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

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

गरुुिार, हदनाांि २४ माचच, २०२२ / चतै्र ३, १९४४ (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 - २२ 
------------------------------------- 

  

निी मुांबई येथील मुांबई िृषी उत्पन्न बार्ार सममतीच्या मुख्यालय 
इमारतीची दरुिस्था झाल्याबाबत 

 

 (१) * १२८८३ श्री.शमशिाांत मश ांदे, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सनतश चव्हाण, 
श्री.अमोल ममटिरी : सन्माननीय पणन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) नवी मुींबई येथील मुींबई कृषी उत्पन्न बाजार सममतीच्या मखु्यालयाची 
प्रशासकीय तीन मजली इमारत काींदा-ब्ा्ा माके्मध्ये असनू, या 
इमारतीची दरुवस्था झाली आहे तसेच दसुऱ्या व ततसऱ्या मजल्यावरील लेखा 
ववभागाचा स्लॅब धोकादायक झाल्यामळेु पोलादी रॉडचे ्ेकू लावण्यात आले 
असल्याचे ददनाींक २८ डडसेंबर, २०२१ रोजी वा त्यासमुारास तनदशशनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर इमारतीचा स्लॅब कधीही कोसळण्याची शक्यता 
असल्याने काींदा-ब्ा्ा माके् आवारातील प्रशासकीय कायाशलयात सींचालक 
मींडळाच्या बठैकीतनममत्त येणारे अधधकारी/ कमशचारी तसेच तथेील 
अमभयाींत्रिकी, लेखा अधधकारी व अन्य अधधकारी/ कमशचारी, व्यापारी व 
नागररकाींच्या जजवीतास धोका तनमाशण झाला असल्याचे तनदशशनास आल ेआहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त इमारतीच्या पनुववशकासाची प्रक्रिया कायाशजन्वत असताना 
मा.उच्च न्यायालयात दावे दाखल झाल्याने पनुववशकासाचे काम प्रलींत्रबत 
असल्याच े तनदशशनास आल े आहे, सदर दाव े कोणी दाखल केले आहेत व 
त्याची कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने यापवूीही काींदा-ब्ा्ा माके्च्या आवारात बाींधकाम 
कोसळण्याची घडलेली घ्ना लक्षात घेता, सवश सींबींधधताींच्या सरुक्षक्षततचे्या 
दृष्ीने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.शामराि ऊर्च  बाळासाहेब पाटील : (१) व (२) हे अींशत: खरे आहे. 
 मुींबई कृषी उत्पन्न बाजार सममतीच्या नवी मुींबईच्या काींदा-ब्ा्ा 
माके्मधील इमारतीच्या दसुऱ्या मजल्यावर दरुवस्था झाली आहे. 
त्याअनषुींगाने मुींबई कृषी उत्पन्न बाजार सममती, नवी मुींबईने सदर 
दठकाणाची दरुूस्ती करण्याच ेप्रस्ताववत केले आहे.  
(३) व (४) हे खरे नाही. 
 मा.उच्च न्यायालयात दाखल याधचका ि.११३३४/१३ मधील ददनाींक 
२१/०४/२०१५ मधील आदेशानसुार मा.उच्च न्यायालयाची परवानगी घेऊन 
दरुूस्तीचे काम करण्याबाबत तनदेश ददले आहेत. तथावप, मा.उच्च 
न्यायालयाने ददनाींक १७/०४/२०१७ रोजीच्या आदेशामध्ये दरुूस्तीच्या 
कामकाजासींदभाशत प्राप्त आक्षेपाींचा तनयमानसुार ववचार करून पणन सींचालक, 
महाराषर राज्य, पणेु याींनी तनणशय घेण्यात यावा व बाजार सममती 
तनवडणूकाींबाबत सद्य:जस्थती मा.उच्च न्यायालयास कळवावी असे तनदेश 
ददलेले आहे. मा.उच्च न्यायालयात सदर प्रकरण न्यायप्रववष् आहे.  
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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रायगड जर्ल््यातील शतेर्ममनी विविध औद्योधगि प्रिल्पाांिररता 
सांपाहदत िरण्यात येत असल्याबाबत 

  

(२) * १२२१० श्री.र्यांत पाटील, श्री.बाळाराम पाटील : सन्माननीय उद्योग 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पेण (जज.रायगड) येथ े एमआयडीसी व जेएसडब्लल्य ू प्रकल्पासाठी आणण 
ववरार-अमलबाग कॉररडॉरसाठी तसेच रोहा (ता.मरुुड) येथे फामाश पाकश  
प्रकल्पासाठी महाराषर औद्योधगक ववकास महामींडळाकडून भसूींपादनाची 
प्रक्रिया सरुु आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, वडखळ (ता.पेण) पररसरातील शतेकऱ्याींच्या जममनी तसेच 
मरुूड तालकु्यातील १० गावे व रोहा तालकु्यातील ७ गावे अशा एकूण १७ 
गावाींतील ३ हजार हेक््र जममनी सींपाददत केल्या जाणार आहेत, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, रायगड जजल््यातील गत २० वषाशत समुारे ३९ हजार २६४ 
हेक््र शतेजममन म्हणजेच जवळपास ९८ हजार १६० एकर शतेजममन अनेक 
औद्योधगक प्रकल्पाींसाठी सींपाददत करण्यात आल्या असनू अन्य ५२ हजार 
६२ एकर क्षिे शतेजममन अन्य कारणाींसाठी शासनाकडून सींपाददत करण्यात 
येत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, रायगड जजल््यात यापवूी औद्योधगक प्रकल्पाींसाठी जे 
भसूींपादन करण्यात आले आहे, त्यातील हजारो एकर जागा ववनावापर पडून 
आहेत तसेच पाताळगींगा, रोहा, महाड एमआयडीसीतील अनेक उद्योगधींदे बींद 
पडल्याने त्याींची जागाही ववनावापर पडून असल्याच े तनदशशनास आले आहे,   
हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, शतेकऱ्याींच्या जममनी सींपाददत करताना ददलेल्या आश्वासनाींची 
पतूशता केली जात नसनू, स्थातनकाींनाही नोकरीत सामावनू घेतले जात नाही 
तसेच सदर प्रकल्पाींचा पयाशवरणावर ववपरीत पररणाम होत असनू उक्त 
पररसरातील शतेकऱ्याींना व प्रकल्पग्रस्ताींना त्याींच्या भसूींपाददत क्षिेातील जागा 
परत करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.सभुाष देसाई : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
 पेण (जज.रायगड) एमआयडीसीसाठी तसेच जेएसडब्लल्य ू प्रकल्पासाठी 
तसेच रोहा (ता.मरुुड) येथ े फामाश पाकश  प्रकल्पासाठी महाराषर औद्योधगक 
ववकास महामींडळामाफश त भसूींपादनाची प्रक्रिया सरुु आहे. तसेच        
ववरार-अमलबाग कॉररडॉरसाठी महाराषर राज्य रस्त े ववकास महामींडळाकडून 
भसूींपादनाची प्रक्रिया प्रस्ताववत आहे. 
(२) हे अींशत: खरे आहे. 
 म.औ.वव. महामींडळाने डोलवी औद्योधगक क्षेिासाठी वडखळ (ता.पेण) 
मधील ११ व अमलबाग तालकु्यातील १ अशा १२ गावातील खाजगी व 
सरकारी ममळूण एकूण ८५८.६०२१ हे.आर. तसेच रोहा मरुुड औद्योधगक 
क्षेिासाठी मरुुड तालकु्यातील १० व रोहा तालकु्यातील ७ अशा एकूण १७ 
गावातील खाजगी व सरकारी ममळूण एकूण १९९४.९६९ हे.आर. असे दोन्ही 
औद्योधगक क्षेिाकररता एकूण २८५३.५७११ हे.आर. क्षेिाकररता 
म.औ.वव.अधधतनयम १९६१ अन्वये प्रकरण ६ ची अधधसचूना तनगशममत 
करण्यात आलेली आहे. 
(३) व (४) हे खरे नाही.  
(५) औद्योधगक क्षेिाकररता जममनीच े भसूींपादन करताना स्थातनक 
शतेकऱ् याींना ववश्वासात घेऊन जममनीच्या नकुसान भरपाईचा दर वा्ाघा्ीने 
तनजश्चत करण्यात येतो. म.औ.वव. महामींडळाच्या प्रचमलत धोरणानसुार 
प्रकल्पग्रस्ताींना उद्योग धींद्यासाठी सवलतीच्या दरात ववकसीत पीएपी भखूींड 
वा्प करण्यात येतात. तसेच प्रकल्पामध्ये भमूमपिुाींना रोजगार उपलब्लध 
होण्यासाठी रोजगारासाठी लागणारे कौशल्य आत्मसात करण्याची सींधी 
उपलब्लध करुन देण्यात येत आहे. 
 म.औ.वव. महामींडळाच्या अधधपत्याखाली स्थापन झालेल्या 
औद्योधगक क्षेिामध्ये उदा. तळोजा, पाताळगींगा, रोहा, उसर, ववळेभागाड, 
महाड, नागोठणे येथे मोठे औद्योधगक क्षेि ववकमसत झालेले आहेत. मोठ्या 
प्रमाणात आधथशक गुींतवणकू होवनू तथेे स्थातनक प्रकल्पग्रस्ताींना त्याींच्या 
शकै्षणणक पाितनेसुार रोजगाराच्या सींधी उपलब्लध करुन ददलेल्या आहेत. तसेच 
त े स्वतींिपणे स्वयींरोजगार देखील करु शकतात. म.औ.वव.महामींडळाच्या 
ददनाींक २६/०८/२०१९ रोजीच्या पररपिकानसूार प्रकल्पग्रस्ताींना १० ्क्के 
परतावा भखूींड वा्प करण्याचे धोरण ठरलेले आहे. 



