श्री.सरेुश (रार्ूमामा) भोळे (र्ळगाि शहर), श्री.िालीदास िोळांबिर 
(िडाळा), श्री.मशरीष चौधरी (रािेर), श्री.सांतोष बाांगर (िळमनरुी), श्री.सरेुश 
िरपडुिर (पाथरी), श्रीमती नममता मुांदडा (िेर्), श्री.प्रिाश आबबटिर 
(राधानगरी) : सन्माननीय सहिार मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िासनाने महात्मा फुले ितेकरी किामकु्ती योिनेअींतगात ितेकऱयाींच े
रुपये २ लक्ष पयतं किा माफीचा आदेि तनगालमत करुन दोन वषााचा 
कालावधी होऊनही राज्यातील हिारो ितेकरी किामाफीच्या लाभापासनु वींधचत 
रादहले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, तनयलमत किााची परतफेड करणाऱया ितेकऱयाींना रुपये ५० 
हिार पयतं प्रोत्साहनपर अनदुान देण्याची घोषणा करुनही या सींदभाात िासन 
तनणाय तनगालमत न केल्यामळेु अनेक ितेकरी या पासनु वींधचत रादहले, हे ही 
खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, पो ा्लच्या ताींबत्रक अडचणीमळेु तसेच आधार प्रमाणीकरण 
करण्यात न आल्याने ितेकऱयाींना किामकु्तीचा लाभ लमळू िकला नाही, हे ही 
खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, किामकु्ती व प्रोत्साहनपर भत्ता याची अींमिबिावणी योग्य 
प्रकारे होत नसल्याने आत्महत्याींचे प्रमाण वाढत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यानसुार 
ितेकऱयाींना िादहर केलेली किामाफी व प्रोत्साहनपर रक्कम ववनाववलींब अदा 
करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 

श्री. शामराि ऊफच  बाळासाहेब पाटील : (१) नाही. 
(२) होय. 
(३) व (४) नाही. 
(५) महात्मा िोततराव फुले ितेकरी किामकु्ती योिना २०१९ अींतगात आधार 
प्रमाणीकरण झालले्या ३२.३९ लाख किाखात्याींपकैी ३१.७१ लाख किाखात्याींना 
रु. २०,२४४ को्ीचा लाभ देण्यात आला आहे. योिना पणूात्वास नेण्याच्या 
हेतनेू प्रधान सधचव (सहकार व पणन) याींच्या अध्यक्षतखेाली ददनाींक 
०८.०२.२०२२ व ददनाींक ११.०२.२०२२ रोिी आढावा सभा घेण्यात आल्या 
आहेत. 
(६) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

राज्यात अििाळी पाऊस ि गारपीटीमुळे बाधधत  
झालेल्याांना आधथचि मदत देण्याबाबत 

  

(८) * ३७६५३  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.लहू िानड े (श्रीरामपरू), श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाच), श्री.अममत 
साटम (अांधेरी पजश्चम), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.भास्िर र्ाधि 
(गहुागर), श्रीमती याममनी यशिांत र्ाधि (भायखळा), अॅड.आमशष र्यस्िाल 
(रामटेि), श्री.बाबासाहेब पाटील (अहमदपरू), श्री.मनोहर चांहद्रिापरेू (अर्ुचनी-
मोरगाांि), श्री.धमचरािबाबा आत्राम (अहेरी), श्री.मोहन मत े (नागपरू दक्षिण), 
श्री.चांद्रिाांत ऊफच  रार्भुयै्या रमािाांत निघरे (बसमत), श्री.रार्न साळिी 
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(रार्ापरू), श्री.अननल पाटील (अमळनेर), श्री.हदपि चव्हाण (फलटण), 
श्री.यशिांत माने (मोहोळ), श्री.शखेर ननिम (धचपळूण), श्रीमती समुन पाटील 
(तासगाि - ििठेमहाांिाळ), श्री.ननलेश लांिे (पारनेर), श्री.सममर मेघे 
(हहांगणा), श्रीमती मोननिा रार्ळे (शिेगाांि - पाथडी), श्री.चेतन तपेु 
(हडपसर), श्री.अननल बाबर (खानापरू), श्री.विक्रममसांह सािांत (र्त), 
श्री.सांभार्ी पाटील-ननलांगेिर (ननलांगा), श्री.िृष्ट्णा गर्बे (आरमोरी), श्री.मांगेश 
चव्हाण (चाळीसगाि), डॉ.अशोि उईिे (राळेगाि), श्री.रार्ेंद्र पाटणी (िारांर्ा), 
श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.प्रिाश भारसािळे (अिोट), श्री.र्यिुमार 
रािल (मश ांदखेडा), श्री.सांर्य पोतनीस (िमलना), श्रीमती माधुरी ममसाळ 
(पिचती), श्री.राणार्गर्ीतमसांह पाटील (तळुर्ापरू), श्री.सांतोष बाांगर 
(िळमनरुी), श्रीमती श्िेता महाले (धचखली), श्री.किसन िथोरे (मरुबाड), 
श्री.गणपत गायििाड (िल्याण पिूच), श्री.िुमार आयलानी (उल्हासनगर), 
डॉ.बालार्ी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.विनोद ननिोले (डहाणू), अॅड.आमशष 
शलेार (िाांदे्र पजश्चम), िॅप्टन आर. सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), श्री.सरेुश 
(रार्ूमामा) भोळे (र्ळगाि शहर), श्री.बळिांत िानखड े(दयाचपरू), श्री.नानाभाऊ 
पटोले (सािोली), श्रीमती सलुभा खोडिे (अमरािती), श्री.सभुाष धोटे (रार्ूरा), 
श्री.जर्तशे अांतापरूिर (देगलरू), श्री.माधिराि पिार (हदगाि), श्री.वििास 
ठािरे (नागपरू पजश्चम), श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी), श्री.सरेुश िरपडुिर 
(पाथरी), श्री.हहरामण खोसिर (इगतपरूी), श्री.सांजर्िरेड्डी बोदिुरिार (िणी), 
श्री.अतलु भातखळिर (िाांहदिली पिूच), श्री.मशरीष चौधरी (रािेर), डॉ.देिराि 
होळी (गडधचरोली), श्रीमती मांदा म्हात्र े (बेलापरू), श्री.नरेंद्र भोंडिेर (भांडारा), 
श्री.समाधान अिताड े (पांढरपरू), श्री.प्रताप सरनाईि (ओिळा माजर्िडा), 
श्री.दादाराि िेचे (आिी), डॉ.तानार्ी सािांत (पराांडा), श्री.मोहनराि हांबड े(नाांदेड 
दक्षिण), श्री.र्यिुमार गोरे (माण), श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.अमभमन्य ुपिार 
(औसा) :  सन्माननीय मदत ि पनुिचसन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) राज्यात सवात्र झालेल्या अवकाळी पावसासह अततवषृ्ी आणण 
गारवप्ीमळेु ववववध नगदी वपके, फळवपकाींच ेअतोनात नकुसान झाले असनू 
यात मोठ्या प्रमाणात जिववत व पिधुनाींची हानी झाल्याचे माहे िानेवारी, 
२०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदिानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणातील नकुसानीचे सवेक्षण व पींचनामे पणुा झाले 
आहेत काय, तसेच याबाबतची सद्य:जस्थती काय आहे,  
(३) असल्यास, नकुसानीची व्यापकता व सावाबत्रक स्वरूप पाहता तातडीने 
पींचनामे पणूा करून ितेकऱयाींना तात्काळ नकुसान भरपाई देण्याच्या दृष्ीने 
व बाधधत कु्ुींबबयाींच्या वारसाींना आधथाक मदत देण्याबाबत िासनाने कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

  
श्री. विर्य िडटे्टीिार : (१) अींित: खरे आहे, 

माहे िानेवारी, २०२२ मध्ये राज्यामध्ये अवकाळी पावसामळेु व 
गारपी्ीमळेु एकूण ७०५१५.८४ हेक््र एवढया ितेीवपकाींचे नकुसान झालेले 
असनू नालिक ववभागामध्ये ३ िनावराींचा, नागपरू ववभागामध्ये १३ 
िनावराींचा असा एकूण १६ िनावराींचा मतृ्य ू झाला आहे. तर नागपरू 
ववभागामध्ये एका व्यक्तीींचा मतृ्य ूझाला असनू त्याींच्या वारसदाराींना आधथाक 
मदत देण्यात आली आहे.    
(२) ववभागीय आयकु्त, औरींगाबाद याींच्याकडून नकुसानीचा अहवाल प्राप्त 
झाला असनू अन्य ववभागीय आयकु्ताींमाफा त सींबींधधत जिल्हाधधकारी याींना 
पींचनामे पणूा करून तात्काळ अहवाल सादर करण्याबाबत सचूना देण्यात 
आल्या आहेत.  
(३) सवा ववभागीय आयकु्ताींकडून नकुसानीच े अहवाल प्राप्त झाल्यानींतर 
नकुसान भरपाई देण्याच्या अनषुींगाने राज्य आपत्ती प्रततसाद तनधीच्या 
तनकषानसुार (SDRF) कायावाही करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही.  

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

पुणे जर्ल््यातील हदव्याांगाांच्या शाळेतील  मशििेतर िमचचाऱयाांच ेदोन 
महहन्याांच ेिेतन  थिीत असल्याबाबत 

  

(९) * ४०७७९  श्री.सनुनल िाांबळे (पणेु िॅन्टोन् मेंट) :  सन्माननीय सामाजर्ि 
न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) पणेु जिल््यातील ददव्याींगाींच्या ५२ िाळाींमधील एक हिारपेक्षा िास्त 
लिक्षक आणण लिक्षकेतर कमाचाऱयाींना दोन मदहन्याींचे वेतन लमळालेले 
नसल्याने कमाचारी उसनवारी घेऊन आपले क्ुबबयाींच े पालन पोषण करीत 
असल्याची बाब ददनाींक १५ िानेवारी २०२२ रोिी वा त्यासमुारास तनदिानास 
आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, वेतन न लमळाल्याने अनेक कमाचाऱयाींच ेबँकाींच्या किााचे हप्त े
थकीत असनू आधथाक अडचणीमळेु कु्ुींबाचे पालन पोषण करणे कठीण झाले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन ददव्याींगाच्या िाळेतील 
लिक्षक आणण लिक्षकेतर कमाचाऱयाींना तात्काळ वेतन लमळण् यासींदभाात कोणती 
उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहेत, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 

श्री. धनांर्य मुांड े: (१) अींित: खरे आहे. 
आयकु्तालयाचे आदेि क्र.१९०, दद.२५.०१.२०२२ अन्वये माहे नोव्हेबर, 

२०२१ व माहे डडसेंबर, २०२१ च्या वेतनासाठी तरतदू उपलब्लध करुन ददली 
आहे. त्यानसुार दद.०२.०२.२०२२ रोिी कमाचाऱयाींच्या खात्यात वेतन िमा 
झाले आहे.  
(२) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

राज्यात सांर्य गाांधी हदव्याांग योर्नेच ेअनुदान लाभार्थयाांच्या  
खात्यािर र्मा झाले नसल्याबाबत 

  

(१०) * ३८९१३  श्री.मफुती मोहम्मद इस्माईल अब्दलु खामलि (मालेगाांि 
मध्य), श्री.श्रीननिास िनगा (पालघर), श्री.मोहन मत े (नागपरू दक्षिण), 
श्री.मांगेश चव्हाण (चाळीसगाि), श्री.सधुीर मनुगांटीिार (बल्लारपरू), श्री.सनुनल 
िाांबळे (पणेु िॅन्टोन् मेंट), श्री.गणपत गायििाड (िल्याण पिूच), श्री.किसन 
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िथोरे (मरुबाड), श्री.िुमार आयलानी (उल्हासनगर), श्री.र्यिुमार रािल 
(मश ांदखेडा), श्री.दौलत दरोडा (शहापरू), श्रीमती माधुरी ममसाळ (पिचती), 
श्री.मशरीषिुमार नाईि (निापरू), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (मशडी), श्री.नरेंद्र 
भोंडिेर (भांडारा), श्री.सांर्य िेळिर (ठाणे), श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील 
(िोथरुड) :  सन्माननीय सामाजर्ि न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील आधथाकदृष्या दबुाल कु्ुींबाींसाठी ‘सींिय गाींधी तनराधार 
योिना’, ‘श्रावण बाळ तनवतृी वेतन योिना’, पररत्यक्ता मदहला, कु्ुींब 
कल्याण योिना, अत्याचारी व वेश्या व्यवसाय मकु्त झालेल्या मदहला, 
तनराधार मलेु, अपींग व ववधवा मदहला, कॅन्सरग्रस्त, आदी लाभार्थयांसाठी 
िासनाकडून राबववण्यात येणाऱया योिना व त्याद्वारे लमळणारे एक हिार 
रुपयाींचे अनदुान बँकेच्या दलुाक्षामळेु गत वषाापासनू ववहीत वेळेत लमळत 
नसल्याने लाभार्थयांवर उपासमारीची वळे आली असल्याचे ददनाींक २ िानेवारी, 
२०२२ रोिी वा त्यासमुारास तनदिानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, बँकेचे आय.एफ.सी. कोड िुळत नसल्याच्या कारणावरुन गत 
चार मदहन्याींपासनू सींिय गाींधी ददव्याींग योिनेच े अनदुान लमळाले नाही 
तसेच देना बँकेचे बैंक आँफ बॅडोदामध्ये ववललनीकरण केल्याने सदरहू बँकेकड े
सींिय गाींधी योिनेचा तनधी हस्ताींतरीत केला नसल्याने लाभार्थयांच्या 
खात्यावर अनदुान िमा झाले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, दगुाम भागातील दाररद्रय रेषखेालील गोरगरीबाींचे िासनाकडून 
आलेले लाभार्थयांचे धनादेि बँकेत त्वररत िमा होत नसल्याने ददव्याींग 
नागरीक िासनाच्या अनेक योिनाींपासनू वींधचत राहत असल्याचे माहे 
िानेवारी, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदिानास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, आिारपणामळेु पतीचे तनधन झालेल्या राज्यातील चार हिार 
१३ मदहलाींचे सवेक्षण केले असता राज्यातील २३ जिल््याींमधील अनेक 
मदहला कु्ुींब सहाय्य तनधी, सींिय गाींधी तनराधार योिना, बाल सींगोपन 
योिना, ववधवा मदहला बचत ग् योिनाींच्या बहुताींि मदहलाींकड े दाररद्रय 
रेषखेालील असल्याने प्रमाणपत्र नसणे, तसेच वारसा प्रमाणपत्र नसल्याने 
िातीचा दाखला नसल्यामळेु लाभापासनू वींधचत असल्याच े सवेक्षणात 
तनदिानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(५) असल्यास, सींिय गाींधी तनराधार योिनेचा लाभ लमळण्याकररता 
असलेल्या २१ हिार रुपयाींच्या उत्पन्न मयाादेत वाढ करुन ती ५० हिार 
करण्यात यावी अिी मागणी स्थातनक लोकप्रतततनधीींनी ददनाींक २२ डडसेंबर, 
२०२१ रोिी वा त्यासमुारास तनवेदनाद् वारे उपमखु्यमींत्री व सामाजिक न्याय 
मींत्री याच्याकड ेकेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(६) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यानसुार 
सींबधधत योिनाींच्या लाभार्थयांना लाभ लमळण्यासाठी िासनाने कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय 
आहेत ? 
 
श्री. धनांर्य मुांड े: (१), (२), (३), व (४) हे खरे नाही. 
(५) होय. 
(६) ववभागाच्या ददनाींक २० ऑगस््, २०१९ रोिीच्या िासन तनणायान्वये 
लाभार्थयांच्या अथासहाय्यात दरमहा रु. ६००/- वरुन रु. १०००/- इतकी वाढ 
करण्यात आली आहे. तसेच सदरहु योिनेतील ददव्याींग लाभार्थयांसाठी वावषाक 
कौ्ुींबबक उत्पन्न मयाादा रु. ५०,०००/- करण्यात आली आहे. 

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

राज्यात िृषी ग्राहिाांना रात्रीच िीर् पुरिठा होत असल्याबाबत 
  

(११) * ३९१८०  डॉ.सांदीप धुिे (अणी), श्री.रार्शे एिड े (मलिापरू), 
श्री.मानमसांग नाईि (मशराळा), अॅड.आिाश फुां डिर (खामगाांि), श्री.मनोहर 
चांहद्रिापरेू (अर्ुचनी-मोरगाांि), श्रीमती प्रनतभा धानोरिर (िरोरा) :  
सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात सवात्र ितेी पींपाींना फक्त रात्रीच वीि परुवठा करण्याच्या 
तनणायामळेु असींख्य ितेकरी व ितेी पींपधारक मोठ्या प्रमाणात बाधधत झाले 
असनू कडाक्याची थींडी व वन्य पिूींच्या लभतीपो्ी िीव मठुीत घेऊन रात्री 
वपकाींना पाणी परुवठा करण्यासाठी िावे लागत असल्याने ितेकऱयाींची अत्यींत 
गरैसोय होत असल्याच े माहे िानेवारी, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान 
तनदिानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, औद्योधगक पररक्षेत्रामध्ये २४ तास अखींडडत वीि परुवठा होत 
असताींना मात्र राज्यातील ितेी पींप धारकाींना फक्त रात्रीच ३ फेिद्वारे वीि 
परुवठा होत असल्याने रोदहत्र िळून नादरुुस्त होण्याच्या घ्नाींमध्ये देखील 
वाढ होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ितेकऱयाींना ितेी पींप धारकाींना ददवसा अथवा चोवीस तास 
अखींडडत वीि परुवठा करण्याबाबत िासनाने कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे कोणती? 
  
