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

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

गरुुिार, हदनाांि १७ माचच, २०२२ / फाल्गनु २६, १९४३ (शिे) 
  
(१) उद्योग, खननिमच, मराठी भाषा मांत्री 

 

याांचे प्रभारी विभाग 

(२) ऊर्ाच मांत्री 
(३) इतर मागास बहुर्न िल्याण, खार र्ममनी 

वििास, आपत्ती व्यिस्थापन, मदत ि 
पनुिचसन मांत्री 

(४) आहदिासी वििास मांत्री 
(५) सहिार, पणन मांत्री 
(६) सामाजर्ि न्याय ि विशषे सहाय्य मांत्री 

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - २६ 
------------------------------------- 

  
घाटिोपर, मुांबई येथे लोिशाहीर अण्णाभाऊ साठे याांच े 

स्मारि उभारण्याबाबत 
  

(१) * ११७९० श्री.विर्य ऊफच  भाई धगरिर, श्री.प्रविण दरेिर, अॅड.ननरांर्न 
डािखरे, श्री.नागोराि गाणार, श्री.रमेशदादा पाटील : सन्माननीय सामाजर्ि 
न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) घा्कोपर, मुींबई येथ े लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे याींच्या राहत्या घरी 
त्याींचे भव्य स्मारक उभारण्यात यावे अशी घोषणा तत्कालीन शासनाने सन 
२०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान केली असतानाही, लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे 
याींचे स्मारक उभारण्याच्या कामाकड े शासन दलुलक्ष करीत असल्याची बाब 
माहे जानेवारी, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशलनास आली आहे, हे खरे 
आहे काय, 



2 

(२) असल्यास, सदर स्मारक उभारणीसाठी गठीत करण्यात आलले्या 
सममतीच्या सदस्याींना ननयममत वेतन ममळत नसनू, सममतीच्या कायाललयाच े
समुारे ८० लाख इतक्या रकमेचे भाड ेशासनाने थकववल्यामळेु मळू मालकाींनी 
कायाललय बींद केले असल्याचे ननदशलनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे याींचे मुींबईत भव्य स्मारक 
उभारता यावे यादृष्ीने कोणती कायलवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.धनांर्य मुांड े: (१) हे खरे नाही. 
(२) सदर स्मारक सममतीच्या कायाललयाचे माहे एवप्रल, २०१८ त े नोव्हेंबर, 
२०१९ या कालावधीतील रुपये ४६,६३,३६०/- इतके इमारत भाड ेदेण्यात आल े
असनू उवलररत इमारत भाड ेव कमलचाऱयाींच ेवेतन देण्याबाबत कायलवाही सरुु आहे. 
(३) सदर काम ववभागाच्या ददनाींक २६ जुल,ै २०१९ रोजीच्या शासन 
ननणलयान्वये झोपडपट््ी पनुवलसन प्राधधकरणाकड े सोपववण्यात आले असनू 
सदर स्मारकाचे काम जलद गतीने करण्याकररता सदर प्रकल्पास Vital 
Project म्हणून घोवषत करण्याच्या अनषुींगाने आवश्यक ती कायलवाही 
करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 ----------------- 
  

शामराि पेर्े िोिण इतर मागासिगच आधथचि वििास  
महामांडळाला ननधी वितररत िरण्याबाबत 

  

