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

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

सोमिार, हदनाांि २१ माचच, २०२२ / फाल्गनु ३०, 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 - २७ 
------------------------------------- 

   

अनुदाननत मागासिगीय िसनतगहृातील अांशिामलन पदिीधर अधधक्षिाांना 
शासन सेिेत सामािून घेण्याबाबत 

   

(१) * ४१४१३  श्री.सधुीर मनुगांटीिार (बल्लारपरू) :  सन्माननीय सामाजर्ि 
न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सामाजिक न् याय व ववशषे सहाय्य ववभागाअींतगगत चालववल् या िाणा-या 
अनदुाननत मागासवगीय वसनतगहृात काम करणा-या अींशकालीन पदवीधर आणण 
पदवीधारक (बी.एड) अधधक्षकाींना शासन सेवेत सामावनू घेण्याबाबत स्थाननक 
लोकप्रनतननधी याींनी प्रधान सधचव, सामाजिक न् यास व ववशषे सहाय्य ववभाग, 
याींच्याकड ेददनाींक २१ िानेवारी, २०२२ रोिी वा त् या समुारास लेखी ननवेदनाव्दारे 
मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल् यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, तद् नसुार 
अधधक्षकाींना शासन सेवेत सामावनू घेण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. धनांर्य मुांड े: (१) होय. हे खरे आहे. 
(२) अनदुाननत वसनतगहृातील अधधक्षक हे पद मानधन तत्वावर मींिूर असल्याने 
त्याींना शासन सेवेत सामावनू घेण्याचा प्रश्न उद् भवत नाही.  
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

मागासिगीय विद्याथी मॅहरकोत्तर मशष्ट्यितृ्ती  
योर्नेपासून िांधचत असल्याबाबत 

  

(२) * ४१९५७ श्री.लक्ष्मण र्गताप (धचांचिड) :  सन्माननीय इतर मागास 
बहुर्न िल्याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मागासवगीय ववद्यार्थयाांना महाववद्यालयीन उच्च शशक्षण घेण्यासाठी व 
ववद्यार्थयाांचे गळतीचे प्रमाण कमी होण्याकररता मॅदिकोत्तर शशक्षण शशषयवतृ्ती 
योिना सरुू करण्यात आली असनू कें द्र शासन व राज्य शासनाच्यावतीने सदर 
शशषयवतृ्ती योिनेकररता मोठ्या प्रमाणात ननधीची तरतदू केली िात,े हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सन २०१७ त े २०२१ या कालावधीत कें द्र आणण राज्य 
शासनाकडून प्राप्त झालेल्या ननधीतनू ८८१ को्ी रुपये अखधचगत रादहल्याची बाब 
माहे िानेवारी, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास आली, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मॅदिकोत्तर शशषयवतृ्ती योिनेसाठी प्राप् त तरतदूी पकैी आठश े
को्ीहून अधधक ननधी अखधचगत असतानाही अद्यापही हिारो ववद्यार्थयाांना 
शशषयवतृ्तीच्या लाभापासनू वींधचत राहाव े लागत असल्याची बाब ननदशगनास 
आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, मोठ्या प्रमाणावर शशषयवतृ्तीचा अखधचगत ननधी उपलब्ध 
असतानाही मागासवगीय ववद्यार्थयाांना शशषयवतृ्तीचा लाभ शमळाला नाही 
याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय ननषपन्न झाल े
तद् नषुींगाने शशषयवतृ्तीच्या लाभापासनू वींधचत ठेवणाऱ्या सींबींधधत दोषीींवर 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) असल्यास, राज्यातील मॅदिकेत्तर शशषयवतृ्ती योिनेंतगगत मागासवगीय 
ववद्यार्थयाांना प्रलींबबत शशषयवतृ्तीची रक्कम देण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत?  
 
श्री. विर्य िडटे्टीिार : (१) अींशत: खरे आहे.  
(२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(५) सन २०२१-२२ या आधथगक वषागत इमाव, वविाभि व ववमाप्र या प्रवगागतील 
ववद्यार्थयाांना प्रलींबबत शशषयवतृ्ती / फ्रिशशपसाठी अथगसींकजल्पत असलेला १०० 
्क्के ननधी (रु.१४६४ को्ी) महाडडबी्ी प्रणालीवर ववतरीत करण्यात आला आहे. 
सद्यजस्थतीत सन २०२०-२१ या आधथगक वषागतील रु. ५३० को्ी 
शशषयवतृ्ती/फ्रिशशप प्रलींबबत आहे. तसेच सन २०२१-२२ चे दहवाळी अधधवेशनात 
रुपये १२६० को्ी परुवणी मागणी मींिूर झाली असनू ननधी ववतरणाची कायगवाही 
सरुु आहे. 
(६) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

औसा ि ननलांगा (जर्.लातूर) तालुक्यातील महावितरण  
उपिेद्ाांची क्षमता िाढ िरण्याबाबत 

  

(३) * ४३५६६ श्री.अमभमन्य ु पिार (औसा), श्री.र्यिुमार गोरे (माण), 
श्री.राणार्गर्ीतमसांह पाटील (तळुर्ापरू), श्री.राहूल िुल (दौंड) :  सन्माननीय 
ऊर्ाच मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) औसा व ननलींगा (जि.लातरू) तालकु्यातील महाववतरण ववभागाच्या उप 
कें द्राच्या पररसरातील शतेकऱ् याींच्या शतेीपींपास कमी दाबाने ववदयतु परुवठा होत 
असनू तथेील वादहन्याींवर अनतभार ननमागण झाल्याने ववदयतुपींप सरुळीत चालत 
नाहीत तसेच गावाींना एक ददवसाआड ववदयतु परुवठा होत असल्याची बाब माहे 
िानेवारी, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर उपकें द्राची क्षमता वाढ करण्याच्या कामास मींिूरी देऊन 
काम त्वररत करण्याबाबत औसा ववधानसभा येथील स्थाननक लोकप्रनतननधी 
याींनी सन २०२१ मध्ये ऊिाग मींत्री याींच्याकड े ननवेदनाद्वारे तसेच ददनाींक     
११ डडसेंबर, २०२१ रोिी मा.उपमखु्यमींत्री याींच्या अध्यक्षतखेाली जिल्हाधधकारी, 
लातरू येथे झालेल्या जिल्हा ननयोिन सशमतीच्या आढावा बठैकीत कृषी ऊिाग 
धोरण, २०२० अींतगगत ननधीतनू मींिूरी देण्याबाबत मागणी केली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त ननवेदनाच्या अनषुींगाने उपकें द्राचे काम करण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
डॉ. नननतन राऊत : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
(२) हे अींशत: खरे आहे. 
   लोकप्रनतननधीींकडून अशा आशयाचे पत्र महाववतरण कीं पनीस प्राप्त झाल ेआहे. 
(३) औसा व ननलींगा तालकु्यातील वीि ग्राहकाींना योग्य दाबाने गणुवत्तापवूगक 
अखींडडत वीिपरुवठा करणे शक्य व्हावे यासाठी कृषीपींप वीि िोडणी 
धोरण-२०२० अींतगगत मौिे माळुींब्रा येथे ३३/११ के. व्ही. ५ एमव्हीए क्षमतचे े
नवीन उपकें द्र तसेच सधुारीत ववतरण क्षते्र (RDSS) योिनेअींतगगत तीन नवीन 
३३/११ के. व्ही., ५ एमव्हीए क्षमतचेी उपकें दे्र आणण एकूण पाच ३३/११ के. व्ही. 
उपकें द्रामध्ये अनतररक्त ५ एमव्हीएचे रोदहत्र उभारणे व एक उच्चदाब रोदहत्र 
क्षमतावाढ करण्याबाबतचे ताींबत्रक प्रस्ताव प्रस्ताववत करण्यात आल ेआहेत. 
सधुारीत ववतरण क्षते्र (RDSS) योिनेस मान्यता शमळाल्यानींतर ननधीच्या 
उपलब्धतनेसुार सदर काम ेप्राधान्याने हाती घेण्यात येतील. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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पाांढरििडा आहदिासी वििास प्रिल्प िायाचलयातील  
िमचचाऱयाांनी लाच माधगतल्याबाबत 

  

(४) * ४३८४०  श्री.नामदेि ससाने (उमरखेड) :  सन्माननीय आहदिासी वििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चाींदापरू (जि.यवतमाळ) शाळेच्या सहा कमगचा-याींची मा. न्यायालयाच्या 
आदेशावरुन मींिूर झालेली १ को्ी २७ लाख रुपयाींची देयके काढून देण्यासाठी 
पाींढरकवडा आददवासी ववकास प्रकल्प कायागलयातील दोन कमगचाऱ्याींनी २० लाख 
रुपयाींची लाच माधगतल्याच े ददनाींक १ फेब्रवुारी, २०२२ रोिी वा त्यासमुारास 
ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
ननषपन्न झाल,े तद् नषुींगाने सींबींधधत दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 
अॅड. िे.सी.पाडिी : (१) हे खरे नाही. 
(२) दद.०१.०२.२०२२ रोिीच्या समुारास अशी घ्ना घडली नसल्याने कायगवाहीचा 
प्रश्न उद् भवत नाही. तथावप, सन २०१९ मधील नननावी तक्रारीच्या अनषुींगाने 
प्रस्ततु प्रकरणाची चौकशी करण्याकररता अपर आयकु्त, आददवासी ववकास, 
अमरावती याींच्या दद.११.०२.२०१९ च्या पत्रान्वये श्री.प्रववण इींगळे, सहायक 
आयकु्त (लखेा) (सशमतीप्रमखु), श्री.गिानन गणबावले, सहायक आयकु्त 
(शशक्षण) (सदस्य सधचव), अपर आयकु्त कायागलय, आददवासी ववकास, 
अमरावती व कननषठ शलपीक, एकाजत्मक आददवासी ववकास प्रकल्प, पाींढरकवडा 
याींचा समावेश असलेली चौकशी सशमती गठीत करण्यात आली होती. प्रस्ततु 
प्रकरणी सदरील सशमतीने पढुीलप्रमाणे ननषकषग ददल ेहोत.े  
   i) सदर प्रकरणी कोणतीही लेखी तक्रार प्रकल्प कायागलय, एकाजत्मक 
आददवासी ववकास प्रकल्प, पाींढरकवडा याींच्याकड ेप्राप्त न झाल्याचे ननदगशनास 
आल.े  
  ii) सदर प्रकरणाशी सींबींधधत प्रकल्प कायागलयातील तसेच अनदुाननत 
आश्रमशाळेतील सींबींधधत अधधकारी / कमगचारी याींच्या बयानावरून आधथगक 
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बाबीसींदभागत कोणताही व्यवहार/मागणी/लेखी व तोंडी तक्रार करण्यात आली 
नसल्याचे ननदशगनास आल.े तसेच सींबींधधत कमगचाऱ्याींना त्याींच्या वेतन 
देयकाच्या सवग रकमा थकबाकीसह यापवूीच अदा करण्यात आल्या होत्या. 
   iii) सदर प्रकरणी चौकशी सशमतीस तक्रारीच्या अनषुींगाने काहीही मादहती 
प्राप्त न झाल्याने प्रकरण दप्तरी दाखल करण्याची शशफारस चौकशी सशमतीने 
केली होती.  
(३) प्रश्न उद् भवत नाही.  