डॉ. नननतन राऊत : (१) हे खरे नाही.  

मा. महाराषट्र ववद्यतु तनयामक आयोगाच्या आदेिानसुार 
दद.१४.०१.२०१३ पासनू, सींपणुा राज्यात कृषी वादहन्याींवरील कृषी ग्राहकाींना 
ददवसा ८ तास ककीं वा रात्री ८/१० तास थ्री फेि वीिपरुवठा चक्राकार पद्धतीने 
देण्यात येतो. सद्यजस्थतीत, एकूण कृषी भारापकैी सवासाधारणपणे ५०% भार 
असलेल्या कृषी वादहन्याींवर ददवसा ८ तास व उवारीत समुारे ५०% भार 
असलेल्या कृषी वादहन्याींवर रात्री ८ तास अिी वीिेची उपलब्लधता चक्राकार 
पध्दतीने देण्यात येत आहे 
(२) आधथाक वषा २०१९-२०, २०२०-२१ आणण २०२१-२२ (दद. ३१.०१.२०२२ 
पयतं) मध्ये सींपणुा राज्यातील नादरुुस्त थ्री फेि ववद्यतु रोहीत्राींची ्क्केवारी 
अनकु्रमे ९.३८ ्क्के, ७.९८ ्क्के आणण ७.१० ्क्के इतकी असनू त्यात 
प्रततवषी घ् होत आहे. तसेच, सद्यजस्थतीत सींपणुा राज्यात कृषी 
वादहन्याींवरील कृषी ग्राहकाींना ददवसा ८ तास ककीं वा रात्री ८ तास थ्री फेि 
वीिपरुवठा चक्राकार पध्दतीने देण्यात येत आहे. त्यामळेु ितेीसाठी फक्त 
रात्री वीि परुवठा होत असल्याने रोदहत्र िळुन नादरुुस्त होण्याच्या 
घ्नाींमध्ये वाढ होत आहे असे म्हणणे सींयजुक्तक नाही. 
(३) ितेकऱयाींना ददवसा वीि परुवठा देणे हे मखु्य उदिष् डोळयासमोर ठेवनू 
िासनाने मखु्यमींत्री सौर कृषीवादहनी योिनेअींतगात ववकें दद्रत सौरऊिाा 
प्रकल्पाींच्या माध्यमातनू दीघाकालीन योिना आखली आहे. सदर 
योिनेअींतगात महाववतरण कीं पनीने १४४० मे. वॅ् च ेवीि खरेदी करार केलेले 
आहेत आणण त्यापकैी ४०० मे. वॅ्  क्षमतचेे प्रकल्प कायााजन्वत झालेले असनु 
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त्याींमधून राज्यात एकूण १३३ कृषी वादहन्याींवरील ५७,३९२ कृषी ग्राहकाींना 
ददवसा ८ तास थ्री फेि वीि परुवठा सरुु करण्यात आलेला आहे. तसेच, 
ितेकऱयाींना ददवसा लस ींचन करणे िक्य व्हावे यासाठी १ लाख सौर कृषी पींप 
आस्थावपत करण्यासाठी िासनातफे “मखु्यमींत्री सौर कृषीपींप योिना’ 
राबववण्यात येत आहे. सदर योिनेअींतगात िानेवारी, २०२२ पयतं सींपणुा 
राज्यात ९९२४२ सौर कृषीपींपाींची आस्थापना पणुा करण्यात आलेली आहे. 
   तसेच, कें द्रीय ऊिाा मींत्रालयाने ददनाींक २२.०७.२०१९ च्या अधधसचूनेव्दारे 
ितेकऱयाींसाठी प्रधानमींत्री ककसान ऊिाा सरुक्षा एवमीं उत्थान महाअलभयान 
योिना (पीएम कुसमु)-घ्क-अ व क िाहीर केलेली असनू त्याअींतगात 
महाववतरणची तनववदा प्रकक्रया चाल ु आहे. तसेच महाराषट्र ऊिाा ववकास 
अलभकरण (मेडा) माफा त कुसमु योिना घ्क-ब अींतगात दरवषी एक लाख 
पारेषण ववरदहत सौर कृषी पींप आस्थावपत करण्याचे उदिष् असनू याबाबतची 
तनववदा प्रकक्रया सरुु आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

राज्यातील आहदिासी उपयोर्ना िेत्रातील शाळाांमधील  
िमचचाऱयाांना ननयममत िेतन ममळण्याबाबत 

   

(१२) * ३८७०१  श्री.सभुाष धोटे (रार्ूरा) :  सन्माननीय शालेय मशिण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील आददवासी उपयोिना क्षेत्रात असलेल्या िाळाींचा दिाा सधुारावा 
व माध्यलमक लिक्षणाचा समतोल ववकास व्हावा यासाठी िासनाने सन २००८ 
मध्ये येथील ४५ िाळाींना अनदुान मींिूर केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या िाळाींमधील कमाचाऱयाींना १२ वष ेहोऊनही तनयलमत वेतन 
लमळत नसल्याने कमाचाऱयाींना आधथाक सींक्ाचा सामना करावा लागत आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यासींदभाात िासनाने चौकिी करुन सदर िाळाींमधील 
कमाचाऱयाींना तनयलमत वेतन देण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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प्रा. िषाच गायििाड : (१) अींित: खरे आहे. 
 सन २००८-०९ या आधथाक वषाात, ४५ माध्यलमक िाळा व १२० तकुडयाींना 
१०० ्क्के अनदुान डडसेंबर, २००८ पासनू मींिूर करण्यात आले आहे. या 
व्यततररक्त २३ माध्यलमक िाळा व ७० तकुडयाींना माहे एवप्रल, २००८ पासनू 
वेतन अनदुान मींिूर करण्यात आले आहे.  
(२) व (३) अींित: खरे आहे.  
    आधथाक वषाात अनदुान उपलब्लधतनेसुार अनदुान ववतरीत करण्यात येत 
असल्याने, वेतन  प्रदान करण्यास ववलींब होत आहे.  आददवासी क्षेत्रातील 
सन २००८ मध्ये अनदुानावर आलेल्या िाळा/ तकुडया योिनाबा्य (प्लॅन ्ू 
नॉन प्लॅन) मध्ये समाववष् करण्याबाबत कायावाही सरुु आहे.  
(४) प्रश्न उद् भवत नाही.  
 

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

पालघर जर्ल््यात आहदिासी विभागाांतगचत येणाऱया अनुदाननत 
िसनतगहृाांमधील िमचचाऱयाांच ेथिीत मानधन देण्याबाबत 

  

(१३) * ४०६०९  श्री.सधुीर मनुगांटीिार (बल्लारपरू), श्री.श्रीननिास िनगा 
(पालघर), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (मशडी) :  सन्माननीय सामाजर्ि न् याय 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पालघर जिल््यात आददवासी ववभागाींतगात येणाऱया ४३ अनदुातनत 
वसततगहृामध्ये समुारे १५६ कमाचाऱयाींचे दरमहा लमळणारे मानधन माहे िुल,ै 
२०२१ या वषांपासनू िासनाने थकववले असल्याचे ददनाींक ३ िानेवारी, २०२२ 
रोिी वा त्यासमुारास तनदिानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ४३ अनदुातनत वसततगहृातील १५६ कमाचाऱयाींचे दरमहा 
लमळणारे मानधन पालघर जिल्हा पररषदेच्या समाि कल्याण ववभागाने 
मागील ६ मदहन्याींपासनू थकववल्याने वसततगहृातील कमाचाऱयाींवर 
उपासमारीची वेळ आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीच्या 
अनषुींगाने गत अनेक वषांपासनू वसततगहृातील कमाचारी अल्प मानधनावर 
काम करीत असनू त्याींच्या मानधनात वाढ करून वसततगहृातील कमाचाऱयाींना 
वेळेत देण्यासाठी िासनस्तरावर कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. धनांर्य मुांड े: (१) हे अींित: खरे आहे. 
(२) अनदुातनत वसततगहृातील कमाचाऱयाींच ेमाहे िुल,ै २०२१ त ेमाहे ऑगस््, 
२०२१ च ेमानधन प्रदान करण्यात आले असनू उवारीत अनदुान माहे फेब्रवुारी, 
२०२२ मध्ये प्राप्त झालेल्या तरतदुीमधून अदा करण्याची कायावाही करण्यात 
येत आहे. 
(३) सामाजिक न्याय व वविषे सहाय्य ववभाग, िासन तनणाय. क्र.बीसीएच-
२०२१ /प्र.क्र.१७/लिक्षण-२, ददनाींक १ फेब्रवुारी, २०२२ अन्वये अनदुातनत 
वसततगहृ कमाचाऱयाींच्या मानधनात ददनाींक १ िलु,ै २०२१ पासनू वाढ 
करण्याचा तनणाय घेण्यात आला आहे. सधुारीत मानधनानसुार अनदुान 
उपलब्लध होण्यासाठी कायावाही करण्यात येत आहे.  
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

राज्यातील बांद असलेले उद्योग पुन्हा सुरु िरण्याबाबत 
  

(१४) * ३७९५३  श्री.सांर्य पोतनीस (िमलना), श्री.प्रिाश फातपेिर (चेंबरू), 
श्री.विश्िनाथ भोईर (िल्याण पजश्चम), श्री.किशोर र्ोरगेिार (चांद्रपरू), 
श्री.सांर्य गायििाड (बलुढाणा), श्री.सांर्य रायमलुिर (मेहिर), श्री.चांद्रिाांत 
(भाऊ) नन ांबार्ी पाटील (मकु्ताईनगर), श्री.प्रताप सरनाईि (ओिळा माजर्िडा) : 
सन्माननीय उद्योग मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ददनाींक ७ माचा २०१९ रोिी िादहर केलेल्या औद्योधगक धोरणामध्ये सन 
२०१३ च्या वविषे अभय योिनेस ५ वष ेमदुतवाढ देण्यात आली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल्यास, सन २०१७ अखेर राज्यात बींद पडलले्या उद्योगाींची सींख्या 
समुारे ४५,५०० असनू ददवसेंददवस बींद पडणाऱया उद्योगाींमध्ये वाढ होत आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, बींद पडलेल्या उद्योगाींसाठी राखीव असलेल्या समुारे ३४ हिार 
एकर िलमनी ववनावापर पडून आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, बींद पडलेले उद्योग पनु्हा सरुु व्हावेत तसेच कामगाराींना 
रोिगार लमळावा यासाठी िासनाने कोणती उपाययोिना केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. सभुाष देसाई : (१), (२),(३), (४) व (५) “महाराषट्र नवीन औद्योधगक 
धोरण, २०१९” मध्ये वविषे अभय योिनेचा समावेि आहे. उद्योग ववभाग 
िासन तनणाय ददनाींक १८ ऑगस््, २०२१ अन्वये “पनुरुज्िीवनक्षम नसलेल्या 
तसेच बींद उद्योग घ्काींसाठी वविषे अभय योिना” राबववण्यास मान्यता 
देण्यात आली  आहे. सदर योिनेंतगतं ववदहत कायापध्दतीप्रमाणे तनकष पणूा 
करणाऱया उद्योग घ्काींना “वविषे अभय योिना” चा लाभ देण्यात येत 
आहे. या योिनेंतगतं पात्र ठरणाऱया ( नवीन ) उद्योग घ्काींनी 
पनुरुज्िीवनक्षम नसलेल्या तसेच बींद उद्योग घ्काची िासकीय देणीींची 
मिुल रक्कम एकरकमी िमा केल्यास, त्यावरील व्याि, दींडव्याि माफ 
करुन, पवूीच्या उद्योग घ्काची िलमनीसह जस्थर मालमत्ता ( नवीन ) पात्र 
उद्योग घ्काकड ेहस्ताींतरीत करण्यात येत.े या योिनेंतगतं पनुरुज्िीवनक्षम 
नसलेल्या तसेच बींद उद्योग घ्काींना सलुभ तनगामन पयााय उपलब्लध करुन 
देण्यात आला आहे. “वविषे अभय योिना” चा कालावधी महाराषट्राचे नवीन 
औद्योधगक धोरण-२०१९ च्या कालावधीइतका म्हणिचे ददनाींक ३१ माचा, 
२०२४ पयतं आहे. 

बींद  उद्योगाींना  उजिातावस्थेत आणण्यासाठी िासनाकडून वेळोवेळी 
उपाययोिना करण्यात येतात. 

िासनाकडून  राज्यातील  अववकलसत भागात गुींतवणूक आकवषात 
करण्यासाठी तालकु्याच्या वगीकरणानसुार सामदुहक प्रोत्साहन योिना २०१९ 
राबववली िात असनू, घ्क उत्पादनात गेल्यानींतर योिनेंतगतं पात्र घ्काींना 
आधथाक सवलती देय आहेत. 
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तसेच महाराषट्राचे नवीन औद्योधगक धोरण २०१९ अन्वये बींद 
पडलेल्या घ्काींच्या मालमत्तचेा पनुावापर औद्योधगक प्रयोिनाथा होणेसाठी 
औद्योधगकरणाच्या बदलत्या पररजस्थतीनसुार अिा िागेवर मादहती तींत्रज्ञान 
उद्यान, Logistic Park, IIA,IITT, इत्यादी प्रकल्प स्थावपत होत आहेत. 
तसेच पात्रतनेसुार धोरणाींतगतं प्रोत्साहने अनजु्ञेय करण्यात आली आहेत.  
मखु्यमींत्री रोिगार तनलमाती कायाक्रम व पींतप्रधान रोिगार तनलमाती कायाक्रम 
या योिनाींतगतं बेरोिगार यवुक / यवुतीींना स्वयींरोिगाराकरीता िासनामाफा त 
अनदुातनत किा उपलब्लध करुन देण्यात येत आहे. 
      तसेच कोववड-१९ पश्चात उद्योग वाढीसाठी राज्यिासनामाफा त 
“महापरवाना / िलद ना-हरकत परवाने उपलब्लध करणे” िोडा व वापरा ( 
Plug and Play ), एकबत्रत िोध ( Unified Search ), लवधचकता 
प्रस्ताववत करणे ( Building Resiliency ) तसेच गुींतवणूक समन्वयन 
अधधकारी, इ. बाबीींचा समावेि आहे. 
 

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

मालेगाांि (जर्.नामशि) तालुक्यात अनतिषृ्ट्टीच्या निुसान भरपाईची 
रक्िम िाटप िरताना झालेला गैरव्यिहार 

  

(१५) * ३७९२०  श्री.अममत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्री.मनोहर चांहद्रिापरेू 
(अर्ुचनी-मोरगाांि), श्री.सांर्य साििारे (भसुािळ), श्री.चेतन तपेु (हडपसर), 
श्री.अशोि पिार (मशरुर), श्री.विनोद ननिोले (डहाणू), 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.र्यिुमार रािल (मश ांदखेडा), 
अॅड.आमशष शलेार (िाांदे्र पजश्चम), िॅप्टन आर. सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), 
श्री.किसन िथोरे (मरुबाड), श्री.मोहन मत े (नागपरू दक्षिण) :  सन्माननीय 
मदत ि पनुिचसन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मालेगाव (जि.नालिक) तालकु्यात माहे िून त ेसप् े्ंबर, २०२० मध्ये वा 
त्यादरम्यान झालेल्या अततवषृ्ीत वपकाींच्या झालेल्या नकुसान भरपाईपो्ी 
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ितेकऱयाींना ४४ को्ी रुपयाींची सरसक् आधथाक मदत करण्यात आल्याच े
ददनाींक २ िानेवारी, २०२२ रोिी वा त्यासमुारास तनदिानास आले आहे,     
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सरसक् अततवषृ्ीच्या मदतीच े वा्प करताींना ज्या 
ितेकऱयाींना नकुसान होऊनही मदत लमळाली नाही अिा ितेकऱयाींनी केलेल्या 
तक्रारीच्या अनषुींगाने िासनाने उक्त प्रकरणाची चौकिी करण्यासाठी 
बत्रस्तरीय चौकिी सलमती गठीत केली होती, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर चौकिी सलमतीने त्या सींदभाातील कागदपत्राींची 
पडताळणी केली असता त्यामध्ये ४४ को्ी ऐविी ८९ को्ी रुपयाींचा आधथाक 
गरैव्यवहार झाला असल्याचे सलमतीच्या अहवालावरुन माहे िानेवारी, २०२२ 
मध्ये वा त्यादरम्यान तनदिानास आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढळुन आले, तद् नषुींगाने अततवषृ्ीत नकुसान होऊनही ज्या 
ितेकऱयाींना आधथाक मदत लमळाली नाही त्या ितेकऱयाींना मदत 
लमळण्याबाबत व सदर आधथाक गरैव्यवहारामध्ये दोषी असलेल्याींवर कारवाई 
होण्याच्या दृष्ीने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. विर्य िडटे्टीिार : (१) खरे आहे. 
(२) खरे आहे. 
(३) व (४) सदर प्रकरणाकररता अपर जिल्हाधधकारी, मालेगाव याींच्या 
अध्यक्षतखेाली गठीत करण्यात आली आहे. सलमतीने सादर केलले्या 
प्राथलमक अहवालाच्या आधारे प्रस्ततु प्रकरणातील दोषी अधधकारी व कमाचारी 
याींचे ववरूध्द प्रिासकीय कारवाई जिल्हाधधकारी, नालिक याींच्या स्तरावर सरुू 
करण्यात आली आहे. तसेच, सलमतीचा अींततम अहवाल प्राप्त झाल्यानींतर देय 
असलेल्या बाधधत ितेकऱयाींना मदत देण्याची कायावाही करण्यात येईल.  
(५) प्रश्न उद् भवत नाही.  

