
महाराष्ट्र विधानसभा 

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

िाराांविि प्रश्नोत्तराांची यादी 
 

बुधिार, वदनाांि २४ ऑगस्ट, २०२२ / भाद्रपद २, १९४४ ( शिे ) 

 

 

(१) 
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(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 - ३० 
------------------------------------- 

 

वचपळूण (वज.रत्नावगरी ) िावशष्ठी नदीला आलेल्या महापरूामध्ये नुिसान झालेल्या  

नुिसानग्रस्िाांना भरपाई देण्याबाबि 
  

(१) * ४४८९० श्री.सनुील राणे (बोरीिली) : सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

 (१) चचपळूण (चि.रत्नाचगरी) येथे माह े िलुै, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान वाचिष्ठी नदीला आलेल्या महापरुामळेु दोन 

हिार कोटींचे नकुसान होवनूही अद्यापही िासनामार्फ त उपाययोिना न केल्यामळेु यावर्षी दखेील तेथे गंभीर परुपररचथथती 

चनमाफण झाली असल्याचे चनदिफनास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, कोळकेवाडी धरणातील पाण्याच्या चवसगाफबाबत सत्यता तपासण्यासाठी तत्कालीन उपमखु्यमंत्री यांनी 

चदनांक १५ चडसेंबर २०२१ रोिी वा त्यासमुारास अभ्यासगट थथापन करण्याची सचूना करुनही तब्बल पाच मचहन्यांनी 

उक्त गटाची पचहली बठैक चदनांक २६ म,े २०२२ रोिी वा त्यासमुारास झाल्यामळेु सदरहू सचमतीचा अहवाल या वर्षीचा 

पावसाळा संपल्यानंतरच प्राप्त होईल अिी िक्यता असल्याने यावरूनच महापरूाबाबत िासन गंभीर नसल्याची खंत 

नागररकांकडून व्यक्त होत आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, वाचिष्ठी नदीपात्रांची खोली वाढचवण ेतसेच गाळ उपसा करण ेइत्यादी कामांचे चनयोिन झाले नसनू परेुिी 

आपत्ती व्यवथथापन यंत्रणा उभी करण्यातही अपयि आले असून पाऊस मोिणी तसेच नदी पात्रातील पाण्याची मोिणी 

करणारी अपरुी उपकरण े असणे आचण प्रिासकीय यंत्रणांतील संवादासाठी आवश्यक सॅटेलाईट र्ोनची प्रचतक्षा यासह 

परूरेर्षबेाबतही अद्याप उपाययोिना झाली नाही, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, यासंदभाफत िासनाने कोणती उपाययोिना केली वा करण्यात येत आह,े 

(५) नसल्यास, चवलंबाची कारणे काय आहते ? 

 

श्री. एिनाथ वशांदे : (१) नाही, िलुै, २०२१ मध्ये अचतवषृ्टीमळेु चनमाफण झालेल्या परू पररचथथती हाताळण्यासाठी 

रत्नाचगरी चिल्याला कचरा व चढगारे उचलणे, मदत छावण्या, िेतीचपके व मालमत्तेच्या नकुसानीसाठी राज्य प्रचतसाद 

चनधीच्या दराने व वाढीव दराने रु.५१८०.२६ लक्ष इतका चनधी उपलब्ध करुन दणे्यात आला आह.े 

(२) मा. मखु्यमंत्री महोदय यांचे अध्यक्षतेखाली चद.३ ऑगथट, २०२१ रोिी पार पडलेल्या मंचत्रमंडळ सचमतीच्या 

बैठकीतील सचुना तसेच चद.१५.१२.२०२१ रोिी मा. उपमखु्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे बैठकीमध्ये चदलेल्या 
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चनदिेाप्रमाण ेटप्पा १ मधील वाचिष्ठी नदीतील गाळ व बेटे काढण्याचे काम चद.१६.१२.२०२१ पासनू सरुु करण्यात आले 

असनू चद.१९.६.२०२२ पयंत वाचिष्ठी व चिवनदीतनू एकूण ८.१० लक्ष घ.मी. गाळ काढण्यात आला आह.े तसेच 

वाचिष्ठी नदीतील गाळ व बेटे काढण्याच्या रु.१०,२८,५६,४११/- एवढ्या रकमेच्या अदंािपत्रकास प्रिासकीय मान्यता 

िासन चनणफय िलसंपदा चवभाग क्र.प्रिामा-२०२१/ (प्र.क्र.४८७/२०२१) /चसं.व्य. (महसलू), चद.७.३.२०२२ अन्वये प्राप्त 

झालेली आह.े 

             िलचवज्ञान प्रकल्प नाचिक मार्फ त RTDAS System चे काम मे, २०२२ अखेर करण्यात आले आह.े त्या 

अन्वये रत्नाचगरी चिल्यात ३ Automated Water Level Recorder (A.W.L.R.) व ९ चठकाणी Automated 

Raingauge Station (A.R.S.) बसचवण्यात आले आहते. 

             तसेच रत्नाचगरी चिल्यामध्ये उवफररत ८ चठकाणी A.R.S. व ८ River gauge System साठी अदंािपत्रक 

िासनास मंिरूीसाठी सादर करण्यात आले आह.े तसेच रत्नाचगरी चिल्याकरीता ६ सॅटेलाईट र्ोन दणे्यात आले आहते.  

(३) चचपळूण िहरातील परुावर कोळकेवाडी धरणातील पाणी सोडण्याचे चनयोिन करण्यासंदभाफत उपाययोिना 

सचुवण्याकररता मा.श्री. चदपक मोडक, (सेवा चनवतृ्त), मखु्य अचभयंता, िलसंपदा चवभाग यांच ेअध्यक्षतेखाली अभ्यास 

गटाची थथथापना िासन चनणफय क्र.बैठक-२०२१/प्र.क्र.४७५/ २०२१/ चसं.व्य.(म), चद.२० मे, २०२२ अन्वये करण्यात 

आली असनू सदर अभ्यासगटाच्या चद.२६.५.२०२२ व चद.२२.६.२०२२ रोिी बैठका पार पडल्या आहते. व याबाबत 

Hydraulic Calculation, पडताळणी, अविल चाचण्या घेण ेव इतर कायफवाही प्रगतीत आह.े अभ्यासगटाचा सचवथतर 

अहवाल व चिर्ारसी िासनाला चद.३१.८.२०२२ अखेर सादर करण्यात येणार आहते. 

(४) कायफवाहीची उपाययोिना चाल ूआह.े 

(५) प्रश्न उद ्भवत नाही.  
 

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

 

मौजे सिनेिाडी वशिाराि (िा.वज.उस्मानाबाद) िीज िां पनीने िेलेल्या वनिृष्ट दजामच्या िामाबाबि 
  

(२) * ४८७२८  श्री.राणाजगजीिवसांह पाटील (िुळजापूर) : सन्माननीय उपमुख्यमांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा 

करतील काय :- 
  

(१) मौिे सकनेवाडी चिवारात (ता.चि.उथमानाबाद) वीि कंपनीने केलेल्या चनकृष्ट दिाफच्या कामांमळेु बऱ्याच चठकाणी 

चविेचे खांब िमीनदोथत होऊन चवद्यतु थपिफ झाल्याने अपघात होण्याची िक्यता चनमाफण झाली असल्याचे चदनांक      

११ िनू, २०२२ रोिी वा त्यासुमारास चनदिफनास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, चिल्हा चनयोिन सचमती, आकांचक्षत चिल्हा व नाबाडफसह चवचवध योिनेंतगफत सकनेवाडी, सारोळा, 

मेडचसंगा आचण चचखली आदी गावांसह अन्य पररसरात करण्यात आलेली व सरुु असलेली पोल उभारणी व चवद्यतु तारा 

िोडणीची कोट्यवधी रुपयांची कामे चनकृष्ट दिाफची होत असल्याने थथाचनकांना मोठ्या प्रमाणात अडचणींना सामोरे िावे 

लागत असल्याचे चनदिफनास आले आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आह ेकाय, त्यानसुार सदर कामांची तात्काळ दरुुथती करण्याबाबत 

तसेच संबंचधत कंत्राटदार व अकायफक्षम अचधकाऱ्यांचवरुध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, चवलंबाची कारणे काय आहते ? 

 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) ह ेअिंत: खरे आह.े 

मौिे सकनेवाडी (ता.चि.उथमानाबाद) येथै श्री. रेवाप्पा कुदळे यांच्या चिवारात उच्चदाब चवतरण प्रणाली 

योिनेअतंगतं ११ केव्ही वीि वाचहनी व १० केव्हीए रोचहत्र उभारणीचे काम प्रगती पथावर असलेल्या चठकाणी चदनांक 

१०.०६.२०२२ रोिी झालेल्या वादळी वाऱ्यामळेु उच्चदाब वाचहनीच्या चवद्यतु खांबाला असलेला थटे (तणाव तार) तटुुन 

सदर वाचहनीचे २ पोल िचमनीवर पडले. सदरचे काम महाचवतरणच्या दखेरेखीखाली प्रगतीपथावर असल्यामळेु व 

ऊिाफचन्वत केले नसल्यामळेु अपघात होण्याची िक्यता चनमाफण झाली नाही. 
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(२) व (३) होय, ह ेअिंत: खरे आह.े 

मौिे सकनेवाडी (ता.चि.उथमानाबाद) येथील सदोर्ष वीि मांडणी संदभाफत कंत्राटदारास नोटीस दऊेन 

वादळीवाऱ्यामळेु थटे तटूुन पडलेल्या उच्चदाब वाचहन्याच्या पोलची पनुफ:उभारणीची कायफवाही त्वरीत करण्यात आली. 

तसेच मौिे सारोळा, मेंडचसंगा, चचखली या गावांत चिल्हा वाचर्षफक योिना इतर योिनेअतंगफत करण्यात आलेली व सरुु 

असलेली काम ेचवचवध चनयमातील तरतदुीनसुार योग्य दिाफचे करण्याबाबत महाचवतरण कंपनीस सचूना करण्यात आल्या 

आहते. 

(४) प्रश्न उद ्भवत नाही. 

 

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

  

राज्यािील आवदिासी वजल््ाांिील बालि आवण मािा याांचे आरोग्य सरुविि  

ठेिण्यासाठी निसांजीिनी योजना सरुु िरण्याबाबि 
  

(३) * ४४७८५  श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण) :  सन्माननीय आवदिासी वििास मांत्री पढुील गोष्टींचा 

खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील आचदवासी चिल्यातील बालक आचण माता यांचे आरोग्य सरुचक्षत ठेवण्यासाठी सरुू झालेल्या 

नवसंिीवनी योिना प्रलंचबत असल्याची बाब माह ेमे, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान चनदिफनास आली आह,े ह ेखरे आह े

काय, 

(२) असल्यास, गत ५ वर्षाफच्या कालावधीमध्ये १६ आचदवासी चिल्यांमध्ये कुपोर्षणामळेु ८ हिार ८४२ बालकांचा मतृ्य ू

झाला आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन आचदवासी चिल्यांतील कुपोर्षण रोखण्याच्या दृष्टीने नवसंिीवनी 

योिना सरुु करण्याबाबत कोणती कायफवाही केली वा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, चवलंबाची कारणे काय आहते ? 