5 

 सदर औद्योधगक क्षिेामध्ये स्थापन झालेल्या प्रकल्पातनू प्रक्रिया 
केलेले साींडपाणी खोल समदु्रात १० क्रक.मी. आत सोडण्यात येणार आहे. तसेच 
प्रकल्पातनू होणारे वाय ु प्रदषूण व रासायतनक प्रदषूण याबाबत सींबींधधत 
उद्योजकाने महाराषर प्रदषूण तनयींिण मींडळामाफश त त्याींच्या प्रकल्पाचा 
प्रकल्प अहवाल तपासनू उद्योजकाींना परवानगी देण्यात येतात. त्याींच्या 
तनयींिणाखाली वेळोवळेी उद्योगाींची तपासणी करण्यात येत.े 
(६) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

ठाणे जर्ल््यातील प्रलांबबत िनहक्ि दािे ननिाली िाढण्याबाबत 
  

(३) * १२४३४ श्री.रवि ांद्र र्ाटि : सन्माननीय आहदिासी वििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ठाणे जजल््यात शकेडो वनहक्क दावे प्रलींत्रबत असनू मरुबाड-२९,   
शहापरू-२०३, कल्याण-३ व अींबरनाथ-२१ इ. तालकु्याींतील एकूण २५६ 
वनहक्क दावे तसेच वनहक्क दाव्याींवरील प्रलींत्रबत अवपलाींची सींख्या    
मरुबाड-३०३, शहापरू-६८, कल्याण-२६ व अींबरनाथ-५६ असल्याचे माहे डडसेंबर, 
२०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, वनहक्क दावे तनकाली काढण्याबाबत पाठपरुावा करुनही 
शासनाकडून कोणतीही कायशवाही होत नसल्याने उपववभागीय कायाशलय, ठाणे 
येथे श्रममक मकु्ती सींघ्नेच्यावतीने धरणे आींदोलन करण्यात येणार 
असल्याचे पि सींघ्नेने जजल्हाधधकारी, ठाणे याींना ददल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कल्याण, अींबरनाथ, 
शहापरू व मरुबाड तालकु्यातील वनहक्क दावे तनकाली काढण्याबाबत कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
अॅड. िे.सी.पाडिी : (१) होय, हे खरे आहे.  
(२) श्रममक मकु्ती सींघ्ना, मरुबाड याींनी वनहक्कधारकाींच े प्रलींत्रबत दावे, 
अवपले व अन्य प्रलींत्रबत प्रश्नाींच्या तनप्ाऱ् याच्या मागणीसाठी ददनाींक 
१३/१२/२०२१ रोजी उपववभागीय कायाशलय, कल्याण याींच्या कायाशलयासमोर 
धरणे आींदोलन केले होत.े  
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(३) कल्याण तालकु्यातील ०३ वनहक्क दाव्याींपकैी ०२ दावे जजल्हास्तरीय 
सममतीने अमान्य केले असनू १ दावा जी.पी.एस. मोजणीकररता वनक्षेिपाल, 
कल्याण याींच्याकड े प्रलींत्रबत आहे. तसेच प्रलींत्रबत २६ अवपलाींबाबत 
उपववभागीय अधधकारी, कल्याण याींच ेकायाशलयात ददनाींक २०/१२/२०२१ रोजी 
मशबीर आयोजजत करण्यात आले होत.े सदर मशत्रबरामध्ये दावेदाराींनी सादर 
केलेले परुावे अवपलाींच्या मळू दाव्यामध्ये समाववषठ करण्यात आले असनू 
त्याबाबत उपववभागीय अधधकाऱ् याींकडून कायशवाही करण्यात येत आहे.  
 मरुबाड तालकु्यातील २९ प्रलींत्रबत वनहक्क दाव्याींबाबत ददनाींक 
०६/०१/२०२२ व ददनाींक १३/०१/२०२२ रोजी उपववभागस्तरीय सममती, कल्याण 
याींच्याकडून मरुबाड येथे बठैक आयोजजत करून सींबींधधत दावेदाराींना परुावे 
सादर करण्याच्या सचूना देण्यात आल्या आहेत व काही दाव े जी.पी.एस. 
मोजणी व गगुल इमेजसाठी वनक्षिेपाल याींच्याकड े पाठववले आहेत. तसेच 
३०३ अवपलाींबाबत मरुबाड तहमसल कायाशलय, मरुबाड येथे ददनाींक 
०६/०१/२०२२ रोजीच्या मशत्रबरामध्ये सींघ्नेच्या प्रतततनधीच्या उपजस्थतीत 
अमान्य अवपलाींची तपासणी करण्यात आली असनू उवशरीत अवपलाींबाबत 
ददनाींक १३/०१/२०२२ च्या मशत्रबरामध्ये परुावे सादर करण्यात आले असनू 
सदरची अवपले उपववभागस्तरीय सममतीकड ेप्रलींत्रबत आहेत.  
 शहापरू तालकु्यातील २०३ प्रलींत्रबत वनहक्क दाव्यापकैी ६३ दाव े
मान्य करण्यात आले असनू १६ दावे परुावे नसल्याने अमान्य करण्यात आल े
आहेत. ३३ दाव्यामध्ये िु् ी असल्याने िु् ीपतुशता करणेबाबत दावेदार याींना 
कळववले आहे. ११ दावे जजल्हास्तरीय सममतीच्या तनणशयास्तव प्रलींत्रबत आहेत. 
०३ दावे दबुार आहेत. तसेच ७७ दावे उपववभागीय सममतीकड ेप्रलींत्रबत आहेत. 
श्रममक मकु्ती सींघ्ना याींना दावे पडताळणी करणेकररता वेळ ददला असता, 
ददनाींक १६/०२/२०२२ रोजी श्रममक मकु्ती सींघ्नेच्या मशष्मींडळाने प्रकरणाींची 
पडताळणी केली आहे. जजल्हास्तरीय सममतीव्दारे ६८ अवपल दाव्याींबाबत 
सनुावणी घेण्यात आली असनू दावेदारास उपलब्लध परुावे सादर करणेबाबत 
सचुना देण्यात आल्या आहेत.  
 अींबरनाथ तालकु्यातील २१ दाव्याींपकैी १३ दावे जी.पी.एस. 
मोजणीकररता पाठववले असनू ०८ दावे दबुार आढळून आले आहेत. दबुार 
दाव्याींची तपासणी करून त्याबाबत जजल्हास्तरीय वनहक्क सममतीव्दारे तनणशय 
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घेण्यात येणार आहे. तसेच ५६ प्रलींत्रबत अवपलाींबाबत ददनाींक २३/१२/२०२१ 
रोजी आयोजजत मशत्रबरामध्ये श्रममक मकु्ती सींघ्नेच्या प्रतततनधीींनी दाव्याींची 
तपासणी केली आहे. यामध्ये ११ दावेदाराींनी परुावे सादर केले असनू ४५ 
दाव्यामध्ये कोणतहेी परुावे नसल्याने त्याची पडताळणी करण्यात येत आहे.  
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

रायगड जर्ल््यातील सािचर्ननि मालमत्ता ि िास्तुांची तौक्ते 
चक्रीिादळामुळे झालेल्या नुिसानीची भरपाई ममळण्याबाबत 

  