----------------- 
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पेरममली (ता.अहेरी, जर्.गडधचरोली) येथील आधारभूत धान खरेदी 
योर्नेअांतगचत सुरु िरण्यात आलेले िें द्र बांद असल्याबाबत 

  

(१६) * ३८२०३ श्री.धमचरािबाबा आत्राम (अहेरी) :  सन्माननीय आहदिासी 
वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पेरलमली (ता.अहेरी, जि.गडधचरोली) येथील आददवासी ववकास 
महामींडळाच्या वतीने आधारभतू धान खरेदी योिनेअींतगात सरुु असलेले कें द्र, 
गोदाम भरल्याने बींद करण्यात आल्याचे माहे िानेवारी २०२२ मध्ये वा 
त्यादरम्यान तनदिानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, धान खरेदी कें द्र बींद करण्यात आल्याबाबत कोणतीही सचूना 
कें द्रावर लावण्यात आली नसल्याने बाहेरुन धान ववक्रीसाठी येणाऱया 
ितेकऱयाींना अडचणी तनमााण होत आहेत, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, यावषी आधारभतू धान खरेदी करीता ददनाींक ३१ िानेवारी, 
२०२२ ही अींततम मदुत अपरूी असनू दरवषीप्रमाणे ३१ माचा पयतं मदुत 
वाढवनू देण्याची मागणी ितेकऱयाींकडून होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, अहेरी तालकू्यातील अनेक ितेकऱयाींचा ितेमाल खरेदी अभावी 
पडून असनू अवकाळी पावसामळेु धानाचे नकुसान होत आहे. तसेच धान 
ववक्री करणाऱया ितेकऱयाींची सींख्या लक्षात घेता धान खरेदी कें द्र पवुावत सरुु 
करण्यासाठी िासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
अॅड. िे.सी.पाडिी : (१) व (२) हे खरे नाही. 

आददवासी ववववध कायाकारी सह.सींस्था,पेरलमली येथे दद.१८ 
डडसेंबर,२०२१ पासनू त े दद.१६ फेब्रवुारी, २०१२ पयतं ५९३ ितेकऱयाींकडून 
१९७९०.४० जक्वी्ं ल धानाची खरेदी करण्यात आलेली आहे. त्यापकैी ६००० 
जक्वी्ं ल गोदामात व १३७९०.४० जक्वी्ं ल उघड्यावर साठवणकू करण्यात 
आलेला आहे. पेरलमली खरेदी कें द्रावर गोदामात ६००० जक्वी्ं ल खरेदी 
करण्यात आल्यावर कें द्र बींद न करता उघड्यावर १३७९०.४० जक्वी्ं ल धानाची 
खरेदी करण्यात आलेली आहे.  
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(३) व (४) खरीप पणन हींगाम २०२१-२२ करीता िासनाने ददनाींक १ 
ऑक््ोबर, २०२१ त े ३१ िानेवारी, २०२२ पयतं मदुत ददलेली होती. मात्र 
दद.३१ िानेवारी, २०२२ पयतं ज्या ितेकऱयाींचे िडेयलुीींग झाले आहे. परींत ु
खरेदी करीता आलेली नाही, अिा सवा ितेकऱयाींकडून धान खरेदी करीता 
िासनाकडून दद. ८ फेब्रवुारी, २०२२ पयतं मदुतवाढ देण्यात आली होती. 
तद् नींतर आददवासी उपयोिना क्षेत्रातील ितेकऱयाींकडून धानाची खरेदी पणूा न 
झाल्यामळेु दद. ११ फेब्रवुारी, २०२२ रोिीच्या पत्रान्वये िासनाने धान खरेदी 
करीता दद. १८/२/२०२२ पयतं मदुतवाढ ददलेली होती. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

राज्यात आांतरर्ातीय वििाह योर्नेच ेअनुदान  
प्रलांबबत असल्याबाबत 

  

(१७) * ४०९८४ श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.नानाभाऊ पटोल े (सािोली), 
श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी), श्री.िुणाल पाटील (धळेु ग्रामीण), श्री.हहरामण 
खोसिर (इगतपरूी), श्री.तान्हार्ी मटुिुळे (हहांगोली), श्री.रार्ेश एिड े
(मलिापरू), श्री.बळिांत िानखड े (दयाचपरू) :  सन्माननीय सामाजर्ि न् याय 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात अस्पशृ्यतचेे तनवारण करण्याच्या हेतनेू आींतरिातीय वववाहाला 
प्रोत्साहन देण्यासाठी िासनाकडून ५० हिार रुपयाींचे अथासहाय्य ददले िात,े हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अनेक िोडप्याींना या योिनेचा लाभ लमळाला नसल्याच े
ददनाींक ३ ऑगस््, २०२१ रोिी तसेच दहींगोली जिल््यात आधथाक सहाय्य 
योिना सरुू असनू ववववध कारणाींमळेु अद्याप १३ िोड्याींना या 
अथासहाय्याचा लाभ लमळाला नसल्याची बाब माहे िानेवारी २०२२ मध्ये वा 
त्या दरम्यान तनदिानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्यात गत ८ वषाात दाखल करण्यात आलेल्या आींतरिातीय 
वववाह प्रोत्साहन योिनेस तनधी प्राप्त झाला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, यासींदभाात िासनाने चौकिी करुन या योिनेतील प्रलींबबत 
प्रकरणे तनकाली काढून लाभार्थयांना लाभ देण्याबाबत कोणती कायावाही केली 
आहे वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धनांर्य मुांड े: (१) हे खरे आहे, 
(२) अींित: खरे आहे. 

आींतरिातीय वववाहाला प्रोत्साहन योिनेंतगात सन २०१९-२० त ेसन 
२०२१-२२ (माहे िानेवारी २०२२) या कालावधीत प्राप्त अनदुानानसुार तनधी 
वा्प करण्यात येत आहे. सद्यजस्थतीत जिल्हा समािकल्याण अधधकारी, 
जिल्हा पररषद, दहींगोली या कायाालयात अथासहाय्यासाठी प्राप्त झालेले ४० 
प्रस्तावापकैी २४ िोडप्याींचे प्रस्ताव तनकाली काढले असनू प्रलींबबत एकूण १६ 
िोडप्याींचे प्रस्ताव तनकाली काढण्याची प्रकक्रया क्षेबत्रय स्तरावर सरुु आहे. 
(३) नाही, हे खरे नाही. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
  
न्यु माांडिे (ता.खेड, जर्.रत्नाधगरी) येथील धरण प्रिल्पासाठी बागायती 
र्मीन हदलेल्या शतेिऱयाांच ेपुनिचसन अद्यापपयांत झाले नसल्याबाबत 

  

(१८) * ३८२६८  श्री.सनुनल प्रभ ू(हदांडोशी) :  सन्माननीय मदत ि पनुिचसन 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) न्य ुमाींडवे (ता.खेड, जि.रत्नाधगरी) येथील धरण प्रकल्पासाठी सन २००३ 
मध्ये बागायती िमीन ददलेल्या समुारे ५०० प्रकल्पबाधधत ितेकऱयाींना गत 
१८ वषाापासनू पयाायी िमीन उपलब्लध करुन न ददल्यामळेु त्याींचे पनुवासन 
करण्यात आले नसल्याच ेतनदिानास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, प्रकल्पबाधधत श्री.सखुदेव पवार याींचेसह २०० ितेकऱयाींनी सन 
२००५ पासनू त े अद्यापपयतं पनुवासन जिल्हाधधकारी, रत्नाधगरी 
जिल्हाधधकारी कायाालय समोर आींदोलने करुन त्याींचे समवेत बठैका, 
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पत्रव्यवहार करुनही अद्याप त्याची िासनाने दखल घेतली नाही, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, मदत व पनुवासन मींत्री याींनी ददनाींक १९ फेब्रवुारी, २०२१ रोिी 
वा त्यासमुारास मींत्रालयात घेतलेल्या बठैकीत प्रलींबबत कोयना प्रकल्पग्रस्ताींना 
पयाायी ितेिमीन देण्याच्या घेतलेल्या तनणायाच्या धतीवर सदरहू न्य ुमाींडवे 
धरण प्रकल्पग्रस्त ितेकऱयाींना पयाायी ितेिमीन देण्याबाबत िासनाने कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. विर्य िडटे्टीिार : (१), (२) व (३) सदर प्रकल्पातील प्रकल्पग्रस्त याींनी 
पनुवासन अधधतनयम तरतदुीनसुार पयाायी िमीन लमळण्यासाठी ६५ ्क्के 
रक्कम िासनाकड े ववहीत मदुतीत भरणा केलेली नाही, त्यामळेु सदर 
प्रकल्पग्रस्ताींना पयाायी िमीन देय ठरत नाही, त्याप्रमाणे सींबींधधताींना 
जिल्हाधधकारी, रत्नाधगरी याींच्यामाफा त कळववण्यात आले आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
  
रायगड जर्ल्हा सहिारी बँिेमाफच त शतेिऱयाांना िर्चमाफी देताांना बोगस 

शतेिरी खातेदार दाखिून िर्च माफी हदल्याबाबत 
  

(१९) * ४०२४९ श्री.महेंद्र दळिी (अमलबाग) : सन्माननीय सहिार मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रायगड जिल्हा सहकारी बँकेने ितेकऱयाींना किामाफी देताींना बनाव् 
ितेकरी खातदेार दाखवनू बँकेने किा माफी केल्याच े तनदिानास आले आहे,  
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, जिल्हा सहकारी तन ींबधक,याींच्याकड े बनाव् ितेकऱ याींना 
किामाफी ददल्याबाबत स्थातनक ग्रामींस्थाींकडून अनेकवेळा तक्रारी करण्यात 
आल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, सदरहु तक्रारीच्या अनषुींगाने जिल्हा सहकारी तनबींधक, यानी 
चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय तनषपन्न झाले, त्यानसुार सींबींधधत 
बॅकेवर िासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. शामराि ऊफच  बाळासाहेब पाटील : (१), (२) व (३) श्री. ववनोद िाींताराम 
म्हात्र े रा. मोठेपाल पो. वढाव ता. पेण जि. रायगड याींनी रायगड जिल्हा 
मध्यवती सहकारी बँकेच्या पेण िाखेतनू श्री.म्हात्र े याींच्या किाखात्यावर 
ितेीकिा मींिूर करण्यात येऊन सदर किा रक्कम महात्मा िोततराव फुले 
ितेकरी किामकु्ती योिना २०१९ अींतगात माफ करण्यात आले बाबत तक्रार 
केली आहे. 
तक्रारदार श्री. म्हात्र े याींच्या तक्रारीची दखल घेऊन त्याींच्या किाखात्यास 
महात्मा िोततराव फुले ितेकरी किामकु्ती योिना २०१९ अींतगात लाभ 
देण्यात आलेला नाही. तथापी श्री. म्हात्र ेयाींच्या नावावर वपक किा वा्प व 
त्याींचे बचत खात्यावरुन सदर रक्कम काढणे, ही बाब बँकस्तरावरील 
असल्याने त्यानषुींगाने तात्काळ कारवाई करणेबाबत जिल्हा उपतनबींधक, 
सहकारी सींस्था, रायगड-अललबाग याींनी रायगड जिल्हा मध्यवती सहकारी 
बँकेस सधुचत केले आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

राज्यातील हदव्याांग विद्यार्थयाांना पररपोषण भत्ता देण्याबाबत 
  

(२०) * ३९४३३ श्री.नानाभाऊ पटोले (सािोली) :  सन्माननीय सामाजर्ि 
न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपरू येथील समािकल्याण ववभागाींतगात जिल्हयात ९० िाळा असनू 
त्यातील ६९ िाळा अनदुातनत तर २९ िाळा खासगी अनदुातनत असनू एक त े
अठरा वषाापयतंच्या ददव्याींग ववद्यार्थयांना तनवासी िाळाींतनू लिक्षण देण्यात 
येत असनू त्याींना नाश्ता, दोन वेळचे िेवण आणण गणवेिाची तरतदू असनू 
दोन वषाापासनू एक हिार ववद्यार्थयांना दोन वषांचा ३६ को्ीींचा पररपोषण 
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भत्ता ददला गेला नसल्याचे माहे डडसेंबर, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान 
तनदिानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कोरोना महामारीमळेु ववद्याथी घरी असले तरीही त्याींची 
ऑनलाइन लिकवणी सरुु असनू त्याींच्या आरोग्यासाठी िाळा सींस्थाींमाफा त 
तनयलमत व्यायाम व वदै्यकीय तपासण्याींच ेकाम सरुु असनु देखील ददव्याींग 
ववद्यार्थयांना पररपोषण भत्ता देण्यात आला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, काही ददव्याींगाींच्या सींघ्नाींनी समाजिक न्याय ववभागाकड े
घरपोच भत्ता देऊन ददव्याींगाींच्या आरोग्याला हातभार लावण्याचा प्रयत्न 
करावा अिी मागणी केली होती, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर प्रकरणाची चौकिी करुन ददव्याींग ववद्यार्थयांना 
पररपोषण भत्ता न ददलेल्या सींबींधधत अधधकाऱयाींवर िासनाने कारवाई करुन 
ददव्याींग ववद्यार्थयांना पररपोषण भत्ता देण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 
श्री. धनांर्य मुांड े: (१) होय हे खरे आहे. 
(२) होय अिींत: खरे आहे.  
(३) हे खरे नाही.  
(४) राज्यातील सवा ददव्याींगाच्या िाळा / कायािाळा िासन आदेिानसुार बींद 
ठेवण्यात आल्या असल्याने सींस्थाींना पररपोषण अनदुान देण्याचा प्रश्न 
उदभवत नाही. सबब कायावाही करण्याचा प्रश्नच उदभवत नाही.  
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

डॉ. बाबासाहेब आांबेडिर प्रमशिण ि सांशोधन सांस्था (बाटी) व्दारे 
िां त्राटी भरतीत झालेला गैरव्यिहार 

  

(२१) * ३९३१७  श्री.सममर मेघे (हहांगणा), श्री.सधचन िल्याणशटे्टी 
(अक्िलिोट), श्री.सांर्य साििारे (भसुािळ), श्री.सांभार्ी पाटील-ननलांगेिर 
(ननलांगा), श्री.किशोर र्ोरगेिार (चांद्रपरू), श्री.नामदेि ससाने (उमरखेड), 
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श्री.पराग शाह (घाटिोपर पिूच), िॅप्टन आर. सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), 
श्री.सनुनल िाांबळे (पणेु िॅन्टोन् मेंट), अॅड.आमशष शलेार (िाांदे्र पजश्चम), 
श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील (िोथरुड), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.किसन 
िथोरे (मरुबाड), श्री.देिेंद्र फडणिीस (नागपरू दक्षिण पजश्चम), श्री.सधुीर 
मनुगांटीिार (बल्लारपरू), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (मशडी), श्री.राम िदम 
(घाटिोपर पजश्चम), श्री.रवि राणा (बडनेरा), श्री.लहू िानड े (श्रीरामपरू), 
श्री.रोहहत पिार (िर्चत र्ामखेड), श्री.चेतन तपेु (हडपसर), श्री.सांतोष दानिे 
(भोिरदन), श्री.सनुनल राऊत (विक्रोळी), श्रीमती मोननिा रार्ळे (शिेगाांि - 
पाथडी), श्री.मांगेश चव्हाण (चाळीसगाि), श्री.हदपि चव्हाण (फलटण), 
श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.लक्ष्मण र्गताप (धचांचिड), श्री.गणपत 
गायििाड (िल्याण पिूच), डॉ.भारती लव्हेिर (िसोिा), श्री.मसध्दाथच मशरोळे 
(मशिार्ीनगर), श्रीमती लताबाई सोनिणे (चोपडा), श्री.िभैि नाईि (िुडाळ) :  
सन्माननीय सामाजर्ि न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-
(१) डॉ. बाबासाहेब आींबेडकर प्रलिक्षण व सींिोधन (बा्ी) या स्वायत्त 
सींस्थेला डावलनू सामाजिक न्याय व वविषे सहाय्य ववभागाने वविषेाधधकार 
वापरुन वररषठ अधधकाऱयाींच्या सींगनमताने कोणतीही तनववदा प्रकक्रया न 
राबववता अनेक वषाापासनू प्रलिक्षण देणाऱया अनभुवी सींस्थाींना डावलनू काही 
ववलिष् सींस्थाींच्या ३० प्रलिक्षण कें द्राींना पाच वषाासाठी ४५ को्ी रुपयाींच े
कीं त्रा् देण्याचे आदेि माहे ऑक््ोबर, २०२१ मध्ये काढण्यात आल ेअसल्याची 
बाब माहे िानेवारी, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदिानास आली, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, स्पधाा परीक्षा पवूा प्रलिक्षण कायाक्रमाच्या नावावर को्यवधीींचा 
गरैव्यवहार सरुु असल्याची बाब माहे िानेवारी, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान 
तनदिानास आली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सन २०११-२०१८ या कालावधीत याच प्रलिक्षण कायाक्रमाींसाठी 
वषााला २० त े३० लाख रुपये सींस्थाींना ददले िात असताींना सन २०११-२०२२ 
मध्ये यात वाढ करुन एका सींस्थेला वषााला दीड को्ी रुपयापयतंचा तनधी 
देण्यात आला, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, या सींस्थाींना प्रलिक्षण कायाक्रम सरुु होण्यापवूीच ४० ्क्के 
तनधी देखील ववतररत करण्यात आला असनु, या तीस कें द्राींपकैी एकाच 
सींस्थेला चार त ेपाच कें दे्र देण्यात आली आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, ववनातनववदा व मनमानी पद्धतीने देण्यात आलेल्या या 
कीं त्रा्ाींना स्थधगती देऊन पनु्हा रीतसर प्रकक्रया राबवनू कीं त्रा्े देण्याच्यादृष्ीने 
िासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली काय, त्यानसुार दोषीींवर 
व सींबींधधत अधधकाऱयाींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. धनांर्य मुांड े: (१) हे खरे नाही. 
सन २०१७-१८ या कालावधीमध्ये सींपणूा महाराषट्रात ई- तनववदा 