(२) * १२७३५ श्री.प्रविण दरेिर, श्री.विर्य ऊफच  भाई धगरिर, डॉ.पररणय 
फुिे, श्री.सरेुश धस, डॉ.रणजर्त पाटील, श्री.सदामशि खोत, श्री.प्रसाद लाड, 
श्री.गोवपचांद पडळिर, श्री.ननलय नाईि, श्री.प्रिीण दटिे, श्री.रमेशदादा पाटील, 
अॅड.ननरांर्न डािखरे : सन्माननीय इतर मागास बहुर्न िल्याण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्याच्या सन २०२०-२०२१ च्या अथलसींकल्पामध्ये शामराव पेजे कोकण 
इतर मागासवगल आधथलक ववकास महामींडळासाठी रुपये ५० को्ीींच्या ननधीची 
तरतदू केलेली असतानाही महामींडळाला ननधी ववतररत करण्यात आला नाही, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मींजूर केलेला ननधी महामींडळाला न देण्याची कारणे काय 
आहेत तसेच ननधी न ममळाल्यामळेु महामींडळाला योजना राबववता येत 
नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने महामींडळाला मींजूर केलेला ननधी ववतररत करण्याबाबत कोणती 
कायलवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विर्य िडटे्टीिार : (१) हे खरे नाही. 
 सन २०२०-२०२१ या आधथलक वषालमध्ये शामराव पेजे कोकण इतर 
मागासवगल आधथलक ववकास महामींडळाकररता रुपये १०००/- (अक्षरी रुपये एक 
हजार) इतकी अथलसींकल्पीय तरतदू करण्यात आलेली होती. 
 तथावप, सन २०२१-२०२२ या आधथलक वषाांत पावसाळी अधधवेशन, 
२०२१ मध्ये परुवणी मागणीव्दारे रुपये ५०.०० को्ी इतकी तरतदू करण्यात 
आली आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) सन २०२१-२०२२ मध्ये परुवणी मागणीव्दारे मींजूर करण्यात 
आलेला रुपये ५०.०० को्ी इतका ननधी महामींडळास ववतररत करण्याची 
कायलवाही शासन स्तरावर सरुू आहे. 
 ----------------- 
 

 

महाड (जर्.रायगड) येथे राष्ट्रीय आपत्ती प्रनतसाद दलाच े 
िायमस्िरुपी पथि स्थापन िरण्याबाबत 

 (३) * ११९५७ श्री.सनुनल मशांदे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १०७७९ ला हदनाांि 
२८ डडसेंबर, २०२१ रोर्ी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय मदत ि 
पनुिचसन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) कोकणात सातत्याने होत असलेल्या नसैधगलक आपत्ीींच्या पाश्वलभमूीवर 
महाड (जज.रायगड) येथ ेराषरीय आपत्ी प्रनतसाद दलाचे कायमस्वरुपी पथक 
स्थापन करण्याचा ननणलय शासनाने घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महाड येथील शासकीय दधू योजनेची २ हेक््रहून अधधक 
जागा राषरीय आपत्ी प्रनतसाद दलाच्या बेस कॅम्पसाठी देण्याचा ननणलय कृषी 
व पदमु ववभागाने घेतला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कोकणातील नसैधगलक आपत्ी ननवारणाकररता ३२०० को्ी 
रुपयाींचा प्रकल्प हाती घेतला असनू, महाड येथील आरेची २ हेक््र जागा 
उपलब्ध करण्यासाठीचा अींनतम प्रस्ताव शासनाकडून मान्य झाला असनू, कें द्र 
शासनाकडून उक्त प्रस्तावास मान्यता ममळालेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, महाड (जज.रायगड) येथे राषरीय आपत्ी प्रनतसाद दलाचे बचाव 
पथक स्थापन करण्याबाबतच्या प्रस्तावाची सद्य:जस्थती काय आहे, 
(५) नसल्यास, सदरहू बचाव पथक स्थापन करण्यास होत असलेल्या 
ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विर्य िडटे्टीिार : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) शासनाने ददनाींक २५ जानेवारी, २०२२ रोजीच्या शासन ननणलयान्वये 
सींचालक, आपत्ी व्यवस्थापन याींच्या नावे २ हेक््र जागा वगल करण्यात 
आलेली आहे. 
 रुपये ३२०० को्ीचा कोकण आपत्ी सौम्यीकरण प्रकल्प 
राबववण्याबाबत शासनाने ननणलय घेतला आहे. 
(४) राषरीय आपत्ी प्रनतसाद दलाची एक तकुडी तनैात करण्यासाठी कें द्र 
शासनाकड ेपाठपरुावा करण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 ----------------- 
  

 

महाननममचतीच्या औजष्ट्णि िीर् ननममचती िें द्ाांना िोळशाचा  
ननयममत पुरिठा िरण्याबाबत 

