
महाराष्ट्र विधानसभा 

विसरे अवधिेशन, २०२२ 
--------------------------------------------- 

िाराांविि प्रश्नोत्तराांची यादी 

  

बुधिार, वदनाांि १७ ऑगस्ट, २०२२ / श्रािण २६, १९४४ ( शिे ) 

  

 

(१) 

(२) 

(३) 

(४) 

(५) 

(६) 

(७) 

 

मुख्यमांत्री 

उप मुख्यमांत्री 

आवदिासी वििास मांत्री 

खवनिमम मांत्री 

उद्योग मांत्री 

मराठी भाषा मांत्री 

सहिार, इिर मागास बहुजन िल्याण मांत्री  

  याांचे प्रभारी विभाग 

    

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ३३ 
------------------------------------- 

   

पुणे येथील आवदिासी सांशोधन आवण प्रवशक्षण सांस्थेमार्म ि राबविण्याि आलेल्या िौशल्य वििास 

प्रवशक्षण प्रिल्पाि झालेला गैरव्यिहार 
  

(१) * ४४७९५  श्री.वभमराि िापिीर (खडििासला) : सन्माननीय आवदिासी वििास मांत्री पढुील गोष्टींचा 

खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पणु ेयेथील आदिवासी संशोधन आदण प्रदशक्षण संस्थेमार्फ त दिनांक १ जानेवारी, २०१८ ते ३१ माचफ, २०२० रोजी 

वा त्यासमुारास राबदवण्यात आलेल्या कौशल्य दवकास प्रदशक्षण प्रकल्पात गैरव्यवहार झालेला असल्याचे माह ेएदप्रल, 

२०२२ मध्ये वा त्यािरम्यान दनिशफनास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी मखु्य सदचव यांना माह,े एदप्रल २०२१ मध्ये वा त्यािरम्यान दनवेिन प्राप्त झाल्यानंतर 

आयकु्त, आदिवासी संशोधन व प्रदशक्षण संस्था, पणु ेयांच्याकडून मागदवण्यात आलेला अहवाल प्राप्त होण्यास दवलंब 

होत असल्याचेही दनिशफनास आले, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, आयकु्त, आदिवासी संशोधन व प्रदशक्षण संस्था, पणु े यांच्याकडून मागदवण्यात आलेला अहवाल 

शासनास प्राप्त झाला आह े काय, अहवालाच्या दशर्ारशी काय आहते, तसेच अहवाल प्राप्त होण्यास लागणाऱ्या 

दवलंबाची कारण ेकाय आहते, 

(४) असल्यास, अहवालाच्या अनषुगंाने उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आह े काय, चौकशीत काय आढळुन 

आले, त्यानसुार संबदधत िोषींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आह,े 

(५) नसल्यास, दवलंबाची कारणे काय आहते ? 
  

डॉ. विजयिुमार गािीि : (१), (२) व (३) मा. श्री. सरेुश धस, दव. प. स. यांचे दिनांक ८ एदप्रल, २०२१ रोजीचे सिर 

दवषयाबाबतचे मा. मखु्य सदचव, महाराष्ट्र शासन यांना संबोधनू दलदहलेले दनवेिन शासनास प्राप्त झालेले आह.े  

सिर प्रकरणी आयकु्त, आदिवासी संशोधन व प्रदशक्षण संस्था, पणु ेयांचेकडून मागदवण्यात आलेला अहवाल 

अद्याप अप्राप्त आह.े  

(४) व (५) प्रश्न उि ्भवत नाही. 

----------------- 
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पुणे वजल्यािील दरड िोसनुन भूस्खलनाचा धोिा असलेल्या गािाांचे पनुिमसन िरण्याबाबि 
  

(२) * ४७३३८  श्री.सांजय जगिाप (पुरांदर), श्री.नानाभाऊ पटोले (सािोली), श्री.अवमन पटेल (मुांबादेिी), 

श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.सरेुश िरपुडिर (पाथरी), श्री.सवुनल शेनिे (मािन), श्रीमिी माधुरी वमसान 

(पिमिी) : सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पणु ेदजल्हयात पावसाळयाच्या पार्श्फभमुीवर िरड कोसळण ेव भसू्खलनासारखा संभाव्य धोका असलेल्या २३ गावांचे 

शासकीय तसेच खासगी संस्थांमार्फ त सवेक्षण करण्यात आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, उक्त सवेक्षणानसुार िरड कोसळण े व भसू्खलनासारखा संभाव्य धोका असलेली १५ गावे असल्याच े

दनिशफनास आले आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उक्त सवेक्षणानुसार १५ गांवापैकी मावळ तालुक्यातील ८ गावे प्रामखु्याने बोरज, कळकराई (सावळा), 

भशुी, माऊ, तुंग, माळेवाडी, ताजे, लोहगड, इत्यािी घाटमाथा असलेल्या या भागात मोठ्या प्रमाणात िरड कोसळून 

जीदवत व दवत्तहानी होऊ शकते असे अहवालात नमिू करण्यात आले आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, सिरहू गावांच्या कायमस्वरुपी पनुवफसनाकररता जागा खरेिीचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे सािर करण्यात 

आला आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(५) तसेच, िरवषी तहसील प्रशासनाकडून आपत्ती दनवारणासाठी आराखडे तयार केले जातात तथादप त्याची 

अमंलबजावणी होत नसल्याचे दिसनू येते, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(६) असल्यास, माळीण िघुफटनेची पनु्हा पनुरावतृ्ती होऊ नये तसेच अशा संवेिनशील गावातील नागररकांच्या संरक्षणाच्या 

दृष्टीने गावांचे कायमस्वरुपी पनुवफसनासंिभाफतील प्रस्तावावर दनणफय घेणसंेिभाफत शासनाने कोणती कायफवाही केली वा 

करण्यात येत आह,े 

(७) नसल्यास, दवलंबाची कारणे काय आहते ? 

  

श्री. एिनाथ वशांदे : (१) पणु े दजल्हयातील माळीण िघुफटनेनंतर अशा घटनेची पनुरावतृ्ती टाळण्यासाठी खालील 

शासकीय दवभागामार्फ त ९५ गावांचे सवेक्षण करण्यात आलेले आह.े 

    i.  वररष्ठ भवूैज्ञादनक, भजुल सवेक्षण आदण दवकास यंत्रणा, पणु.े 

  ii.  शासकीय अदभयांदत्रकी महादवद्यालय, पणु.े  

(२) सवेक्षणानसुार पणु ेदजल्हयात २३ गावे संभाव्य िरड कोसळणारी असल्याचे आढळुन आलेले आह.े 

(३) अशंत: खरे आह,े 

मावळ तालकु्यामधील मौजे बोरज, माऊ, तुंग, माळेवाडी, ताजे व लोहगड ही सहा गावे अशंत: संभाव्य 

िरडप्रवण असल्याचे दनिशफनास आलेले आह.े 

मौजे भशुी या गावाला धोका नसल्याचा अहवाल कायफकारी अदभयंता यांनी दिलेला असनू, मौजे कळकराई 

(सावळा) या गावाचा संभाव्य २३ िरड प्रवण गावांमध्ये समावेश करण्यात आलेला नाही.   

(४) नाही. 

मौजे बोरज, तुंग, माळेवाडी, ताजे, लोहगड या पाच गावांमध्ये संरक्षणात्मक कामे पणूफ करण्यात आली असनू, 

मौजे माऊ (गबाले वस्ती, मोरमाची वाडी) येथे सावफजदनक बांधकाम दवभागामार्फ त संरक्षणात्मक कामाची कायफवाही सरुु 

आह.े 

(५) गाव स्तरावर गाव आपत्ती व्यवस्थापन आराखडे िरवषी अद्यावत करुन अमंलबजावणीच्या अनषुगंाने गावांमध्ये 

आपत्ती व्यवस्थापन प्रदशक्षण, जनजागतृी करण्यात येते. 

(६) िरडग्रस्त तसेच संभाव्य िरडप्रवण गावांचे कायमस्वरुपी पनुवफसन संिभाफतील प्राप्त प्रस्तावांवर प्रस्तावदनहाय उदचत 

कायफवाही करुन आवश्यकतेनसुार पनुवफसन करण्याची कायफवाही करण्यात येते. 

(७) प्रश्नच उि ्भवत नाही. 

------------------------------------------------- 
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मौजे िारून (िा. गुहागर, वज.रत्नावगरी) येथे भूस्खलनामुने घराांना िडे गेल्याबाबि 
  

(३) * ४४७७६  श्री.भास्िर जाधि (गुहागर) : सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मौजे कारूळ (ता. गहुागर, दज.रत्नादगरी) येथील जांभळेवाडी, गरुववाडी, जोशीवाडी व ह बंरेवाडीलगतचा ३०० 

मीटरच्या भागात गेल्या तीन वषाांपासनू सतत भसू्खलन होत असल्यामळेु ६३ घरांना तडे जावनू धोका दनमाफण झाला 

असनू शेकडो जणांचे जीव धोक्यात आले आहते, ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, भसू्खलनामळेु याच भागातनू जाणाऱ्या दचखली-परचरुी रस्त्यालाही तडे गेल्याच ेगतवषी दनिशफनास आले 

होते, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, भसू्खलनामळेु बादधत झालेल्या कुटंुबांच्या सरुदक्षततेसाठी शासनाने कोणती कायफवाही व उपाययोजना 

केली वा करण्यात येत आह,े 

(४) असल्यास, सिरहू कुटंुबांचे पनुवफसन करण्याबाबत शासनाने कोणती कायफवाही केली वा करण्यात येत आह,े 

(५) नसल्यास, दवलंबाची कारणे काय आहते ? 

  

श्री. एिनाथ वशांदे : (१) होय, ह ेखरे आह.े 

(२) ह ेखरे नाही. 

(३) बादधत कुटंुबांचे तात्परुते स्थलांतर दजल्हा पररषि मराठी शाळा, कारुळ येथे करण्याची पयाफप्त व्यवस्था करण्यात 

आलेली आह.े 

(४) बादधत कुटंुबांचे अन्य दठकाणी अतं्योिय प्रदतष्ठान या खाजगी संस्थेमार्फ त पनुवफसन करण्यात येणार असनू, 

त्याबाबतची कायफवाही सरुु आह.े 

(५) प्रश्न उि ्भवत नाही. 

 

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

  

राज्यािील वदव्याांग युडीआयडी िाडम अभािी शासविय योजनाांच्या लाभापासनू िांवचि असल्याबाबि 
  

(४) * ४५१६९  श्री.वदपि चव्हाण (र्लटण), श्री.रोवहि पिार (िजमि जामखेड), श्री.मनोहर चांवििापरेू 

(अजुमनी-मोरगाांि), श्री.चेिन िुपे (हडपसर) :  सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील दिव्यांगांना शासकीय योजनांच्या लाभासाठी आवश्यक असलेली “यदुनक दडसेदबदलटी आयकाडफ” 

(यडुीआयडी) २ वषाफपवूी नाव नोंिणी करुनही अद्यापी दवतरीत न झाल्याचे दिनांक २० माचफ, २०२२ रोजी वा 

त्यासमुारास दनिशफनास आल ेआह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, कें द्र शासनाकडून िोन वषाांपवूीच सिर काडफ राज्याच्या दजल्हादनहाय समाज कल्याण दवभागाकडे 

पाठदवली असताना संबंदधत लाभार्थयाांना त्याचे दवतरण झाले नसल्याने त्यांना अनेक योजनांपासनू वंदचत रहावे लागत 

आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) तसेच, कें द्र शासनाकडून एकूण दकती यडुीआयडी काड्फस पाठदवण्यात आली व दकती काड्फस दिव्यांगांना दवतररत 

करण्यात आली आहते, 

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आह ेकाय, चौकशीत काय आढळुन आल,े ति ्नषुगंाने यडुीआयडी 

काडफस वाटप न केलेल्या संबंदधतांवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहते, 

(५) असल्यास, दिव्यागांना यडुीआयडी काड्फस तात्काळ दमळण्यासाठी व शासकीय योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शासनाने 

कोणती कायफवाही केली वा करण्यात येत आहते, 

(६) नसल्यास, दवलंबाची कारणे काय आहते ? 
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श्री. एिनाथ वशांदे : (१) अशंत: खरे आह.े   

(२) ह ेअशंत: खरे आह.े  

(३) कें द्र शासनाकडुन दजल्हा कायाफलयास ३,०५,०८० इतकी ओळखपत्र े प्राप्त आहते. दजल्हा कायाफलयांकडुन 

२,४६,२०२ इतकी ओळखपत्रे दवतरीत करण्यात आली आह.े  

(४) प्रश्नभाग- ६ वररल उत्तरामधील वस्तदुस्थती दवचारात घेता प्रश्न उि ्भवत नाही. 

(५) दिव्यांग कल्याण आयकु्तालयाने सिर ओळखपत्रे ज्या रूग्णालयात तपासणी झालेली आह े त्याच रूग्णालयास 

पाठदवण्याबाबत कें द्र शासनास कळदवले होते. त्याअनुषगंाने कें द्रशासनाने प्रत्येक दजल्हास्तरावर एक अथवा राज्यस्तरावर 

एक अशी यंत्रणा दनयकु्त करून िणे्याबाबत दि.०७/०८/२०२० रोजी ईमेलद्वारे आयकु्तालयास कळदवले त्यानसुार 

दजल्हास्तरावर दजल्हा समाज कल्याण अदधकारी यांना वैदर्श्क ओळखपत्राचे दवतरण करण्याबाबत नोडल अदधकारी 

म्हणनु दनयकु्त करण्यात आले व ओळखपत्राच्या दवतरणाबाबत मागफिशफक सचूना दिव्यांग कल्याण आयकु्तालयाने दि. 

२८.०८.२०२० अन्वये संबंदधत सवफ कायाफलयास दनगफदमत केल्या आहते.  

(६) दिव्यांग व्यक्तींना काडफ दवतरीत करण्यात येणारी काडफ दवतरणावेळी दिव्यांग व्यक्ती त्यांच्या प्यावरुन स्थलांतरीत 

झाल्यामळेु अथवा त्यांच्या संपकफ  क्रमांक बिलला असल्यास अश्या दिव्यांग व्यक्तींना शोधनु त्यांच्यापयांत पोहचवण्यास 

अडचणी येत आहते.  

