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

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

गरुुिार, हदनाांि ०३ माचच, २०२२ / फाल्गनु १२, 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 - ४५ 
------------------------------------- 

  

राज्यात अििाळी पाऊस ि गारवपटीमुळे झालेल्या  
नुिसानीची भरपाई ममळणेबाबत 

  

(१) * ११९७२ श्री.अमोल ममटिरी, श्री.शमशिाांत मश ांदे, श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.सनतश चव्हाण, श्री.सांर्य दौंड, श्री.अरुण लाड, श्री.र्यांत पाटील, 
श्री.रामदास आांबटिर, श्री.नागोराि गाणार, डॉ.पररणय फुिे, श्री.प्रविण दरेिर, 
अॅड.ननरांर्न डािखरे, श्री.ननलय नाईि, श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.रमेश िराड, 
श्री.प्रिीण दटिे, डॉ.प्रज्ञा साति, डॉ.िर्ाहत ममझाच, श्री.अमभजर्त िांर्ारी, 
श्री.रार्ेश राठोड, डॉ.(श्रीमती) मननषा िायांदे, श्री.सदामशि खोत, श्री.विर्य 
ऊफच  भाई धगरिर, श्री.सरेुश धस, श्री.प्रसाद लाड, श्री.गोवपचांद पडळिर, 
श्री.सजुर्तमसांह ठािूर, डॉ.रणजर्त पाटील, श्री.रार्हांस मस ांह, श्री.अब्दलु्लाखान 
दरुाचणी, श्री.विनायिराि मटेे : सन्माननीय मदत ि पनुिचसन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
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(१) राज्यात विशषेत: विदर्ाातील अकोला, िाशशम, बलुढाणा, अमरािती, 
िर्ाा, र्ींडारा, गोंददया, यितमाळ, चींद्रपरू, गडचचरोली तसेच मराठिाड्यातील 
औरींगाबाद, जालना तसेच अहमदनगर जजल्ह्यासह श्रीरामपरू तालकु्याला 
तसेच अजुानी मोरगाि (जज.गोंददया) तालकु्यातील केशोरी पररसरात झालेल्हया 
अिकाळी पाऊस ि गारवप्ीचा मोठा तडाखा बसला असनू समुारे पींर्रा लाख 
हेक््रिरील वपकाींचे नकुसान झाले असल्हयाच ेददनाींक २८ डडसेंबर, २०२१ रोजी 
िा त्यासमुारास ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्हयास, अिकाळी पाऊस ि गारवप्ीमळेु खरीप ि रब्बी हींगामातील 
र्ाजीपाला ि फळवपकाींच े मोठ्या प्रमाणात नकुसान झाले असनू सदर 
नकुसानीचे सिेक्षण करुन फळपीक विम्याची नकुसान र्रपाई विमा 
कीं पन्याकडून शमळिनू देण्याबाबतची मागणी शतेकऱयाींनी केली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, विदर्ाात अिकाळी पाऊस ि िीज पडून समुारे २५ बकऱयाींचा 
आणण ३ नागररकाींचा मतृ्य ू झाला असनू र्ींडारा तालकु्यात एक बालक ि 
र्ामणगाींि तालकु्यात दोन शतेकरी िीज कोसळल्हयामळेु मतृ्यमूखुी पािल्हयाची 
बाब तसेच आतापयतं ४०० मतृ्यूींची नोंद झाली असल्हयाचेही ददनाींक       
२९ डडसेंबर, २०२१ रोजी िा त्यासमुारास ननदशानास आले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्हयास, राज्यातील जजल्हहाननहाय ककती शतेकऱयाींच्या शतेीचे, वपकाींचे 
ि इतर मालमते्तचे नकुसान झाले आहे, नकुसान र्रपाईपो्ी देण्यात आलेल्हया 
मदतीचा जजल्हहाननहाय तपशील ि त्यानषुींगाने एकूण ककती रक्कम वितररत 
करण्यात आली आहे अथिा येत आहे, 
(५) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले त्यानषुींगाने विदर्ाात िीज कोसळून मतृ पािलेल्हया 
नागररकाींच्या िारसाींना तसेच नकुसानग्रस्त शतेकऱयाींना तात्काळ आचथाक 
सहाय्य शमळण्याबाबत शासनाने कोणती कायािाही अथिा उपाययोजना केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.विर्य िडटे्टीिार : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) खरे आहे. 
(३) अींशत: खरे आहे. 
 विदर्ाातील अकोला जजल्हहातील बाळापरू तालकु्यात िीज पडून २० 
बकऱया ि २ मेंढया अशा एकूण २२ लहान दरु्ाळ जनािराींचा मतृ्य ूझाला. 
तसेच अमरािती जजल्ह्यातील र्ामणगाि येथील १ ि तळेगाि दशासर येथील 
१ अशा एकूण २ व्यक्ती मतृ्यमूखुी पडल्हया आहेत. हे खरे आहे. 
(४), (५) ि (६) प्रश्नाच्या र्ाग ३ ला ददलेल्हया उत्तराच्या अनषुींगाने मतृ 
व्यक्तीींच्या िारसदाराींना आचथाक मदत देण्यात आली आहे. तसेच सिा 
विर्ागीय आयकु्ताींकडून ददनाींक २८ ि २९ डडसेंबर, २०२१ मध्ये अिकाळी 
पाऊस ि गारपी् यामळेु झालेल्हया नकुसानीबाबत अहिाल प्राप्त झाल्हयानींतर 
शासन ननणाय, ददनाींक १३/०५/२०१५ मर्ील ननकषानसुार बाचर्ताींना मदत 
देणेबाबत त्यािर ननणाय घेण्यात येईल. 

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

गोपीनाथ मुांड ेऊसतोड िामगार महामांडळाला आधथचि मदत 
ममळण्याबाबत 

  

(२) * ११८४२ श्री.सदामशि खोत, श्री.गोवपचांद पडळिर : सन्माननीय 
सामाजर्ि न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

 

(१) गोपीनाथ मुींड े ऊसतोड कामगार महामींडळाला कोणतीही आचथाक मदत 
केली नसल्हयाचे माहे जानेिारी, २०२१ च्या पदहल्हया सप्ताहात िा त्यादरम्यान 
ननदशानास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्हयास, शासनाने उक्त महामींडळाला कोणत्याही स्िरुपाचे आचथाक 
सहाय्य न करता उस उत्पादक शतेकऱयाींकडून कामगार महामींडळासाठी प्रनत 
्न दहा रुपये प्रमाणे ननर्ी उपलब्र् करून देण्याबाबतचा शासन ननणाय जारी 
करण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन त्यानषुींगाने ऊस 
उत्पादक शतेकऱयाींसाठी काढलेला आदेश मागे घेऊन ऊसतोड कामगार 
महामींडळाला आचथाक मदत करणेबाबत कोणती कायािाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.धनांर्य मुांड े : (१) हे खरे नाही. ददनाींक २३/१२/२०२१ रोजीच्या शासन 
ननणायानसुार रुपये ३.०० को्ी इतका ननर्ी वितरीत करण्यात आला आहे. 
(२) हे खरे नाही.  
 तथावप, ददनाींक ०६/०१/२०२२ च्या शासन ननणायानसुार गोपीनाथ मुींड े
ऊसतोड कामगार महामींडळाला ऊसतोड कामगाराींच्या आचथाक ि सामाजजक 
उन्नतीसाठी कल्हयाणकारी योजना राबविणेस्ति साखर कारखान्याींकडून ऊस 
गाळपानसुार प्रनत्न रुपये १० प्रमाणे शतेकऱयाींना देय असणाऱया 
ककफायतशीर/रास्त ऊस दरामर्ुन (एफ.आर.पी. मर्ुन) कोणतीही कपात न 
करता आकारण्याचा ननणाय घेण्यात आला आहे. तसेच, कारखान्याकडून जमा 
रकमेच्या समप्रमाणात शासन अनदुान स्िरुपात ननर्ी उपलब्र् करुन देईल 
असा ननणाय घेण्यात आला आहे.  
(३) शासन ननणाय मागे घेण्याचा प्रश्न उद् र्ित नाही.  
(४) प्रश्न उद् र्ित नाही. 

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

नागपूर जर्ल््यातील रमाई आिास घरिुल योर्नेच े 
अनुदान प्रलांबबत असल्याबाबत 

  

(३) * १२५४७ श्री.प्रिीण दटिे, श्री.नागोराि गाणार, श्री.चांद्रशखेर बािनिुळे : 
सन्माननीय सामाजर्ि न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) अनसुचूचत जातीसाठी असलेल्हया रमाई आिास योजनेंतगात पात्र 
लार्ार्थयांच्या घराींसाठी शासनाकड े रुपये ५० को्ी रकमेचा ननर्ी प्रलींबबत 
असल्हयाची बाब माहे डडसेंबर, २०२१ रोजी िा त्यादरम्यान ननदशानास आली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, राज्य शासनाकडील प्रलींबबत रक्कम तात्काळ िगा होण्याची 
मागणी नागपरू येथील लोकप्रनतननर्ीींनी नगरविकास मींत्री तसेच मखु्यमींत्री 
याींच्याकड ेलेखी ननिेदनाद्िारे माहे डडसेंबर, २०२१ ि माहे जानेिारी, २०२२ 
मध्ये िा त्यादरम्यान केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने जनतनेे ि लोकप्रनतननर्ीींनी केलेल्हया मागणीनसुार 
३००० पात्र लार्ाथी कु्ुींबाींचा विचार करून त्िररत अनदुान वितरीत 
करण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.धनांर्य मुांड े: (१) हे अींशत: खरे आहे 
(२) हे खरे आहे. 
(३) अनसुचूचत जाती ि निबौध्द घ्कातील लोकाींसाठी या विर्ागामाफा त 
रमाई आिास घरकुल योजना (नागरी) राबविण्यात येत.े सन २०२१-२०२२ 
मध्ये या योजनेकरीता रुपये १००.०० को्ी इतका ननर्ी अथासींकल्हपीत 
करण्यात आला असनू आतापयतं रुपये ६०.०० को्ी इतका ननर्ी वितरीत 
करण्यात आला आहे. 
 उिाररत ननर्ीकरीता परुिणी मागणीचा प्रस्ताि वित्त विर्ागास सादर 
करण्यात आला आहे. 
(४) प्रश्न उद् र्ित नाही. 

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

अहमदनगर जर्ल््यात सौर उरे्िरील शतेीपांप िाटपात झालेल्या 
गैरव्यिहाराबाबत 

  

(४) * १२६०६ श्री.रामराि पाटील : सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) अहमदनगर जजल्ह्यात िा्प करण्यात आलेल्हया सौर उजेिरील 
शतेीपींपाच्या िा्पात मोठा गरैव्यिहार झाल्हयाचे माहे जानेिारी, २०२१ मध्ये 
िा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, शासकीय ननयमापेक्षा दपु्प् रक्कम शतेकऱ याींकडून घेणे, 
िीजपींप एकाच्या नािाने मींजूर करुन त्याची जोडणी दसुऱ याच दठकाणी करणे, 
एकाच शतेकऱ याला तीन त े चार िीजपींप असे अनेक गरैप्रकार झाल्हयाच े
ननदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्हयास, शासकीय आकडिेारीनसुार पाथडी तालकु्यात समुारे ८०० त े
९०० सौरपींप िा्प झाल्हयाचे ननदशानास येत असनू प्रत्यक्षात मात्र त्यापकैी 
१०० त े १५० सौरपींपाच ेिा्प झाले असनू बहुताींश शतेकऱ याींना अद्यापही 
सौरपींप शमळालेले नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने सदर सौर उजेिरील शतेीपींपाच्या िा्पातील गरैव्यिहार 
प्रकरणी सींबींचर्त दोषीींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. नननतन राऊत : (१) ि (२) हे खरे आहे. 
 दैननक ितृ्तपत्रात पाथडी तालकु्यातील माळेगाि, साींगिी, ससुरे, 
दलेुचींदगाि, ननपाणी, जळगाि, िागोरी वप ींपळगाि, इ. पररसरातील 
शतेकऱयाींना िा्प करण्यात आलेल्हया सौर ऊजेिरील शतेीपींप िा्पात घो्ाळा 
झाला असल्हयाची बातमी छापनू आली होती.  
(३) मखु्यमींत्री सौर कृषीपींप योजना ्प्पा-१ ि ्प्पा २ ि ३ अींतगात पाथडी 
तालकु्यातील (जज.अहमदनगर) एकूण ७१८ पात्र लार्ार्थयांपकैी ७०३ 
लार्ार्थयांचे सौर कृषी पींप आस्थावपत करण्यात आले आहेत. 
(४) ितृ्तपत्रातील बातमीच्या अनषुींगाने अर्ीक्षक अशर्यींता, महावितरण, 
अहमदनगर याींनी पाथडी उपविर्ागाींतगात सौरपींप उर्ारणीच्या चौकशीकरीता 
ददनाींक ०६/१२/२०२१ रोजी सशमती गठीत केली. सदर सशमतीने चौकशीअींती 
सात लार्ार्थयांनी एकापेक्षा जास्त िेळा अजा करुन तसेच मींजूर सौरकृषी पींप 
परस्पर स्थलाींतरीत करुन शासनाची फसिणकू केल्हयाचे आढळल्हयाने सहायक 
अशर्यींता, पाथडी ग्रामीण याींनी त्याींचेविरूध्द कफयााद नोंदिनू कायदेशीर 
कारिाई करण्याबाबत पाथडी पोलीस स््ेशनला अजा केला. तथावप, त्यािर 
तातडीने कायािाही न झाल्हयाने पोलीस उपअर्ीक्षक, शिेगाि उप विर्ाग याींना 
गनु्हा नोंदविण्यासाठी अजा सादर केला. उप विर्ागीय पोलीस अर्ीक्षक, 
शिेगाि याींनी अजााच्या अनषुींगाने सखोल चौकशी करुन तक्रारीमध्ये तर्थय 
आढळून आल्हयास सींबींचर्ताींिर गनु्हा दाखल करण्याच ेआदेशशत केले आहे. 
त्यानसुार सहाय्यक पोलीस ननरीक्षक, पाथडी पोलीस स््ेशन याींचकेडून 
चौकशीची कारिाई चाल ूआहे. 
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 तसेच एका सौरपींपाच्या अींमलबजािणीतील अननयशमततपे्रकरणी 
कननषठ अशर्यींता, शमरी कक्ष, पाथडी उपविर्ाग याींना कारणे दाखिा नो्ीस 
बजािण्यात आली आहे. 
(५) प्रश्न उद् र्ित नाही. 

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

डॉ.बाबासाहेब आांबेडिर सांशोधन ि प्रमशक्षण सांस्थेमध्ये (बाटी) 
गैरव्यिहार झाल्याबाबत 

  