(४) * ११९५८ श्री.सनुनल मशांदे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १०८३७ ला हदनाांि   
२८ डडसेंबर, २०२१ रोर्ी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय आपत्ती 
व्यिस्थापन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रायगड जजल््याींमध्ये तौक्त े चिीवादळामळेु मालमते्तच्या झालेल्या 
नकुसानीकररता मखु्य कायशकारी अधधकारी, रायगड याींनी ददनाींक ८ सप् े्ंबर, 
२०२१ रोजीच्या पिान्वये रुपये ३०४८.२० लक्ष इतक्या तनधीची मागणी 
शासनाकड ेकेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू मागणीच्या अनषुींगाने जजल्हा पररषद, रायगड याींना 
नकुसान भरपाईपो्ी शासनाने क्रकती रुपयाींचा तनधी ववतररत केला आहे आणण 
उवशररत तनधी केव्हा ववतरीत करण्यात येणार आहे, 
(३) असल्यास, ग्रामपींचायत इमारती, समाजमींददरे, जजल््यातील गोदाम,े 
स्मशानभमूी, वपण्याच्या पाण्याच्या योजना या सवश कामाींसाठी रुपये ३५ को्ी 
एवढा तनधी देण्याचा तनणशय शासनाने घेतला असनू, उक्त तनधी सींबींधधत 
ववभागाकड ेसोपववण्यात आला आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने नकुसान झालेल्या वास्तुींच्या दरुुस्तीसाठी तनधी 
उपलब्लध करून देण्याबाबत तसेच अद्यापपयतं नकुसान भरपाईची रक्कम 
अदा करण्यात आली नसल्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.विर्य िडटे्टीिार : (१) खरे आहे. 
(२) सदरहू मागणीच्या अनषुींगाने सींबींधधत ववभागीय आयकु्त याींच्यामाफश त 
रायगड जजल््यातील ४९२ जजल्हा पररषद शाळाींच्या इमारत दरुूस्तीसाठी रुपये 
७३८.०० लक्ष इतका तनधी जजल्हाधधकारी, रायगड याींना ददनाींक ०७/०३/२०२२ 
रोजीच्या शासन तनणशयान्वये उपलब्लध करून ददला आहे.  
(३) व (४) खरे नाही. 
 तौक्त ेचिीवादळामळेु नकुसान झालेल्या सवश जजल्हयाींमधील अनजु्ञेय 
असलेल्या सावशजतनक मालमत्ताींच्या दरुूस्तीसाठी राज्य आपत्ती प्रततसाद 
तनधीमधून रुपये ६६४.९९ लाख इतका तनधी राज्य कायशकारी सममतीने मींजूर 
केला आहे. तथावप, राज्य आपत्ती प्रततसाद तनधी सींपषु्ात आल्याने मदत 
देणे शक्य झाले नाही. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही.  

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

महावितरण िां पनीिरील आधथचि भार िमी िरण्याच्यादृष्ट्टीने 
उपाययोर्ना िरण्याबाबत 

(५) * १२०५८ श्री.विलास पोतनीस, श्री.सनुनल मशांदे, श्री.चांद्रशखेर बािनिुळे : 
सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील महाववतरणच्या कामाचे ववकें द्रीकरण करून ग्राहकाींना चाींगल्या 
सेवा देण्यासाठी कोकण, पणेु, औरींगाबाद, नागपरू अशी चार प्रादेमशक 
सींचालक कायाशलये स्थापन करण्यात आली असनू, थकबाकी वसलूीसह ववववध 
कामामध्ये गती येवनू पायाभतु सवुवधा उभारणेबाबत तथा इतरही काये 
करण्याबाबत ही कायाशलये सक्षम असल्याचे महाववतरणच्या प्रमसध्दी 
ववभागाने कळववले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील ग्राहकाींकड ेवीज देयकापो्ी थकीत असललेे रुपये 
७५ हजार को्ी, कीं पनीवरील रुपये ६० हजार को्ीींचे कजश अशा एकूण रुपये 
१ लाख ३५ हजार को्ीींच्या भारामळेु महाववतरण अडचणीत आलेले असनू 
ग्राहक सेवा, देयक वसलुी, उत्पादनाशी या कायाशलयाचा सींबींध नसल्याने 
महाववतरणला रुपये ३२ को्ीींचा आधथशक भार येत असल्याची बाब ददनाींक    
२ जानेवारी, २०२२ रोजी वा त्या समुारास तनदशशनास आली असनू याबाबत 
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महाराषर स््े् इलके्रीसी्ी वक्सश फेडरेशनने प्रादेमशक सींचालकाला योग्य 
अधधकार नसल्याबाबत ही कायाशलये बींद करावी अशी मागणी केलेली आहे,    
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, महाववतरणच्या कामाच ेववकें द्रीकरण करून ग्राहकाींना चाींगल्या 
सेवा देण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या कोकण, पणेु, औरींगाबाद, नागपरू 
अशा चार प्रादेमशक सींचालक कायाशलयाींना कोणतहेी महत्त्वाचे अधधकार देण्यात 
आले नसनू या कायाशलयाचे महत्व लक्षात घेता तथा कामाचे तनयोजन व 
ववकें न्द्रीकरणामळेु व उपलब्लधतमेळेु अधधकार क्षेिात वाढ करून शासन 
मान्यता देणार आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने महाराषर स््े् इलेजक्रमस्ी वकश सश फेडरेशनने 
महाववतरणाचा आधथशक भार कमी करण्यासाठी ही कायाशलये बींद करण्याच्या 
केलेल्या मागणीच्या अनषुींगाने शासनाने कोणता धोरणात्मक तनणशय घेतला 
वा घेण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

डॉ. नननतन राऊत : (१) हे खरे आहे. 
सदर बातमी महाववतरणच्या प्रमसध्दी ववभागातफे दै. लोकसत्ता, नागपरू 
ददनाींक ०२/०१/२०२२ रोजीच्या अींकात प्रमसध्द झाली आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
 महाववतरणने जरी या चार प्रादेमशक सींचालक कायाशलयाींकररता २०५ 
पदे मींजूर केली असली तरी तथेे असलेल्या कमशचाऱ्याींपकैीच आवश्यक ती 
नेमणूक करण्यात आली आहे. 
(३) महाववतरण मींडळ ठराव ि.६६८, ददनाींक ३०/०४/२०१६ अन्वये चार 
प्रादेमशक कायाशलये तनमाशण करण्यात आली. तवे्हापासनू प्रादेमशक सींचालक 
कायाशलयाींना आवश्यक त े महत्वाचे अधधकार देण्यात आले आहेत. तसेच 
ठराव ि.१८६८, ददनाींक ०३/०८/२०१९ अन्वये पढुील आदेश क्रकीं वा तीन 
वषाशपयतं या प्रादेमशक कायाशलयाींना मदुतवाढ देण्यात आलेली आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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मुसळगाि (ता.मसन्नर, जर्.नामशि) येथील प्रिल्पग्रस्त शतेिऱयाांना 
औद्योधगि ि िाणणज्य भूखांड ममळण्याबाबत 

  

(६) * ११७७५ श्री.सदामशि खोत, श्री.गोवपचांद पडळिर : सन्माननीय उद्योग 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मसुळगाव (ता.मसन्नर, जज.नामशक) येथील शतेकऱ्याींच्या जममनी 
इींडडयाबलु्स या सेझ प्रकल्पात गेल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू प्रकल्पग्रस्त शतेकऱ्याींना उक्त जममनीऐवजी 
औद्योधगक व वाणणज्य भखूींड देण्याच े लेखी आश्वासन शासनाच्या वतीने 
देण्यात आले होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू प्रकल्पग्रस्त शतेकऱ्याींना अद्याप कोणत्याही स्वरूपाच े
औद्योधगक व वाणणज्य भखूींड ममळाले नसनु प्रकल्पग्रस्त शतेकऱ् याींनी वारींवार 
शासनाकड ेयाबाबत पाठपरुावा देखील केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने प्रकल्पग्रस्त शतेकऱ्याींना औद्योधगक व वाणणज्य भखूींड 
देण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सभुाष देसाई : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) हे खरे नाही. मौज-ेगळुवींच व मौज-ेमसुळगाव, ता.मसन्नर, जजल्हा-नामशक 
येथील मे. इींडडयाबलु्स याींच्या ववशषे आधथशक क्षिेात ८२९ प्रकल्पग्रस्त आहेत. 
त्यापकैी एकूण वा्प करावयाच्या अथवा देय भखूींडाची सींख्या ४८२ आहे. 
त्यापकैी २०० प्रकल्पग्रस्ताींना भखूींडाचे वा्प करण्यात आलेले आहे. उवशररत 
२८२ भखूींडाचे वा्प करण्याची कायशवाही सरुु आहे. 
(४) व (५) उवशररत प्रकल्पग्रस्त शतेकऱ्याींना भखूींड वा्प करण्यासाठी ११२.८८ 
हे. आर. इतक्या क्षिेाची आवश्यकता आहे. त्याकररता महाराषर औद्योधगक 
ववकास अधधतनयम, १९६१ मधील कलम ३३(३) अन्वये १२७.४९ हे. आर. क्षेि 
भसूींपादन करण्याची कायशवाही महाराषर औद्योधगक ववकास महामींडळामाफश त 
सरुु आहे. तथावप, अद्यापपयतं सदर क्षिेाचा ताबा अप्राप्त आहे. 