दिव्यांग व्यक्तींना वैदर्श्क ओळखपत्र दवतरीत करतांना येणाऱ्या अडचणींच्या अनुषगंाने दजल्हा कायाफलयास प्राप्त 

होणाऱ्या वैदर्श्क ओळखपत्राच्या पाकीटावर प्यासोबत संपकफ  क्रमांक िखेील छापण्याबाबत दवनंती कें द्र शासनास 

करण्यात आली आह.े 

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

राज्यािील शेििऱयाांना खरीप हांगाम पीि िजम वमनण्याबाबि 
  

(५) * ४५९२१  श्रीमिी सलुभा खोडिे (अमराििी), श्री.नानाभाऊ पटोले (सािोली), श्री.सरेुश िरपडुिर 

(पाथरी), श्री.अवमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.अवमि झनि (ररसोड), श्री.िुणाल पाटील (धुने ग्रामीण), 

श्री.बनिांि िानखडे (दयामपूर), अॅड.आिाश रु्ां डिर (खामगाांि), श्री.िान्हाजी मुटिुने (वहांगोली), 

श्री.अवभमन्यु पिार (औसा), श्री.प्रशाांि ठािूर (पनिेल), श्री.समीर िुणािार (वहांगणघाट), श्री.महेश बालदी 

(उरण), श्रीमिी मवनषा चौधरी (दवहसर), श्री.अवमि साटम (अांधेरी पविम) : सन्माननीय सहिार मांत्री पढुील 

गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील उस्मानाबाि, अमरावती, बलुढाणा दजल््ांना खरीप हगंामासाठी पीक कजाफचे १४०० कोटी रुपयांच े

लक्षयांक दनदित करण्यात आले असतांना केवळ २० टक्केच कजफवाटप झाले असल्याचे माह े मे, २०२२ मध्ये वा 

त्यािरम्यान दनिशफनास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, शेतक-यांना सततचा िषु्ट्काळ, नादपकी, अदतवषृ्टी अशा संकटांना सामोरे जावे लागत असतांना दपक 

कजाफसाठी मिुतीत अजफ सािर करुनही राष्ट्रीयकृत व दजल्हा बँका शेतकऱ्यांना कजफ िणे्यासाठी जाणीव पवुफक िलुफक्ष करीत 

असल्याने शेतकऱ्यांना खाजगी सावकारांकडून व दवत्तीय संस्थाकडून कजफ घ्यावे लागत आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आह े काय, त्यानसुार उवफररत पीक कजफ शेतकऱ्यांना तात्काळ 

उपलब्ध करुन िणे्याबाबत कोणती कायफवाही केली वा करण्यात येत आह े

(४) नसल्यास, दवलंबाची कारणे काय आहते ? 

  

श्री. अिुल सािे : (१) व (२) नाही. 

(३) व (४) प्रश्न उि ्भवत नाही. 

तथादप खरीप, २०२२ हगंामामध्ये माह े जनू अखेर पयांत बँकांनी उस्मानाबाि दजल््ामध्ये रु. ६४३ कोटी 

(४८%), अमरावती दजल््ामध्ये रु. ९७८ कोटी (७० %) व बलुडाणा दजल््ामध्ये रु. ९०० कोटी (६५%) कजफवाटप 

केले आह.े 
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तसेच राज्यस्तरीय बँकसफ सदमतीच्या सभेमध्ये सवफ बँकांच्या अदधकाऱ्यांना राज्यातील शेतकऱ्यांना पीक 

कजफवाटप दवहीत मिुतीत करणेबाबतच्या सचुना दिलेल्या आहते. पीक कजफ दवतरण करणबेाबत बँका व तालकुा सहायक 

दनबंधक यांचेकडून गावदनहाय पीक कजफ मेळाव्याचे आयोजन करण्यात येते. शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर कजफ उपलब्ध 

होण्यासाठी शाखास्तरावर कॅम्प आयोदजत करुन शेतकऱ्यांना कजफवाटप करण्यात येत आह.े तसेच दजल््ातील शेतकरी 

खातेिार खरीप पीक कजाफपासनू वंदचत राहणार नाही यासाठी बँका िक्षता घेत आहते.  

 

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

  

राज्यािील आवदिासी समाजािील सांशोधि विद्यार्थयाांना अवधछात्रिृत्ती (एनटीएर्एस) 

 योजनेचा लाभ वमनण्याबाबि 
  

(६) * ४४८९९  श्री.लक्ष्मण जगिाप (वचांचिड), श्री.वहरामण खोसिर (इगिपूरी), श्री.विनोद वनिोले (डहाणू), 

श्री.रोवहि पिार (िजमि जामखेड) : सन्माननीय आवदिासी वििास मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

 (१) राज्यातील आदिवासी समाजाच्या उन्नतीसाठी ६० वषाफपवूी स्थापन केलेल्या आदिवासी संशोधन व प्रदशक्षण 

संस्थेस अद्याप स्वतंत्र आदथफक तरतिू केली नसल्याने उपक्रम राबदवताना अनेक अडचणी येत असल्याचे दिनांक २३ 

एदप्रल, २०२२ रोजी वा त्यासमुारास दनिशफनास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, आदिवासी समाजातील दवद्यार्थयाांना राष्ट्रीय स्तरावर कें द्रीय आदिवासी संचालनालयाच्या वतीने िणे्यात 

येणाऱ्या राष्ट्रीय अनसुदूचत जमाती अदभछात्रवतृ्ती (एनटीएर्एस) योजनेचा लाभ राज्यातील अल्प दवद्यार्थयाांनाच दमळत 

असल्याने अनेक पात्र दवद्याथी योजनेच्या लाभापासनू वंदचत राहत आहते, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, संशोधनास प्रोत्साहन दमळण्यासाठी पात्र दवद्यार्थयाांना अदधछात्रवतृ्ती िणे्याचा प्रस्ताव शासनाकडे दिनांक 

१७ माचफ, २०२२ रोजी वा त्यासुमारास पाठदवण्यात आला आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आह े काय, त्यानसुार उक्त संस्थेस स्वतंत्र आदथफक तरतिू 

करण्याबाबत कोणती कायफवाही केली वा करण्यात येत आह,े 

(५) नसल्यास, दवलंबाची कारणे काय आहते ? 

 

  

डॉ. विजयिुमार गािीि : (१) ह ेखरे नाही. 

आदिवासी संशोधन व प्रदशक्षण संस्था यांच्यामार्फफ त राबदवण्यात येणा-या राज्य व कें द्र योजनांतगफत प्राप्त 

होणा-या दनधीतनु संबंदधत योजनांचा खचफ भागदवण्यात येतो. 

(२) ह ेखरे नाही. 

जनजाती मंत्रालय, भारत सरकार यांचेमार्फफ त िरवषी अनसुुदचत जमातीच्या १८०० उमेिवारांना पी.एच.डी. 

करण्यासाठी अदधछात्रवतृ्ती िणे्यात येते. 

(३) होय, ह ेखरे आह.े  

(४) अनसुदुचत जमातीच्या दवद्यार्थयाांना अदधछात्रवतृ्ती िणे्याबाबत धोरणात्मक दनणफय घेण्याच्या अनषुगंाने कायफवाही सरुु 

आह.े  

(५) प्रश्न उि ्भवत नाही.  

----------------- 
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बदलापूर (वज.ठाणे) येथील महाराष्ट्र औद्योवगि वििास महामांडनाच्या मुख्य जलिावहनीिून  

पाण्याची चोरी होि असल्याबाबि 
   

(७) * ४४९९३  अॅड.आवशष शेलार (िाांिे पविम), अॅड.पराग अनिणी (विलेपाले), श्री.प्रशाांि ठािूर (पनिेल), 

िॅप्टन आर. सेल्िन (सायन-िोनीिाडा), श्रीमिी मवनषा चौधरी (दवहसर), श्री.िालीदास िोनांबिर (िडाना), 

श्री.पराग शाह (घाटिोपर पिूम), श्री.प्रमोद (राजू) रिन पाटील (िल्याण ग्रामीण) :  सन्माननीय उद्योग मांत्री 

पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) बिलापरू (दज. ठाण)े येथील महाराष्ट्र औद्योदगक दवकास महामंडळाच्या जलवादहन्यांना दछद्र े पाडून पाणी 

मादर्यांमार्फ त रोज जवळपास िीड लाख लीटर दपण्याच्या पाण्याची चोरी होत आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, बिलापरू पाईपलाईन रोडवर असलेले अनेक हॉटेल, ढाबे, तसेच त्या पररसरातील अनदधकृत सदव्हफदसंग 

सेंटर सिर जलवादहन्यांतनू पाणी चोरी करुन वाहने धणु्यासाठी पाणी वापरत आहते, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, महाराष्ट्र औद्योदगक दवकास महामंडळाच्या जलवादहन्यांतनू कल्याण-डोंदबवली, ठाण,े नवी मुंबई व 

मीरा-भाईिंर या महानगरपादलकांना पाणी परुवठा केला जात असनू डोंदबवलीतील संिप गावात पाण्यासाठी एकाच 

कुटंुबातील पाच जणांना प्राण गमवावे लागल्याने तेथील नागररकांमध्ये असंतोष दनमाफण झाल्याचे दनिशफनास आल,े ह ेही 

खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, बिलापरू येथील महाराष्ट्र औद्योदगक दवकास महामंडळाच्या जलवादहन्यांतनू बेकायिशेीर व अदनयंदत्रत 

पाणी चोरीचा तपास करून सिरहू चोरी थांबदवण्यासाठी शासनाने कोणती उपाययोजना केली तसेच संबंदधतांवर कोणती 

कारवाई केली वा करण्यात येत आह,े 

(५) नसल्यास, दवलंबाची कारणे काय आहते ? 

  

श्री. उदय सामांि : (१) व (२) अशंत: खरे आह.े 

(३) कल्याण डोंदबवली महानगरपादलकेत समादवष्ट असलेल्या २७ गावांना पाणी परुवठा करण्या कररता कल्याण 

डोंदबवली महानगरपादलका पाण्याचा "उद्भव" म्हणनू महाराष्ट्र औद्योदगक दवकास महामंडळाच्या (एमआयडीसीच्या) 

जलवादहन्यांचा वापर करते. महामंडळाच्या मखु्य जलवादहनीवरील नळजोडणी नंतरची अतंगफत पाणी परुवठयाच्या 

दवतरण व्यवस्थेची जबाबिारी ही पणूफत: कल्याण डोंदबवली महानगरपादलकेची आह.े 

          दि.०६.०५.२०२२ रोजी डोंदबवली मधील िसेलेपाडा येथील गायकवाड  कुटंूबातील िोन महीला व तीन मलुे 

एकूण पाच सिस्य खिाणीमध्ये कपडे धणु्यासाठी गेले असता खिाणीमधील पाण्यात बडूुन मतृ्य ुझाल्याची नोंि मानपाडा 

पोलीस स्टेशन, डोंदबवली (प.ू) येथील नोंिवहीत घेण्यात आली आह.े  

(४) काटई ते बिलापरू रस्त्यावरील बारवी गरुुत्व वादहनी (साखळी क्र.६३०० मी. ते १५६०० मी.) व कल्याण दर्डर 

जोड वादहनीवर होत असलेल्या अनदधकृत नळजोडण्या न होण्यासाठी संपणूफ जलवादहन्यांच्या भागावर िखेरेख 

ठेवण्यासाठी दसक्यरुरटी एजन्सी म्हणनू महाराष्ट्र राज्य सरुक्षा बलाचे सरुक्षा रक्षक यांची दनवड करण्यात आली आह.े 

त्यानसुार म.औ.दव.महामंडळातरे् १७७२ दम.मी. व्यासाच्या िोन व १६०० दम.मी. व्यासाची एक अशा जलवाहीन्यांच्या 

संरक्षणासाठी महाराष्ट्र राज्य सरुक्षा बलाचे सरुक्षा रक्षक नेमण्यात आलेले आहते.  

          म.औ.दव.महामंडळातरे् संबंदधत अनदधकृत नळजोडण्या करणा-या व्यक्तींवर दि.१३/०५/२०१६, 

दि.१९/११/२०१८, दि. २०/०६/२०२०, दि. १८/०३/२०२१ व दि. ०८/०८/२०२१ रोजी र्ौजिारीगनु्ह ेिाखल करण्यात 

आलेले आहते. मानपाडा पोदलस स्टेशन, डोंदबवली यांचतेरे् संबंदधत व्यदकं्तची चौकशी चाल ू आह.े तसेच 

म.औ.दव.महामंडळाने १७७२ दम.मी. व्यासाच्या २, १६०० दम.मी. व्यासाची १ अशा काटई ते बिलापरू रस्त्यावरील 

पाईपलाईनवर होत असलेल्या ४५४३ अनदधकृत नळजोडण्या माह े मे २०२२ अखेर पयांत दनष्ट्कादसत केल्या आहते. 

अनदधकृत नळजोडण्या पनु्हा आढळून आल्यास त्या ताबडतोब तोडून त्यावर वेल्डींग करण्याचे काम प्राधान्याने करण्यात 

येऊन पाणी गळती बंि करण्यात येते.   

(५) प्रश्न उि ्भवत नाही. 

----------------- 
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डॉ. बाबासाहेब आांबेडिर सांशोधन आवण प्रवशक्षण सांस्थेच्या समिा प्रविष्ठान मार्म ि राबविण्याि आलेल्या 

सामावजि उपक्रमाच्या िामाांमध्ये झालेला गैरव्यिहार 
  

(८) * ४५३६२  श्रीमिी मवनषा चौधरी (दवहसर), श्री.िालीदास िोनांबिर (िडाना), श्री.राणाजगजीिवसांह 

पाटील (िुनजापूर), श्री.गोिधमन माांगीलाल शमाम (ऊर्म ) लालाजी (अिोला पविम), श्री.राम सािपुिे 

(मानवशरस) : सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) भारतरत्न डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांच्या १२५ व्या जयंतीदनदमत्त डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर संशोधन आदण 

प्रदशक्षण संस्थेच्या समता प्रदतष्ठान समता प्रदतष्ठानमार्फ त राबदवण्यात आलेल्या सामादजक उपक्रमाच्या कामांमध्ये 

गैरव्यवहार झाला असल्याची बाब माह ेमे, २०२२ मध्ये वा त्यािरम्यान दनिशफनास आली आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, सिरहू कामांमध्ये झालेल्या १४ कोटी रुपयांच्या आदथफक गैरव्यवहाराची चौकशी दवशेष तपास 

पथकामार्फ त करण्याचे आर्श्ासन सामादजक न्याय मंत्री महोियांनी िऊेनही त्याची अमंलबजावणी करण्यात आली 

नसल्याचेही दनिशफनास आले आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आह ेकाय, चौकशीत काय आढळून आल,े ति ्नषुगंाने संबंदधत 

िोषींदवरुध्ि कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, दवलंबाची कारणे काय आहते ? 

 
 

 श्री. एिनाथ वशांदे : (१), (२) व (३) दिनांक १६.१२.२०२० रोजी संचालक मंडळाच्या बैठकीमध्ये मा.मंत्री (सा.न्या.) 