(५) * ११८५१ डॉ.(श्रीमती) मननषा िायांदे, श्री.विर्य ऊफच  भाई धगरिर, 
श्री.प्रविण दरेिर, अॅड.ननरांर्न डािखरे, श्री.नागोराि गाणार, श्री.रमेशदादा 
पाटील, श्री.सनुनल मशांदे, श्री.विलास पोतनीस, श्री.अमोल ममटिरी, 
श्री.शमशिाांत मश ांदे, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.सांर्य दौंड, 
श्री.अरुण लाड, श्री.महादेि र्ानिर, श्री.प्रसाद लाड, श्री.रामदास आांबटिर, 
डॉ.पररणय फुिे, डॉ.रणजर्त पाटील, श्री.र्यांत पाटील, श्री.सरेुश धस, 
श्री.सदामशि खोत, श्री.गोवपचांद पडळिर, श्री.ननलय नाईि, श्री.प्रिीण दटिे : 
सन्माननीय सामाजर्ि न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यात डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर सींशोर्न ि प्रशशक्षण सींस्थेमध्ये (बा्ी) 
स्पर्ाा परीक्षा पिूा प्रशशक्षण कायाक्रमाच्या नािािर को्यिर्ीचा गरैव्यिहार 
तसेच ३० दठकाणी बँक, रेल्हिे, एलआयसी आदी स्पर्ाा परीक्षा प्रशशक्षण 
कें द्राींसाठी कीं त्रा् देत असताना कुठल्हयाही प्रकारची ननविदा प्रकक्रया राबविण्यात 
आली नसल्हयाची बाब माहे जानेिारी, २०२२ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशानास 
आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, बा्ी ही स्िायत्त सींस्था असली तरीही कुठल्हयाही पदािर 
ननयकु्ती करताना रीतसर जादहरात देऊन त्यामध्ये िेतनासह शकै्षणणक 
अहातचे्या अ्ीचा उल्हलखे असणे बींर्नकारक असतानाही कोणतीही जादहरात 
न देता प्रकल्हप अचर्कारी यासारख्या महत्िाच्या पदािर मजीतील व्यक्तीची 
ननयकु्ती करण्यात आल्हयामळेु अन्य उमेदिाराींिर अन्याय झाला असल्हयाचेही 
ननदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्हयास, बा्ीकडून सन २०११ पासनू ४३ खाजगी प्रशशक्षण कें द्राींच्या 
माध्यमातनू बँक, रेल्हि,े एलआयसी आदी स्पर्ाा पररक्षाींच े पिूा प्रशशक्षण 
देण्यासाठी खाजगी सींस्थाींना एका िषााचे कीं त्रा् देत प्रती विद्याथी ननर्ी 
ददला जातो, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, सन २०१८ पासनू बा्ी या स्िायत्त सींस्थलेा डािलनू 
सामाजजक न्याय विर्ागाने विशषेाचर्कार िापरुन ननविदा प्रकक्रयेविना काही 
सींस्थाींच्या ३० प्रशशक्षण कें द्राींना पाच िषाासाठी ४५ को्ी रुपयाींचे कीं त्रा् 
देण्याचे आदेश माहे ऑक््ोबर, २०२१ मध्ये शासनाने काढले असनू यात िाढ 
करुन एका िषााला दीड को्ीपयतंचा ननर्ी ददला गेला आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(५) असल्हयास, परर्णी येथील सींबोर्ी प्रशशक्षण कें द्राला सन २०२१ मध्ये ि 
दहींगोली आणण औरींगाबाद येथील प्रशशक्षण कें द्राना सन २०१८ मध्ये मान्यता 
देण्यात आली असनू सदर सींस्थेन्िये देण्यात येणाऱया प्रशशक्षणाचा लार् 
उमेदिाराींना होतो ककीं िा कसे, त्यानषुींगाने ्क्केिारीमध्ये िाढ होत ेकी नाही 
अशी कोणतीही खातरजमा न करता ददनाींक २८ ऑक््ोबर, २०२१ रोजी 
सींबोर्ी प्रशशक्षण सींस्थेला पाच िषाासाठीच्या २४ को्ी १० लाख रुपयाींच्या 
प्रशशक्षण कायाक्रमास मान्यता देण्यात आली असनू उक्त सींस्थेमाफा त 
रोजगारशर्मखु प्रशशक्षण कायाक्रम होत नसल्हयाबाबतचा आक्षेप सामाजजक 
कायाकत ेयाींनी घेतला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(६) असल्हयास, विद्यार्थयांच्या शशषयितृ्तीसाठी सामाजजक न्याय विर्ागाने 
प्रशशक्षण कायाक्रम सरुु होण्याआर्ीच या सींस्थाींना ननर्ी ददला असनू स्पर्ाा 
पररक्षाींचे यापिूी काम करीत असलेल्हया बा्ी या स्िायत्त सींस्थचेे अचर्कार 
काढून घेण्याची कारणे काय आहेत, 
(७) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी बा्ीमध्ये झालेला आचथाक गरैव्यिहार, 
ननयमबा्य पध्दतीने कीं त्रा्ी र्रती, मजीतील सींस्थाींना प्रशशक्षण कायाक्रमाच े
ि ननर्ीच े िा्प प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने सींबींचर्ताींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.धनांर्य मुांड े: (१) हे खरे नाही.  
 सन २०१७-१८ या कालािर्ीमध्ये सींपणूा महाराषरात ई-ननविदा प्रशसध्द 
करुन ननविदा प्रकक्रयेमर्ुन ज्या प्रशशक्षण सींस्था पात्र झालेल्हया आहेत अशा 
सींस्थाींची बँक, रेल्हि,े एलआयसी आदी स्पर्ाा परीक्षाींच ेपिूा प्रशशक्षण कायाक्रम 
राबविण्याकरीता प्रशशक्षण सींस्थाची ननिड उच्च स्तररय सशमतीने केलेली 
आहे. ४७ प्रशशक्षण कें द्राींमाफा त बँक, रेल्हिे, एलआयसी आदी स्पर्ाा परीक्षाींच े
पिूा प्रशशक्षण कायाक्रम सरुू ठेिणेबाबत ददनाींक १२/०६/२०१९ रोजीच्या २४ व्या 
ननयामक मींडळ बा्ीच्या बठैकीमध्ये प्रस्ताि सादर करण्यात आलेला 
होता.त्यािर “सिा सींस्थाींची तपासणी करण्यात यािी ि तसा अहिाल 
शासनास सादर करण्यात यािा” असा ननणाय ननयामक मींडळाने ददला. 
 ननयामक मींडळाच्या सदर ननदेशाप्रमाणे, ४७ प्रशशक्षण सींस्थाींची 
तपासणी करण्यात आली ि अहिाल शासनास सादर करण्यात आला. ज्या 
प्रशशक्षण सींस्थाींमध्ये तपासणी दरम्यान त्रु् ी आढळून आल्हया आहेत अशा १७ 
सींस्थाना तत्कालीन मा.प्रर्ान सचचि तथा अध्यक्ष, ननयामक मींडळ, (बा्ी) 
पणेु याींच्या आदेशानसुार सींस्थाींसोबत केलेल्हया करारनाम्यातील मलु्हयमापन 
करणेच्या तरतदुीनसुार िगळण्यात आलेले आहेत. ननयामक मींडळाच्या २४ 
व्या बठैकीतील ननदेशाप्रमाणे एक िषााची मदुतिाढ देण्यात आली. त्यानसुार 
ददनाींक २९/०२/२०२० रोजी २४ जजल्ह्यामध्ये ३० प्रशशक्षण कें द्रामाफा त प्रशशक्षण 
कायाक्रम राबविणेकरीता विद्यार्थयांना अजा करण्याबाबत जादहरात देण्यात 
आली होती. चाळणी परीक्षा २२/०३/२०२० रोजी घेण्याचे ननयोजजत होत.े 
तथावप, कें द्र ि राज्य शासनाच्या ननदेशानसुार कोविड-१९ प्रादरु्ािामळेु 
ददनाींक १७/०३/२०२० रोजी स्थचगती देण्यात आली होती. त्यानींतर कोविड-१९ 
च्या पाश्िार्मूीिर Central Sector Secheme of free coaching of SC 
& OBC students या कें द्र शासनाच्या सामाजजक न्याय ि विशषे सहाय्य 
मींत्रालयाची योजनेच्या र्तीिर अनसुचुीत जाती प्रिगाातील सींस्थाींना प्रार्ान्य 
देण्याच्या उद्देशाने सामाजजक न्याय ि विशषे सहाय्य विर्ाग शासन ननणाय 
क्र. बा्ी-२०२१/प्र.क्र.११६/बाींर्काम,े ददनाींक २८/१०/२०२१ रोजीच्या शासन 
ननणायान्िये, डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर सींशोर्न ि प्रशशक्षण सींस्था बा्ी, 
पणेुच्या Memoradium of Association मर्ील Rules and Regulation 
अ.क्र.५७ प्रमाणे शासनद्िारे राज्यातील ३० सींस्थाींमाफा त बँक, रेल्हिे, आदी 
स्पर्ाा पररक्षेच ेप्रशशक्षण राबविणेकरीता मान्यता देण्यात आलेली आहे. 
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(२) हे खरे नाही. 
(३) ि (४) मदु्दा ३ नसुार हे खरे नाही. 
 ४७ प्रशशक्षण केद्राींमध्ये बँक, रेल्हि,े एलआयसी आदी स्पर्ाा पररक्षाींच े
पिूा प्रशशक्षण कायाक्रम सरुु ठेिणेबाबत ददनाींक १२/०६/२०१९ रोजीच्या २४ व्या 
ननयामक मींडळ बा्ीच्या बठैकीमध्ये प्रस्ताि सादर करण्यात आलेला होता. 
त्यािर “सिा सींस्थाींची तपासणी करण्यात यािी ि तसा अहिाल शासनास 
सादर करण्यात यािा” असा ननणाय ननयामक मींडळाने ददला. 
 ननयामक मींडळाच्या सदर ननदेशाप्रमाणे, ४७ प्रशशक्षण सींस्थाींची 
तपासणी करण्यात आली ि अहिाल शासनास सादर करण्यात आला. ज्या 
प्रशशक्षण सींस्थाींमध्ये तपासणी दरम्यान त्रु् ी आढळून आल्हया आहेत अशा १७ 
सींस्थाींना तत्कालीन प्रर्ान सचचि तथा अध्यक्ष ननयामक मींडळ, बा्ी पणेु 
याींच्या आदेशान्िये सींस्थाींसोबत केलेल्हया करारनाम्यातील मलु्हयमापन 
करणेच्या तरतदुीनसुार िगळण्यात आलेले आहे. 
 सामाजजक न्याय ि विशषे सहाय्य विर्ाग शासन ननणाय क्र. बा्ी 
२०२१/प्र.क्र.११६/बाींर्काम,े ददनाींक २८/१०/२०२१ रोजीच्या शासन ननणायान्िये, 
डॉ. बाबासाहेब आींबेडकर सींशोर्न ि प्रशशक्षण सींस्था (बा्ी), पणेुच्या 
Memorandum of Association मर्ील Rules And Regulations अ.क्र. 
५७ प्रमाणे शासनाद्िारे राज्यातील ३० सींस्थाींमाफा त बँक, रेल्हिे, एलआयसी 
आदी स्पर्ाा परीक्षाींचे प्रशशक्षण ि पोलीस ि शमली्री र्रती पिूा प्रशशक्षण 
कायाक्रमाचा ५ िषााकरीता राबविण्याकरीता सदर सींस्थाींचा प्रशशक्षणाचा 
फलननषपत्तीचा दर दोन िषांनी आढािा घेिनू आणण आिश्यक त्या सरु्ारणा 
करण्याच्या अ्ीिर पाच िषााकरीता मान्यता देण्यात आलेली आहे. 
(५) सन २०१७-१८ या कालािर्ीत सींपणूा महाराषरात ई-ननविदा प्रशसध्द करून 
ननविदा प्रकक्रयेतनू पात्र झालेल्हया सींस्थाींची ननिड करण्यात आली आहे. या 
सींस्थाींना कोविड-१९ च्या पाश्िार्मूीिर प्रशशक्षण होऊ न शकल्हयाने 
विद्यार्थयांची मागणी लक्षात घेऊन ददनाींक २८/१०/२०२१ रोजीच्या शासन 
ननणायान्िये प्रशशक्षण सरुु करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच 
याबाबत मळू ननविदा प्रकक्रयेतील शशल्हलक १ िषााचे प्रशशक्षण िगळता उिाररत 
कालािर्ीकररता प्रशशक्षण सींस्थाींची ननिड करण्याकररता ई-ननविदा प्रकक्रया 
राबविण्याचे ननदेश देण्यात आले आहेत. तसेच MPSC स्पर्ाा परीक्षा 
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प्रशशक्षणाकररता सींबोर्ी प्राशशक्षण सींस्थेच ेप्रशशक्षण कें द्र ि अद्ययाित सवुिर्ा 
पाहता विद्याथी सींख्या िाढविण्यास तत्कालीन मखु्यमींत्री याींनी मान्यता 
ददली आहे. त्याच प्रशशक्षण कें द्रास कोविड-१९ च्या पाश्िार्मूीिर विद्यार्थयांची 
मागणी लक्षात घेऊन २८/१०/२०२१ रोजीच्या शासन ननणायान्िये ५ िषााकरीता 
मदुतिाढ देण्यात आली आहे. 
(६) हे खरे नाही. 
 सामाजजक न्याय ि विशषे सहाय्य विर्ाग शासन ननणाय क्र. बा्ी-
२०२१/प्र.क्र.११६/बाींर्काम,े ददनाींक २८/१०/२०२१ रोजीच्या शासन ननणायान्िये, 
अ.क्र. ५ प्रशशक्षण शलु्हक रुपये ५०,०००/- ि लाग ूकर प्रनत विद्याथी याप्रमाणे 
प्रशशक्षण शलु्हक प्रशशक्षण कें द्राींना देय असेल. प्रशशक्षण सत्राकरीता विद्यार्थयांचे 
अजा मागविण्याची प्रकक्रया सरुु केल्हयािर एकूण प्रशशक्षण शलु्हकाच्या ४० ्क्के 
याप्रमाणे पदहला हप्ता, एक मदहन्याचे प्रशशक्षण सींपल्हयानींतर २० ्क्के 
प्रमाणे दसुरा हप्ता, प्रशशक्षणाचे दसुऱया मदहन्याच ेप्रशशक्षण सींपल्हयानींतर २० 
्क्केप्रमाणे नतसरा हप्ता आणण शिे्च्या मदहन्याचे प्रशशक्षण सींपिनू 
विद्याथी हजेरी प्राप्त झाल्हयािर चौथा हप्ता २० ्क्के या ्प्प्याींमध्ये 
प्रशशक्षण शलु्हक अदा करण्यात येईल. यानसुार प्रशशक्षण सींस्थाींना प्रशशक्षण 
शलु्हक अदा करण्यात येत आहे. 
(७) प्रश्न उद् र्ित नाही. 

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

उस्मानाबाद जर्ल््यातील श्रीराम विर्ाभर् प्राथममि आश्रमशाळा, 
वप ांपळखटुाच्या स्थलाांतरणाबाबत 

  

(६) * १२३४६ श्री.सरेुश धस, श्री.किरण सरनाईि, श्री.बाळाराम पाटील : 
सन्माननीय इतर मागास बहुर्न िल्याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :-  

(१) वप ींपळखु् ा (तालकुा दारव्हा, जज.यितमाळ) येथील आश्रमशाळा 
स्थलाींतररत झाल्हयाने विद्यार्थयांचे योग्य प्रकारे समायोजन करुन त्याींचा     
य-ुडायस क्रमाींक ि शाळा स्थलाींतरणामळेु विद्यार्थयांचे शकै्षणणकदृष्या 
नकुसान होऊ नये याकरीता योग्य ती कायािाही करून अहिाल सादर 
करणेबाबत शासनाने क्षबेत्रय कायाालयास ननदेश ददल ेआहेत, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, श्रीराम विजार्ज आश्रमशाळा, ई्कळ (तालकुा तळुजापरू, 
जजल्हहा उस्मानाबाद) ही शाळा १४ जून, २०२१ पयतं वप ींपळखु्ा (तालकुा 
दारव्हा, जजल्हहा यितमाळ) येथे असताना तथेील विद्याथी सींख्या ककती होती, 
त्या विद्यार्थयांचे सद्य:जस्थतीत सोई-सवुिर्ाींसह कुठे समायोजन केले आहे, 
त्याींचा य-ुडायस क्रमाींक काय आहे, 
(३) असल्हयास, सदर शाळा स्थलाींतरामळेु उक्त शाळाींमर्ील शशक्षक ि 
शशक्षकेतर कमाचाऱयाींचे िेतन ननयशमत सरुु नसल्हयाने याप्रकरणी जबाबदार 
दोषीींिर कारिाई करुन त्याबाबतचा कृती अहिाल शासनास सादर केला आहे 
काय, तसेच महाराषर नागरी सेिा िताणूक ननयम १९७९ कलम ५/ १,२,३,५,६ 
नसुार शशस्तर्ींगाची ि विर्ागीय चौकशीची कारिाई केली आहे काय, 
(४) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने शाळा स्थलाींतराबाबत प्राप्त झालेल्हया तक्रारीींच्या 
अनषुींगाने योग्य ती पडताळणी करून विद्यार्थयांना सिा सोई-सवुिर्ा परुविणे, 
शशक्षक ि शशक्षकेतर कमाचाऱयाींच े थककत ि ननयशमत िेतन देणे तसेच 
ननयमबा्य पध्दतीने शाळा स्थलाींतर करण्यास जबाबदार असणाऱया 
सींबचर्ताींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.विर्य िडटे्टीिार : (१) होय, हे खरे आहे. 
 शासन पत्र ददनाींक २८/१०/२०२१ अन्िये सदर प्रकरणी योग्य ती 
कारिाई करुन अहिाल सादर करणेबाबत क्षेबत्रय कायाालयास ननदेश देण्यात 
आल ेआहे.  
(२) सदर आश्रमशाळेत १०२ विद्याथी प्रिेशशत होत.े सींबींचर्त सींस्थेने ४९ 
विद्यार्थयांचे पालकाींच्या इच्छेनसुार शाळा सोडल्हयाच े दाखले ददले असनू 
उिारीत ५३ विद्यार्थयांचे िसींत विजार्ज प्राथशमक आश्रमशाळा हरु याींनी सिा 
विद्यार्थयांचे य-ुडायस सह समायोजन केले असनू शाळेचा य-ुडायस क्र. 
२७२९०७०४७०२ असा आहे. 
(३) शासन पत्र ददनाींक १४/०१/२०२२ अन्िये सदर शाळेतील शशक्षक ि 
शशक्षकेतर कमाचाऱयाींचे थककत ि ननयशमत िेतन अदा करणेबाबत ननदेश 
देण्यात आले असनू क्षेबत्रय कायाालयाकडून कायािाही चाल ूआहे.  
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(४) शासन ननणाय ददनाींक १५/०२/२०२२ अन्िये महात्मा ज्योनतबा फुले 
शशक्षण प्रसारक मींडळ, जळको् ता.तळुजापरु, जज.उस्मानाबाद सींचशलत 
श्रीराम विजार्ज प्राथशमक आश्रमशाळा ही पढुील सत्रापासनू वप ींपळखु् ा, 
ता.दारव्हा, जज.यितमाळ येथे पिुाित सरुु करण्याचे आदेशशत करण्यात आले 
आहे. 
(५) प्रश्न उद् र्ित नाही.  

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

महात्मा फुले शतेिरी िर्चमाफी योर्नेंतगचत ननयममत िर्चफेड 
िरणाऱ्या शतेिऱ्याांना सानुग्रह अनुदान देण्याबाबत 

  

(७) * १२५८७ श्री.रणजर्तमसांह मोहहत-ेपाटील, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.सदामशि 
खोत, श्री.विर्य ऊफच  भाई धगरिर, डॉ.पररणय फुिे, श्री.सरेुश धस, श्री.प्रसाद 
लाड, श्री.गोवपचांद पडळिर, श्री.ननलय नाईि, श्री.प्रिीण दटिे, श्री.रमेशदादा 
पाटील, अॅड.ननरांर्न डािखरे, डॉ.प्रज्ञा साति, श्री.नागोराि गाणार : ताराांकित 
प्रश्न क्रमाांि १०३६२ ला हदनाांि २८ डडसेंबर, २०२१ रोर्ी हदलेल्या उत्तराच्या 
सांदभाचत सन्माननीय सहिार मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महात्मा फुले शतेकरी कजामाफी योजनेंतगात िन ्ाईम से्लमें् आणण 
ननयशमत कजा फेडणाऱया शतेकऱयाींना प्रोत्साहनपर ५० हजार रुपये सानगु्रह 
अनदुान देण्याचा ननणाय ददनाींक २८ डडसेंबर, २०१९ रोजी िा त्या समुारास 
घेण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, गत दोन िषाात कजामाफीचा लार् न शमळाल्हयामळेु २००० हून 
अचर्क शतेकऱयाींनी आत्महत्या केल्हयाचे तसेच ३५ हजार ६२९ शतेकऱयाींना 
१५६ को्ी रुपयाींची कजामाफी शमळाली नसल्हयाचेही ननदशानास आले आहे,    
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, थकबाकी असलेल्हया शतेकऱयाींना कजामाफी देण्याबाबतचा 
शासन ननणाय ननगाशमत केला आहे, परींत ु ननयशमत कजाफेड करणाऱया 
शतेकऱयाींना प्रोत्साहनपर अनदुान देण्यासींदर्ाात शासनाकडून कोणताही ननणाय 
घेण्यात आलेला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने थकबाकी असलेल्हया शतेकऱयाींना कजामाफी तसेच 
प्रोत्साहनपर अनदुान देण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.शामराि ऊफच  बाळासाहेब पाटील : (१) ि (२) हे खरे नाही. 
(३) ि (४) शासन ननणाय ददनाींक १५/०१/२०२० अन्िये रुपये २.०० लाखापेक्षा 
जास्त पीककजााची थकबाकी असलेल्हया खातदेाराींना तसेच अल्हपमदुतीच्या 
पीक कजााची ननयशमतपणे परतफेड करणाऱया खातदेाराींना ददलासा 
देण्यासींदर्ाात अभ्यास करुन शशफारस करण्यासाठी मा.उपमखु्यमींत्री महोदय 
याींचे अध्यक्षतखेाली उपसशमती गठीत करण्यात आली आहे. 

सदर मींबत्रमींडळ उपसशमतीची ददनाींक १५/१२/२०२१ रोजी बठैक 
घेण्यात आली असनू सदर बठैकीत पीक कजााची रक्कम रुपये २.०० लक्ष 
पेक्षा अचर्क थककत असणाऱया तसेच ननयशमतपणे पीक कजााची परतफेड 
करणाऱया शतेकऱयाींना लार् देण्यासींदर्ाात सन २०२२-२३ या आचथाक िषाात 
मा.मखु्यमींत्री महोदय याींचसेोबत बठैक घेऊन शासनाच्या आचथाक जस्थतीचा 
विचार करुन ननणाय घेण्यात येईल असे मा.उपमखु्यमींत्री महोदय याींनी स्पष् 
केले आहे. 
(५) प्रश्न उद् र्ित नाही. 

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

सामाजर्ि न्याय विभागातील अनुसूधचत र्ाती िल्याणासाठीच्या 
 ननधी िापराबाबत 

  

(८) * १२८३६ श्री.रार्ेश राठोड, श्री.चांद्रशखेर बािनिुळे : सन्माननीय 
सामाजर्ि न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अनसुचुचत जाती घ्क कायाक्रमासाठी आिश्यक अथासींकल्हपीय तरतदुीला 
शासनाने मान्यता ददलेली असनू अनसुचूचत जातीच्या कल्हयाणासाठी ददल्हया 
जाणाऱया शासकीय ननर्ीचा परेुपरू िापर होत नसल्हयाची बाब सामाजजक 
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न्याय विर्ागाकड े असणाऱया अनेक िषांपासनूच्या आकडिेारीच्या आर्ारे 
स्पष् होत असल्हयाचे ददनाींक २० डडसेंबर, २०२१ रोजी िा त्या समुारास 
ननदशानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, गत २० िषा अनसुचूचत जातीच्या कल्हयाणाची जबाबदारी 
असलेल्हया सामाजजक न्याय विर्ागाचा हक्काचा ननर्ी अखचचात ठेिनू अन्य 
खात्याींकड ेिळविण्यात येतो, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, अथासींकल्हपीय तरतदुीनसुार प्रत्यक्ष ननर्ी देताना मोठ्या 
प्रमाणात कपात करुन ननर्ीची तरतदू करण्यात येत असनू या आचथाक िषाात 
देखील ९३०० को्ी रुपयाींपकैी फक्त ५ हजार ४०० को्ी रुपये विर्ागाला 
शमळणार असनू ४ हजार १०० को्ी रुपयाींची कपात करण् यात आली आहे,     
हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, गत ८ िषाात सातत्याने हा प्रकार सरुू असनू तब्बल ५३६ 
को्ी २७ लक्ष एिढया रक्कमेची कपात करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(५) असल्हयास, ननर्ी कपातीमळेु विर्ागाींतगतं योजना राबविण्यास अडचण 
येत असल्हयामळेु जजल्हहा पररषद, कृषी विर्ाग, विद्यतु कीं पनी, पाणीपरुिठा 
विर्ाग आदी विर्ागातील विविर् कामाींना मागणीनसुार ननर्ी देता आला 
नसनू शासन तरतदुीनसुार कुठलीही कपात न करता ननर्ी उपलब्र् व्हािा 
यादृष्ीन ेकोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.धनांर्य मुांड े: (१) हे खरे नाही. 
(२) नाही. अनसुचूचत जाती घ्क योजनेचा अखचचात ननर्ी अन्य खात्याकड े
िळविण्यात येत नाही. 
(३) सन २०२१-२२ मध्ये अनसुचूचत जाती उपयोजनेकरीता रुपये १०६३५ को्ी 
इतका ननर्ी अथासींकल्हपीत असनू वित्त विर्ागाने ददनाींक ०६/०४/२०२१, ददनाींक 
२४/०६/२०२१, ददनाींक १४/१०/२०२१, ददनाींक २८/०१/२०२२ ि ददनाींक 
०३/०२/२०२२ च्या शासन ननणाय/ पररपत्रकानसुार ननर्ी वितरणाबाबत 
मागादशाक सचूना ननगाशमत केल्हया आहेत. त्यानसुार अनसुचूचत जाती जजल्हहा  
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िावषाक योजनेकरीता १०० ्क्के ननर्ी वितरीत करण्यात आला आहे. तसेच 
राज्यस्तरीय कायाक्रमाींिरील योजनाींसाठी अथासींकल्हपीय तरतदुीच्या ६० ्क्के 
ननर्ी वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. 
(४) ि (५) अनसुचूचत जाती उपयोजनेंतगात अन्य विर्ागाच्या मागणीच्या 
अनषुींगाने विर्ागास एकूण प्राप्त ननर्ी विचारात घेऊन ननर्ी अथासींकल्हपीत 
करण्यात येतो. तसेच अन्य विर्ागाच्या ज्या योजनाींकरीता अथासींकल्हपीत 
ननर्ी कमी पडत असल्हयास आिश्यकतनेसुार अशा योजनाींकरीता परुिणी 
मागणीद्िारे ननर्ी अथासींकल्हपीत करण्यात येतो. 
(६) प्रश्न उद् र्ित नाही. 