----------------- 
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राज्यातील साखर िारखान्याांनी ऊसाच ेविनापरिाना गाळप िेल्याबाबत 
  

(७) * १२७२८ श्री.प्रविण दरेिर, श्री.सदामशि खोत, श्री.विर्य ऊर्च  भाई 
धगरिर, डॉ.पररणय रु्िे, श्री.सरेुश धस, श्री.प्रसाद लाड, श्री.गोवपचांद पडळिर, 
श्री.ननलय नाईि, श्री.प्रिीण दटिे, श्री.रमेशदादा पाटील, अॅड.ननरांर्न 
डािखरे : सन्माननीय सहिार मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) सन २०२०-२०२१ च्या गळीत हींगामात राज्यातील १८ साखर 
कारखान्याींनी गाळप परवाना नसताना गाळप केलेले असनू महाराषर राज्य 
साखर कारखाने क्षेि आरक्षण व गाळप आणण ऊस ववतरण तनयमन आदेश, 
१९८४ व शासन अधधसचूना ददनाींक १४ सप् े्ंबर, २०१५ मधील तरतदुीनसुार 
सदर १८ साखर कारखान्याींवर दींड आकारणी आदेश बजावण्यात आले असनू 
त्यानषुींगाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(२) असल्यास, ऊस तनयींिण आदेश १९६६ चे अनषुींगाने साखर कारखान्याींनी 
मशस्त पाळण्यासाठी राज्य शासनाने केलेल्या कायद्याचे स्वरुप काय आहे, 
(३) असल्यास, गाळप परवानारदहत असलले्या १८ साखर कारखान्याींना 
परवाना अधधकाऱ्याींनी दींड ठोठावला असनू उक्त कारखान्याींनी परवाना 
अधधकारी याींचे दींड आदेशाच्या ववरोधात शासनाकड े सनुावणीकररता अपील 
अजश दाखल केलेले असनू यासींदभाशत शासनाने तातडीने तनणशय देऊन सदर 
कारखान्याींवर वसलुीबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री.शामराि ऊर्च  बाळासाहेब पाटील : (१) २०२०-२०२१ गाळप हींगामात १९ 
कारखान्याींनी गाळप परवाना अ्ी व शतीची पतुशता केली नव्हती म्हणून 
गाळप परवाना ददलेला नव्हता. सदर कारखान्याींनी गाळप परवाना अ्ी व 
शती पणूश केल्यानींतर गाळप परवाना ददलेला आहे. तथापी गाळप परवाना 
देणेपवुी या १९ कारखान्याींनी ऊस गाळप सरुू केले होत.े ववनापरवाना 
केलेल्या गाळपावर महाराषर राज्य साखर कारखान े (क्षेि आरक्षण व गाळप 
आणण ऊस ववतरण तनयमन) आदेश, १९८४ व शासन अधधसचूना ददनाींक   
१४ ऑक््ोबर, २०१५ मधील तरतदुीनसुार दींड आकारण्यात आलेला आहे. या 
कारखान्याींनी शासनाकड े अपील केले असल्यामळेु सदर प्रकरणी अवपलावर 
तनणशय प्राप्त झाल्यानींतर पढुील कायशवाही करण्यात येईल. 
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(२) ऊस तनयींिण आदेश, १९६६ अन्वये राज्य शासनाला प्राप्त झालेल्या 
अधधकारानसुार साखर कारखान्याींनी मशस्त पाळण्यासाठी राज्य शासनाने 
महाराषर राज्य साखर कारखाने (क्षेि आरक्षण व गाळप आणण ऊस ववतरण 
तनयमन) आदेश, १९८४ मध्ये शासन अधधसचूना ददनाींक १४ ऑक््ोबर, २०१५ 
नसुार कारखान्याींनी ववनापरवाना गाळप केल्यास रुपये ५००/- प्रतत ्न दींड 
आकारण्याची तरतदू आहे. 
(३) सदर कारखान्याींनी परवाना अधधकारी तथा साखर आयकु्त याींचे दींडाचे 
आदेशाववरूध्द शासनाकड े अपील केल े आहे. १९ पकैी ११ कारखान्याींच्या 
अवपलावर शासनाकडून स्थधगती देण्यात आलेली आहे. उवशरीत कारखान्याींच्या 
अवपलावर शासन स्तरावर सनुावणीची कायशवाही चाल ूआहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

राज्यातील हदव्याांग शाळामधील मशक्षि ि मशक्षिेतर िमचचाऱयाांच े
ननयममत िेतन अदा िरण्याबाबत 

  

(८) * १२९३१ श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय सामाजर्ि न् याय मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील समाजकल्याण ववभागाींतगशत चालवल्या जाणाऱ्या ददव्याींग 
अनदुातनत शाळाींचे वेतन शासनाकडून अदा करण्यात येत असनू यातील काही 
शाळा तनवासी असल्याच ेतनदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू ददव्याींग शाळाींमधील एक हजाराींहून अधधक मशक्षक व 
मशक्षकेतर कमशचाऱ्याना माहे ऑक््ोबर, २०२१ पासनूचे मामसक वेतन न 
ममळाल्यामळेु सदर कमशचाऱ्याींना आधथशक समस्याींना सामोरे जाव े लागत 
असनू मशक्षक भारती सींघ्नेच्या ददव्याींग ववभागाने मा मखु्यमींिी, मा 
सामाजजक न्यायमींिी, सींचालक, समाज कल्याण सींचालनालय, सधचव, 
सामाजजक न्याय ववभाग आदीींकड े पि पाठवनू सदरहू कमशचाऱ्याचे मामसक 
वेतन तातडीने अदा करण्यासींदभाशत माहे डडसेंबर, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान 
मागणी केली असल्याचे तनदशशनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, ददव्याींग शाळाींमधील सदरहू मशक्षक व मशक्षकेतर कमशचाऱ्याींच े
माहे ऑक््ोबर, २०२१ पासनूचे मामसक वेतन वेळेवर अदा न होण्याची 
सवशसाधारण कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने राज्यातील ददव्याींग अनदुातनत शाळेतील कमशचाऱ्याींना 
माहे ऑक््ोबर, २०२१ पासनूचे मामसक वतेन तनयममतपणे न 
ममळल्याप्रकरणी सींबींधधताींवर जबाबदारी तनजश्चत करून कमशचाऱ्याींना 
थकबाकीसह तनयममतपणे वेतन ववनाववलींब अदा होण्याच्या दषॄ्ीने कोणती 
कायशवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.धनांर्य मुांड े: (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे अींशत: खरे आहे. 
(३) कोववड-१९ च्या प्रादभुाशवामळेु शासनाकडुन ्प् प्या्प् प्याने दरमहा वतेनाची 
तरतदू उपलब्लध करुन देण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

िालसािांगी (ता.भोिरदन, जर्.र्ालना) येथील शतेकऱ्यांच््य 
 कृषीपांपयचय िीज पुरवठय खांडीत केल््यबयबत 

  

(९) * १३४१२ श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.विर्य ऊर्च  भाई 
धगरिर, अॅड.ननरांर्न डािखरे, श्री.रामदास आांबटिर, डॉ.पररणय रु्िे, 
श्री.प्रिीण दटिे, श्री.रमेश िराड, श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.महादेि र्ानिर : 
सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात वीज त्रबल वसलुीसाठी खींडीत केलेला वीज परुवठा पवुशवत सरुू 
करण्याच्या मागणीसाठी वालसावींगी (ता.भोकरदन, जज.जालना) येथील 
शतेकऱ् याींनी अजजींठा-बलुढाणा महामागाशवर रास्तारोको आींदोलन केल े
असल्याची बाब माहे जानेवारी, २०२२ च्या शवे्च्या आठवड्यात वा 
त्यादरम्यान तनदशशनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, शतेकऱ् याींकडून थकीत वीज त्रबल वसलू करण्यासाठी वीज 
ववतरण कीं पनीने सरुू केलेली कारवाई अन्न सरुक्षा कायद्याचे उल्लींघन 
करणारी आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यामळेु रब्लबी हींगामातील वपकाींना पाण्याची गरज असताना 
वीज परुवठा खींडीत करून, वपकाींच े नकुसान केले जात आहे तसेच दगु्ध 
व्यवसायासाठी पाळलेल्या जनावराींना पाणी ममळत नसल्यामळेु जनावराींच े
आरोग्य धोक्यात आल्याने शतेकरी मोठ्या आधथशक अडचणीत आले आहेत,    
हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने अन्न सरुक्षा कायदा २०१३ नसुार शतेी व दधू 
उत्पादनात वाढ करण्यासाठी या पररमशष् ३ मधील कलम ३१ नसुार शासन 
अन्न सरुक्षेसाठी कोणत ेप्रयत्न करीत आहे वा करणार आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
डॉ. नननतन राऊत : (१) हे खरे आहे.  
(२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) राषरीय अन्न सरुक्षा अधधतनयम, २०१३ मधील कलम ३१ नसुार अनसुचूी 
तीन मध्ये ववतनददशष् केललेी उदद्दष्ामध्ये इतर बाबी सोबत वीज क्षेिात 
गुींतवणुक होण्याच्या दृष्ीने कृषी फीडर ववलगीकरण, सौर कृषी पींप 
उपलब्लधता, उच्च दाब ववतरण प्रणाली योजना, उपकें द्र तनममशती/ क्षमतावधृ्दी, 
मखु्यमींिी सौर कृषी वादहनी योजना, कृषी पींप वीज जोडणी धोरण-२०२० इ. 
पायाभतू सवुवधा योजना राबववण्यात येत आहेत. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

नागपूर महानगरपामलकय िमचचारी सहिारी बँिेिडे सांगणि िर्ाचसाठी 
बनािट र्मचच ेिोटेशन सादर िेल्याबाबत 

  