 
  

(४) * १२६३९ श्री.रमेश िराड, डॉ.पररणय फुिे, श्री.प्रविण दरेिर, अडॅ.ननरांर्न 
डािखरे, श्री.नागोराि गाणार, श्री.ननलय नाईि, श्री.रमेशदादा पाटील, 
श्री.प्रिीण दटिे : सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यातील महाननममलतीच्या औजषणक वीज कें द्राींना रोज ४० लाख मेरीक 
्न कोळशाची आवश्यकता असतानाही, वेस््नल कोल फिल्डस मलमम्ेड व 
अन्य कोळसा कीं पन्याींकडून केवळ १८ लाख मेरीक ्न कोळशाचा परुवठा 
होत असल्याने वीज उत्पादनात मोठी घ् झाल्याचे माहे डडसेंबर, २०२१ मध्ये 
वा त्यादरम्यान ननदशलनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कोळशाची भीषण ी्ंचाई ननमालण झाली असनू, राज्यातील 
औजषणक वीज कें द्रातील वीज ननममलती सींच बींद असल्याने शासनाला खुल्या 
बाजारातनू जादा दराने वीज खरेदी करावी लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्यातील वीज कें द्राींना कोळशाचा मबुलक परुवठा करुन 
भारननयमन ्ाळण्यासाठी तसेच उद्योगाींना परेुशी वीज उपलब्ध करुन 
देण्याबाबत शासनाने कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
डॉ. नननतन राऊत : (१) अींशत: खरे आहे. 
 माहे डडसेंबर, २०२१ मध्ये महाननममलती कीं पनीच्या औजषणक वीज 
कें द्राींना दररोज सरासरी १.२५ त े १.४० लाख मरेीक ्न कोळशाच्या 
आवश्यकतचे्या तलुनेत सरासरी १.०५ लाख मेरीक ्न परुवठा झाल्यामळेु 
काही औजषणक वीज ननममलती सींच कमी क्षमतवेर सींचमलत करावे लागले.  
(२) अींशत: खरे आहे.  
 माहे जानेवारी, २०२१ मध्ये अपरुा कोळशाचा परुवठा झाल्याने चींद्रपरू 
औजषणक वीज कें द्रातील सींच क्र.३ व ४ (प्रत्येकी २१० मेगावॅ् ) बींद करावे 
लागले तर काही औजषणक सींच कमी क्षमतवेर सींचमलत करावे लागले. 
त्यामळेु वीज ननममलतीत २७९.९१ दक्षलक्ष यनुन्ची घ् झाली परींत ु ही घ् 
कोयना जलववद्यतु प्रकल्पातनू वीज ननममलती करुन व आवश्यकतनेसुार 
महाराषर ववद्यतु ननयामक आयोगाच्या मान्यताप्राप्त वीज खरेदी दरापके्षा 
कमी दरात खुल्या बाजारातनू वीज खरेदी करुन पणूल करण्यात आली. 
(३) वीज ननममलती कें द्राला कोळशाचा साठा उपलब्ध होण्याच्या दृष्ीने कोळसा 
कीं पन्या, कोळसा मींत्रालय याींच्यासोबत पररणामकारक समन्वय, सींबींधधत कोल 
कीं पन्याींसमवेत बठैका, रस्तामागालने कोळसा वाहतकू, वॉश कोल परुवठा 
करण्याबाबत आग्रह, कोळशाच्या परुवठ्यासाठी सामींजस्य करार, कोळसा 
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कीं पन्याींदरम्यान कोळशाची अदलाबदल (Swapping), कोळसा आयातीसाठी 
ननववदा इत्यादी ववववध पररणामकारक उपाययोजना केल्याने सद्य:जस्थतीत 
आवश्यकतनेसुार कोळसा उपलब्ध होत आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
  