----------------- 
  
राज्यातील प्रत्येि जर्ल््याच्या हठिाणी िसनतगहेृ बांद असल्याबाबत 

  

(५) * ४२४८१ श्री.मांगशे चव्हाण (चाळीसगाि) :  सन्माननीय सामाजर्ि न् याय 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात कोरोनाचा प्रादभुागव कमी होताच ववववध क्षेत्र सरुु करण्यात आली 
असनु सामाजिक न्याय ववभागाींतगगत प्रत्येक जिल्हयाच्या दठकाणी असलेली 
वसनतगहेृ अद्यापही बींद असल्याचे ददनाींक १३ सप् े्ंबर, २०२१ रोिी वा 
त्यासमुारास ननदशगनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, वसनतगहृाींमधील ववववध कामाींची कीं त्रा्े देखील यापवूीच सींपली 
असल्याचेही ननदशगनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, वसनतगहेृ सरुु करण्यासींदभागत शासनाला तसा प्रस्ताव 
पाठववण्यात आला असनू लवकरच वसनतगहेृ सरुु होतील अस ेसामाजिक न्याय 
ववभागाच ेआयकु्त याींनी साींधगतले असल्याचेही ननदशगनास आल ेआहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानसुार 
वसनतगहृ सरुु करण्यासींदभागत माहे ऑगस््, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान 
पाठववण्यात आलेल्या प्रस्तावावर कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. धनांर्य मुांड े: (१) अींशत: खरे आहे. मलुाींचे शासकीय वसनतगहृ, रत्नाधगरी 
या वसनतगहृाची इमारत वापरण्यास अयोग्य असल्याने तसेच, पणेु ववभागातील 
१० व औरींगाबाद ववभागातील ५ वसनतगहृाींच्या इमारती स्थाननक प्रशासनाच्या 
ताब्यात असल्याने राज्यातील एकूण १६ वसनतगहेृ सद्यजस्थतीत बींद आहेत.   
(२) होय, भोिन ठेक्याबाबतची ई-ननववदा प्रफ्रक्रया पणूग होईपयांत वसनतगहृातील 
ववद्यार्थयाांसाठी स्थाननक स्तरावर भोिनाची व्यवस्था करण्याच्या सचूना 
आयकु्त, समािकल्याण आयकु्तालय, पणेु याींनी प्रादेशशक उपायकु्त, 
समािकल्याण याींना ददलेल्या आहेत.  
(३) होय.   
(४) ददनाींक ०१ ऑक््ोबर, २०२१ च्या शासन पत्रान्वये ददनाींक ०४ ऑक््ोबर, 
२०२१ पासनू ववभागाींतगगत वसनतगहेृ सरुु करण्याबाबत आयकु्त, समाि कल्याण 
याींना कळववण्यात आल ेआहे. त्यानसुार आयकु्तालयाने सवग प्रादेशशक उपायकु्त 
व सहाय्यक आयकु्त याींना वसनतगहेृ सरुु करण्याच्या सचुना ददलले्या आहेत. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
  
उरण, पनिेल, पेण (जर्.रायगड) तालुक्यातील महामुांबई सेझ िां पनीने 

शतेिऱयाांिडून प्रिल्पािरीता सांपाहदत िेलेल्या  
र्ममनी शतेिऱयाांना परत िरण्याबाबत 

  

(६) * ४२२३७  श्री.सनुील राणे (बोरीिली) :  सन्माननीय उद्योग मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महामुींबई सेझ कीं पनीने उरण, पेण व पनवले तालकु्यातील १०००० हेक््र 
िशमनीवर महामुींबई सझे प्रकल्प उभारण्याची घोषणा करून यासाठी शासनातफे 
महामुींबई सेझ कीं पनीने सन २००५ मध्ये उरण, पनवेल व पेण तालकु्यातील 
शतेकऱ्याींच्या समुारे साडतेीन हिार एकर िशमनी, शमळकती सींपादन करुन 
िशमनी परस्पर स्वत:च्या नावावर करुन घेतल्या असल्याचे ननदशगनास आल े
आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, िशमनी सींपादीत करुन १५ वषाांचा कालावधी उल्ूनही सदर सझे 
प्रकल्प अजस्तत्वात न आल्याने सींपादीत केलेली िमीन शतेकऱ्याींना परत करावी 
अशी मागणी श्री. दत्तात्रये नवाळे, प्रकल्पग्रस्त शतेकरी सामाजिक ववकास 
सींघ्नेचे अध्यक्ष अरुण पा्ील, श्रीमती वषृाली पा्ील याींनी रायगड 
जिल्हाधधकाऱ्याींकड ेमाहे िानेवारी, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान केली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ववकास आयकु्त उद्योग याींनी त्याींच ेददनाींक १६ िून, २००५ 
रोिीच्या आदेशानसुार खरेदी केलले्या िशमनी, शमळकतीचा पींधरा वषाांमध्ये 
वापर न केल्यास अथवा त्या िशमनीवर प्रकल्प उभा न केल्यास सींबींधधत 
शतेकऱ्याींनी मागणी केल्यास त्या िमीन सींबींधधत शतेकऱ्याींना मळू फ्रकींमतीला 
परत करावे लागतील अस ेअध्यादेशात नमदू केल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानसुार 
प्रकल्पासाठी सींपादीत केललेी िमीन शतेकऱ्याींना परत करण्याबाबत कोणती 
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. सभुाष देसाई : (१) महामुींबई ववशषे आधथगक क्षते्र शल. मुींबई याींना मुींबई कुळ 
वदहवा् व शते िशमन अधधननयम, १९४८ (सधुारणा १९९४) मधील कलम 
६३(I)A(II)मधील तरतदुीनसुार ववकास आयकु्त्त (उद्योग) याींच्या ददनाींक 
०८/०८/२००३ व ददनाींक १६/०६/२००५ च्या आदेशान्वये ११६६०.०१ हेक््र शते 
िमीन खरेदी करण्यास तत्वत: मान्यता देण्यात आली आहे.  

रायगड जिल्हयातील उरण, पेण व पनवेल तालकु्याींतील ४५ गावाींतील 
८२५७-७९-३५ हे.आर िमीन एसईझेडकरीता सींपादन करणेकामी भसूींपादन 
अधधननयम १८९४ मधील कलम ४ प्रमाणे प्राथशमक अधधसचूना सन २००६ मध्ये 
शासनाच्या रािपत्रामध्ये प्रशसध्द झाली होती. त्यानींतर सन २००७ मध्ये 
८१३४-९७-९१ हे.आर. िशमनीकरीता कलम ६ ची अधधसचूना सन २००७ मध्ये 
महाराषि शासन रािपत्रात प्रशसध्द झाली होती. 

वरील िशमनीपकैी एकूण ३११३ प्रकरणी भसूींपादन अधधननयम कलम 
११(२) प्रमाणे सींमतीदशगक ननवाड ेिाहीर होऊन त्या ननवाडयाद्वारे १५०४-९१-३४ 
हे.आर िमीन सींपादन करण्यात आलेली आहे व त्या िशमनीचा ताबा महामुींबई 
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सेझ कड े देण्यात आलेला आहे. उवगरीत िमीन भसूींपादनाच्या प्रफ्रक्रयेतनू 
वगळण्यात आलेली आहे.  
    महसलू व वन ववभागाचे दद. १८/०२/२०११ च्या पत्रान्वये सींमती ननवाड े
झालेले क्षेत्र वगळता उवगरीत क्षेत्रातील गाव नमनेू ७/१२ मधील इतर हक्कातील 
भसूींपादनाच ेशरेे काढून ्ाकण्याबाबतचे आदेश ववभागीय आयकु्त कोकण व 
जिल्हाधधकारी, रायगड अशलबाग याींना ददल ेहोत.े त्यानुषींगाने तहसीलदार, पेण 
याींनी ७ गावातील एकूण २६२.१६.९१ हे.आर. क्षेत्राच्या ७/१२ वरील इतर हक्काच े
शरेे कमी केल ेव उवगरीत १७ गावाींचे ७/१२ वर नोंदी न ठेवल्याने इतर हक्कातील 
शरेा कमी करण्याचा प्रश्न उद् भवला नाही. तसेच उरण तालकु्यातील २० 
गावातील ३५९३.६७.६२ हे.आर. इतक्या क्षेत्राच्या ७/१२ वरील इतर हक्कातील शरेे 
कमी करण्यात आल ेआहेत. तसेच पनवेल तालकु्यातील एका गावाचे ९६.६९.२० 
हे.आर. क्षेत्राच्या ७/१२ वरील इतर हक्कातील शरेे कमी करण्यात आल.े 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३), (४) व (५) रायगड जिल्हयातील मुींबई बहुउद्देशीय सेझ ववकशसत 
करण्याकररता कें द्र शासनाने ददनाींक ०८/०८/२००३ रोिी तत्वत: मींिूरी 
ददल्यानींतर पाच वेळा मदुतवाढ देऊनसधु्दा तसेच १५ वषागपेक्षा अधधक कालावधी 
होवनू देखील महामुींबई सझे कीं पनीमाफग त ववशषे आधथगक क्षते्र ववकशसत झालेले 
नाही. ही बाब ववचारात घेता, ज्या शतेकऱ्याींच्या िशमनी सदर ववशषे आधथगक 
क्षेत्राकरीता खरेदी केल्या आहेत, अशा प्रकल्पग्रस्त शतेकऱ्याींनी जिल्हाधधकारी, 
रायगड याींच्याकड ेमुींबई कुळवदहवा् व शते िमीन अधधननयम, १९४८ (सधुारणा 
१९९४) च्या कलम ६३ (१) (अ) मधील तरतदूीनसुार त्याींच्या िशमनी मळू 
फ्रकींमतीला परत करण्याबाबत ववनींती केली आहे. सींबींधधत प्रकल्पग्रस्त 
शतेकऱ्याींकडून प्राप्त झालेल्या ननवेदनावर सनुावणीची प्रक्रीया जिल्हाधधकारी, 
रायगड याींच्या स्तरावर सरुु आहे. 