 

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

(२) ह ेखरे नाही, १६ आचदवासी उपयोिना क्षेत्रातील चिल्यांमध्ये झालेले बालमतृ्य ूह ेPrematurity & Low Birth 

weight, Sepsis, Respiratory distress, Congenital anomaly, Birth Aspasia, Pneumonia इत्यादी 

वैद्यकीय कारणामळेु झालेले आहते. 

(३) राज्यातील १६ आचदवासी उपयोिना क्षेत्रातील चिल्यांमध्ये नवसंिीवनी योिना अचवरतपण ेसरुु आह.े 

(४) प्रश्न उद ्भवत नाही. 

 

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

  

लािूर वजल्हयािील शेिीपांपाना अखांडीि िीज पुरिठा िरण्याबाबि 
  

(४) * ४५८६४  श्री.अवभमन्य ुपिार (औसा), श्री.राणाजगजीिवसांह पाटील (िुळजापूर), अॅड.राहूल िुल (दौंड) :  

सन्माननीय उपमुख्यमांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

 (१) लातरू चिल्यातील महाचवतरण चवभागामार्फ त िळालेले िेतीपंप तसेच गावातील चसंगल रे्ि रोचहत्र दरुुथतीस अनेक 

मचहन्यांचा कालावधी लागत असल्याने िेतकऱ् यांचा वीि पुरवठा सदरहू कालावधीत खंचडत रहात असल्याचे तसेच 

रोचहत्र दरुुथतीसाठी आवश्यक ऑईल उपलब्ध नसल्याचे चनदिफनास आले, ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, सदर प्रकरणी चौकिी करण्याबाबतची मागणी थथाचनक लोकप्रचतचनधी (औसा) यांनी चदनांक      

१३ िानेवारी, २०२२ रोिी वा त्यासमुारास लातरू चिल्हा चनयोिन सचमतीच्या आढावा बैठकीत केली आह,े ह ेही खरे 

आह ेकाय, 
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(३) असल्यास, सदर प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आह ेकाय, चौकिीत काय चनष्ट्पन्न झाले आचण उक्त प्रकरणी वीि 

चनयामक आयोगाच्या तरतदुीनुसार कालमयाफदते वीि परुवठा सरुू करण्याच्या दृष्टीन ेिासनाने कोणती कायफवाही केली 

आह ेवा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, चवलंबाची कारणे काय आहते ? 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) ह ेखरे नाही. 

(२) ह ेखरे नाही. 

(३) प्रश्न उद ्भवत नाही. 

(४) प्रश्न उद ्भवत नाही. 

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

  

डॉ.बाबासाहेब आांबेडिर सांशोधन ि प्रवशिण सांस्थेने (पुणे) सरुु िेलेल्या विशेष अनुदान योजनेबाबि 
  

(५) * ४५३८०  अॅड.आवशष शेलार (िाांदे्र पविम), श्री.राजेंद्र पाटणी (िारांजा), श्री.राम िदम (घाटिोपर 

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

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

राणा (बडनेरा) :  सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) डॉ.बाबासाहबे आंबेडकर संिोधन व प्रचिक्षण संथथेने (बाटी) (पणु)े दहावीत ९० टक्क्यांपेक्षा अचधक गणु प्राप्त 

केलेल्या अनसुूचचत िाती आचण आचथफक दबुफल घटकांतील चवद्यार्थयांसाठी भारतरत्न डॉ.बाबासाहबे आंबेडकर चविेर्ष 

अनदुान योिना सरुु केली आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, उक्त योिनेअतंगफत प्रत्येक चवद्यार्थयाफला व्यावसाचयक तसेच उच्च चिक्षणाच्या पवूफ तयारीसाठी दोन लाख 

रुपयांचे आचथफक सहाय्य चमळण्यासाठी राज्यातील िवळपास ४०,००० चवद्यार्थयांनी अिफ केले आहते, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, बाटी संथथेमार्फ त पात्र लाभाथी चवद्यार्थयांची यादी अद्याप िाहीर केलेली नाही, ह ेही खरे आह ेकाय,  

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आह े काय, चौकिीत काय आढळून आल,े तसेच चवद्यार्थयांना 

अनदुानाचा लाभ तात्काळ चमळण्यासाठी कोणती कायफवाही केली वा करण्यात येत आह,े 

(५) नसल्यास, चवलंबाची कारणे काय आहते ? 

 

श्री. एिनाथ वशांदे : (१), (२), (३) व (४) डॉ.बाबासाहबे आंबेडकर संिोधन व प्रचिक्षण संथथा, पणु े या थवायत्त 

संथथेच्या चनयामक मंडळाच्या चद.२९.०६.२०२१ रोिीच्या ३० व्या बठैकीत दहावीत ९० टक्के पेक्षा अचधक गणु प्राप् त 

केलेल्या अन.ु िाती व आचथफक दबुफल घटकातील चवद्यार्थयांसाठी डॉ.बाबासाहबे आंबेडकर चविेर्ष अनदुान योिना 

िासनाच्या मान्यतेसाठी प्रथताचवत केली असनू िासन थतरावर सदर प्रथतावाची छाननी करुन याबाबत योग्य ती कायफवाही 

करण्यात येईल. 

(५) प्रश्न उद ्भवत नाही.  

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

राज्याि िीज िां पनीच्या व्यिस्थापनाने आरोग्य विमा मध्यस्थीसाठी 

 वनिड िेलेल्या िां पनीची वनयुक्ती रद्द िरण्याबाबि 
  

(६) * ४८६७२  श्री.गोिधमन माांगीलाल शमाम (ऊफम ) लालाजी (अिोला पविम) : सन्माननीय उपमुख्यमांत्री पढुील 

गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात महाचवतरण, महाचनचमफती आचण महापारेर्षण या चतन्ही कंपन्यामध्ये समुारे ८० हिार चनयचमत अचधकारी, 

कमफचारी कायफरत असनू सदरहू कमफचाऱ्यांसह त्यांच्या कुटंुचबयांना आरोग्याच्या दृष्टीन ेसरुक्षा कवच चमळावे म्हणनू वीि 

कंपन्यांनी सन २०१५ पासनू ओररएंटल इन्िरुन्सच्या माध्यमातनू आरोग्य चवमा सरुु केला आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 
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(२) असल्यास, उक्त कंपनी व कमफचारी यांच्यामध्ये चांगला दवुा असतानाही व्यवथथापनाने मािफ इचंडया इन्िरुन्स ब्रोकर 

या कंपनीची मध्यथथ म्हणनू चनयकु्ती केली असनू सदरहू कंपनीची चनयकु्ती केल्याने वीि चवभागाचे कोट्यवधी रुपयांचे 

िलु्क केवळ मध्यथथीसाठी खचफ होणार असल्याने सवफ कामगारांनी व अचधकाऱ्यांनी मािफ इचंडया इन्िरुन्स ब्रोकर कंपनीस 

चवरोध केला आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन मध्यथथ म्हणनू चनवड केलेल्या माकफ  इचंडया कंपनीची चनयकु्ती रद्द 

करण्याच्या दृष्टीन ेकोणती कायफवाही केली वा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, चवलंबाची कारणे काय आहते ? 

 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, ह ेखरे आह.े  

(२) महाराष्ट्र राज्य चवद्यतु मंडळ सतु्रधारी कंपनी मयाफ. यांनी चदलेल्या मान्यतेनसुार चवमा चनयामक चवकास प्राचधकरण 

यांच्याकडे नोंदणीकृत मान्यताप्राप्त संथथेमार्फ त सन २०२२-२०२३ करीता मेचडक्लेम योिनेच्या सुसतु्रतेकरीता 

Consultant/ Intermediary/ Advisor/ Broker यांच्या चवनामलू्य सेवा घेण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य चवद्यतु मंडळ 

सतु्रधारी कंपनी मयाफ. मार्फ त ई-चनचवदा प्रसाररत करण्यात येऊन सदर ई-चनचवदचे्या अटी व ितीनसुार Marsh India 

Insurance Broker यांची २०२२-२०२३ या कालावधीकरीता चनवड करण्यात आलेली आह.े सदर सेवा ही चनिुल्क 

असनू या करीता Marsh India Insurance Broker या कंपनीस कोणतेही िलु्क अदा करण्यात आले नाही. 

(३) लाग ूनाही.  

(४) प्रश्न उद ्भवत नाही. 

 

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

िीज यांत्रणेिील दोष अथिा वबघाड शोधण्यासाठी महावििरणाची अवस्ित्िाि  

असलेली ‘स्िाडा’ प्रणाली अद्ययािि िरण्याबाबि 
  

(७) * ४६४८७  श्री.पराग शाह (घाटिोपर पूिम), अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), िॅप्टन आर. सेल्िन 

(सायन-िोळीिाडा), अॅड.आवशष शेलार (िाांदे्र पविम), श्री.वमहीर िोटेचा (मुलुांड) : सन्माननीय        

उपमुख्यमांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) वीि यंत्रणतेील दोर्ष अथवा चबघाड तसेच नेमक्या कोणत्या चर्डरवर वीिपरुवठा खंचडत झाला आह े याबाबत 

माचहती तात्काळ चमळण्यासाठी महाचवतरणची ‘सपुरवायिरी कंरोल अणँ्ड डेटा ॲक्वीझीिन चसथटीम’ अथाफत ‘थकाडा’ 

प्रणाली अचथतत्वात आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, भांडूप पररमंडळात असलेले थकाडा सेंटर अद्यापही पणूफ क्षमतेने कायाफचन्वत नसल्याचे चदनांक १२ एचप्रल 

२०२२ रोिी वा त्या समुारास चनदिफनास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, गत काही मचहन्यांपासनू कम्यचुनकेिन चलंकची समथया असल्याने वीि यंत्रणतेील चबघाड िोधण्याकररता 

थकाडा प्रणाली अपयिी ठरून वारंवार खंडीत होणाऱ्या वीि परुवठ्यामळेु नागररकांना नाहक त्रास सहन करावा लागत 

आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन थकाडा प्रणाली अद्ययावत करण्यासाठी कोणती कायफवाही केली वा 

करण्यात येत आह,े 

(५) नसल्यास, चवलंबाची कारणे काय आहते ? 