महोियांनी प्रस्ततु प्रकरणाची चौकशी सुरु करण्याचे आिशे दिले होते. त्यानषुगंाने दि.१४.१२.२०२१ रोजीच्या संचालक 

मंडळाच्या बैठकीत अपर मखु्य सदचव/ प्रधान सदचव/ सदचव (सा.न्या.व दव.स.) यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी सदमती 

नव्याने गदठत केली. सिर चौकशी सदमतीचा अहवाल शासनास प्राप्त झाला असनू शासन आिशेानसुार त्यावर पढुील 

कायफवाही करण्यात येईल.  

(४) प्रश्न उि ्भवत नाही. 

 

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

अल्प मुदिीच्या पीि िजामिरील बांद िेलेली २ टक्िे व्याज परिाव्याची  

सिलि पुन्हा सरुु िरण्याबाबि 
  

(९) * ४५६५०  श्री.लहू िानडे (श्रीरामपूर), श्री.रमेश िोरगाांििर (भाांडूप पविम), अॅड.अशोि पिार (वशरुर), 

श्री.अजय चौधरी (वशिडी), श्री.श्रीवनिास िनगा (पालघर), श्री.मांगेश िुडानिर (िुलाम), डॉ.राहूल पाटील 

(परभणी), श्री.वदपि चव्हाण (र्लटण), श्री.िैभि नाईि (िुडान), श्री.सवुनल राऊि (विक्रोनी) : सन्माननीय 

सहिार मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कें द्र शासनाने दिनांक २८ माचफ, २०२२ रोजीच्या पररपत्रकान्वये अल्प मिुतीच्या पीक कजफ वाटपात बँकाना दिला 

जाणारा २ टक्के व्याज परतावा बंि करण्याचा दनणफय घेतल्यामुळे राज्यातील ७० लाखापेक्षा अदधक पीक कजाफवरील 

व्याज परतावा बंि झालेला आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, सिरहू व्याज परतावा कें द्र शासनाने पनु्हा सरुु करावा व शेतकऱ्यांना तसेच दजल्हा सरकारी बँकाना 

दिलासा द्यावा अशी मागणी करणारे पत्र मा.मखु्यमंत्री यांनी कें द्रीय कृषीमंत्री यांना दिनांक ३० मे, २०२२ रोजी वा 

त्यासमुारास पाठदवले आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, कें द्र शासनाने उक्त सवलत बंि केल्यामळेु पीक कजफ महागणार असल्याच्या तक्रारी शेतकऱ्यांनी 

शासनाकडे केल्या असल्याचेही दनिशफनास आले आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, उक्त दनणफयामुळे शेतकरी व अनेक बँकांना कोट्यवधीचा तोटा सहन करावा लागणार आह,े ह ेही खरे 

आह ेकाय, 
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(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आह ेकाय, त्यानसुार पीक कजाफवरील बंि केलेली २ टक्के सवलत 

पनु्हा सरुु करण्याबाबत कें द्र शासनाकडे करावयाच्या पाठपरुाव्या संिभाफत कोणती कायफवाही केली वा करण्यात येत आह,े 

(६) नसल्यास, दवलंबाची कारणे काय आहते ? 

 

श्री. अिुल सािे : (१) अशंत: खरे आह.े 

(२) ह ेखरे आह.े 

(३), (४) व (५) अशंत: खरे आह.े 

नाबाडफच्या दि. २९/०३/२०२२ च्या पररपत्रकानसुार सन २०२२-२३ पासनू अल्प मिुतीच्या पीक कजफ वाटपात 

२% परतावा सहकारी व व्यापारी बँकांना कें द्र शासनाकडून प्राप्त होणार नाही. सिर परतावा बिं झाल्यास व बँकांना ७% 

िराने शेतकऱ्यांना पीक कजफ परुवठा करण ेक्रमप्राप्त झाल्यास दजल्हा मध्यवती सहकारी बँकांना आदथफक नकुसान संभवत 

आह.े त्यामळेु बँकांचा पीक कजफ दवतरणामधील सहभाग कमी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

सन २०२१-२२ मध्ये राज्यात समुारे ५४ लाख कजफखात्यांना अल्पमिुत पीक कजाफचे दवतरण करण्यात आले 

असनू उपरोक्त दनणफयामळेु अिंाजे ५० लाख शेतकऱ्यांवर पीक कजाफवरील व्याज परतावा बंि झाल्याचा पररणाम होऊ 

शकतो. ही बाब दवचारात घेता, पीक कजाफवरील बंि केलेला २ टक्के व्याज परतावा सहकारी बँकांना पनु्हा सरुु करण्याची 

मागणी दिनांक ३०/०५/२०२२ रोजीच्या पत्रान्वये मा. मखु्यमंत्री यांनी कें द्रीय कृदष मंत्री यांचेकडे केली आह.े 

(६) प्रश्न उि ्भवत नाही. 

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

नाटे बाांदचा िाडा (िा.राजापरू, वज.रत्नावगरी) पररसराि खांडीि िरण्याि आलेला 

 विदयिु परुिठा वनयवमि सरुु िरण्याबाबि 
  

(१०) * ४७१९०  श्री.राजन सानिी (राजापरू) : सन्माननीय उप मुख्यमांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नाटे बांिचा वाडा (ता.राजापरू, दज.रत्नादगरी) येथील ग्रामस्थांनी अिा केलेली दवियतु ियेकाची रक्कम दवियतु 

दवतरण कंपनीमधील अदधकारी व वायरमन यांनी दवियतु दवतरण कंपनीच्या खात्यामध्ये भरणा न केल्यामळेु ग्राहकांचा 

दवियतु परुवठा खडंीत करण्यात आल्याची बाब माह ेजनू, २०२२ मध्ये वा त्यािरम्यान दनिशफनास आली, ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी ग्रामस्थांनी नाटे पोलीस स्थानकात ररतसर तक्रार िाखल केली आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने सखोल चौकशी केली आह ेकाय, चौकशीत काय आढळून आले, ति ्नषुगंाने संबदधत 

िोषींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आह,े 

(४) तसेच, नाटे बांिचा वाडा पररसरात खंडीत करण्यात आललेा दवियतु परुवठा दनयदमत सरुु करण्यासंिभाफत शासनाने 

कोणती कायफवाही केली वा करण्यात येत आह,े 

(५) नसल्यास, दवलंबाची कारणे काय आहते ? 

 

श्री. देिेंि र्डणिीस : (१) ह ेअशंत: खरे आह.े नाटे बांिचा वाडा, तालकुा राजापरू, दजल्हा रत्नादगरी येथील एक 

ग्राहक श्री. चंद्रकांत हरमळकर यांनी महादवतरणच्या तंत्रज्ञादवरुध्ि सागरी पोलीस ठाणे, नाटे येथे तक्रार िाखल केली 

आह.े ते वापरत असलेले वीज जोडणीचे मादसक वीज ियेक िर मदहना दनयदमत भरत नसल्याचे दनिशफनास आले असनू 

मागील आदथफक वषाफत सिर ग्राहकाने र्क्त िोन वेळा थकबाकी रक्कमेचा भरणा केला आह.े तसेच सिर तक्रारिार दवहीत 

वेळेत वीज ियेक भरत नसल्याने सिर वीज जोडणी मागील आदथफक वषाफत एकूण तीन वेळा तात्परुते बंि करण्यात आले. 

(२) ह ेखरे आह.े 

(३) उपकायफकारी अदभयंता, उपदवभाग राजापरू १ यांनी उक्त तक्रारीबाबत सखोल चौकशी केली आह.े तक्रारिार वापरत 

असलेले वीज जोडणीवर एकूण रक्कम रु. १३,७१०/- इतकी वीज ियेकाची थकबाकी असल्याने दि. ३१.०५.२०२२ 

रोजी तात्परुते खंदडत करण्यात आले. उक्त प्रकरणी प्राथदमक चौकशी िरम्यान महादवतरणचा कोणताही कमफचारी िोषी 

असल्याचे दनिशफनास आलेले नाही. 
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(४) नाटे बांिचा वाडा पररसरातील ज्या ग्राहकांनी वीज दबल थकबाकी अिा केली आह,े अशा वीज परुवठा खंडीत 

केलेल्या ग्राहकांचा वीज परुवठा पनुफजोडणी करुन दिला आह.े 

(५) प्रश्न उि ्भवत नाही. 

 

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

  

वखडी, धामोडी, रोझोदयासह िा.रािेर (वज.जनगाांि) येथे िादनामुने  

िेनी बागायिदाराांचे नुिसान झाल्याबाबि 
  

(११) * ४६९६१  श्री.सांजय साििारे (भुसािन) : सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) दखडी, धामोडी, रोझोियासह ता.रावेर (दज.जळगांव) येथे दिनांक ८ जनू, २०२२ रोजी वा त्यासमुारास झालेल्या 

वािळामळेु केळी बागायतिारांचे लाखो रुपयांचे नकुसान झाले असल्याचे दनिशफनास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी पालकमंत्रयांनी तातडीने पंचनामे करण्याचे दनिशे संबंदधत यंत्रणलेा दिले आहते, ह ेही खरे 

आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आह े काय, चौकशीत काय आढळून आले, ति ्नषुगंाने 

बागायिारांना तात्काळ नुकसान भरपाई िणे्याच्या दृष्टीने कोणती कायफवाही केली वा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, दवलंबाची कारणे काय आहते ? 

 

 श्री. एिनाथ वशांदे : (१) खरे आह.े 

(२) खरे आह.े 

(३) नकुसानग्रस्त क्षेत्राचे पंचनामे पणूफ करण्यात आले असनू नकुसानीकररता दनधी मागणीचा प्रस्ताव अद्याप शासनास 

अप्राप्त आह.े ह ेप्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर दनकषानसुार शासनाच्या मान्यतेने दनधी वाटपाची कायफवाही करण्यात येईल. 

(४) प्रश्न उि ्भवत नाही 

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

  

िलीनगर वपांप्री (िा.रानेगाि, वज.यििमान) येथे पािरग्रीड िां पनीने उभारलेल्या पारेषण  

िावहनीने बावधि शेििऱयाांना नुिसान भरपाई देण्याबाबि 
  

(१२) * ४७६८७  डॉ.अशोि उईिे (रानेगाि) : सन्माननीय उप मुख्यमांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) वलीनगर दपंप्री (ता.राळेगाव, दज यवतमाळ) पररसरातील शेतक-यांच्या शेतामधनु पावरग्रीड कंपनीमार्फ त िवेळी ते 

हदै्राबाि ७६५ के.व्ही. टाकण्यात आलेल्या टॉवर लाईनसंिभाफत शेतकऱ्यांना नकुसान भरपाई िणे्यात आली नसल् याच े

दिनाक २० मे, २०२२ रोजी वा त्या समुारास दनिशफनास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, टॉवरखाली गेलेल्या शेतक-यांच्या शेतजमीनीचे उपदवभागीय अदधकारी महसलु राळेगाव 

(दज.यवतमाळ) यांनी मलु्यांकन करून दजल्हादधकारी यवतमाळ यांच्याकडे प्रस्ताव पाठदवण्यात आला असनू सिरहू 

मलु्यांकनानसुार पॉवरग्रीड कंपनीमार्फ त शेतकऱ्यांना शेतजदमनीचा मोबिला िणे्यात यावा अशी मागणी शेतकरी करीत 

आहते, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन शेतकऱ्यांना शेतजदमनीचा मोबिला िणे्याबाबत कोणती कायफवाही 

केली वा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, दवलंबांची कारणे काय आहते ? 

 

श्री. देिेंि र्डणिीस : (१), (२) व (३) वलीनगर दपंप्री (ता. राळेगाव, दज.यवतमाळ) येथील शेतकऱ्यांच्या 

शेतजदमनीतनू जाणाऱ्या ७६५ के.व्ही वधाफ-दनजामाबाि पारेषण वादहनीने बादधत एकूण १२१ शेतकऱ्यांपैकी ७९ 

शेतकऱ्यांना उपदवभागीय राळेगाव यांच्या दि.११.०६.२०१९ च्या पत्रान्वये प्राप्त झालेल्या मलु्यांकनानसुार 



10 

दि.१३.०९.२०१९ रोजी e-payment व्िारे नकुसान भरपाईची रक्कम शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आली 

आह.े उवफरीत कळंब तालकु्यातील ३२ व राळेगाव तालकु्यातील १० अशा एकूण ४२ शेतकऱ्यांनी आपले बँक तपशील 

िणे्यास नकार दिल्यामळेु पॉवरग्रीड वधाफ कंपनी त्यांना मोबिला अिा करु शकलेले नाहीत.  

(४) प्रश्न उि ्भवत नाही. 

 

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

नाांदगाि खांडेश्वर (वज.अमराििी) येथील िीजपुरिठा रेणुिापूर उपिें िािरून सरुू िरण्याबाबि 
  

(१३) * ४६५४५  श्री.प्रिाप अडसड (धामणगाि रेल्िे) :  सन्माननीय उप मुख्यमांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा 

करतील काय :- 
  

(१) नांिगाव खंडेर्श्र (दज.अमरावती) शहराला कोंडेर्श्र उपकें द्रावरुन होणारा वीज परुवठा जास्त प्रमाणात असलेल्या वीज 

जोडण्यांमळेु योग्य िाबाने होत नाही, ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, गत िोन वषाांपासनू रेणकुापरू उपकें द्रावरून लाईन जोडण्याचा प्रस्ताव अमरावती दवभागातनू मुंबई मखु्य 

कायाफलयाकडे िणे्यात येऊनही अद्यापी उक्त प्रस्तावास मान्यता दमळालेली नाही, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, नांिगाव खंडेर्श्र येथील वीजपरुवठा रेणकुापरू उपकें द्रावरून सरुू करण्याबाबत स्थादनक लोकप्रदतदनधी 

(धामणगाव रेल्वे) यांनी ऊजाफ मंत्री यांना दिनांक १० रे्ब्रवुारी, २०२२ रोजी वा त्यासमुारास दनवेिनाद्वारे मागणी केली 

आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, उक्त दनवेिनाच्या अनषुगंाने शासनाने चौकशी करुन सिरहू प्रकरणी लाईन जोडण्याच्या प्रस्तावास मान्यता 

िणे्याबाबत कोणती कायफवाही केली वा करण्यात येत आह,े 

(५) नसल्यास, दवलंबाची कारणे काय आहते ? 

 

 श्री. देिेंि र्डणिीस : (१) ह ेअशंत: खरे आह.े 

रब्बी हगंामामध्ये नांिगाव खंडेर्श्र तालकुा पररसरामध्ये कृषी वादहनीवर वीज जोडण्याचा अदतररक्त भार वाढून 

काही प्रमाणात कमी िाबाच्या वीज परुवठयाची समस्या दनमाफण होते.  

(२) ह ेखरे नाही. 

(३) ह ेखरे आह.े 

(४) नेर तालकु्यातील २२०/३३ के. व्ही अदतउच्चिाब उपकें द्रातून ३३ के. व्ही. नवीन वादहनी उभारणी करण्याचे प्रस्ताव 

मंजरू करुन सिर कामाकररता दनदविा काढण्यात आल्या आहते. 