----------------- 
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शहापूर (जर्.ठाणे) तालुक्यातील आहदिासी पाडयाांसाठी मुलभूत 
सोयी-सुविधा उपलब्ध िरण्याबाबत 

  

(७) * ४११६१  श्री.दौलत दरोडा (शहापरू), श्री.विनोद ननिोल े(डहाण)ू, श्री.रार्ेश 
रघनुाथ पाटील (बोईसर), श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा) :  सन्माननीय 
आहदिासी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शहापरू (जि. ठाणे) तालकु्यातील बोरशतेी, पोढ्याचा पाडा, लोभीपाडा, 
साकडगाव, तळयाची वाडी, अधई ठाकूरपाडा, वेहलोंड-ेसाप्ेपाडा, 
अतोंडी-तईचीवाडी, े्ंभा-आींबबवली, कोठारी-वेढा, फुगाळे-वरसवाडी, 
अिनपू-दापरूमाळ, शशरोळ-सावरकू्, उींब्रई-कातकरी वस्ती तसेच 
बारोळा-ददहगाव ग्रामपींचायतील काींडोळपोई, तुींबडपेाडा, तळवाडा, शससवली या 
गावपाडयातील ग्रामस्थ रस्त्याअभावी आरोग्य, शशक्षण व रोिगार आदी 
सोयी-सवुवधाीं पासनू वींधचत रादहल्याने अनेक समस्याींना सामोरे िाव ेलागत 
असनू अनेक आींदोलने करून लोकप्रनतननधीींनी ननवेदन देउनही कोणतीच 
कायगवाही होत नसल्याने ददनाींक २४ िानेवारी, २०२२ रोिी वा त्यासमुारास तीव्र 
आींदोलन केल ेअसल्याचे ननदशगनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाच्या एकूण अथगसींकल्पातील ९ ् क्केच ननधी हा आददवासी 
ववकास ववभागाच्या योिनासाठी खचग करणे बींधनकारक असताना, अधधकाऱ्याींनी 
याींच्या िाणीवपवुगक कलेल्या दलुगक्षामळेु सदरहू ननधीचा योग्य प्रकारे वापर न 
होता, मोठया प्रमाणावर या ननधीत गरैव्यवहार होत असल्याने रस्त ेननमागण 
करणे गरिचेे असतानाही त्याकड ेदलुगक्ष होत असल्याच ेननदशगनास आल ेआहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन शहापरू तालकु्यातील 
गाव-पाडयाींतील रस्त े तयार करुन त े मखु्य रस्त्याींना िोडण्याच्या दृष्ीन े
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

अॅड. िे.सी.पाडिी : (१), (२) व (३) आददवासी ववकास ववभागाकडून आददवासी 
उपयोिनेतींगगत करण्यात येणारी रस्त्याींची कामे ही सावगिननक बाींधकाम ववभाग, 
ग्रामववकास ववभाग याींसारख्या ववभागाींच्या योिनाींसाठी परुक स्वरुपाची योिना 
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असल्याने या ववभागामाफग त आददवासी भागातील रस्त्याींना मयागदीत स्वरुपात 
ननधी देण्यात येतो.  
   सन २०२१-२२ या ववत्तीय वषागमध्ये ५०५४, ५११७ या लेखाशशषागतींगगत 
शहापरू तालकु्यातील रु. ८.३० को्ी इतक्या रुपयाींच्या २३ रस्त्याींच्या कामाींना 
तसेच ३०५४, २७२२ या लखेाशशषाांतगगत रु. १.८० को्ी इतक्या रुपयाींच्या १६ 
रस्त्याींच्या कामाींना मान्यता देण्यात आलेली आहे.  
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

गांगाखेड (जर्.परभणी) तालुक्यातील पुनिचमसत गािाांमध्ये  
विविध वििास योर्ना राबविण्याबाबत 

  

(८) * ४०५८८  श्री.रत्नािर गटेु्ट (गांगाखेड) :  सन्माननीय मदत ि पनुिचसन 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौिे ननळा, महागाव, पेनरु, आलेगाव, कीं ठेश्वर, कानखेडा, सकुी, पयुणी, 
कापसी, दु् का, भोगाव (ता.गींगाखेड, जि.परभणी) या गावाींचे पनुवगसन होऊन 
१०-१२ वषाांचा कालावधी पणुग झाला असनुही गावाींमध्ये आितागायत कोणत्याही 
योिनेंतगगत शासनाकडून ननधी शमळालेला नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू गावाींमध्ये शासनाकडून ववववध योिनेंअतगगत ननधी 
देण्यासींदभागत स्थाननक लोकप्रनतननधी (गींगाखेड) याींनी ददनाींक ६ िानेवारी, 
२०२२ रोिी वा त्यासमुारास मदत व पनुवगसन मींत्री याींना ननवेदन देऊन मागणी 
केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त ननवेदनाच्या अनषुींगाने ननधी देण्यासींदभागत शासनाने 
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, तसेच पनुवगशसत गावाींमध्ये 
शासनाने ववववध ववकास योिना राबववण्यासाठी कोणत्या उपाययोिना केल्या वा 
करण्यात येत आहेत, 
(४) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. विर्य िडटे्टीिार : (१) अशींत खरे आहे. 
मौि े ननळा व महागाव हे गाींव सन २००६ मध्ये परुामळेु बाधधत 

झाल्याने त्या गावाींचे पनुवगसन नागरी सवुवधेसह सन २०१७ मध्ये पणुग झाल े
असनू त्या गावाींचे जिल्हा पररषदेकड ेहस्ताींतरीत झाल ेआहे. उवगररत गावाींत सन 
१९८३-८४ साली आलेल्या परुाने ज्या घराींचे नकुसान झाल े आहे त्याींना 
शासनामाफग त आधथगक सहाय्य देण्यात आल ेआहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) मौि ेननळा व महागाव या गावाींची पनुवगसन प्रक्रीया पणुग होऊन जिल्हा 
पररषदेकड े हस्ताींतरीत झाल े आहे. त्यामळेु पढुील ववकासयोिना जिल्हा 
पररषदेमाफग त राबववण्यात येतात.  
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

ममरा-भाईंदर महानगरपामलिा (जर्.ठाणे) हद्दीतील चनेा गािात  
उपिें द्ाची ननममचती िरण्याबाबत 

  

(९) * ४३५४६  श्री.प्रताप सरनाईि (ओिळा माजर्िडा) :  सन्माननीय ऊर्ाच 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शमरा-भाईंदर महानगरपाशलका हद्दीतील प्रभाग क्र.१४ मधील चेना गाव हे 
डोंगराळ भागात असल्याने तथेे वारींवार वीि प्रवाह खींडीत होत असनू खींडीत 
वीि प्रवाह पवूगवत करण्यास प्रशासनाला ताींबत्रक अडचणीींना सामोरे िाव ेलागत 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, डोंगराळ भाग असल्यामळेु तथेे दहींस्त्र श्वापदाींचा वावर असल्याने 
चेना गावाशिेारील आददवासी पाडयातील तसेच गावातील लोकाींच्या जिववताला 
धोका ननमागण होत असनू अनेक दघुग् ना यापवूी घडल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर घ्ना रोखण्याच्या दृष्ीन ेआणण वीि परुवठा वारींवार 
अखींडीत सरुू रहावा याकररता तथेे महाराषि राज्य ववदयतु महामींडळाच्या एका 
उपकें द्राची ननशमगती करण्याची मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधीनी केली आहे, 
त्यानसुार शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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डॉ. नननतन राऊत : (१) हे खरे आहे. गेल्या तीन मदहन्यात वीि प्रवाह खींडीत 
झाल्याच्या घ्ना महाववतरणच्या ननदशगनास आलले्या आहेत.  
(२) चेना गावातील केसरी पाडा हा सींिय गाींधी राषिीय उद्यानाच्या राखीव 
वनक्षेत्रात येत आहे. उवगरीत चेना गावातील आददवासी पाड ेपयागवरण सींवेदनशील 
क्षेत्रात असनु, सींिय गाींधी राषिीय उद्यानाच्या वनक्षेत्रा लगत आहेत. त्यामळेु 
सदर क्षते्रात दहींस्त्र श्वापदाींचा वावर असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. परींत ु
आिशमतीपयांत सदर नमदु क्षेत्रात मानव-वन्यप्राणी सींघषग झालेला नाही, अस े
सदर उद्यानाचे वनसींरक्षक व सींचालक याींनी कळववले आहे. 
(३) स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी दद.२९.०१.२०२२ रोिी चेना गाव येथे नवीन 
सब स््ेशनबाबत महाववतरणकड ेमागणी केली आहे. २२ के.व्ही. चेना वादहनीचा 
काही भाग डोंगराळ भागात िात असनू वादहनीवर ना-दरुूस्त भाग झाल्यास तो 
त्वरीत खींडीत करणेकामी ४ RMU ( Ring Main Unit) नव्याने बसववण्यात 
आल े असनू सध्या एकूण ७ RMU कायगरत आहेत. सदर ववद्यतु परुवठा 
अखींडीत राहण्याच्या दृष्ीने ननयशमतपणे देखभाल व दरुूस्तीचे काम हाती 
घेण्यात येत.े 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

बीड जर्ल््यात तूर खरेदी िें द् सुरु िरण्याबाबत 
   

(१०) * ३७६८८  श्री.देिेंद् फडणिीस (नागपरू दक्षक्षण पजश्चम), श्री.चांद्िाांत 
(दादा) पाटील (िोथरुड), श्री.सधुीर मनुगांटीिार (बल्लारपरू), श्री.राधािृष्ट् ण 
विख-ेपाटील (मशडी), श्री.राम िदम (घाटिोपर पजश्चम), श्री.रवि राणा 
(बडनेरा) :  सन्माननीय पणन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बीड जिल््यात ७५ हिार हेक््रवर तरुीची पेरणी करुन कापणी पणुग झाललेी 
असताींनाही माके्ीींग फेडरेशनकडून नोंदणी व खरेदी कें दे्र सरुु करण्यास ववलींब 
होत असल्याचे माहे नोव्हेंबर, २०२१ मध्ये त्यादरम्यान ननदशगनास आल ेआहे,   
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाने ऑनलाईन नोंदणीची प्रफ्रक्रया बींधनकारक केली 
असल्याने नोंदणी करताींना शतेकऱ्याींना अनेक अडचणीींना सामोरे िाव ेलागत 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, शासनाकडून खरेदी कें दे्र सरुु करण्यास ववलींब झाल्यामळेु अनेक 
शतेकऱ् याींना खासगी व्यापाऱ् याींना अल्प दराने तरू ववक्री करावी लागत असनू 
शतेकऱ् याींचे रुपये १०००/- पयांत प्रनत जक्वी्ं ल आधथगक नकुसान होत आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन शतेकऱ् याींचे नकुसान होऊ 
नये व वपकाींना योग् य भाव शमळावा यासाठी तात् काळ खरेदी कें द्र सरुु 
करण् याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे ? 
 