(१०) * १३०५० श्री.अमभजर्त िांर्ारी : सन्माननीय सहिार मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) नागपरू महानगरपामलका कमशचारी सहकारी बँकेकड े सींगणक कजाशसाठी 
अजश केलेल्या कमशचाऱ्याींना कजश वा्पाचे धनादेश जीएस्ीसह देण्यात आले, 
माि सींगणकासाठी सादर केलेले को्ेशन बनाव् फमशचे असल्याने शासनाचा 
जीएस्ी बडुाला असल्याचे माहे डडसेंबर, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान 
तनदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने सींगणक कजाशसाठी बनाव् फमशचे को्ेशन सादर करुन शासनाचा 
जीएस्ी बडुववणाऱ्या कमशचाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.शामराि ऊर्च  बाळासाहेब पाटील : (१) व (२) नागपरू महानगरपामलका 
कमशचारी सहकारी बँक मयाश., नागपरू या बँकेच्या सींगणक कजश वा्प 
प्रकरणात झालेल्या अतनयमीततसेींदभाशत बँकेच्या भागधारकाींनी ददनाींक 
२३/११/२०२१ रोजीच्या पिान्वये जजल्हा उपतनबींधक, सहकारी सींस्था, नागपरू 
याींचेकड े तिार अजश दाखल केला होता. त्यानषुींगाने चौकशी करण्यासाठी 
तनयकु्त केलेल्या उपतनबींधक, सहकारी सींस्था, नागपरू शहर-२ याींनी सींगणक 
खरेदी कजश प्रकरणाच े लेखापररक्षण करण्याबाबतचे अमभप्राय चौकशी 
अहवालात नमदू केल ेहोत.े 
 त्यानसुार सींगणक खरेदी कजश प्रकरणाचे लेखापररक्षण करण्याकररता 
जजल्हा उपतनबींधक, सहकारी सींस्था, नागपरू याींनी ददनाींक २४/१२/२०२१ 
रोजीच्या आदेशान्वये श्री.एन.बी. कोंडावार, ववशषे लेखापररक्षक वगश-२, नागपरू 
याींची तनयकु्ती केली आहे. त्यानषुींगाने पढुील कायशवाही सरुु आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

महात्मा ज्योतीबा रु्ले सांशोधन ि प्रमशक्षण (महाज्योती) सांस्थेची 
विभागीय िायाचलये सुरु िरण्याबाबत  

  

(११) * १३१२५ श्री.अांबादास दानिे : सन्माननीय इतर मागास बहुर्न 
िल्याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) महात्मा ज्योतीबा फुले सींशोधन व प्रमशक्षण (महाज्योती) सींस्थेकडून 
शतेकऱ्याींना करडई त्रबयाींसाठी रुपये साडतेीन को्ीींचा तनधी वा्प करण्यात 
आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त सींस्थेच्या स्थापनेपासनू गत दोन वषाशत ववभागीय 
कायाशलये सरुु झाली नसल्याचे तनदशशनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, सदर ववभागीय कायाशलये सरुु करण्यात आली नसल्यामळेु 
महाज्योतीकडून शतेकऱ् याींना तनधी वा्प करण्याबाबत आक्षेप नोंदववण्यात 
आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने महाज्योती सींस्थचेी ववभागीय कायाशलये सरुु करुन 
शतेकऱ्याींसाठी करडई तलेत्रबयाींचे उत्पादन, प्रक्रिया व वविी यासाठी तनधी 
वा्प करण्याच्या दृष्ीन ेकोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विर्य िडटे्टीिार : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
 महाज्योतीच्या (Memorandum of Association) उदद्दष् ि., २१ 
७८ व १०३ नसुार शतेकऱ् याींना आधथशक ववकासाकररता शतेी ववषयक प्रकल्प 
राबववणे, माकेद्ींग व तनयाशत वाढ इत्यादीचा समावेश करण्यात आला आहे. 
 त्यानसुार तलेत्रबया उत्पादन, प्रक्रिया व ववपणन प्रकल्प पथदशी 
स्वरुपात राबववण्यात येत आहे. महाज्योती सींस्थेमाफश त ऑनलाईन नोंदणी 
केलेल्या शतेकऱ् याींना कें द्र शासनाच्या आय.सी.एम.आर. हैद्राबाद तसेच कृषी 
ववद्यापीठ, राहुरी व कृषी ववद्यापीठ, परभणी याींच्याकडून खरेदी करुन 
शतेकऱ् याींना तलेत्रबयाींचे वा्प करण्यात आले आहे. 
 शतेकऱ् याींना तलेत्रबया उत्पादनात प्रोत्साहन म्हणून ७ जजल््यात 
६९४९ शतेकऱ् याींना एकूण ५२२.२८ जक्व ी्ंल त्रबयाणे मोफत वा्ण्यात आल े
आहे.  
(२) महाज्योतीने औरींगाबाद व नामशक येथे प्रादेमशक कायाशलये सरुू केले 
असनू पणेु व रत्नाधगरी येथील प्रादेमशक कायाशलय सरुू करण्याबाबत कायशवाही 
करण्यात येत आहे. 
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(३) हे खरे नाही. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

सामाजर्ि न्याय विभागािडून इतर मागास बहुर्न िल्याण 
विभागािड ेपदे िगच िरण्याबाबत 

(१२) * १३१६४ श्री.चांद्रशखेर बािनिुळे : सन्माननीय सामाजर्ि न् याय मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सामाजजक न्याय ववभागाने सन २०१८ मध्ये स्वतींि इतर मागास बहुजन 
कल्याण ववभाग स्थापन केला आहे. तसेच यासींदभाशतील शासन तनणशय जारी 
करुन सामाजजक न्याय ववभागातील ३४० पदे ही इतर मागास बहुजन 
कल्याण ववभागाला वगश करण्याचे तनजश्चत करण्यात आले होत,े हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, अद्यापही उक्त ३४० पदे सामाजजक न्याय ववभागाकडून इतर 
मागास बहुजन कल्याण ववभागाकड ेवगश करण्यात आलेली नाहीत, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, इतर मागास बहुजन कल्याण ववभागाचे काम अजनूपयतं पणूश 
क्षमतनेे सरुू झाले नसनू, उपरोक्त पदे शासनाकडून तातडीने इतर मागास 
बहुजन कल्याण ववभागाकड े वगश करण्यात आली नाहीत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने सदर ३४० पदे इतर मागास बहुजन कल्याण ववभागाला 
वगश करण्याच्या दृष्ीने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.धनांर्य मुांड े: (१) हे खरे आहे. 
 ववमकु्त जाती, भ्क्या जमाती, इतर मागासवगश व ववशषे मागास 
प्रवगश कल्याण ववभाग, शासन आदेश ददनाींक १९/०७/२०१८, ददनाींक 
१३/०८/२०१८ व ददनाींक २५/०६/२०१९ नसुार सामाजजक न्याय व ववशषे सहाय्य 
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ववभागाकडून एकूण ४३१ पदे वगश करण्याच े तनजश्चत करण्यात आल ेआहे. 
तद्नींतर उपसममतीच्या ददनाींक १७/०२/२०२० रोजीच्या बठैकीत एकूण ३५५ पदे 
वगश करण्याचा तनणशय घेण्यात आला आहे.  
(२) व (३) हे खरे आहे. 
 सामाजजक न्याय व ववशषे सहाय्य ववभागाचा आकृततबींध सन २००४ 
च्या शासन तनणशयानसुार मींजूर आहे. त्यामध्ये सधुारणा करून सधुाररत 
आकृततबींध तयार करण्यात येत असनू त्यामध्ये इतर मागास बहुजन 
कल्याण सींचालनालयाकड ेवगश करावयाच्या पदाींचा समावेश करण्यात आलेला 
आहे.  
(४) व (५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

खोपणे (ता.उरण, जर्.रायगड) येथील प्रिल्पग्रस्ताांच्या  
मागण्या मांरू्र िरण्याबाबत  

(१३) * १३२१७ श्री.र्यांत पाटील : सन्माननीय उद्योग मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) खोपणे (ता.उरण, जज.रायगड) येथील समुारे ४५ शतेकऱ्याींच्या २१ एकर 
जममनी ्या अत्यींत अल्प क्रकमतीत ववगो डडस्री पाकश  या कीं पनीसाठी 
सींपाददत करण्यात आल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर कीं पनीच्या आस्थापनेकडून प्रकल्पग्रस्त शतेकऱ्याींना 
कीं पनीच्या माध्यमातनू नोकरी, रोजगार तसेच कीं पनीमध्ये प्रकल्पग्रस्त 
शतेकऱ्याींनी केलेल्या कामाींच्या माध्यमातनू होणाऱ्या नफ्यामधून काही तनधी 
हा प्रकल्पग्रस्त शतेकऱ्याींच्या ववकासाकररता उपलब्लध करून देण्यात येणार 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर कीं पनीकडून प्रकल्पग्रस्ताींना ददलेल्या आश्वासनाची पतूशता 
न केल्यामळेु प्रकल्पग्रस्त शतेकऱ्याींनी ववगो डडस्री पाकश  कीं पनीसमोर अनेक 
वेळा आींदोलन करून देखील न्याय न देता कीं पनीकडून प्रकल्पग्रस्त 
आींदोलकाींवर खो्े गनु्हे दाखल करण्यात आले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, त्यानषुींगाने सदर प्रकल्पग्रस्ताींच्या मागण्या पणूश करून 
त्याींना न्याय ममळावा याकररता कोणती कायशवाही वा उपाययोजना केली वा 
करण्यात येत आहे,  
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री.सभुाष देसाई : (१) हे खरे नाही. ववगो डडस्री पाकश  या कीं पनीने 
कीं पनीसाठीच्या जममनी स्थातनक शतेकऱ् याींकडून खरेदी खतान्वये रीतसर 
खरेदी केलेल्या आहेत. 
(२) कीं पनीने जममनी खरेदीने घेतल्या असल्याने या प्रकल्पात, प्रकल्पग्रस्त 
शतेकरी नाहीत. तथावप, कीं पनीने स्थातनक लोकाींना आस्थापनेत समाववष् 
करुन घेतले आहे. 
(३) स्थातनक शतेकरी व शतेकरी सींघ्नेने ददनाींक २०/०३/२०२० रोजी ववग्रो 
डडस्री पाकश  या कीं पनीच्या गे्वर आींदोलन केले होत.े या प्रकरणी कीं पनीच्या 
सींचालकाींनी उरण पोलीस ठाण्यात गनु्हा दाखल केला असनू सदर प्रकरण 
न्यायप्रववष् आहे. त्याचप्रमाणे, एका कामगारास काही अनोळखी माणसाींनी 
मारहाण केल्याने, त्या कामगाराने ददलेल्या तिारीबाबत अदखलपाि गनु्हा 
दाखल केल्याचे उरण पोलीस ठाणे कडून प्राप्त अहवालावरुन ददसनू येत.े  
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
  