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

 
राज्यातील आहदिासी/ नक्षलग्रस्त क्षेत्रामधील शाळेतील मशक्षि/ 
मशक्षिेतर िमचचाऱ्याांना एिस्तर िेतनशे्रणी लागू िरणेबाबत 

  

(९) * १२६१५ डॉ.सधुीर ताांबे, डॉ.िर्ाहत ममझाच, श्री.अमभजर्त िांर्ारी, 
श्री.िवपल पाटील : सन्माननीय आहदिासी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील आददिासी क्षेत्रातील शाळेतील कमाचाऱयाींना सहाव्या िेतन 
आयोगानसुार एकस्तर िेतनशे्रणी लाग ूहोती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, गोंददया जजल्ह्यातील आददिासी नक्षल र्ागात कायारत ६७४ 
शशक्षक ि इतर कमाचाऱयाींची एकस्तर ितेनशे्रणी कायम ठेिा अस ेअींतररम 
आदेश मुींबई उच्च न्यायालयाच्या नागपरू खींडपीठाने ददले असल्हयाच ेददनाींक 
१ नोव्हेंबर, २०२१ रोजी िा त्यासमुारास ननदशानास आले असनू उक्त 
कमाचाऱयाींकडून कोणतीही िसलूी करु नये असे ननदेश खींडपीठाने ददले आहेत, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, राज्यातील गडचचरोली सारख्या आददिासी/ नक्षलग्रस्त र्ागात 
कायारत शशक्षक/ शशक्षकेतर कमाचारी याींना एकस्तर िेतनशे्रणी शमळणेबाबतची 
मागणी महाराषर राज्य प्राथशमक शशक्षक र्ारती सींघ्नेने केली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
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(४) असल्हयास, सातव्या िेतन आयोगाची अींमलबजािणी करताना सदर 
कमाचाऱयाींना एकस्तर िेतनशे्रणीचा लार् शमळत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने नागपरू खींडपीठाच्या आदेशािर ननणाय घेऊन 
राज्यातील तसेच गोंददया ि गडचचरोली आददिासी क्षेत्रातील कमाचाऱयाींना 
सातव्या िेतन आयोगाप्रमाणे एकस्तर िेतनशे्रणी शमळािी यादृष्ीने कोणती 
कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
अॅड. िे.सी.पाडिी : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
 जजल्हहा पररषद अींतगात प्राथशमक शशक्षकाींमाफा त दाखल रर् याचचकेत 
सदर ननणाय मा.उच्च न्यायालयाने ददलेला आहे. 
(३) ि (४) सदर सींघ्नेच े ननिेदन शासनास अथिा आयकु्तालयास प्राप्त 
नाही. 
(५) सद्य:जस्थतीत आददिासी विकास विर्ागात कायारत असलेल्हया नक्षलग्रस्त 
र्ागात काम कररत असलेल्हया सिा कमाचाऱयाींना सातव्या िेतन आयोगानसुार 
एकस्तरचा लार् ददला जात आहे. 
(६) प्रश्न उद् र्ित नाही. 

----------------- 
  
हहांगोली जर्ल््यासह राज्यातील शतेिऱ्याांना खरीप ि रब्बी हांगामातील 

पीि िर्च िाटपाच े१०० % उद्दीष्ट्ट पूणच िरण्याबाबत 
  

(१०) * १२४६० डॉ.प्रज्ञा साति, डॉ.िर्ाहत ममझाच, श्री.अमभजर्त िांर्ारी, 
श्री.रार्ेश राठोड, श्री.रणजर्तमसांह मोहहत-ेपाटील : सन्माननीय सहिार मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) राज्यात सन २०२०-२०२१ मध्ये ६२४५९ को्ी रूपयाींच्या पीक कजा 
िा्पाचे उद्ददष् ठेिण्यात आले असतानाही ४७९७२ को्ी एिढयाच रकमचेे 
पीक कजा िा्प झाले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, दहींगोली जजल्ह्यात शतेकऱयाींना खरीप हींगामाप्रमाणे रब्बी 
हींगामातही पीककजा देण्यास बँका ्ाळा्ाळ करीत असल्हयाचे ददनाींक       
७ जानेिारी, २०२१ रोजी िा त्यासमुारास ननदशानास आले असनू रब्बी 
हींगामातील पीक कजााचे १० ्क्के उदद्दष्ही पणूा झाल ेनाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, पीक कजा िा्पाच्या ठेिलेल्हया उदद्दष्ाींपकैी १०० ्क्के पीक 
कजा िा्प न झाल्हयाने सािकारी कजा घेणाऱया शतेकऱयाींच्या सींख्येत सन 
२०२०-२०२१ मध्ये िाढ झालेली असनू राज्यातील अनेक शतेकऱयाींनी को्ी 
रूपये सािकारी कजा घेतले आहे. हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन राज्यातील ि 
दहींगोली जजल्ह्यातील शतेकऱयाींना खरीप ि रब्बी हींगामात १०० ्क्के पीक 
कजा िा्पाचे उदद्दष् पणूा करण्याबाबत तसेच त्यादृष्ीने बँकाना सचूना 
देण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.शामराि ऊफच  बाळासाहेब पाटील : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) ि (३) नाही. 
(४) सन २०२०-२०२१ मर्ील पीक कजा िा्पाच्या अनषुींगाने मा.मखु्यमींत्री 
महोदय याींनी ददनाींक २१/०५/२०२० रोजीच्या राज्यस्तरीय खरीप आढािा 
सरे्मध्ये पीक कजा िा्पाच्या अनषुींगाने सिा विर्ागीय आयकु्त, 
जजल्हहाचर्कारी ि अन्य क्षबेत्रय अचर्काऱयाींना ननदेश ददले आहेत. त्याप्रमाणे 
मा.मखु्यमींत्री महोदय याींनी ददनाींक २९/०५/२०२० रोजीच्या राज्यस्तरीय बँकसा 
सशमतीच्या विशषे सरे्मध्ये सिा बँकाींना पीक कजा िा्पाच्या अनषुींगाने 
सचुना ददल्हया आहेत. सन २०२०–२०२१ मर्ील पीक कजा िा्पाच्या अनषुींगाने 
नाबाडामाफा त तयार करण्यात आलले्हया क्षमताचर्ष्ीत पत आराखड्यानसुार 
राज्यस्तरीय बँकसा सशमतीने सिा बँकाींना/ जजल्ह्याींना पीक कजा िा्पाच े
उदद्दष् ददले आहे. सदर उदद्दष्ाप्रमाणे पतुातचेा आढािा राज्यस्तरीय बँकसा 
सशमतीच्या त्रमैाशसक सरे्मध्ये घेण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे मा.मखु्यमींत्री 
महोदय याींचेमाफा तही ददनाींक ०८/०६/२०२० रोजी खरीप हींगामातील पीक 
कजािा्पाचा आढािा घेण्यात आला आहे. 
(५) प्रश्न उद् र्ित नाही. 

----------------- 
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तत्िालीन सोलापूर जर्ल्हा पुनिचसन अधधिारी याांनी र्मीन ि भूखांड 
िाटपामध्ये गैरव्यिहार िेल्याबाबत 

  

(११) * ११७५२ श्री.गोवपचांद पडळिर : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १०३०८ ला 
हदनाांि २८ डडसेंबर, २०२१ रोर्ी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय 
मदत ि पनुिचसन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) जजल्हहा पनुिासन अचर्कारी, सोलापरू याींनी सोलापरू जजल्ह्यामध्ये कोयना, 
र्ोम, कन्हेर, िीर अशा विविर् र्रणग्रस्ताींना जशमनी मींजूर करून त्या 
जशमनीींची दलालामाफा त खरेदी-विक्री केल्हयाचे माहे डडसेंबर, २०२१ मध्ये िा 
त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, या जशमनी मींजूर नसताना बोगस बनाि् आदेश, पररशशष् 
तयार करून एस आर क्रमाींक बोगस ्ाकणे, काही आदेशाींिर एस. आर. 
क्रमाींकच नसणे तर काही प्रकरणाींमध्ये फक्त आर.आर. क्रमाींक असणे तर 
काही प्रकरणाींमध्ये एकच क्रमाींक दोन दठकाणी िेगळया प्रकरणात ददसनू येणे 
्या पध्दतीने अींदाजे हजारो एकर जमीन सोलापरू जजल्ह्यामध्ये िा्प 
केलेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, मौजे बोराळे (ता, मींगळिेढा) येथील प्लॉ् िा्प करताना 
एकाच व्यक्तीला दोन प्लॉ्चे िा्प करणे तसेच र्रणग्रस्ताींची जमीन विक्री 
केल्हयानींतर प्लॉ् िा्प करता येत नसताना देखील सदर अचर्कारी याींनी 
खो्ी कागदपत्र े तयार करून दलाला माफा त जमीन ि र्खूींड िा्प केलेले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, तत्कालीन सोलापरू जजल्हहा पनुिासन अचर्कारी याींच्या 
गरैव्यिहाराची चौकशी करून त्याींच्यािर कायदेशीर कारिाई करण्याबाबत 
RPI(A) चे पदाचर्कारी ददपक चींदनशशिे याींनी सदर प्रकरणी माचगतलेल्हया 
मादहतीच्या अनषुींगाने जमीन िा्प ि दबुार जमीन िा्प आदेश या दोन्ही 
मदु्दयाींसर्ाात सविस्तर चौकशी/ पडताळणी विर्ागीय आयकु्त कायाालयाच्या 
स्तरािर करुन सींबींचर्तािर जबाबदारी ननजश्चत करुन पढुील कायािाही 
करण्याबाबत विर्ागीय आयकु्त, पणेु अिगत करण्यात आले असनू त्रु् ीींची 
पतूाता करुन प्रकल्हपग्रस्ताींना त्याींच्या पात्रतनेसुार पयाायी जमीन िा्प 
करण्याबाबतच्या कायााची सद्य:जस्थती काय आहे, 
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(५) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, त्यानषुींगाने तत्कालीन सोलापरू जजल्हहा पनुिासन 
अचर्कारी याींनी केलेल्हया गरैकारर्ाराबाबत त्याच्यािर कोणती कारिाई 
करण्यात आली िा येत आहे, 
(६) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विर्य िडटे्टीिार : (१), (२), (३), (४) ि (५) सोलापरू जजल्ह्यात विविर् 
प्रकल्हपातील प्रकल्हपग्रस्ताींना पयाायी जशमनी िा्प करण्यात आलले्हया आहेत. 
सदर जशमनी िा्प करताना काही आदेश आर.आर.रजजस््रिरून ि काही 
आदेश एस.आर.रजजस््रिरून तर काही आदेश सामाईकात ननगात केल े
असलेने त्याींना आर.आर/ एस.आर.क्रमाींक असलेच े ददसनू येत आहे. तसेच 
मौजे बोराळे ता.मींगळिेढा येथील गािठाणातील र्खुींड प्रकल्हपग्रस्ताींना 
ननयमानसुार िा्प करण्यात आले असनू ननयमबा्य र्खुींड िा्प झालेबाबत 
ननजश्चत तक्रार प्राप्त झाललेी नाही. 
 श्री.चींदनशशिे याींच्या ननिेदनातील मदु्याींच्या अनषुींगाने तपासणी 
करण्यासाठी विर्ागीय आयकु्त, पणेु याींच्या कायाालयाकडुन चौकशी सशमती 
नेमण्यात आली होती. त्यानसुार सदर ननिेदनातील एकूण ४ मदु्याींपकैी मदु्दा 
क्र. १ ि ३ मध्ये सकृत दशानी तर्थयता ददसनु येत आहे. त्यामळेु मदु्दा 
क्रमाींक १- श्री.सखाराम हरी कदम याींना दबुार जमीन िा्प ि मदु्दा    
क्रमाींक ३- श्री.िाडकर याींना पयाायी जमीन िा्प आदेश या दोन्ही प्रकरणी 
िा्प आदेश रद्द करण्यात आले असनू यासींदर्ाात सींबींचर्ताींविरूध्द विर्ागीय 
चौकशी प्रस्तावित करण्यात आलेली आहे. 
 तसेच मदु्दा क्र. ४- श्री.व्यिहारे याींना पयाायी जमीन िा्प सींदर्ाात 
जजल्हहाचर्कारी, सोलापरू याींचसे्तरािर अींनतम कायािाही करण्यात येत आहे. 
(६) प्रश्न उद् र्ित नाही. 
 

----------------- 
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निी मुांबई औद्योधगि िसाहतीतील मोियाया भूखांडािरील झोपडयाांच्या 
अनधधिृत बाांधिामाबाबत 

 (१२) * १२११५ श्री.रमेशदादा पाटील : सन्माननीय उद्योग मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) महाराषर औदयोचगक विकास महामींडळाच े(एमआयडीसी) मखु्य कायाालय 
महापे पररसरात असनू निी मुींबई औद्योचगक िसाहतीतील मोकळ्या 
र्खूींडािर झोपड्याींचे तसेच म्हशी आणण गरुाींचे तबेले याींची अनचर्कृतपणे 
िाढ होत असल्हयाची बाब माहे डडसेंबर, २०२१ च्या चौर्थया सप्ताहात िा 
त्यादरम्यान ननदशानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्हयास, सदर पररसरातील झोपड्याींमध्ये अिरै् र्ींद्याींची िाढ होत 
असनू औद्योचगक िसाहतीतील उद्योजक तसेच नोकरी-व्यिसायाननशमत्त 
रहदारी करणारे चाकरमानी त्रस्त होत असतानाही त्याकड ेसींबींचर्त अचर्कारी 
दलुाक्ष करीत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने को्यािर्ी रक्कमेच्या मोकळ्या र्खूींडािर गरेु आणण 
म्हशीचे तबेले ि अनचर्कृत बाींर्काम होत असताना त्याकड ेदलुाक्ष करणाऱया 
सींबींचर्त अचर्काऱयाींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सभुाष देसाई : (१) हे अींशत: खरे आहे.  
 महाराषर औदयोचगक विकास महामींडळाच्या द्द्सी औद्योचगक 
क्षेत्रातील मोकळ्या र्खूींडािर झोपड्याींचे तसेच म्हशी आणण गरुाींचे तबेले याींची 
अनचर्कृत बाींर्काम होत असल्हयाची तक्रार माहे सप् े्ंबर, २०२१ मध्ये 
म.औ.वि.महामींडळाच्या स्थाननक कायाालयात प्राप्त झाली आहे.  
(२) ि (३) हे खरे नाही. 
 महाराषर औदयोचगक विकास महामींडळाने २३३३.२७ हे.आर क्षेत्रािर 
द्द्सी औद्योचगक क्षते्र विकशसत केले आहे. या औद्योचगक क्षेत्रात 
ननयमाप्रमाणे १० % बागबगीचा ि ५ % सोईसवुिर्ाींसाठी र्खूींड आरक्षक्षत 
आहेत. औद्योचगक क्षेत्रात िरचेिर होणारे अनतक्रमण महाराषर औदयोचगक 
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विकास महामींडळामाफा त पोलीस बींदोबस्तात िेळोिेळी ननषकाशसत करण्यात 
येतात. अ नचर्कृत बाींर्काम थोपविण्यासाठी तसेच ननषकाशसत करण्यासाठी 
विविर् उपाययोजना अींमलात आणून सन २००७ त े २०२२ (१७ फेब्रिुारी, 
२०२२ पयतं) एकूण १५७१५ अनतक्रमणे ननषकाशसत केली आहेत. सदर 
अनतक्रमण ननषकाशसत करण्याकरीता म.औ.वि.मींडळाच्या स्थाननक कायाालयाने 
ददनाींक २१/०१/२०२२ रोजीच्या पत्रान्िये पोलीस विर्ागास विनींती केली आहे. 
पोलीस बींदोबस्त उपलब्र् होताच ननषकासनाची कायािाही करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद् र्ित नाही. 

----------------- 
  
राज्यातील िें द्रीय ननिासी/अननिासी आश्रमशाळाांना अनुदान देण्याबाबत 
  

(१३) * ११९२२ श्री.विक्रम िाळे, श्री.बाळाराम पाटील, श्री.िवपल पाटील, 
श्री.र्यांत आसगाििर, श्री.अमभजर्त िांर्ारी, श्री.किशोर दराड े: ताराांकित प्रश्न 
क्रमाांि १०३३३ ला हदनाांि २८ डडसेंबर, २०२१ रोर्ी हदलेल्या उत्तराच्या 
सांदभाचत सन्माननीय सामाजर्ि न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
 (१) कें द्रीय आश्रमशाळाींना अनदुान देण्याबाबत शाळाींची तपासणी करुन 
प्रस्ताि शासनास सादर करण्याचे काम पणूा झाले आहे काय, तसेच प्रस्ताि 
सादर झालेल्हया शाळाींची सींख्या ककती ि प्रस्ताि सादर न झालेल्हया शाळाींची 
सींख्या ककती, त्यानषुींगाने शासनाने अनदुान देण्याबाबत घेतलेल्हया ननणायाचे 
स्िरुप काय आहे, 

(२) असल्हयास, राज्यातील २८८ कें दद्रय अननिासी आश्रमशाळाींना शासनाने 
सन २०१९-२०२० पासनू २०% अनदुान तसेच सन २०२०-२०२१ पासनू ४० % 
अनदुान मींजूर करुन ि आचथाक तरतदू करुन शशक्षक/ कमाचारी याींचे 
ननयशमत िेतन सरुु करण्याच्या मागणीसींदर्ाात ननणाय घेिनू केलेल्हया 
कायािाहीची सद्य:जस्थती काय आहे, 
(३) असल्हयास, राज्यातील ननिासी/ अननिासी आश्रमशाळाींना अनदुान 
देण्याबाबत आगामी अथासींकल्हपीय अचर्िेशनात तरतदु करण्यात येणार आहे, 
हे ही खरे आहे काय, असल्हयास त्याबाबतचे स्िरुप काय आहे, 
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(४) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार तपासणीअींती पात्र ठरलेल्हया सिा आश्रमशाळाींना 
अनदुान देण्याबाबत तसेच शशक्षक ि शशक्षकेतर कमाचाऱयाींचे ननयशमत िेतन 
सरुु करण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.धनांर्य मुांड े: (१) होय. 
 शाहू, फुले, आींबेडकर योजनेंतगात अनदुान मींजूर करण्यात आलेल्हया 
१६५ आश्रमशाळाींपकैी १६२ आश्रमशाळाींचे अहिाल शासनास प्राप्त झालेले 
असनू ३ आश्रमशाळा बींद आढळून आल्हयाने त्याींचे तपासणी अहिाल 
शासनास प्राप्त झालेले नाहीत. सदर आश्रमशाळाींना अनदुान देण्याबाबतच े
र्ोरण वित्त विर्ागाच्या सहमतीने अींनतम करण्याबाबतची कायािाही सरुू आहे.  
(२) ि (३) शाहू, फुले, आींबेडकर ननिासी/अननिासी शाळा योजनेंतगात एकूण 
१६५ आश्रमशाळाींना तपासणीच्या अर्ीन राहून अनदुान देण्याचा ननणाय 
घेण्यात आला आहे. सदर आश्रमशाळाींना अनदुान देण्याबाबतचे र्ोरण 
वित्त विर्ागाच्या सहमतीने अींनतम करून अनदुान देण्याबाबतची कायािाही 
करण्यात येईल. 
(४) ननयमानसुार योग्य ती कायािाही करण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद् र्ित नाही. 

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

िधाच जर्ल््यातील शतेिऱ् याांच्या िृषी पांपाना हदिसा िीर् पुरिठा 
उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

  

(१४) * १२२८६ श्री.रामदास आांबटिर, श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय ऊर्ाच 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िर्ाा जजल्ह्यातील शतेकऱ याींच्या कृषी पींपाना केिळ ४ ददिस ददिसा ि   
३ ददिस रात्री िीज परुिठा होत असनू रब्बी पीक घेणाऱ या शतेकऱ याींना 
अडचणीींना सामोरे जािे लागत असनू त्याींच्या वपकाींचेही नकुसान होत 
असल्हयाचे ददनाींक २९ डडसेंबर, २०२१ रोजी िा त्या समुारास ननदशानास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले त्यानषुींगाने राज्यातील ि िर्ाा जजल्ह्यातील शतेकऱयाींच्या 
कृषीपींपाना ददिसा सरुळीतपणे िीज परुिठा उपलब्र् करुन देण्याच्यादृष्ीने 
कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
डॉ. नननतन राऊत : (१) मा.महाराषर विद्यतु ननयामक आयोगाच्या 
आदेशानसुार सद्य:जस्थतीत, िर्ाा जजल्ह्यासहीत सींपणूा राज्यात कृषी 
िादहन्याींिरील कृषी ग्राहकाींना ददिसा ८ तास ककीं िा रात्री ८ तास थ्री फेज िीज 
परुिठा चक्राकार पध्दतीने देण्यात येत आहे. एकूण कृषी र्ारापकैी 
सिासार्ारणपणे ५०% र्ार असलेल्हया कृषी िादहन्याींिर ददिसा ८ तास ि 
उिारीत समुारे ५०% र्ार असलेल्हया कृषी िादहन्याींिर रात्री ८ तास अशी 
विजेची उपलब्र्ता चक्राकार पध्दतीने देण्यात येत आहे. 
(२) कृषीपींपाना ददिसा आठ तास िीज परुिठा देण्याबाबत मखु्यमींत्री सौर 
कृषीिादहनी योजनेंतगात िर्ाा जजल्ह्यातील आष्ी तालकु्यामध्ये ५ मे.ि.ॅ 
सौरऊजाा उपकें द्र स्थावपत करण्यात आलेले असनू दोन कृषी िादहन्याींना    
(११ केव्ही तळेगाींि ि ११ केव्ही िर्ामनेरी) ददनाींक ०९/०२/२०२२ पासनू 
ददिसा आठ तास िीज परुिठा करण्यात येत आहे. तसेच, शतेकऱयाींना ददिसा 
शस ींचन करणे शक्य व्हािे यासाठी १ लाख सौर कृषी पींप आस्थावपत 
करण्यासाठी शासनातफे “मखु्यमींत्री सौर कृषीपींप योजना” राबविण्यात येत 
आहे. सदर योजनेंतगात िर्ाा जजल्ह्यामध्ये जानेिारी-२०२२ पयतं एकूण ७३० 
सौर कृषीपींपाींची आस्थापना पणूा करण्यात आलेली आहे. 
(३) प्रश्न उद् र्ित नाही. 