(५) प्रश्न उि ्भवत नाही. 

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

  

नेरे (िा.पनिेल, वज.रायगड) येथील विदयुि उपिें िाचे िाम सरुु िरण्याबाबि 
  

(१४) * ४४८३०  श्री.प्रशाांि ठािूर (पनिेल), श्री.समीर िुणािार (वहांगणघाट), श्री.महेश बालदी (उरण), 

अॅड.आवशष शेलार (िाांिे पविम), श्रीमिी मवनषा चौधरी (दवहसर), श्री.अवमि साटम (अांधेरी पविम) :  

सन्माननीय उप मुख्यमांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नेरे (ता.पनवेल, दज.रायगड) पररसरातील वाढते नागररकीकरण लक्षात घेता दवियतु परुवठा सरुळीत होण्यासाठी ५ 

वषाफपवूी मंजरू झालेल्या दवियतु उपकें द्राच्या कामाला अद्यापही सरुूवात झाली नसल्याचे माह े जनू २०२२ मध्ये वा 

त्यािरम्यान दनिशफनास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, संबंधीत दवभागाच्या अक्षम्य िलुफक्षामळेु नेरे दवभागात ५ वषाफपवूी मंजरू झालेल ेदवियतु उपकें द्र सरुू न 

झाल्यामळेु जवळपास २० ते २२ हजार वीज ग्राहक तसेच ५० गाव - वाडयांचा समावेश असलेल्या दवभागात वारंवार 

वीज परुवठा खंडीत होत असल्यामळेु नागररकांमध्ये असंतोषाचे वातावरण दनमाफण झाले आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून नेरे दवभागात दवियतु परुवठा सरुळीत होण्याच्या दृष्टीने दवियतु 

उपकें द्र तातडीने सरुू करण्याबाबत तसेच दवद्यतु उपकें द्राच्या कामाकडे जाणीवपवुफक िलुफक्ष करणा-या संबदधत 

अदधका-यांवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, दवलंबाची कारण ेकाय आहते ? 
  

 

श्री. देिेंि र्डणिीस : (१) ह ेअशंत: खरे आह.े 

(२) ह ेखरे नाही. 

नेरे गाव व पररसरास ३३/२२ केव्ही आकुली उपकें द्रातनू वीज परुवठा करण्यात येत असल्याने या पररसरात 

दवद्यतु परुवठा गणुवत्तेत सधुारणा झाली आह.े 

(३) नेरे यादठकाणी स्वतंत्र ३३/२२ केव्ही, १ x १० MVA क्षमतेचे स्वतंत्र उपकें द्र उभारण्याचा प्रस्ताव मंजरू करण्यात 

आला होता. सिर कामासाठी मे. सपु्रीम इन्रास्रक्चर या दवद्यतु ठेकेिारांस कायाफिशे िणे्यात आला होता. मे. सपु्रीम 

इन्रास्रक्चर या ठेकेिाराने काम करण्यास असमथफता िशफदवल्याने नेरे उपकें द्राचे काम नव्याने दनदविा काढून मे. सिुशफन 

इलेदक्रकल इदंजदनअर वकफ स यांना दिले. त्यानसुार त्यांनी कंरोल रुम ररपेअररंगचे काम, उपकें द्राचे संरक्षण दभंतीचे काम 

सरुु केले होते परंत ुपणुफ केले नाही. मे. सिुशफन इलेदक्रकल इदंजदनअर वकफ स यांना नेरे उपकें द्राचे काम पणुफ करण्याकररता 

वारंवार कालावधी वाढवनू िणे्यात आला परंत ु कंत्राटिाराने काम सरुु न केल्याने कायाफिशे रद्द करण्याबाबतची कारणे 

िाखवा नोटीस त्यांना दिली. मे. सिुशफन इलेदक्रकल इदंजनीअर वकफ स यांना Show Cause For Termination of 

Contract करुन या कामाची दनदविा कंत्राट िाराच्या ररस्क ॲण्ड कॉस्ट वर करण्याचे योदजले आह.े आज अखेर संरक्षक 

दभंत व कंरोल वायररंगचे दकरकोळ काम वगळता नेरे उपकें द्राची इतर कोणतेही काम झाले नाही म्हणनू ह ेकाम RDSS 

योजनेअतंगफत प्रस्तादवत केले नाही. 

िरम्यानच्या काळात नेरे गावाजवळील आकुली गावात दिनियाळ उपाध्याय ग्रामज्योती योजने अतंगफत ३३/२२ 

केव्ही २ x १० MVA क्षमतेचे नवीन उपकें द्र दि. १७.०३.२०२० रोजी कायाफदन्वत करण्यात आले. त्यामळेु नेरे पररसरात 

वीज परुवठा करणाऱ्या २२ केव्ही वादहनीची लांबी १८ दकमीने कमी झाल्याने वीज परुवठा गणुवत्तेत सधुारणा झाली 

आह.े 

(४) प्रश्न उि ्भवत नाही. 

 

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

  

राज्यािील दुलमभ िांवचि घटिाांिील विद्याथी वशष्ट्यितृ्ती पासनू िांवचि असल्याबाबि 
  

(१५) * ४६००७  श्री.सभुाष देशमुख (सोलापूर दवक्षण), श्री.सवमर मेघे (वहांगणा), श्रीमिी सलुभा खोडिे 

(अमराििी), श्री.नानाभाऊ पटोले (सािोली), श्री.सरेुश िरपुडिर (पाथरी), श्री.अवमन पटेल (मुांबादेिी), 

श्री.अवमि झनि (ररसोड), श्री.िुणाल पाटील (धुने ग्रामीण), श्री.बनिांि िानखडे (दयामपरू), श्री.िान्हाजी 

मुटिुने (वहांगोली), श्री.मांगेश चव्हाण (चानीसगाि) :  सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील 

काय :- 
  

(१) राज्यात दवशेषत: सोलापरू, अमरावती, दहगंोली, पणु े दजल््ातील मागासप्रवगाफतील दवद्यार्थयाांना कें द्र शासनाच्या 

मॅदरकोत्तर दशष्ट्यवतृ्ती योजनेअतंगफत सन २०२१-२२ या शैक्षदणक वषाफसाठी राज्यातील समुारे ६६ हजार दवद्यार्थयाांचे अजफ 

अद्यापही महादवद्यालय स्तरावर प्रलंदबत असल्याचे माह ेम,े २०२२ मध्ये वा त्यािरम्यान दनिशफनास आले आह,े ह ेखरे 

आह ेकाय, 

(२) असल्यास, दशष्ट्यवतृ्तीचे अजफ दनकाली काढण्यासाठी महादवद्यालयांना वारंवार मिुतवाढ िणे्यात येऊनही अजफ 

दनकाली न दनघाल्याने दवद्यार्थयाांचे आदथफक व शैक्षदणक नकुसान होत आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आह ेकाय, चौकशीत काय आढळून आले आह,े 
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(४) असल्यास, चौकशीच्या अनषुगंाने सिरहू प्रकरणी प्रलंदबत दशष्ट्यवतृ्ती दवद्यार्थयाांना तात्काळ अिा करण्याबाबत 

शासनाने कोणती कायफवाही केली वा करण्यात येत आह,े 

(५) नसल्यास, दवलंबाची कारणे काय आहते ? 

  

 

श्री. एिनाथ वशांदे : (१) अशंत: खरे आह.े 

(२) नाही ह ेखरे नाही. 

(३) प्रश्न उि ्भवत नाही. 

(४) दिनांक ०४/०८/२०२२ पयांत सन २०२१-२०२२ या शैक्षदणक वषाफकरीताचे राज्यभरात दवद्याथी स्तरावर १८,४१० 

अजफ व महादवद्यालयस्तरावर १२,७४४ अजफ प्रलंदबत असनू शासन पत्र दि. २ ऑगस्ट, २०२२ अन्वये दि. १३ ऑगस्ट, 

२०२२ पयांत दवद्यार्थयाांना अजफ करण्याकरीता तसेच दिनांक २० ऑगस्ट, २०२२ पयांत महादवद्यालय व दजल्हास्तरावरील 

अजफ दनकाली काढण्याकारीता संबंधीतांना मिुतवाढ िणे्यांत आलेली आह.े 

दवद्याथी व महादवद्यालय यांच्या स्तरावरील अजफ कोणत्याही स्वरुपात प्रलंदबत राहू नयेत यासाठी सवफ क्षेत्रीय 

कायाफलये यांच्याव्िारे वेळोवेळी दवद्याथी - पालक संघटनांची दव्हडीओ कॉन्र्रन्स, महादवद्यालयातील कमफचा-यांची 

कायफशाळा इत्यािी उपक्रम राबदवण्यांत येत आहते. तसेच महादवद्यालयांना प्रलंदबत अजफ दनकाली काढण्यासाठी 

वतृ्तपत्राव्िारे आवाहन करण्यांत आले आह.े त्याच प्रमाणे संबंधीत शैक्षदणक यंत्रणा व दवभाग (उिा. उच्च व तंत्रदशक्षण 

दवभाग, वैद्यकीय दशक्षण दवभाग, नदसांग पररषिा, दशक्षण शलु्क सदमती व राज्यातील सवफ दवद्यादपठे) यांना िखेील 

वेळोवेळी त्यांच्या अदधनस्त संस्थास्तरावरील प्रलंबीत अजाांचा दनपटारा करण्याबाबत सदूचत करण्यांत आले आह.े  

(५) प्रश्न उि ्भवत नाही. 

 

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

मावणिपरू ि िाई खुदम (िा. िरुड, वज. अमराििी) िसेच धानोरा (िा. मोशी, वज.अमराििी)  

येथे िवनष्ठ महाविद्यालय सरुु िरण्याबाबि 
  

(१६) * ४७४०६  श्री.देिेंि भुयार (मोशी) :  सन्माननीय आवदिासी वििास मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील 

काय :- 
  

(१) वरुड-मोशी मतिार संघामध्ये समुारे २५ टक्के आदिवासी लोकसंख्या असनू िहावी नंतर आदिवासी दवद्यार्थयाांकररता 

कदनष्ठ महादवद्यालय उपलब्ध नसल्याचे माह ेरे्ब्रवुारी, २०२२ मध्ये वा त्यािरम्यान दनिशफनास आले आह,े ह ेखरे आह े

काय, 

(२) असल्यास, उक्त मतिार संघातील आदिवासी दवद्यार्थयाांना िहावी नंतरचे दशक्षण घेण्याकररता इतर तालकु्यात जावे 

लागत असल्याने मादणकपरू व वाई खिुफ (ता.वरुड, दज. अमरावती) येथे प्रशस्त इमारत असनू येथे नैसदगफक वगफ 

वाढीप्रमाण ेकदनष्ठ महादवद्यालय सरुु करण्याची मागणी होत आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, मादणकपरू व वाई खिुफ (ता. वरुड, दज. अमरावती) तसेच धानोरा, (ता. मोशी, दज.गडदचरोली) येथे कदनष्ठ 

महादवद्यालय सरुु करण्याबाबत स्थादनक लोकप्रदतदनधी यांनी आदिवासी दवकास मंत्री यांचेकडे माह ेमाचफ, २०२२ मध्ये 

वा त्यािरम्यान दनवेिनाद्वारे मागणी केली आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन उपरोक्त कदनष्ठ महादवद्यालय सरुु करण्याबाबत कोणती कायफवाही 

केली वा करण्यात येत आह,े 

(५) नसल्यास, दवलंबाची कारणे काय आहते ? 

  

 

डॉ. विजयिुमार गािीि : (१) व (२) होय, ह ेखरे आह.े 

(३), (४) व (५) होय, ह ेखरे आह.े 
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प्रकल्प कायाफलय, धारणी अतंगफत शासकीय माध्यदमक आश्रमशाळा वाई खिुफ ( ता. वरुड दज. अमरावती ) 

तसेच शासकीय माध्यदमक आश्रमशाळा मादणकपरू ( ता. मोशी दज. अमरावती ) व शासकीय माध्यदमक आश्रमशाळा 

धानोरा ( ता. मोशी दज. अमरावती ) येथे इ. १ ली ते इ. १० वी पयांत शाळा सरुु आहते. 

उक्त शाळांमध्ये वगफवाढ करुन इ. ११ वी तसेच इ. १२ वी वगफ सरुु करण्यासंिभाफतील प्रस्ताव आयकु्त, 

आदिवासी दवकास, नादशक यांच्याकडून मागदवण्यात आलेला आह.े प्रस्ततुचा अहवाल आयकु्त, आदिवासी दवकास, 

नादशक यांच्याकडून प्राप्त झाल्यावर दनयमोदचत कायफवाही करण्याचे प्रस्तादवत आह.े 

 

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

एडिण (वज.पालघर) येथे चक्रीिादन वनिारा िें ि बाांधण्याबाबि 
  

(१७) * ४७८३८  श्री.श्रीवनिास िनगा (पालघर) : सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) एडवण (दज.पालघर) येथे समदु्र दकनाऱ्यावर सतत उि ्भवणाऱ्या लाटांचा धोका लक्षात घेऊन दकनाऱ्यांवरील 

नागरीकांचे संरक्षण व्हावे याकरीता चक्रीवािळ दनवारा कें द्र बांधण्याच्या प्रस्तावास मंजरूी दमळून चार वषफ पणुफ झाल ेअसनू 

अद्यादप कामाला सरुुवात झालेली नाही, ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, चक्रीवािळ दनवारा कें द्रासाठी दनधी मंजरु झालेला असतांनाही दनवारा कें द्राचे काम सरुु न होण्याची 

कारण ेकाय आहते, 

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आह ेकाय, चौकशीत काय आढळुन आले, ति ्नषुगंाने सिरहू 

दनवारा कें द्राचे काम तातडीने सरुु करुन पणूफ करण्याच्या दृष्टीने कोणती कायफवाही केली वा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, दवलंबाची कारणे काय आहते ? 

 श्री. एिनाथ वशांदे :  (१), (२) व (३) राष्ट्रीय चदक्रवािळ धोके दनवारण प्रकल्प हा जागदतक बँक अथफसहादयियत 

प्रकल्प असनू या प्रकल्पात चदक्रवािळ दनवारा कें द्र बांधण े या कामाचा समावेश करण्यात आला होता. सिर काम 

करण्यासाठी दनदविा प्रदक्रया राबदवण्यात आली. तथादप, दनदविलेा प्रदतसाि न दमळाल्याने ३ वेळा रे्रदनदविा काढण्यात 

आली. त्याअतंी दनदविसे प्रदतसाि प्राप्त झाला. परंत ुदकंमतीत वाढ झाल्याने व दनदविा रक्कम व्यवहायफ नसल्याने प्रदकया 

रद्द झाली. 