िेस्ट ग्रील्ड सोल्युशन ि ऊर्ाच इांफ्राटेि ॲण्ड पॉिर प्रोरे्क्ट प्रा. मल. या 

िां पन्याांच्या गैरव्यिहार ि वित्तीय अननयममततेबाबत  

(१४) * १३५२४ श्री.विलास पोतनीस, श्री.सनुनल मशांदे : सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महाराषर राज्य ववद्यतु ववतरण कीं पनी मयाशददत, मुींबईने वेस्् ग्रील्ड 
सोल्यशुन व ऊजाश इींफ्रा्ेक ॲण्ड पॉवर प्रोजेक्् प्रा. मल. या दोन कीं पन्याींना 
तनयमबा्य कामे देवनू करोडो रुपयाींचा गरैव्यवहार, ववत्तीय अतनयममतता व  
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फसवणूक केल्याबाबतच्या प्रकरणाींची चौकशी करण्याचे आदेश शासनाने ददल े
असल्याची बाब ददनाींक १४ फेब्रवुारी, २०२२ रोजी वा त्या समुारास तनदशशनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणाींचा चौकशी अहवाल शासनास प्राप्त झाला आहे 
काय, अहवालात करण्यात आलेल्या मशफारशीींचे थोडक्यात स्वरूप काय आहे, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुगंाने दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. नननतन राऊत : (१) हे अींशत: खरे आहे.  
 महाराषर राज्य ववद्यतु ववतरण कीं पनी मयाशददत, मुींबई येथील वेस्् 
ग्रील्ड सोल्यशुन व ऊजाश इींफ्रा्ेक ॲण्ड पॉवर प्रोजेक्् प्रा. मल. या कीं पन्याींनी 
केलेल्या ववत्तीय अतनयममतता व गरैव्यवहाराबाबत शासनाने चौकशी करण्याच े
आदेश ददलेले आहेत. 
(२) व (३) सदर चौकशी अहवाल अद्याप अप्राप्त आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

राज्यातील विशषेत: नामशि जर्ल््यातील लाभार्थयाांना सांर्य गाांधी 
हदव्याांग योर्नेच ेअनुदान ममळत नसल्याबाबत 

(१५) * १२९८१ श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रविण दरेिर, अॅड.ननरांर्न डािखरे, 
श्री.रामदास आांबटिर : सन्माननीय सामाजर्ि न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील ववशषेत: नामशक जजल््यातील बँकाींचे आयएफएससी कोड मँच 
होत नसनू गत चार मदहन्याींपासनू सींजय गाींधी ददव्याींग योजनेचे अनदुान 
लाभार्थयांच्या खात्यावर जमा न झाल्याने ददव्याींग लाभाथी शासनाच्या अनेक 
योजनाींपासनू वींधचत राहत असल्याची बाब माहे जानेवारी, २०२२ च्या पदहल्या 
सप्ताहात वा त्यासमुारास तनदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सींजय गाींधी योजनेंतगशत दरमहा एक हजार रुपयाचे अनदुान 
ददव्याींगाच्या खात्यात जमा केले जात,े परींत ुदेना बँकच ेबँक आँफ बडोदामध्ये 
ववमलनीकरण झाल े असनू, सदर बँकेकड े सींजय गाींधी योजनेचा तनधी 
हस्ताींतररत करण्यात आलेला नाही, हे ही खरे काय, 
(३) असल्यास, सींपणूश राज्यातील ददव्याींग लाभार्थयांना योजनेच े अनदुान 
तनयममत अदा करण्यासाठी शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) असल्यास, याबाबतचे तनवेदन प्रहार सींघ्नेकडून मा.जजल्हाधधकारी याींना 
देण्यात आले असनू त्यानषुींगाने शासनाने सदर प्रकरणी कोणती कायशवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.धनांर्य मुांड े: (१) व (२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) नामशक जजल््यामधील ववशषे सहाय्य योजनेतील लाभार्थयांना माहे 
डडसेंबर, २०२१ पयतंचे अथशसहाय्य ववतररत करण्यात आले आहे. माहे 
जानेवारी व फेब्रवुारी, २०२२ चे अथशसहाय्य लाभार्थयांना ववतरणाची कायशवाही 
सरुु आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
  
नागपूर जर्ल््यातील समार्िल्याण विभागाच्या हदव्याांग शाळेतील 

विद्यार्थयाांना पररपोषण भत्ता वितररत िरण्याबाबत 

(१६) * १३०८७ श्री.अमभजर्त िांर्ारी : सन्माननीय सामाजर्ि न् याय मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपरू जजल््यातील समाजकल्याण ववभागाींतगशत ९० शाळा कायशरत 
असनू त्यातील ६१ शाळा अनदुातनत तर २९ शाळा खाजगी अनदुातनत असनू, 
तनवासी शाळाींमधून मशक्षण घेणाऱ्या एक त े अठरा वषाशपयतंच्या ददव्याींग 
ववद्यार्थयांना नाश्ता, दोन वेळचे जेवण आणण गणवेशाची तरतदू आहे. परींत ु
गत दोन वषाशपासनू एक हजार ववद्यार्थयांना रुपये ३६ को्ीींचा पररपोषण भत्ता 
ददला गेला नसल्याचे माहे डडसेंबर, २०२१ रोजी वा त्यादरम्यान तनदशशनास 
आल,े हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, कोरोना काळात ववद्यार्थयांची ऑनलाइन मशकवणी तसेच 
ददव्याींग ववद्यार्थयांच्या आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी शाळा सींस्थाींमाफश त 
तनयममत व्यायाम व वदै्यकीय तपासणी करण्याचे काम सरुुच होत,े तरीही 
सामाजजक न्याय ववभागाने कोरोनामळेु तनवासी शाळा बींद असल्यामळेु 
पररपोषण भत्ता देण्याचा प्रश्न उद् भवत नसल्याचे कारण दशशववले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, काही ददव्याींगाींच्या सींघ्नाींनी सामाजजक न्याय ववभागाकड े
घरपोच भत्ता देऊन ददव्याींगाींच्या आरोग्याला हातभार लावण्याचा प्रयत्न करावा 
अशी मागणी केली होती, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुगंाने नागपरू जजल््यातील समाजकल्याण ववभागाींतगशत 
येणाऱ्या ददव्याींग शाळेतील ववद्यार्थयांना प्रलींत्रबत पररपोषण भत्ता तातडीने 
ववतररत करण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.धनांर्य मुांड े: (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे अींशत: खरे आहे. 
(३) या कायाशसनाकड ेददव्याींगाींच्या शाळा/ कायशशाळाींच्या कोणत्याही सींघ्नेने 
घरपोच भत्ता देऊन ददव्याींगाींच्या आरोग्याला हातभार लावण्याचा प्रयत्न करावा 
अशी मागणी आढळून येत नाही. 
(४) कोववड-१९ महामारीच्या पाश्वशभमूीवर ददव्याींगाींच्या ववशषे शाळा बींद 
असल्याने पररपोषण भत्ता देण्याचा प्रश्न उद् भवत नाही. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

राज्यातील औजष्ट्णि िीर् ननममचती िें द्रामध्ये एर्.र्ी.डी. सांयांत्र 
उभारणीच्या प्रकक्रयेत अननयममतता झाल्याबाबत 

 