परभणी जर्ल््यातील मौरे् बाभूळगाि, उर्ळांबा ि आांबामशिार येथे 

निीन औद्योधगि क्षेत्र ेस्थापन िरण्याबाबत 
  

(५) * १२०८० श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.विक्रम िाळे : 
सन्माननीय उद्योग मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौजे बाभळूगाव, उजळींबा व आींबामशवार (जज.परभणी) येथे यवुकाींना 
रोजगार ममळावा या उद्देशाने शासनाने महाराषर औद्योधगक ववकास 
महामींडळाचे (एम.आय.डी.सी.) नवीन औद्योधगक क्षेत्र स्थापन करण्याचा 
ननणलय घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महाराषर औद्योधगक ववकास महामींडळाच्या (एम.आय.डी.सी.) 
नवीन औद्योधगक क्षेत्राच्या स्थापनेसाठी भसूींपादनाची प्रफक्रया सरुू 
करण्याबाबत मा.उद्योग मींत्री याींनी उद्योग ववभागास आदेमशत केले आहे,   
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानसुार 
परभणी जजल््यातील मौज े बाभळूगाव, उजळींबा व आींबामशवार या दठकाणी 
महाराषर औद्योधगक ववकास महामींडळाच े औद्योधगक क्षेत्र स्थापन 
करण्याच्या अनषुींगाने भसुींपादन, ननधी, भखूींड ववक्री इ. बाबी ववचारात घेऊन 
कोणती कायलवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सभुाष देसाई : (१) होय, हे खरे आहे.  
(२) व (३) होय, हे खरे आहे.  
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 म.औ.वव. महामींडळाचे परभणी औद्योधगक क्षते्र हे पणूलपणे ववकमसत 
झाल्याने तथेील स्थाननक उद्योजकाींची जागचेी गरज व लोकप्रनतननधी याींची 
औद्योधगक क्षते्राची मागणी लक्षात घेता, शासनाच्या मींजूरीनींतर अनत. 
परभणी औद्योधगक क्षते्रासाठी मौजे बाभळुगाींव येथील २६४.०२ हे.आर व मौजे 
उजळींबा येथील ४३८.०३ हे.आर असे एकूण ७०२.०५ हे.आर क्षते्रास मऔवव 
अधधननयम, १९६१ अन्वये प्रकरण ६ च्या तरतदूी ददनाींक ०७/०२/२०११ रोजी 
लाग ूकरण्यात आलेल्या आहेत. 
 तद्नींतर सदर क्षेत्राची कलम ३२(२) ची अधधसचूना ददनाींक 
१९/०७/२०१२ रोजी राजपत्रात प्रमसध्द करण्यात आली आहे. दरम्यानच्या 
काळात मौजे उजळींबा येथील शतेकऱयाींनी सींयकु्त मोजणीस ववरोध केल्यामळेु 
केवळ मौजे बाभळुगाींव येथील २६४.०२ हे.आर क्षेत्राची सींयकु्त मोजणी पणूल 
झालेली आहे. 
 सदर क्षेत्रातील सींपाददत जममनीच्या दराववषयी जजल्हाधधकारी, परभणी 
याींनी प्रस्ताववत केलेला २५.५२ लक्ष प्रती हेक््र दराच्या मींजुरीबाबत ददनाींक 
२७/१२/२०१८ रोजी झालले्या उच्चाधधकार सममतीच्या ९९ व्या बठैकीमध्ये 
प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता. परभणी औद्योधगक क्षते्राचा दर २४५ प्र.चौ.मी. 
ववचारात घेता, सदर भसूींपादन व्यवहायल नाही. मात्र, जर एखादी कीं पनी 
प्रस्ताववत औद्योधगक क्षते्राचे पणूल क्षेत्र खरेदी करण्यास लेखी सींमती देत 
असेल तर म.औ.वव.महामींडळाच्या ननयमाप्रमाणे भसूींपादन खचल व प्रशासकीय 
खचल इतकी रक्कम आकारुन सदर कीं पनीस Pass Through पध्दतीने 
हस्ताींतरण करावे या अ्ीसह रुपये २५.५२/- लक्ष प्रती हेक््र या दराने 
भसूींपादन करण्यास उच्चाधधकार सममतीने मान्यता ददलेली आहे. 
 त्यानसुार सदर प्रस्ताववत परभणी औद्योधगक क्षते्राची काही 
कीं पन्याींनी पाहणी केली आहे. परींतु, अद्याप कोणताही अींनतम प्रनतसाद प्राप्त 
नाही.  
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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सामाजर्ि न्याय विभागाच्या समार्िायच महाविद्यालयाांतील मशक्षि ि 
मशक्षिेतर िमचचाऱयाांच्या िेतनाबाबत 