रु. ३२०० कोटी इतक्या रक्कमचे्या कोकण आपत्ती सौदम्यकरण प्रकल्पाला राज्य मंदत्रमंडळाने मान्यता दिलेली 

आह.े त्यामध्ये चदक्रवािळ दनवारा कें द्र या कामाचा समावेश करण्यात आलेला आह.े तसेच या कें द्राचा नवीन आराखडा 

तयार करण्यात आलेला आह.े  

(४) प्रश्न उि ्भवत नाही. 

 

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

  

राज्याि नावपिी ि िजमबाजारीपणाला िां टानून शेििऱयाांनी िेलेल्या आत्महत्या 
  

(१८) * ४४५७१  श्री.िुणाल पाटील (धुने ग्रामीण), अॅड.आवशष शेलार (िाांिे पविम), डॉ.राहूल पाटील 

(परभणी), श्री.मांगेश चव्हाण (चानीसगाि), श्री.िान्हाजी मुटिुने (वहांगोली), अॅड.राहूल िुल (दौंड), 

श्री.अवभमन्यु पिार (औसा), श्री.जयिुमार गोरे (माण), श्री.राजेंि पाटणी (िारांजा) :  सन्माननीय मुख्यमांत्री 

पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात नादपकी व कजफबाजारीपणाला कंटाळून अनेक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याच्या घटना माह ेजनू, २०२२ 

मध्ये वा त्यािरम्यान दनिशफनास आल्या आहते, ह ेखरे आह ेकाय, 
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(२) असल्यास, आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटंुदबयांचे अनेक प्रस्ताव शासनाच्या जाचक अटी व दनकषांमळेु अपात्र 

होत असनू, पात्र प्रस्तावांवर तात्काळ कायफवाही होत नसल्याने आदथफक मित दमळण्यास दवलंब होत असल्याचे 

दनिशफनास आले आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटंुदबयांना ४ लाख रुपयांची आदथफक मित िणे्याची योजना जाहीर केली 

असनू अद्यापी शेतकऱ्यांना उक्त योजनेचा लाभ दमळत नसल्याचेही दनिशफनास आले आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, शेतकऱ्यांना आत्महत्या करण्यापासनू रोखण्याबाबत व आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटंुदबयांना 

तात्काळ आदथफक मित िणे्याच्या दृष्टीने शासनाने कोणती कायफवाही केली वा करण्यात येत आह,े 

(५) नसल्यास, दवलंबाची कारणे काय आहते ? 

 

श्री. एिनाथ वशांदे : (१) ह ेखरे आह.े माह ेजनू, २०२२ मध्ये एकूण २३० शेतकरी आत्महत्यांची प्रकरणे आढळून 

आली आहते.    

(२) ह े खरे नाही. शासन दनणफय महसलु व वन दवभाग, क्र.एससीवाय-१२०५/प्र.क्र.१८९/म-७, दि. १९.१२.२००५ 

अन्वये, नादपकी, राष्ट्रीयकृत दकंवा सहकारी बँक दकंवा मान्यताप्राप्त सावकाराकडून घेतलेल्या कजाफची परतरे्ड न करू 

शकल्यामळेू होणारा कजफबाजारीपणा व कजफ परतरे्डीचा तगािा ह े३ दनकष आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटंुदबयांना 

तातडीची मित िणे्याकररता ठरदवण्यात आले आहते.  शासन दनणफय, महसलू व वन दवभाग, 

क्र.एससीवाय-१२०५/प्र.क्र.१८९/म-७, दि. २३.०१.२००६ अन्वये शेतकरी आत्महत्यांची प्रकरण े दनकाली काढण्याची 

कायफवाही दजल्हास्तरीय सदमत्यांमार्फ त सरुू असनू, वरील तीन कारणांमळेु आत्महत्या घडली असल्यास दजल्हास्तरीय 

सदमतीने पात्र ठरदवलेल्या प्रकरणांत संबंदधत आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटंदबयांना रू.१ लक्ष मित िणे्यात येते. 

(३) ह ेखरे नाही.  

(४) शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी प्रामखु्याने खालीलप्रमाण ेउपाययोजना करण्यात येत आहते :- 

१. शेतकऱ्यांना समपुिशेनाची व प्रबोधनाची आवश्यकता दवचारात घेऊन दवदवध उपाययोजना  

२. दवशेष मितीच्या कायफक्रमांतगफत शेतकऱ्यांच्या दवकासासाठी “कृषी समधृ्िी” योजनेच्या अनुषगंाने  दवदवध 

दवभागांकडून उपाययोजना करण्यात आल्या.  

३. शेतकऱ्यांना अन्न सरुक्षा, आरोग्य सेवा, शेती दवकासाचे कायफक्रम राबदवण े व त्यांच्या मलुांना मोर्त 

दशक्षणाची योजना यांच्या अमंलबजावणीला गती िणेे यासाठी कै. वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन दमशनची 

पनुफरचना करण्यात आली आह.े 

४. शेतमालाला हमीभाव, PM-KISAN सारख्या योजनांमार्फ त शेतकऱ्यांवरील ताण कमी करण्याचा प्रयत्न 

करण्यात येत आह.े तसेच महात्मा ज्योतीराव रु्ले शेतकरी कजफमकु्ती योजना राबदवण्यात आली. 

पात्र शेतकरी आत्महत्यां प्रकरणी आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटंुदबयांना दिनांक २३.०१.२००६ च्या शासन 

दनणफयानसुार रू.१ लक्ष मित िणे्यात येते. 

(५) प्रश्न उि ्भवत नाही. 

 

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

  

नावशि येथील समाज िल्याण विभागाच्या िसविगृहाि िोरोना बावधिाांनी 

 िापरलेल्या गाद्या िसविगृहािील मुलींना वदल्याबाबि 
  

(१९) * ४५४२८  श्रीमिी देियानी र्राांदे (नावशि मध्य) : सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील 

काय :- 
  

(१) नादशक येथील समाज कल्याण वसदतगहृामध्ये कोरोना बाधीत रुग्णांनी वापरलेल्या गाद्या व खाटा वसतीगहृातील 

मलुींना वापरण्यासाठी िणे्यात आल्याची बाब दनिशफनास आली असनू याबाबत अनसुदूचत जाती जमाती कडे तक्रार 

िखेील करण्यात आलेली आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आह े काय, चौकशीत काय आढळुन आले, ति ्नषुगंाने 

मागासवगीय मलुींच्या आरोग्याशी खेळण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या संबंदधत अदधका-यांवर कोणती कारवाई केली वा 

करण्यात येत आह,े 

(३) नसल्यास, दवलंबाची कारणे काय आहते ? 

 

श्री. एिनाथ वशांदे : (१) नाही. 

(२) व (३) प्रश्न उि ्भवत नाही. 

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

सोलापूर वजल्यािील िाांदा उत्पादि शेिि-याांना योग्य भाि वमनण्याबाबि 
  

(२०) * ४५९०२  श्री.समाधान अििाडे (पांढरपूर) : सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सोलापरू दजल््ात कांद्याची आवक वाढली असनु तसेच िर घसरल्यामळेु कांद्याला प्रदतदकलो साधारणपण ेकेवळ 

एक रुपये भाव दमळत असल्याने कांिा उत्पािक शेतकरी संकटात आल्याचे माह े मे, २०२२ मध्ये वा त्यािरम्यान 

दनिशफनास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, एक रुपया भाव दमळत असल्याने शेतक-यांचा उत्पािनाचा खचफ न दनघता आडत् यांना प्रदत दकलो सात 

रुपये िणे्याची वेळ शेतक-यांवर आली आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, कांिा उत्पािक शेतक-यांना जास्तीत जास्त भाव िणे्याच्या दृष्टीने शासनाने कोणती कायफवाही केली वा 

करण्यात येत आहते, 

(४) नसल्यास, दवलंबाची कारणे काय आहते ? 
  

श्री. एिनाथ वशांदे : (१) व (२) अशंत:खरे आह.े  

  दिनांक ११.०५.२०२२ रोजी श्री.ओकंार पाटेकर, अजंनगांव खेलोबा, माढा यांनी कृषी उत्पन्न बाजारसदमती, 

सोलापरूधील परवानाधारक आडते सोलापरू ओदनयन कंपनी चालक नसीम अहमि बशीर अहमि खदलर्ा यांचेकडे ४० 

दपशवी कांिा हा दनयंदत्रत दवक्रीसाठी आणला होता. श्री.पाटेकर यांनी आणलेला कांिा रब्बी हगंामातील असल्याने 

दनकृष्ट िजाफचा होता. सिर कांद्याची संबंदधत शेतकऱ्याच्या उपदस्थत व त्याच्या संमतीने  दवक्रीसाठी दमळालेली रक्कम 

अत्यल्प दिसनू येते. तसेच श्री.पाटेकर यांच्या दबलातनू हमाली, तोलाई व स्त्री हमालीच्या रकमा वसलू केलेल्या 

आहते. महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (दवकास व दवदनयमन) अदधदनयम १९६३ मधील कलम ३१ अन्वये बाजार र्ी व 

सपुरव्हीजन र्ीची वसलूी आडत्याकडून केली जाते.  

(३) राज्यात घेण्यात येणाऱ्या खरीप, लेट खरीप व रब्बी हगंामातील कांद्यासाठी एकूण उत्पािन, िशेांतगफत मागणी आदण 

आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील वस्तदुस्थती/ सद्यदस्थती याआधारे बाजारभाव दमळतो. कें द्रशासनाने कांिा दनयाफतीसाठी 

दकमान दनयाफत मलु्य (MEP) शनू्य केले असनू, २०२१ मध्ये सरुु केलेल्या RoDTEP योजनेंअतगफत कांद्यासाठी 

२%   वाहतकू अनिुान दिले जाते. त्याचबरोबर कृषी पणन मंडळ, पणु ेच्या वाहतूक अनिुान योजनेंतगफत अन्य राज्यात 

केल्या जाणाऱ्या शेतमालाच्या वाहतकूीसाठी अनिुान दिले जाते.  

(४) प्रश्न उि ्भवत नाही. 

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

राज्याि नारे्ड अांिगमि बांद असलेली हरभरा खरेदी िें ि सरुू िरण्याबाबि 
  

(२१) * ४४५५८  अॅड.आिाश रु्ां डिर (खामगाांि), डॉ.राहूल पाटील (परभणी), श्री.विनोद वनिोले (डहाणू), 

श्री.वहिेंि ठािूर (िसई), श्री.वक्षिीज ठािूर (नालासोपारा), श्री.राजेश रघुनाथ पाटील (बोईसर), श्री.रणधीर 

सािरिर (अिोला पिूम), श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.सांिोष दानिे (भोिरदन), श्री.सरेुश (राजूमामा) भोने 

(जनगाि शहर), श्री.प्रिाप अडसड (धामणगाि रेल्िे), श्री.प्रिाश भारसािने (अिोट), श्री.हररष वपांपने 

(मुविमजापूर) : सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) राज्यात अनेक दजल््ातील नारे्डमार्फ त सरुु असलेली हरभरा खरेिी कें द्र उदद्दष्ट पणुफ झाल्याची कारण ेिवेनू अचानक 

मिुतपवूफ बंि करण्यात आली आहते, ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, यामळेु शेतकऱ्यांना हरभरा दपकाची दवक्री कमी भावात खलु्या बाजारात करावी लागत असल्यामुळे 

शेतकऱ्यांना आदथफक अडचण दनमाफण झाली असल्याचे दनिशफनास आले आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सिरहू खरेिी कें द्र तातडीने सरुु करण्याबाबत कोणती कायफवाही 

केली वा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, दवलंबाची कारणे काय आहते ? 

 श्री. एिनाथ वशांदे : (१) राज्यात हमीभावाने खरेिी दिनांक ०१.०३.२०२२ सरुु झाली होती. तथादप, खरेिीसाठी 

दिलेल्या उद्दीष्टाची पतूफता झाल्याने दिनांक २३.०५.२०२२ रोजी NeML पोटफल बंि झाले होते. 

(२) नाही. 

(३) राज्यात हमीभावाने खरेिीसाठी सरुुवातीस ६८.९२ लाख दक्वंटलचे उदद्दष्ट दनदित केले होते. तिन्तंर हरभरा 

उत्पािनातील वाढ आदण दशल्लक शेतकऱ्यांची संख्या दवचारात घेऊन खरेिीच्या उदद्दष्टात आदण खरेिी कालावधीत वाढ 

करण्यासाठी राज्यशासनाने केलेल्या दवनंतीच्या अनषुगंाने कें द्रशासनाने ७७,६४,६०० दक्वंटल सधुाररत उदद्दष्ट दनदित 

करुन खरेिी कालावधी दिनांक १८.०६.२०२२ पयफत वाढदवला होता. 

    हमीभावाने खरेिी अतंगफत ४,१२,७८८ शेतकऱ्यांकडून ७६.०३ लाख दक्वंटल हरभरा खरेिी करण्यात आली आह.े 

(४) प्रश्न उि ्भवत नाही. 

 

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

  

परराज्याि नामाांविि सांस्थाांमध्ये वशक्षण घेणाऱया अनुसवूचि जािी ि निबौध्द विद्याथाांसाठी  

“वशक्षण शुल्ि प्रविपूिी योजना” प्रभािीपणे राबविण्याबाबि 
  

(२२) * ४४५६०  श्री.सनुील राणे (बोरीिली), अॅड.पराग अनिणी (विलेपाले), िॅप्टन आर. सेल्िन 

(सायन-िोनीिाडा), श्री.पराग शाह (घाटिोपर पिूम), अॅड.आवशष शेलार (िाांिे पविम), श्री.अवमि साटम 

(अांधेरी पविम), श्री.प्रशाांि ठािूर (पनिेल), श्रीमिी मवनषा चौधरी (दवहसर), श्री.मांगेश चव्हाण (चानीसगाि), 

श्री.राणाजगजीिवसांह पाटील (िुनजापूर), श्री.लक्ष्मण जगिाप (वचांचिड), श्री.रणधीर सािरिर (अिोला पूिम), 

श्री.विनोद वनिोले (डहाणू), श्री.वहिेंि ठािूर (िसई), श्री.वक्षिीज ठािूर (नालासोपारा), श्री.राजेश रघुनाथ 

पाटील (बोईसर), श्री.सांजय साििारे (भुसािन), श्री.सवुनल िाांबने (पुणे िॅन्टोन् मेंट), श्री.गोिधमन माांगीलाल 

शमाम (ऊर्म ) लालाजी (अिोला पविम) :  सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) सामादजक न्याय दवभागाच्या वतीने परराज्यातील शैक्षदणक संस्थांमध्ये दशक्षण घेणाऱ्या अनुसदूचत जाती व नवबौध्ि 

दवद्यार्थयाांसाठीची दशक्षण शलु्क प्रतीपतूी योजनेची (री-शीप) योग्यरीत्या अमंलबजावणी होत नसनू अदधकाऱ्यांच्या 

िलुफक्षामळेु दवद्यार्थयाांचे नकुसान होत असल्याचे माह ेमे, २०२२ मध्ये वा त्यािरम्यान दनिशफनास आले आह,े ह ेखरे आह े

काय, 

(२) असल्यास, शासनाने सिर योजनेस मंत्रीमंडळाची िरवषी मान्यता न घेण्याचे धोरण दस्वकारुनही उक्त धोरणाची 

अमंलबजावणी अदधकाऱ्यांमार्फ त सन २०१७-१८ पासनू होत नसल्याने सिर योजना बंि असल्याचे दनिशफनास आले 

आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सिर योजना प्रभावीपण े राबदवण्याबाबत तसेच उक्त योजना 

राबदवण्याकडे जाणीव पवुफक िलुफक्ष करणाऱ्या अदधकाऱ्यांदवरुध्ि कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, दवलंबाची कारणे काय आहते ? 
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श्री. एिनाथ वशांदे : (१) ह ेखरे नाही. 