 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) ह ेखरे आह.े  

(२) ह े अिंत: खरे आह.े थकाडा प्रणाली चाल ु करण्याकरीता कम्यचुनकेिन चलंक ह े महत्वाचे माध्यम आह.े  भांडुप 

येथील थकाडा प्रणाली कंरोल सेंटरसाठी कम्यचुनकेिन चलंक मे.आर.कॉम (R-com) ररलायंन्स कंपनी/ 

मे.बी.एस.एन.एल. (BSNL)/ मे.एम.टी.एन.एल. (MTNL) यांच्याकडून घेण्यात आलेली होती. त्यानसुार थकाडा 
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प्रणालीमधनु कम्यचुनकेिन चलंक उपलब्ध करण्यात आली व साईट (field) वर समन्वय साधनु समांतर ऑपरेिन 

यिथवीररत्या िानेवारी, २०२० पयंत करण्यात आले. परंत ु मे.आर.कॉम कंपनी चदवाळखोरीत चनघाल्यामळेु संबंचधत 

कम्यचुनकेिन चलंक अचानक २३.०१.२०२० पासनू अकायाफचन्वत झाली. 

(३) ह े खरे नाही. भांडुप पररमडंळाअतंगफत वीि यंत्रणा चबघाड झाल्यास महाचवतरण अचधकारी व कमफचाऱ्यांकडून 

तातडीन ेकायफवाही करुन वीि पुरवठा पवुफवत सरुु करण्यात येतो.  

(४) सदर थकाडा प्रणाली समाचवष्ट उपकें द्रातील कम्यचुनकेिन चलंक चाल ु करण्याकरीता महाचवतरण मखु्य 

कायाफलयाकडून मे. बी.एस.एन.एल (BSNL) या कंपनीस LOA दणे्यात आलेल े आह े व कम्यचुनकेिन चलंक पनु्हा 

कायाफचन्वत करण्याचे काम प्रगतीपथावर आह.े 

(५) प्रश्न उद ्भवत नाही.   

 

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

  

सोमनाथनगर (िा.त्र्यांबिेश्वर, वज. नावशि) येथील वजल्हापररषदेच्या शाळेिील 

 विद्यार्थयाांना देण्याि आलेल्या वशष्ट्यिृत्तीमध्ये झालेला गैरव्यिहार 
  

(८) * ४८६१५  श्री.मुफिी मोहम्मद इस्माईल अब्दुल खावलि (मालेगाांि मध्य) :  सन्माननीय आवदिासी 

वििास मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

 (१) सोमनाथनगर (ता.त्र्यंबकेश्वर, चि.नाचिक) येथील चिल्हापररर्षदचे्या िाळेतील चवद्यार्थयांना आचदवासी चवकास 

चवभागाकडून सन २०१७ पासून सन २०२१ पयंत दणे्यात आलेल्या चिष्ट्यवतृ्तीची रक्कम िाळेतील मखु्याध्यापक व 

चिक्षकांनी चवद्याथी व त्यांच्या पालकांच्या बँक खात्यात िमा न करता त्रयथथ व्यक्तीच्या नावे िमा करुन गैरव्यवहार 

केल्याचे माह ेमे, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान चनदिफनास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय,  

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आह ेकाय, तद ्नरु्षगंान ेसंबंचधत दोर्षींवर कारवाई करुन आचदवासी 

चवद्यार्थयांना चिष्ट्यवतृ्तीची रक्कम अदा करण्याच्या दृष्टीन ेकोणती कायफवाही केली वा करण्यात येत आह,े 

(३) नसल्यास, चवलंबाची कारणे काय आहते ? 

  

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

(२) होय. प्रथततु प्रकरणी संबंचधत चिक्षण चवथतार अचधकारी यांचे मार्फ त चौकिी करुन सोमनाथ नगर चिल्हा पररर्षद 

िाळेचे मखु्याध्यापक तसेच िाळेचे सहचिक्षक यांना मखु्य कायफकारी अचधकारी, चिल्हा पररर्षद, नाचिक यांचे      

चद. ०६.०६.२०२२ रोिीच्या आदिेान्वये चिल्हा पररर्षदचे्या सेवेतनू चनलंचबत करण्यात आलेले आह.े  

तसेच संबंचधतांवर हरसलू पोलीस ठाण,े नाचिक ग्रामीण येथे भा.द.चव. कलम ४०६, ४०९, ४२० व ३४ अन्वय े

गनु्हा क्र.८७/२२, चद.०९.०७.२०२२ रोिी दाखल करण्यात आला आह.े  

(३) प्रश्न उद ्भवत नाही. 

 

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

  

बुलढाणा वजल््ािील पाचिी िे दहािीच्या विद्यार्थयाांना सावित्रीबाई फुले वशष्ट्यिृत्ती देण्याबाबि 
  

(९) * ४७७९०  श्री.राजेश एिडे (मलिापूर) : सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील समाि कल्याण चवभागामार्फ त इयत्ता पाचवी ते दहावीपयंतच्या अनसुचुचत िाती, अनसुचुचत िमाती, 

चवमकु्त िाती भटक्या िमाती, चवमकु्त मागासवगीय प्रवगफ तसेच इतर मागास प्रवगाफतील चवद्यार्थयांना साचवत्रीबाई रु्ले 

चिष्ट्यवतृ्ती योिनेअतंगफत चिष्ट्यवतृ्ती दणे्यात येते, ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, बलुढाणा चिल्हयात अिफ करुनही सदरहू योिनेंतगफत चिष्ट्यवतृ्ती दणे्यात आलेली नाही, ह ेही खरे आह े

काय, 
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आह े काय, तद ्नरु्षगंान े उक्त प्रवगाफतील चवद्यार्थयांना चिष्ट्यवतृ्ती 

दणे्याबाबत कोणती कायफवाही केली वा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, चवलंबाची कारणे काय आहते ? 

 

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

(२) ह ेखरे नाही. 

(३) प्रश्न उद ्भवत नाही. 

(४) प्रश्न उद ्भवत नाही. 

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

 

श्री सांि वशरोमणी गोरोबा िािा मािीिला बोडामचे  

 िामिाज अद्याप सरुु न झाल्याबाबि  
  

(१०) * ४६९५६ अॅड.आिाश फुां डिर (खामगाांि) : सन्माननीय उद्योग मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

 (१) कंुभार समािाच्या सामाचिक, िैक्षचणक व व्यावसायीक चवकासाच्या दृष्टीन ेतत्कालीन िासनाने श्री. संत चिरोमणी 

गोरोबा काका मातीकला बोडाफची चदनांक ८ माचफ, २०१९ रोिीच्या िासन चनणफयान्वये थथापना करुन १० कोटी रुपयांच्या 

चनधीची तरतदू करण्यात आली आह,े ह ेखरे आह ेकाय,  

(२) असल्यास, िासन चनणफय चनगफचमत करुन दखेील बोडाफच्या कामाची अद्यापही सरुुवात झालेली नाही, ह ेही खरे आह े

काय, 

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन कोणती कायफवाही केली वा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, चवलंबाची कारणे काय आहते ? 

श्री. उदय सामांि : (१), (२) व (३) राज्यातील कंुभार समािाच्या उन्नतीसाठी व प्रगतीसाठी वधाफ येथे श्री.संत चिरोमणी 

गोरोबाकाका मातीकला बोडाफची थथापना करण्यास िासन चनणफय क्रमांक - केव्हीबी- २०१८/ प्र.क्र.७४/ उद्योग-६,    

चद. ८ माचफ, २०१९ अन्वये िासनाची मान्यता दणे्यात आली आह.े सदर बोडाफच्या कामकािासाठी आचथफक तरतदू 

करण्यासाठी चवत्तीय लेखाचिर्षफ उघडण्यासही िासनाची मान्यता दणे्यात आलेली असनू, सदर बोडफ कायफरत करण्यासाठी 

आवश्यक त्या प्रिासकीय व चवत्तीय कायफवाही िासनथतरावर सुरू आहते. 

(४) प्रश्न उद ्भवत नाही. 

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

पेठ रोड (िा.वज. नावशि) येथे आवदिासी मुलींच्या बहुमजली  

िसिीगृहाचे बाांधिाम वनिृष्ट दजामचे िेल्याबाबि 
  

(११) * ४६७२८  अॅड.राहुल वढिले (नावशि पूिम) : सन्माननीय आवदिासी वििास मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा 

करतील काय :- 
  

(१) पेठ रोड (ता.चि.नाचिक) येथे आचदवासी चवकास मंडळामार्फ त १४.८५ कोटी रुपये खचफ करुन बांधण्यात आलेल्या 

आचदवासी मलुींच्या बहुमिली वसतीगहृाचे बांधकाम अचतिय चनकृष्ट दिाफचे असनू संथ गतीन ेसरुु असल्याचे माह ेिनू, 

२०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान चनदिफनास आले, ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, सदरहू वसतीगहृाच्या चनकृष्ट बांधकामाबाबत लोकप्रचतचनधींनी वेळोवेळी आचदवासी चवकास आयकु्त 

नाचिक व कायफकारी अचभयंता नाचिक (आचदवासी मंडळ) यांना चदनांक १३ रे्ब्रवुारी, २०२२, ०२ माचफ, २०२२ व  

२३ मे, २०२२ रोिी वा त्यासमुारास वेळोवेळी चनवेदनाव्दारे कायफवाहीची मागणी करूनही अद्यापपयंत कोणतीही 

कायफवाही करण्यात आली नसल्याच ेचनदिफनास आले आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 
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(३) असल्यास, प्रथततु वसचतगहृ इमारत बांधकामाची चनचवदा प्रचक्रया नव्यान े राबचवण्याबाबत लोकप्रचतचनधी यांनी 

चदनांक ०४ िनू, २०२० रोिीच्या चनवेदनाव्दारे मागणी केली त्यानरु्षगंाने चदनांक ०८ िनू, २०२० रोिीच्या पत्रान्वये 

अचधक्षक अचभयंता, सावफिचनक बांधकाम (आचदवासी) मंडळ, नाचिक यांच्याकडून वथतचुथथतीदिफक अहवाल सादर 

करण्याबाबत कळचवण्यात आले होते, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, अधीक्षक अचभयंता सावफिचनक बांधकाम (आचदवासी) मंडळ, नाचिक यांनी वथतचुथथतीदिफक अहवाल 

िासनास सादर केला आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(५) असल्यास, उक्त अहवालाच्या अनरु्षगंाने िासनाने चनकृष्ट दिाफचे काम करणाऱ्या संबचधत कंत्राटदारावर कोणती 

कारवाई केली वा करण्यात येत आह,े 

(६) नसल्यास, चवलंबाची कारणे काय आह े?    

 डॉ. विजयिुमार गािीि : (१) व (२) ह ेखरे नाही.  