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

नागपूर शहरातील हहांगणा एमआयडीसी क्षेत्रातील सीटीपी प्रिल्प 
प्रलांबबत असल्याबाबत 

  

(१५) * १२४३८ श्री.अमभजर्त िांर्ारी, डॉ.पररणय फुिे : सन्माननीय उद्योग 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) नागपरू शहरातील जुनी दहींगणा एमआयडीसी मध्ये जिळपास १३०-१३५ 
उद्योगाींमर्ून घातक आणण आरोग्यासाठी अपायकारक कचरा उत्पन्न होतो 
त्यामळेु तथेील पाणी दवूषत होत आहे, परींत ुयािर प्रक्रीया करणारा अत्यींत 
महत्िाचा सी्ीपी प्रकल्हप बाींर्ण्याचे काम प्रलींबबत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, नागररकाींच्या आरोग्याला र्ोका ननमााण झाल्हयाची बाब माहे 
डडसेंबर, २०२१ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशानास आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने उक्त एमआयडीसीमध्ये दवूषत पाण्यािर प्रकक्रया 
करणाऱ या सी्ीपी प्रकल्हप तात्काळ बाींर्ण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.सभुाष देसाई : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
 दहींगणा औद्योचगक क्षेत्रातील उद्योगाींमर्ून ननमााण होणाऱया 
साींडपाण्यािर ि घातक अपायकारक कचऱयािर प्रकक्रया करून त्याची शास्त्रीय 
पध्दतीने विल्हहेिा् लािणे उद्योजकाींना बींर्नकारक आहे. 
 सद्य:जस्थतीत दहींगणा औद्योचगक क्षते्रातनू ननघणारे औद्योचगक साींडपाणी 
महाराषर प्रदषूण ननयींत्रण मींडळ याींच्या ननदेशाप्रमाणे बु् ीबोरी येथील 
सामाईक साींडपाणी प्रकक्रया कें द्रामध्ये ्ँकरव्दारे नेण्यात येत.े 
 तसेच अपायकारक घनकचरा बु् ीबोरी येथील सिा समािेशक 
र्ोकादायक ्ाकाऊ पदाथााच ेव्यिस्थापन सवुिर्ा प्रकल्हपात महाराषर ननयींत्रण 
प्रदषूण ननयींत्रण मींडळाच्या ननदेशाप्रमाणे करण्यात येत.े 
(२) सदर बाबतीत माहे डडसेंबर, २०२१ मध्ये िा त्यादरम्यान कुठलीही तक्रार 
म.औ.वि.महामींडळास प्राप्त झालेली नाही. 
(३) ि (४) महाराषर औद्योचगक विकास महामींडळ स्थाननक औद्योचगक 
सींघ्नेस सीई्ीपी बाींर्ण्याकरीता र्खूींड उपलब्र् करुन देत.े 
 सीई्ीपी प्रकल्हप स्थापनेकरीता उद्योजकाींकडून एकूण प्रकल्हप 
खचााच्या २५ ्क्के सहर्ाग ददल्हयानींतर उिारीत २० ्क्के सहर्ाग म.औ.वि. 
महामींडळ ५ ्क्के सहर्ाग म.प्र.नन.मींडळ, ि ५० ्क्के सहर्ाग कें द्रीय 
पयाािरण खात ेयाींचेकडून ददला जातो. 
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 या करीता दहींगणा औद्योचगक क्षेत्रातील पी-१४१ (२१४८७.५० 
चौ.मी.क्षेत्रफळाचा) र्खूींड दहींगणा सीई्ीपी इींडस्रीयल को-ऑप.सोसाय्ीस 
नाममात्र दराने ददनाींक ०३/०५/२००७ रोजी म.औ.वि. महामींडळाने उपलब्र् 
करून ददला आहे. म.औ.वि. महामींडळाने सीई्ीपी प्रकल्हप लिकरात लिकर 
सरुू होण्याकरीता सीई्ीपी इींडस्रीयल को-ऑप. सोसाय्ीस ददनाींक 
२७/०५/२०१४ रोजी उप मखु्य कायाकारी अचर्कारी (पयाािरण) म.औ.वि. 
महामींडळ याींनी पत्र ददले आहे. तसेच मखु्य अशर्यींता, म.औ.वि.म., नागपरू 
पररमींडळ याींनी ददनाींक २३/०४/२०१९ रोजी दहींगणा औद्योचगक सींघ्ना ि 
सीई्ीपी इींडस्रीयल को-ऑप. सोसाय्ीच े कायाकारी सदस्य याींच े समिेत 
बठैक घेण्यात आली. त्यानसुार ददनाींक १४/०५/२०१९ रोजीच्या पत्रान्िये 
ताबडतोब कायािाही करण्याबाबत कळविले. 
  सीई्ीपी बाींर्कामासाठी येणाऱया खचााचा २५ ्क्के िा्ा उचलण्यास 
दहींगणा सीई्ीपी इींडस्रीयल को-ऑप. सोसाय्ीच्या सदस्याींनी असमथाता 
दाखविली आहे. यानींतर सदर खचा सीई्ीपीसाठी ननयकु्त करण्यात येणाऱया 
कीं त्रा्दारामाफा त/ चालकामाफा त उद्योजकाींच्या ितीने देण्यात येणारा २५ 
्क्के खचााचा िा्ा उचलण्यास परिानगी द्यािी अस े जजल्हहा उद्योग शमत्र 
सशमतीच्या ददनाींक २२/१२/२०२१ रोजीच्या बठैकीत विनींती करण्यात आली 
होती. त्याप्रमाणे म.औ.वि. महामींडळाने विनींती मान्य करून त्यानसुार 
पहील्हया ्प्यातील १ दललीप्रती क्षमतचेी सीई्ीपी प्रकल्हपाचा प्रकल्हप अहिाल 
तयार करून त्यास नीरी (NEERI) या सींस्थेची ि बँकेकडून प्रकल्हपाची 
व्यिहायाता तपासनू आणण प्रदषूण ननयींत्रण मींडळाची मान्यता प्राप्त 
करण्याबाबत दहींगणा सीई्ीपी इींडस्रीयल को-ऑप.सोसाय्ीस म.औ.वि. 
महामींडळाकडून ददनाींक १३/०८/२०२१ रोजी कळविण्यात आले आहे. दहींगणा 
सीई्ीपी इींडस्रीयल को-ऑप. सोसाय्ीकडून प्रकल्हप अहिाल अद्यापपयतं 
अप्राप्त आहे. 
  

----------------- 
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रत्नाधगरी जर्ल््यातील दरडप्रिण ि अनतधोिादायि हठिाणी 
प्रनतबांधात्मि उपाययोर्ना िरण्याबाबत 

  

(१६) * ११९५९ श्री.सनुनल मशांदे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १११९१ ला हदनाांि 
२८ डडसेंबर, २०२१ रोर्ी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय मदत ि 
पनुिचसन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) पोसरे (ता.खेड, जज.रत्नाचगरी) येथे अनतिषृ्ीमळेु दरड कोसळून झालेल्हया 
जीवितहानीच्या पाश्िार्मूीिर रत्नाचगरी जजल्ह्यातील १०९ दरडप्रिण आणण 
अनतर्ोकादायक दठकाणाींच े र्िुजै्ञाननक विर्ाग, पणेु याींचेकडून सिेक्षण 
करण्याचा ननणाय शासनाने घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्हयास, सदरहू सिेक्षण पणूा होिनू त्याबाबतचा अहिाल शासनास 
प्राप्त झाला आहे काय, 
(३) असल्हयास, तदनषुींगाने दरडप्रिण ि अनतर्ोकादायक दठकाणी 
प्रनतबींर्ात्मक उपाययोजना करण्याबाबत शासनाने चौकशी करुन कोणती 
कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.विर्य िडटे्टीिार : (१) होय, अींशत: खरे आहे. 
 रत्नाचगरी जजल्ह्यातील एकूण १५६ गािाींचे सिेक्षण करणेबाबत 
र्ारतीय र्िूजै्ञाननक सिेक्षण विर्ाग, पणेु याींना जजल्हहाचर्कारी, रत्नाचगरी 
याींनी कळविले आले आहे. 
(२) होय, अींशत: खरे आहे. 
 एकूण १५६ गािाींपकैी एकूण ९६ दठकाणचे र्िूजै्ञाननक सिेक्षण विर्ाग 
पणेु याींचेकडून सिेक्षण करण्यात आले असनू त्यापकैी ४३ गािाींचे अहिाल 
जजल्हहाचर्कारी कायाालय, रत्नाचगरी याींना प्राप्त झाले आहेत. 
(३) होय. 
 र्िूजै्ञाननक सिेक्षण विर्ाग, पणेु याींचकेडून प्राप्त ४३ गािाींचे अहिाल 
जजल्हहाचर्कारी, रत्नाचगरी याींनी सींबींचर्त तहशसलदार, उप विर्ागीय अचर्कारी 
याींच्याकड ेपाठविले असनू, त्यानषुींगाने आिश्यक त्या गािाींच्या  
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पनुिासनासाठी ि दरडप्रिण र्ागात प्रनतबींर्ात्मक उपाययोजनाींसाठी रत्नाचगरी 
जजल्हहाचर्कारी कायाालयाकडून शासनास प्रस्ताि सादर करण्यात आल्हयानींतर 
पढुील कायािाही करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद् र्ित नाही. 

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

आडाळी (ता.दोडामागच, जर्.मसांधदुगुच) येथील औद्योधगि क्षेत्रािरीता 
पाणीपुरिठा िरण्यासाठी िडशी नदीिर बाांधण्यात येणाऱ्या  

बांधाऱ्याच ेिाम बांद िरण्याबाबत 
  

(१७) * १२१०८ श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय उद्योग मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) आडाळी (ता.दोडामागा, जज.शस ींर्ुदगुा) येथे ननमााण करण्यात येणाऱया 
एमआयडीसी प्रकल्हपातील उद्योगासाठी लागणारे पाणी हे नतलारी नदी 
पात्रातनू परुविण्याचे ननयोजन आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, औद्योचगक विकास महामींडळ अचर्कारी याींनी गरज नसताना 
समुारे रुपये दोन को्ी खचा करून डड ींगणे डोंगरपाल येथील खडशी नदीिर 
तात्परुत्या अनचर्कृत बींर्ाऱयाचे काम सरुु केले असनू त्यामळेु या पाण्यािर 
अिलींबनू असलेले शतेकरी ग्रामस्थ याींची गरैसोय होणार असल्हयामळेु डड ींगणे 
डोंगरपाल ग्रपु ग्रामपींचायतीच्या ग्रामसरे्त खडशी नदीिरील अनचर्कृत 
बींर्ाऱयाच े काम कायमस्िरूपी बींद करािे असा ठराि पाररत करून 
मा.उद्योगमींत्री, मा.पालकमींत्री, शस ींर्ुदगुा जजल्हहा, जजल्हहाचर्कारी, शस ींर्दुगुा, 
औद्योचगक विकास महामींडळ अचर्कारी, तहशसलदार दोंडामागा आदीकड ेसादर 
केला आहे, हे खरे आहे काय,  
(३) असल्हयास, आडाळी (ता.दोडामागा, जज.शस ींर्ुदगुा) एमआयडीसी येथील 
अनचर्कृत बींर्ाऱयाचे काम कायमस्िरूपी बींद न केल्हयास ददनाींक          
२६ जानेिारी, २०२२ रोजी उपोषण करण्यात येणार आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
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(४) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने डड ींगणे डोंगरपाल येथील खडशी नदीिर अनचर्कृत 
बींर्ाऱयाचे काम कायमस्िरूपी बींद करण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.सभुाष देसाई : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे अींशत: खरे आहे. 
 म.औ.वि. महामींडळाकडून शसींर्ुदगुा पा्बींर्ारे विर्ागाची परिानगीने 
बाींर्ण्यात येणाऱया बींर्ाऱयाच्या विरोर्ात एक ददिसीय लाक्षणणक उपोषणाची 
मा.मींत्री (उद्योग) याींना शलदहलेली ि मा.पालकमींत्री, शस ींर्ुदगुा जजल्हहा, 
जजल्हहाचर्कारी, शस ींर्ुदगुा, औद्योचगक विकास महामींडळ अचर्कारी, तहशसलदार 
दोंडामागा याींना अग्रेवषत केलेली ददनाींक १३/०१/२०२२ रोजीची नो्ीस म.औ.वि. 
महामींडळास प्राप्त झाली आहे. 
(३) होय, हे खरे आहे. 

म.औ.वि.महामींडळाच्या प्रनतननर्ीींनी उपोषणकतां याींचेशी चचाा करून 
उपोषण मागे घेण्याची विनींती केली होती. त्यानसुार उपोषणकतांकडून ददनाींक 
२६/०१/२०२२ रोजी सींध्याकाळी उपोषण मागे घेण्यात आले. 
(४) नतलारी प्रकल्हपातनू आडाळी औद्योचगक क्षेत्राकररता पाणी घेण्यासाठी सन 
२०१५ मध्ये महाराषर जीिन प्राचर्करण याींचेकड े विचारणा करण्यात आली 
होती. तथावप, महाराषर जीिन प्राचर्करण याींच्या प्रकल्हपाची प्रगती 
रेंगाळल्हयामळेु औद्योचगक क्षेत्राकररता पाणी उपलब्र् होऊ शकले नाही. 
त्यामळेु प्राथशमक ्प्यात औद्योचगक क्षते्रासाठी आिश्यक १ दलली प्रती 
क्षमतचेा पाणीपरुिठा करण्यासाठी म.औ.वि. महामींडळाकडून कडशी नदीिर 
शस ींर्ुदगुा पा्बींर्ारे विर्ागाच्या परिानगीने कोल्हहापरू पध्दतीचा फळ्याींचा 
बींर्ारा बाींर्ण्यात येत आहे. या बींर्ाऱयामळेु नदीमर्ून पाणी सतत प्रिाहीत 
राहणार असनू पाण्याचा अनतररक्त साठा होणार आहे. त्याचा फायदा 
म.औ.वि. महामींडळास तसचे शतेकऱयाींना होणार आहे. बींर्ाऱयाखालील गािाींना 
पाणीपरुिठा करण्यासाठी बींर्ाऱयास पाणी सोडण्याकरीता दरिाजा/पाईपच े
प्रयोजन आहे. बींर्ाऱयाचे काम ९० ्क्के पेक्षा जास्त पणूा झाले आहे. 
(५) प्रश्न उद् र्ित नाही. 

----------------- 
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राज्यातील िोराडी ि खापरखेडा िीर् ननममचती प्रिल्पामुळे होणारे र्ल 
ि िायु प्रदषूण िमी िरण्यासाठी उपाययोर्ना िरण्याबाबत 

  

(१८) * १२३७४ श्री.चांद्रशखेर बािनिुळे, श्री.रामदास आांबटिर, डॉ.पररणय 
फुिे : सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) राज्यातील कोराडी ि खापरखेडा औषणीक िीज ननशमाती प्रकल्हपामळेु 
पररसरात मोठ्या प्रमाणात िाय ुि जल प्रदषूण िाढत असल्हयाच्या स्थाननक 
नागररकाींच्या तक्रारी येत असनू याबाबत पयाािरण विर्ागाने प्रदषूण कमी 
करण्याबाबत ननणाायक उपाययोजना सादर करण्याबाबत महाननशमाती कीं पनी ि 
प्रदषूण ननयींत्रण मींडळ ि इतर विर्ागाींना ननदेश देण्यात आले आहेत, हे खरे 
आहे काय, 

(२) असल्हयास, ऊजाानगर (ता.जज.चींद्रपरू) येथील महाऔषणीक िीज कें द्रातनू 
मोठ्या प्रमाणात प्रदषूण होत असल्हयाचे ददनाींक २२ जानेिारी, २०२२ रोजी िा 
त्यासमुारास ननदशानास आले असनु त्यामळेु नागररकाींच्या जीिाला र्ोका 
ननमााण झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, मींथन, सी.एफ.एस.डी. आणण असर सींस्थाद्िारे ददनाींक     
१८ नोव्हेंबर, २०२१ रोजी कोराडी ि खापरखेडा िीज ननशमाती प्रकल्हपामळेु होत 
असलेल्हया प्रदषुणाबाबत अहिाल प्रकाशशत करण्यात आला आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्हयास, उक्त अहिालानसुार जलप्रदषुणाद्िारे पेंच ि कन्हान कोलार 
नदीचे जल प्रदवूषत होिनू शते मालाचे सधु्दा नकुसान होत असल्हयामळेु 
कोराडी तथा नाींदगाि येथ े निीन प्रकल्हप न उर्ारण्याबाबत ननदेश ददलेले 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन पयाािरण 
विर्ागाद्िारे प्रदषूण कमी करण्याबाबत ननणाायक उपाययोजना सादर 
करण्याबाबत महाननशमाती कीं पनी ि प्रदषूण ननयींत्रण मींडळ ि इतर विर्ागाींना 
ननदेश देण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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डॉ. नननतन राऊत : (१) अींशत: खरे आहे. 
 खापरखेडा औजषणक िीज ननशमाती प्रकल्हपाच्या प्रदषूणाबाबतच्या 
तक्रारीींच्या अनषुींगाने महाराषर प्रदषूण ननयींत्रण मींडळाने िेळोिेळी पाहणी 
करुन विद्यतु कें द्राींमर्ून होणाऱया प्रदषूणाविषयी आढािा घेऊन ददनाींक 
१५/०२/२०२२ च्या पत्रान्िये महाननशमातीच्या खापरखेडा औजषणक िीज ननशमाती 
कें द्रास ननदेश ददले आहेत. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) मींथन, सी.एफ.एस.डी. आणण असर या खाजगी सींस्थाींनी प्रदषूणाबाबत 
अहिाल प्रकाशशत करुन त्याची प्रत पयाािरण ि िातािरणीय बदल विर्ागास 
ददनाींक २५/११/२०२१ च्या पत्रान्व्ये देण्यात आली आहे. 
(४) मींथन, सी.एफ.एस.डी. आणण असर याींच्या अहिालामध्ये कोराडी ि 
खापरखेडा औजषणक िीज ननशमाती प्रकल्हपामळेु होणारे प्रदषूण ननयींबत्रत 
झाल्हयाशशिाय नविन प्रकल्हप न उर्ारण्याबाबत सचूना/ विनींती केली आहे. 
(५) महाराषर प्रदषूण ननयींत्रण मींडळ, नागपरू याींच्या ददनाींक १५/०२/२०२२ 
रोजीच्या पत्रान्िये खापरखडेा औजषणक िीज ननशमाती प्रकल्हप याींना नाींदगाि 
राखेचा तलाि िापरणे त्िररत थाींबविणे ि साठविण्यात आललेी राख १५ 
ददिसात उचलनू जमीन पिूाित करण्यासाठी ननदेश देण्यात आले आहेत. 
(६) प्रश्न उद् र्ित नाही. 

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

ठाणे, िाशी आणण पेण पररसरामधील िाढत्या  
िीर्चोरीच्या प्रिरणाांबाबत 

  

(१९) * १२०३१ श्री.महादेि र्ानिर, डॉ.(श्रीमती) मननषा िायांदे : सन्माननीय 
ऊर्ाच मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) ठाणे, पेण ि िाशी पररसरामध्ये माहे एवप्रल, २०२१ त ेडडसेंबर, २०२१ या 
कालािर्ीत िीज चोरीसह अनचर्कृत िीज िापराींची रुपये १९ को्ीींची ३६५५ 
प्रकरणे ननदशानास आली आहेत, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने िाढत असलेली िीज चोरीची प्रकरणे तसेच 
ननयमबा्यपणे होणारा िीजेचा िापर याींिर ननयींत्रण ठेिनू या प्रकरणी 
जबाबदार असणाऱया सींबींचर्ताींविरुध्द कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. नननतन राऊत : (१) हे खरे नाही. 
 महावितरणच्या ठाणे, िाशी आणण पेण मींडळाींतगात माहे एवप्रल, 
२०२१ त े डडसेंबर २०२१ या कालािर्ीत िीज चोरीसह अनचर्कृत िीज 
िापराची रुपये १८.२७ को्ी इतक्या रकमेची ३,५९० प्रकरणे ननदशानास आली 
आहेत. 
(२) िीज चोरीचे प्रकरणे अनचर्कृत िीज िापर तसेच िीज सींचातील 
अननयशमतता उघडकीस आणण्याकरीता महावितरणच्या कफरत्या पथकाींमाफा त 
आपआपल्हया कायाक्षते्रात तपासणी मोदहमा राबविण्यात येतात. तसेच, 
विर्ागीय पातळीिर देखील विशषे तपासणी पथके स्थापन करण्यात आलेली 
असनू त्याींच्यामाफा त विशषे मोदहमा राबविण्यात येतात. िीज चोरी होत 
असलेल्हया क्षते्रात एररयल बींच कीं डक््र ्ाकण्याचे, मल्ह्ी मी्र बॉक्स 
बसविण्याचे तसेच उपरीिादहनीचे र्शुमगतिाहीनी मध्ये रुपाींतराचे कामे 
करण्यात येत.े िीज चोरी करणाऱया सींबींचर्तािर विद्यतु अचर्ननयम, २००३ 
कलम १२६ ि १३५ अींतगात कायदेशीर कारिाई करण्यात येत.े 
(३) प्रश्न उद् र्ित नाही. 

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

तळोर्ा एम. आय. डी. सी. ि पररसरात मोठ्या प्रमाणात  
िीर् चोरी होत असल्याबाबत 

  

(२०) * १२२४५ श्री.बाळाराम पाटील : सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) तळोजा एमआयडीसी मध्ये माहे जानेिारी, २०२२ मध्ये िा त्यादरम्यान 
प्लाजस््क दाणा ि प्लाजस््क पािडर बनविणाऱ या कीं पन्याींनी समुारे १ को्ी 
रुपयाींच्या िीजेची चोरी केल्हयाचे ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, सदर पररसरात असणाऱया कोल्हड स््ोरेजमध्येही मोठ्या 
प्रमाणात िीज चोरी केली जात आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने एम.आय.डी.सी. तळोजा ि त्याच पररसरातील कोल्हड स््ोरेजमध्ये 
झालेल्हया िीजेच्या चोरीची र्रारी पथकाकडून तपासणी करून दोषीींिर कोणती 
कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय ? 
 