(२) ह ेखरे नाही. 

(३) प्रश्न उि ्भवत नाही. 

(४) प्रश्न उि ्भवत नाही. 

 

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

महात्मा रु्ले शेििरी िजममुक्ती योजनेंिगमि वनयवमि िजम परिरे्ड िरणारे  

शेििरी प्रोत्साहनपर अनदुानापासनू िांवचि रावहल्याबाबि 
  

(२३) * ४४६०३  श्री.राजेंि पाटणी (िारांजा), अॅड.आवशष शेलार (िाांिे पविम), श्री.राम िदम (घाटिोपर 

पविम), श्री.अवभमन्यु पिार (औसा), श्रीमिी सीमा महेश वहरे (सीमािाई) (नावशि पविम), श्री.अवमि साटम 

(अांधेरी पविम), श्री.सभुाष देशमुख (सोलापूर दवक्षण), डॉ.सांदीप धिेु (अणी), अॅड.राहूल िुल (दौंड), श्री.रवि 

राणा (बडनेरा), श्री.प्रिाप अडसड (धामणगाि रेल्िे), श्री.राजेश एिडे (मलिापरू), श्रीमिी सलुभा खोडिे 

(अमराििी), श्री.नानाभाऊ पटोले (सािोली), श्री.सरेुश िरपुडिर (पाथरी), श्री.अवमन पटेल (मुांबादेिी), 

श्री.अवमि झनि (ररसोड), श्री.िुणाल पाटील (धुने ग्रामीण), श्री.बनिांि िानखडे (दयामपूर), श्री.सांग्राम थोपटे 

(भोर), श्री.वजिेश अांिापूरिर (देगलूर), श्री.वदपि चव्हाण (र्लटण), डॉ.देिराि होनी (गडवचरोली) :  

सन्माननीय सहिार मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) शासनाने महात्मा रु्ले शेतकरी कजफमकु्ती योजनेअतंगफत शेतकऱ्यांचे रुपये २ लक्ष पयांत कजफ मार्ीचा आिशे दनगफदमत 

करुन िोन वषाफचा कालावधी होऊनही राज्यातील हजारो शेतकरी कजफमार्ीच्या लाभापासनु वंदचत रादहले आहते, ह ेखरे 

आह ेकाय, 

(२) असल्यास, दनयदमत कजाफची परतरे्ड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना रुपये ५० हजार पयांत प्रोत्साहनपर अनिुान िणे्याची 

घोषणा करुनही या संिभाफत शासन दनणफय दनगफदमत न केल्यामळेु अनेक शेतकरी उक्त लाभापासनू वंदचत असल्याचे 

दनिशफनास आले आह,े ह ेही खरे आह ेकाय,  

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी बँकाच्या आडमठेुपणाच्या धोरणामळेु पीक कजाफची दनयदमत परतरे्ड करणाऱ्या 

शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनात्मक अनुिान दमळण्यास अडचणी दनमाफण झाल्या असल्याचे दिनांक १२ मे, २०२२ रोजी वा त्या 

समुारास दनिशफनास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आह े काय, राज्यातील २० लाख पात्र शेतकऱ्यांना रुपये ५० 

हजारापयांत प्रोत्साहनपर अनिुान तातडीने िणे्याबाबत शासनाने कोणती कायफवाही केली आह ेवा येत आह,े 

(५) नसल्यास, दवलंबाची कारणे काय आहते ? 

 

 श्री. अिुल सािे : (१) महात्मा जोदतराव रु्ले शेतकरी कजफमुक्ती योजना २०१९ अतंगफत पात्र कजफखातेिार शेतकऱ्यांना 

योजनेचा लाभ िणे्याची प्रदक्रया सरुु आह.े 

(२), (३) व (४) महात्मा जोदतराव रु्ले शेतकरी कजफमकु्ती योजना २०१९ अतंगफत प्रोत्साहनपर लाभ योजनेबाबत दि. 

२९.०७.२०२२ रोजी शासन दनणफय दनगफदमत करण्यात आला आह ेव शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ िणे्याची प्रदक्रया सरुु 

आह.े 

(५) प्रश्न उि ्भवत नाही. 

----------------- 
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रायगड वजल्यािील महामुांबई विशेष आवथमि के्षत्रा िरीिा सांपादीि  

िरण्याि आलेल्या जवमनी शेििऱ याांना परि िरण्याबाबि 
  

(२४) * ४४५८४  श्री.मांगेश िुडानिर (िुलाम), श्रीमिी गीिा जैन (वमरा भाई ांदर), श्री.रमेश िोरगाांििर (भाांडूप 

पविम), श्री.सनुील राणे (बोरीिली), श्रीमिी यावमनी यशिांि जाधि (भायखना) :  सन्माननीय उद्योग मांत्री 

पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) रायगड दजल््ातील महामुंबई दवशेष आदथफक क्षेत्रा करीता संपािीत करण्यात आलेल्या जदमनी शेतकऱ्यांना परत 

दमळण्यासाठी ३ मदहन्यात सवफ सनुावण्या पणूफ करण्याचा दनणफय उद्योग मंत्री यांनी दिनांक २१ माचफ, २०२२ रोजी वा 

त्यासमुारास घेतला आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, सिर सनुावण्या पणूफ झाल्या आहते काय व दकती शेतकऱ् यांना जदमनी परत करण्यात आल्या आहते, 

(३) नसल्यास, दवलंबाची कारणे काय आहते ? 

 

श्री. उदय सामांि : (१) महामुंबई दवशेष आदथफक क्षेत्र दवकदसत करण्याकररता जदमनी खरेिी केल्यानंतर १५ वषाफचा 

कालावधी होवनू िखेील कंपनीमार्फ त सिर दवशेष आदथफक क्षेत्र दवकदसत झाले नसल्याने प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी 

महाराष्ट्र कुळ वदहवाट व शेत जमीन अदधदनयम १९४८ चे कलम ६३(१) (अ) मधील तरतिुीनुसार त्यांच्या जदमनी परत 

करण्याबाबत दजल्हादधकारी, रायगड यांचेकडे िावे िाखल केले आहते. सिर िाव्यावर सनुावणीची प्रदक्रया 

दजल्हादधकारी, रायगड यांच्या स्तरावर सरुु आह.े या दवषयाच्या अनषुगंाने सन २०२२ च्या अथफसंकदल्पय अदधवेशनात 

उपदस्थत केलेल्या दवधानसभा तारांदकत प्रश्न क्र.४२२३७ च्या संिभाफत दिनांक २१/०३/२०२२ रोजी दवधीमंडळात 

झालेल्या चचेच्या वेळी सनुावणीची प्रदक्रया वेगाने पणूफ करुन त्याबाबत दनणफय घ्यावेत, यासाठी ३ मदहन्याची मिुत िणे्यात 

येत आह ेअशा सचूना तत्कालीन मा.मंत्री (उद्योग) यांनी दजल्हादधकारी, रायगड यांना दिल्या आहते. 

(२) प्रस्ततु प्रकरणी महाराष्ट्र कुळ वदहवाट व शेत जमीन अदधदनयम १९४८ चे कलम ६३(१) (अ) मधील तरतिुीनसुार 

त्यांच्या जदमनी परत करण्याबाबत ३६१ प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी दजल्हादधकारी, रायगड यांचेकडे िावे िाखल केले 

आहते. सिर िाव्यावर दिनांक ०२/०३/२०२२, १६/०३/२०२२, २३/०३/२०२२, ३०/०३/२०२२, ०६/०४/२०२२, 

२५/०५/२०२२, ०८/०६/२०२२, २९/०६/२०२२, १३/०७/२०२२ व दि.०३/०८/२०२२ रोजी सनुावणी घेण्यात आली. 

दि.२९/०६/२०२२ रोजीच्या सनुावणीच्या वेळी कंपनीचे वकील हजर होते. सिर सनुावणीनंतर आणखी १३९ 

प्रकल्पग्रस्तांनी िावे िाखल केले. अशा प्रकारे प्रकल्पग्रस्तांनी िाखल केलेल्या ५०० िाव्यामध्ये एकदत्रत पढुील सनुावणी 

दि.२४/०८/२०२२ रोजी आयोदजत करण्यात आली आह.े  

(३) सिरचे प्रकरण ह े “अधफन्यादयक” स्वरुपाचे आह.े सनुावणीच्या वेळी मे. मुंबई इटंीग्रटेेड सेझ कंपनी दल. यांनी 

दजल्हादधकारी, रायगड यांचेकडे यकु्तीवाि करण्यास वेळ मादगतला आह.े प्रकल्पग्रस्त शेतकरी यांचेमार्फ त िखेील 

सनुावणीच्या वेळी अदतररक्त यकु्तीवाि सािर करण्यात येत आह.े िोन्ही पक्षकारांना यकु्तीवािासाठी वेळ िणेे आवश्यक 

असल्याने दजल्हादधकारी यांचे स्तरावर दनणफय घेण्यास दवलंब होत आह.े  

 

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

जुन्नर (वज.पुणे) िालुक्यािील आवदिासी भागािील शेििऱयाांिडून  

आवदिासी वििास महामांडनाने वहरडा खरेदी बांद िेल्याबाबि 
  

(२५) * ४६३९७  श्री.लक्ष्मण जगिाप (वचांचिड) :  सन्माननीय आवदिासी वििास मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा 

करतील काय :- 
  

(१) जनु्नर (दज.पणु)े तालकु्यातील पदिम व उत्तर आदिवासी भागातील शेतकरी दहरडा गोळा करण्याचे काम करीत असनू 

आदिवासी दवकास महामंडळाकडून गत सहा वषाांपासनू उक्त पररसरातनू दहरडा खरेिी बिं केली असल्याचे दनिशफनास 

आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 
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(२) असल्यास, आदिवासी शेतकऱ्यांकडे दवक्रीसाठी दहरडा तयार असनू िखेील दहरडयाला योग्य भाव दमळत नसल्याने 

शेतकऱ्यांचे आदथफक नकुसान होत असल्याने शेतकऱ्यांवर उपासमारीची वेळ आली आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, पणु ेदजल््ातील आदिवासी शेतकऱ्यांच्या उन्नतीसाठी राबदवण्यात आलेल्या योजना िखेील बंि केल्या 

असल्याचे माह,े मे, २०२२ मध्ये वा त्यािरम्यान दनिशफनास आले, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकशी करुन जनु्नर तालकु्यातील पदिम व उत्तर आदिवासी भागातील बंि असलेली 

दहरडा खरेिी कें द्र तात्काळ सरुु करण्याबाबत शासनाने कोणती कायफवाही केली वा करण्यात येत आह,े 

(५) नसल्यास, दवलंबाची कारणे काय आहते ?   

 

डॉ. विजयिुमार गािीि : (१) ह ेखरे नाही. 

हगंाम २०११-१२ पासनु ऐदच्छक खरेिी योजने अतंगफत आदिवासी सहकारी संस्थेमार्फ त व ज्या दठकाणी संस्था 

खरेिी करीत नाहीत त्या दठकाणी महामंडळाचे खरेिी कें द्र े सुरु करुन प्रकार दनहाय दहरडा मालाची खरेिी करण्यात 

आलेली आह.े सिर ऐदच्छक खरेिी योजना ही सन २०११-१२ ते २०१६-१७ पयांत सरुु होती. 

सन २०१४-१५ पासनु कें द्रशासनाची दकमान आधारभतु िरावर आधारीत (MSP For MFP) गौण वनउपज 

खरेिी योजना राबदवण्यात येत आह.े सन २०१७-१८ ते २०१९-२० पयांत कें द्रशासनाच्या (MSP For MFP) या योजन े

अतंगफत दहरडयाची खरेिी करण्यात आलेली आह.े  

(२) व (३) ह ेखरे नाही. 

एकादधकार व ऐदच्छक खरेिी योजनेमध्ये दहरडा खरेिीचे िर दजल्हादधकारी यांनी मंजरु केलेल्या िरानसुारच सिर 

दहरडा खरेिी करण्यात येत होती.आदिवासी शेतकऱ्यांचे आदथफक नकुसान झाले असलेचे महामंडळाच्या दनिफशनास 

आलेले नाही तसेच महामंडळाकडे कोणत्याही शेतकऱ्यांची तक्रार प्राप्त झालेली नाही. 

सियःदस्थतीत कें द्रशासनाची दकमान आधारभतु िरावर आधारीत (MSP For MFP) गौणवनउपज खरेिी 

योजने अतंगफत दहरडयास रु.१५/- प्रदत दकलो िर कें द्र शासनाने जादहर केलेले आहते. 

(४) व (५) प्रश्न उि ्भवत नाही. 