    पेठ रोड (ता.चि.नाचिक) येथील आचदवासी मलुींच्या िासकीय वसतीगहृ इमारतीचे बांधकाम अटी-ितीनसुार सरुु 

असनू सद्यचथथतीत बांधकामावर रु.८.०० कोटी खचफ झालेला आह.े सदर बांधकामाची दक्षता व गणुचनयंत्रक मंडळ 

प्रयोगिाळेतनू गणुवत्ता तपासण्यात आलेली आह.े त्यानसुार बांधकामाचा दिाफ चनकृष्ट आढळून आलेला नाही. 

(३) व (४) ह ेखरे आह.े 

(५) सदर वसतीगहृाच्या बांधकामाचा दिाफ चनकृष्ट आढळला नसल्याने कारवाई करण्यात आलेली नाही. 

(६) प्रश्न उद ्भवत नाही. 

 

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

िळांब पररसरािील (वज.उस्मानाबाद) िीज पुरिठा सरुळीि िरण्याबाबि 
  

(१२) * ४५३९८  श्री.िैलास घाडगे पाटील (उस्मानाबाद) :  सन्माननीय उपमुख्यमांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा 

करतील काय :- 
  

(१) कळंब (चि.उथमानाबाद) पररसरातील वीि परुवठा सातत्याने खंडीत होत असल्याचे माह े मे, २०२२ मध्य े वा 

त्यादरम्यान चनदिफनास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, चविेअभावी िेतकऱ्यांच्या चपकांचे नकुसान होत असनू िनावरांच्या चपण्याच्या पाण्याचा प्रश्न चनमाफण 

झाला आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, सातत्याने वीि परुवठा खंचडत होत असल्याप्रकरणी नागररकांनी अनकेदा आंदोलने केली आहते, ह ेही 

खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने सखोल चौकिी केली आह े काय, तसेच वीि परुवठा सरुळीत होण्यासंदभाफत 

कोणती कायफवाही केली वा करण्यात येत आह,े 

(५) नसल्यास, चवलंबाची कारणे काय आहते ? 

 

 श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) ह ेअिंत: खरे आह.े कळंब उपकें द्रामधील येथील दोन पॉवर रॉन्सर्ामफर पैकी एक पॉवर 

रान्सर्ॉमफर नादरुुथत झाल्यामळेु दसुऱ्या पॉवर रान्सर्ॉमफर वरील अचतररक्त भार तसेच वादळ वारे व पाऊस यामळेु वीि 

परुवठा खडंीत होण्याचे प्रमाण काहीसे वाढल ेहोते. 

(२) ह ेखरे नाही. 

(३) ह ेखरे आह.े 

चद. २१ मे, २०२२ रोिी िेतकऱ्यांनी वीि परुवठा खंडीत प्रकरणी थवातंत्र्यवीर सावरकर पतुळा, कळंब येथे 

धरण ेआंदोलन केले होते. 
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(४) ३३/११ के.व्ही. कळंब उपकें द्रामध्ये ५ एमव्हीए क्षमतेचे दोन पॉवर रान्सर्ॉमफर आहते. चद. २९.०४.२०२२ रोिी ५ 

एमव्हीए क्षमतेचा पॉवर रान्सर्ॉमफर क्र. २ नादरुुथत झाल्याने पयाफयी व्यवथथा म्हणनू नादरुुथत पॉवर रान्सर्ॉमफर वरील 

काही भार हा िेिारील पॉवर रान्सर्ॉमफर क्र.१ वर िोडला. दरम्यानच्या काळात अचतररक्त भार  तसेच वादळवारे व 

पाऊस यामळेु वीिपरुवठा खंडीत होण्याचे प्रमाण वाढले होते. नादरुुथत पॉवर रान्सर्ॉमफर चद. १०.०५.२०२२ रोिी 

बदलण्यात आले. परंत ु सदर पॉवर रान्सर्ॉमफरची चाचणी असमाधानकारक असल्याने चद. २१.०५.२०२२ रोिी 

सायंकाळी दसुरा पॉवर रान्सर्ॉमफर  बसवनू वीिपरुवठा सरुळीत करण्यात आला. 

(५) प्रश्न उद ्भवत नाही. 

 

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

  

राज्याि वनिासी शाळाांना िोरोना िाळाि वदलेल्या अनुदानाच्या वनधीमध्ये झालेला गैरव्यिहार 
  

(१३) * ४८३८७  श्री.मोहन मिे (नागपूर दविण) :  सन्माननीय इिर मागास बहुजन िल्याण मांत्री पढुील गोष्टींचा 

खलुासा करतील काय :- 
  

(१) धनगर समािातील आचथफकदृष्टया दबुफल चवद्यार्थयांना चिक्षण दणेाऱ्या राज्यातील १४ नामांचकत चनवासी िाळा आचण 

चवभागाच्या अचधकाऱ्यांनी संगनमताने कोरोना काळात िाळा बंद असतानाही अनदुानाच्या नावावर िासनाच्या 

कोट्यवधी रुपयांच् या चनधीचा अपहार केला असल्याचे चदनांक १८ िनू, २०२२ रोिी वा त्या समुारास चनदिफनास आले 

आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आह ेकाय, चौकिीनसुार संबंचधत दोर्षी िाळा व्यवथथापन आचण 

अचधकाऱ्यांवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आह,े 

(३) नसल्यास, चवलंबाची कारणे काय आहते ? 

 

श्री. अिुल सािे : (१) नाही. 

(२) प्रश्न उद ्भवत नाही. 

(३) प्रश्न उद ्भवत नाही. 

 

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

  

िळांब (वज.यििमाळ) पररसरामध्ये िोठा, आष्टी ि वहिरा पररसराि अििाळी पािसामळेु  

नुिसान झालेल्या शेििऱयाांना भरपाई देण्याबाबि 
  

(१४) * ४८३२५  डॉ.अशोि उईिे (राळेगाि) :  सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कळंब (चि.यवतमाळ) पररसरामध्ये कोठा, आष्टी, चहवरा पररसरात चदनांक २८ ऑक्टोबर, २०२१ रोिी वा 

त्यासमुारास झालेल्या गारपीट व अवकाळी पावसामळेु िेतातील गहु, हरभरा, भािीपाला व इतर चपकांच्या नकुसानीचे 

पंचनामे होऊन दखेील नकुसानग्रथतांना अद्यापही नकुसान भरपाई चमळाली नसल्याचे चदनांक १२ िनु, २०२२ रोिी वा 

त्यासमुारास चनदिफनास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन नकुसानग्रथत िेतकऱ्यांना भरपाई दणे्याबाबत कोणती कायफवाही 

केली वा करण्यात येत आह,े 

(३) नसल्यास, चवलबांची कारणे काय आहते ?  

 

श्री. एिनाथ वशांदे : (१) खरे नाही.  

(२) व (३) प्रश्न उद ्भवत नाही. 

----------------- 
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जव्हार (वज.पालघर) िालुक्यािील बोराळे येथील १३२ िेव्ही विद्युि उपिें द्राचे िाम पणुम िरण्याबाबि 
  

(१५) * ४६२६९  श्री.राजेश रघुनाथ पाटील (बोईसर), श्री.वििीज ठािूर (नालासोपारा), श्री.वहिेंद्र ठािूर 

(िसई), श्री.विनोद वनिोले (डहाणू) :  सन्माननीय उपमुख्यमांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) िव्हार (चि.पालघर) तालकु्यातील बोराळे येथील सन २०१५ मध्ये मान्यता चमळालेले १३२ केव्ही चवद्यतु उपकें द्राचे 

काम २१ कोटी रुपये खचफ करुनही अद्यापपयंत अपणुाफवथथेत असल्याचे माह ेमे, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान चनदिफनास 

आले, ह ेखरेआह ेकाय, 

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन उपकें द्रांच ेकाम तात्काळ पणूफ करण्याच्या दृष्टीने कोणती कायफवाही 

केली वा करण्यात येत आह,े 

(३) असल्यास, सदरहू प्रकरणी दोर्षी अचधकाऱ्यांवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, चवलंबाची कारणे काय आहते ? 

 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) १३२/३३ के.व्ही. िव्हार उपकें द्राचे काम पणूफ करुन उपकें द्र चद.३०.०९.२०१९ रोिी ३३ 

के.व्ही. थतरावर कायाफचन्वत केले आह.े तथाचप, सदर उपकें द्रास वीि परुवठा करण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या १३२ 

के.व्ही. स्त्रोत वाचहन्यांची (Source Lines) काम े पणूफ न झाल्याने १३२ के.व्ही. िव्हार उपकें द्र अद्याप १३२ के.व्ही. 

थतरावर कायाफचन्वत होण ेबाकी आह.े 

(२), (३) व (४) १३२ के.व्ही. िव्हार कायाफचन्वत करण्यासंदभाफत िासन अगंीकृत महापारेर्षण कंपनीतरे् खालीलप्रमाणे 

कायफवाही सरुु आह.े 

िव्हार उपकें द्र १३२ के.व्ही. थतरावर कायाफचन्वत होण्यासाठी खालील वीि वाचहन्या कायाफचन्वत होण ेआवश्यक 

आह.े 

      १) १३२ के.व्ही. डहाण ूते सयूफनगर - कवडास वाचहनी  

      २) १३२ के.व्ही. कवडास ते १३२ के.व्ही. िव्हार उपकें द्र वाचहनी . 

वरीलपैकी १३२ के.व्ही. डहाण ूते सयूफनगर - कवडास वाचहनीचे काम प्रगतीपथावर आह.े 

तसेच, १३२ के.व्ही. कवडास - १३२ के.व्ही. िव्हार उपकें द्र वाचहनी उभारणीसाठी नकुतेच म्हणि े

चद.२८.०६.२०२२ रोिी कायाफदिे दणे्यात आले आहते. या दोन्ही वाचहन्यांची काम े मे -२०२४ पयफत पणूफ करण्यास 

महापारेर्षण कंपनी प्रयत्निील आह.े वाचहन्या कायाफचन्वत झाल्यावर १३२ के.व्ही. िव्हार उपकें द्र १३२ के. व्ही. थतरावर 

कायाफचन्वत करण्याचे चनयोचित आह.े  

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

अमराििी वजल््ािील छत्रपिी वशिाजी महाराज िजममाफी योजनेस 

पात्र असलेल्या शेिि-याांना िजममाफी देण्याबाबि 
  

(१६) * ४६५६१  श्री.प्रिाप अडसड (धामणगाि रेल्िे) :  सन्माननीय सहिार मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा 

करतील काय :- 
  

(१) िासनाच्या छत्रपती चिवािी महाराि किफमार्ी योिनेमध्ये अमरावती चिल्यातील सन २०१२ पासनू मंिरू 

असलेल्या िेतक-यांच्या यादीत नाव समाचवष्ट असनूही िेतकऱ्यांना अद्यापपयंत किफमार्ी चमळाली नसल्याचे माह ेमे, 

२०२२ मध्ये वा त्या समुारास चनदिफनास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, िासनाकडून एसएमएसद्वारे सचूना येऊनही किफमार्ीस पात्र लाभाथी उक्त योिनेपासनू वंचचत आहते, ह े

ही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, यामळेु िेतक-यांना नवीन किफ देण्यास बँकांकडून नकार दणे्यात येत आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन किफमार्ी योिनेमध्ये सन २०१२ पासनू मंिरू िेतक-यांच्या 

यादीतील िेतक-यांना किफमार्ी दणे्याकरीता कोणती कायफवाही केली वा करण्यात येत आह,े 

(५) नसल्यास, चवलंबाची कारणे काय आहते? 
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श्री. अिुल सािे : (१), (२) व (३) अिंतः खरे आह.े 

(४) याप्रकरणी चवत्तीय तरतदू करण्याची कायफवाही सरुु आह.े 

(५) प्रश्न उद ्भवत नाही. 