श्री. शामराि ऊफच  बाळासाहेब पाटील : (१) दरवषी सवगसाधारणपणे डडसेंबर 
मदहन्यात बािारात तरूीची आवक सरुू होत.े तथावप, तरूीमधील आद्रगतचेे प्रमाण 
१२ ्क्के पेक्षा िास्त असल्याने तरूीची खरेदी करणे शक्य होत नाही. हींगाम 
२०२१-२२ मधील तरू खरेदीसाठी ददनाींक २०/१२/२०२१ पासनू नोंदणी सरुू केली 
असनू, बीड जिल््यात आतापयांत एकुण २३० शतेकऱ्याींची नोंदणी झालेली आहे.  
(२) हींगाम २०१७-१८ पासनू हमीभावाने खरेदीची प्रफ्रक्रया पारदशगक व सरुळीतपणे 
पार पाडण्यासाठी सींपणूग खरेदी प्रफ्रक्रया (नोंदणीपासनू त े चकुारे अदा 
करण्यापयांत) ऑनलाईन पद्धतीने सरुू केली आहे. नोंदणी करण्यासाठी ७/१२ 
उतारा, पीक-पेऱ्याची नोंद, बँक पासबकु व आधारकाडग इ.कागदपत्राींची 
आवश्यकता आहे. हींगाम २०२१-२२ मध्ये काही जिल््याींमध्ये ज्या शतेकऱ्याींची 
ई-पीक पाहणी अींनतम झालेली नाही, अशा शतेकऱ्याींना नोंदणीसाठी अडचण 
ननमागण झालेली आहे. 
(३) सध्या तरूीचे बािारातील भाव हे रुपये ६६००-६८०० प्रनत जक्वी्ं ल असनू 
हमीभावापेक्षा िास्त असल्याने, हमीभावाने खरेदीसाठी शतेकऱ्याींकडून अल्प 
प्रमाणात प्रनतसाद शमळाला आहे. 
(४) बीड जिल््यात हमीभावाने तरू खरेदीसाठी पणन महासींघाकडून २० आणण 
महाएफपीसी, पणेु कडून १२ अशी एकूण ३२ खरेदी कें दे्र सरुू करण्यात आलेली 
आहेत. आतापयांत एकूण २३० शतेकऱ्याींकडून नोंदणी केलेली आहे. तथावप, तरू 
खरेदी झालेली नाही. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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यािल (जर्.र्ळगाि) येथील आहदिासी विद्याथी मध्यिती  
स्ियांपािगहृ योर्नेपासून िांधचत असल्याबाबत 

  

(११) * ४२५८७ श्री.मशरीष चौधरी (रािेर) : सन्माननीय आहदिासी वििास मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील आश्रमशाळेतील ववद्यार्थयाांच्या पोषण आहारात सधुारणा करुन 
त्याींना उत्तम दिागचा पोषक आहार शमळावा, यासाठी शासनाने मध्यवती 
स्वयींपाकगहृ योिना सरुु केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यावल (जि.िळगाव) प्रकल्पात मध्यवती स्वयींपाकगहृ सरुु 
करण्यात आल ेनसल्याने आददवासी ववद्याथी या योिनेपासनू वींधचत रादहले 
असल्याच ेददनाींक १७ डडसेंबर, २०२१ रोिी वा त्यासमुारास ननदशगनास आल,े हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, तद्सींदभागत शासनाने चौकशी करुन येथे तातडीने मध्यवती 
स्वयींपाकगहृ सरुु करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 
अॅड. िे.सी.पाडिी : (१) हे, खरे आहे. 
(२) व (३) प्रकल्प कायागलय, यावल अधधनस्त १७ शासकीय आश्रमशाळा व १७ 
वसतीगहृाींसाठी दोन दठकाणी सेमी अँ् ोमे्ेड मध्यवती स्वयींपाकगहृ उभारण्यास 
मींिुरी देण्यात आली आहे. सध्या येथील सवग १७ आश्रमशाळाींमध्ये शासकीय 
कमगचा-याींच्यामाफग त िेवण तयार करुन वा्प करण्यात येत े तर १७ 
वसतीगहृाींपकैी १३ वस्तीगहृाींमध्ये ठेकेदारामाफग त भोिन परुववण्यात येत ेव ४ 
जिल्हास्तरावरील वसतीगहृाींमध्ये ववद्यार्थयाांना डी.बी.्ी. द्वारे रक्कम अदा 
केली िात.े त्यामळेु ववद्याथी भोिनापासनु वींधचत रादहलेले नाहीत. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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उपविभागीय अधधिारी (जर्.नागपूर) याांनी बनािट र्ात प्रमाणपत्र  
सादर िरुन पदोन्नती ममळविल्याबाबत 

   

(१२) * ३९५०४  डॉ.सांदीप धुिे (अणी) :  सन्माननीय आहदिासी वििास मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उपववभागीय अधधकारी श्री.चींद्रभान परात ेप्रकरणात मा.सवोच्च न्यायालयाने 
याधचका क्र.३७०/२०१७ मध्ये ददनाींक १० ऑगस््, २०२१ रोिी ननणगय ददला असनू 
उक्त ननणगयानसुार श्री.चींद्रभान परात ेयाींचे अनसुधूचत िमाती िात प्रमाणपत्र 
पडताळणीसींदभागत नागपरूच्या पोलीस दक्षता पथकाला ददनाींक ९ एवप्रल, २०१४ 
रोिी चौकशी दरम्यान अस ेननदशगनास आले की, श्री.चींद्रभान परातेंचे आिोबा 
श्री.लख्या बु् ी परात ेहे कोष्ी िातीचे असनू श्री.लख्या गोंदल ददहारे हलबा, 
क ी्ंगी (खदूग) ता. गोरेगाव जिल्हा गोंददया याींच्या मलुाचा िन्म नोंदणी 
दस्तऐवि चोरुन स्वतःला हलबा शसद्ध करण्यासाठी िात प्रमाणपत्र 
प्रस्तावासोबत सशमतीकड ेदेऊन स्वतःच्या फायद्यासाठी दसुऱ्याच्या पररवाराच्या 
दस्तऐविाचा गरैवापर केला गेला हे शसद्ध झाल्यामळेु पथकाने भादींवी कलम 
४७१ अींतगगत गनु्हा घडल्याचे नमदू केल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, श्री. चींद्रभान परात ेयाींनी तालकुा दींडाधधकारी नागपरू याींचे कडून 
आर.सी.नीं.९०२ एमआरसी-८१/८५-८६, ददनाींक २४ डडसेंबर, १९८५ क्रमाींकाचे 
बनाव् िातप्रमाणपत्राच्या आधारे महाराषि लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातनू 
अनसुधूचत िमातीच्या राखीव सींवगागतनू तहसीलदार पदावर व नींतर 
उपजिल्हाधधकारी पदावर पदोन्नती शमळववली पण या बनाव् िातप्रमाणपत्राची 
नागपरू तहसील कायागलयात नोंदही नाही, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, श्री. चींद्रभान परातेंकड ेववशषे मागासप्रवगागतील ‘कोष्ी’ िातीच े
दसुरे िातप्रमाणपत्र आहे, त्याचा क्रमाींक एमआरसी-८१/५९९०७/२०१०-११ असनू 
त ेत्याींनी उपजिल्हाधधकारी, नागपरू याींचेकडून ददनाींक २० मे २०११ रोिी वा त्या 
समुारास शमळववले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, श्री.चींद्रभान परात ेयाींच्या दोन िन्मतारखा आहेत असेही कळल े
असनू नागपरू महानगरपाशलका शाळेच्या दाखला क्र. १५१०७ वर ददनाींक ६ 
िानेवारी, १९६४ िन्मतारीख आहे. अधधवास प्रमाणपत्रावर ददनाींक २३ माचग, 
१९६४ आहे. तर त्याींच्या सेवापसु्तकात िन्मतारखेत ददनाींक २३ माचग, १९६४ 
मध्ये खोडतोड करुन ददनाींक २३ माचग, १९६६ आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(५) असल्यास, मा.सवोच्च न्यायालयाच्या ददनाींक १० ऑगस््, २०२१ च्या 
ननणगयानसुार या प्रकरणी सखोल चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून 
आल,े असल्यास बनाव् िात प्रमाणपत्र व कागदपत्र दाखल करणाऱ्याींववरुध्द 
शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
अॅड. िे.सी.पाडिी : (१) होय. 
(२) नाही. 
(३) होय. 
(४) नागपरू महानगरपाशलका, नागपरू (शशक्षण ववभाग) याींच्या अहवालानसुार 
महानगर पाशलकेच्या आदीतवार दरवािा भाऊिी दप्तरी उच्च प्राथशमक शाळा 
येथील रजिस््रवर अनकु्रमाींक १५१०७ या क्रमाींकावर कुमारी ववशाखा काशीनाथ 
मपु्पडीवार असे नाव नमदू असल्याचे कळववले आहे. तसेच महसलु व वन 
ववभागाकडुन प्राप्त झालले्या मादहतीनसुार श्री. परात े याींच्या मळु 
सेवापसु्तकाच्या पदहल्या पानाच्या प्रतीनसुार त्याींची िन्मतारीख ददनाींक 
२३.०३.१९६६ असल्याच ेददसनू येत.े 
(५) मा. सवोच्च न्यायालयाच्या ननणगयाची प्रत अनसुधूचत िमाती प्रमाणपत्र 
तपासणी सशमती, नागपरू याींनी सबींधधताींना उधचत कायगवाहीस्तव सादर केली 
आहे. तसेच महाराषि अनसुधूचत िाती, अनसुधूचत िमाती, ववमकु्त िाती, 
भ्क्या िमाती, इतर मागासवगग व ववशषे मागास प्रवगग (िातीचे प्रमाणपत्र 
देण्याच े व त्याच्या पडताळणीच े ववननयमन) अधधननयम २००० मधील 
तरतदूीनसुार श्री. चींद्रभान परात ेयाींचे ववरुध्द मा. न्यायालयात खािगी तक्रार 
दाखल करण्याच्या दृष्ीन ेसशमतीस सचूना देण्यात आल्या आहेत.  
(६) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

िाडा (जर्.पालघर) येथील िृपा मसांध ूइलेक्रॉननक्स या एर्न्सीने बनािट 
मीटर रीडर ओळखपत्र तयार िरुन िेलेला गैरव्यिहार 

 (१३) * ४३४८९  श्री.विनोद ननिोले (डहाण)ू :  सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) राज्यातील महाववतरणच्या वाडा (जि. पालघर) ववभागातील वीि ग्राहकाींच्या 
हिारो मी्रचे रीडड ींग बनाव् असल्याचे माहे िानेवारी, २०२२ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशगनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, प्रत्यक्षात रीडड ींग न घेताच त ेपणूग झाल्याचा अहवाल कृपाशस ींध ु
इलेक्िॉननक या एिन्सीने सादर केला त्यासाठी बनाव् मी्र रीडर ओळखपत्र े
तयार करून महाववतरणचे तब्बल १८ लाख ८२ हिार रुपयाींचे आधथगक नकुसान 
झाल्याच ेननदशगनास आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, महाववतरणकडून या एिन्सीला मी्र रीडड ींगसाठी प्रनत ग्राहक 
०६ रुपयाींचा मोबदला देण्यात येतो त्यानसुार मी्र रीडड ींग न घेताच एिन्सीने 
महाववतरण व ग्राहकाींची फसवणूक केली असल्याने शासनाने त्याची चौकशी 
केली आहे काय, तद् नषुींगाने सदरहु एिन्सीवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
  

डॉ. नननतन राऊत : (१) हे खरे आहे.  
महाववतरणच्या वाडा उपववभागातील ३३७७ ग्राहकाींना चुकीचे ररडीींग 

ददल्याच ेिानेवारी २०२२ मध्ये ननदगशनास आले. 
(२) हे खरे आहे. 