  

(६) * १२१५१ श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.विर्य ऊफच  भाई 
धगरिर, डॉ.पररणय फुिे, श्री.प्रिीण दटिे, श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.रमेश 
िराड, डॉ.रणजर्त पाटील : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ११२१९ ला हदनाांि      
२८ डडसेंबर, २०२१ रोर्ी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय सामाजर्ि 
न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील सामाजजक न्याय ववभागाच्या अखत्याररत ५१ समाजकायल 
महाववद्यालये सींचामलत असनू, त्यामध्ये ५५९ मशक्षक व ७०८ मशक्षकेतर 
कमलचारी असे एकूण १२६७ मशक्षक व मशक्षकेतर कमलचारी कायलरत असनू 
त् याींना दरमहा ननयममत वेतन अदा केल ेजात नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर समाजकायल महाववद्यालये उच्च व तींत्र मशक्षण 
ववभागाकड े हस्ताींतरीत करण्याची मागणी शासनाकड े ववववध मशक्षक 
सींघ्नाींनी ननवेदने देवनू तसेच नागपरू ववभागाच े मशक्षक जनप्रनतननधीींनी 
सभागहृात सींववधाननक आयधुाींचा उपयोग करून अनकु्रमे ददनाींक १ जानेवारी, 
२०२१ व ददनाींक १५ जानेवारी, २०२१ रोजी वा त्यासमुारास केली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्यात साधारणत: मशक्षकाींची १६७ व मशक्षकेतर कमलचाऱयाींची 
२८९ अशी एकूण ४५६ पदे ररक्त असनू, सदर पदे भरण्याची प्रफक्रया 
ववद्यापीठ स्तरावर सरुु असनू बहुताींश पदे बब ींद ू नामावलीप्रमाणे भरण्याची 
प्रफक्रया केली जाणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, ददनाींक २९ जानेवारी, २०२१ रोजी ननगलममत केलले्या शासन 
ननणलयाच्या अनषुींगाने राज्यातील समाजकल्याण महाववद्यालयातील 
मशक्षकेतर कमलचाऱयाींना सातव्या वेतन आयोगानसुार सधुाररत वेतन देण्याची 
प्रफक्रया सरुु झाली असनू, २-३ जजल्हयाींमधील मशक्षकेतर कमलचाऱयाींना सातव्या 
वेतन आयोगानसुार सधुाररत वेतन देण्यात आले असनू, उवलररत जजल्हयाींतील 
मशक्षकेतर कमलचाऱयाींना सातवा वेतन आयोग देण्याची प्रफक्रया सरुु आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
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(५) असल्यास, सदर प्रकरणी चौकशी करुन शासन ननणलयामधील सेवाथल 
प्रणालीसींदभालतील त्रु् ी दरु करुन, ववदहत ददनाींकास सातव्या वेतन आयोगासह 
सवाांचे वेतन ननयममत अदा करण्याच्यादृष्ीने कोणती कायलवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.धनांर्य मुांड े: (१) नाही, हे खरे नाही. 
(२) समाजकायल महाववद्यालये उच्च व तींत्र मशक्षण ववभागाकड े हस्ताींतरीत 
करण्याच्या मागणीबाबतची ननवेदने वेळोवेळी ववववध सींघ्नाींकडून प्राप्त 
झाली आहेत. 
(३) ववत् ववभागाचा शासन ननणलय ददनाींक ०४/०५/२०२० अन्वये पदभरतीवर 
घातलेल्या ननबांधाींमळेु सद्य:जस्थतीमध्ये आयकु्तालय स्तरावर कोणत्याही 
प्रकारच्या नवीन पदभरतीस मान्यता फकीं वा ना-हरकत देण्यात येत नाही. 
(४) व (५) राज्यातील सवल समाजकल्याण महाववद्यालयातील मशक्षकेतर 
कमलचाऱयाींना ददनाींक २९ जानेवारी, २०२१ च्या शासन ननणलयाप्रमाणे सातव्या 
वेतन आयोगानसुार सधुाररत वेतन अदा करण्यात येत आहे. 
(६) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
  