 

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

  

सावहत्यरत्न लोिशाहीर अण्णा भाऊ साठे वििास महामांडळाला 

 देण्याि आलेल्या वनधीमध्ये गैरव्यिहार झाल्याबाबि 
  

(१७) * ४४५४८  श्री.अवमि साटम (अांधेरी पविम), श्री.सभुाष देशमुख (सोलापूर दविण), श्री.वनिेश राणे 

(िणििली), श्री.प्रशाांि ठािूर (पनिेल), अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), श्रीमिी मवनषा चौधरी (दवहसर), 

श्री.सनुील राणे (बोरीिली), श्रीमिी यावमनी यशिांि जाधि (भायखळा), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.योगेश 

सागर (चारिोप) :  सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राष्ट्रीय मागासवगफ चवत्तीय चवकास महामंडळाकडून (एनएसएर्डीसी) चवचवध योिनांसाठी साचहत्यरत्न लोकिाहीर 

अण्णाभाऊ साठे चवकास महामंडळाला दणे्यात आलेल्या चनधीत समुारे २१ कोटी ४० लाख रुपयांचा गैरव्यवहार झाला 

असल्याची बाब माह ेमे, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान चनदिफनास आली आह,े ह ेखरे आह ेकाय,  

(२) असल्यास, हमी िलु्काचा भरणा न केल्याने, किफदारांनी किाफची परतरे्ड न केल्याने तसेच व्यवथथापनातील 

गैरप्रकारामळेु एनएसएर्डीसी ने सन २०१५ पासनू आितागायत महामंडळाला चनधी चदलेला नसनू समुारे ८७ कोटी ३५ 

लाख रुपयांचा प्रथताव पाच वर्षांपासनू प्रलंचबत आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, महामंडळाने िासनाकडे सादर केलेल्या अहवालात सदर गैरप्रकार सन २०१२-१३ ते २०१४-१५ या 

कालावधीत झाला असल्याचे चनदिफनास आले आह,े ह ेही खरे आह ेकाय,  

(४) असल्यास, सदरहू प्रकरणाची िासनाने चौकिी केली आह ेकाय, चौकिीत दोर्षी आढळुन आलेल्यांवर कोणती 

कारवाई केली वा करण्यात येत आह,े 

(५) नसल्यास, चवलंबाची कारणे काय आहते ? 

 

  

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

सन १९९३-९४ पासनू राष्ट्रीय मागासवगफ चवत्त चवकास महामंडळाची अचधकृत वाहीनी (NSFDC, Delhi) 

म्हणनू महामंडळास मान्यता दणे्यात आलेली आह.े या महामंडळामार्फ त एनएसएर्डीसीच्या चवचवध योिना राबचवण्यात 

येतात. 

सन १९९३-९४ ते २०१४-१५ या वर्षाफअखेर महामंडळास एनएसएर्डीसी योिनेअतंगफत रू. १५३.९० कोटी 

मंिरू करण्यात आले असनू प्रत्यक्षात रू. १४५.१६ कोटी महामंडळास प्राप्त झाले आहते. त्याअंतगफत आिअखेर चवचवध 

योिनेअतंगफत रू १३७.६० कोटी लाभाथीनंा चवतरीत करण्यात आलेले आहते.  

सन २०१८-१९ मध्ये एनएसएर्डीसी, चदल्ली यांचेकडून प्राप्त अहवालामध्ये खची न केलेल्या (unutilized 

amount) रक्कम रू. २१.४० कोटी चनधी दिफचवण्यात आला होता. सदर रक्कमेपैकी रक्कम रू. ५.५२ कोटी अखचीत 

चनधी RTGS द्वारे चदनांक ०५-०१-२०१९ रोिी एनएसएर्डीसीकडे परत करण्यात आला आह.े  उवफररत अखचीत चनधी 

सन २०१२-१३ ते २०१४-१५ या कालावधीत महामंडळामध्ये झालेल्या अचनयचमतते मध्ये महामंडळाने एनएसएर्डीसी 

योिनेच्या अखचचफत चनधीपैकी रू. १४.१६ कोटी, महामंडळाच्या इतर बँक खात्यामध्ये चनयमबाहयपण ेवगफ करून खचफ 

करण्यात आला सदर गैरव्यवहार / अचनयचमततेची चौकिी राज्य गनु्ह े अन्वेर्षण चवभाग, कोकण भवन, नवी मुंबई 

यांचेकडून सरुू असनू सदर बाब न्यायप्रचवष्ठ आह.े  

एनएसएर्डीसी महामंडळाची थकबाकी रू. ९३.२४ कोटी च्या वसलुीसाठी एनएसएर्डीसी महामंडळाने 

लवादाची नेमणकू केली होती. लवादामार्फ त वेळोवेळी एकूण ३८ सनुावण्या झाल्या असनू लवादाच्या आदिेाप्रमाणे 



12 

महामंडळान ेरू. ५.०० कोटी महामंडळाच्या व्याि खात्यातनू थचकत वसलुीपोटी एनएसएर्डीसीकडे भरणा केली आह.े 

तसेच िासनाने एनएसएर्डीसीची उवफररत थचकत वसलुी रू. ८८.२४ कोटी RTGS द्वारे वगफ करण्यात आलेली आह.े 

त्यामळेु आि रोिी एनएसएर्डीसी, नवी चदल्ली यांची साचहत्यरत्न लोकिाहीर अण्णाभाऊ साठे चवकास महामंडळाकडे 

कोणतीही रक्कम थचकत नाही. 

(२) ह ेखरे आह.े 

महामंडळामार्फ त सन २०१५-१६ मध्ये चवचवध व्यवसायांच े रू. ८७.३५ कोटीचे प्रथताव मंिरूीकररता 

एनएसएर्डीसी यांचेकडे पाठचवण्यात आले होते. त्यामध्ये एनएसर्डीसी, चदल्ली यांचेकडील रू. ६१.६८ कोटी मदुत 

किाफचा समावेि होता. सदर प्रथतावांच्या अनरु्षगंान े एनएसएर्डीसी, चदल्ली मार्फ त सन २०१६-१७ मध्ये रु. १८.९० 

कोटी चवचवध व्यवसायातंगफत मंिरूही दणे्यात आली होती. तथाचप, महामंडळाकडे थचकत वसलुी रक्कम प्रलंचबत 

असल्याने सन २०१५ पासनू एनएसएर्डीसीमार्फ त महामंडळास चनधी मंिरू करून चवतरीत केलेला नाही. 

(३) ह ेखरे आह.े  

    मा. चवधानसभा सदथय डॉ. सधुाकर भालेराव यांनी चवधानसभा चनयम क्र. १०५ नुसार साचहत्यरत्न लोकिाहीर 

अण्णाभाऊ साठे चवकास महामंडळातील झालेल्या अचनयचमतता / गैरव्यवहाराबाबत चवचारलेली लक्षवेधी सचूना, 

चदनांक २२-१२-२०१४ रोिी चचेसाठी आली असता, मा. मंत्री, सामाचिक न्याय व चविेर्ष सहाय्य चवभाग, मंत्रालय, 

मुंबई -३२, यांनी महामंडळातील अचनयचमतता/ गैरव्यवहाराची चौकिी राज्य गनु्ह े अन्वेर्षण चवभागामार्फ त करण्याचे 

आश्वासन चदले. त्यानसुार प्रकरणी राज्य गनु्ह े अन्वेर्षण चवभाग, कोकण भवन, नवी मुंबई कडून दचहसर पोलीस ठाणे 

भ्रष्टाचार प्रचतबंधक कायदा सन १९८८ अन्वये गनु्या दाखल झाला असनू सदर गनु्हयाचा तपास राज्य गनु्ह ेअन्वेर्षण 

चवभाग, कोकण भवन, नवी मुंबई यांचेकडून करण्यात येत आह.े सदर बाब न्याय प्रचवष्ठ आह.े 

(४) राज्य गनु्ह े अन्वेर्षण चवभाग, कोकण भवन, नवी मुंबई यांनी यांनी या गैरव्यवहारास / अचनयचमततेस िबाबदार 

असलेल्या अचधकारी/कमफचारी यांची चौकिी / तपास करून त्यांच्यावर कायदचेिर कारवाई करण्यात आली असनू सदर 

बाब न्याय प्रचवष्ठ आह.े  

(५) प्रश्नच उद ्भवत नाही. 

 

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

  

वचखली (वज.बुलढाणा) शहरािील वनिासी इमारिीिरून गेलेल्या धोिादायि विद्युि िावहन्याांबाबि 
  

(१८)* ४६७८७  श्रीमिी शे्विा महाले (वचखली) : सन्माननीय उपमुख्यमांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) चचखली (चि.बलुढाणा) िहरामध्ये ११ के.व्ही.वाचहनीच्या संपकाफत आल्यामळेु गत ५ वर्षाफत २ िणांना अप्राणांचतक 

अपघात झालेले आहते, ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, चचखली िहरातील चनवासी इमारती वरून गलेेल्या ११ केव्हीच्या चवद्यतु वाचहन्या काढण्यात याव्यात 

अिी मागणी थथाचनक लोकप्रचतचनधी यांनी चदनांक ३१ िानेवारी २०२० रोिी वा त्यासमुारास मंडळ कायाफलय, 

महाचवतरण, बलुढाणा यांच्याकडे चनवेदनाद्वारे केली आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, तद ्नरु्षगंाने उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन थथाचनक थतरावरील अडथळे दरू करुन नवीन ११ 

के.व्ही. चवदयतु वाचहनी उभारणीकररता नगरपररर्षद, चचखली यांचेद्वारा पयाफयी िागा उपलब्ध करुन दणे्याबाबत व ११ 

के.व्ही केळवद िहर वाचहनी हटचवण्याचे काम सरुू करण्याबाबत कोणती कायफवाही केली वा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, चवलंबाची कारणे काय आहते ? 