प्रलसद्ध करून, तनववदा प्रकक्रयेमधुन ज्या प्रलिक्षण सींस्था पात्र झालेल्या आहेत 
अिा प्रलिक्षण सींस्थाींची बँक, रेल्व,े एलआयसी ईत्यादी स्पधाा परीक्षाींच े पवूा 
प्रलिक्षण कायाक्रम राबववण्याकररता तनवड उच्च स्तररय सलमतीने केलेली 
आहे. तद् नींतर सदर प्रलिक्षणास तनयामक मींडळाच्या तनदेिाप्रमाणे एक 
वषााची मदुतवाढ देण्यात आली होती. त्यानींतर कें द्र िासनाच्या सामाजिक 
न्याय व वविषे सहाय्य मींत्रालयाच्या योिनेच्या धतीवर अनसुधुचत िाती 
प्रवगाातील सींस्थाींना प्राधान्य देण्याच्या उिेिाने सामाजिक न्याय व वविषे 
सहाय्य ववभाग, िासन तनणाय दद.२८/१०/२०२१ अन्वये, डॉ.बाबासाहेब 
आींबेडकर सींिोधन व प्रलिक्षण सींस्था (बा्ी), पणेु याींच्या Memorandum of 
Association मधील Rules And Regulations अ.क्र. ५७ प्रमाणे 
िासनाद्वारे राज्यातील ३० सींस्थाींमाफा त बँक, रेल्व,े एलआयसी ईत्यादी स्पधाा 
परीक्षाींच े प्रलिक्षण कायाक्रम ५ वषांकररता राबववण्याकररता सदर सींस्थाींचा 
प्रलिक्षणाचा फलतनषपत्तीचा दर दोन वषांनी आढावा घेऊन आणण आवश्यक 
त्या सधुारणा करण्याच्या अ्ीवर पाच वषांकररता मान्यता देण्यात आलेली 
आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) कें द्र िासनाच्या सामाजिक न्याय व सबलीकरण मींत्रालयाच्या योिनेच्या 
धतीवर सामाजिक न्याय व वविषे सहाय्य ववभाग िासन तनणाय 
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दद.२८/१०/२०२१ अन्वये, अ.क्र. ५ प्रलिक्षण िलु्क रु.५०,०००/- व लाग ू कर 
प्रतत ववद्याथी याप्रमाणे प्रलिक्षण िलु्क प्रलिक्षण कें द्राींना देय आहे. तसेच, 
एका बॅचमध्ये १५० ववद्याथी सींख्या असनू ६ मदहने इतका प्रलिक्षण 
कालावधी आहे. 
(४) हे खरे नाही. 

सामाजिक न्याय व वविषे सहाय्य ववभाग िासन तनणाय 
दद.२८/१०/२०२१ अन्वये प्रलिक्षण सत्राकरीता ववद्यार्थयांचे अिा मागववण्याची 
प्रकक्रया सरुु केल्यावर एकूण प्रलिक्षण िलु्काच्या ४० ्क्के याप्रमाणे पदहला 
हप्ता, एक मदहन्याचे प्रलिक्षण सींपल्यानींतर २० ्क्के याप्रमाणे दसुरा हप्ता, 
प्रलिक्षणाचे दसुऱया मदहन्याचे प्रलिक्षण सींपल्यानींतर २० ्क्केप्रमाणे ततसरा 
हप्ता आणण िवे्च्या मदहन्याचे प्रलिक्षण सींपवनू ववद्याथी हिेरी प्राप्त 
झाल्यावर चौथा हप्ता २० ्क्के या ्प्प्याींमध्ये प्रलिक्षण िलु्क अदा 
करण्याची तरतदू करण्यात आली आहे. यानसुार प्रलिक्षण सींस्थाींना प्रलिक्षण 
िलु्क अदा करण्यात येत.े तसेच, एकाच सींस्थेला पाच कें द्र देण्यात आलेली 
नाहीत 
(५) बँक, रेल्वे, एलआयसी ईत्यादी ललपीक वगीय पदाच्या स्पधाा परीक्षा पवूा 
प्रलिक्षण कायाक्रम देणेकररता उवाररत जिल्हयाींकररता ई-तनववदा प्रकक्रया 
राबववण्यात येत आहे. तसेच, सद्य:जस्थतीतील मळु तनववदा प्रकक्रयेतील 
लिल्लक १ वषााचे प्रलिक्षण वगळता उवाररत कालावधीकररता प्रलिक्षण 
सींस्थाींची तनवड करण्याकररता ई-तनववदा प्रकक्रया राबववण्याचे तनदेि देण्यात 
आलेले आहेत. 
(६) प्रश्न उद् भवत नाही.  

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

निी मुांबई येथे अफगाणणस्तान ि इराण या देशातील  
व्यापारी अिैध व्यापार िरत असल्याबाबत 

  

(२२) * ३७७८७  श्री.लहू िानड े (श्रीरामपरू), श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाच), 
श्रीमती याममनी यशिांत र्ाधि (भायखळा) :  सन्माननीय पणन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) नवी मुींबईत भािीपाला आणण फळ वगाात मोडणाऱया ितेमालाचा साठा 
करण्यासाठी नवी मुींबई एपीएमसीने बाींधलेल्या कोल्ड स््ोरेि मधून 
परदेिातनू आयात केलेल्या मालाचे इराण व अफगाणणस्तानचे व्यापारी 
पणनच्या नावाखाली परस्पर व्यापार करत असल्याचे तनदिानास आल्यानींतर 
को्यवधी रुपयाींचा महसलू बडुववल्या प्रकरणी पणन सींचालक व एपीएमसीने 
व्यापाऱयाींवर धाडी ्ाकल्याचे ददनाींक १५ िानेवारी, २०२२ रोिी वा 
त्यासमुारास तनदिानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास या अफगाणणस्तान व इराणी व्यापाऱयाींकड ेकोणत्याही प्रकारचा 
परवाना नसल्याचे तनदिानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सींबींधधत व्यापारी हे दररोि २० को्ी रुपयाींची उलाढाल करत 
असनू वषाापो्ी ३०० को्ी रुपयाींचा करमकु्त अवधै व्यापार करीत 
असल्याचेही तनदिानास आले आहे हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यानसुार 
सींबींधधत व्यापाऱयाींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. शामराि ऊफच  बाळासाहेब पाटील : (१) व (२) दद फ्रीं ् ऑफ यनुाय्ेड 
फू्र् असोलसएिन या सींघ्नेने दद.१८.०१.२०२२ रोिी मा.सहकार व पणन 
मींत्री याींना पत्र ललदहले असनू पत्रात अफगाणणस्तान व इराण या देिातील 
व्यापारी नवी मुींबईच्या िीतगहृात थे् व्यापार करीत आहेत असे नमदू केले 
आहे. त्यामळेु दद.१९.०१.२०२२ रोिी बािार सलमतीच्या दक्षता पथकाने तभेु 
येथील िीतगहृाींना भे् ददली. तवे्हा त्यादठकाणी नमनुा दाखल फळे माींडलेली 
होती व काही व्यक्ती आढळल्या. पण अफगाणणस्तान व इराणच्या व्यक्ती 
आढळल्या नाहीत. तसेच घाऊक व्यापार सरुू असल्याचे तनदिानास आले 
नाही.  
(३) नाही. 
(४) दद फ्रीं ् ऑफ यनुाय्ेड फु्र् असोलसएिन याींच्या दद.१८.०१.२०२२ च्या 
तनवेदनाच्या अनषुींगाने मा.मींत्री (गहृ) व मा.मींत्री (सहकार व पणन) याींच े
अध्यक्षतखेाली दद.२५.०१.२०२२ रोिी कोल्डस््ोरिबाबत बठैक आयोजित 
करण्यात आली होती. त्या बठैकीतील तनणायानसुार ज्या बािाराींना 
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महानगरपाललका ककीं वा पणन सींचालनालय याींचेकडून अनजु्ञजप्त देण्यात 
आलेली नाही त ेअनधधकृत घाऊक बािार बींद करणेबाबत मा.मींत्री (सहकार व 
पणन) याींचे अध्यक्षतखेाली आढावा सलमती व सधचव, कृषी उत्पन्न बािार 
सलमती, नवी मुींबई याींच्या अध्यक्षतखेाली अींमलबिावणी सलमती स्थापन 
करण्याचे प्रस्ताववत आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

महाड (जर्.रायगड) येथे औद्योधगि िसाहतीतील साांडपाणी िाहुन 
नेण्याची िाहहनी नादरुुस्त असल्याबाबत 

   

(२३) * ३७७२० श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.समीर िुणािार (हहांगणघाट), 
श्रीमती मननषा चौधरी (दहहसर), श्री.महेश बालदी (उरण), श्री.अममत साटम 
(अांधेरी पजश्चम), डॉ.भारती लव्हेिर (िसोिा) : सन्माननीय उद्योग मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाड (जि.रायगड) येथील औद्योधगक वसाहतीतील साींडपाणी वाहुन 
नेण्याची वाहीनी नादरुूस्त असल्यामळेु औद्योधगक वसाहतीतील रासायतनक 
व दवुषत पाणी उक्त पररसरातील ितेीत लिरुन ितेकऱयाींच्या ितेीच े
मोठयाप्रमाणात नकुसान होत असल्याचे माहे िानेवारी, २०२२ मध्ये वा 
त्यादरम्यान तनदिानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त औद्योधगक वसाहतीत समुारे ३५ ककलो मी्रची 
साींडपाणी वाहुन नेणाऱया वाहीनीच्या दरुूस्तीच्या कामासाठी िवळपास २०० 
को्ीपेक्षा िास्त खचा होणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त साींडपाणी वाहुन नेणारी वादहनी दरुूस्त करण्यासाठी २५ 
्क्के खचा करण्याची तयारी उक्त औद्योधगक वसाहतीतील उत्पादक 
सींघ्नेने दाखववली असनूसदु्धा सींबींधधत ववभागातील प्रिासनाच्या दलुाक्षामळेु 
साींडपाणी वाहुन नेणाऱया वादहनीच्या दरुूस्तीच्या कामात ववलींब होत आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय चौकिीच्या 
अनषुींगाने साींडपाणी वाहुन नेण्याऱया वादहनीच्या कामासाठी तनधी उपलब्लध 
होण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सभुाष देसाई : (१) हे खरे नाही, 
महाड औद्योधगक वसाहतीतील साींडपाणी वाहीनी िुनी व िीणा झाली 

असल्याने त्यामधून काहीवेळा गळती होत े व त्यामळेु प्रकक्रया केलेले पाणी 
ितेात लिरून ितेीचे नकुसान होण्याची िक्यता असत,ेतथावप सदर वादहनी 
दरुूस्तीचे काम यधु्दपातळीवर हाती घेण्यात येत.ेज्या ितेकऱयाींच्या ितेीच े
नकुसान झाले असेल अिा ितेकऱयाींच्या ितेीचे पींचनामे करून नकुसान 
भरपाई अदा केली िात.ेपरींत ु गेल्या वषाभरात नमदू क्षेत्रात अिी घ्ना 
घडलेली नाही. 
(२) महाड ओद्योधगक वसाहतीतील २४.२ कक.मी.लाींबीची साींडपाणी वादहनी 
पणूापणे बदलण्यात येणार आहे व सदर कामासाठी समुारे रू.१५२ को्ी इतका 
खचा अपके्षक्षत आहे. 
(३) हे खरे नाही. 

उक्त साींडपाणी वादहनी पणूापणे बदलण्यासाठी येणाऱया रू.१५२ को्ी 
इतक्या खचाास दद.१४.०२.२०२२ रोिी प्रिासकीय मींिरूी लमळाली आहे.तसेच 
उद्योिकाींच्या सींघ्नेने सदर कामावरील खचााच्या २५ ्क्के रक्कम देण्याची 
तयारी दिाववली आहे. 
(४) महाड औद्योधगक क्षते्रातील साींडपाणी प्रकक्रया कें द्रातनू प्रकक्रयायकु्त 
साींडपाणी वाहून नेणारी साींडपाणी तन:सारण वादहनी बदलण्याच्या कामासाठी 
येणाऱया खचााची प्रततपतूी करीता महाड येथील उद्योिकाींची सींघ्ना,महाराषट्र 
प्रदषुण तनयींत्रण मींडळ व म.औ.वव.महामींडळ याींच्या माफा त प्रत्येकी २५्क्के 
तनधी उपलब्लध करून ददला िाणार असनू उवारीत २५्क्के तनधी,उद्योिकाींना 
आकारण्यात येणाऱया साींडपाणी प्रकक्रया िलु्काद्वारे पढुील १० वषाात िमा 
होणाऱया तनधीतनू उपलब्लध करून ददला िाणार आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

डॉ. बाबासाहेब आांबेडिर याांची चररत्र साधने प्रिाशन िरण्याबाबत 
  

(२४) * ३९८८१  श्री.लक्ष्मण र्गताप (धचांचिड), श्री.सनुनल प्रभ ू (हदांडोशी) :  
सन्माननीय उद्योग मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्य िासनाच्या वतीने डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर लेखन व भाषण या 
नावाने बाबासाहेबाींचे सादहत्य प्रकालित करण्यात येत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास डॉ. बाबासाहेब आींबेडकर याींच्या सादहत्याला प्रचींड मागणी 
असल्याने िासनाच्या डॉ. बाबासाहेब आींबेडकर चररत्र साधने प्रकािन 
सलमतीने २०१७ मध्ये डॉ. बाबासाहेब आींबेडकर सादहत्याींच्या नऊ खींडाच्या 
नऊ लाख प्रती छापण्याकररता पाच को्ी रुपयाींचे कागद खरेदी करण्यात 
आले होत,े हे खरे आहे का, 
(३) असल्यास मागील चार वषाापासनू िासकीय मदु्रणालयातील िुनी यींत्र ेव 
अपरेु मनषुयबळ यामळेु सदर सादहत्य छपाईच्या पाच को्ी रुपयाींचा कागद 
वापराववना पडून असल्याचे माहे डडसेंबर, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान 
तनदिानास आले आहे, हे खरे आहे का, 
(४) असल्यास, तरुण वपढीकररता वतामानात व भववषयात आवश्यक 
असलेल्या डॉ.बाबासाहेब आींबेडकराींच्या सादहत्याला सींिोधकाींचीच नव्हे तर सवा 
सामान्याींचीही मागणी असतानाही डॉ.बाबासाहेब आींबडेकर सादहत्याच्या नऊ 
खींडाींच्या प्रतत वेळेत छापण्याबाबत ववलींब करणाऱयाींवर िासनाने कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, तसेच डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर याींची 
चररत्र साधने प्रकािन करण्यासाठी कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहेत, 
(५) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय ?  
 
श्री. सभुाष देसाई : (१) होय 
(२) नाही. 

डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर चररत्र साधने प्रकािन सलमती, मुींबई 
याींचेमाफा त लेखन व भाषणे खींड क्र.१, ५, ९, ११, १६, १७ (भाग-१ इींग्रिी), 
१८ (भाग-१), १८ (भाग-२), १८ (भाग-३) मराठी प्रत्येकी १ लाख प्रमाणे ९ 
खींडाच्या ९ लाख प्रती पनुमुाद्रण छपाईबाबत दद.२९/१२/२०१६ रोिी कळववले 
आहे. परींत ु मागणी पत्रातील खींडाींच्या छपाईची पतुाता प्रत्येकी २५,००० 
प्रतीींच्या ्प्प्याने छपाई करण्याचे कळववले आहे. सलमतीने ददलेल्या 
सचुनेनसुार व िासकीय मदु्रणालयातील कागद साठा ठेवण्याकररता असणाऱया 
मयााददत िागेनसुार २५,००० प्रतीप्रमाणे एकूण ९ खींडाच्या २,२५,००० प्रतीसाठी 
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रुपये ३,३०,११,९३३/- इतक्या रकमेचा ३७४ मे.्न कागद खरेदी करण्यात 
आला आहे. डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर खींड क्र. क्र.१, ५, ९, ११, १६, १७ (भाग-
१इींग्रिी),१८(भाग-१), १८ (भाग-२), १८ (भाग-३) मराठी याींची एकूण 
१,२८,८१७ प्रतीींची छपाई करण्यात आली आहे. याकररता १२६.६६ मे.्न 
कागद वापरण्यात आला असनू उवारीत २४७.४४ म.े्न कागद िासकीय 
मदु्रणालयामध्ये सजुस्थतीत ठेवण्यात आला आहे 
(३) नाही. 

डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर चररत्र प्रकािन सलमतीकडून अींततम मान्यता 
झालेले खींड व पसु्तके ववक्रीसाठी राज्यातील सवा िासकीय ग्रींथागारात 
उपलब्लध आहेत. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर चररत्र प्रकािन सलमतीने छपाईस अींततम 
मान्यता ददलेल्या खींडाच्या प्रती िनतसे उपलब्लध करुन देण्यात आले आहेत. 
तसेच िनतचे्या मागणीनसुार सवा िासकीय ग्रींथागारात वेळोवेळी ‘’मागणी 
तसा परुवठा” या तत्वावर प्रती उपलब्लध करुन देण्यात येत आहोत. मागील ४ 
वषाात (२०१६-२०२१) डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर याींच्या रायद्ींग्ि ॲन्ड 
स्पीचेसच्या सादहत्याच्या १ त े ९ खींडाच्या एकूण १,२८,८१७ प्रतीची छपाई 
करण्यात आली असनू िासकीय ग्रींथागार मुींबई, पणेु, नागपरू, कोल्हापरू 
औरींगाबाद येथ े ४८६५४ इतक्या प्रती ववक्री करण्यात आल्या आहेत. तसेच 
सन २०२१ पयतं २२८२५ प्रती पसु्तक स्वरुपात व ५७३३८ प्रती या बाींधणी 
स्वरुपात लिल्लक आहेत. तसेच उवाररत प्रतीची “मागणी तसा परुवठा” या 
तत्वावर िासकीय ग्रींथागारात उपलब्लध करून देण्यात येतात. अणखल भारतीय 
मराठी सादहत्य सींमेलन, नालिक येथे तीन ददवस झालेल्या आणण चैत्यभमूी 
दादर, मुींबई येथे ६ डडसेंबर २०२१ रोिीच्या प्रदिानामध्ये डॉ.बाबासाहेब 
आींबेडकर चररत्र प्रकािन सलमतीकडून अींततम मान्यता झालेल्या खींडाींची ववक्री 
करण्यात आली आहे. नालिक येथ े१०१८ खींडाींची व दादर चैत्यभमूी येथे ९९९ 
खींडाींची ववक्री झालेली आहे.  
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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



38 

  
आसे (ता.मोखाडा, जर्.पालघर) येथील महात्मा ज्योतीबा फुले  

प्राथममि ि माध्यममि आश्रम शाळेतील अधधििाने  
अल्पियीन मुलीचा िेलेला विनयभांग 

  

(२५) * ४०३४०  श्री.श्रीननिास िनगा (पालघर), श्री.लहू िानड े (श्रीरामपरू), 
श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाच), डॉ.बालार्ी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.र्यिुमार 
रािल (मश ांदखेडा), श्रीमती याममनी यशिांत र्ाधि (भायखळा) :  सन्माननीय 
आहदिासी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) आस े (ता.मोखाडा, जि.पालघर) येथील येथील महात्मा ज्योतीबा फुले 
प्राथलमक व माध्यलमक आश्रम िाळेतील अधधक्षकाने ७ वी मध्ये लिकत 
असलेल्या अल्पवयीन ववद्याथीनीचा ववनयभींग करुन लैंधगक िोषण केल्याच े
ददनाींक २ िानेवारी, २०२१ रोिी वा त्यासमुारास तनदिानास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय चौकिीत काय 
तनषपन्न झाले तसेच लैंधगक िोषण करणाऱया अधधक्षकाववरुध्द िासनाने 
गनु्हा नोंद करुन कोणती कारवाई केली अथवा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

अॅड. िे.सी.पाडिी : (१) होय, दद.१४.१२.२०२१ रोिी अिी घ्ना घडल्याच े
तनदिानास आले आहे.  
(२) ववद्याधथानीचा ववनयभींग केल्या प्रकरणी सींबींधधत अधधक्षकावर दद. 
३०.१२.२०२१ रोिी मोखाडा पोलीस स््ेिन येथ े िालये प्रिासनाच्या वतीने 
गनु्हा नोंद केला आहे. प्रकल्प अधधकारी, ए.आ.वव.प्र. िव्हार येथील मदहला 
तक्रार तनवारण सलमतीने दद. ३१.१२.२०२१ रोिी िाळेवर चौकिी केली असनु 
त्याचा अहवाल सादर केला आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

 



39 

राज्यातील शासिीय आश्रमशाळाांमध्ये तात्पुरत्या स्िरुपात नेमण्यात 
आलेल्या कक्रडा मशििाांना प्रलांबबत िेतन ि मुदतिाढ देण्याबाबत 

 (२६) * ३८९७९  श्री.रार्शे रघनुाथ पाटील (बोईसर), श्री.क्षितीर् ठािूर 
(नालासोपारा), श्री.हहतेंद्र ठािूर (िसई), श्री.विनोद ननिोले (डहाण)ू :  
सन्माननीय आहदिासी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील िासकीय आश्रमिाळाींमध्ये तात्परुत्या स्वरुपात कक्रडा 
लिक्षकाींच्या तनयकु्ता करण्याचे माहे माचा, २०१८ पासनू आदेि देण्यात आले, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्याअनषुींगाने सवा आश्रमिाळाींमध्ये कक्रडा लिक्षक तात्परुत्या 
पध्दतीने जिल्हाधधकारी, आददवासी ववकास ववभाग, प्रकल्प अधधकारी व 
जिल्हा कक्रडा अधधकारी या सलमतीमाफा त तनयकु्त्या देण्यात आल्या परींत ू
िकै्षणणक वषा २०१९-२०२० पासनू आिपावेतो तनयकु्त कक्रडा लिक्षकाींना 
मानधन देण्यात आले नसल्याबाबतचे तनवेदन स्थातनक लोकप्रतततनधीींनी 
ददनाींक १५ डडसेंबर, २०२१ रोिी वा त्यासमुारास िासनास ददले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कक्रडा लिक्षकाींच े गत सहा मदहन्यापासनू प्रलींबबत असलेले 
वेतन देण्याबरोबरच कक्रडा लिक्षकाींना एक वषाापयतं मदुतवाढ देण्याबाबत 
आयकु्त, आददवासी ववकास, नालिक याींचकेड े अलभप्राय मागववण्यात आल े
आहेत, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी आयकु्त याींनी अलभप्राय ददले आहे काय, 
असल्यास, त्याींचे थोडक्यात स्वरुप काय आहे, तसेच आयकु्त याींनी ददलेल्या 
अलभप्रायानसुार कक्रडा लिक्षकाींना प्रलींबबत वेतन देण्याबरोबर एका वषाापयतं 
मदुतवाढ देण्याबाबत िासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत?  
 

अॅड. िे.सी.पाडिी : (१) व (२) राज्यातील प्रत्येक िासकीय आश्रमिाळेतील 
ववद्यार्थयांच्या कला व क्रीडा गणुाींना वाव लमळण्याकररता आददवासी ववकास 
ववभागाच्या िासन तनणाय दद.०६/०३/२०१८ नसुार कीं त्रा्ी पध्दतीने कक्रडा 
लिक्षक/कक्रडा मागादिाकाची (Coach) तनयकु्ती करणेसाठी मान्यता प्रदान 
करण्यात आली आहे.  
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माचा, २०२० पासनू सींपणुा राज्यात कोरोना या सींसगा रोगाची साथ 
चाल ुअसल्याने राज्य िासनाच्या धोरणानसूार सवा िासकीय आश्रमिाळा बींद 
ठेवण्यात आल्या होत्या. कक्रडा लिक्षकाींच्या कीं त्रा्ी स्वरूपात ज्या 
कालावधीसाठी सेवा घेण्यात आल्या आहेत त्या कालावधीचे वेतन अदा 
करण्यात आलेले आहे.  
(३), (४) व (५) आददवासी ववकास ववभागातींगात िासकीय आश्रमिाळा 
स्तरावर कीं त्रा्ी कक्रडा, कला व सींगणक लिक्षकाींची आवश्यकता असल्याने 
सदर कीं त्रा्ी लिक्षकाींच्या तनयकु्त्या बाहयस्त्रोताद्वारे घेणे उधचत रादहल 
िेणेकरून भववषयात कीं त्रा्ी कमाचारी ववभागास तनयकु्ती कायम करणेबाबत 
हक्क साींगण्याची िक्यता नाकारता येत नाही, असे आयकु्त, आददवासी 
ववकास, महाराषट्र राज्य, नालिक याींच्याकडून अलभप्राय प्राप्त झाले आहेत. 
िासकीय आश्रमिाळेतील ववद्यार्थयांना त्याींच्या रुधचनसुार, प्राववण्यानसुार व 
त्याींच्यातील कलागणुाींचा ववकास करण्यासाठी वरील लिक्षकाींची/मागादिाकाींची 
नेमणूक केली िात.े त्यामळेु सदरील कक्रडा लिक्षकाींची/मागादिाकाींची पदे 
कायमस्वरुपी भरण्याबाबतची बाब िासनाच्या ववचाराधीन नाही.   

----------------- 
  
गडधचरोली येथे आहदिासी विद्यार्थयाांना एम.एस.सी.आय.टी च ेप्रमशिण 

देताना बोगस प्रमशिणाथी दाखिून िेलेला अपहार 
  

(२७) * ४१३७९  श्री.सांजर्िरेड्डी बोदिुरिार (िणी), डॉ.अशोि उईिे 
(राळेगाि) :  सन्माननीय आहदिासी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) गडधचरोली जिल््यात आददवासी ववकास ववभागाच्या वतीने अनसुधुचत 
िाती व िमातीच्या ववद्यार्थयांना द्यावयाच्या एम.एस.सी.आय.्ी प्रलिक्षणात 
बोगस प्रलिक्षणाथी दाखवनु अपहार केल्याप्रकरणी तत्कालीन आददवासी 
ववकास प्रक्रल्पाचे अधधकारी तथा आठ सींगणक प्रलिक्षण सींस्था सींचालकाींवर 
गनु्हे दाखल केले असल्याच ेददनाींक ३ िानेवारी, २०२२ रोिी वा त्यासमुारास 
तनदिानास आल,े हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सन २००७-२००८ मध्ये कें द्रीय योिनेअींतगात आददवासी 
ववकास ववभागाच्या वतीने अनसुधुचत िाती व िमाती पदवी, पदव्यतु्तर 
लिक्षण घेणाऱया ववद्यार्थयांसाठी एम.एस.सी.आय.्ीच े प्रलिक्षण घेण्याकररता 
तनधी मींिुर करण्यात येऊन िासकीय औद्योधगक प्रलिक्षण सींस्थेतनु हे 
प्रलिक्षण देण्याबाबत िासनाचे तनदेि असतानाही तत्कालीन प्रकल्प अधधकारी 
याींनी खािगी सींगणक प्रलिक्षण सींस्थाींना काम ददल ेआहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, १० त े १५ ववद्याथी याप्रमाणे २०० ववद्यार्थयांना तनवासी 
प्रलिक्षण द्यावयाचे होत े प्रतत ववद्याथी २००० रु. इतका खचा मींिुर होता 
परींत ु सींगणक सींस्थाींनी प्रत्यक्षात हे प्रलिक्षण न देता पिैाची उचल केली 
तसेच प्रकल्प कायाालयािी या सींस्थाींनी केलेले करारही बोगस होते, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन बोगस प्रलिक्षण 
देण्याऱया सींस्थाींवर तसेच दोषी अधधकारी/कमाचाऱयाींवर कोणती कारवाई केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

अॅड. िे.सी.पाडिी : (१), (२) व (३) अींित: खरे आहे. 
मा.न्या. गायकवाड सलमतीने केलेल्या तपासणीमध्ये गडधचरोली 

प्रकल्प कायाालयाींतगात सन २००७-०८ या वषाात कें द्रवती अथासींकल्प 
योिनेअींतगात राबववण्यात आलेल्या एम.एस.सी.आय.्ी. प्रलिक्षणाींतगात 
अतनयलमतता झाल्याची बाब तनदिानास आलेली आहे.  
(४) सदर प्रकरणी तत्कालीन प्रकल्प अधधकारी व ८ सींस्था िबाबदार ददसनू 
आल्या असनू अधधकची चौकिी कररता त्याींच्या ववरुद्ध गडधचरोली पोलीस 
ठाणे येथे भारतीय दींड ववधान कलम ४०९, ४२० व ३४ अन्वये ददनाींक 
२१.१२.२०१९ रोिी प्रथम खबर अहवाल (FIR) नोंदववण्यात आलेला असनू 
प्रकरण चौकिी स्तरावर आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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राज्यातील शतेिऱयाांच्या आत्महत्या रोखण्याबाबत 
  

(२८) * ३८१८७  श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (मशडी), श्री.मनोहर चांहद्रिापरेू 
(अर्ुचनी-मोरगाांि), श्री.सांर्यमामा मश ांदे (िरमाळा), श्रीमती सरोर् आहहरे 
(देिळाली), श्री.अननल पाटील (अमळनेर), श्री.हदपि चव्हाण (फलटण), 
श्री.यशिांत माने (मोहोळ), श्री.शखेर ननिम (धचपळूण), श्रीमती समुन पाटील 
(तासगाि - ििठेमहाांिाळ), श्री.ननलेश लांिे (पारनेर), श्रीमती मोननिा रार्ळे 
(शिेगाांि - पाथडी), श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन), श्री.रणधीर सािरिर 
(अिोला पिूच), श्री.मसध्दाथच मशरोळे (मशिार्ीनगर), श्री.सभुाष देशमखु 
(सोलापरू दक्षिण), श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.र्यिुमार गोरे (माण), श्री.चेतन 
तपेु (हडपसर), श्री.मांगेश चव्हाण (चाळीसगाि), डॉ.भारती लव्हेिर (िसोिा), 
श्री.मशरीष चौधरी (रािेर) :  सन्माननीय मदत ि पनुिचसन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात सवात्र ितेकऱयाींकरीता किामाफी योिना आणण इतर योिना 
राबववल्यानींतरही सततची नावपकी, नसैधगाक आपत्ती व अन्य कारणाींमळेु 
ितेी वपकाींचे नकुसान झाल्यामळेु ितेकरी आत्महत्याचे प्रमाण ददवसागणणक 
वाढत असल्याचे तनदिानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सन २०१९ मध्ये देिात झालले्या १०२८१ ितेकरी 
आत्महत्याींपकैी राज्यात ३९२७ इतक्या ितेकरी आत्महत्या झाल्याचे राषट्रीय 
गनु्हे नोंदी िाखा अहवालातनू तनदिानास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, आत्महत्याग्रस्त ितेकऱयाींच्या कु्ुींबबयाींना मदत लमळण्यासाठी 
िासनाने ददनाींक १९ डडसेंबर, २००५ रोिी तनगालमत केलेल्या अ्ी ितीमध्ये 
िासनाने अद्यापही बदल केलेला नसनू योिनेतील अ्ीींच े १५ वषाानींतरही 
पनुववालोकन न केल्यामळेु आत्महत्याग्रस्त ितेकऱयाींना मदत करताना या 
िाचक अ्ी व तनयम अडथळा ठरत असल्याने बहुताींि आत्महत्याग्रस्त 
कु्ुींबबयाींना िासकीय मदतीपासनू वींधचत रहाव ेलागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, राज्यातील ितेकऱयाींच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी त्याींना रु. ४ 
लाख रुपये मदत देण्याची योिना िासनाने िाहीर केली परींत ु त्याची 
अद्यापही अींमलबिावणी न केल्यामळेु ितेकरी या योिनेपासनू वींधचत रादहले 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
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(५) असल्यास, सद्य:जस्थतीत अजस्तत्वात असलेल्या योिनेतील तनयम व 
अ्ी चे पनुववालोकन करुन सधुारीत तनकषात सधुारणा करुन व प्रत्यक्षात 
झालेल्या नकुसानीच े सदोष पींचनामे करुन अद्यापपयतं मदतीपासनू वींधचत 
असलेल्या नकुसानग्रस्त ितेकऱयाींना नकुसान भरपाई देण्याबाबत िासनाने 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) असल्यास, ितेकरी आत्महत्या रोखण्याकररता कोणती ठोस उपाययोिना 
केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(७) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. विर्य िडटे्टीिार : (१) अींित: खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
  सन २०१९ च्या राषट्रीय गनु्हे नोंदी िाखा अहवालानसुार राज्यात २६८० 
ितेकऱयाींच्या व १२४७ ितेमिूराींच्या अिा एकूण ३९२७ (ितेकरी व ितेमिूर 
लमळून) आत्महत्या झाल्याची नोंद आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
   ितेकऱयाींच्या आत्महत्याींच्या सामाजिक, आधथाक व मनोवजै्ञातनक 
अध्ययनासाठी िासनाने तनयकु्त केलेल्या इींददरा गाींधी इींजन्स्््यू्  ऑफ 
डवे्हलपमें् ररसचा या सींस्थेचा अहवाल तसेच सदर अहवालाची मा. मखु्य 
सधचवाींच्या अध्यक्षतखेालील सलमतीने केलेली सखोल सलमक्षा या आधारे 
िासन तनणाय क्र.एससीवाय-१२०५/प्र.क्र.१८९/म-७, दद. १९.१२.२००५ अन्वये, 
नावपकी, राषट्रीयकृत ककीं वा सहकारी बँक ककीं वा मान्यताप्राप्त सावकाराकडून 
घेतलेल्या किााची परतफेड न करू िकल्यामळेू होणारा किाबािारीपणा व 
किा परतफेडीचा तगादा हे ३ तनकष आत्महत्याग्रस्त ितेकऱयाींच्या कु्ुींबबयाींना 
तातडीची मदत देण्याकररता ठरववण्यात आले आहेत. सदर तनकषाींचे 
पनुववालोकन करण्याची आवश्यकता ददसनू येत नाही. 
(४) आत्महत्याग्रस्त ितेकऱयाींच्या कु्ुींबबयाींना देण्यात येणाऱया रू.१.०० लक्ष 
एवढ्या मदतीच्या रकमेत वाढ करण्याचा प्रस्ताव िासनाच्या ववचाराधीन आहे. 
(५) नसैधगाक आपत्तीमध्ये ितेीवपकाींच े नकुसान झालेल्या प्रकरणी िासन 
तनणाय दद. १३ मे, २०१५ प्रमाणे तसेच प्रसींगी राज्य िासनाच्या तनधीतनू 
वाढीव दराने मदत ददली िात.े 
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(६) ितेकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी प्रामखु्याने खालीलप्रमाणे उपाययोिना 
करण्यात येत आहेत :- 
  १. ितेकऱयाींना समपुदेिनाची व प्रबोधनाची आवश्यकता ववचारात घेऊन  
     ववववध उपाययोिना  
  २. वविषे मदतीच्या कायाक्रमाींतगात ितेकऱयाींच्या ववकासासाठी “कृषी  
     समधृ्दी” योिनेच्या अनषुींगाने ववववध ववभागाींकडून उपाययोिना  
     करण्यात आल्या.  
  ३. ितेकऱयाींना अन्न सरुक्षा, आरोग्य सेवा, ितेी ववकासाचे कायाक्रम  
     राबववणे व त्याींच्या मलुाींना मोफत लिक्षणाची योिना याींच्या  
     अींमलबिावणीला गती देणे यासाठी कै. वसींतराव नाईक ितेी   
     स्वावलींबन लमिनची पनुारचना करण्यात आली आहे. 
  ४. ितेमालाला हमीभाव, PM-KISAN सारख्या योिनाींमाफा त  
     ितेकऱयाींवरील ताण कमी करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे.  
     तसेच महात्मा ज्योतीराव फुले ितेकरी किामकु्ती योिना 
     राबववण्यात आली. 
(७) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