वाडा उपववभागाींतगगत मी्र ररडीींगचे काम मे. कृपा शस ींधु इलेक्िॉननक 
या एिन्सीला माहे मे-२०२१ पासनू देण्यात आले होत.े मी्र ररडीींग न घेतल्याने 
एका ग्राहकाकड ेएकबत्रत वीिदेयक रुपये १८,८२,९१०/- एवढा महसलू खोळींबलेला 
होता. सदर रक्कमेचा ग्राहकाने चाल ूवीि देयकासह िानेवारी, २०२२ अखरेपयांत 
भरणा केलेला आहे. इतर ग्राहकाींचीही आवश्यकतनेसुार वीि देयक दरुुस्त 
करण्यात आल ेआहे. 
(३) सदर प्रकरणी चौकशी करण्यात येवनू मी्र ररडीींग एिन्सीला ग्राहकाींचे 
चुकीच ेररडीींग घेतल्याबद्दल रुपये १.८४ लक्ष एवढा दींड केलेला आहे. तसेच सदर 
एिन्सीवर वाडा पोलीस स््ेशन जि. पालघर येथ ेभा.दीं.सीं. १८६०, कलम ४२० 
अींतगगत प्रथम खबर क्र. ३७ नसुार दद. २९.०१.२०२२ रोिी फौिदारी गनु्हा दाखल 
करण्यात आलेला आहे. तसेच सदर एिन्सीचे काम तातडीने रद्द करण्यात 
आलेले आहे व सदर एिन्सीला प्रतीबींधीत/काळया यादीत ्ाकण्याची प्रफ्रक्रया 
सरुु आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

--------------------------------------- 
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चांद्पूर जर्ल््यातील थमचल पॉिर स्टेशन मध्ये प्रिल्पग्रस्ताांच्या नािाने 
बनािट िागदपत्र ेतयार िरुन नोिरी ममळविल्याबाबत 

  

(१४) * ४३८८२  श्री.सभुाष धोटे (रार्ूरा) : सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चींद्रपरू जिल््यातील थमगल पॉवर स््ेशन मध्ये प्रकल्पग्रस्ताींच्या नावाने 
बनाव् कागदपत्र ेतयार करून काही उमेदवाराींनी थमगल पॉवर स््ेशन चींद्रपरू येथे 
नोकरी शमळवली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी सखोल चौकशी करून दोषीींवर कारवाई 
करण्यासींदभागत स्वयीं सन्मान चळवळीच ेपदाधधकारी याींनी ऊिाग मींत्री, ऊिाग 
सधचव याींना माहे फेब्रवुारी, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान ननवेदन ददल ेआहे,    
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणातील मळू िमीन मालकाच्या नावावर वारसदार 
म्हणून बनाव् कागदपत्र ेतयार करणाऱ्या सींबधधत दोषी अधधकारी याींची चौकशी 
करून शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. नननतन राऊत : (१) व (२) महाननशमगती कीं पनीमाफग त ववववध पदाींच्या 
सरळसेवा भरतीवेळी उमदेवाराींची ननवड प्रकल्पग्रस्ताींसाठी राखीव असलेल्या 
कोटयाींतगगत झाली असल्यास, सदरील उमेदवाराचे शकै्षणणक अहगता प्रमाणपत्र, 
वयाबाबतचे प्रमाणपत्र, उन्नत प्रगत ग्ात मोडत नसल्याबाबतचे प्रमाणपत्र 
(लाग ूअसल्यास), प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र इत्यादी मळू कागदपत्राींची पडताळणी 
प्रथमत: महाननशमगती कीं पनीकडून करण्यात येत.े तद्नींतर ननवड झालेल्या 
उमेदवाराींच्या शकै्षणणक अहगता प्रमाणपत्र, प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र, खेळाडू 
प्रमाणपत्र (लाग ू असल्यास) या कागदपत्राींची पडताळणी सींबींधधत प्रमाणपत्र 
ननगगशमत करणाऱ्या यींत्रणेकडून करून घेण्यात येत.े कागदपत्राींच्या वधैतबेाबत 
अहवाल प्राप्त झाल्यानींतरच ननवड झालले्या उमेदवारास महाननशमगती 
कीं पनीमध्ये पदस्थापनेच्या दठकाणी रूि ूकरून घेण्यात येत.े  
(३) व (४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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गोंहदया जर्ल््यातील विद्यार्थयाांच्या प्रलांबबत समस्याांबाबत 
  

(१५) * ४१७४१ श्री.र्यिुमार रािल (मश ांदखेडा), श्री.चांद्िाांत (दादा) पाटील 
(िोथरुड) : सन्माननीय सामाजर्ि न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) गोंददया जिल््यातील ववद्यार्थयाांच्या प्रलींबबत समस्या ननकाली काढण्यासाठी 
ववववध सींघ्नाींकडून उपजिल्हाधधकारी याींना ननवेदन देण्यात आल ेअसल्याची 
बाब माहे िानेवारी, २०२२ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशगनास आली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, अनसुधूचत िाती प्रवगागतील सवग ववद्यार्थयाांना शशषयवतृ्ती शमळत 
नसल्याने अनेक ववद्याथी शशक्षणापासनू वींधचत राहत आहेत. ववद्यार्थयाांना देय 
असलेली प्री मॅदिक शशषयवतृ्ती, साववत्रीबाई फुले शशषयवतृ्ती, सवूणग मोहत्सवी 
शशषयवतृ्ती व इतरही शशषयवतृ्ती देण्याची मागणी उक्त ननवेदनाद्वारे केली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन राज्यातील अनसुधूचत 
िाती प्रवगागतील सवग ववद्यार्थयाांना शशषयवतृ्ती शमळण्याच्या दृष्ीन ेकोणती 
उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धनांर्य मुांड े: (१) अशींत: खरे आहे.   
        गोंददया जिल्हयातील अनसुधूचत िाती (एस.सी) प्रवगागतील 
ववद्यार्थयाांच्या प्रलींबबत समस्या ननकाली काढण्यासाठी कास्िाईब शशक्षक 
सींघ्नेमाफग त समािकल्याण अधधकारी याींना ददनाींक १.२.२०२२ रोिी  ननवेदन 
देण्यात आल ेआहे. 
(२)  हे खरे आहे. 
(३)  अनसुधूचत िातीच्या ववद्यार्थयाांना देण्यात येणाऱ्या ववववध शशषयवतृ्ती, 
शशक्षण फी / पररक्षा फी तसेच ननवागह भत्ता इ. योिनाींकरीता सन २०२०-२१ या 
आधथगक वषागतील मींिूर अथगसींकजल्पत तरतदूीच्या केवळ ३० % च्या मयागदेत 

तरतदू खचग करण्यास ववत्त ववभागाने मान्यता ददलेली होती व त्यानषुींगाने ननधी 
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ववतरण करण्यात आलेले होत.े ववत्त ववभागाच्या ददनाींक १४.१०.२०२१ च्या 
शासन ननणगयान्वये सन २०२१-२२ कायगक्रम खचागसाठी ५० ् क्के इतक्या मयागदेत 
ननधी उपलब्ध करून देण्यात आलेला आहे. त्यानषुींगाने ववभागाच्या सवग 
शशषयवतृ्ती योिनाींसाठी यावषीच्या अथगसींकल्पीत तरतदूीपकैी ५० ्क्के ननधी 
आयकु्तालयास बीडीएस प्रणालीवर उपलब्ध करून देण्य़ात आलेला आहे. व आता 
ववत्त ववभागाने त्याींच्या ददनाींक ३ फेब्रवुारी, २०२२ च्या पररपत्रकान्वये ववववध 
ववभागाींना आवश्यक असणा-या खचागसाठी ननधीची गरि लक्षात घेता ववववध 

बाबीींसाठी ननधी ववतरणाची मयागदा ननश्चीत केलेली असनू त्यानसुार 

३४-शशषयवतृ्ती या बाबीसाठी  ८५ ्क्के ननधी उपलब्ध करून ददलेला असनु तो 
ववतरणाची कायगवाही ववभागस्तरावर चाल ूआहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही  

----------------- 
  
मौरे् अटाळी (ता.खामगाांि, जर्.बुलढाणा) येथील अटाळी उपिें द्ा अांतगचत 

असणाऱया बोरी आडगाि गािठाण कफडरच्या विभार्नाबाबत 
  

(१६) * ४०८४६  अॅड.आिाश फुां डिर (खामगाांि) : सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौिे अ्ाळी (ता. खामगाव, जि.बलुढाणा) येथील ३३/११ के.व्ही. अ्ाळी 
उपकें द्र अींतगगत असणाऱ्या ११ के.व्ही. बोरी आडगाव गावठाण फीडर या एकाच 
फीडर वरून अ्ाळी, बोरी, आडगाव कीं चनपरू, बोथकािी, वाहाळा ब.ु,वाहाळा खु., 
शहापरू, उमरा अ्ाळी, पेडका, पातोंडा, ववदहगाव व रामनगर अशा १४ गावाींना 
वीिपरुवठा होतो, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आवार येथील खामगाव नगरपररषदेच्या पाणीपरुवठा फ्रफल््र 
प्लाीं् चा २४ तास ३ फेि वीि परुवठा देखील याच फीडर वरून प्रस्ताववत असनू 
४० त े४५ फ्रकलोमी्र लाींब असलेल्या उच्च दाब वीि वादहनीवर कुठेही बबघाड 
झाल्यास सींपणूग १४ गावाींचा वीि परुवठा खींडडत होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरील फीडरचे ववभािन गरिचेे असनू त्यासाठी ३३/११ के.व्ही. 
अ्ाळी उपकें द्र येथ ेनवीन ११ के.व्ही. फीडर चे व ११ के.व्ही. बोरी आडगाव 



22 

गावठाण चे वेगवेगळे करण्यासाठी लागणारी ११ के.व्ही. उच्चदाब वादहनी 
्ाकण्याबाबतचा प्रस्ताव मींिरुीसाठी अधधक्षक अशभयींता, महाराषि राज्य ववदयतु 
ववतरण कीं पनी बलुढाणा याींच्याकड ेसादर केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रस्ताव मींिुर करण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

डॉ. नननतन राऊत : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही.  

सद्यजस्थतीत पाणी परुवठा योिनेसाठी आवार येथ ेअसलेल्या फ्रफल््र 
प्लाीं्ची नववन वीि िोडणी ही तात्परुती उपाययोिना म्हणून महाववतरणच्या 
३३/११ के.व्ही. कोलोरी उपकें द्रातनू ननघणाऱ्या ११ के. व्ही. ् ेंभणुाग शस ींगल फेजिींग 
वादहनीव्दारे देण्यात आलेली आहे. 
(३) हे खरे आहे. 
(४) ११ के.व्ही. बोरी आडगाव गावठाण वादहनीच े ववभािन करण्यासाठी 
लागणारी ११ के. व्ही. वादहनी उभारणी कृषी पींप वीि िोडणी धोरण-२०२० नसुार 
महाववतरणच्या जिल्हा कृषी आकजस्मक ननधी अींतगगत प्राप्त ननधीमधुन ताींबत्रक 
व्यवहायगतचे्या अधीन राहून करण्याचे ननयोिन आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

गोंहदया जर्ल््यात उद्योर्िाांनी र्ममनी अधधग्रहहत  
िरुनही अद्यावप उद्योग सुरु िेले नसल्याबाबत 

 (१७) * ४००११  श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन) :  सन्माननीय उद्योग मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गोंददया जिल््यात महाराषि औद्योधगक ववकास महामींडळाच्या 
स्थापनेपासनू उद्योिकाींनी िशमनी अधधग्रदहत करुन त्यावर कोणताही उद्योग 
सरुु केल ेनसनू फक्त फलक लावल ेअसल्याची बाब माहे िानेवारी, २०२२ मघ्ये 
वा त्या दरम्यान ननदशगनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, काही उद्योिकाींनी उद्योग स्थापनेच्या नावाखाली महाराषि 
औद्योधगक ववकास महामींडळाच्या मालकीची भखूींड ताब्यात घेऊनही उक्त 
िागेचे भाड ेभरले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीचे ननषकषग 
काय आहेत, त्यानसुार उद्योिकाींनी अधधग्रदहत केलेले भखूींड परत घेण्याकररता 
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. सभुाष देसाई : (१) हे खरे नाही 
(२) हे खरे नाही 