 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) ह े खरे आह.े चद.०१.०६.२०१४ व चद.१०.०८.२०१६ रोिी ११ के.व्ही. वाचहनीच्या 

संपकाफत आल्यामळेु २ िणांना अप्राणांतीक अपघात झाल्याचे चनदिफनास आले आह.े 

(२) ह ेखरे आह.े  
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(३) चचखली िहराला दोन ११ के.व्ही. वाहीन्यांद्वारे (११ के.व्ही. चचखली िहर व ११ के.व्ही. केळवद) वीि परुवठा 

करण्यात येतो. त्यापैकी ११ के.व्ही. चचखली िहर वाहीनी ही गोरक्षणवाडी, इचंदरा नगर या सारख्या दाट लोकवथतीतनू 

िात असल्याने सरुचक्षततेच्या हतेनुे नचवन चलंक लाईनची उभारणी करुन गोरक्षणवाडी व इचंदरा नगर या प्रभागातनू 

थथलांतरीत करण्यात आलेली आह.े 

(४) लाग ूनाही. 

 

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

  

भोर, िेल्हा ि मुळशी (वज.पणेु) िालुक्यािील आवदिासी िोळी महादेि  

समाजाच्या जाि पडिाळणीच्या समस्याांबाबि 
  

(१९) * ४७०७०  श्री.सांग्राम थोपटे (भोर) :  सन्माननीय आवदिासी वििास मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील 

काय :- 
  

(१) भोर, वेल्हा व मळुिी (चि.पणु)े तालकु्यातील आचदवासी कोळी महादवे समािाच्या चवद्याथी तसेच सवफसामान्य 

व्यक्ती यांच्या िातीच्या दाखल्याची क्षेत्रबंधनामळेु िात पडताळणी होत नसल्याने त्यांचे िैक्षचणक व रािकीय नुकसान 

होत असनू िासनाच्या चवचवध कल्याणकारी योिनांचा लाभ घेता येत नाही, ह ेखरे आह ेकाय 

(२) असल्यास, आचदवासी गावांचा आचदवासी चनरीक्षक, घोडेगांव, (चि. पणु)े व संबंचधत महसूल चवभाग यांच्यामार्फ त 

चदनांक ०२ सप्टेंबर, २०१२ ते ०७ सप्टेंबर, २०१२ या कालावधीमध्ये सवेक्षण झालेले असतानाही आचदवासी 

लोकसंख्या असलेली गांवे व वाडया-वथत्या आचदवासी क्षेत्र म्हणनू घोचर्षत करण्यात आलेल्या नाहीत, ह ेही खरे आह े

काय, 

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन येथील आचदवासी समािाचे चहत लक्षात घेता आचदवासी 

समािाच्या िातपडताळणीची समथया चनकाली काढण्यासाठी तसेच आचदवासी बहूल गावांना आचदवासी गांव े म्हणनू 

घोचर्षत करण्याबाबत कोणती कायफवाही केली वा करण्यात येत आह े

(४) नसल्यास, चवलंबाची कारणे काय आहते ? 

 

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

(२) व (३) भोर, वेल्हा व मळुिी (चि. पणु)े तालकु्यातील आचदवासी कोळी महादवे समािाच्या चवद्याथी, सवफसामान्य 

व्यक्ती यांच्या अनसुचूचत िमातीच्या प्रमाणपत्रांची पडताळणी अनसुचूचत िमाती प्रमाणपत्र तपासणी सचमती, पणु े

यांचेकडून वेळोवेळी केली िाते. राज्याच्या अनसुचूचत क्षेत्राच्या पनुरफचनचेा प्रथताव तयार करण्याची कायफवाही आचदवासी 

संिोधन व प्रचिक्षण संथथा, पणु े यांच्यामार्फ त सरुु आह.े तसेच आचदवासी बहुल गावांचे चहत लक्षात घेता, अचतररक्त 

आचदवासी उपयोिना क्षेत्रांतील महसलूी गावातनू नवीन थवतंत्र महसलूी गावांत रुपांतर झालेल्या गावांना आचदवासी 

उपयोिना क्षेत्राचे लाभ दणे्याबाबत व अनसुचूचत क्षेत्रांतील महसलूी गावांतनू नवीन थवतंत्र महसलूी गावांत रुपांतर 

झालेल्या गावांना पंचायतीसबंधीचे उपबंध (अनसुचूचत क्षेत्रांवर चवथतार करण)े अचधचनयम, १९९६ (पेसा कायदा) चे लाभ 

दणे्याबाबत चदनांक ०९.०८.२०१९ रोिी िासन चनणफय चनगफचमत करण्यात आला आह.े 

(४) प्रश्न उद ्भवत नाही. 

 

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

  

बोईसर-वचल्हार (वज.पालघर) महामागामलगि गटाराांची िेलेली िामे वनिृष्ट दजामची झाल्याबाबि 
  

(२०) * ४७८५६  श्री.श्रीवनिास िनगा (पालघर) : सन्माननीय उद्योग मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) बोईसर-चचल्हार (चि.पालघर) महामागाफलगत केलेली कोट्यवधी रुपयांची गटारांची काम े चनकृष्ट दिाफची झाल्याचे 

माह ेिनू, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान चनदिफनास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 
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(२) असल्यास, सदर महामागाफलगतच्या गटारांना चठकचठकाणी तडे गेले असनू काही चठकाणी थलॅब कोसळून त्यातील 

थटील बाहरे पडले आहते, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, पावसाळ्यात या चठकाणाहून रथत्यावरील माती थेट गटारांमध्ये चिरते त्यामळेु गटारे तुंबण्याची पररचथथती 

चनमाफण झाली आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आह ेकाय, त्यानसुार सदर गटारांची तातडीन ेदरुुथती करण्याकररता 

तसेच संबंचधत दोर्षी कंत्राटदाराचवरुध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आह,े 

(५) नसल्यास, चवलंबाची कारणे काय आहते ? 

 
  

श्री. उदय सामांि : (१) व (२) ह ेखरे नाही. 

(३) ह ेखरे नाही. 

    रथत्यालगतची गटारे पावसाळ्यापवूीच सार् करुन घेण्यात आलेली आहते. 

(४) व (५) प्रश्न उद ्भवत नाही. 

 

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

अांबड सािपूर ि वसन्नर (वज.नावशि) येथे औद्योवगि िेत्रामध्ये बनािट उद्योजि दाखिनू  

भाविि गु्रप नावशि याांनी बेिायदेशीररीत्या भुखांड खरेदी िेल्याबाबि 
  

(२१) * ४८८९७  श्री.राम सािपुिे (माळवशरस) : सन्माननीय उद्योग मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नाचिक चिल्यातील अबंड सातपरू व चसन्नर या महाराष्ट्र औद्योचगक चवकास महामंडळांतगफत औद्योचगक क्षेत्रांमध्ये 

बनावट उद्योिक दाखवनू भाचवक ग्रपु नाचिक या नावाने भखूंडांची बेकायदिेीररीत्या खरेदी करुन खािगी उद्योिकांना 

चवक्री करण्यात आल्याचे नकुतेच चनदिफनास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, प्रादचेिक अचधकारी, नाचिक तसेच महामंडळातील उप मखु्य कायफकारी अचधकारी, नाचिक यांच्या 

दलुफक्षामळेु महामंडळाचे मोठ्या प्रमाणात आचथफक नकुसान झाले आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी बेकायदिेीरररत्या झालेल्या खरेदी चवक्री प्रकरणांना तात्काळ थथचगती दवेनू भखूंड 

महामंडळाकडे िमा करुन संबंचधतांवर गनु्हा दाखल करुन उच्चथतरीय चौकिी करण्याबाबत िासनाने कोणती कायफवाही 

केली वा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, चवलंबाची कारण ेकाय आहते ? 

 

श्री. उदय सामांि : (१) व (२) ह ेखरे नाही. 

चदनांक २०/०६/२०१९ रोिी मे. भाचवक (बीएसएस ॲटोमोबाईल्स प्रा.चल.) यांना मा. Debts Recovery 

Tribunal (DRT) यांनी िाहीर चललाव करून नाचिक (सातपरू) औद्योचगक क्षेत्रातील भखूंड क्र. ६७ चे चवभािन व 

हथतांतरण महाराष्ट्र औद्योचगक चवकास महामंडळाच्या मान्यतेने करण्यात आले आह.े सदर कायफवाही महाराष्ट्र 

औद्योचगक चवकास महामंडळाच्या धोरणानसुार करण्यात आली आह.े यामध्ये महाराष्ट्र औद्योचगक चवकास महामंडळाचे 

आचथफक नकुसान झालेले नाही. 

(३) व (४) प्रश्न उद ्भवत नाही. 

 

----------------- 
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वहांगोली वजल््ािील शेििऱयाांना िीज जोडणी देण्याबाबि 
  

(२२)* ४७३१६ श्री.िान्हाजी मुटिुळे (वहांगोली) : सन्माननीय उपमुख्यमांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) चहगंोली चिल्यात पाच हिारा पेक्षा िाथत िेतकऱ्यांनी ररतसर अनामत रक्कम भरुन दखेील महाचवतरणकडून हिारो 

िेतकऱ्यांना मागील दोन वर्षांपासनू वीि िोडणीसाठी प्रचतक्षा करावी लागत असल्याची बाब माह ेमे २०२२ मध्ये वा 

त्यादरम्यान चनदिफनास आली, ह ेखरे आह ेकाय , 

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन चहगंोली चिल्यातील िेतकऱ्यांना तात्काळ वीि िोडणी 

दणे्याबाबत कोणती कायफवाही केली वा करण्यात येत आह,े 

(३) नसल्यास, चवलंबाची कारणे काय आहते ? 

 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) ह ेअिंत: खरे आह.े 

(२) चहगंोली चिल्हयामध्ये चदनांक ३१/०३/२०१८ पयंत पैसे भरुन प्रलंचबत असलेल्या ४८०७ कृर्षीपंप अिफदारांपैकी 

४३९७ कृर्षीपंप अिफदारांना उच्चदाब चवतरण प्रणाली योिनेअतंगफत कृर्षीपंप वीि िोडण्या चदल्या आहते व उवफररत 

अिफदारांना कृर्षीपंप वीि िोडणी दणे्याचे काम प्रगतीपथावर आह.े “कृर्षीपंप वीि िोडणी धोरण-२०२०” अतंगफत चदनांक 

०१.०४.२०१८ पासनू पैसे भरुन वीि िोडणीकरीता प्रलंचबत असलेल्या ७८२ अिफदारांपैकी ५३० अिफदारांच्या कृर्षी 

पंपांना वीि िोडण्या दणे्यात आल्या असनू उवफररत अिफदारांच्या कृर्षीपंपांना वीि िोडण्या देण्याचे काम प्रगतीपथावर आह.े 

(३) प्रश्न उद ्भवत नाही. 