घाटिोपर (मुांबई) येथे उभारण्यात येणाऱया लोिशाहीर अण्णाभाऊ साठे 
याांच्या स्मारिाच्या बाांधिामाबाबत 

   

(२९) * ३७७९६  श्री.सनुील राणे (बोरीिली), श्री.ममहीर िोटेचा (मलुुांड), 
श्री.सांर्य साििारे (भसुािळ), श्री.सांभार्ी पाटील-ननलांगेिर (ननलांगा), 
श्री.गणपत गायििाड (िल्याण पिूच), श्री.किसन िथोरे (मरुबाड), श्री.िुमार 
आयलानी (उल्हासनगर), श्री.सनुनल िाांबळे (पणेु िॅन्टोन् मेंट), अॅड.आमशष 
शलेार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील (िोथरुड), श्री.प्रशाांत ठािूर 
(पनिेल), िॅप्टन आर. सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), श्री.चेतन तपेु (हडपसर), 
श्रीमती मोननिा रार्ळे (शिेगाांि - पाथडी), श्री.अतलु भातखळिर (िाांहदिली 
पिूच), श्री.हदपि चव्हाण (फलटण), श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.राम िदम 
(घाटिोपर पजश्चम) :  सन्माननीय सामाजर्ि न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
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(१) घा्कोपर (मुींबई) येथ ेलोकिाहीर अण्णाभाऊ साठे याींच्या राहत्या घरी 
भव्य स्मारक उभारण्याची घोषणा तत्कालीन िासनाने सन २०१८ मध्ये केली 
असल्याच ेतनदिानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िासन लोकिाहीर अण्णाभाऊ साठे याींचे स्मारक उभारण्याकड े
दलुाक्ष कररत असल्याची बाब माहे िानेवारी, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान 
तनदिानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू स्मारकासाठी तयार करण्यात आलेल्या सलमतीच्या 
कमाचाऱयाींना वेतन लमळत नसनू भाडतेत्वावरील कायाालयाचे समुारे ८० लाख 
इतके भाड ेथकीत असल्याने सदर िागेच्या मालकाींने या कायाालयाला कुलपू 
लावले असल्याची बाब समोर आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, मुींबईत भव्य स्मारक उभारण्यासाठी यींत्रणा तयार करुन सदर 
स्मारक लवकरात लवकर बाींधण्यासाठी िासन स्तरावर कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहेत, नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. धनांर्य मुांड े: (१) हे खरे आहे.  
(२) हे खरे नाही,  
(३) सदर स्मारक सलमतीच्या कायाालयाचे एवप्रल २०१८ त ेनोव्हेंबर २०१९ या 
कालावधीतील रु. ४६,६३,३६०/- इतके इमारत भाड े देण्यात आले असनू 
उवाररत इमारत भाड ेव कमाचाऱयाींचे वेतन देण्याबाबत कायावाही सरुु आहे.  
(४) सदर काम ववभागाच्या दद. २६ िुल,ै २०१९ रोिीच्या िासन तनणायान्वये 
झोपडपट्टी पनुवासन प्राधधकरणाकड ेसोपववण्यात आले असनू सदर स्मारकाचे 
काम िलद गतीने करण्याकरीता सदर प्रकल्पास Vital Project म्हणून 
घोवषत करण्याच्या अनषुींगाने आवश्यक ती कायावाही करण्यात येत आहे. 

----------------- 
बदनापूर (जर्.र्ालना) तालुक्यातील श्री मशिार्ी मशिण प्रसारि मांडळ 
िैराग सांचमलत मनतमांद ननिासी विद्यालयातील िमचचाऱयाांच ेइतर 

सांस्थेत समायोर्न िरण्याबाबत 
  

(३०) * ३७७६९ श्री.प्रिाश (दादा) सुांदरराि सोळांिे (मार्लगाांि) :  
सन्माननीय सामाजर्ि न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) बदनापरू (जि.िालना) तालकु्यातील श्री लिवािी लिक्षण प्रसारक मींडळ, 
वरैाग सींचललत मततमींद तनवासी ववद्यालय, बदनापरू येथील मखु्याध्यापक 
याींनी िाळेचे स्थलाींतर न करणे व िाळेचे हस्ताींतरण ककीं वा प्रिासक 
नेमण्याबाबत ददनाींक १७ ऑगस््, २०२१ रोिी वा त्यासमुारास आयकु्त, 
ददव्याींग कल्याण, पणेु याींना लेखी तनवेदन ददले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर सींस्थेने मततमींद तनवासी ववद्यालयाची िाणीवपवुाक 
नोंदणी प्रमाणपत्राचे नतुनीकरण प्रस्ताव ववहीत मदुतीत सादर न करता 
नोंदणी प्रमाणपत्र रि करून अनेक वेळा िाळेचे स्थलाींतर केले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी ददलेल्या तनवेदनानसुार सींस्थेवर प्रिासक 
नेमण्याची कायावाही करण्यात आली आहे काय, तसेच सींबींधधत 
ववद्यालयातील कमाचाऱयाींच े इतर सींस्थेत तातडीने समायोिन करून सदर 
सींस्थेची नोंदणी रि करण्यात येणार आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय तनषपन्न झाल,े 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 
श्री. धनांर्य मुांड े: (१) होय. 
(२) अींित: खरे आहे. 

श्री.लि.या.िगताप गरुुिी लिक्षण सींस्था (श्री लिवािी लिक्षण प्रसारक 
मींडळ), वरैाग, ता.बािी, जि.सोलापरू सींचललत मततमींद तनवासी ववद्यालय, 
बदनापरू, जि.िालना या अनदुातनत वविषे िाळेस ७५ तनवासी अनदुातनत 
तनवासी सींख्येवर दद.११.०८.२०२० पयतं नोंदणी प्रमाणपत्र नतुनीकरण होत.े 
सदरहू अनजु्ञाप्तीचा नतुनीकरणाचा कालावधी सींपण्याच्या ददनाींकापासनू ६० 
ददवसाींमध्ये सींस्थेने अिा करणे आवश्यक असत.े त्यानषुींगाने सींस्थेने 
नतुनीकरणाचा प्रस्ताव ववदहत मदुतीत आयकु्तालयास सादर केलेला नाही. 
   िासन तनणाय दद.२८.०३.२०१२ अन्वये सदरहू िाळा मौिे उमरगा 
जि.उस्मानाबाद येथून मौि ेमानेगाींव, ता.बािी, जि.सोलापरू येथे स्थलाींतरीत 
झाली होत.े तद् नींतर दद.०७.०८.२०१४ अन्वये मौि े मानेगाींव, ता.बािी 
जि.सोलापरू येथून ता.बदनापरू, जि.िालना येथे स्थलाींतरीत झालेली आहे. 



47 

(३) सदरहू िाळेची आयकु्त, दद.क.पणेु याींनी दद.०९.११.२०२१ रोिी ऑनलाईन 
सनुावणी घेऊन सदरहू सींस्थेने अनजु्ञाप्तीचे नतुनीकरण केले नसल्यामळेु 
आयकु्त, दद.क.पणेु याींच्या दद.१६.१२.२०२१ च्या आदेिान्वये अनजु्ञाप्ती रि 
केली. त्यामळेु सदर िाळेवर प्रिासकाची तनयकु्ती केलेली नाही. त्याचप्रमाणे 
िासन पररपत्रक दद.१२.०५.२०२१ अन्वये ददव्याींग िाळा/कमािाळाींची अनजु्ञाप्ती 
रि केलेल्या सींस्थेच्या अपीलावर तनणाय होईपयतं लिक्षक/ लिक्षकेतर 
कमाचाऱयाींची नावे अततरीक्त सींवगााच्या यादीत समाववषठ/समायोिन 
करण्याबाबत ददलेल्या अ्ी व िथींच्या अनषुींगाने समायोिनाची कायावाही 
करण्यात येत.े 
(४) व (५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

रामटेि (जर्. नागपूर) येथील बार्ार सममतीला  
धान खरेदीचा सेस ममळण्याबाबत 

  

(३१) * ३८३५०  अॅड.आमशष र्यस्िाल (रामटेि) :  सन्माननीय पणन मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कृषी उत्पन्न बािार सलमतीच्या हिीतील सवा ितेमालाच्या खरेदी-ववक्री 
व्यवहाराींवर बािार सलमतीला ववलिष् सेस लमळतो, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आददवासी ववकास महामींडळाच्या माध्यमातनू दरवषी ककमान 
आधारभतू ककींमतीप्रमाणे धानाची खरेदी करण्यात येत असनू कृषी उत्पन्न 
बािार सलमती, राम्ेक (जि. नागपरू) येथील मागील ४ वषाात धान खरेदीचा 
सेस देण्यात आला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, बािार सलमतीला सेस लमळाला नसल्याने अींतगात ववकास 
काम,े ितेक-याींसाठी आवश्यक असलेल्या मलुभतू सवुवधाींची तनलमाती करणे व 
त्याींना सवुवधा परुववणे िक्य होत नसल्याने याबाबत िासनाने कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
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श्री. शामराि ऊफच  बाळासाहेब पाटील : (१) होय.  
महाराषट्र कृषी उत्पन्न पणन (ववकास व ववनीयमन) अधधतनयम 

१९६३ मधील कलम ३१ नसुार बािार सलमतीला बािार फी आकारण्याचा 
अधधकार आहे. 
(२) होय.  
   कृषी उत्पन्न बािार सलमती, राम्ेक चे कायाक्षेत्रात आददवासी ववकास 
महामींडळातनु दरवषी ककमान आधारभतु ककींमतीप्रमाणे धानाची खरेदी 
करण्याींत येत असनु मागील सन २०१७-१८, सन २०१९-२० व सन २०२०-२१ 
मध्ये एकुण बािार फी रुपये १७,५२,६८०/- आददवासी ववकास महामींडळाकडुन 
देण्याींत आलेली नाही. 
(३) बािार सलमतीला ससे प्राप्त झाला नसला तरी बािार सलमतीमध्ये 
ितेकऱयाींना आवश्यक त्या सेवा उपलब्लध करुन देण्यात येत आहेत . 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही . 

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

राज्यातील आहदिासी विद्यार्थयाांसाठी शासिीय 
 िसतीगहेृ उभारण्याबाबत 

  

(३२) * ३८३६७  श्रीमती सरोर् आहहरे (देिळाली), श्री.मोहन मत े (नागपरू 
दक्षिण), श्री.धमचरािबाबा आत्राम (अहेरी), श्री.दौलत दरोडा (शहापरू) :  
सन्माननीय आहदिासी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) आददवासी ववद्यार्थयांसाठी राज्यात एकूण ५०० वसततगहेृ असनू त्यापकैी 
२०० वसततगहेृ तसेच राम्ेक (जि. नागपरू) येथील एकमेव एकलव्य तनवासी 
िाळा भाड्याच्या इमारतीत चालववण्यात येत असल्याचे ददनाींक १० नोव्हेंबर, 
२०२१ रोिी वा त्यासमुारास तनदिानास आले , हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िहापरू (जि.ठाणे) आददवासी ववकास प्रकल्पाच्या कायाालयाची 
इमारत दरुवस्था झाल्याने गेल्या दोन वषाापवूी हे कायाालय भाडतेत्वाच्या 
खोलीत स्थलाींतरीत करण्यात आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, िासन इमारतीच्या भाड्यापो्ी करोडो रुपये खचा करीत 
असनूदेखील भाड्याच्या इमारतीमध्ये ववद्यार्थयांना अभ्यासासाठी आवश्यक 
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त्या सवुवधा, प्रसाधनगहृ, अभ्यालसका इ. चा अभाव असनू बाींधकाम व 
अग्नीरोधक लेखापररक्षण करण्यात येत नसल्यामळेु ववद्यार्थयांच्या जिववतास 
धोका तनमााण होऊ िकतो असेही तनदिानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, इमारतीच्या भाड्याच्या को्यवधी रुपयाींमध्ये पाच वषाात 
स्वतःच्या वसततगहृाच्या इमारती उभ्या राहू िकत असताना को्यवधी 
रुपयाींचा तनधी भाड्यापो्ी देण्याची कारणे काय आहेत, 
(५) असल्यास, भाड्याच्या इमारतीऐविी योग्य तनयोिन करुन िासनाने 
स्वमालकीच्या वसतीगहृाच्या इमारती बाींधण्याचे तनयोिन करण्याबाबत 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, नसल्यास, ववलींबाची कारणे 
काय आहेत ? 
 

अॅड. िे.सी.पाडिी : (१) अींित: खरे आहे.  
(२) हे खरे आहे. 
(३) हे खरे नाही. 

इमारत भाड्याने घेण्यापवूी सक्षम प्राधधकाऱयाकडून इमारतीचे 
लेखापररक्षण व भाड्यासींदभाात सक्षम प्राधधकाऱयाींकडून प्रमाणणत करुन 
घेण्यात येत.े  
(४) व (५) प्रस्ततु वसततगहृाींसाठी िासकीय िागेची उपलब्लधता करुन घेण्यात 
येत े तद्नींतर वसततगहृ इमारत बाींधकाम केले िात.े सद्यजस्थतीत २०६ 
वसतीगहेृ ही िासकीय इमारतीत तर २७६ वसतीगहेृ ही भाडतेत्वावरील 
इमारतीत कायारत आहेत. भाडतेत्वावरील वसतीगहृाींपकैी २५ वसतीगहृाींची 
बाींधकामे पणूा करण्यात आली असनू ४० वसतीगहृाींची बाींधकामे प्रगतीपथावर 
आहेत. तसेच, ३३ वसतीगहृाींची इमारत बाींधकामे िासकीय िागेत प्रस्ताववत 
आहेत. 

ववभागास प्राप्त होणाऱया तनधीच्या उपलब्लधतनेसुार ्प्प्या ्प्प्याने 
सदर वसततगहृाींसाठी इमारत बाींधकामे हाती घेण्याचे तनयोजित आहे 

राम्ेक येथील एकलव्य तनवासी िाळेचे बाींधकाम िासकीय िागेत 
पणुात्वास आले असनू काही अींतगात कामे अींततम ्प्प्यात आहेत. लवकरच 
सदरची िाळा िासकीय इमारतीत स्थलाींतरीत करण्याच ेतनयोजित आहे. 