रायगड जर्ल््यातील अमलबाग, पेणसह इतर तालकु्यातील खारबांहदस्त 

बांधाऱयाांची दरुुस्ती िरण्याबाबत 
  

(७) * १२२०३ श्री.र्यांत पाटील : सन्माननीय खार र्ममनी वििास मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रायगड जजल््यातील अमलबाग, पेण व इतर तालकु्यातील खारेपा् 
भागातील बहुताींश भातशतेी ही समदु्र व खाडी फकनारी असनू खारेपा् 
भागातील भात शतेीत समदु्राचे खारे पाणी मशरु नये याकररता बाींधण्यात 
आलेले बहुताींश खारबींददस्त बींधारे उधाणाच्या भरतीच्या पाण्यामळेु नादरुुस्त 
झालेले आहेत, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर नादरुूस्त बींधाऱयाींमळेु समदु्राचे खारे पाणी शते जममनीत 
मशरल्यामळेु, जममनी क्षारयकु्त होत असनू भात शतेीचे मोठ्या प्रमाणावर 
नकुसान होऊन उत्पन्नातही घ् होव ूलागली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने प्रनतवषी रायगड जजल््यातील अमलबाग, पेणसह इतर तालकु्याींतील 
खारेपा् भागातील भातशतेीचे नकुसान झालेल्या शतेकऱयाींना नकुसान भरपाई 
देण्याबाबत तसेच सदर खारेपा् भागातील खाडी फकनारी असणाऱया बींधाऱयाींची 
दरुुस्ती करण्याच्यादृष्ीने कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.विर्य िडटे्टीिार : (१) होय. अींशत: खरे आहे.  
 सततची उधाणे, अनतवषृ्ी तसेच सन २०२० व २०२१ च्या 
पावसाळयात अनतवषृ्ीमळेु तसेच ननसगल चक्रीवादळ व तोक्त ेचक्रीवादळामळेु 
खारभमूी योजनाींना मोठ्या खाींडी पडणे, उघाडीींच्या दरवाजाींच े व उघाडीच े
नकुसान होऊन पनु:प्रावपत क्षेत्रामध्ये समदु्राचे पाणी घसुणे, वपकाींचे नकुसान 
होणे, याबाबत समस्या उद् भवत आहेत. ननधीच्या उपलब्धतनेसुार उधाणे, 
अनतवषृ्ी, चक्रीवादळे यामळेु बाींधाच्या होणाऱ या नकुसानीची, तातडीच्या 
दरुुस्तीची कामे हाती घेऊन क्षेत्र बाधधत होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात 
येत आहे.  
(२) होय, अींशत: खरे आहे.  
(३) जजल्हाधधकारी, रायगड याींनी भातवपकाच्या झालेल्या नकुसानीचे पींचनामे 
वेळोवेळी केल्याचे त्याींच्या ददनाींक ०४/०३/२०२२ च्या पत्रान्वये कळववले आहे. 
 कायमस्वरुपी उपाययोजना म्हणून सद्य:जस्थतीत रायगड 
जजल््यातील अमलबाग, पेण तालकु्यासह इतर तालकु्यातील खारेपा् 
भागातील खाडी फकनारी असणाऱ या बींधाऱ याची “४४०२, मळू बाींधकामे” या 
लेखाशीषाांतगलत नतुनीकरणाची कामे मोठ्या प्रमाणावर हाती घेण्याचे ननयोजन 
केले आहे. पेण तालकु्यातील जुई-धमकडी व उरण तालकु्यातील साई 
खारभमूी योजना या योजनाींची नतुनीकरणाची कामे भौनतकदृषट्या पणूल झाली 
आहेत.  
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 तसेच सद्य:जस्थतीत राषरीय चक्रीवादळ आपत्ी ननवारण 
प्रकल्पाींतगलत नारवेल बेनवले खारभमुी योजना, ता.पेण व काचली वप्कारी 
खारभमुी योजना, ता.अमलबाग या दोन योजनाींची कामे प्रगतीपथावर असनू 
“४४०२ मळू बाींधकामे” या लेखामशषाांतगलत माणकुळे, सोनको्ा हामशवरे 
ता.अमलबाग या योजनेची कामे प्रगतीपथावर आहेत. तसेच रोहा, म्हसळा, 
श्रीवधलन या तीन तालकु्यातील वावे-पो्ग,े बानमुररयम, शणेवई-पाबळ, 
कुडगाव-हरवीत, काींदळवाडा (जुनी) या ५ योजनाींच्या नतुनीकरणाच्या कामाींना 
प्रशासकीय मान्यता व लाक्षणणक अनदुान मींजूर झाले असनू ननववदा प्रफक्रया 
प्रगतीपथावर आहेत. 
 शासन ननणलय, जलसींपदा ववभाग क्रमाींक खाभयूो २०१९/ (३०/२०१९)/ 
खारभमूी, ददनाींक ०४/०३/२०२२ अन्वये खारभमूी ववकास योजनाींचे आधथलक 
मापदींड सधुाररत करण्यात आले आहेत. अमलबाग तालकु्यातील शहाबाज, 
धेरींड, धाक्ापाडा शहापरू व मनोरींजन तसेच मरुुड तालकु्यातील वळके 
सानतड,े अमलबाग तालकु्यातील ११, पेण तालकु्यातील १५, माणगाींव 
तालकु्यातील १, महाड तालकु्यातील १, रोहा तालकु्यातील ३, मरुुड 
तालकु्यातील १, म्हसळा तालकु्यातील ५, श्रीवधलन तालकु्यातील ३, अशा 
एकूण ४० खारभमूी योजनाींची नतुनीकरणाींची कामे सन २०२२-२०२३ या 
आधथलक वषालत उपलब्ध अनदुानातनू हाती घेण्याचे ननयोजन केले आहे.  
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
  