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

  

महात्मा ज्योविबा फुले सांशोधन ि प्रवशिण सांस्थेने नेट सेट प्रवशिण देण्याऱया वशििणी  

सांस्थाांसाठी िाढलेल्या वनविदेमध्ये झालेला गैरव्यिहार 
  

(२३) * ४४८९४  श्री.सनुील राणे (बोरीिली), अॅड.आवशष शेलार (िाांदे्र पविम), श्री.राजेंद्र पाटणी (िारांजा), 

श्री.राम िदम (घाटिोपर पविम), श्री.अवभमन्य ुपिार (औसा), श्रीमिी सीमा महेश वहरे (सीमािाई) (नावशि 

पविम), श्री.अवमि साटम (अांधेरी पविम), श्री.सभुाष देशमुख (सोलापूर दविण), डॉ.सांदीप धुिे (अणी), 

अॅड.राहूल िुल (दौंड), श्री.रवि राणा (बडनेरा) : सन्माननीय इिर मागास बहुजन िल्याण मांत्री पढुील गोष्टींचा 

खलुासा करतील काय :- 

 (१) इतर मागासवगीयांच्या कल्याणासाठी राबचवण्याबाबत आलेल्या महात्मा ज्योचतबा रु्ले संिोधन व प्रचिक्षण संथथेने 

(महाज्योती) नेट, सेट प्रचिक्षण दणेाऱ्या संथथासाठी चदनांक २ मे, २०२२ रोिी वा त्यासमुारास चनचवदा काढली आह,े   

ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, सदर चनचवदमेध्ये संथथा नोंदणी प्रचिक्षण आचण त्यासाठी दणे्यात येणाऱ्या गणुदानामध्ये र्क्त कंपनी, 

दकुान कायदा आचण भागीदारी संथथा यांनाच गणु दणे्याची अट घातली आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, सदर संथथांसाठी काढलेल्या चनचवदचेे तांचत्रक काम दणे्यात आलेल्या व्यक्तीची थवतःची प्रचिक्षण संथथा 

असनू त्याच संथथेला नेट सेट प्रचिक्षणाचे काम चदले आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, अन्य पात्र संथथांना सदर चनचवदते डावलण्यात आले असनू चवचिष्ट संथथेला सोयीच्या अटी व िती 

टाकल्यामळेु उक्त प्रकरणी चवचवध संथथांनी इतर मागासवगफ, सामाचिक व िैक्षचणक मागास वगफ मंत्री, अध्यक्ष, महात्मा 

रु्ले मागासवगफ चवकास महामंडळ व व्यवथथापकीय संचालक, महाज्योती यांच्याकडे माह े मे, २०२२ मध्ये वा 

त्यादरम्यान चनवेदन सादर केले आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आह ेकाय, चौकिीत काय आढळून आले, तद ्नरु्षगंाने चवद्यार्थयांचे 

िैक्षचणक नकुसान होऊ नये म्हणनू सदर चनचवदमेध्ये योग्य दरुुथती करुन पनुचनफचवदा काढण्याच्या दृष्टीने कोणती कायफवाही 

केली वा करण्यात येत आह,े 

(६) नसल्यास, चवलंबाची कारणे काय आहते ? 
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श्री. अिुल सािे : (१) होय, ह ेखरे आह.े 

(२) ह े खरे नाही, महाज्योती मार्फ त काढण्यात आलेल्या चनचवदमेध्ये प्रचिक्षण संथथा नोंदणी करीता दणे्यात आलेले 

गणुदान सवफ प्रकारच्या संथथाना दणे्यात आलेले आह.े याबाबतचा थपष्ट उल्लेख चनचवदमेधील तांचत्रक चलर्ार्ा मध्ये 

करण्यात आला आह.े 

(३) ह ेखरे नाही, 

(४) होय, एक चनवेदन प्राप्त झाले. त्याबाबत संबंचधतास महाज्योतीमार्फ त कळचवण्यात आले आह.े 

(५) महाज्योती संथथेमार्फ त तपासणी करण्यात आली असनू, तक्रारीत काहीही तर्थय आढळून आले नाही असे महाज्योती 

संथथेमार्फ त कळचवण्यात आले आह.े  

(६) प्रश्नच उद ्भवत नाही. 

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

राज्याि आवदिासी िुटुांब खािटी योजनेंिगमि वमळणाऱया विराणा विट पासनू िांवचि असल्याबाबि 
  

(२४) * ४४६६४  अॅड.आवशष शेलार (िाांदे्र पविम), श्री.राजेंद्र पाटणी (िारांजा), श्री.राम िदम (घाटिोपर 

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

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

राणा (बडनेरा), अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले) :  सन्माननीय आवदिासी वििास मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा 

करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील ४० हिार आचदवासी कुटंुबांना दणे्यात येणाऱ्या खावटी योिनेंतगफत चकराणा चकट अद्यापपयंत चमळाला 

नसल्याचे माह ेएचप्रल, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान चनदिफनास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, उक्त योिनेकररता मंिरू २२४ कोटींचा चनधी महामंडळाकडे वगफ केला असनूही आचदवासी कुटंुबांना 

खावटी चकट अद्यापही चमळालेले नाही, ह ेखरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आह ेकाय, त्यानसुार आचदवासी कुटंुबांना खावटी चकराणा चकट 

त्वरीत दणे्याबाबत तसेच उक्त योिना राबचवण्याकररता िाणीवपवूफक दलुफक्ष करणाऱ्या अचधकाऱ्यांचवरुध्द कोणती कारवाई 

केली वा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, चवलंबाची कारणे काय आहते ? 

 

डॉ. विजयिुमार गािीि : (१) व (२) ह ेखरे नाही. 

   खावटी अनदुान योिनेतगफत ११,०७,८७७ लक्ष लाभाथी कुटुबांना रुपये २,०००/- (रुपये दोन हिार र्क्त ) त्यांच्या 

बँक /पोथट खात्यावर िमा करण्यात आले आहते. तसेच प्रकल्प अचधकारी व आचदवासी चवकास महामंडळाच्या 

यंत्रणमेार्फ त ११,००,०३७ लाभार्थयांना चकट वाटप करण्यात आले आह.े   

(३) व (४) प्रश्न उद ्भवत नाही. 

 

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

  

पेठ िालुक्यािील (वज.नावशि) िहाांडोळपाडा पैिी देिळाचापाडा येथे रस्त्याांची झालेली दुरिस्था 
  

(२५) * ४८६१७  श्री.मुफिी मोहम्मद इस्माईल अब्दुल खावलि (मालेगाांि मध्य) : सन्माननीय आवदिासी 

वििास मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पेठ (चि.नाचिक) तालकु्यातील कहांडोळपाडा पैकी दवेळाचापाडा येथे सातिे ते आठि े लोकसंख्या असलेल् या 

आचदवासी पाडयांची चवकास कामे रथत्याअभावी प्रलंचबत असल्याचे माह ेमे, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान चनदिफनास 

आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 
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(२) असल्यास, िासनाने चनधी मंिरू करुनही अचधकाऱ्यांच्या दलुफक्षामळेु रथत्यांची काम ेप्रलंचबत आहते, ह ेही खरे आह,े 

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आह ेकाय, त्यानसुार रथते कामांचा मंिरू चनधी तात्काळ चवतरीत 

करण्याबाबत तसेच रथत्यांच्या कांमाकडे िाणीवपवुफक दलुफक्ष करणाऱ्या अचधकाऱ्यांवर कोणती कारवाई केली वा 

करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, चवलंबाची कारणे काय आहते ? 

 

डॉ. विजयिुमार गािीि : (१), (२) व (३) कहांडोळपाडा पैकी दवेळाचापाडा ग्रामा १७१ या रथत्याची लांबी १.५ 

चक.मी. असनू त्यातील ७०० मीटर लांबी वन चवभागाच्या हद्दीतनू िाते. सद्या रथत्याचा पषृ्ठभाग हा मरुुमाचा असून 

यावरून वाहतकू होत आह.े या रथत्यावर लखेािीर्षफ ३०५४ २७२२ अतंगफत समुारे ४०० मीटर व लेखािीर्षफ ३०५४ 

०४०७ अतंगफत समुारे ३५० मीटर रथत्याची काम ेमंिरू आहते. तथाचप, सदर रथता वन चवभागाच्या हद्दीतनू िात असल्याने 

वन चवभागाची परवानगी घेण्याची कायफवाही सरुू आह.े वन चवभागाची परवानगी प्राप्त होताच रथत्यांची काम ेहाती घेण्यात 

येतील.  

     ठक्कर बाप्पा आचदवासी वथती सधुारणा कायफक्रमांतगफत काँक्रीटीकरण, थमिानभमूी इ. काम ेपणूफ करण्यात आली 

आह.े तसेच, कहांडोळपाडा येथे भमूीगत गटार बांधण्याचे काम चाल ूआह.े 

(४) प्रश्न उद ्भवत नाही. 

 

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

मौजे अटाळी (िा.खामगाांि, वज.बुलढाणा) येथील अटाळी उपिें द्रा अांिगमि असणाऱया 

 बोरी आडगाि गािठाण वफडरचे विभाजन िरण्याबाबि 
  

(२६) * ४६९८२  अॅड.आिाश फुां डिर (खामगाांि) :  सन्माननीय उपमुख्यमांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील 

काय :- 

 (१) मौिे अटाळी (ता. खामगाव, चि.बलुढाणा) येथील ३३/११ के.व्ही. अटाळी उपकें द्र अतंगफत असणाऱ्या ११ के.व्ही. 

बोरी आडगाव गावठाण र्ीडर या एकाच र्ीडर वरून अटाळी, बोरी, आडगाव कंचनपरू, बोथकािी, वाहाळा ब.ु,वाहाळा 

ख.ु, िहापरू, उमरा अटाळी, पेडका, पातोंडा, चवचहगाव व रामनगर अिा १४ गावांना वीिपरुवठा होतो, ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, आवार येथील खामगाव नगरपररर्षदचे्या पाणीपरुवठा चर्ल्टर प्लांट चा २४ तास ३ रे्ि वीि परुवठा 

दखेील याच र्ीडर वरून प्रथताचवत असनू ४० ते ४५ चकलोमीटर लांब असलेल्या उच्च दाब वीि वाचहनीवर कुठेही 

चबघाड झाल्यास संपणूफ १४ गावांचा वीि परुवठा खंचडत होत आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, सदरहू र्ीडरचे चवभािन करुन अटाळी उपकें द्र येथे ११ के.व्ही. व बोरगाव आडगाव गावठाण येथे ११ 

के.व्ही.ची नचवन उच्चदाब वाचहनी टाकण्याबाबतचा प्रथताव अचधक्षक अचभयंता, बलुढाणा यांच्याकडे मंिरुीसाठी सादर 

केला आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, उक्त प्रथताव मंिुर करण्याबाबत िासनाने कोणती कायफवाही केली वा करण्यात येत आह,े 

(५) नसल्यास, चवलंबाची कारणे काय आहते ? 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) ह ेखरे आह.े 

(२) ह ेखरे नाही. 