 

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

 

वशरोने (िा.वभांिडी, वज. ठाणे) येथील आश्रमशानेि झालेल्या अन्न विषबाधेि 

एिा विद्याथीनीचा झालेला मृत्यू 
  

(२६) * ४५०१५  अॅड.आवशष शेलार (िाांिे पविम), अॅड.पराग अनिणी (विलेपाले), श्री.प्रशाांि ठािूर 

(पनिेल), िॅप्टन आर. सेल्िन (सायन-िोनीिाडा), श्रीमिी मवनषा चौधरी (दवहसर), श्री.वदपि चव्हाण 

(र्लटण), श्री.रोवहि पिार (िजमि जामखेड), श्री.अबू आजमी (मानखूदम वशिाजीनगर), श्री.पराग शाह 

(घाटिोपर पिूम), श्री.चेिन िुपे (हडपसर), श्री.राणाजगजीिवसांह पाटील (िुनजापूर), श्री.लक्ष्मण जगिाप 

(वचांचिड), श्री.रईस शेख (वभिांडी पिूम), श्री.राम सािपुिे (मानवशरस) :  सन्माननीय आवदिासी वििास मांत्री 

पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) दशरोळे (ता.दभंवडी, दज. ठाण)े येथील भारतरत्न डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर आश्रमशाळेतील १७ दवद्यार्थयाांना 

अन्नातनू दवषबाधा झाल्याचे दिनांक २८ माचफ, २०२२ रोजी वा त्या समुारास दनिशफनास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, दवषबाधेमळेु नऊ वषाफच्या एका दवद्याथीनीचा दिनांक २९ माचफ, २०२२ रोजी वा त्यासमुारास मतृ्य ुझाला 

असल्याचे दनिशफनास आले आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, मतृ दवद्याथीनीच्या शवदवच्छेिन अहवाल तसेच वैज्ञादनक प्रयोगशाळेकडे पाठदवण्यात आलेला दव्हसेरा 

अहवाल शासनास प्राप्त झाला आह ेकाय, असल्यास उक्त अहवालात काय दनष्ट्पन्न झाले, त्याअनषुगंाने शासनाने कोणती 

कायफवाही केली वा करण्यात येत आह,े 
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(४) असल्यास, मतृ दवद्याथीनीच्या कुटंुदबयांना आदथफक मित िणे्याबाबत तसेच भेसळयकु्त अन्नपरुवठा करणाऱ्या 

कंत्राटिारादवरुध्ि शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आह,े तसेच अशी िघुफटना भदवष्ट्यात घडू नये यासाठी 

कोणत्या उपाययोजना केल्या वा करण्यात येत आहते, 

(५) नसल्यास, दवलंबाची कारणे काय आहते ? 

 

डॉ. विजयिुमार गािीि : (१), (२) व (३) भारतरत्न डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर अनिुादनत आश्रमशाळा दशरोळे, ता. 

दभवंडी, दज. ठाण ेया आश्रमशाळेतील दवद्यार्थयाांना माचफ, २०२२ मध्ये अन्नातनु दवषबाधा झाल्याचे दनिशफनास आले 

नाही. मात्र या आश्रमशाळेतील दवद्याथीनी कु. ज्योत्स्ना जयवंत सांबर दहचा दि. २९.०३.२०२२ रोजी मतृ्य ुझाला आह.े 

दव्हसेरा अहवालामध्ये, हा मतृ्य ु दवषबाधेमळेु झाला नसल्याचे नमिू आह.े वैद्यदकय अदधकारी इदंिरा गांधी स्मतृी 

रुग्णालय, दभवंडी यांच्या अहवालानसुार सिरचा मतृ्य ु हा “Cardic respiratory failure due to Hypovolemic 

Shocks and Dehydration” यामळेु झाला असल्याचे नमिु आह.े  

(४) मतृ दवद्याथीनंीच्या कुटंुदबयांना आदथफक मित म्हणनू सानगु्रह अनिुान शासनाकडुन रु. १ लाख व संबंदधत संस्थेकडुन 

रु. १ लाख असे एकुण रु. २ लाख िणे्यात आले आहते. तसेच शाळेमधील दवद्यार्थयाांसाठी लागणारे अन्न शाळेमध्येच 

दशजदवले जाते. अन्नपरुवठा कोणत्याही कंत्राटिाराकडून केला जात नाही. त्यामळेु कायफवाहीचा प्रश्न उि ्भवत नाही. 

(५) प्रश्न उि ्भवत नाही. 

 

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

पनिेल (िा.पनिेल, वज.रायगड) शहर ि ग्रामीण भागाि िारांिार िीज पुरिठा खांडीि होि असल्याबाबि 
  

  

(२७) * ४७३८८  श्री.प्रशाांि ठािूर (पनिेल), श्री.समीर िुणािार (वहांगणघाट), श्री.महेश बालदी (उरण), श्रीमिी 

मवनषा चौधरी (दवहसर), श्री.अवमि साटम (अांधेरी पविम) :  सन्माननीय उप मुख्यमांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा 

करतील काय :- 
  

(१) पनवेल (दज.रायगड) शहर व ग्रामीण भागात कमी क्षमतेचे रोदहत्र तसेच उच्च व लघिुाबाच्या २५ ते ३० वषाफपवूी 

टाकण्यात आलेल्या वीज वादहन्या जीणफ झाल्यामळेु वीज परुवठा वारंवार खंडीत होत असल्याचे माह ेजनू, २०२२ मध्य े

वा त्यािरम्यान दनिशफनास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, पनवेल तालकु्यातील ग्रामीण व शहरी भागात दठकदठकाणी मोडकळीस आलेले दसमेंटचे खांब व जीणफ 

झालेल्या दवद्यतु तारा बिलण्याची संबंदधत दवभागाच्या अदधकाऱ्यांकडे वारंवार मागणी करण्यात येऊनही कोणतीच 

कायफवाही होत नसल्याने स्थादनक लोकप्रदतदनधी यांना नागरीकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागत आह,े ह ेही खरे आह े

काय, 

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन वारंवार मागणी करुनही वीज प्रश्नांकडे िलुफक्ष करणाऱ्या 

अदधकाऱ्यांवर कारवाई करुन अखंडीत वीज परुवठा करण्यासाठी कोणती कायफवाही केली वा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, दवलंबाची कारणे काय आहते ? 

 

 श्री. देिेंि र्डणिीस : (१) ह ेअशंत: खरे आह.े 

पनवेल तालकु्यातील दवशेषत: शहरातील काही भागातील उपरीतार वादहन्या ३० वषाफहून जनु्या झाल्याकारणाने 

वािळवाऱ्यात झाडांच्या र्ांिया पडून वीज परुवठा खडंीत होण्याच्या घटना पावसाळयात घडून येत असतात. 

(२) ह ेअशंत: खरे आह.े 

स्थादनक लोकप्रदतदनधींच्या दनविनेाच्या अनषुगंाने पनवेल शहरातील सशुोदभकरण करण्यासाठी उपरीतार 

लघिुाब व उच्चिाब वादहन्यांचे भदुमगत वादहन्यांत रुपांतर करण्याकररता महादवतरण कडून रु. १५१.५३ कोटींचा 

डीपीआर बनदवण्यात आला असनू सिर डीपीआर १.३ % डीडीएर् योजनेअतंगफत समादवष्ट करुन पनवेल 

महानगरपादलकेकडे दि.२३.०२.२०२१ रोजी कायफकारी अदभयंता, महादवतरण पनवेल शहर यांनी सािर केला आह.े 
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(३) शहरी व ग्रामीण भागासाठी अखंडीत वीज परुवठा करण्याकररता महादवतरण तरे् िखेभाल िरुुस्ती, दवतरण व्यवस्था 

सक्षमीकरण करण्याकररता पायाभतू आराखडा तसेच राज्य व कें द्र शासनाच्या योजनांतनू रोदहत्र क्षमतावाढ, नदवन रोदहत्र, 

दजणफ झालेले खांब, कमी िाबाचा वीज परुवठा होणाऱ्या दठकाणाच्या वीज खांब व तारा बिलण ेइ. कामे करण्यात येत 

आहते. 

(४) प्रश्न उि ्भवत नाही. 

 

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

  

 

राणी वशगाांि शेिपाडा (वज.पालघर) येथील आवदिासींना िीज पुरिठा िरण्याबाबि 
  

(२८) * ४७८४१  श्री.श्रीवनिास िनगा (पालघर) :  सन्माननीय उप मुख्यमांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील 

काय :- 
  

(१) तारापरू अणउुजाफ प्रकल्पापासनू अवघ्या चार ते पाच दकमी अतंरावर असलेल्या राणी दशगांव शेतपाडा (दज.पालघर) 

येथील आदिवासींना िशेाला स्वातंत्रय दमळून ७५ वष ेपणुफ झाली असनुही आजतागायत वीज परुवठा करण्यात आला 

नसल्याचे माह ेजनू, २०२२ मध्य ेवा त्या िरम्यान दनिशफनास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, उक्त पाड्यात तातडीने वीज परुवठा करण्यासाठी पालघर दजल्हा प्रशासनाने १०.७० लाख रुपयांच्या 

दनधीस प्रशासकीय मान्यता दिली असनूही अद्यापी वीज जोडणी िणे्यात आलेली नाही, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आह े काय, चौकशीत काय आढळून आले, ति ्नषुगंाने उक्त 

दठकाणी तात्काळ वीज परुवठा होण्याच्या दृष्टीने कोणती कायफवाही केली वा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, दवलंबाची कारणे काय आहते ? 

 

 श्री. देिेंि र्डणिीस : (१) ह ेखरे नाही. 

पालघर दजल्हयातील राणी दशगांव या गावाचे दवद्यतुीकरण झाल्याचे दनिशफनास आले आह.े तथादप, सिर 

गावाजवळील शेतपाडयात १९ शेतघरे असनू सिर शेतपाडयातील रदहवाशांनी वीज जोडणीकरीता महादवतरणकडे 

कोणताही अजफ केलेला नाही.  

(२) ह ेखरे आह.े 

राणी दशगांव जवळील शेतपाडयात तातडीने वीज परुवठा करण्यासाठी दजल्हा वादषफक योजना सन २०२२-२३ 

अतंगफत आदिवासी उपयोजनेमध्ये रु. १०.७० लाख इतक्या दनधीस दि.०९.०६.२०२२ रोजी प्रशासकीय मान्यता िणे्यात 

आली आह.े 

(३) राणी दशगांव जवळील शेतपाडयातील १९ शेतघरांना वीज जोडणी िणे्याचे काम महादवतरणमार्फ त पणूफ करण्यात 

आले आह.े 

(४) प्रश्न उि ्भवत नाही. 

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

 

राजषी शाहू महाराज परदेशी वशष्ट्यिृत्ती योजनेअांिगमि वशष्ट्यिृत्ती करिता  

विद्यार्थ्ाांच््ा जागा िाढविण्याबाबि 
  

(२९) * ४४६२६  श्री.सनुील राणे (बोरीिली), अॅड.आवशष शेलार (िाांिे पविम), अॅड.पराग अनिणी 

(विलेपाले), श्री.प्रशाांि ठािूर (पनिेल), िॅप्टन आर. सेल्िन (सायन-िोनीिाडा), श्रीमिी मवनषा चौधरी 

(दवहसर), श्री.िालीदास िोनांबिर (िडाना), श्री.राणाजगजीिवसांह पाटील (िुनजापूर), श्री.लक्ष्मण जगिाप 

(वचांचिड), श्री.रोवहि पिार (िजमि जामखेड), श्री.पराग शाह (घाटिोपर पिूम), श्री.रणधीर सािरिर (अिोला 

पूिम) :  सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) राजषी शाहू महाराज परिेशी दशष्ट्यवतृ्ती योजनेंतगफत अनेक दवद्यार्थयाांना दशष्ट्यवतृ्ती मंजरू होवनू त्यांची परिशेातील 

नामांदकत दवद्यादपठांमध्ये प्रवेशासाठी दनवड होवनू िखेील दशष्ट्यवतृ्ती दवतरणाची प्रदक्रया प्रलंदबत असल्याने दवद्यार्थयाांना 

प्रवेशा पासनू वंदचत रहावे लागत आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, परिशेी दशष्ट्यवतृ्तीसाठी अजफ करणाऱ्या दवद्यार्थयाांच्या संख्येमध्ये िरवषी वाढ होत असल्याने सन २०२२ 

पासनू ५५ जागा वाढदवण्याची घोषणा सामादजक न्यायमंत्री यांनी करुनही अद्यापही कोणतीच कायफवाही करण्यात 

आलेली नाही, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आह ेकाय, त्यानसुार कोणती कायफवाही केली वा करण्यात येत 

आह,े 

(४) नसल्यास, दवलंबाची कारणे काय आहते ? 

  

श्री. एिनाथ वशांदे : (१) ह ेखरे नाही. 

(२) ह ेखरे नाही. 

(३) प्रश्न उि ्भवत नाही. 

(४) प्रश्न उि ्भवत नाही. 

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

  

राज्याि हांगाम सांपूनही ऊस गानप प्रलांवबि असल्याबाबि 
  

(३०) * ४४६०४  श्री.राजेंि पाटणी (िारांजा), अॅड.आवशष शेलार (िाांिे पविम), श्री.राम िदम (घाटिोपर 

पविम), श्री.अवभमन्यु पिार (औसा), श्रीमिी सीमा महेश वहरे (सीमािाई) (नावशि पविम), श्री.अवमि साटम 

(अांधेरी पविम), श्री.सभुाष देशमुख (सोलापूर दवक्षण), डॉ.सांदीप धिेु (अणी), अॅड.राहूल िुल (दौंड), श्री.रवि 

राणा (बडनेरा), श्री.जयिुमार रािल (वशांदखेडा), श्री.लक्ष्मण पिार (गेिराई), श्री.वहरामण खोसिर (इगिपूरी), 

श्री.सरेुश िरपुडिर (पाथरी), श्रीमिी प्रविभा धानोरिर (िरोरा), श्री.अवमि झनि (ररसोड), श्रीमिी नवमिा 

मुांदडा (िेज), श्री.सवुनल प्रभू (वदांडोशी) : सन्माननीय सहिार मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात चाल ूवषी ऊसाचे दवक्रमी उत्पािन झाल्यामळेु गाळपाचा हगंाम संपनूही समुारे ५२ लाख टन ऊस गाळप 

अद्यापही प्रलंदबत आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, खानिशेातील धळेु, नंिरूबार आदण जळगांव या दजल्हयात शेतकऱ्यांचा ऊस शेतातच पडून असल्याचे 

माह ेजनू, २०२२ मध्ये वा त्यािरम्यान दनिशफनास आले आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, दहगंणगाव (ता.गेवराई, दज.बीड) येथील शेतकरी श्री.नामिवे आसाराम जाधव यांनी ऊस गाळपा अभावी 

व जय भवानी सहकारी साखर कारखान्याच्या दनयोजनाच्या अभावामळेु शेतातील ऊसा सोबतच स्वत:ला पेटवनू 

आत्महत्या केल्याचे दिनांक १५ मे, २०२२ रोजी वा त्या समुारास दनिशफनास आले आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, शासनाने शेतक-यांचा नेमका दकती ऊस दशल्लक आह ेयाच ेसवेक्षण िखेील करण्यात आले नसल्याच े

दनिशफनास आले, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(५) असल्यास, दिनांक १ मे, २०२२ नंतर गाळप होणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या उसाला रुपये िोनशे प्रती टन गाळप अनिुान व 

रुपये पाच प्रती दकलोमीटर वाहतकू खचफ िणे्याचा शासनाने दनणफय घेतला असला तरी झालेल्या नकुसानीच्या तलुनेत सिर 

भरपाई अत्यल्प असनू एकरी एक लाख रुपयांचे अनिुान िणे्यात याव,े अशी मागणी ऊस उत्पािक शेतकरी संघटनांकडून 

होत आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(६) असल्यास, गाळप अनिुान कारखान्यांना िणे्यात येत असल्यामळेु त्याचा लाभ प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांना होत नाही, ह ेही 

खरे आह ेकाय, 

(७) असल्यास, उक्त ऊस उत्पािक शेतकऱ्यांना व आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटंुदबयांना शासनाकडून तातडीने 

आदथफक मित दमळण्यासाठी कोणती कायफवाही केली वा करण्यात येत आह,े नसल्यास, दवलंबाची कारण ेकाय आहते ? 
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 श्री. अिुल सािे : (१) व (२) ह ेखरे नाही. 