रामटेि (जर्.नागपूर) शहराला एिाजममि ऊर्ाच वििास योर्नेतांगचत 

िीर् पुरिठा िरण्याबाबत 
 

 (८) * १२७७५ श्री.अमभजर्त िांर्ारी : सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) कें द्र शासनाच्या एकाजत्मक ऊजाल ववकास योजनेतींगलत राम्ेक 
(जज.नागपरू) शहराला कायमस्वरुपी अखींडडत वीज परुवठा उपलब्ध व्हावा या 
उदेशाने शहराच्या सवल भागात भमूमगत केबल ्ाकण्यासाठी रुपये ६ को्ी १५ 
लाख मींजूर करण्यात आले आहेत, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सन २०१७ मध्ये सदर मींजूर रक्कम महाराषर राज्य ववदयतु 
ववतरण कीं पनी मल., च्या राम्ेक उपववभागाला अदा करण्यात आली आहे,   
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, एकाजत्मक ऊजाल ववकास योजनेतींगलत राम्ेक (जज.नागपरू) 
येथे भमूमगत केबल ्ाकण्यासाठी कीं त्रा्दाराला वारींवार मदुतवाढ देवनूही, 
सदर काम अपणूल आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदर काम तातडीने 
पणूल करण्याच्यादृष्ीने तसेच काम अपणूल ठेवल्यामळेु सींबींधधत कीं त्रा्दारावर 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. नननतन राऊत : (१) हे खरे आहे. 
 कें द्र शासनाच्या एकाजत्मक ऊजाल ववकास योजनेंतगलत राम्ेक 
शहरासाठी रुपये ६.१७ को्ी इतक्या रकमेची कामे मींजूर करण्यात आली 
आहेत. 
(२) नागपरू ग्रामीण मींडळ अींतगलत राम्ेक उपववभागाींतगांत प्रस्ताववत रुपये 
६.१७ को्ी रक्कम महाववतरण कीं पनीस प्राप्त झाली होती. त्याचा कायालदेश 
मे. धनलक्ष्मी इलेक्रीकल्स, नवी मुींबई या कीं त्रा्दारास देण्यात आला आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
 कीं त्रा्दाराकडून ननववदेअींतगलत उच्चदाब व लघदुाब वादहनी भमूमगत 
करण्याचा समावेश असनू, मींजूर करण्यात आलेल्या कामामध्ये सदर काम 
ददनाींक २७/०१/२०२१ रोजी पणूल करण्यात आले आहे. 
(४) सदर कीं त्रा्दारास ननववदा अ्ी व शतीनसुार वेळेत कामे पणूल न 
केल्यामळेु रुपये ९९,८१,०२७ /- एवढा दींड आकारण्यात आला आहे.  
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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मौरे् नतिसा (जर्.अमरािती) सह राज्यामध्ये मुलीांची  
िसतीगहेृ उभारण्याबाबत  