सद्यचथथतीत पाणी परुवठा योिनसेाठी आवार येथे असलेल्या चर्ल् टर प्लांटची नवीन वीि िोडणी ही तात्परुती 

उपाययोिना म्हणनू महाचवतरणच्या ३३/११ के.व्ही. कोलोरी उपकें द्रातनू चनघणाऱ्या ११ के.व्ही. टेंभणुाफ चसंगल रे्चिंग 

वाचहनीव्दारे दणे्यात आलेली आह.े 

(३) ह ेखरे नाही. 
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(४) ११ के.व्ही. बोरी आडगाव  गावठाण वाचहनीचे चवभािन करण्यासाठी लागणारी ११ के.व्ही. वाचहनी उभारणी कृर्षी 

पंप वीि िोडणी धोरण-२०२० नसुार महाचवतरणच्या चिल्हा कृर्षी आकचथमक चनधी अतंगफत प्राप्त चनधीमधनु तांचत्रक 

व्यवहायफतेच्या अधीन राहून  करण्याचे चनयोिन आह.े 

(५) प्रश्न उद ्भवत नाही. 

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

 

खाांबाळे (िा.वभिांडी, वज.ठाणे) पररसरािील वशरगाि येथील िीटभट्टी िरील 

 आवदिासी मजूराांच्या झोपड याांना लागलेली आग 
  

(२७) * ४७७१२  श्री.राजेश रघुनाथ पाटील (बोईसर), श्री.वििीज ठािूर (नालासोपारा), श्री.वहिेंद्र ठािूर 

(िसई), श्री.विनोद वनिोले (डहाणू) : सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) खांबाळे (ता.चभवंडी, चि.ठाण)े पररसरातील चिरगाव येथील वीटभट्टी वरील आचदवासी मिरूांच्या १७ झोपड्यांना 

आग लागनू आचथफक नकुसान झाल्याचे चदनांक १६ मे, २०२२ रोिी वा त्या समुारास चनदिफनास आले आह,े ह ेखरे आह े

काय, 

(२) असल्यास, सदरहू चठकाणी वीटभट्टी मालकांद्वारे मिरुांच्या सरुक्षेची कोणतीही काळिी घेण्यात येत नाही, ह ेही खरे 

आह,े 

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आह े काय, तद ्नसुार नकुसानग्रथत मिरूांना आचथफक मदत 

दणे्याबाबत तसेच दोर्षी वीटभट्टी मालकांवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, चवलंबाची कारणे काय आहते ? 

 

श्री. एिनाथ वशांदे : (१) खरे आह.े 

(२) खरे आह.े 

(३) सदर घटनेमळेु बाचधत झालेल्या १८ कुटंूबांना थवयंसेवी संथथेमार्फ त प्रत्येक कुटंूबचनहाय २५ चकलो गहू, २५ चकलो 

तांदळू व ब्लॅकेट, चादर इत्यादीचे वाटप करण्यात आले आह.े तसेच बाचधत कुटंूबाना मदत दणे्याबाबतचा प्रथताव िासन 

चनणफय, महसलू व वन चवभाग, चद.१३.०५.२०१५ मधील चनकर्ष चवचारात घेऊन प्रथताव सादर करण्याबाबत तहचसलदार, 

चभवंडी यांना चिल्हाचधकारी, ठाण ेयांच्यामार्फ त कळचवण्यात आले आह.े   

(४) प्रश्न उद ्भवत नाही.  

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

  

िसई (वज.पालघर) विभागािील महावििरण िां पनीच्या अवधिाऱयाांनी िेलेला गैरव्यिहार 
  

(२८) * ४४७६६  श्री.अवमि साटम (अांधेरी पविम), श्री.सभुाष देशमुख (सोलापूर दविण), श्री.वनिेश राणे 

(िणििली), श्री.प्रशाांि ठािूर (पनिेल), अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), श्रीमिी मवनषा चौधरी (दवहसर) :  

सन्माननीय उपमुख्यमांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) वसई (चि.पालघर) चवभागातील महाचवतरण कंपनीच्या अचधकाऱ्यांनी गाडीयन ग्रपु, सयुाफ ग्रपु व ियदीप ग्रपु या तीन 

उद्योगांना ६ कोटी २१ लाख रुपयांचा चनयमबाय लाभ चदल्याची तक्रार केल्याचे माह ेएचप्रल २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान 

चनदिफनास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, वसई चवभागाचे तत्कालीन अधीक्षक अचभयंता, कायफकारी अचभयंता (प्रिासन), वररष्ठ व्यवथथापक व 

प्रोग्रमॅर (आयटी) यांच्या संगनमताने सदर गैरव्यवहार केला असल्याचे चनदिफनास आले आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आह े काय, चौकिीच्या अनरु्षगंान े सदरहू गैरव्यवहारा प्रकरणी 

दोर्षींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, चवलंबाची कारणे काय आहते ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) ह ेखरे आह.े 

सदर प्रकरणी चद.१०.०४.२०२२ रोिी ई-मेलव्दारे महाचवतरण कंपनीच्या वसई मंडळ कायाफलयास तक्रार प्राप्त 

झालेली आह.े 

(२), (३) व (४) सदर प्रकरणी चौकिी करण्यात येत असनू, गैरव्यवहार आढळल्यास संबंचधतांवर कारवाई करण्यात 

येईल. 

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

 

वहांगोली वजल््ािील सहिारी सांस्थाांना भाडेित्िािर वदलेल्या शासिीय जवमनीचा वद परभणी वजल्हा 

मध्यििी सहिारी बँिेने परस्पर वललाि िेल्याबाबि 
  

(२९) * ४७३८२ श्री.िान्हाजी मुटिुळे (वहांगोली) : सन्माननीय सहिार मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) चहगंोली सेनगाव येथील सहकारी चिचनंग प्रोसेचसंग कारखान्यासाठी भाडेतत्वावर चदलेल्या िासकीय िचमनीवरील 

संथथेकडील थकबाकीपोटी चद परभणी चिल्हा मध्यवती सहकारी बँकेमार्फ त परथपर चललाव करुन िचमनीची चवक्री केल्या 

प्रकरणी चौकिी करण्याबाबतचे चनवेदन थथाचनक लोकप्रचतचनधींनी अचतररक्त मखु्य सचचव, सहकार व अचतररक्त मखु्य 

सचचव, महसलू यांना माह ेमे, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान चदले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, चद परभणी चिल्हा मध्यवती सहकारी बँकेने िासकीय िचमनीचा परथपर केलेला चललाव रद्द करण्याबाबत 

िासनाने कोणती कायफवाही केली वा करण्यात येत आहते, 

(३) असल्यास, उक्त चनवेदनाच्या अनरु्षगंाने िासनाने चौकिी केली आह ेकाय, त्याअनरु्षगंाने दोर्षींवर कोणती कारवाई 

केली वा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, चवलंबाची कारणे काय आहते ? 

 

श्री. अिुल सािे : (१) होय. 

तथाचप, याप्रकरणी चद परभणी चिल्हा मध्यवती सहकारी बँकमार्फ त चहगंोली चिल्यातील ११ सहकारी चिचनंग 

प्रेस संथथांना किफ वाटप केले असनू त्यातील ११ ही संथथा थकबाकीत आहते. त्यापैकी कळनमरूी तालकु्यातील एका 

चिचनंग प्रेस संथथेच,े चहगंोली तालकु्यातील एका चिचनंग प्रेस संथथेचे दोन यचुनट तसेच औढंा तालकु्यातील एका संथथेची 

मालमत्ता िप्त करुन बँकेमार्फ त चललावाद्वारे चवक्री करण्यात आली आह.े सदर चललाव करण्यात आलेल्या मालमत्ता 

संबंधीत संथथेच्या मालकीच्या असल्याबाबत बँकेने कळचवले आह.े तसेच चहगंोली सेनगाव यथेील किफचवतरण केलेल्या 

कोणत्याही किफदार संथथेकडे िासकीय िमीन चलझवर नसलेबाबत बँकेने कळचवले आह.े 

(२), (३) व (४) प्रश्न उद ्भवत नाही. 

 

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

  

शासिीय आवदिासी माध्यवमि आश्रम शाळा खुटल (िा.वज. पालघर) येथे आवदिासी  

विद्यार्थयाांिरीिा उच्च माध्यवमि िगम सरुु िरण्याबाबि 
  

(३०) * ४८६११  श्री.राजेश रघुनाथ पाटील (बोईसर), श्री.वििीज ठािूर (नालासोपारा), श्री.वहिेंद्र ठािूर 

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

(१) िासकीय आचदवासी माध्यचमक आश्रम िाळा खटुल (ता.चि.पालघर) येथे इयत्ता ११ वी व १२ वीचे वगफ सुरु 

करण्याबाबतचे चनवेदन थथाचनक लोकप्रचतचनधींनी आचदवासी चवकास मंत्री यांना चदनांक १३ िनू, २०२२ रोिी वा त्या 

समुारास चदलेले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, उक्त चनवेदनाच्या अनरु्षगंाने िासनाने चौकिी केली आह ेकाय, 
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(३) असल्यास, चौकिीच्या अनरु्षगंाने आचदवासी चवद्यार्थयांच्या िैक्षचणक उन्नतीसाठी उपरोक्त आश्रम िाळेमध्ये उच्च 

माध्यचमक वगफ सरुु करण्याबाबत िासनाने कोणती कायफवाही केली वा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, चवलंबाची कारणे काय आहते ? 

 

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

(२) व (३) िासकीय आचदवासी माध्यचमक आश्रमिाळा खटुल (ता.चि. पालघर) येथे इयत्ता ११ वी व १२ वीचे वगफ सरुु 

करण्याबाबतच्या प्रथतावाच्या अनरु्षगंाने आयकु्त, आचदवासी चवकास, नाचिक यांच्याकडून सधुारीत अहवाल 

मागचवण्यात आलेला आह.े प्रथततु अहवाल आयकु्त, आचदवासी चवकास, नाचिक यांच्याकडून प्राप्त झाल्यावर 

चनयमोचचत कायफवाही करण्याचे प्रथताचवत आह.े 

(४) प्रश्नच उद ्भवत नाही. 

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

  

विधान भिन :             राजेन्द्र भागिि 

मुांबई.   प्रधान सवचि, 

महाराष्ट्र विधानसभा 
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