डॉ. नननतन राऊत : (१) होय, हे खरे आहे.  
 महावितरण कीं पनीच्या कोकण पररक्षेत्राींतगात असलेल्हया र्रारी पथक, 
िाशी याींनी ददनाींक २४/०१/२०२१ रोजी िािींजे गाि, तळोजा एम.आय.डी.सी. 
जिळ ज्यवुप्र एी्ं रप्रायझेस या प्लाजस््क दाणा ि प्लाजस््क पािडर 
बनविणाऱया ग्राहकाची विद्यतु जोडणीची तपासणी केली असता ७३५१०२ 
यनुन्चे रुपये १,०२,१८,९२० इतक्या रुपयाींचे विजचोरीचे बील देण्यात आले 
आहे. ग्राहकाने सदर विजचोरी बबलाचा र्रणा न केल्हयामळेु ग्राहकािर विद्यतु 
कायदा २००३ च्या कलम १३५ अींतगात ददनाींक ३१/०१/२०२२ रोजी पनिेल 
पोलीस स््ेशन येथे गनु्हा दाखल करण्यात आलेला आहे 
(२) याबाबत मुींबई चौफेर या दैननकात ददनाींक ०७/०१/२०२२ रोजी बातमी 
छापनू आलेली आहे. 
(३) जानेिारी ि फेब्रिुारी, २०२२ या दोन मदहन्यात तळोजा एमआयडीसी 
पररसरामर्ील कोल्हड स््ोरेजचा िापर करीत असलेल्हया ५१ पकैी ३० 
ग्राहकाींच्या िीज सींचाची ि मी्रची तपासणी र्रारी पथकाऐिजी िाशी 
चाचणी विर्ागाकडून करण्यात आली असता तथे े कोणत्याही प्रकारची 
अननयशमतता आढळून आलेली नाही. उिाररत २१ शीतगहृाींच्या िीज सींचाची ि 
मी्रची तपासणीचे काम प्रगती पथािर असनू त ेमाहे फेब्रिुारी, २०२२ अखेर 
पणूा करण्याचे ननयोजजत आहे. तपासणीअींती काही अननयशमतता आढळून 
आल्हयास त्यािर महावितरणच्या प्रचशलत पध्दती ि विद्यतु अचर्ननयम 
२००३ नसुार कारिाई करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद् र्ित नाही. 

----------------- 
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औरांगाबाद जर्ल्हा पररषदेच्या समार्िल्याण विभागाने हदव्याांगासाठी 
असलेला ननधी अखधचचत ठेिल्याबाबत 

  

(२१) * ११९९२ श्री.अांबादास दानिे : सन्माननीय सामाजर्ि न् याय मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) औरींगाबाद जजल्हहा पररषदेच्या समाजकल्हयाण विर्ागाने एकूण उपकराच्या 
५ ्क्के रक्कम ददव्याींग व्यक्तीच्या योजनाींिर खचा करणे बींर्नकारक 
असतानाही जजल्हहा पररषदेकड े दोन िषाापासनू समुारे रूपये पािणेचार को्ी 
एिढी रक्कम अखचचात असल्हयाच ेमाहे जानेिारी, २०२२ मध्ये िा त्यादरम्यान 
ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त ननर्ीमर्ून घरकुल योजना, पायार्तू सवुिर्ाींसाठी ननर्ी 
मींजूर करण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने सदर ननर्ी अखचचात ठेिण्यास जबाबदार 
असणाऱयाींविरुध्द कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.धनांर्य मुांड े: (१) हे खरे नाही. 
(२) होय. उक्त ननर्ीींमर्नू ददव्याींगाींसाठी घरकूल योजना ि पायार्तू 
सवुिर्ाींसाठी ननर्ी मींजूर करण्यात आला आहे. 
(३) ि (४) प्रश्न उद् र्ित नाही. 
 

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

राज्यातील महाविद्यालयीन विद्यार्थयाांना र्ात िैधता प्रमाणपत्र  
िेळेत ममळत नसल्याबाबत 

  

(२२) * ११८८१ श्री.सनतश चव्हाण, श्री.अमरनाथ रार्ूरिर, श्री.विक्रम िाळे : 
सन्माननीय सामाजर्ि न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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 (१) राज्यात अशर्याींबत्रकीसह विविर् व्यािसानयक अभ्यासक्रमासाठी विविर् 
सींिगाातनू प्रिेश घेणाऱया विद्यार्थयांना जात िरै्ता प्रमाणपत्र िेळेत शमळत 
नसनू प्रिेश ननजश्चत करतानाच जात िरै्ता प्रमाणपत्र सादर करणे सीई्ी 
सेलने बींर्नकारक केल्हयाने विद्यार्थयांची गरैसोय होत आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्हयास, ११ िी विज्ञान शाखेत प्रिेश घेतल्हयािर विद्याथी जात 
प्रमाणपत्र पडताळणीसाठी प्रस्ताि सादर करतात, परींत ु दोन-दोन िषा सदर 
प्रस्तािािर कायािाही होत नाही ि ग्रामीण र्ागातील विद्यार्थयांना िारींिार 
जातपडताळणी प्रमाणपत्राचा पाठपरुािा करण्याकरीता कायाालयात जाणे 
आचथाकदृष्या शक्य होत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, त्यानषुींगाने विद्यार्थयांना जात िरै्ता प्रमाणपत्र उपलब्र् 
व्हािे याकरीता ननजश्चत कालमयाादा करण्याच्या दृष्ीने कोणती कायािाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.धनांर्य मुांड े: (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) ि (४) प्रश्न उद् र्ित नाही. 
 माहे ऑगस््, २०२० पासनू जात िरै्ता प्रमाणपत्र देण्याची प्रकक्रया 
सींपणूात: ऑनलाईन करण्यात आली आहे. तसेच राज्यातील सिा जजल्हहा जात 
प्रमाणपत्र पडताळणी सशमत्याींमाफा त विशषे मोदहम राबिनू प्राप्त अजांिर 
विदहत मदुतीत प्रकरणे ननकाली काढण्यात येतात. 

----------------- 
  
पारस (ता.बाळापूर, जर्.अिोला) येथे सौर ऊर्ाच प्रिल्प उभारण्याबाबत 

  

(२३) * १२३०३ श्री.विप्लि बार्ोररया, श्री.अमोल ममटिरी, श्री.शमशिाांत मश ांदे, 
श्री.विक्रम िाळे, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.सांर्य दौंड, श्री.अरुण लाड : 
सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) पारस (ता.बाळापरू, जज.अकोला) येथ ेसन २०१७ मध्ये २५ मे.िॅ् चा सौर 
ऊजाा प्रकल्हप मींजूर करण्यात आला असनू गत ५ िषाापासनू सदर मींजूर 
झालेल्हया सौर ऊजाा प्रकल्हपाचे काम सरुु झाले नसल्हयाचे माहे जानेिारी, २०२२ 
मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, पारस येथे सौर ऊजाा प्रकल्हपाला मींजूरी शमळूनही कें द्र 
शासनाच्या निीन ननकषामळेु प्रस्तावित औजषणक िीज सींच ननशमातीचा मागा 
बींद झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सदर औजषणक विद्यतु कें द्राने विस्ताररत सींच ननशमातीसाठी 
स्थाननक शतेकऱयाींच्या सपुीक जशमनी अनेक िषाापासनू अचर्ग्रहीत करण्यात 
आल्हया असनू प्रकल्हप उर्ारण्यात आला नाही ि आता नव्याने निीन 
प्रकल्हपाला मान्यता शमळाल्हयाने सींपादन कायदा सन २०१३ नसुार 
प्रकल्हपग्रस्ताींना नव्याने मोबदला देण्यात यािा अशी मागणी विस्ताररत सींच 
कृती सशमतीचे अध्यक्ष याींनी मा.मखु्यमींत्री याींना पाठविलेल्हया ननिेदनात केली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, प्रकल्हपाच्या अचर्ग्रहीत जशमनीचा िापर करण्याच्या दृष्ीने 
सदर प्रकल्हपासाठी २ िेळा ननविदा प्रकक्रया राबविण्यात येिनूही सौर प्रकल्हप 
अननजश्चत असल्हयाच ेमाहे जानेिारी, २०२२ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशानास 
आले असनू सदर प्रकल्हपाकरीता सींपाददत केलेली जमीन ११ िषाापासनू 
विनािापर असनू उक्त प्रकल्हप उर्ारणीचे काया खींडीत झाल्हयामळेु 
प्रकल्हपग्रस्ताींमध्ये असींतोष ननमााण झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, त्यानषुींगाने उक्त प्रकल्हपासाठी सींपाददत केलेल्हया 
जशमनीिर सौर ऊजाा प्रकल्हप उर्ारण्याच्यादृष्ीने कोणती कायािाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. नननतन राऊत : (१) ि (२) होय, महाननशमाती कीं पनीद्िारे पारस 
(ता.बाळापरू, जज.अकोला) येथे ३x१० मेगािॅ्  क्षमतचे्या सौर ऊजाा 
प्रकल्हपाकरीता ददनाींक २६/०७/२०१८ रोजी स्िारस्य ननविदा (EOI) प्रशसध्द 
करण्यात आली. सदर ननविदा प्रकक्रयेत ६ ननविदार्ारकाींपकैी ३ 
ननविदार्ारकाींची ननिड करण्यात आली.  
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 तथावप, मा.महाराषर िीज ननयामक आयोगाने याचचका क्र.१२१/२०१९ 
मध्ये ददनाींक ०५/११/२०१९ रोजी ददलेल्हया आदेशानसुार सौर ि औजषणक 
सींशमश्र विद्यतु Deviation Settlement Mechanism (DCM) 
कायाप्रणालीसाठी र्ोरण ि ननयमािली लाग ूहोईपयतं सदर प्रकल्हपास मींजूरी 
ददली नाही. 
 महाननशमातीद्िारे पारस येथील उपलब्र् जागेिर १x२५० मेगािॅ्  
क्षमतचेा औजषणक विद्यतु प्रकल्हप ननयोजजत होता. तथावप, ऊजाा मींत्रालय, 
कें द्र शासन याींच्या ददनाींक १३/११/२००९ च्या कायाालयीन आदेशानसुार तरेाव्या 
क्षमतािाढ योजनेतील केिळ सपुरकक्र्ीकल सींचाद्िारे िीज ननशमाती 
क्षमतािाढ करणे आिश्यक असल्हयाने १x२५० मेगािॅ्  क्षमतचेा सींच उर्ारणी 
स्थचगत करण्यात आली आहे. 
(३) होय, हे खरे आहे. 
(४) महाननशमाती कीं पनीद्िारे पारस (ता.बाळापरू, जज.अकोला) येथे ३x१० 
मेगािॅ्  क्षमतचे्या सौर ऊजाा प्रकल्हपाकरीता ददनाींक २६/०७/२०१८ रोजी 
स्िारस्य ननविदा (EOI) प्रशसध्द करुन ननविदा प्रकक्रयेअींती ३ ननविदार्ारकाींची 
ननिड करण्यात आली.  
 तथावप, मा.महाराषर िीज ननयामक आयोगाच्या याचचका 
क्र.१२१/२०१९ मध्ये ददनाींक ०५/११/२०१९ च्या आदेशानसुार सौर ि औजषणक 
सींशमश्र विद्यतु DCM कायाप्रणालीसाठी र्ोरण ि ननयमािली लाग ूहोईपयतं 
सदर प्रकल्हप प्रलींबबत ठेिण्यात आला होता. 
 कें द्र शासन, ऊजाा मींत्रालयाच्या ददनाींक ०५/०४/२०१८ ि १५/११/२०२१ 
च्या पत्राींनसुार औजषणक ि सौर ऊजाा प्रकल्हप सींशमश्रपणे सरुु करण्याचे आदेश 
आहेत. त्यानसुार महाननशमाती कीं पनीद्िारे पडताळणी सरुु आहे. 
(५) ि (६) कें द्र शासनाच्या ऊजाा मींत्रालयाने त्याींच्या ददनाींक १५/११/२०२१ च्या 
पत्रान्िये आदेशशत केल्हयानसुार पारस (ता.बाळापरू, जज.अकोला) येथे सौर 
ऊजाा प्रकल्हपाकरीता सविस्तर प्रकल्हप अहिाल ि ननविदा तयार करण्यासाठी 
ददनाींक २७/०१/२०२२ रोजी सल्हलागार नेमण्यात आला आहे. यास्ति, याबाबत 
चौकशी करण्याचा िा विलींब होण्याचा प्रश्न उद् र्ित नाही. 
 

----------------- 
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साांगली जर्ल््यातील शतेिऱ्याांची िीर् देयि थिबािीची रक्िम 
माफ िरण्याबाबत 

  

(२४) * १२०१७ श्री.अरुण लाड : सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) साींगली जजल्ह्यातील २ लाख ४० हजार १७ शतेकऱयाींकड े एकूण रुपये     
१ हजार २८५ को्ी ७७ लाखाींची िीज देयकाींची थकबाकी होती, त्यातील 
व्याज ि दींड माफीसोबत महावितरणच्या ननलेखन सू् द्िारे आता रुपये     
१ हजार ३२ को्ी ९४ लाखाींची सरु्ाररत थकबाकी आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, माहे माचा, २०२२ मध्ये िा त्यादरम्यानपयतं िीज थकबाकीची 
रक्कम र्रल्हयास शतेकऱयाींना आणखी रुपये ५१६ को्ी ४७ लाखाींच्या उिारीत 
सरु्ाररत थकबाकीची रक्कम माफ करण्यात येणार आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने आतापयतं ककती शतेकऱयाींनी थकबाकीची ककती रक्कम 
र्रली आहे, 
(४) असल्हयास, साींगली जजल्ह्यातील िीज थकबाकीची रक्कम र्रलले्हया 
शतेकऱयाींना उिाररत सरु्ाररत थकबाकीची रक्कम माफ करण्याच्या दृष्ीने 
कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
डॉ. नननतन राऊत : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
 साींगली जजल्ह्यातील २,४०,१४५ कृषी ग्राहकाींकड ेमाहे सप् े्ंबर, २०२० 
अखेर रुपये १,२८६ को्ी इतक्या रकमेची थकबाकी होती. कृषीपींप िीज 
जोडणी र्ोरण-२०२० अींतगात महावितरणच्या याबाबतच्या पररपत्रकानसुार 
कृषी ग्राहकाींना व्याज ि विलींब आकार यात ननलेखनाद्िारे देण्यात आलेली 
सू्  यामळेु सरु्ाररत थकबाकी ददनाींक ०९/०२/२०२२ अखेर रुपये १,०५६ को्ी 
इतकी आहे, असे महावितरणने कळविले आहे. 
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(२) हे अींशत: खरे आहे. 
 कृषीपींप िीज जोडणी र्ोरण-२०२० अींतगात महावितरणद्िारा ननजश्चत 
योजनेद्िारा साींगली जजल्ह्यातील सिा थकबाकीदार कृषी ग्राहकाींनी या 
योजनेचा पणूा लार् घेतल्हयास त्याींना सरु्ाररत थकबाकीच्या रुपये १,०५६ 
को्ी रकमेच्या ५०% रक्कम म्हणजचे रुपये ५२८ को्ीची सू्  अनजु्ञेय होऊ 
शकेल. 
(३) महावितरणद्िारा उपलब्र् मादहतीनसुार ददनाींक ०९/०२/२०२२ पयतं 
साींगली जजल्ह्यातील १,०४,२०९ कृषी ग्राहकाींनी थकबाकीची रुपये ७३ को्ी 
रक्कम र्रलेली आहे. 
(४) कृषी ग्राहकाींना विजबबल र्रणे सलुर् होण्याकरीता राज्य शासनाने 
सिासमािेशक असे “कृषीपींप िीज जोडणी र्ोरण-२०२०” जाहीर केले आहे. 
साींगली जजल्ह्यातील प्रनतसाद ददलले्हया १,०४,२०९ कृषी ग्राहकाींपकैी ३०,५९५ 
कृषी ग्राहक थकबाकीमकु्त झालेले आहेत. उिाररत ग्राहकाींना ३१ माचा, २०२४ 
पयतं थकबाकी ्प्प्या्प्प्याने र्रण्याची सवुिर्ा उपलब्र् आहे. यासाठी या 
कृषी ग्राहकाींनी माहे सप् े्ंबर, २०२० पासनूचे चाल ुिीज देयक र्रणे क्रमप्राप्त 
आहे. 
(५) प्रश्न उद् र्ित नाही. 

----------------- 
  
राज्यातील विशषेत: गोंहदया जर्ल््यातील अनुसूधचत र्ाती प्रिगाचतील 

विद्यार्थयाांना मशष्ट्यितृ्ती ममळत नसल्याबाबत 
  

(२५) * १२९७५ श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रविण दरेिर, अॅड.ननरांर्न डािखरे, 
श्री.रामदास आांबटिर, डॉ.पररणय फुिे, श्री.प्रिीण दटिे, श्री.रमेश िराड, 
श्री.रमेशदादा पाटील, डॉ.रणजर्त पाटील : सन्माननीय सामाजर्ि न् याय मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात विशषेत: गोंददया जजल्ह्यातील अनसुचूचत जाती प्रिगाातील 
विद्यार्थयांच्या प्रलींबबत समस्या ननकाली काढण्यासाठी विविर् सींघ्नाींकडून 
उपजजल्हहाचर्कारी याींना ननिेदन देण्यात आल ेअसल्हयाच ेमाहे जानेिारी, २०२२ 
मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशानास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, अनसुचूचत जाती प्रिगाातील सिा विद्यार्थयांना शशषयितृ्ती 
शमळत नसनू अनेक विद्याथी शशक्षणापासनू िींचचत रादहल्हयाने विद्यार्थयांना 
देय असलेली प्री मॅदरक शशषयितृ्ती, सावित्रीबाई फुले शशषयितृ्ती, सिुणा 
महोत्सिी शशषयितृ्ती ि इतर शशषयितृ्ती देण्याची मागणी ननिेदनात केली आहे, 
हे ही खरे काय, 
(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, त्यानषुींगाने राज्यातील अनसुचूचत जाती प्रिगाातील सिा 
विद्यार्थयांना शशषयितृ्ती देण्यासाठी कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.धनांर्य मुांड े: (१) अींशत: खरे आहे.  
 गोंददया जजल्ह्यातील अनसुचूचत जाती (एस.सी) प्रिगाातील 
विद्यार्थयांच्या प्रलींबबत समस्या ननकाली काढण्यासाठी कास्राईब शशक्षक 
सींघ्नेमाफा त समाजकल्हयाण अचर्कारी याींना ददनाींक ०१/०१/२०२२ रोजी 
ननिेदन देण्यात आले आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) अनसुचूचत जातीच्या विद्यार्थयांना देण्यात येणाऱया विविर् शशषयितृ्ती, 
शशक्षण फी/ परीक्षा फी तसेच ननिााह र्त्ता इ. योजनाींकरीता सन २०२०-२१ या 
आचथाक िषाातील मींजूर अथासींकजल्हपत तरतदूीच्या केिळ ३०% च्या मयाादेत 
तरतदू खचा करण्यास वित्त विर्ागाने मान्यता ददलेली होती ि त्यानषुींगाने 
ननर्ी वितरण करण्यात आलेले होत.े वित्त विर्ागाच्या ददनाींक १४/१०/२०२१ 
च्या शासन ननणायान्िये सन २०२१-२२ कायाक्रम खचाासाठी ५० ्क्के इतक्या 
मयाादेत ननर्ी उपलब्र् करून देण्यात आलेला आहे. त्यानषुींगाने विर्ागाच्या 
सिा शशषयितृ्ती योजनाींसाठी यािषीच्या अथासींकल्हपीत तरतदूीपकैी ५० ्क्के 
ननर्ी आयकु्तालयास बीडीएस प्रणालीिर उपलब्र् करून देण्य़ात आलेला आहे. 
ि आता वित्त विर्ागाने त्याींच्या ददनाींक ३ फेब्रिुारी, २०२२ च्या 
पररपत्रकान्िये विविर् विर्ागाींना आिश्यक असणाऱ या खचाासाठी  
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ननर्ीची गरज लक्षात घेता विविर् बाबीींसाठी ननर्ी वितरणाची मयाादा 
ननजश्चत केलेली असनू त्यानसुार ३४-शशषयितृ्ती या बाबीसाठी ८५ ्क्के ननर्ी 
उपलब्र् करून ददललेा असनू तो वितरणाची कायािाही विर्ागस्तरािर चाल ू
आहे. 
(४) प्रश्न उद् र्ित नाही. 

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

राज्यातील िृषी उत्पन्न बार्ार सममत्याांमधील व्यापारी ि दलाल 
याांचिेडून शतेिऱ्याांची आधथचि फसिणूि होत असल्याबाबत 

  

(२६) * ११८५८ श्री.सदामशि खोत, श्री.गोवपचांद पडळिर : सन्माननीय पणन 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार सशमत्यामध्ये (माके् कशम्यामध्ये) 
व्यापारी ि दलाल याींच्यामाफा त शतेकऱयाकडून अडतीच्या नािाखाली 
फसिणूक होत असल्हयाच े माहे डडसेंबर, २०२१ मध्ये िा त्यादरम्यान 
ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 

(२) असल्हयास, अिकाळी पाऊस, अनतिषृ्ी यासारख्या नसैचगाक आपत्तीमळेु 
शतेकरी त्रस्त झाल ेअसनू शतेकऱयाींची कृषी उत्पन्न बाजार सशमतीमर्ील 
व्यापारी ि दलाल याींच्याकडून अडतीच्या नािाखाली होणाऱया फसिणूकीमळेु 
शतेकरी आचथाक अडचणीत आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने शतेकऱयाींची फसिणूक करणाऱया व्यापारी ि दलालाींिर 
आणण त्याींना सींरक्षण देणाऱया बाजार सशमत्याींिर कोणती कारिाई केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.शामराि ऊफच  बाळासाहेब पाटील :  
(१) होय, हे अींशत खरे आहे. 
 राज्यातील सिा कृषी उत्पन्न बाजार सशमतीपकैी मालेगाींि कृषी 
उत्पन्न बाजार सशमती, नाशशक मर्ील व्यापाऱयाींमाफा त शतेकऱयाकडून अडत 
िसलू केल्हयाबाबतची तक्रार प्राप्त झालेली आहे. 
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(२) हे खरे नाही. 
(३) उपसरव्यिस्थापक, महाराषर कृषी पणन मींडळ, विर्ागीय कायाालय, 
नाशशक याींनी सादर केलेल्हया चौकशी अहिालानसुार मालेगाींि कृषी उत्पन्न 
बाजार सशमतीने अडत िसलू करणाऱया सींबींचर्त व्यापाऱयाींचे परिाने ननलींबबत 
करून दकुान सील करण्याची कायािाही केली आहे. 
(४) प्रश्न उद् र्ित नाही. 