(१७) * १३१७२ श्री.चांद्रशखेर बािनिुळे : सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यातील औजषणक वीज तनममशती कें द्राींमधील प्रदषूणावर तनयींिण 
ठेवण्याकररता वीज तनममशती कें द्राींमध्ये एफ.जी.डी. सींयींि उभारणे अतनवायश 
करण्यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कोराडी व पारस औजषणक वीज तनममशती कें द्रात एफ.जी.डी. 
सींयींि उभारणीकररता तनववदा प्रक्रिया पणूश झाल्यानींतरही सींयींि ेअद्यापपयतं 
उभारण्यात आलेली नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, औजषणक वीज तनममशती कें द्र कोराडी येथे एफ.जी.डी. सींयींि 
लावण्याची प्रक्रिया सन २०१७ मध्ये सरुु करुन सदर काम रुपये ८०० को्ी 
क्रकींमतीमध्ये देण्यात आले होत,े परींत ुनींतर ही प्रक्रिया रद्द करून सन २०१९ 
मध्ये रुपये ८५२ को्ी क्रकींमतीमध्ये सदर काम अन्य एका कीं पनीस देण्यात 
आल,े परींत ु काही कालावधीनींतर पनु्हा या कामाच े ररवसश त्रबडीींग काढून 
कामाच ेमलु्य रुपये ११५४ को्ीपयतं वाढववण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने राज्यातील औजषणक वीज तनममशती कें द्राींमध्ये प्रदषूणावर 
तनयींिण ठेवण्याच्या दृष्ीने एफ.जी.डी. सींयि बसववण्याबाबत व एफ.जी.डी. 
सींयींि लावण्याच्या प्रक्रियेस जबाबदार असणाऱ्या सींबींधधताींवर कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
डॉ. नननतन राऊत : (१) हे खरे आहे.  
 पयाशवरण, वन आणण हवामान बदल, मींिालय (MoEF & CC) भारत 
सरकार याींच्या औजषणक वीज तनममशती कें द्रासाठी पयाशवरण ववषयक सधुाररत 
तनकषानसुार सवश औजषणक वीज कें द्राींनी नवीन पयाशवरणीय मानके साध्य 
करण्याच्या दृष्ीने त्याींच्याद्वारे एफ.जी.डी. सींयींि लावणे अतनवायश आहे.  
(२) हे अींशत: खरे आहे. 
 महातनममशतीच्या कोराडी व पारस औजषणक वीज तनममशती कें द्र येथ े
एफ.जी.डी. सींयींि उभारणीसाठीची सरुु केलेली तनववदा प्रक्रिया अींततम ्प्यात 
आहेत. तनववदा प्रक्रिया पणूश झाल्यानींतर कायाशदेश देऊन सींयींि उभारणीचे 
काम तनयोजजत आहे. 
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(३) हे अींशत: खरे आहे. 
 कोराडी औजषणक ववद्यतु तनममशती कें द्राच्या सींच ि. १० साठी सींयींि 
उभारणीकररता ददनाींक ३० मे, २०१७ रोजी तनववदा प्रमसध्द करण्यात आली 
होती. तद्नींतर स्पधाशत्मक दर ममळववण्याच्या दृष्ीने यापवुीची तनववदा रद्द 
करुन सींच ि. ८, ९, १० साठी एकत्रित तनववदा ददनाींक ०१ माचश, २०१९ ला 
काढण्यात आली. परींत,ु ववववध कारणास्तव सदर तनववदा रद्द करुन ददनाींक 
०४ नोव्हेंबर, २०२० रोजी नव्याने पािता तनकष अींतभूशत करुन नव्याने 
तनववदा प्रक्रिया राबववण्यात आली. अद्याप सदर तनववदा प्रक्रिया पणूश झालेली 
नाही.  
(४) हे अींशत: खरे आहे. 
 कोराडी औजषणक ववद्यतु तनममशती कें द्राींतील सींच ि. ८, ९, १० साठी 
एफ.जी.डी. सींयींि उभारणीकररता राबववलले्या तनववदेतील प्रक्रियेबाबत 
शासनास तिार प्राप्त झाली असनू त्याबाबत चौकशी सरुु आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

रायगड जर्ल््यातील विटभट्टी व्यिसायाच ेअििाळी पािसामुळे 
नुिसान झाल्याबाबत 

  

(१८) * १३५६६ श्री.र्यांत पाटील : सन्माननीय मदत ि पनुिचसन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सन २०२१ च्या अखेरीस व माहे जानेवारी, २०२२ मध्ये पडलेल्या 
अवकाळी पावसामळेु रायगड जजल््यातील वव्भट््ी व्यवसाय अडचणीत 
आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अवकाळी पावसामळेु असींख्य कच्च्या वव्ा खराब झाल्या 
असनू वव्ा पाडण्यासाठी जमा करून ठेवलेली माती पावसामळेु वाहून गेली 
तसेच वव्ा भाजण्यासाठी लागणारा भाताचा कोंडा, कोळसा व तसू देखील 
पावसामळेु मभजल्याने वव्भट््ी लावण्यासाठी पक्या वव्ा पडण्यास अडचण 
तनमाशण झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, कोववड-१९ च्या पाश्वशभमूीवर शासनाचे कडक तनबधं तसेच 
्ाळेबींदी तसेच अवकाळी पावसामळेु वव्भट््ी मालकाींचे व चालकाींचे आधथशक 
नकुसान झाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, शासनाकडून वव्भट््ी चालक व मालकाींसाठी अवकाळी 
पावसामळेु वव्ाींच्या झालेल्या नकुसानीची भरपाई देण्याबाबत कोणतीच 
तरतदू नसल्याचे तनदशशनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने अवकाळी पाऊस यासारख्या उद्भवलेल्या नसैधगशक 
आपत्तीमळेु वव्भट््ी व्यवसातयकाींच्या झालेल्या नकुसानीची भरपाई तातडीने 
ममळावी यादृष्ीने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.विर्य िडटे्टीिार : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३), (४), (५) व (६) प्रश्न उद् भवत नाही.  
 

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

राज्यातील हदव्याांगाांच्या अनुदाननत विशषे शाळा/ िायचशाळेच्या 
िसनतगहृातील अधीक्षि/ गहृपाल याांच्या िेतनाबाबत 

  

(१९) * १३३२१ श्री.विलास पोतनीस, श्री.सनुनल मशांदे : सन्माननीय सामाजर्ि 
न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील ददव्याींगाींच्या अनदुातनत ववशषे शाळा/ कायशशाळा, सींबींधधत 
कायशरत वसततगहृ अधीक्षक/ गहृपाल याींना आददवासी आश्रमशाळा/ वसततगहृ 
अधीक्षक याींच्याप्रमाणे वेतन देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या ववचाराधीन आहे,   
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू प्रस्तावाचे थोडक्यात स्वरूप आणण सद्य:जस्थती काय 
आहे, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने सदरहू प्रस्तावावर तनणशय घेण्याच्या दृष्ीने कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?   
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श्री.धनांर्य मुांड े: (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) आयकु्त, ददव्याींग कल्याण, पणेु याींच्याकडून प्रस्ताव प्राप्त झाला 
असनू याबाबत पढुील कायशवाही करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

महावितरणिडून विविध प्राधधिरणाांची थिीत देणी असल्याबाबत 
  

(२०) * १३४१९ श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.विर्य ऊर्च  भाई 
धगरिर, अॅड.ननरांर्न डािखरे, डॉ.पररणय रु्िे, श्री.प्रिीण दटिे, श्री.रमेश 
िराड, श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.महादेि र्ानिर : सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील कृषी वीजपींप ग्राहक, शतेकरी, सावशजतनक पाणीपरुवठा आणण 
सावशजतनक पथददवे याींची थकीत देयके वसलु करण्यासाठी वीज परुवठा 
खींडडत करण्यामशवाय महाववतरणकड ेअन्य पयाशय मशल्लक नसल्याचे वक्तव्य 
मा.ऊजाश मींिी याींनी केले असल्याची बाब माहे जानेवारी, २०२२ च्या शवे्च्या 
आठवड्यात वा त्यादरम्यान तनदशशनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महाववतरण जलसींपदा, पवनचक्की, सौरऊजाश आणण इतर 
प्राधधकरणाींकडून वीज घेत असनू या ववजचेे ्ॉवर, पोल, डीपी इत्यादी 
शतेकऱ्याींच्या शतेात उभारुनही शतेकऱ्याींना त्याचा मोबदला व भरपाई अदा 
करत नाही तसेच महाववतरणकडून या ववववध प्राधधकरणाींना देण्यात येणारी 
देयके गेली अनेक वष ेददली गेलीच नसल्याने सवश यींिणाच बींद पडत असनू 
यामळेु होणाऱ्या अततररक्त खचाशस तनबधं घालनू महाववतरण थकीत देणी 
देणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिुबध्द तनयोजन करून मागेल त्याला वीज जोडणी व कीं िा्ी 
पध्दत न वापरता महाववतरण स्वत:च सवश कायशभार साींभाळणार आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने महाववतरणची आधथशक जस्थती सधुारण्याच्या दृष्ीने 
महाववतरणला थकीत अनदुान ममळावे यादृष्ीन े कोणती कायशवाही वा 
उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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डॉ. नननतन राऊत : (१) हे खरे आहे.  
(२) कोववड-१९ महासाथीमळेु व तसेच महाववतरणच्या नाजूक आधथशक 
पररजस्थतीमळेु महाववतरणकडून नवीकरणीय ऊजाश प्रकल्पाींना देण्यात येणाऱ्या 
वीज देयकाींची रक्कम तनयममतपणे देणे शक्य झाले नाही. परींतु, उपलब्लध 
आधथशक पत परुवठ्याप्रमाणे महाववतरणने थकबाकी अदा केली आहे.  
 अपारींपाररक ऊजाश प्रकल्पातनू महाववतरणद्वारा घेण्यात येणाऱ्या 
कराररत प्रकल्पामध्ये प्रकल्प आस्थावपत करण्याची व त्यासाठीची तनषकासन 
व्यवस्था उभारण्याची जबाबदारी प्रकल्पधारकाींची असल्याने, मनोरे व 
वादहन्याकररता जमीन धारकाींना नकुसान भरपाई देण्याची जबाबदारी प्रकल्प 
धारकाची असत.े 
(३) मा.महाराषर ववद्यतु तनयामक आयोगाने ददलेल्या मागशदशशक सचूनाींनसुार 
महाववतरण कीं पनीमाफश त मागेल त्याला वीज जोडणी देण्यात येत.े नवीन वीज 
जोडणीकररता आवश्यक पायाभतू सवुवधा महाववतरणमाफश त उभारण्यात येतात 
अथवा स्वत: उभारण्याचा पयाशय उपलब्लध आहे. महाववतरणमाफश त नवीन वीज 
जोडणी तनमाशण करण्याच्या पायाभतू सवुवधा उभारणी सधूचबध्द 
कीं िा्दाराकडून करण्यात येतात. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
  