----------------- 
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राज्य मागासिगच आयोगाला िमचचारी िगच तसेच  
ननधी उपलब्ध िरून देण्याबाबत 

  

(३३) * ३७६५४  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.लहू िानड े (श्रीरामपरू), श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाच), श्रीमती 
याममनी यशिांत र्ाधि (भायखळा), डॉ.बालार्ी किणीिर (अांबरनाथ), 
श्री.राणार्गर्ीतमसांह पाटील (तळुर्ापरू), श्री.रमेश नानासाहेब बोरनारे (सर) 
(िरै्ापरू), श्री.सांतोष बाांगर (िळमनरुी), श्री.किसन िथोरे (मरुबाड), 
श्री.गणपत गायििाड (िल्याण पिूच), श्री.िुमार आयलानी (उल्हासनगर), 
श्री.अननल बाबर (खानापरू), श्री.नानाभाऊ पटोले (सािोली), श्री.सरेुश 
(रार्ूमामा) भोळे (र्ळगाि शहर), श्री.किशोर र्ोरगेिार (चांद्रपरू), 
श्री.मशरीषिुमार नाईि (निापरू), श्री.सांर्य िेळिर (ठाणे), श्री.मांगलप्रभात 
लोढा (मलबार हहल), श्री.विनोद ननिोले (डहाण)ू, श्री.योगेश सागर (चारिोप), 
श्री.र्यिुमार रािल (मश ांदखडेा), डॉ.देिराि होळी (गडधचरोली), श्रीमती लताबाई 
सोनिणे (चोपडा), श्री.िभैि नाईि (िुडाळ) :  सन्माननीय इतर मागास 
बहुर्न िल्याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) इतर मागासवगीयाींना द्यावयाच्या आरक्षणासींदभाात इजम्पररकल डा्ा 
कालबध्द मयाादेत तयार करुन सादर करण्याबाबतचे आदेि सवोच्च 
न्यायालयाने ददले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िोपयतं हा इजम्पररकल डा्ा तयार होत नाही तोपयतं इतर 
मागासवगीयाींना आरक्षण लाग ूहोणे िक्य नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्यातील स्थातनक स्वराज्य सींस्थाींमधील ओबीसी आरक्षण 
द्कववण्यासाठी एजम्पररकल डे् ा गोळा करण्याची िबाबदारी असलेल्या राज्य 
मागासवगा आयोगाने ददनाींक २८ िुल,ै २०२१ रोिी वा त्यासमुारास मखु्य 
सधचवाींना पत्र ललहून डे् ा गोळा करण्यासाठी कमाचारी वगा परुववण्याची ववनींती 
केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त मागणीच्या अनषुगाींने अद्याप एकही कमाचारी 
आयोगाला उपलब्लध करून देण्यात आलेला नाही, हे खरे आहे काय, 
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(५) असल्यास, आयोगाकररता अद्याप केवळ पाच को्ी रुपये उपलब्लध करून 
देण्यात आले असनू ववधधमींडळाने मान्यता ददलेले ४३० को्ी रुपये अद्यापही 
आयोगाला प्रत्यक्षात ववतररत करण्यात आलेले नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(६) असल्यास, इतर मागासवगीय समािातील ववववध िातीींचा इजम्पररकल 
डा्ा गोळा झाल्यास रािकीय आरक्षणाबरोबरच सामाजिक, िकै्षणणक व 
नोकरीसाठी देखील याचा उपयोग होणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(७) असल्यास, ओबीसी समािाचा इजम्पररकल डा्ा गोळा करण्यासाठी तरतदू 
केलेला तनधी तसेच कमाचारी वगा मागासवगा आयोगाला तातडीने उपलब्लध 
करुन देण्याबाबत िासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. विर्य िडटे्टीिार : (१) व (२) स्थातनक स्वराज्य सींस्थाच्या तनवडणूकी 
सींदभाातील आरक्षणाबाबत इजम्पररकल डा्ा सादर करण्याचे तनदेि        
मा.सवोच्च न्यायालयाने ददलेले आहेत.  
(३) हे खरे आहे.  
(४) ववतनददाष् कामकािाकरीता िासकीय तसेच बाहयस्त्रोत यींत्रणेद्वारे 
आवश्यक मनषुयबळ उपलब्लध करुन देण्याबाबत कायावाही करण्यात येत 
आहे.  
(५) आयोगास सन २०२१-२२ या आधथाक वषाासाठी तनयलमत कामकािाकरीता 
रु. १.५७ को्ी इतकी तरतदू मींिूर करण्यात आली होती. तथावप, स्थातनक 
स्वराज्य सींस्थामध्ये आरक्षणाच्या अनषुींगाने ववलिष् कामकािाकरीता रु. ५ 
को्ी इतका तनधी आकजस्मकता तनधीतनू उपलब्लध करुन देण्यात आला. 
तदनींतर सन २०२१-२२ च्या ववधानमींडळाच्या ततसऱया अधधविेनात रु. ४३५ 
को्ी  इतकी आधथाक तरतदू परुवणी मागणीद्वारे मींिूर करण्यात येवनू 
त्यातनू आकजस्मकता तनधीच्या रकमेची प्रततपतूी करण्यात आलेली आहे. 
आयोगास कायाालयीन कामकािाकरीता रु. ८४.१८ को्ी इतका तनधी िासन 
तनणाय  दद. ०३.०२.२०२२ अन्वये उपलब्लध करुन देण्यात आलेला असनू सदर 
कामकािासाठी लागणारा अधधकचा तनधी आयोगास आवश्यतनेसुार उपलब्लध 
करुन देण्यात येईल.  
(६) हे खरे नाही.  
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(७) ववधानमींडळाच्या सन २०२१-२२ च्या दहवाळी अधधवेिनात रु.४३५ को्ी 
इतकी आधथाक तरतदू परुवणी मागणीद्वारे मींिूर करण्यात येवनू त्यापकैी 
कायाालयीन कामकािाकरीता रु. ८४.१८ को्ी इतका तनधी िासन तनणाय दद. 
०३.०२.२०२२ अन्वये आयोगास उपलब्लध करुन देण्यात आलेला आहे. िासकीय 
तसेच बाहयस्त्रोत यींत्रणेद्वारे आवश्यक मनषुयबळ आयोगास उपलब्लध करुन 
देण्याकरीता कायावाही करण्यात येत आहे. 

----------------- 
  
धचमूर (जर्.चांद्रपूर) येथील उपप्रादेमशि आहदिासी िायाचलयात धान्य 

खरेदीत झालेला गैरव्यिहार 
  

(३४) * ३८७१४  श्री.सभुाष धोटे (रार्ूरा), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), 
श्री.हहरामण खोसिर (इगतपरूी) :  सन्माननीय आहदिासी वििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) धचमरू (जि. चींद्रपरू) येथील उपप्रादेलिक आददवासी कायाालयामध्ये माहे 
नोव्हेंबर, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान को्यवधी रुपयाींचा धान्यखरेदी मध्ये 
झालेला गरैव्यवहार ददनाींक १६ िुल,ै २०२१ रोिी वा त्यासमुारास तनदिानास 
आला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, येथे आददवासी ितेकऱयाींकडून धान्य खरेदी करताना 
िासनाच्या तनयमाचे उल्लींघन केले असल्याचे तनदिानास आल ेआहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय तनषपन्न झाले त्याअनषुींगाने सींबींधधत दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
अॅड. िे.सी.पाडिी : (१) हे खरे नाही. 

काही वतृ्तपत्राींत तिा बातम्या प्रलसध्द झाल्या होत्या.   
(२) हे खरे नाही.  

धानाची खरेदी िासन तनणायानसुार करण्यात आलेली आहे. 
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(३) वतृ्तपत्राींत प्रलसध्द झालेल्या बातम्या व तनवेदनास अनसुरुन जिल्हा 
परुवठा अधधकारी, चींद्रपरु याींनी चौकिी करण्याचे आदेि ददले होत.े त्यास 
अनसुरून प्रादेलिक व्यवस्थापक, चींद्रपरु याींच्याकडून प्राथलमक चौकिी 
करण्यात आली असनू चौकिीत कोणीही दोषी आढळून आले नाही.      
(४) प्रश्न उद् भवत नाही.  

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

दहहिली (ता.खेड, जर्.रत्नाधगरी) येथील विविध िायचिारी सोसायटीच्या 
िायचिारी सममतीने िेलेला गैरव्यिहार 

 (३५) * ३८३०८ श्री.सनुनल प्रभ ू(हदांडोशी) :  सन्माननीय सहिार मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ददहवली (ता.खेड, जि.रत्नाधगरी) येथील ववववध कायाकारी सोसाय्ी 
मयााददत या सींस्थेच्या तत्कालीन सधचव व कायाकारी सलमतीने ददनाींक १ 
एवप्रल, २००७ त े ३१ माचा, २०१५ या कालावधीत समुारे ७०० ितेकऱयाींची 
बनाव् नाव,े मतृ ितेकऱयाींची नावे व किा प्रकरणाची बनाव् कागदपत्र े
सादर करुन कें द्र व राज्य िासनाने ददलेल्या किामाफी योिनेच्या तनधीत 
समुारे २ को्ी ७५ लाख रुपयाहून अधधक रकमेचा आधथाक गरैव्यवहार 
केल्याचे ददनाींक १२ िानेवारी, २०२२ रोिी वा त्यासमुारास तनदिानास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सींस्थेच्या ववद्यमान अध्यक्षाींनी सन २०१५ पासनू त े
अद्यापपयतं केलेल्या तक्रार अिाानसुार आयकु्त व तनबींधक, सहकार सींस्था, 
पणेु याींनी, जिल्हा उपतनबींधक, सहकारी सींस्था, रत्नाधगरी येथे केलेल्या 
आधथाक गरैव्यवहाराची चौकिी करण्याबाबत ददनाींक १३ िानेवारी, २०१६ रोिी 
लेखी आदेिपत्र पाठवनूही अद्यापपयतं कोणतीही कायावाही केली नाही, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणाची िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढळून आले त्यानसुार सींबींधधत दोषीींववरुद्ध फौिदारी गनु्हा दाखल 
करुन कारवाई करण्याच्यादृष्ीने कोणती कायावाही केली आहे वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. शामराि ऊफच  बाळासाहेब पाटील : (१) नाही. 
(२) व (३) सन २००७-०८ मध्ये ददहवली वव.का.से.सींस्था मयाा. ददहवली या 
सींस्थेच्या ७०९ ितेकरी सभासदाींच्या रू.१,४०,३८,८४१/- एवढ्या रकमेच् या 
थकीत किाास किामाफी देण्यात आली. तसेच तनयलमत किा परतफेड 
करणाऱया ९८ ितेकऱयाींना रू.१७,०९,०३७/- एवढी प्रोत्साहन रक्कम अदा 
करण्यात आली. तसेच छत्रपती लिवािी महाराि ितेकरी सन्मान योिना, 
२०१७ या योिनेअींतगात २७१ ितेकरी सभासदाींना रू.६८,८३,१८८/- एवढ्या 
रकमेची किामाफी देण्यात आली. सदर सींस्थेमाफा त आतापयतं एकूण १०७८ 
ितेकरी सभासदाींना रू.२,२६,३१,०६६/- एवढ्या रक्कमेची किामाफी देण्यात 
आलेली आहे. 

तसेच ददहवली वव.का.से.सींस्थेच ेसन २००७ त े२०२१ पयतंच्या लेखा 
पररक्षण अहवालानसुार किामाफीबाबत कोणत्याही प्रकारची 
अतनयलमतता/गरैव्यवहार झाल्याचे आढळून येत नाही. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

राज्यातील अनुसूधचत र्मातीच्या विदयार्थयाांसाठी इांग्रर्ी माध्यमाांच्या 
शाळाांमधील मशिणाची योर्ना पुिचित सुरु िरण्याबाबत 

 (३६) * ३९८३७  श्री.नानाभाऊ पटोल े (सािोली) :  सन्माननीय आहदिासी 
वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील अनसुधूचत िमातीींच्या ववद्यार्थयांना इींग्रिी माध्यमाींच्या 
नामाींककत तनवासी िाळाींमध्ये लिकण्याकररता िासनामाफा त सरुु असलेली 
योिना गत दोन वषाापासनू बींद आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आददवासी ववद्यार्थयांना दिदेार लिक्षणापासनू तसेच या 
योिनेच्या लाभापासनू वींधचत रहावे लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणाची चौकिी करुन आददवासी ववद्यार्थयांना इींग्रिी 
माध्यमातनु लिक्षण देण्याच्यादृष्ीने सदरहू योिना पनु्हा सरुु करुन त्यासाठी 
आवश्यक तनधीची तरतदू करणेबाबत िासनाने कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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अॅड. िे.सी.पाडिी : (१) अींित: खरे आहे.  

“कोववड-१९” या सींसगािन्य साथीच्या प्रादभुाावामळेु नामाींककत तनवासी 
िाळाींमध्ये इयत्ता १ ली व इयत्ता २ री मध्ये नव्याने ववद्याथी प्रवेलित 
करण्यास तसेच नव्याने नामाींककत िाळा तनवडीस सन २०२०-२१ या िकै्षणणक 
वषांकररता ददनाींक २२.०५.२०२० रोिीच्या िासन तनणायान्वये स्थधगती देण्यात 
आली होती.  
(२) “कोववड-१९” या सींसगािन्य साथीच्या प्रादभुाावामळेु िालेय लिक्षण 
ववभागाने तनगालमत केलेल्या ववववध पररपत्रकानसुार नामाींककत तनवासी इींग्रिी 
िाळाींमध्ये प्रवेलित असलेल्या अनसुधूचत िमातीच्या ववद्यार्थयांना ऑनलाईन 
पध्दतीने तसेच ऑफलाईन पध्दतीने लिक्षण देण्यात आले आहे. 
(३) अनसुधूचत िमातीच्या ववद्यार्थयांना इींग्रिी माध्यमाच्या नामाींककत 
तनवासी िाळाींमध्ये लिक्षण देणे या योिनेंतगात आधथाक वषा २०२१-२२ मध्ये 
एकूण रुपये ३७०.०० को्ी इतकी तरतदू करण्यात आली आहे. त्यापकैी रुपये 
१४१.२१ को्ी इतका तनधी ववतरीत करण्यात आला आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
  
राज्यातील अनुसूधचत र्मातीच्या र्ात प्रमाणपत्र पडताळणीच ेअर्च 

सममतीिड ेप्रलांबबत असल्याबाबत 
  

(३७) * ३९८५१  श्री.लक्ष्मण र्गताप (धचांचिड), श्री.र्यिुमार रािल 
(मश ांदखेडा), िॅप्टन आर. सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), श्री.चांद्रिाांत (दादा) 
पाटील (िोथरुड), श्री.विनोद ननिोले (डहाणू), अॅड.आमशष शलेार (िाांदे्र 
पजश्चम), श्री.किसन िथोरे (मरुबाड), श्री.मशरीष चौधरी (रािेर) :  सन्माननीय 
आहदिासी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात िात पडताळणी कायदा २००१ अजस्तत्वात आल्यापासनू 
लिक्षणासाठी तसेच तनवडणुकीसाठी भरण्यात आलेल्या आरक्षक्षत पदाींसाठी 
महसलू ववभागाने ददलेले िात प्रमाणपत्राची पडताळणी करून िात वधैता 
प्रमाणपत्र घेणे बींधनकारक करण्यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, राज्यातील अनसुधूचत िमाती प्रवगाातील िात प्रमाणपत्राची 
तपासणी आददवासी ववभागाच्या आठ ववभागीय सलमत्याींमाफा त करण्यात येत 
असनू पणेु येथील आददवासी सींिोधन व प्रलिक्षण सींस्थेमाफा त राज्यातील 
आठ आददवासी ववभागीय सलमतीकड ेमाहे िानेवारी, २०२० पयतं हिारो अिा 
प्रलींबबत असल्याचे तनदिानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, आददवासी िात प्रमाणपत्र पडताळणी सलमतीच्या सींथगतीने 
चालणाऱया कामकािाबाबत तसेच नागररकाींचे प्रलींबबत अिा तनकाली 
काढण्याकररता ऑगानायझिेन फॉर राइ्स ऑफ ट्रायल्स या सींस्थेने लेखी 
स्वरूपात तक्रार केली आहे, हे ही खरे आहे कास, 
(४) असल्यास, आददवासी सींिोधन व प्रलिक्षण सींस्था पणेु याींच्या 
माध्यमातनू राज्यातील ८ आददवासी ववभागीय िात प्रमाणपत्र पडताळणी 
सलमत्याींचे कामकाि िलद गतीने कायारत करण्याबाबत िासन स्तरावर 
सक्षम सींगणकीय यींत्रणा उभारण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
अॅड. िे.सी.पाडिी : (१) व (२) होय. 
(३) व (४) अनसुधूचत िमाती प्रमाणपत्र पडताळणीची कायावाही ही ऑनलाईन 
व्हावी तसेच अिादारास ववववध ्प्प्याची मादहती ऑनलाईन उपलब्लध व्हावी 
यासाठी मादहती तींत्रज्ञानाच्या अत्याधुतनक पध्दतीचा वापर करुन ददनाींक 
०१.०५.२०१६ पासनू सलमतीचे कामकाि etribe validity “आदद प्रमाण 
प्रणाली” या सींगणकीय प्रणालीव्दारे सरुु करण्यात आले आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

पालघर जर्ल््यात आहदिासी वििास महामांडळािडून शतेिऱयाांना भात 
खरेदी िररता मुदतिाढ देण्याबाबत 

  

(३८) * ४१५५३  श्री.श्रीननिास िनगा (पालघर), श्री.सधुीर मनुगांटीिार 
(बल्लारपरू), श्री.सांर्य िेळिर (ठाणे) :  सन्माननीय आहदिासी वििास मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) पालघर जिल््यातील ग्रामीण भागात आददवासी ववकास महामींडळाच्या 
आधारभतू भात खरेदी कें द्रावर भात खरेदीसाठी ितेकऱयाींवर िाचक अ्ी 
लादण्यात आल्याने ितेकऱयाींना भात ववक्री करण्यासाठी अडचणी तनमााण होत 
असल्याने भात उत्पादन करण्याऱया ितेकऱयाींचे आधथाक नकुसान होत 
असल्याच े माहे िानेवारी, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदिानास आल,े    
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ितेकऱयाींची ऑनलाईन नोंदणी आणण सातबारा उताऱयावर 
चाल ू वषांची पीक पहाणीची नोंद बींधनकारक करण्यात आली असनू भात 
खरेदी कें द्रावर बारदान उपलब्लध होत नसल्याने मागील वषाापेक्षा भात खरेदीच े
प्रमाण यावषी कमी होणार असल्याने ितेकऱयाींमध्ये धचींतचेे वातावरण तनमााण 
झाल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कें द्र सरकारच्या तनदेिानसुार ददनाींक ३१ िानेवारी, २०२२ 
रोिी पयतं भात खरेदीची मदुत केली असल्याने भात उत्पादन ितेकऱयाींचे 
नकुसान होऊ नये याकररता भात खरेदीची मदुत वाढवनू देण्याबाबत िासनाने 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

अॅड. िे.सी.पाडिी : (१) हे खरे नाही.     
(२) हे खरे नाही.   
(३) खरीप पणन हींगाम २०२१-२२ करीता िासनाने १ ऑक््ोबर, २०२१ त े३१ 
िानेवारी, २०२२ पयतं मदुत ददलेली होती. मात्र दद.३१ िानेवारी, २०२२ पयतं 
ज्या ितेकऱयाींचे िडेयलुीींग झाले आहे. परींत ु खरेदी करीता आलेली नाही, 
अिा सवा ितेकऱयाींकडून धान खरेदी करीता िासनाकडून दद. ८ फेब्रवुारी, 
२०२२ पयतं मदुतवाढ देण्यात आली होती. तदनींतर आददवासी उपयोिना 
क्षेत्रातील ितेकऱयाींकडून धानाची खरेदी पणूा न झाल्यामळेु दद. ११ फेब्रवुारी, 
२०२२ रोिीच्या पत्रान्वये िासनाने धान खरेदी करीता दद. १८/२/२०२२ पयतं 
मदुतवाढ ददलेली होती. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
     