म.औ.वव.महामींडळाने औद्योधगक क्षेत्राकरीता ननजश्चत केलेल्या चौ.मी. 
दरानसुार रक्कम वसलू करून भखूींडाच े वा्प करण्यात येत.े भ-ूभाड े प्रती 
भखूींडाकरीता रू.१/- या नाममात्र दराने आकारण्यात येत.े 
(३) उद्योिकास भखूींडाचे वा्प करून, सदर भखूींडाचा ताबा देवनू प्राथशमक 
करारनामा करण्यात येतो. भखूींडाच े ववकास कालावधी ५ वषग,३ वषग,२ वषग 
यानसुार आहे. ज्या भखूींडाींचा ववकास कालावधी सींपषु्ात आला आहे त्याींना 
भखूींड ताब्यात घेणेबाबत कारणे दाखवा नो्ीस, भखूींड रद्द नो्ीस, पींचनामा 
नो्ीस ननगगशमत करण्यात येत.े ज्या भखूींडाींचा ववकास कालावधी सींपषु्ात आला 
आहे, अशा भखूींडाींचा ताबा घेण्याची कायगवाही सरुू आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
टाटा सामाजर्ि विज्ञान सांस्थेमाफच त रोखनू ठेिलेली 

पदिी प्रमाणपत्र विद्यार्थयाांना अदा िरणेबाबत 
  

(१८) * ३९७०५ श्री.सनुनल प्रभ ू(हदांडोशी) : सन्माननीय सामाजर्ि न् याय मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नामाींफ्रकत ववद्यापीठ असलेल्या ्ा्ा सामाजिक ववज्ञान सींस्थमेधील (्ीस) 
मुींबई आणण तळुिापरू येथील अनसुधुचत िाती-िमाती व इतर मागासवगीय 
समािातील पदवी आणण पदवीत्तर शशक्षणातील १५३ ववद्यार्थयाांच े
शशषयवतृ्तीच्या कारणास्तव पदवी प्रमाणपत्र रोखून ठेवल्याने पदवी प्रमाणपत्रा 
अभावी गत ४ वषागपासनू ववद्यार्थयाांच्या नोकरी व पढुील शशक्षणाच्या मागागत 
अडथळा ननमागण झाल्याचे ननदशगनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, शशषयवतृ्तीच्या कारणास्तव कोणत्याही शशक्षण सींस्थाींना फ्रकीं वा 
ववद्यावपठाींना ववद्यार्थयाांच े पदवी प्रमाणपत्र रोखून ठेवता येत नसल्याच े
सामाजिक न्याय ववभागाच ेआदेश असताींनाही त्याचे उल्लींघन करण्यात आल े
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानसुार 
सामाजिक न्याय ववभागाच्या आदेशाच े उल्लींघन करणाऱ्या ्ा्ा सामाजिक 
ववज्ञान सींस्थवेवरुध्द कारवाई करुन ववदयार्थयाांना पदवी प्रमाणपत्र देण्याबाबत 
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धनांर्य मुांड े: (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) होय हे खरे आहे. 
(३) अनसुधूचत िाती प्रवगागतील ववद्यार्थयाांची शशक्षण शलु्क व पररक्षा शलु्काची 
रक्कम प्राप्त न झाल्याने पदवी प्रमाणपत्र व इतर कागदपत्राींच्या मळु प्रती 
देण्यास सदर सींस्थेव्दारे ववद्यार्थयाांची अडवणूक करण्याींत येत आहे ही बाब 
सहाय्यक आयकु्त, समाि कल्याण मुींबई उपनगर या कायागलयाच्या ननदशगनास 
आल्यानींतर सहाय्यक आयकु्त, समाि कल्याण मुींबई याींचे कायागलयातील 
अधधकारी/कमगचारी याींचे माफग त दद.२५/०२/२०२२ रोिी सींबधधत सींस्थेस प्रत्यक्ष 
भे् देवनू सदर प्रकरणी चौकशी करुन मादहती घेतली आहे. त्यानसुार एकुण ७८ 
ववद्यार्थयाांची शशषयवतृ्ती मींिूर झालेली असनू शशषयवतृ्तीसह पररक्षा शलु्क 
देखील ववद्यार्थयाांच्या खात्यात िमा झालेले होत ेपींरत ू ववद्यार्थयाांनी पररक्षा 
शलु्काची रक्कम सींस्थेकड ेिमा न केल्याने त्याींनी पदवी प्रमाणपत्र ननगगमीत 
केलेले नव्हत.े 

या ववषयाच्या अनषुींगाने सहायक आयकु्त, समािकल्याण, मुींबई 
उपनगर याींनी त्याींच्या ददनाींक ४.३.२०२२ च्या पत्रान्वये सींबधीत ववद्यार्थयाांना 
त्याींची पदवी व इतर सवग कागदपत्र ेननगगमीत करण्याच्या सचूना सदर सींस्थेस 
ददलेल्या आहेत. त्याचबरोबर या अगोदर देखील वळेोवेळी आयकु्त,समाि 
कल्याण याींचे माफग त ववववध महाववद्यालयाींमध्ये शशकत असलेल्या अनसुधूचत 
िाती प्रवगागतील ववद्यार्थयाांच्या मळु कागदपत्राींची शशक्षण शलु्क व पररक्षा शलु्क 
न शमळाल्याने अडवणकू करु नये व तसे होत असल्यास महाववद्यालयाींच्या 
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प्राचायागवर कारवाई करण्याबाबतच्या स्पष् सचूना ननगगशमत करण्याींत आलले्या 
आहेत.  

समाि कल्याण आयकु्तालय, पणेु तसेच सहाय्यक आयकु्त, समाि 
कल्याण मुींबई उपनगर याींनी सदर प्रकरणी केलेल्या पत्रव्यवहाराच्या अनषुींगाने 
सींचालक, ्ा्ा सामाजिक ववज्ञान सींस्था याींच्या ददनाींक ०४/०३/२०२२ च्या 
पत्रान्वये सींस्थेच्या मुींबई तसेच तळुिापरू कॅम्पस मध्ये प्रवेशशत असलेल्या सवग 
अनसुधूचत िाती, अनसुधूचत िमाती तसेच इतर मागास प्रवगागतील ववद्याथी 
याींचे पदवी प्रमाणपत्र तसेच इतर कागदपत्राींच्या मळु प्रती तात्काळ अदा 
करण्याींत येणार असल्याच ेकळववले आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

भूम ि िाशी (जर्.उस्मानाबाद) तालुक्यासाठी नविन २२० िे.व्ही 
 िें द् मांरू्र िरण्याबाबत 

 (१९) * ४३६४१  डॉ.तानार्ी सािांत (पराांडा) :  सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  
(१) वाशी (जि.उस्मानाबाद) तालकू्यातील समुारे ३३ गाींवात बारा तासाींहून अधधक 
काळ वीि परुवठा खींडीत होत असल्याने नववन २२० के.व्ही. कें द्र व्हावे म्हणून 
स्थाननक शतेकरी व नागरीक सातत्याने मागणी करीत असल्याची बाब माहे 
िानेवारी २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, भमू येथील १३२ के.व्ही. कें द्रातनू ४० वषागपवूी उभारलेल्या 
ववदयतु वादहनीव्दारे वाशी तालकू्याला वीि परुवठा होत होता परींत ु वाढती 
लोकसींख्या, शतेीपींप, नागरीकाींना वीि परुवठा तसेच व्यावसानयक ववदयतु 
वापरामळेु या वादहनीवर अनतररक्त भार येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, भमू व वाशी तालकू्यातील मागणी प्रमाणे वीि परुवठा 
होण्यासाठी नववन २२० के.व्ही. कें द्र सरुु करण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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डॉ. नननतन राऊत : (१) हे अींशत: खरे आहे 
महापारेषण कीं पनीच्या १३२ के.व्ही. भमू उपकें द्राींतनू ननघणाऱ्या 

महाववतरण कीं पनीच्या ता. वाशी, जि. उस्मानाबाद तालकु्याला वीि परूवठा 
करणाऱ्या ३३ के.व्ही. वाशी उस्मानाबाद वादहनीवरील ताींबत्रक बबघाडामळेु ददनाींक 
०७.०१.२०२२ रोिी सायींकाळी १६:५० वािेपासनू ददनाींक ०८.०१.२०२२ रोिी 
सकाळी १०:४० वािेपयांत वाशी तालकु्यातील काही भागातील वीि परुवठा खींडीत 
झाला होता. महापारेषण कीं पनीस नवीन २२० के.व्ही. उपकें द्र व्हावे अशा 
मागणीच ेपत्र/ननवेदन प्राप्त झालेले नाही.  
(२) वाशी वादहनीची लाींबी ४० फ्रक.मी. असनू सद्यजस्थतीत भमू अनतउच्चदाब 
उपकें द्राची स्थावपत क्षमता १०० एम.व्ही.ए. असनू अधधकतम भार ४६ 
एम.व्ही.ए. एवढा आहे.  
(३) व (४) महाववतरण कीं पनीकडून भमू /वाशी (जि. उस्मानाबाद) तालकु्यात 
अनत उच्चदाब उपकें द्र उभारण्यासाठी आवश्यकता ववचारात घेऊन ताींबत्रक 
प्रस्ताव महापारेषण कीं पनीस प्राप्त झाल्यावर प्रणाली अभ्यासाव्दारे (System 
Study) ताींबत्रक ससुाध्यता तपासनू पढूील कायगवाही ननयोजित आहे. 

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

मलिापूर (र्ज.बुलडाणा) महसूल विभागाांतगचत येणाऱया तालुक्यातील 
िास्तिाराांना िृषी पांपािररता िीर् र्ोडणी देण्याबाबत 

 (२०) * ४३४८४  श्री.रार्ेश एिड े(मलिापरू) :  सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मलकापरू (जि.बलुडाणा) येथील महसलू ववभागाींतगगत येणाऱ्या नाींदरूा, 
मलकापरु, मोताळा, िळगाींव, िामोद या ४ तालकु्यामधील ८३९ कास्तकाराींनी 
ददनाींक १० एवप्रल, २०१८ पासनू त्याींच्या शतेातील ववदहरीवर मो्ार पींपासाठी 
िोडणी शमळण्यासींदभाांत पसै ेभरुन देखील अद्यापी त्याींना िोडणी शमळाली 
नसल्याचे ननदशगनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, गत तीन वषागपासनु आितागायत शासनाकड ेप्रलींबबत असलले्या 
१ को्ी ४३ लाख ४ हिार रुपयाींचे अनदुान प्राप्त झाल ेनसल्यामळेु उक्त 
योिनेचा लाभ लाभार्थयाांना शमळाला नसल्याचे ननदशगनास आल ेआहे, हे ही खरे 
आहे काय,  
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(३) असल्यास, आितागायत फ्रकती वीि िोडणी देणे प्रलींबबत आहे, तसेच 
कास्तकाराींना मो्ार पींपासाठी िोडणी शमळण्याकरीता फ्रकती कालावधी लागणे 
अपेक्षक्षत आहे, 
(४) असल्यास, शासनाने चौकशी करुन वीि िोडणीसाठी ननधी उपलब्ध करुन 
मो्ार वीि िोडणी देण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
डॉ. नननतन राऊत : (१) हे अींशत: खरे आहे. 