गाळप हगंाम २०२१-२२ मध्ये गाळपादवना ऊस दशल्लक रादहलेला नाही. 

(३) व (४) कै. नामिवे अशोक जाधव यांचे दहगंणगांव ता. गेवराई, दज. बीड यांनी गट नं.४४ मध्ये त्यांच्या वदडलांच्या 

नावे असलेल्या क्षेत्रात २ एकर ऊसाची लागवड केली होती. त्यापैकी ४० आर. क्षेत्रावरील ऊस सन-२०२१-२२ या 

गाळप हगंामासाठी श्री. रामेर्श्र सहकारी साखर कारखाना दल. रावसाहबेनगर, ता. भोकरिन, दज. जालना या कारखान्याने 

दि.०८/१२/२०२१ व दि.११/१२/२०२१ रोजी तोडणी केला असनू कारखान्याने प्रदत मे. टन रू. १,८००/- प्रमाण ेएकूण 

रक्कम रू.४५,२९७/- त्यांना बलुढाणा अबफन को- ऑप बँक, शाखा - गेवराई येथे वगफ करून अिा केलेली आह.े उवफररत 

४० आर. क्षेत्रातील ऊस श्री. रामेर्श्र कारखान्याने तोडणीस मादगतला असता तो ऊस जयभवानी साखर कारखान्यास 

िणेार असल्याचे कारण िऊेन ऊस तोडू दिला नाही. तथादप जयभवानी साखर कारखान्याकडे सिर ऊसाची नोंि अथवा 

करार केलेला नाही.तसेच ऊस घेऊन जाणबेाबत कारखान्याशी त्यांनी कोणताही संपकफ  दकंवा लेखी पत्रव्यवहार केलेला 

नाही. गाळप हगंाम २०२१-२२ मध्ये गाळपादवना शेतकऱ्यांचा ऊस दशल्लक रादहलेला नाही.  

(५), (६) व (७) गाळप हगंाम २०२१ -२२ मध्ये उसाचे दवक्रमी उत्पािन झाले आह.े 

साखर कारखाने बंि झाल्यास शेतकऱ्यांचा ऊस गाळपादवना दशल्लक राहील आदण दशल्लक रादहलेल्या 

ऊसास नकुसान भरपाई िणे्याचा प्रश्न उद्भव ुशकेल ही बाब लक्षात घेता शेतकऱ्यांचा दशल्लक ऊस गाळप होण्यासाठी दि. 

१.५.२०२२ नंतर गाळप होणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या उवफररत सवफ ऊसाला ऊस गाळप अनिुान म्हणनु रु. २०० प्रदत टन प्रमाणे 

संबंदधत साखर कारखान्यांना अनिुान िणे्याचा तसेच साखर आयकु्तालयान ेअदनवायफ दवतरीत केलेल्या ऊसासाठी ५० 

दक.मी. अतंर वगळुन वाहतकु खचफ प्रदत टन प्रदत दक.मी. रुपये ५ िराप्रमाणे ऊस वाहतकु अनिुान िणे्याचा दनणफय दिनांक 

२८.०४.२०२२ रोजीच्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत शासनाने घेतला आह.े 

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

महाड ि पोलादपूर (वज.रायगड) मध्ये गििषी झालेल्या मुसनधार पािसामुने  

दरड िोसनून िनीये ि इिर गाांिाि झालेली जीविि ि वित्तहानी 
  

(३१) * ४४७२८  श्री.मांगेश िुडानिर (िुलाम), श्री.भास्िर जाधि (गुहागर), श्रीमिी यावमनी यशिांि जाधि 

(भायखना), श्री.वमहीर िोटेचा (मुलुांड), श्री.राजन सानिी (राजापरू), श्री.रमेश िोरगाांििर (भाांडूप पविम), 

श्री.प्रशाांि ठािूर (पनिेल), श्री.समीर िुणािार (वहांगणघाट), श्री.महेश बालदी (उरण), श्रीमिी मवनषा चौधरी 

(दवहसर), श्री.अवमि साटम (अांधेरी पविम) : सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) महाड व पोलािपरू (दज.रायगड) मध्ये दिनांक २२ जलुै, २०२१ रोजी वा त्यासमुारास झालेल्या मसुळधार पावसामळेु 

तदळये गावासह सतुारवाडी तसेच मौजे केवनाळे गावावर िरड कोसळल्याने अनेकांचे मतृ्य ुझाले असनू घरांचे िखेील 

नकुसान झाले होते, परंत ुसिर िघुफटनेमळेु या गावाच्या पनुवफसनाचे काम तात्परुता कंटेनर उभारुन करण्यात आले आह,े ह े

खरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, रायगड दजल्हात भवूैज्ञादनकांनी केलेल्या सवेक्षणात ७२ गावांना िरडी कोसळण्याचा धोका असल्याचे 

दनिफशनास आणले होते ह ेखरे आह ेकाय, तसेच राजापरू तालकु्यातील दशवण ेबदुु्रक येथे िखेील गेल्यावषी िरड कोसळून 

नकुसान झाले आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, या गावांच्या पुनवफसनाचे काम कायमस्वरुपी करण्याच्यादृदष्टने आवश्यक असलेली जागा तालकु्यातील 

जदमन मालकांनी िऊेन पनुवफसनासाठी लागणारा दनधी टाटा समहु व कोटक महेंद्रा यांच्याकडून उपलब्ध करुन दिला 

जाणार आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, उक्त गावांचे कायमस्वरुपी पनुवफसन तात्काळ करण्याच्यादृदष्टने शासनाने कोणती कायफवाही केली वा 

करण्यात येत आह,े 

(५) असल्यास, कोकणात महापरू व िरड कोसळून दवत्त व जीदवत हानी होऊ नये याकरीता शासनाने कोणत्या 

उपाययोजना केल्या वा करण्यात येत आह,े 

(६) नसल्यास, दवलंबाची कारणे काय आहते ? 
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 श्री. एिनाथ वशांदे : (१) होय, ह ेखरे आह.े 

(२) होय, ह ेखरे आह.े 

तथादप, राजापरू तालकु्यातील दशवण ेबदुु्रक येथे गेल्यावषी िरड कोसळून नकुसान झाले नाही. 

(३) व (४) मौजे साखर (सतुारवाडी), ता. पोलािपरू दज.रायगड व मौजे केवनाळे ता.महाड दज.रायगड या गावातील 

कुटंुबांचे कायमस्वरुपी पनुवफसन करण्याच्या अनुषगंाने पनुवफसनासाठी आवश्यक असलेली जागा जमीन मालकांनी दिली 

आह.े मौजे साखर (सतुारवाडी) व मौजे केवनाळे या गावातील कुटंुबांसाठी घरांचे बांधकाम अनकु्रमे टाटा रस्ट ऑर् 

इदंडया व कोटक मदहदं्रा बँक यांच्यामार्फ त करण्यात येत आह.े या संस्थांमार्फ त त् यासाठी दनधी उपलब्ध करुन दिला 

जाणार नाही. यादशवाय मौजे साखर व मौजे केवनाळे या गावांच्या कायमस्वरुपी पनुवफसनाच्या अनषुगंाने नागरी 

सोयी-सदुवधांकरीता आवश्यक दनधी उपलब्ध करुन दिला आह.े 

(५) िरडग्रस्त व परूग्रस्त गावातील नागरीकांचे सरुदक्षत दठकाणी स्थलांतर करण्यात येते. आपत्तीच्या कालावधीत 

घ्यावयाच्या खबरिारीच्या सचुना नागरीकांना िणे्यात येतात. तसेच, आपत्तीच्या अनषुगंाने नागरीकांची जनजागतृी 

करण्यात येते. िरडप्रवण व सौम्यीकरण या दवषयावर अदधकारी व कमफचारी वगाांची कायफशाळा घेऊन त्यांना मादहती 

पदुस्तका िणे्यात आल्या आहते. 

(६) प्रश्न उि ्भवत नाही. 

 

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

राज्यािील इिर मागास प्रिगामच्या आरक्षणाबाबि 
  

(३२) * ४४६०२  अॅड.आवशष शेलार (िाांिे पविम), श्री.राजेंि पाटणी (िारांजा), श्री.राम िदम (घाटिोपर 

पविम), श्री.अवभमन्यु पिार (औसा), श्रीमिी सीमा महेश वहरे (सीमािाई) (नावशि पविम), श्री.अवमि साटम 

(अांधेरी पविम), श्री.सभुाष देशमुख (सोलापूर दवक्षण), डॉ.सांदीप धिेु (अणी), अॅड.राहूल िुल (दौंड), श्री.रवि 

राणा (बडनेरा), श्री.प्रिाप अडसड (धामणगाि रेल्िे), श्री.राणाजगजीिवसांह पाटील (िुनजापूर), श्रीमिी 

देियानी र्राांदे (नावशि मध्य), श्री.जयिुमार गोरे (माण), अॅड.पराग अनिणी (विलेपाले) :  सन्माननीय 

ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ओबीसी आरक्षणासाठी आवश्यक असलेला इदम्पररकल डेटा योग्य स्वरुपात सािर न केल्याने शासनास मा.सवोच्च 

न्यायालयात ओबीसी आरक्षण दटकवण्यात अपयश आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, राज्यातील ओबीसी आरक्षण पवुफवत करण्यासाठी तयार करण्यात येणारा इदम्पररकल डेटा गोळा 

करण्याची प्रक्रीया सिोष असल्याचे पत्र काही जेष्ठ नेत्यांनी मा.मुख्यमंत्रयांना दिनांक १४ जनू, २०२२ रोजी वा त्यासमुारास 

पाठदवले आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, शासनाने सिरहू कामासाठी राज्य मागास आयोगाला ४३१ कोटी रुपयांची तरतिू करुनही दनधीचे दवतरण 

झालेले नाही, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, ओबीसी आरक्षणासाठी राज्य शासनाने दनयकु्त केलेल्या बांदठया आयोगाची रचना, कायफप्धततीमध्ये त्रटुी 

असल्याचे मळू यादचकाकत्याांनी आयोगाच्या दनिशफनास आणले आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(५) असल्यास, उक्त डेटा गोळा करण्यासाठी मतिान प्रदतदनधी (BLO)ची नेमणकू करण्याबाबतची मागणी 

लोकप्रदतदनधींनी दिनांक ३० मे, २०२२ रोजी वा त्यासमुारास केली आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(६) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आह ेकाय, चौकशीत काय आढळून आले, ति ्नषुगंाने ओबीसी 

आरक्षण पवुफवत करण्याच्या दृष्टीने कोणती कायफवाही केली वा करण्यात येत आह,े 

(७) नसल्यास, दवलंबाची कारणे काय आहते ? 
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श्री. वगिीश महाजन : (१), (२), (३) व (४) ह ेखरे नाही. 

(५) अशी बाब आढळून येत नाही. 

(६) प्रश्न उि ्भवत नाही. 

(७) दनरंक. 

 

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

 

आवदिासी विभागाांिगमि रस्िे ि पूल बाांधण्याच्या िामामध्ये झालेला गैरव्यिहार 
  

(३३) * ४४६०७  श्री.राजेंि पाटणी (िारांजा), अॅड.आवशष शेलार (िाांिे पविम), श्री.राम िदम (घाटिोपर 

पविम), श्री.अवभमन्यु पिार (औसा), श्रीमिी सीमा महेश वहरे (सीमािाई) (नावशि पविम), श्री.अवमि साटम 

(अांधेरी पविम), श्री.सभुाष देशमुख (सोलापूर दवक्षण), डॉ.सांदीप धिेु (अणी), अॅड.राहूल िुल (दौंड), श्री.रवि 

राणा (बडनेरा) : सन्माननीय आवदिासी वििास मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) आदिवासी दवकास मंत्री यांनी आदिवासी दवभागांतगफत ५०० कोटी रुपयांच्या रस्ते व पलू िरुुस्ती कामांना दिनांक ३१ 

माचफ, २०२२ रोजी वा त्यासमुारास मंजरुी िणे्यात आली होती, ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, राज्यस्तरीय लखेाशीषाफ अतंगफत उक्त दवभागात २५० कोटी रुपये दशल्लक असतानाही ५०० कोटी 

रुपयांच्या रस्ते व पलू िरुुस्ती कामांना दनयमबा् प्धततीने आदिवासी दवकास मंत्री यांनी मंजरुी दिली आह,े ह ेही खरे आह े

काय, 

(३) असल्यास, सिर दनयमबा् मंजरुीदवरुध्ि त्याच खात्याच्या राज्यमंत्रयांनी आक्षेप नोंिदवला आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, आदिवासी दवकास दवभागाने याबाबत वस्तदुस्थती तपासली असता ही कामे दनयमबा् असल्याचे स्पष्ट 

झाले असनू या कामांना स्थदगती िणे्याचे आिशे राज्याच्या मखु्य सदचवांनी दिले आहते, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(५) असल्यास, या अदनयदमततेची शासनाने चौकशी केली आह े काय व त्याचे दनष्ट्कषफ काय आहते, नसल्यास, 

दवलंबाची कारण ेकाय आहते ? 

 

डॉ. विजयिुमार गािीि : (१) ह ेखरे आह.े 

(२) व (३) ह ेखरे नाही. 

तथादप, मंजरू केलेल्या कामांपैकी काही कामे ही दनकषात मोडत नसल्याची बाब दनिशफनास आली असल्याने 

सिर कामांना कायाफरंभ आिशे न ितेा त्याच्या प्रशासकीय मान्यता रद्द करण्याबाबत तत्कालीन राज्यमंत्री, आदिवासी 

दवकास यांनी दि. २०/०४/२०२२ रोजीच्या पत्रान्वये संबंदधतांना कळदवले होते. 

(४) व (५) सिर प्रकरणी प्राप्त तक्रारीच्या अनषुगंाने दि. २५/०४/२०२२ रोजीच्या पत्रान्वये संबंदधत दजल्हा पररषिांकडून 

अहवाल मागदवण्यात आला असनू शासनाचे पढुील आिशे येईपयफत सवफ मंजरू कामांना स्थदगती िणे्यात आलेली आह.े 

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

  

  

विधान भिन :                राजेन्ि भागिि 

मुांबई.   प्रधान सवचि, 

महाराष्ट्र विधानसभा 
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