----------------- 
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तारापूर (जर्.पालघर) औद्योधगि िसाहतीमधील मैदानासाठी राखीि 
ठेिलेल्या र्ागेच ेऔद्योधगि भूखांडात रुपाांतर िेल्याबाबत 

  

(३९) * ३८९८१  श्री.रार्शे रघनुाथ पाटील (बोईसर), श्री.क्षितीर् ठािूर 
(नालासोपारा), श्री.हहतेंद्र ठािूर (िसई) :  सन्माननीय उद्योग मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) तारापरू (जि.पालघर) औद्योधगक वसाहतीमधील मदैानासाठी राखीव 
असलेल्या समुारे १७ हिार चौ.मी. क्षते्रफळाच्या खलु्या िागेचे महाराषट्र 
औद्योधगक ववकासमींडळने (एम.आय.डी.सी.) औद्योधगक भखूींडात रुपाींतर 
केल्याचे माहे िानेवारी, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदिानास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सन २०१० दरम्यान एम.आय.डी.सीच्या प्लॉ् क्रमाींक ओएस-
४७/२ मधील ५१ हिार ३२९चौ.मी्र क्षते्रफळ असलेल्या खुल्या िागेतील ३४ 
हिार ३१९ चौ.मी्र इतकी िागा डी.डकेोर नामक कीं पनीला देण्यात आली 
असनू उवारीत समुारे १७ हिार चौ.मी्र िागा मदैानासाठी राखीव ठेवण्यात 
आली होती, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर मदैानाच्या िागेचे औद्योधगक भखूींडात रुपाींतर करुन 
एका उद्योग समहुाला हा भखूींड ववक्री करण्याचा घेतलेल्या तनणायाला 
ग्रामपींचायत तसेच सामाजिक सींस्थाींनी ववरोध दिाववला आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, याबाबत स्थातनक लोकप्रतततनधीींनी ददनाींक २४ िानेवारी, 
२०२२ रोिी वा त्यासमुारास िासनास लेखी तनवेदन ददले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(५) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय 
तनषपन्न झाले त्यानसुार सींबींधधताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सभुाष देसाई : (१) हे अींित: खरे आहे. 
   खेळाच्या मदैानासाठी िागा राखीव ठेवण्याची कोणतीही तरतदु म.औ.वव. 
महामींडळाला लाग ूअसणाऱया ववकास तनयींत्रण तनयमावली मध्ये नाही. 
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(२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे आहे. 
(४) व (५) हे खरे आहे. 
   मदैानाकरीता भखूींड राखीव ठेवण्याबाबत सवा पक्षीय मदैान बचाव सींघषा 
सलमतीने सादर केलेल्या तनवेदनाच्या अनषुींगाने सदर भखूींडाच्या वा्पास 
िासनाने ततूा पढुील आदेि होईपयतं स्थधगती ददली आहे. 

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

अहमदनगर येथील जर्ल्हा पररषद समार्िल्याण विभागाच्या 
िसनतगहृाांमधील विद्यार्थयाांना सोयी-सुविधा  

उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 
  

(४०) * ३८२६२  श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (मशडी) :  सन्माननीय सामाजर्ि 
न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अहमदनगर जिल्हा पररषदेच्या समािकल्याण ववभागाच े तनयींत्रण 
असलेली समुारे १०३ अनदुातनत वसततगहेृ असनू कोरोनाच्या दसु-या ला्े 
नींतर सरुु झालेल्या वसततगहृातील ववद्यार्थयांना योग्य सोयी-सवुवधा लमळत 
नसल्याचे तनदिानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िासन अनदुातनत वसततगहृातील ववद्यार्थयांवर मदहन्याला 
१५०० रुपये खचा करीत असताींना तथेे भेािन व्यवस्था, रहाण्याची सोय, 
गरम पाणी, वपण्याचे पाणी, आरोग्य तपासणीची सोय, मलुा-मलुीसाठी स्वतींत्र 
स्वच््तागहृ अिा अनेक सवुवधा योग्यप्रकारे लमळत नसल्याच े तनदिानास 
आले आहे , हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच, अनेक वसततगहृात ववद्यार्थयांची सींख्या व प्लावरील सींख्या 
यामध्ये मोठया प्रमाणात तफावत ददसनू येत ेहे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय,चौकिीत काय 
आढळून आले त्यानसुार वजस्तगहृातील ववद्यार्थयांना आवश्यक सोयी सवुवधा 
उपलब्लध करुन देण्याच्या दृष्ीने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. धनांर्य मुांड े: (१), (२) व (३) अिींत: खरे आहे. कोरोनाच्या पाश्वाभमुीवर 
वसततगहृ पणूा क्षमतनेे सरुू न झाल्याने, काही वसततगहृ बींद असल्याच,े 
ववद्यार्थयांना योग्य सोयी-सवुवधा लमळत नसल्याच े तसेच, ववद्यार्थयांची 
सींख्या व प्लावरील सींख्या यामध्ये तफावत असल्याचे तनदिानास आल ेआहे.  
(४) मखु्य कायाकारी अधधकारी, जिल्हा पररषद, अहमदनगर याींनी केलेल्या 
तपासणीमध्ये आढळलेल्या त्रु् ी बाबत सींबींधधत वसततगहृ सींस्था चालक व 
अधधक्षक याींना कारणे दाखवा नो्ीस देण्यात आलेली आहे. याबाबतचा 
खुलासा ववचारात घेऊन तनयमानसुार पढुील योग्य ती कायावाही करण्यात 
येईल.  
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
  
अनुसूधचत र्ातीच्या महाविद्यालयीन विद्यार्थयाांच्या मशष्ट्यितृ्तीबाबत 

  

(४१) * ३७८२९  श्री.सनुील राणे (बोरीिली), श्री.नानाभाऊ पटोले (सािोली), 
श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाच), श्री.सांर्य पोतनीस (िमलना), श्रीमती माधुरी 
ममसाळ (पिचती), डॉ.बालार्ी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.सांर्य साििारे 
(भसुािळ), श्री.सांभार्ी पाटील-ननलांगेिर (ननलांगा), श्री.गणपत गायििाड 
(िल्याण पिूच), श्री.किसन िथोरे (मरुबाड), श्री.िुमार आयलानी 
(उल्हासनगर), श्रीमती मांदा म्हात्र े (बेलापरू), श्री.राहूल िुल (दौंड), 
श्री.र्यिुमार गोरे (माण), अॅड.आमशष शलेार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.चांद्रिाांत 
(दादा) पाटील (िोथरुड), िॅप्टन आर. सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), श्री.लहू 
िानड े (श्रीरामपरू), श्री.रार्न साळिी (रार्ापरू), श्रीमती मोननिा रार्ळे 
(शिेगाांि - पाथडी), श्री.मसध्दाथच मशरोळे (मशिार्ीनगर), श्री.रोहहत पिार 
(िर्चत र्ामखेड), श्री.लक्ष्मण र्गताप (धचांचिड), श्री.मशरीष चौधरी (रािेर), 
श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.अतलु भातखळिर (िाांहदिली पिूच) :  
सन्माननीय सामाजर्ि न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील अनसुधूचत िातीच्या महाववद्यालयीन ववद्यार्थयांना लिषयवतृ्ती 
कें द्र व राज्य िासनाकडून प्रदान केली िात ेमात्र यावषी राज्यात या ग्ातील 
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३० ्क्के ववद्यार्थयांनीच आतापयतं लिषयवतृ्तीसाठी ऑनलाईन नोंदणी केली 
असल्याचे ददनाींक ११ िानेवारी, २०२२ रोिी वा त्यासमुारास तनदिानास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कोरोना आणण ओमायक्रॉनचे सींक् असल्याने महाववद्यालये 
बींद असनू नोंदणी न केलेल्या ववद्यार्थयांच्या लिषयवतृ्तीबाबत तसेच आरक्षक्षत 
वगा, मागासवगीय व आधथाक दबुाल घ्कातील ववद्याथी पात्र असताींनाही 
लिषयवतृ्तीपासनू वींधचत रादहले आहेत त्याींना लिषयवतृ्ती लमळण्याबाबत 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) तसेच राज्यातील मागासवगाातील बीएएमएस ववद्यार्थयांना राज्य 
को्यातनू प्रवेि लमळूनही त्याींना लिषयवतृ्तीच्या लाभापासनू वींधचत ठेवले 
असनू अिी राज्यातील ८४ आयवेुद महाववद्यालये असनू त्यातील ५०० हून 
अधधक ववद्याथी लाभापासनू वींधचत आहेत हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, ज्या ३० ्क्के ववद्यार्थयांनी लिषयवतृ्तीसाठी अिा सादर केल े
आहेत त्या ववद्यार्थ यांची प्रकरणे पढुील कायावाहीसाठी पाठववण्यात आली 
आहेत काय, तसेच इतर ववद्याथी लिषयवतृ्तीपासनू वींधचत राहण्याची कारणे 
काय आहेत, 
(५) असल्यास उपरोक्त सवा ववद्यार्थयांना तातडीने लिषयवतृ्ती लमळण्याबाबत 
िासनाने कोणती उपायोिना केली वा करण्यात येत आहे, नसल्यास, 
ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. धनांर्य मुांड े: (१) नाही हे खरे नाही 
(२) कोवीड -१९ महामारीचा प्रादभुााव राज्यात सवात्र असल्याने चाल ूिकै्षणणक 
वषा २०२१-२२ मध्ये महाववद्यालये व त्यामध्ये राबववण्याींत येणारे 
अभ्यासक्रमाींची प्रवेि प्रक्रीया उलिराने चाल ूझाली आहे. त्याअनषुींगाने चाल ू
िकै्षणणक वषााकरीताचे लिषयवतृ्तीचे अिा राज्य िासनाच्या महाडीबी्ी 
पो ा्लवर ऑनलाईन नोंदणीकृत करण्याकरीता दद. १५ डडसेंबर, २०२१ पासनु 
सवुवधा उपलब्लध करून देण्यात आलेली असनू आिपयतं त्यास एकुण सहा 
वेळा मदुतवाढ देण्यात आलेली आहे. आता ववद्यार्थयांच्या व पालकाींच्या 
वाढत्या मागणीच्या अनषुींगाने चाल ूिकै्षणणक वषााकरीताचे लिषयवतृ्तीचे अिा 
ऑनलाईन नोंदणीकृत करण्याकरीता ददनाींक २८ फेब्रवुारी, २०२२ पयतं 
मदुतवाढ देण्य़ात आलेली आहे. 
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(३) अनसुधूचत िाती प्रवगाातील ववद्यार्थयांच्या बाबतीत हे खरे नाही.  
(४) प्रश्न उद् भवत नाही 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही 

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

राज्यात शतेिऱयाांच्या िृषीपांपाांची िीर् र्ोडणी खांडीत िेल्याबाबत 
  

(४२) * ३७६५५  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.नामदेि ससाने (उमरखेड), 
डॉ.तानार्ी सािांत (पराांडा), श्री.हदपि चव्हाण (फलटण), श्री.रार्ेश पिार 
(नायगाांि), श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन), श्री.िुणाल पाटील (धळेु ग्रामीण), 
श्री.सहुास (आण्णा) व्दारिानाथ िाांदे (नाांदगाि), अॅड.आिाश फुां डिर 
(खामगाांि), श्री.किसन िथोरे (मरुबाड), श्री.गणपत गायििाड (िल्याण पिूच), 
श्री.िुमार आयलानी (उल्हासनगर), डॉ.बालार्ी किणीिर (अांबरनाथ), 
श्री.अननल बाबर (खानापरू), श्री.माधिराि पिार (हदगाि), श्री.प्रिाश 
भारसािळे (अिोट), श्री.सांजर्िरेड्डी बोदिुरिार (िणी), डॉ.अशोि उईिे 
(राळेगाि), श्री.रईस शखे (मभिांडी पिूच), श्री.समाधान अिताड े (पांढरपरू), 
श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी) :  सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात सवात्र वविषेत: यवतमाळ, उस्मानाबाद, नाींदेड, िालना, 
बलुढाणा, अकोला, सातारा व सोलापरू जिल््यात कृषीपींपाच्या वीिेची 
थकबाकी ितेकऱयाींनी न भरल्यामळेु महाववतरण कीं पनीने उक्त वीि 
ग्राहकाींचा वीि परुवठा खींडीत करण्याचे आदेि ददल ेअसल्याचे माहे िानेवारी, 
२०२२ मध्ये वा त्या दरम्यान तनदिानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ितेकऱयाींच्या थकीत वीि देयक असल्यास वीि िोडणी 
खींडीत करणार नसल्याचे दहवाळी अधधवेिन, २०२१ मध्ये िासनाने आश्वासन 
देऊनही वीि िोडणी खींडीत करण्यात येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 



63 

(३) असल्यास, रब्लबी हींगामातील वपकाींना पाण्याची गरि असताना वीि 
परुवठा खींडीत केल्याने वपकाींचे मोठ्याप्रमाणात नकुसान होत असनू दगु्ध 
व्यवसायासाठी पाळलेल्या िनावराींना पाणी लमळत नसल्यामळेु िनावराींच्या 
आरोग्याचा प्रश्न देखील तनमााण झाला असल्याचे तनदिानास आले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) तसेच, कोरोना काळात देयके भरुनही सद्यःजस्थतीत कृषीपींपाचे मी्रच े
ररडीींग चुकीचे घेतल्याने वीिेच े वाढीव देयके देण्यात आली असनू 
महाववतरणद्वारे अतनयलमत परुवठा होत असल्याचे तनदिानास आले आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन ितेकऱयाींना वीि 
देयकाींमध्ये सवलत व वीि िोडणी खींडीत करण्याच्या मोदहमेस स्थधगती 
देऊन वीि परुवठा सरुळीत सरुु करण्याच्या दृष्ीने कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. नननतन राऊत : (१), (२) व (३) हे अींित: खरे आहे. 

मागील काही वषाापासनू कृषी ग्राहकाींचे वीि देयक भरण्याचे प्रमाण 
अत्यल्प (२% पेक्षा कमी) असल्यामळेु कृषी ग्राहकाींच्या थकबाकीमध्ये प्रचींड 
वाढ होऊन सप् े्ंबर, २०२० अखेर ४४,४९,४९५ ग्राहकाींकड े रु. ४५,८०२ को्ी 
थकबाकी झालेली होती. त्यामळेु कृषी ग्राहकाींना वीि देयक भरणे सलुभ 
होण्याकररता राज्य िासनाने सवा समावेिक असे “कृषीपींप वीि िोडणी 
धोरण २०२०” िाहीर केले आहे. या धोरणा अींतगात कृषी ग्राहकाींस कृषी वीि 
देयकाच्या पररगणणत थकबाकी रक्कमेवर सवलत देऊन ती पणूापणे अथवा 
्प्प्या्प्प्याने माचा २०२४ पयतं भरण्यास मभुा देण्यात आली आहे. परींत ु
अिा ग्राहकाींनी माहे सप् े्ंबर २०२० पासनू त्याींचे चाल ूवीि देयक भरणे मात्र 
क्रम:प्राप्त आहे. वारींवार ववनींती करुन व नो्ीस देऊनही चाल ूवीि देयके न 
भरणाऱया कृषी ग्राहकाींचा वीि परुवठा महाववतरणला तात्परुता खींडीत करावा 
लागतो. त्यापकैी चाल ू वीि देयकाचा भरणा केलेल्या कृषी ग्राहकाींचा वीि 
परुवठा पवुावत करण्यात येत आहे. 
(४) हे खरे नाही. 
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कृषी वीि ग्राहकाींच्या प्राप्त तक्रारी नसुार वीि देयके दरुुस्त 
करण्यात आलेली आहेत. दद. १६.०२.२०२२ पयतं १,७६,८५५ कृषी ग्राहकाींच्या 
वीि देयकाबाबत तक्रारी प्राप्त झाल्या असनू १,६७,८२३ तक्रारीींचे तनराकरण 
करण्यात आलेले आहे. प्रलींबबत तक्रारीींचे तनराकरण प्रगतीपथावर आहे. 
(५) ”कृषीपींप वीि िोडणी धोरण, २०२०” अींतगात वीि देयकात सवलत 
देण्याचे नमदू आहे. त्यानसुार कृषी ग्राहकाींनी भरलले्या रक्कम ेएवढी सवलत 
पररगणणत अींततम नवीन थकबाकी मधून विा केली िात.े कृषी ग्राहकाींनी 
सधुारीत थकबाकीची पणुा अथवा ्प्प्या्प्याने भरावयाची मभुा देण्यात आली 
आहे. प्रथम वषा वगळता पढुील दोन वषाातही या योिनेत भाग घेऊ िकतो. 
परींत ु अिा ग्राहकाींनी सष े्ंबर, २०२० पासनू त्याींचे चाल ू वीि देयक भरणे 
मात्र क्रम: प्राप्त आहे. वारींवार ववनींती करुनही चाल ूवीि देयक न भरणाऱया 
कृषी ग्राहकाींचा वीि परुवठा महाववतरणला नाईलािाने खींडीत करावा लागतो. 
परींत ु कृषी ग्राहकाींनी चाल ु देयकाचा भरणा केल्यास त्याींचा वीि परुवठा 
पवूावत िोडून देण्यात येतो. 
(६) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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