नाींदरूा, मलकापरू, मोताळा, िळगाव, िामोद तालकु्याींमध्ये एवप्रल, 
२०१८ पासनू त ेफेब्रवुारी, २०२२ पयांत कृषीपींपाच्या वीि िोडणीकरीता १,७४९ 
ग्राहकाींचे पसै ेभरुन अिग प्राप्त झाल ेअसनू, त्यापकैी माहे फेब्रवुारी, २०२२ पयांत 
५१२ अिगदाराींच्या कृषीपींपाींना वीि िोडण्या “कृषीपींप वीि िोडणी धोरण-२०२०” 
अींतगगत देण्यात आल्या आहेत. उवगररत १,२३७ प्रलींबबत कृषीपींपाींना या 
धोरणाींतगगत वीि िोडण्या देण्याचे ननयोजित आहे.  
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) प्रलींबबत १२३७ कृषीपींप अिगदाराींपकैी ९६१ वीि िोडण्या कृषी 
आकजस्मक ननधी मधून, २६५ वीि िोडण्या हया धोरणातील तरतदूीनसुार 
शासकीय भागभाींडवलामधून व ११ वीि िोडण्या सौर कृषी पींपाच्या माध्यमातनू 
लवकरात लवकर देण्याचे ननयोजित आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

मशरुर (जर्.पुणे) तालुक्यातील औद्योधगि क्षेत्रातील िां पन्याांिडून 
सामाजर्ि दानयत्ि (CSR Fund) ननधीचा नाविन्यपूणच 

योर्नाांिरीता िापर िरण्याबाबत 
 (२१) * ४२१२६ श्री.अशोि पिार (मशरुर), श्री.चेतन तपेु (हडपसर) :  
सन्माननीय उद्योग मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पणेु जिल्हयातील शशरुर तालकु्यामध्ये राींिणगाींव गणपती व सणसवाडी येथे 
पींचताराींकीत औद्योधगक वसाहत असनू शशरुर तालकु्यातील इतर गावाींतही 
मोठया कीं पन्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, कीं पन्याींकडून सामाजिक दानयत्व ननधी वगेवेगळ्या कारणाींकररता 
खचग केला िातो, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या कीं पन्याींकडून सामाजिक दानयत्व (CSR Fund) ननधी मधुन 
नाववन्यपणूग योिनेकररता राबववण्याबाबत व यासाठी शासनाची वेगळी यींत्रणा 
उभारण्याबाबत शासनस्तरावरुन कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 

श्री. सभुाष देसाई : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) होय, हे खरे आहे. 
   सामाजिक दानयत्व ननधी खचागसाठीची ननयमावली व खचग पध्दती या कें द्र 
शासनाच्या कीं पनी व्यवहार ववभागामाफग त ननजश्चत करण्यात येतात. कें द्र 
शासनाच्या धोरणास अनसुरून मोठ्या व पात्र कीं पन्याींनी सामाजिक दानयत्व 
ननधी (CSR) अींतगगत ननधी खचग करणे अननवायग आहे. कें द्र शासनाने ननधागरीत 
केलेल्या ननयमावलीस अनसुरून सींबींधधत कीं पन्याींमाफग त सामाजिक दानयत्व 
ननधी (CSR) ववषयक कामकाि करण्यात येत.े 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

राज्यात शाहु, फुले आांबडिेर ननिासी शाळा योर्नेंतगचत अनुसूधचत 
र्ातीच्या आश्रमशाळाांना अनुदान देण्याबाबत 

 (२२) * ४३५९६  श्री.सममर मेघे (हहांगणा) :  सन्माननीय सामाजर्ि न् याय 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात शाहु, फुले, आींबडकेर ननवासी शाळा योिनेंतगगत अनसुधूचत 
िातीच्या ववद्यार्थयाांसाठी चालववण्यात येणाऱ्या १६५ पात्र ननवासी आश्रमशाळा 
दोन वषाांपासनू अनदुानापासनू वींधचत असल्याच े ददनाींक ३० िानेवारी, २०२२ 
रोिी वा त्यासमुारास ननदशगनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सन २०१९ व माहे िून, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान शासन 
ननणगय िाहीर होवनूही या १६५ शाळाींना २० ्क्के अनदुान मींिूर करण्यात 
येऊनही अद्यापी अनदुान ववतरीत करण्यात आल ेनसल्याचे ननदशगनास आल े
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, तद् नसुार 
शाळाींना तातडीने अनदुान देण्यासींदभागत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धनांर्य मुांड े: (१) होय. 
(२) व (३) शाहू, फुले, आींबेडकर ननवासी/अननवासी शाळा योिनेंतगगत एकूण १६५ 
आश्रमशाळाींना तपासणीच्या अधीन राहून अनदुान देण्याचा ननणगय घेण्यात आला 
आहे. सदर आश्रमशाळाींना अनदुान देण्याबाबतचे धोरण ववत्त ववभागाच्या 
सहमतीने अींनतम करून अनदुान देण्याबाबतची कायगवाही करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
 राज्यात महावितरणच्या िीर्सांच माांडणीिर विरे्चा धक्िा 

लागून नागरीिाांचा झालेला मतृ्यू 
 (२३) * ४३२८१  श्री.मोहन मत े(नागपरू दक्षक्षण) :  सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाववतरणच्या हलगिीपणामळेु राज्यात माहे एवप्रल, २०१९ त े
आितागायत वविचेा धक्का लागनू ५४७ नागररकाींना िीव गमवावा लागला 
असल्याच ेददनाींक १० फेब्रवुारी, २०२२ रोिी वा त्यासमुारास ननदशगनास आल े
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
ननषपन्न झाल ेतसेच राज्यात वविेचा धक्का लागनू मतृ झालेल्या नागररकाींच्या 
वारसाींना तात्काळ आधथगक मदत अदा करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

डॉ. नननतन राऊत : (१) हे खरे आहे. 
राज्यात एवप्रल-२०१९ त े फेब्रवुारी-२०२२ या कालावधी दरम्यान 

महाववतरणच्या वीिसींचमाींडणीवर वविचेा धक्का लागनू झालेल्या एकूण ९३२ 
अपघातामध्ये एकूण ९५५ नागररकाींना िीव गमवावा लागला आहे. 
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(२) ववद्यतु अधधननयम २००३ मधील कलम १६१ (३) अन्वये ववद्यतु ननरीक्षक 
याींचेकडून सदर अपघातीची चौकशी करण्यात आली आहे. सदर अपघात प्रकरणी 
नकुसान भरपाई अदा करण्याबाबत महाववतरण कीं पनीस ववद्यतु ननरीक्षक 
याींच्याकडून अशभप्राय देण्यात आल ेआहेत.  

वीिेचा धक्का लागनू मतृ झालले्या व्यक्तीींपकैी ३०२ व्यक्तीींच्या 
वारसास नकुसान भरपाई अनजु्ञेय करण्यात आली असनू त्यापकैी २४७ 
व्यक्तीींच्या वारसास महाववतरण कीं पनीच्या ननयमानसुार नकुसान भरपाई अदा 
करण्यात आलेली आहे. ५५ व्यक्तीींच्या वारसास नकुसान भरपाई अदा 
करण्याच्या अींनतम प्रफ्रक्रयते आहेत. उवगररत मतृ व्यक्तीच्या नातवेाईकाींनी 
आवश्यक कागदपत्राींची पतुगता केल्यास नकुसान भरपाई अदा करण्याचे 
ननयोजित आहे.     
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
विदभच ि मराठिाड्यातील मोबाइल टॉिसच िां पन्याांिडून घेण्यात येणारा 
विद्युत शुल्ि महावितरण िां पनीने माफ िरण्याचा घेतलेला ननणचय 

 (२४) * ४३७०३  श्री.सनुील राणे (बोरीिली) :  सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ववदभग मराठवाड्यातील मोबाइल ्ॉवसग कीं पनी कडून घेण्यात येणारे 
कोटयवधी रूपयाींचे ववद्यतु शलु्क माहे िुल,ै २०१९ पासनू माफ करण्याचा 
ननणगय महाववतरण कीं पनीने घेतल्यामळेु महाववतरण कीं पनीला आधथगक नकुसान 
होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महाववतरण कीं पनीवर ४५ हिार को्ी रूपयाींच ेकिग असनू 
महाववतरणला दहा हिार को्ीींपेक्षा अधधक किग देऊ नयेत अस ेननदेश बँकाींना 
कें द्र शासनाने ददलेल े आहेत तसेच मा.सवोच्च न्यायालयाच्या ननदेशानसुार 
अदानी कीं पनीला रुपये १०, ६०० को्ी अदा करावयाचे आहेत अशा पररजस्थतीत 
कीं पनीच्या महसलुात वाढ करणे कीं पनीसाठी अत्यावश्यक आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, ववदभग व मराठवाड्यातील मोबाईल ्ॉवसग कीं पनीकडून घेण्यात 
येणारे कोटयवधी रूपयाींचे ववद्यतु शलु्क माफ करण्याची सवगसाधारण कारणे 
काय आहेत, 
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(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, उक्त चौकशीत 
काय ननषपन्न झाल,े त्यानसुार सींबींधधताींवर िबाबदारी ननजश्चत करुन कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

डॉ. नननतन राऊत : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) उद्योग, ऊिाग व कामगार ववभागाच्या दद. ०१.०८.२०१९ च्या 
अधधसचूनेनसुार पाच वषागकररता ववदभग व मराठवाडा ववभागातील औद्योधगक 
वगगवारीतील फक्त ननशमगती व उत्पादन करणाऱ्या उद्योगाींनाच ववद्यतु शलु्क 
माफी अनजु्ञेय आहे. ववदभग व मराठवाडा ववभागातील सवग औद्योधगक ग्राहकाींना 
िुल-ै२०२१ पासनू मखु्यालय स्तरावर महाववतरणच्या स्तरावर सींगण कीय 
प्रणालीमधून ववद्यतु शलु्क माफी देण्याचा ननणगय घेण्यात आला असल्याने िुल,ै 
२०२१ पासनू महाववतरणच्या मखु्य कायागलय स्तरावर सींगणकीय प्रणालीव्दारे 
ववद्यतु शलु्क माफी देण्यात आलेली आहे. 