----------------- 
  
विशषे सहाय्य योर्नेतील लाभार्थयाांच्या अनुदानात िाढ िरण्याबाबत 

  

(२७) * १२५५२ श्री.प्रिीण दटिे, श्री.नागोराि गाणार, श्री.विनायिराि मेटे, 
श्री.सनुनल मशांदे, श्री.विलास पोतनीस : सन्माननीय सामाजर्ि न् याय मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) श्रािणबाळ सेिा राज्य ननितृ्तीिेतन योजना, सींजय गाींर्ी ननरार्ार 
योजना, इींददरा गाींर्ी राषरीय िधृ्दापकाळ ननितृ्तीिेतन योजना, इींददरा गाींर्ी 
राषरीय विर्िा ननितृ्तीिेतन योजना, इींददरा गाींर्ी राषरीय अपींग ननितृ्तीिेतन 
योजना इत्यादी योजनेंतगात लार्ार्थयांना शासन ननणायानसुार दरमहा एक 
हजार रुपये अनदुान शमळणे अपेक्षक्षत असतानाही लार्ार्थयांना अनदुानास 
विलींब झाला असनू निीन लार्ार्थयांना मींजुरी आदेश ि इतर कागदपत्राींच्या 
पतूातसेाठी अडिणकू होत असल्हयाचे माहे डडसेंबर, २०२१ मध्ये िा 
त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्हयास, ननरार्ार व्यक्तीींना सद्य:जस्थतीत दरमहा समुारे रुपये १०००/- 
मानर्न देण्यात येत असनू िाढत्या महागाईचा विचार करता ननरार्ार 
व्यक्तीींना देण्यात येत असलेली मानर्नाची रक्कम अत्यींत अपरुी असनू 
उदरननिााह करताना अडचणीींना सामोरे जािे लागत आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्हयास, लार्ार्थयांना ननयशमतपणे अनदुान िा्प व्हािे तसेच 
लार्ार्थयांच्या ियाची अ् ६५ िषाािरुन शशचथल करून ती ६० िषााची 
करण्याची मागणी नागपरू येथील लोकप्रनतननर्ीींनी जजल्हहाचर्कारी, नागपरू 
याींना माहे जानेिारी, २०२२ मध्ये केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्हयास, सिांचर्क गरैसोय ही ग्रामीण र्ागातील िधृ्दाींची होत 
असल्हयामळेु ियाची अ् कमी करणे, ननरार्ाराींच्या मानर्नात र्रीि िाढ 
करुन लार्ार्थयांना शमळणाऱया अनदुानात रुपये दीड हजार इतकी िाढ 
करण्यासाठी शासन ननणाय ननगाशमत करणे तसेच लार्ार्थयांना दरमहा िेळेिर 
अनदुान शमळण्याबाबत शासनाने चौकशी करुन कोणती कायािाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.धनांर्य मुांड े: (१), (२) ि (३) हे खरे नाही. 
(४) विर्ागाच्या ददनाींक २० ऑगस््, २०१९ रोजीच्या शासन ननणायान्िये 
विशषे सहाय्य योजनेतील लार्ार्थयााच्या अथासहाय्यात दरमहा रुपये ६००/- 
िरुन रुपये १०००/- तर १ अपत्य असलेल्हया विर्िा लार्ार्थयांना रुपये ११००/- 
ि २ अपत्ये असलेल्हया विर्िा लार्ार्थयांना रुपये १२००/- इतकी िाढ करण्यात 
आली आहे. तसेच विशषे सहाय्य योजनेतील लार्ार्थयांना अथासहाय्याचे 
वितरण दर मदहन्याच्या १ तारखेला ननयशमत करण्याबाबत कळविण्यात आल े
आहे.  
(५) प्रश्न उद् र्ित नाही. 

----------------- 
  
राज्यातील अनुसूधचत र्ाती प्रिगाचतील सांशोधि विद्यार्थयाांना राष्ट्रीय 

सांशोधन अधधछात्रितृ्ती मांरू्र िरण्याबाबत 
  

(२८) * १३१९० डॉ.(श्रीमती) मननषा िायांदे, श्री.चांद्रशखेर बािनिुळे : 
सन्माननीय सामाजर्ि न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-
 (१) राज्यातील अनसुचूचत जातीमर्ील विद्यार्थयांच्या सींशोर्न ितृ्त्तीला 
चालना देण्यासाठी डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर सींशोर्न ि प्रशशक्षण सींस्थेच्या 
(बा्ी) ितीने राषरीय सींशोर्न माशसक अचर्छात्रितृ्ती ददली जात,े हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्हयास, सदर अचर्छात्रितृ्तीसाठी सन २०१९-२०२० मर्ील ५१८ सींशोर्क 
विद्यार्थयांनी परीक्षा ि मलुाखती देिनूही प्रकक्रया अपणूा असल्हयाने 
अचर्छात्रितृ्ती लार्ापासनू िींचचत असल्हयाच े माहे जानेिारी, २०२२ मध्ये िा 
त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, काही विद्यार्थयांचे सींशोर्न पणूा होणार असनू काही 
विद्यार्थयांची आचथाक जस्थती बबक् असल्हयामळेु त्याींचे सींशोर्न बींद 
पडण्याच्या मागाािर असल्हयाने सींशोर्काींनी मा.सामाजजक न्याय 
मींत्रीमहोदयाींकड े पत्राद्िारे कागदपत्राींच्या पडताळणीच्या आर्ारे सरसक् 
अचर्छात्रितृ्ती देण्यात यािी अशी मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर सींशोर्न ि प्रशशक्षण सींस्थेच्या 
(बा्ी) ितीने राषरीय सींशोर्न माशसक अचर्छात्रितृ्ती सींशोर्क विद्यार्थयांना 
शमळण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.धनांर्य मुांड े: (१) होय, हे खरे आहे.  
(२) हे अींशतः खरे आहे. 
 BANRF-२०१९ ि BANRF-२०२० च्या अचर्छात्रितृ्तीची मागादशाक 
तत्िे ि जादहरात बा्ी सींकेतस्थळािर ददनाींक २८/०६/२०२१ रोजी प्रशसध्द 
करण्यात आली. मागादशाक तत्िानसुार लेखी परीक्षेस उपजस्थत असलेल्हया सिा 
५५९ विद्यार्थयांना मलुाखतीस आमींबत्रत करण्यात आले त्याकरीता ५५९ पकैी 
५१७ विद्याथी उपजस्थत होत.े एकूण ५१७ विद्याथााना ददनाींक ४, ५ ि      
६ जानेिारी, २०२२ रोजी मलुाखत घेण्यात आली. ददनाींक १०/०२/२०२२ रोजी 
४०० विद्यार्थयांची ननिड यादी बा्ी सींकेतस्थळािर प्रशसध्द करण्यात आली ि 
सद्य:जस्थतीत विद्यार्थयांना अिाडा ले्र (award Letter) देण्यात आल े
आहेत. 
(३) हे खरे आहे.  
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(४) शासन स्तरािरून ददनाींक २४ जानेिारी, २०२२ रोजीच्या पत्रान्िये सन 
BANRF-२०१९ ि BANRF-२०२० ननिड प्रकक्रयेकरीता सशमतीचे गठन 
करण्यात आली होती. ननिड सशमतीने ददलेल्हया अहिालानसुार ददनाींक 
१०/०२/२०२२ रोजी ४०० विद्यार्थयांची ननिड यादी बा्ी सींकेतस्थळािर प्रशसध्द 
करण्यात आली. अिाडा ले्र (award Letter) देण्यात आल ेआहे. आिश्यक 
कागदपत्राींची पतूाता करुन सदर ४०० विद्यार्थयांना अचर्छात्रितृ्तीचा आचथाक 
लार् देण्याची प्रकक्रया चाल ूआहे. 
(५) प्रश्न उद् र्ित नाही.  

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

आहदिासी सांशोधन ि प्रमशक्षण सांस्था (TRTI), पुणे येथे आधथचि 
गैरव्यिहारात दोषी असलेल्या सेिाननितृ्त अधधिाऱ्याांची  

ननयुक्ती िेल्याबाबत 
  

(२९) * १२१५७ श्री.सरेुश धस : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ११३५१ ला हदनाांि    
२८ डडसेंबर, २०२१ रोर्ी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय आहदिासी 
वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) आददिासी विकास विर्ागातील रुपये १०,५०० पेक्षा अचर्क को्ी 
रुपयाींच्या भ्रष्ाचाराबाबत शासनाकडून ननितृ्त न्यायमतूी श्री.गायकिाड याींच्या 
अध्यक्षतखेालील कथीत गरैव्यिहाराची चौकशी करण्यासाठी नेमलेल्हया 
सशमतीने १०० पके्षा अचर्क अचर्कारी ि कमाचाऱयाींिर कारिाई करण्याच े
ननदेश ददलेले आहेत, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्हयास, मा.उच्च न्यायालयाने दोषी अचर्कारी कमाचाऱयाींिर गनु्हे 
दाखल करून कारिाई करण्याबाबत आदेशशत केलेले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्हयास, आचथाक गरैव्यिहारात दोषी असताना पनु्हा तीन िषाानींतर 
शासनाच्या परिानगीशशिाय मानर्नािर ठेिता येत नाही तरीही शासनाची 
कोणतीही परिानगी न घेता दोषी अचर्कारी/ कमाचारी याींची पनु्हा मानर्नािर 
ननयकु्ती करण्यात आली असनू माहे डडसेंबर, २०२१ पासनू त्याींच े मानर्न 
िाढिनू रुपये ४५,००० केले आहे, मानर्नाच्या फरकाची थककत रक्कम 
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शमळण्यासाठी त्याींनी शासनाकड े अनेक तक्रारी केलले्हया असनू आतापयतं 
त्याींना देण्यात आलेले िेतन बा्यस्रोत असल्हयाचे गहृीत र्रुन त े
शासनाकडूनच देण्यात येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, त्याींच्या पिुाग्रहदवूषत कामकाजातील हस्तक्षेपाने त्याींना तथेुन 
काढण्यासाठी आददिासी विर्ागाच्या कमाचाऱ याींमध्ये असींतोष ि रोष ननमााण 
झाला असनू या सींपणूा गरैव्यिहार प्रकरणी जबाबदार असलेले तत्कालीन 
आददिासी आयकु्त, श्री.सींर्ाजी सरकुीं ड े याींच्यासह या गींर्ीर प्रकरणातील 
अचर्कारी ि कमाचाऱयाींना जाणीिपिूाक सहकाया जात असनू सबींचर्त 
आयकु्ताींना सेिाननितृ्तीनींतरही मादहती आयकु्त म्हणनू ननयकु्ती ददली आहे,   
हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने दोषी तत्कालीन आददिासी आयकु्ताींसह अचर्कारी ि 
कमाचाऱयाींिर गनु्हे दाखल करून सींपणूा गरैव्यिहाराची रक्कम जमीन 
महसलूाप्रमाणे िसलु करण्यासाठी कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
अॅड. िे.सी.पाडिी : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) सेिाननितृ्त अचर्कारी/ कमाचारी याींना कीं त्रा्ी तत्िािर ननयकु्ती देण्याबाबत 
शासनाच्या प्रचशलत ननयमानसुार आददिासी सींशोर्न ि प्रशशक्षण सींस्था, पणेु 
याींच्या कायाालयात कामाच्या आिश्यकतनेसुार सेिाननितृ्त अचर्कारी/ कमाचारी 
याींना ननयकु्ती देण्यात आली असनू त्याींना ननयमानसुार देय मानर्न अदा 
करण्यात येत.े ननयकु्त करण्यात आलेल्हया सेिाननितृ्त अचर्कारी याींनी 
मानर्नाच्या फरकाची थककत रक्कम शमळण्याबाबत केलेली विनींती अमान्य 
करण्यात आली असनू यापढेु अशी मागणी करणार नसल्हयाचे लेखी हमीपत्र 
घेण्यात आले आहे.  
(४) कायाालयीन कामकाजाच्या अनषुींगाने कमाचाऱ याींमध्ये असींतोष ि रोष 
असल्हयाबाबत, लेखी तक्रारी प्राप्त झालेल्हया नाहीत. तथावप, श्री.सरकुीं ड ेयाींना 
सेिाननितृ्तीनींतर मादहती आयकु्त या पदािर ननयकु्ती ददली असल्हयाची बाब 
खरी आहे.  
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(५) प्रश्न उद् र्ित नाही. 
(६) प्रश्न उद् र्ित नाही. 

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

राज्यातील अनतिषृ्ट्टीमुळे नुिसानग्रस्त शतेिऱ्याांना भरपाई 
ममळणेबाबत 

  

(३०) * १२८०७ श्री.रणजर्तमसांह मोहहत-ेपाटील : सन्माननीय मदत ि 
पनुिचसन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) राज्यात अनतिषृ्ीमळेु माहे जुल ै त े सप् े्ंबर, २०२१ मध्ये १४ 
जजल्हहयाींमर्ील ४६ लाख ५६ हजार ८६६ शतेकऱयाींच्या शतेीचे नकुसान झाले 
असनू सोलापरु जजल्ह्यात अनतिषृ्ीमळेु ५६ हजार ६४२ हेक््र क्षते्र बाचर्त 
झाले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्हयास, अनतिषृ्ीमळेु झालेल्हया नकुसान र्रपाईची ७५ ्क्के रक्कम 
शतेकऱयाींच्या बँक खात्यात जमा झाली असनू अद्यापही २५ ्क्के रक्कम 
शतेकऱ याींना शमळालेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने नकुसानग्रस्त शतेकऱयाींना उिारीत रक्कम तातडीने 
शमळणेबाबत कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
 श्री.विर्य िडटे्टीिार : (१) खरे आहे. 
(२) शासन ननणाय, महसलू ि िन विर्ाग, ददनाींक १६/०२/२०२२ अन्िये सिा 
जजल्हृयाींना उिाररत २५% मदतीचे िा्प करण्याकरीता रुपये १०३५००.१४ लक्ष 
इतका ननर्ी वितरीत करण्यात आला आहे.  
(३) ि (४) प्रश्न उद् र्ित नाही. 
 

----------------- 
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राज्यातील इतर मागासिगच समार्ासाठीच्या सिलतीांचा अभ्यास 
िरण्यासाठी नेमलेल्या उपसममतीबाबत 

  

(३१) * १२६४२ डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.विर्य ऊफच  भाई धगरिर, श्री.प्रविण दरेिर, 
अॅड.ननरांर्न डािखरे, श्री.नागोराि गाणार, श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.गोवपचांद 
पडळिर, श्री.सदामशि खोत, श्री.चांद्रशखेर बािनिुळे, डॉ.रणजर्त पाटील, 
डॉ.पररणय फुिे, श्री.सरेुश धस, श्री.प्रसाद लाड, श्री.ननलय नाईि, श्री.प्रिीण 
दटिे : सन्माननीय इतर मागास बहुर्न िल्याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
 (१) इतर मागासिगा समाजाच्या आरक्षण ि आतापयतं शासनामाफा त ददल्हया 
जाणाऱया सिलतीींचा ि इतर लार्ाींचा अभ्यास करून पररणामकारक 
कायाान्ियन होण्याच्यादृष्ीने, निीन सिलती लार्ाच्या योजना सरुु 
करण्याबाबत मींबत्रमींडळाला शशफारस करण्यासाठी ददनाींक १६ ऑक््ोबर, २०२० 
रोजी मींबत्रमींडळ उपसशमती गदठत करण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्हयास, मींबत्रमींडळ उपसशमतीची स्थापना होिनू सव्िा िषा होिनूही 
सशमतीच्या ननयशमत बठैका होत नसल्हयाने अद्यापही सशमतीचे कामकाज 
सरुू झाले नाही तसेच सशमतीचा अहिाल शासनास सादर झाला नसनू 
ओबीसी समाजाच्या मागण्या विविर् विर्ागाशी सींबींचर्त असल्हयाने तातडीने 
याबाबत उपसशमतीने ननणाय घेिनू शशफारशी सादर करण्याबाबत कोणती 
कायािाही केली आहे, 
(३) असल्हयास, उक्त सशमतीच्या समन्ियकाींची जबाबदारी असलेल्हया इतर 
मागासिगा (ओबीसी) विर्ागातील सहसचचिाींना या उपसशमतीबद्दल मादहती 
नसल्हयाच े ननदशानास आले असनू सशमतीमर्ील सदस्याींनी राजीनामा 
ददल्हयामळेु त्याींच्या जागी अन्य सदस्याींची उपसशमती सदस्य म्हणून 
नेमणूकही करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, अहिालात सादर करण्यात आलले्हया शशफारशीींचे थोडक्यात 
स्िरूप, अहिाल सादर करण्यास लागणाऱया कालािर्ीची सद्य:जस्थती काय 
आहे, 
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(५) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन शशफारशीींची 
तातडीने अींमलबजािणी करण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(६) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विर्य िडटे्टीिार : (१) होय. 
(२) सदर मींबत्रमींडळ उप सशमतीच्या िेळोिेळी बठैका होऊन सशमतीच्या 
ददनाींक २४/११/२०२० च्या बठैकीत मींबत्रमींडळ उप सशमतीने शशफारशी सादर 
केल्हया असनू सदर शशफारशी सींबींचर्त प्रशासकीय विर्ागाच्या विचारार्ीन 
आहे. 
(३) या मींबत्रमींडळ उप सशमतीच्या समन्ियकाची जबाबदारी असलेल्हया सह 
सचचिाींना या उप सशमतीबद्दल मादहती नसल्हयाची बाब या विर्ागाच्या 
ननदशानास आली नाही. तसेच, या मींबत्रमींडळ उप सशमतीच्या शशफारशी 
ददनाींक २४/११/२०२० रोजी सादर झाल्हयाने आणण तद्नींतर उप सशमतीमर्ील 
एक सदस्य याींनी मींत्री पदाचा राजीनामा ददल्हयाने अन्य सदस्याींची नेमणूक 
करण्याचा प्रश्न उद्र्िलेला नाही. 
(४), (५) ि (६) इतर मागास िगा समाजाच्या सिलती ि लार्ासींबींर्ी 
मींबत्रमींडळ उप सशमतीने ददनाींक २४/११/२०२० रोजी शशफारशी सादर केलेल्हया 
आहेत. सदर शशफारशी सींबींचर्त प्रशासकीय विर्ागाच्या विचारार्ीन आहे. 
 