िोराडी ि खापरखेडा (जर्.नागपूर) िीर् िें द्रामुळे पररसरातील गािाांना 

दवूषत पाणीपुरिठा होत असल्याबाबत 
  

(२१) * १३०९० श्री.अमभजर्त िांर्ारी : सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) कोराडी व खापरखेडा (जज.नागपरू) या दोन्ही वीज कें द्राजवळच्या २१ 
गावाींतनू घेतलेल्या पाण्याच्या नमनु्यामध्ये फ्लाय ॲशमध्ये आसेतनक, 
मक्युशरी, फ्लोराइड यासारखे ववषारी घ्क मोठ्या प्रमाणात आढळून आले 
असल्याचे माहे नोव्हेंबर, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशशनास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, यामळेु येथील नागररकाींना दवूषत पाण्यामळेु अनेक गींभीर 
आजाराना सामोरे जावे लागत असनू त्याींचे आरोग्य धोक्यात आले आहे,     
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कोराडी व खापरखेडा ववद्यतु प्रकल्पाींमळेु या भागातील 
पाण्याचे स्िोत प्रदवूषत झाले असनू प्रदषुणाचा ववसगश तातडीने थाींबवनू 
प्रदषुणामळेु होणारे दषुपररणाम दरु करण्याच्या दृष्ीने कोणत्या उपायोजना 
करण्यात आल्या आहेत, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने दोन्ही ववद्यतु कें द्राींजवळच्या २१ गावातील नागररकाींच े
आरोग्य धोक्यात येऊ नये याकररता शधु्द पाण्याचा परुवठा करण्याबाबत 
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. नननतन राऊत : (१) हे खरे नाही. 
 महाराषर प्रदषूण तनयींिण मींडळ व कें द्र शासनाच्या वने, पयाशवरण व 
वातावरणीय बदल मींिालयाद्वारे केलेल्या पाण्याच्या नमनू्याच्या सींयकु्त 
पथृ:करण अहवालानसुार वपण्याच्या पाण्यात ववषारी घ्क जसे मक्युशरी, 
आसेतनक, फ्लोराइड आढळून आले नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(४) मौजा कोराडी व खापरखेडा ता.कामठी, जज.नागपरू या दोन्ही वीज 
कें द्राजवळच्या २१ गावात पाण्याचा परुवठा महाराषर जजवन प्राधधकरणाद्वारे 
प्रादेमशक-ग्रामीण पाणीपरुवठा योजनेतनू पाणी शधु्द करुन करण्यात येतो. 
तसेच काही गावाींमध्ये DFU/ RO Unit बसववण्यात आले आहे.  
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

औजष्ट्णि विद्युत िें द्रातून ननघणाऱया राखेसांदभाचत  
उपाययोर्ना िरण्याबाबत 

  

(२२) * १३१७३ श्री.चांद्रशखेर बािनिुळे : सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) औजषणक ववद्यतु कें द्रातनू बाहेर पडणाऱ्या राखेमळेु होणारे जल व वाय ू
प्रदषूण ्ाळण्याकररता या राखचेा उपयोग अन्य कारणासाठी करण्याबाबत 
कें द्र व राज्य शासनाने घेतलेल्या तनणशयाचे स्वरुप काय आहे, 
(२) असल्यास, जुने झालेले आणण कोळसाधाररत प्रदवूषत ववद्यतु तनममशती 
प्रकल्प ्प्प्या्प्प्याने कमी करण्याच्या दृष्ीन े राज्यातील सवश ववद्यतु 
तनममशती प्रकल्पाींच्या प्रदषूण तनयींिण उपाययोजनाींच ेलेखापररक्षण करण्याच े
शासनाने प्रस्ताववत केले आहे काय, त्यानषुींगाने जे प्रकल्प ववदहत मानकाींची 
पतूशता करत नसतील त्याींच्यावर तनणाशयक कारवाई होणार आहे, हे ही खरे 
आहे काय,  
(३) असल्यास, कोळशाबरोबर इींधन म्हणून बाींबचू्या तकुड्याींचा वापर 
(बायोमास त्रब्रके्) तसेच तरींगत्या सौरऊजाश इ. पयाशयाींचा अवलींब करणे 
शासनाच्या ववचाराधधन आहे काय, तसेच बायोमास त्रबके्कररता लागणाऱ्या 
सादहत्याची उपलब्लधता, त्यासाठी लागणारा खचश कोळशाच्या तलुनेत क्रकती 
आहे, 
(४) असल्यास, शासनाने याबाबत आखलले्या तनयमावलीचे पालन न करता 
खापरखेडा औजषणक ववद्यतु कें द्राने नववन नाींदगाव अॅश पॉन्ड मध्ये राख 
साठववणे सरुू केले असल्याचे तनदशशनास आले आहे काय, असल्यास, प्रदषूण 
तनयींिण मींडळाने याबाबत महातनममशती कीं पनीस कारणे दाखवा नो्ीस जारी 
केलेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, महातनममशती कीं पनीद्वारा शासनाच्या तनयमावलीींकड े दलुशक्ष 
होण्याची कारणे काय आहेत तसेच या प्रकरणी चौकशी करून शासन सबींधधत 
जबाबदार अधधकाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. नननतन राऊत : (१) कें द्रीय पयाशवरण, वने व वातावरणीय बदल 
मींिालयाच्या ददनाींक ३१/१२/२०२१ च्या अधधसचुनेनसुार, औजषणक ववद्यतु 
कें द्राींमधून तनघाणाऱ्या राखसेींदभाशत ददनाींक ०१/०४/२०२२ पासनू लाग ूहोणाऱ्या 
तरतदूीनसुार इतर बाबीींसोबत औजषणक ववद्यतु कें द्राींतील वषशभरात तनमाशण 
होणाऱ्या फ्लाय ॲश व बॉ्म ॲश चा तीन वषाशच्या चिात सरासरी १०० 
्क्के वापर करण्यास जबाबदार राहील. तसेच, कोणत्याही पररजस्थतीत 
राखेचा वापर ८० ्क्के पेक्षा कमी होणार नाही अशा मखु्य तरतदूी आहेत.  
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(२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे आहे. 
 राज्य शासनाच्या धोरणानसुार कोळशासोबत बायोमास त्रब्रके् 
प्रायोधगक तत्वावर वापर करुन त्याची व्यवहायशता तपासण्याची पढुील 
कायशवाही महातनममशती कीं पनीच्या स्तरावर सरुु आहे.  
 यामशवाय तरींगता सौर ऊजाश प्रकल्प राबववण्याबाबत महातनममशती व 
महाववतरणद्वारा ववचाराधीन आहे. 
(४) व (५) खापरखेडा औजषणक ववद्यतु तनममशती कें द्रातील १x५०० मेगा वॅ्  
क्षमतचे्या सींचासाठी ददनाींक ०२/०६/२००६ च्या कें द्रीय पयाशवरण व वातावणीय 
बदल मींिालयाकडून प्राप्त मींजूरीच्या अनषुींगाने ददनाींक १६/०४/२०१२ पासनू 
५०० मेगा वॅ्  सींच कायाशजन्वत करण्यात आला आणण सदर सींचाच्या राखेची 
ववल्हेवा् नाींदगाव राख बींधाऱ्यात माहे नोव्हेंबर, २०२१ मध्ये सरुु करण्यात 
आली होती. परींत,ु ददनाींक ०१/०२/२०२२ रोजी प्राप्त झालेल्या महाराषर प्रदषूण 
तनयींिण मींडळाच्या तनदेशानसुार नाींदगाव राख बींधाऱ्यातील राखेची ववल्हेवा् 
बींद करण्यात आली आहे.  
(६) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

महाराष्ट्र विधानपररषद 
______________________________________________________ 
मुद्रणपूवश सवश प्रक्रिया महाराषर ववधानमींडळ सधचवालयाच्या सींगणक यींिणेवर करण्यात आली आहे. 
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