मा. महाराषि ववद्यतु ननयामक आयोगाने प्रत्यक्ष उत्पादन करणाऱ्या 
घ्काबरोबरच प्रत्यक्ष उत्पादन न करणाऱ्या घ्काचा अथवा केवळ उद्योगाचा 
दिाग देण्यात आलले्या औद्योधगक घ्काींचा देखील औद्योधगक वीिदर 
वगगवारीमध्ये समावेश केला असल्याने उत्पादन न करणाऱ्या घ्काींनाही िस े
की, मोबाईल ्ॉवसग व इतर या औद्योधगक वीि दर वगगवारीतील ग्राहकाींनाही 
महाववतरणने त्याींच्या स्तरावर ववद्यतु शलु्क माफी ददली. 
(४) ववदभग व मराठवाडा क्षेत्रातील उत्पादन न करणारे ग्राहक िस ेकी, मोबाईल 
्ॉवसग व इतर औद्योधगक वीि दर वगगवारीमधील ग्राहक ज्याींना ववद्यतु शलु्क 
माफी करण्यात आली होती, अशा ग्राहकाींना माहे फेब्रवुारी-२०२२ पासनू ववद्यतु 
शलु्क आकारणी माहे िून-२०२१ च्या जस्थतीप्रमाणे पवूगवत करण्यात आली आहे 
आणण अशा ग्राहकाींची माफ झाललेी ववद्यतु शलु्काची रक्कम माहे फेब्रवुारी, 
२०२२ च्या वीि देयकात एक रक्कमी वसलु करण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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



32 

छोट्या गहृननमाचण सांस्थािर लादण्यात येणाऱया ननिडणूि 
खचाचला स्थधगती देण्याबाबत 

 (२५) * ३७६९१  श्री.देिेंद् फडणिीस (नागपरू दक्षक्षण पजश्चम), श्री.चांद्िाांत 
(दादा) पाटील (िोथरुड), श्री.सधुीर मनुगांटीिार (बल्लारपरू), श्री.राधािृष्ट् ण 
विख-ेपाटील (मशडी), श्री.राम िदम (घाटिोपर पजश्चम), श्री.रवि राणा 
(बडनेरा) :  सन्माननीय सहिार मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषि सहकारी सींस्था उपववधी, १९६० च्या ननयम ७३ अन्वये २५० पके्षा 
कमी सदस्य असलले्या सहकारी गहृननमागण सींस्थाींना ननवडणुका घेण्यासाठी 
शासनमान्य ३४० व्यक्तीींच्या पॅनेलमधून ननवडणूक ननरीक्षकाची ननयकु्ती करून 
ननवडणूका घेण्याचे ननदेश शासनाने ददल ेआहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ननरीक्षकाींकडून ननवडणुक फी, ननवडणूक सहायकाींचा खचग, 
ननवडणूक आयोजित करण्याचा खचग व वाहन भाड ेअस ेखचग समाववष् करून 
ननवडणकू खचागची अवािवी रक्कम गहृननमागण सींस्थाींकडून आकारली िात आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, छोटया गहृननमागण सींस्थाींकडून ननवडणूक खचागच्या नावाखाली 
वसलू केल े िाणारे हे अवािवी शलु्क अन्यायकारक ठरत असल्याने या 
ननवडणूक खचागला स्थधगती देण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. शामराि ऊफच  बाळासाहेब पाटील : (१) होय, अींशत: खरे आहे, 
ननवडणूक ननणगय अधधकारी याींची नामताशलका ववभागीय सहननबींधक, 

सहकारी सींस्था याींच्या स्तरावर करण्यात आली असनू राज्यात एकूण १५६३ 
ननवडणूक ननणगय अधधकाऱ्याींची नामताशलका आहे. 
(२), (३) व (४) २५० पेक्षा कमी सदस्य सींख्या असलेल्या एका सहकारी 
गहृननमागण सींस्थेच्या ननवडणूक कामासाठी ननयकु्त केलेल्या ननवडणूक 
अधधकाऱ्याींनी ननवडणूक खचागच्या नावाखाली अवािवी शलु्क आकारल्याबाबतची 
तक्रार शासनाकड े प्राप्त झाली असनू, तक्रारीच्या अनषुींगाने सींबींधधत 
कायागलयाकडून चौकशी करून अहवाल मागववण्यात आला आहे. 

----------------- 
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पाांढरििडा (जर्.यितमाळ) येथे पांडीत दीनदयाल उपाध्याय स्ियांम 
योर्नेंतगचत शैक्षणणि सत्र २०२०-२१ मधील रक्िम 
विद्यार्थयाांच्या बँि खात्यात र्मा न झाल्याबाबत 

 

 (२६) * ४१११३  डॉ.सांदीप धुिे (अणी) :  सन्माननीय आहदिासी वििास मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पींडीत ददनदयाल उपाध्याय स्वयींम योिनेंतगगत सन २०१६-१७ पासनू ज्या 
आददवासी ववद्यार्थयाांना वसनतगहृात प्रवेश शमळाला नाही अशा ववद्यार्थयाांना 
शशक्षणाकररता, भोिन, ननवास व शकै्षणणक खचागचा ननधी डीबी्ी द्वारे त्याींच्या 
खात्यात िमा करण्यात येतो, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शकै्षणणक सत्र २०२०-२१ मध्ये लाभ ववतरण करण्यासाठी 
राज्यभरातील लाभाथी ववद्यार्थयाांकरीता ११ को्ी ९९ लक्ष ९७ हिार रु. 
शासनाने मींिूर केल ेअसनू यवतमाळ जिल््यातील पाींढरकवडा प्रकल्प कायागलय 
अींतगगत एकूण लाभाथी ववद्याथीची सींख्या ९९६ आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उच्च शशक्षण घेणाऱ्या ववद्यार्थयाांसाठी वावषगक ४३ हिार रुपये 
एवढी रक्कम अनजु्ञेय असनू पाींढरकवडा प्रकल्प कायागलयाींतगगत काही 
ववद्यार्थयाांच्या खात्यात १२ हिार ९०० रुपये तर काही खात्यात १६ हिार रु. 
काहीींच्या खात्यात २२ हिार रुपये, काहीींच्या खात्यात २६ हिार रुपये तर 
काहीींच्या खात्यात एक रुपयाही रक्कम िमा झालेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त सन २०२०-२०२१ या शकै्षणणक सत्रातील रक्कम 
ववद्यार्थयाांच्या खात्यात िमा न झाल्यामळेु खोलीचे भाड,े भोिनाचा खचग तसेच 
शकै्षणणक खचग करण्याबाबत ववद्यार्थयाांमध्ये धचींतचे े वातावरण ननमागण झाल े
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन ववद्यार्थयाांना खोलीचे 
भाड,े भोिनाचा खचग तसेच शकै्षणणक खचागचा ननधी डीबी्ीद्वारे ववद्यार्थयाांच्या 
खाती िमा करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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अॅड. िे.सी.पाडिी : (१) हे खरे आहे.  
(२) सन २०२०-२१ या शकै्षणणक सत्रातील पींडडत दीनदयाल उपाध्याय स्वयींम 
योिनेंतगगत लाभार्थयाांना रक्कम अदा करण्यासाठी सन २०२१-२२ या आधथगक 
वषागच्या अथगसींकल्पीत तरतदूीमधून रुपये १२.०० को्ी इतका ननधी आयकु्त, 
आददवासी ववकास, नाशशक याींना ववतरीत करण्यात आला आहे. 
   पींडडत दीनदयाल उपाध्याय स्वयींम योिनेंतगगत सन २०२०-२१ या शकै्षणणक 
वषागमध्ये यवतमाळ जिल्हयातील पाींढरकवडा प्रकल्प कायागलयाींतगगत एकूण ५७० 
ववद्यार्थयाांचे अिग प्राप्त झालेले आहे. त्यापकैी ५०८ ववद्यार्थयाांना प्रकल्प 
अधधकारी, एकाजत्मक आददवासी ववकास प्रकल्प, पाींढरकवडा याींच्याकडून मींिूरी 
देण्यात आली आहे. त्यापकैी, ४९७ ववद्यार्थयाांच्या आधारसींलग्न बँक खात्यात 
रक्कम िमा करण्यात आललेी आहे. 
(३) व (४) हे अींशत: खरे आहे. 
   कोववड-१९ या सींसगगिन्य आिारामळेु ववद्यार्थयाांचे शशक्षण ऑनलाईन 
तसेच ऑफलाईन पध्दतीने झाल.े ववत्त ववभागाने ददलेल्या ननदेशानसुार सन 
२०२०-२१ या शकै्षणणक वषागमध्ये िेवढया कालावधीकरीता शासकीय वसनतगहेृ 
सरुु होती तवेढयाच कालावधीकरीता पींडडत दीनदयाल उपाध्याय स्वयींम योिनेच े
लाभ देणेबाबत शासन ननणगय ददनाींक १.११.२०२१ अन्वये आयकु्त, आददवासी 
ववकास, नाशशक याींना कळववण्यात आल ेआहे.  त्या अनषुींगाने ववद्यार्थयाांच्या 
खात्यावर रक्कमा िमा करण्याची कायगवाही महाडीबी्ी माफग त सरुु आहे. 
(५) बँक ररस्पॉन्स प्रलींबबत असल्याने महाआय्ी कीं पनीकडून ववद्यार्थयाांच्या 
आधार सींलग्न बँक खात्यात रक्कम िमा करण्याची कायगवाही सरुु आहे. 

----------------- 
हहांगणा (जर्.नागपूर) तालुक्यातील िोल्हापूर बांधारे ि साठिणूि बांधारे 

बाांधिाम प्रस्तािाांना मांरू्री ममळण्याबाबत 
 (२७) * ४३६०३  श्री.सममर मेघे (हहांगणा) :  सन्माननीय खननिमच मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दहींगणा (जि.नागपरू) लघशुस ींचन िलसींधारण ववभाग, जिल् हापररषद नागपरू 
याींच्या अखत्यारीत असलेल्या कोल्हापरूी बींधारे व साठवणकू बींधारे याींच्या 
बाींधकामाचा प्रस्ताव खननि प्रनतषठान अींतगगत मींिूरीसाठी सन २०२०-२१ या 
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वषाांत पाठवनूही अद्यापपयगत कामाना मींिूरी शमळाली नसल्याच े स्थाननक 
लोकप्रनतननधी याींनी जिल्हाधधकारी याींना ददनाींक ७ डडसेंबर, २०२१ रोिी वा त्या 
समुारास लेखी ननवेदन ददल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानसुार 
बींधाऱ्याींच्या बाींधकामच्या प्रस्तावास तातडीने मींिूरी देण्याबाबत कोणती 
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सभुाष देसाई : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) दहींगणा येथील कोल्हापरुी बींधारे व साठवणूक बींधारे याींच्या बाींधकामास 
मींिूरी शमळण्याकरीता दद.०७.१२.२०२१ रोिीच्या पत्रान्वये लोकप्रनतननधीींनी 
केलेल्या मागणीच्या अनषुींगाने सदर कामाचे अींदापत्रक व ताींबत्रक मान्यता 
सींबींधीत ववभागाकडुन प्राप्त झाली आहे. सदर प्रस्तावाचा सधुारीत 
आराखडयामध्ये समावशे करण्यात आला असनू कें दद्रय खाण मींत्रालयाच्या 
दद.२३.०४.२०२१ रोिीच्या आदेशानसूार जिल्हा खननि प्रनतषठान, नागपरू येथील 
पनूरगचनेची कायगवाही प्रलींबबत असल्यामळेु प्रस्तावास मींिूरी अदयाप प्रलींबबत 
आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
  
  
विधान भिन :       रारे्न्द् भागित 
मुांबई.   प्रधान सधचि, 

महाराष्ट्र विधानसभा 
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