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

राज्यातील आहदिासी बाांधिाना खािटी अनुदान योर्नेचा  
लाभ ममळण्याबाबत 

  

(३२) * १२५७९ श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.विर्य ऊफच  भाई 
धगरिर, अॅड.ननरांर्न डािखरे, डॉ.पररणय फुिे, श्री.नागोराि गाणार, श्री.ननलय 
नाईि : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १११५० ला हदनाांि २८ डडसेंबर, २०२१ रोर्ी 
हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय आहदिासी वििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यात कोरोना काळात ननमााण झालेल्हया पररजस्थतीमळेु आददिासी 
जमाती सिाात जास्त प्रर्ावित झाल्हया असनू त्याींना खाि्ी अनदुान 
योजनेंतगात अनदुानाचा लार् शमळािा असे ननदेश मा.आददिासी मींत्री याींनी 
ददले असनू त्यानषुींगाने राज्यातील ककती आददिासी कु्ुींबीय शासनाच्या 
खाि्ी योजनेंतगतं लार् शमळण्यास पात्र आहेत, 
(२) असल्हयास, शासनाने ददनाींक ९ सप् े्ंबर, २०२१ रोजी ननगाशमत केलेल्हया 
शासन ननणायामध्ये नमदू केल्हयाप्रमाणे खाि्ी अनदुान योजनेंतगात प्रकल्हप 
कायाालयाींमाफा त मागणी नोंदविण्यात आलले्हया १०,३१,८०० आददिासी 
लार्ार्थयांपकैी समुारे १०,००,०६६ लार्ार्थयांना योजनेचा लार् देण्यात आलेला 
आहे. उिाररत ३१७३४ लार्ार्थयांना योजनेचा लार् देण्याची कायािाहीची 
सद्य:जस्थती काय आहे, 
(३) असल्हयास, आददिासी लार्ार्थयांना िा्प करण्यात आलेल्हया खाि्ी कक् 
मर्ील र्ान्य अत्यींत ननकृष् दजााच ेअसल्हयाचे ननदशानास आल ेआहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, शासनाने खाि्ी अनदुान योजनेंतगात अनसुचूचत जमाती 
बाींर्िासाठी सन २०२१-२०२२ करीता ककती रुपयाींची आचथाक तरतदू केली 
आहे, 
(५) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
त्यानषुींगाने खाि्ी योजनेंतगात लार्ार्थयांचे सिेक्षण करुन सदर योजनेचा 
लार् न शमळालेल्हया उिाररत लार्ार्थयांना तात्काळ लार् शमळािा ि सदर कक् 
मर्ील अन्नर्ान्याचा दजाा सरु्ारण्याच्यादृष्ीने कोणती कायािाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
अॅड. िे.सी.पाडिी : (१) ि (२) ददनाींक ०९/०९/२०२० रोजीचे शासन 
ननणायान्िये एकूण ११.५५ लक्ष अनसुचूचत जमातीच्या कु्ुींबीयाींना खाि्ी 
योजनेचा लार् देणेबाबत ननणाय घेण्यात आलेला आहे. त्यानसुार DBT 
करीता ११,६३,२६४ अजा प्राप्त झाले असनू त्यापकैी आयकु्त कायाालयाकडून 
एकूण १०,९८,९६९ अजांना मींजुरी देण्यात आली असनू एकूण १०,७१,७७४ 
आददिासी कु्ुींबबयाींना खाि्ी अनदुान योजनेचा लार् देण्यात आलेला आहे. 
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तसेच खाि्ी कक् करीता प्रकल्हप कायाालयाकडून एकूण १०,७२,५९५ 
लार्ार्थयांची ननिड करण्यात येऊन १०,२२,९४५ लार्ार्थयांना कक् िा्प 
करण्यात आलेले आहे. उिारीत लार्ार्थयांना DBT ि कक् िा्प करण्याची 
कायािाही सरुू आहे. 
(३) ज्या दठकाणी परुिठादाराकडून खराब खाि्ी कक्चा परुिठा झालेला होता 
अशा दठकाणी करारनाम्यातील अ्ी शतीनसुार खराब खाि्ी कक् बदलनू 
देणेबाबत आददिासी विकास महामींडळाने िेळीच परुिठादाराला ननदेश ददल े
होत.े त्यानसुार परुिठादाराकडून खराब खाि्ी कक् बदलिनू चाींगले खाि्ी 
कक्चा परुिठा करण्यात आलेला आहे. 
(४) खाि्ी योजनेसोठी सन २०२१-२०२२ करीता रुपये ३०० को्ीची तरतदू 
करण्यात आली आहे. 
(५) ज्या दठकाणी ननकृष् दजााच्या खाि्ी कक्च ेपरुिठा झालेला होता. त्या 
दठकाणी सदर कक् त्िररत बदलनू देणेबाबत सींबींचर्त परुिठादारासोबत 
झालेल्हया करारनाम्यानसुार त े तात्काळ बदलनू देण्याची कायािाही करण्यात 
आलेली आहे. तसेच काही दठकाणी सदर खाि्ी कक् परुिठा करताना विलींब 
झाला असनू त्याचा करारनाम्यानसुार प्राप्त झालेल्हया बबलापकैी विलींबाने 
परुिठा झालेल्हया खाि्ी कक्िर करारनाम्यातील अ्ी शतीनसुार दींड 
आकारण्याची कायािाही करण्यात आलेली आहे.  
(६) प्रश्न उद् र्ित नाही. 

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

िधाच जर्ल््यातील वपिाांचे बोंडअळी ि खोडिीडीच्या प्रादभूािाचमळेु 
नुिसान झालेल्या शतेिऱ्याांना भरपाई ममळणेबाबत 

  

(३३) * १२३०८ श्री.रामदास आांबटिर, श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय 
आपत्ती व्यिस्थापन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िर्ाा जजल्ह्यातील (िर्ाा, सेल,ू देिळी, आिी, आष्ी, काींरजा, दहींगणघा्, 
समदु्रपरू) तालकु्यात सन २०२० मध्ये बोंडअळी ि खोडकीडीच्या प्रादरू्ािाामळेू 
१,१७,०६९ हेक््र क्षेत्राच्या वपकाींचे नकुसान होिनू सदर नकुसान र्रपाई 
आपत्ती ननिारण ननर्ीतनू शमळण्यासींबींर्ी मा.जजल्हहाचर्कारी याींनी माहे जुल,ै 
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२०२१ रोजी शासनाकड े प्रस्ताि सादर करूनही अद्याप नकुसान र्रपाई 
शमळाली नसल्हयाचे ददनाींक ४ डडसेंबर, २०२१ रोजी िा त्यासमुारास ननदशानास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने सदर नकुसान र्रपाई शमळण्याबाबतचा प्रस्ताि 
शासनाने तातडीने मींजूर करून शतेकऱयाींना त्िरीत ननर्ी उपलब्र् करुन 
देण्याच्यादृष्ीने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.विर्य िडटे्टीिार : (१) खरे आहे. 
(२) ि (३) नागपरू ि अमरािती विर्ागातील जजल्हहयाींमध्ये माहे ऑगस्् त े
ऑक््ोबर, २०२० या कालािर्ीत सततच्या पािसामळेु विविर् वपकाींिर रोगाचा 
प्रादरु्ााि तसेच अिेळी पाऊस यामळेु बाचर्त झालेल्हया समुारे १४.४५ लक्ष 
हेक््र शतेीवपकाींच्या नकुसानीकररता मदत देण्याबाबतचे प्रस्ताि शासनास 
प्राप्त झाल े होत.े तथावप, राज्याच्या आचथाक पररजस्थतीमळेु ननकषाबाहेरील 
मदतीकररता ननर्ी उपलब्र् करून देता येणे शक्य झाले नाही.  
 ----------------- 
  

राज्यातील आहदिासी विद्यार्थयाांच्या िसनतगहृािररता  
स्िांतत्र इमारत बाांधण्याबाबत 

  

(३४) * १२५२२ श्री.अमभजर्त िांर्ारी : सन्माननीय आहदिासी वििास मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात आददिासी विद्यार्थयांसाठी समुारे ५०० िसनतगहेृ असनू यापकैी 
समुारे २०० िसनतगहेृ ही र्ाड्याच्या इमारतीत असल्हयामळेु र्ाड्यापो्ी 
शासनाला को्यिर्ी रुपये र्रािे लागत असल्हयाचे माहे डडसेंबर, २०२१ मध्ये 
िा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन उक्त २०० आददिासी 
िसनतगहृासाठी स्िींतत्र इमारत बाींर्ण्यासाठी कोणती कायािाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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अॅड. िे.सी.पाडिी : (१) अींशत: खरे आहे. 
 राज्यात आददिासी विद्यार्थयांसाठी एकूण मलुा-मलुीींचे ४८२ िसनतगहेृ 
कायारत आहेत. त्यापकैी २०६ िसनतगहेृ ही शासकीय इमारतीत तर २७६ 
िसनतगहेृ ही र्ाडतेत्िािरील इमारतीत कायारत आहेत. 
(२) सद्य:जस्थतीत र्ाडतेत्िािरील िसनतगहृाींपकैी २५ िसनतगहृाींची बाींर्काम े
पणूा करण्यात आली असनू ४० िसनतगहृाींची बाींर्कामे प्रगतीपथािर आहेत. 
त्याचप्रमाणे ३३ िसनतगहृाींची इमारत बाींर्काम ेप्रस्तावित आहेत. 
 विर्ागास प्राप्त होणाऱया ननर्ीच्या उपलब्र्तनेसुार ्प्प्या्प्प्याने 
सदर िसनतगहृाींसाठी इमारत बाींर्कामे हाती घेण्याचे ननयोजजत आहे. 
(३) प्रश्न उद् र्ित नाही. 

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

िोिणातील नुिसानग्रस्त आांबा बागायतदार शतेिऱ्याांना आधथचि  
मदत तसेच िर्चमाफी देण्याबाबत 

  

(३५) * ११९११ श्री.सनुनल मशांदे : सन्माननीय मदत ि पनुिचसन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) चक्रीिादळे, अिकाळी पाऊस आणण कोरोना यामळेु गत दोन िषाापासनू 
कोकणातील आींब्यासह अन्य वपकाींचे मोठ्या प्रमाणािर नकुसान झाले असनू 
त्याचा विक्रीिरही पररणाम झाल्हयाच े ददनाींक ८ जानेिारी, २०२२ रोजी िा 
त्यासमुारास ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्हयास, नसैचगाक आपत्तीमळेु उद्र्िलेल्हया आचथाक सींक्ामळेु गत पाच 
िषाात अनेक आींबा बागायतदार कजााची परतफेड करु न शकल्हयाने 
सद्य:जस्थतीत त्याींना निीन कजाही शमळत नसल्हयाच ेननदशानास आले आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोकणातील आींबा 
बागायतदार शतेकऱयाींना आचथाक मदत तसेच कजामाफी देण्याबाबत कोणती 
कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.विर्य िडटे्टीिार : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
(३) िारींिार उद्र्िणाऱया नसैचगाक आपत्तीमळेु सींक्ात सापडलेल्हया 
कोकणातील आींबा बागायतदार शतेकऱयाींना आचथाक मदत तसेच कजामाफी 
देण्याबाबत शासनाची स्ितींत्र योजना िा ननणाय नाही. तथावप, नसैचगाक 
आपत्तीमळेु सींक्ात सापडलेल्हया सिाच अल्हपमदुत कजादार शतेकऱयाींना 
आचथाक मदत तसेच कजामाफी देण्याबाबत सहकार, पणन ि िस्त्रोद्योग 
विर्ाग, शासन ननणाय, ददनाींक २७/०३/२०१७ अन्िये राज्यातील माहे नोव्हेंबर 
२०१४ ि फेब्रिुारी-माचा, २०१५ मध्ये झालेल्हया अिकाळी पाऊस ि गारपी् 
यामळेु नकुसान झालेल्हया ८५८ शतेकऱयाींच े तीन मदहन्याचे व्याज माफ 
करण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे सहकार, पणन ि िस्त्रोद्योग विर्ाग, 
शासन ननणाय, ददनाींक २३/०८/२०१९ ि २७/०८/२०१९ नसुार रत्नाचगरी 
जजल्ह्यातील जुल,ै २०१९ त ेऑगस््, २०१९ या कालािर्ीत उद्र्िलेल्हया परू 
पररजस्थतीमळेु बाचर्त झालेल्हया खरीप हींगाम २०१९ मर्ील २५३ शतेकरी 
कजादाराींच्या पीक कजाास माफी देण्यात आली आहे. तर सहकार, पणन ि 
िस्त्रोद्योग विर्ाग, शासन ननणाय, ददनाींक २९/०७/२०१५ अन्िये सन २०१४-
१५ या िषााचे सींपणूा नसैचगाक आपत्तीमळेु बाचर्त झालेल्हया शतेकऱयाींनी 
घेतलेल्हया अल्हप मदुत कजााचे मध्यम मदुत कजाात रुपाींतर करून जे शतेकरी 
या रुपाींतरीत कजााचा प्रत्येक िावषाक हप्ता बँकेस विदहत मदुतीत परत 
करतील अशात शतेकऱयाींच्या कजाािरी सन २०१५-१६ या िषााचे सींपणूा व्याज 
ि त्यापढुील चार िषााच े६% दराने होणारे व्याज शासनामाफा त शतेकऱयाींच्या 
ितीने सींबींचर्त बँकाींना अदा करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. 
 तसेच नसैचगाक आपत्तीमळेु शतेीवपकाींचे नकुसान झालेल्हया ि 
ननकषानसुार पात्र असलेल्हया प्रकरणी बाचर्त शतेकऱयाींना राज्य आपत्ती 
प्रनतसाद ननर्ीच्या अथिा यासह राज्य शासनाच्या िाढीि दराने िेळोिेळी 
मदत देण्यात आलेली आहे. 
(४) प्रश्न उद् र्ित नाही. 
 

----------------- 
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घाटघर (ता.शहापूर, जर्.ठाणे) येथील र्लविद्युत प्रिल्पातील ररक्त 
पदाांिर प्रिल्पग्रस्ताांना सामािून घेण्याबाबत 

  

(३६) * १२९१५ श्री.प्रसाद लाड, श्री.र्यांत पाटील : सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) घा्घर (ता.शहापरू, जज.ठाणे) येथील जलविद्यतु महाननशमाती कीं पनीतील 
एकूण १४२ मींजूर कमाचारी पदाींपकैी ११४ कमाचारी कायारत असनू २८ पदे 
मागील बऱयाच काळापासनू ररक्त आहेत, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्हयास, नाशशक येथे महाननशमाती कीं पनीच्याितीने ३ िषांचे 
बी.्ी.आर.आय. प्रशशक्षण पणूा केलेल्हया ११ प्रकल्हपग्रस्ताींना कायम नोकरीत 
घेतले जात नाही तोपयतं त्याींना कीं त्रा्ी कामगार म्हणून काम द्यािे, अशी 
मागणी घा्घर प्रकल्हपग्रस्त सींघषा सशमतीच्या अध्यक्षाींनी सींघ्नेच्या ितीने 
घा्घर जलविद्यतु प्रकल्हप ठाणे क्र. ३ चे कायाकारी अशर्यींता याींच्याकड े
लेखी ननिेदनाद्िारे केली असनू उक्त प्रकरणी १० ददिसात ननणाय देण्याच े
आश्िासन ददलेले असताना आजशमतीस कोणतीही कारिाई महावितरण 
कीं पनीकडून करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, घा्घर विद्यतु महाननशमाती कीं पनीत ररक्त असलेल्हया सदरहू 
२८ जागाींिर या प्रकल्हपात बाचर्त झालले्हया २८ प्रकल्हपग्रस्ताींना सामािनू 
घ्यािे यासाठी सींघषा सरुू असनू उक्त प्रकल्हप ददनाींक २ नोव्हेंबर, २०२१ रोजी 
बींद करण्याबाबत आींदोलन करण्यात आले होत े तसेच ददनाींक १७ डडसेंबर, 
२०२१ रोजी घा्घर प्रकल्हप कायाालयासमोर बेमदुत उपोषणाला बसण्याचा 
इशाराही प्रकल्हपग्रस्ताींनी ददलेला होता, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, त्यानषुींगाने सदरहू २८ ररक्त पदाींिर प्रकल्हपग्रस्ताींची 
र्रती आजशमतीस न करण्याची सिासार्ारण कारणे काय आहेत तसेच सदर 
ररक्त पदे तात्काळ र्रण्याच्यादृष्ीने कोणती कायािाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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डॉ. नननतन राऊत : (१) घा्घर जलविद्यतु कें द्र येथे ददनाींक ३१/०१/२०२२ 
पयतं महाननशमाती कीं पनीच्या एकूण ९२ मींजूर पदाींपकैी सध्या ५५ कमाचारी 
कायारत असनू विविर् सींिगाातील ३७ पदे ररक्त आहेत. 
(२) ि (३) घा्घर जलविद्यतु कें द्राची उर्ारणी महाराषर शासनाने जलसींपदा 
विर्ागामाफा त केलेली असनू सदर जलविद्यतु कें द्र हे र्ाडतेत्िािर 
चालविण्यासाठी महाननशमाती कीं पनीकड े सोपविलेले आहे. तसेच कें द्राची 
उर्ारणी करण्यासाठी महाननशमाती कीं पनीतफे जमीन सींपाददत करण्यात 
आलेली नसल्हयाने घा्घर उदींचन जलविद्यतु कें द्रामळेु बाचर्त झालेले 
प्रकल्हपग्रस्त हे महाननशमाती कीं पनीचे प्रकल्हपग्रस्त नाहीत. सदर प्रकल्हपग्रस्ताींना 
महाननशमाती कीं पनीच्या सामाजजक उत्तरदानयत्ि योजनेखाली नाशशक येचथल 
बी.्ी.आर.आय. प्रशशक्षण कें द्रात सक्षम करण्याच्या हेतनेू प्रशशक्षण देण्यात 
आल े होत.े महाननशमाती कीं पनीचे पात्र प्रकल्हपग्रस्त ठरविण्यासाठीचे ननकष, 
घा्घर जलविद्यतु कें द्र, चोंढे प्रकल्हपग्रस्त उमेदिार पणूा करु शकत नसल्हयाने 
त्याींना प्रगत कुशल प्रशशक्षणाथी म्हणून रुजू करुन घेता येत नसल्हयाचे 
महाननशमाती कीं पनीने िेळोिेळी ददनाींक ०५/०२/२०२१ च्या पत्रान्िये कायाकारी 
अशर्यींता, घा्घर जलविद्यतु कें द्र आणण ददनाींक २३/०७/२०२१ ि ददनाींक 
२०/१२/२०२१ च्या पत्राींन्िये मखु्य अशर्यींता (निीकरणीय ऊजाा) याींच्यामाफा त 
सदरील प्रकल्हपग्रस्ताींना कळविले आहे.  
(४) महाननशमाती कीं पनीतील ररक्त पदे त्याींच्याद्िारे अींमलात असलेल्हया 
र्ोरणानसुार र्रण्यात येतात. 
(५) प्रश्न उद् र्ित नाही. 

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

राज्यातील महावितरण िां पनीच ेविभार्न िरण्याबाबत 
  

(३७) * १२३७५ श्री.चांद्रशखेर बािनिुळे : सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील महावितरण कीं पनीींतगात कृषक ि अकृषक ग्राहकाींकररता 
विर्ागिार उपकीं पन्या स्िरूपात विर्ाजन करण्याबाबत प्रस्ताि तयार 
करण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, महावितरण कीं पनीची ग्राहकाींकड े ७२ हजार करोड एिढ्या 
रकमेची थकबाकी असनू यात माहे सप् े्ंबर, २०२० मध्ये िा त्यादरम्यान 
४४.५१ लक्ष शतेकऱयाींची ४५,८०४ करोड रूपये थकबाकी असल्हयाचे ननदशानास 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, महावितरण विर्ागातील थकबाकीमळेु होणाऱया नकुसानामळेु 
आईएमएन नी दोन कीं पनीचे विर्ाजन करून एक कीं पनी ननयशमत ग्राहक, 
घरेल,ु व्यिसानयक, औद्योचगक, स्थाननक सींस्था यातील ग्राहकाींना िीज 
वितरण करेल तथा दसुरी कीं पनी फक्त शतेकऱयाींना लागणारे िीज वितरण 
करेल असा प्रस्ताि तयार करून शासनास सादर करण्यात आला आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने उक्त प्रस्तािाला सरु्ाररत रूप देिनू पनुसाादर 
करणेसाठी महावितरण कीं पनीद्िारा एजन्सीची ननयकु्ती करण्याबाबत कोणती 
कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
डॉ. नननतन राऊत : (१) हे खरे नाही. 
 ऊजाा विर्ागाद्िारे असा प्रस्ताि सद्य:जस्थतीत तयार करण्यात 
आलेला नाही. 
(२) हे अींशत: खरे आहे. महावितरणची माहे सप् े्ंबर, २०२० अखेरची (लघदुाब 
ि उच्चदाब चाल ू िीज ग्राहक आणण कायमस्िरूपी िीज परुिठा खींडीत 
केलेल्हया) ग्राहकाींची एकूण थकबाकी रुपये ७१,०४४ को्ी एिढी होती. तसेच, 
माहे सप् े्ंबर, २०२० अखेर ४४,४९,६०१ कृषी ग्राहकाींची रुपये ४५,८०२ को्ी 
रूपये थकबाकी होती. 
(३) विर्ागाच्या जतन अशर्लेख्यात असा प्रस्ताि आढळला नाही. 
(४) प्रश्न उद् र्ित नाही. 
(५) प्रश्न उद् र्ित नाही. 
 

----------------- 
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औरांगाबाद िृषी उत्पन्न बार्ार सममतीच्या जर्न्सी येथील र्मीन विक्री 
प्रिरणी गैरव्यिहार झाल्याबाबत 

  

(३८) * ११९९७ श्री.अांबादास दानिे : सन्माननीय पणन मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) औरींगाबाद कृषी उत्पन्न बाजार सशमतीच्या जजन्सी येथील जमीन विक्री 
प्रकरणात गरैव्यिहार झाल्हयाप्रकरणी चौकशीसाठी जजल्हहा प्रशासनाने पाच 
सदस्यीय सशमती स्थापन केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर पाच सदस्यीय सशमतीने उक्त प्रकरणाची चौकशी करुन 
त्याबाबतचा चौकशी अहिाल शासनास सादर केला आहे काय, 
(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, त्यानषुींगाने उक्त सशमतीच्या चौकशी अहिालानसुार 
दोषी आढळून आलेल्हया सींबींचर्ताींविरुध्द कोणती कारिाई केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री.शामराि ऊफच  बाळासाहेब पाटील : (१) होय. महसूल ि िन विर्ागाच्या 
ददनाींक १७/१२/२०२१ रोजीच्या पत्रान्िये ददलेल्हया ननदेशानसुार औरींगाबाद कृषी 
उत्पन्न बाजार सशमतीच्या जजन्सी येथील जमीन विक्री प्रकरणी गरैव्यिहार 
झाल्हयाच्या तक्रारीची चौकशी करण्यासाठी जजल्हहाचर्कारी, औरींगाबाद याींनी 
ददनाींक ३०/१२/२०२१ रोजीच्या आदेशान्िये अपर जजल्हहाचर्कारी, औरींगाबाद 
याींचे अध्यक्षतखेाली पाच सदस्यीय सशमती गठीत केली आहे. 
(२) नाही. तथावप, मा.मींत्री (महसलू) याींचेकडील महाराषर जमीन महसलू 
सींदहता, १९६६ च्या कलम २५८ नसुार पनुविालोकन अजा प्रकरणी ददनाींक 
०८/०२/२०२२ रोजीच्या आदेशान्िये महसलू ि िन विर्ाग, क्र. जमीन-२०२१/ 
प्र.क्र.१४०/ ज-७, ददनाींक १७/१२/२०२१ रोजीच्या ननदेशाच्या अींमलबजािणीस 
प्रकरणाच्या अींनतम ननणायापयतं स्थचगती देण्यात आली आहे. 
(३) ि (४) प्रश्न उद् र्ित नाही. 

----------------- 
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परभणी ि हहांगोली जर्ल््यातील अििाळी पाऊस ि गारवपटीमुळे रब्बी 
वपिाांच ेनुिसान झालेल्या शतेिऱ्याांना आधथचि मदत देण्याबाबत 

  

(३९) * १२३०६ श्री.विप्लि बार्ोररया : सन्माननीय मदत ि पनुिचसन मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) परर्णी ि दहींगोली जजल्ह्यात माहे नोव्हेंबर ि डडसेंबर, २०२१ मध्ये 
आलेल्हया अिकाळी पाऊस ि गारवप्ीमळेु रब्बी वपकाींचे मोठ्या प्रमाणात 
नकुसान झाले असनू नकुसानीचे पींचनामे अद्यापपयतं पणूा करण्यात आलेले 
नाहीत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने नकुसानग्रस्ताींना तातडीने आचथाक मदत देण्याबाबत 
कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.विर्य िडटे्टीिार : (१) हे खरे नाही, जजल्हहाचर्कारी परर्णी ि दहींगोली 
याींच्या प्राप्त मादहतीनसुार माहे नोव्हेंबर ि डडसेंबर, २०२१ मध्ये िा 
त्यादरम्यान अिकाळी पाऊस ि गारवप्ीमळेु रब्बी वपकाींचे नकुसान झालेले 
नाही. 
(२) ि (३) प्रश्न उद् र्ित नाही. 

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

साांगली जर्ल््यात अििाळी पािसामुळे वपिाांच ेनुिसान झालेल्या 
शतेिऱ्याांना भरपाई देण्याबाबत 

  

(४०) * १२०१८ श्री.अरुण लाड : सन्माननीय मदत ि पनुिचसन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) साींगली जजल्ह्यात ददनाींक ५ ि ६ डडसेंबर, २०२१ रोजी िा त्यासमुारास 
झालेल्हया अिकाळी पािसामळेु द्राक्ष, हरर्रा ि र्ाजीपाल्हयासह ११९३९ हेक््र 
क्षेत्रातील वपकाींचे ५०% पेक्षा जास्त नकुसान झाले असनू सिााचर्क नकुसान 
१०,६३९ हेक््रिरील द्राक्ष बागाींचे झाल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, उक्त नकुसानीच े पींचनामे करुन आपतग्रस्त शतेकऱयाींना 
त्िरीत नकुसानर्रपाई शमळािी अशी मागणी शतेकऱयाींनी तसेच तथेील 
सींबींचर्त लोकप्रनतननर्ीींनी शासनाकड ेकेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने साींगली जजल्ह्यातील शतेकऱयाींना नकुसान र्रपाई 
देण्याकरीता कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.विर्य िडटे्टीिार : (१) ि (२) होय, हे खरे आहे. 
(३) ि (४) माहे डडसेंबर, २०२१ मध्ये अिेळी ि अनतिषृ्ीमळेु शतेीवपकाींच्या ि 
फळवपकाींच्या नकुसानीचा सींयकु्त अहिाल जजल्हहाचर्कारी, साींगली याींनी 
विर्ागीय आयकु्त, पणेु याींना सादर केला असनू सिा विर्ागीय आयकु्त 
याींचेकडुन याबाबत विदहत नमनु्यात अहिाल शासनास प्राप्त झाल्हयािर 
त्याची पडताळणी करुन मदतीची रक्कम देण्याबाबत ननणाय घेण्यात येईल. 
  

----------------- 
  
राज्यातील ऊस उत्पादि शतेिऱ्याांच्या खात्यािर एफआरपीची रक्िम 

ननयोजर्त िेळेत र्मा िरण्याबाबत 
  

(४१) * ११८४० श्री.सदामशि खोत, श्री.गोवपचांद पडळिर : ताराांकित प्रश्न 
क्रमाांि १०३८७ ला हदनाांि २८ डडसेंबर, २०२१ रोर्ी हदलेल्या उत्तराच्या 
सांदभाचत सन्माननीय सहिार मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ऊस ननयींत्रण कायद्यानसुार हींगामामध्ये गाळप केलेल्हया ऊसाचे १४ 
ददिसात ककमान “एफआरपी” प्रमाणे ऊसाची ककींमत परुिठादाराींना अदा करणे 
प्रत्येक कारखान्यास बींर्नकारक असतानाही या िषीची एफआरपीची (ऊसाची 
रास्त आणण ककफायतशीर ककींमत) रक्कम शतेकऱयाींना अदा करण्यात आली 
नसल्हयामळेु अनेक दठकाणी शतेकऱयाींनी आींदोलने केल्हयाचे माहे डडसेंबर, 
२०२१ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, ननयोजजत िेळेत एफआरपीची रक्कम शतेकऱयाींच्या खात्यािर 
जमा न करणाऱया साखर कारखान्याींिर शासनाने कोणती कारिाई केली, 
तसेच कारिाई करण्याबाबत सींबींचर्त जजल्हहाचर्काऱयाींनी ददलेल्हया ननदेशानसुार 
ककती कारखान्याींिर अद्यापपयतं आरआरसी अींतगात कारिाई करण्यात आली 
आहे, 
(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन ऊस उत्पादक 
शतेकऱयाींच्या खात्यािर एफआरपीची (ऊसाची रास्त आणण ककफायतशीर 
ककींमत) रक्कम ननयोजजत िेळेत जमा करण्याबाबत कोणती कायािाही केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
 

श्री.शामराि ऊफच  बाळासाहेब पाटील : (१) अींशत: खरे आहे. थककत एफआरपी 
शमळणेसींदर्ाात सोलापरू/ कोल्हहापरू विर्ागामध्ये ननिेदने प्राप्त झालेली आहेत.  
(२) हींगाम २०२१-२०२२ मध्ये ज्या कारखान्याींनी ऊस परुिठादार शतेकऱ याींची 
एफआरपी थककत केली आहे, त्या कारखान्याींची सींबींचर्त प्रादेशशक 
सहसींचालक (साखर) याींच्या स्तरािर प्राथशमक सनुािणीची कायािाही चाल ू
आहे. प्रादेशशक सहसींचालक (साखर) याींच्याकडून प्राप्त झालेल्हया 
प्रस्तािानसुार साखर आयकु्तालयाकडून २८ साखर कारखान्याविरूध्द 
आरआरसी आदेश ननगाशमत करण्यासींदर्ाात कारखान्याींची सनुािणी ददनाींक 
२२/०२/२०२२ रोजी ननजश्चत करण्यात आलेली आहे. 
(३) हींगाम २०२१-२०२२ मध्ये एकूण १९१ कारखान्याींनी गळीत केलेले आहे. 
या हींगामाची देय एफआरपी रुपये १९२८८.४४ को्ी असनू साखर कारखाना ि 
ऊस परुिठादार शतेकरी याींच्यातील कराराप्रमाणे रुपये १७२४३.१४ को्ी देय 
आहे. त्यापकैी रुपये १५७१०.८८ को्ी अदा झालेली आहे ि रुपये १५३२.२६ 
को्ी थककत आहे. अदा झालेल्हया एफआरपी प्रमाण ९१.११% आहे. 
(४) प्रश्न उद् र्ित नाही. 
 

----------------- 
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आहदिासी सांशोधन आणण प्रमशक्षण सांस्थेतील गैरव्यिहाराची  
चौिशी िरण्याबाबत 

  

(४२) * १२२५५ श्री.सरेुश धस : सन्माननीय आहदिासी वििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) आददिासी सींशोर्न आणण प्रशशक्षण सींस्था, पणेु याींनी र्माादाय आयकु्त 
कायाालयामाफा त नोंदणीकृत असलेल्हया आददिासी सशक्तीकरण सींस्थेमध्ये 
रुपये ७५ को्ी तसेच ददनाींक १ जानेिारी, २०१८ त े ददनाींक ३१ डडसेंबर, 
२०२० या कालािर्ीत राबविण्यात आलले्हया कौशल्हय विकास प्रशशक्षण 
प्रकल्हपामध्ये रुपये ७० को्ीींचा भ्रष्ाचार केल्हयाचे माहे मे, २०२१ मध्ये िा 
त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्हयास, सदरील भ्रष्ाचाराप्रकरणी ददनाींक ८ एवप्रल, २०२१ रोजी िा 
त्यासमुारास मखु्य सचचि याींना सविस्तर लेखी पत्र देऊनही याबाबत 
कोणतीही कायािाही करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सदर प्रकरणी आयकु्त, आददिासी सींशोर्न ि प्रशशक्षण 
सींस्था, पणेु याींचेकडून ददनाींक १ जानेिारी, २०१८ त े३१ डडसेंबर, २०२० या 
कालािर्ी दरम्यान राबविण्यात आलेल्हया कौशल्हय विकास प्रशशक्षणाबाबतचा 
सविस्तर िस्तजुस्थतीदशाक अहिाल प्राप्त झाला आहे काय, असल्हयास सदर 
अहिालाच्या अनषुींगाने शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
अॅड. िे.सी.पाडिी : (१) ि (२) हे अींशत: खरे आहे. 
 मा.श्री.सरेुश र्स, वि. प. स. याींचे ददनाींक ८ एवप्रल, २०२१ रोजीचे 
सदर विषयाबाबतचे मा.मखु्य सचचि, महाराषर शासन याींना सींबोर्ून 
शलदहलेले ननिेदन शासनास प्राप्त झालेले आहे. 
 सदर प्रकरणी आयकु्त, आददिासी सींशोर्न ि प्रशशक्षण सींस्था, पणेु 
याींचेकडून अहिाल मागविण्यात आलेला आहे. 
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(३) सविस्तर अहिाल शासनास सादर करणेबाबत आयकु्त, आददिासी 
सींशोर्न ि प्रशशक्षण सींस्था, पणेु याींना कळविण्यात आलेले आहे. सदर 
अहिाल प्राप्त होताच या प्रकरणी पढुील योग्य ती कायािाही करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद् र्ित नाही. 

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

राज्यातील शतेिऱ्याांना िर्चमाफीचा लाभ ममळण्याबाबत 
  

(४३) * १२७९७ श्री.रणजर्तमसांह मोहहत-ेपाटील : सन्माननीय सहिार मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महात्मा जोनतराि फुले शतेकरी कजामकु्ती योजनेंतगात राज्य शासनाने 
शतेकऱयाींना २ लाख रुपयापयतंची कजामाफी देण्याच्या घेतलेल्हया ननणायानसुार 
राज्यातील बहुताींश शतेकऱ याींना २ लाखाींपयतंची कजामाफी शमळाली असनू 
अद्यापही राज्यातील समुारे ५ लाख शतेकरी कजामाफीपासनू िींचचत आहेत,    
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, कजामाफीपासनू िींचचत रादहलेल्हया शतेकऱ याींना कजामाफीचा 
लार् देण्यासींदर्ाात सहकार विर्ागाने वित्त विर्ागाकड े प्रस्ताि ददला आहे,   
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सींबींचर्त शतेकऱ याींना 
तात्काळ कजामाफी देण्यासींदर्ाात कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.शामराि ऊफच  बाळासाहेब पाटील : (१) हे खरे नाही. 
(२) होय.  
(३) महात्मा जोनतराि फुले शतेकरी कजामकु्ती योजना २०१९ अींतगात आर्ार 
प्रमाणीकरण झालेल्हया ३२.३९ लाख कजाखात्याींपकैी ३१.७१ लाख 
कजाखात्याींना रुपये २०,२४४ को्ीचा लार् देण्यात आला आहे. योजना 
पणूात्िास नेण्याच्या हेतनेू प्रर्ान सचचि (सहकार ि पणन) याींच्या 
अध्यक्षतखेाली ददनाींक ०८/०२/२०२२ ि ददनाींक ११/०२/२०२२ रोजी आढािा 
सर्ा घेण्यात आल्हया आहेत.  
(४) प्रश्न उद् र्ित नाही. 

----------------- 
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िृवषपांप िीर् ग्राहिाांसाठी स्ितांत्र िां पनी ननमाचण िरण्याबाबत 
  

(४४) * १२९२३ श्री.प्रसाद लाड, श्री.रामदास आांबटिर : सन्माननीय ऊर्ाच 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) राज्यातील महावितरण कीं पनीची कृवषपींप िीज ग्राहकाींसाठी स्ितींत्र कीं पनी 
करण्याच्या सींदर्ाात गत िषाापासनू प्रकक्रया सरुू असनू त्यासींदर्ाात माहे 
जानेिारी, २०२० च्या पदहल्हया सप्ताहात महाराषर राज्य विद्यतु मींडळ 
कीं पनीच्या सींचालक मींडळाच्या बठैकीमध्ये महावितरणने स्ितींत्र कीं पनी 
करण्याचा ननणाय घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्हयास, महावितरणचे विर्ाजन करून स्ितींत्र कृवषपींप कीं पनी ननमााण 
केली तर शतेकऱयाींना िीज िापराकररता समस्या ननमााण होतील तसेच 
शतेकऱयाींना शमळणारी सबशसडी बींद होईल, त्यामळेु महावितरणच े विर्ाजन 
करण्याच्या ननणायािर िीज कामगार सींघ्नेनी (महाराषर स््े् इलेजक्रशस्ी 
िका सा फेडरेशनी) महावितरण कीं पनीचे अध्यक्ष, व्यिस्थापकीय सींचालक, 
मा.ऊजाामींत्री, मा.ऊजाा राज्यमींत्री, प्रर्ान सचचि ि ऊजाा विर्ाग, मींत्रालय 
आदीींकड ेमाहे जानेिारी, २०२२ रोजी िा त्यादरम्यान सींपािर जाण्याचा इशारा 
ददल्हयाच्या आशयाच ेपत्र सादर केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, ग्राहक दहताकरीता महावितरण कीं पनीचे कृवषपींप िीज 
कीं पनीमध्ये विर्ाजन न करण्याबाबत शासनाचे र्ोरण काय आहे, 
(४) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने राज्यातील महावितरणचे विर्ाजन करून स्ितींत्र कीं पनी 
ननमााण करण्याचा ननणाय मागे घेण्याच्यादृष्ीने कोणती कायािाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
डॉ. नननतन राऊत : (१) महाराषर राज्य विद्यतु मींडळ सतु्रर्ारी कीं पनीच्या 
सींचालक मींडळाच्या ददनाींक ०४/०९/२०१९ रोजी झालेल्हया बठैकीमध्ये 
राज्यातील कृवषपींप िीज ग्राहकाींकररता स्ितींत्र कीं पनी स्थापन करण्याच्या 
दृष्ीन ेव्यिहायातचेा अभ्यास करण्याकरीता तज्ञ सशमती गदठत करण्याबाबत 
शासनाकड े प्रस्ताि सादर करण्याच्या ठरािाच्या अनषुींगाने ऊजाा विर्ागास 
प्रस्ताि प्राप्त झाला आहे. 
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(२) हे अींशत: खरे आहे. 
 सरचच्णीस, महाराषर स््े् इलेजक्रशस्ी िका सा फेडरेशन याींचे ददनाींक 
१२/०१/२०२२ च े पत्र महावितरण कीं पनीस प्राप्त झाले असनू सदर पत्रात 
सींघ्नेने सींपािर जाण्याचा इशारा ददलेला नाही. 
(३) राज्यातील कृवषपींप िीज ग्राहकाींकररता स्ितींत्र कीं पनी स्थापन 
करण्याच्यादृष्ीन ेव्यिहायातचेा अभ्यास करण्याकररता शासनाने अद्याप तज्ञ 
सशमती गदठत केलेली नाही. 
(४) प्रश्न उद् र्ित नाही. 
(५) प्रश्न उद् र्ित नाही. 

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

िृषीपांप ग्राहिाांच्या िीर् पुरिठ्यासांदभाचतील विविध मागण्याांबाबत  

(४५) * १२६५७ श्री.अरुण लाड : सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  

(१) कोल्हहापरू येथील महावितरण कीं पनीच्या कायाालयासमोर विद्यतु 
वितरणासींदर्ाात महाराषर राज्य इररगेशन फेडरेशनच्याितीने 
मा.लोकप्रनतननर्ीींच्या मागादशानाखाली आींदोलन करण्यात आल्हयाचे ददनाींक   
२० डडसेंबर, २०२१ रोजी िा त्यासमुारास ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 

(२) असल्हयास, सदर आींदोलनात कृवषपींपाचे सिलतीचे दर ननजश्चत करणे, 
उपसा शस ींचन योजनाींची सबशसडी पिूीप्रमाणे सरुु करणे, कृवषपींपाचा 
िीजपरुिठा थकबाकीच्या कारणास्ति तोडू नये तसेच चुकीची आलेली विद्यतु 
देयके सरु्ारीत करण्यात येिनू िाजिी दराने देयके आकारािीत, राज्यात 
विद्यतु महावितरणचे कृषी ग्राहक ककती आहेत, महावितरण कीं पनीकड ेउच्च 
ि लघदुाब तत्िािर चालणाऱया सहकारी पाणीपरुिठा सींस्था ककती आहेत 
त्याचप्रमाणे मागील आलेल्हया महापरुामध्ये बडुालेले िीज मी्र 
बसविण्याबाबत शासनाचे र्ोरण काय आहे ि कृषी सींजीिनी योजनेत जमा 
झालेली रक्कम इत्यादी मादहती उपलब्र् करुन देण्याबाबत सदर 
ननिेदनाद्िारे फेडरेशनने मागणी केली असल्हयाचेही माहे डडसेंबर, २०२१ मध्ये 
िा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हेही खरे आहे काय, 
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(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने विद्यतु वितरणाींसींदर्ाात केलेल्हया मागण्या पणूा 
होण्याच्यादृष्ीने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. नननतन राऊत : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे अींशत: खरे आहे. 
(३) राज्यातील विविर् िगािारीतील ग्राहकाींचे विजदर ठरविण्याचे सींपणूा 
अचर्कार महाराषर विद्यतु ननयामक आयोगास आहेत. सद्य:जस्थतीत लघदुाब 
कृवषपींप ग्राहकाींना शासनामाफा त देण्यात येणारी िीजदर सिलत ऑगस््, 
२०१२ पासनू कायम ठेिण्यात आली आहे. सन २०२१-२०२२ करीता लघदुाब 
कृषीपींप ग्राहकाींना रुपये ३.२९ प्रनत यनुन् इतका दर आयोगामाफा त ननजश्चत 
केला आहे. सदर ग्राहकाींना शासनामाफा त सरासरी रुपये १.८० प्रनत यनुन् 
इतकी सिलत देण्यात येत.े ददनाींक ३१/०१/२०१९ च्या शासन ननणायान्िये 
उच्चदाब उपसा जलशसींचन योजना ग्राहकाींना नोव्हेंबर, २०१६ त ेमाचा, २०२० 
पयतं रुपये १.१६ प्रनत यनुन् इतका सिलतीचा दर ननजश्चत केला होता. 
महावितरण कीं पनीद्िारे सदर ग्राहकाींना नोव्हेंबर, २०१६ त ेम,े २०२१ पयतं 
रुपये १.१६ प्रनत यनुन् हा सिलतीचा दर आकारण्यात आला. यापढेुही 
सिलतीचा दर आकारण्याबाबतचा प्रस्ताि शासनाच्या विचारार्ीन आहे.  
 सप् े्ंबर, २०२० अखेर ४४,४९,६०१ कृषीपींप ग्राहकाींकड े रुपये ४५,८०२ 
को्ी इतकी थकबाकी होती. कृवषपींप िीजजोडणी र्ोरण २०२० अींतगात 
ननलेखनाद्िारे ि व्याज ि विलींब आकारात सू्  देिनू सरु्ाररत थकबाकी 
रूपये ३०,७०६ को्ी इतकी ननजश्चत करण्यात आली. सदर र्ोरणाींतगात 
एवप्रल, २०२१ त ेमाचा, २०२४ पयतं सरु्ाररत थकबाकी र्रल्हयास पदहल्हया िषी 
र्रलेल्हया सरु्ाररत थकबाकी रकमेिर ५०% सु्  दसुऱया िषी र्रलेल्हया 
रकमेिर ३०% सु्  ि नतसऱया िषी र्रलेल्हया रकमेिर २०% सु्  देण्यात 
येणार आहे. यासाठी ग्राहकाींना सप् े्ंबर, २०२० पासनूचे चाल ू िीज देयक 
र्रणे क्रमप्राप्त आहे. परींत ु िारींिार विनींती करूनही चाल ू िीज देयक न 
र्रणाऱया कृषी ग्राहकाींचा िीजपरुिठा नाईलाजास्ति खींडीत करािा लागतो. 
महावितरण कीं पनीकड ेउच्चदाब उपसा जलशसींचन योजनाींचे समुारे ९३० ग्राहक 
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असनू लघदुाब उपसा जलशसींचन योजनाींचे समुारे ८७३ ग्राहक आहेत. त्यापकैी 
कोल्हहापरू पररमींडळाींतगात उच्चदाब उपसा जलशसींचन योजनाींचे ६४१ ग्राहक 
असनू लघदुाब उपसा जलशसींचन योजनाींचे ६६७ ग्राहक आहेत. 
 कोल्हहापरू पररमींडळाींतगात कोल्हहापरू ि साींगली जजल्ह्यामध्ये 
महापरुामध्ये बडुालेले िीज मी्र उपलब्र्तनेसुार बदलणेचे काम चाल ूअसनू 
आतापयतं १८८४ मी्सा बदलणेत आले आहेत. नसैचगाक आपत्तीमळेु नकुसान 
झालेले शम्र विनामलु्हय बदलविण्यात येतात.  
 मखु्यमींत्री कृषी सींजीिनी योजना २०१७ अींतगात ७,३५,२८२ कृषी 
ग्राहकाींनी र्ाग घेिनू ददनाींक ३०/०८/२०१८ अखेर एकूण रुपये ५३३.४३ को्ी 
इतका र्रणा केला आहे. 
(४) प्रश्न उद् र्ित नाही. 
 

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

  
विधान भिन :   श्री.रारे्न्द्र भागित 
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महाराष्ट्र विधानपररषद 
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