  

(९) * १२३२९ श्री.प्रविण पोटे-पाटील : सन्माननीय सामाजर्ि न् याय मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात तसेच मौज े नतवसा (जज.अमरावती) येथे मलुीींचे वसनतगहृ 
बाींधण्यास शासनाने मींजूरी ददली असनू, सदर वसतीगहृासाठी जागा उपलब्ध 
नसल्याच ेमाहे डडसेंबर, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशलनास आले आहे,   
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने राज्यातील अमरावतीसह इतर जजल््यात मलुीींच े
वसनतगहृ बाींधण्याकररता जागा उपलब्ध करुन ननधीची तरतदू करण्याच्या 
दृष्ीने कोणती कायलवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.धनांर्य मुांड े: (१) हे खरे नाही.  
 मौजे नतवसा, जज.अमरावती येथील मागासवगीय मलुीींचे शासकीय 
वसनतगहृ सद्य:जस्थतीमध्ये भाडतेत्वावर घेण्यात आलेल्या इमारतीमध्ये 
कायलरत आहे. जजल्हाधधकारी, अमरावती याींच्या ददनाींक ०५/०७/२०२१ च्या 
आदेशान्वये मौजे नतवसा येथील ०.९१ हेक््र जममनीपकैी ०.५१ हेक््र जमीन 
सदर वसतीगहृाचे इमारत बाींधकाम करण्याकररता उपलब्ध करुन देण्यात 
आलेली असनू, सदर जममनीचा ७/१२ सामाजजक न्याय ववभागाच्या नावाने 
करण्यात येत आहे. तसेच, प्राप्त जागेवर वसतीगहृाींचे शासकीय इमारतीींच े
बाींधकाम करण्याबाबतचे अींदाजपत्रक सादर करण्याबाबत सावलजननक बाींधकाम 
ववभागास कळववण्यात आले आहे. सदर अींदाजपत्रक प्राप्त होताच पढुील 
कायलवाही करण्यात येईल. 
(२) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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राज्यातील िापसाला योग्य हमीभाि ममळण्याबाबत 
 

 (१०) * १२८१९ श्री.रार्शे राठोड : सन्माननीय पणन मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात कापसाचा हींगाम सरुु झाला असनू, कापसाला योग्य हमीभाव 
ममळण्यासाठी कापसाची ववक्री भारतीय कापसू महामींडळालाच (सीसीआय) 
करावी अशी कापसू उत्पादक शतेकऱयाींनी मागणी केली आहे तसेच शासनाने 
कापसू पणन महासींघाची सन २०२१-२०२२ करीता भारतीय कपास ननगम मल. 
(CCI) याींचे उपअमभकताल म्हणून ननयकु्ती करण्याकररता कें द्र शासनाकड े
मशिारस केलेली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त मागणीची नोंद घेऊन शासनाने कापसू उत्पादक 
शतेकऱयाींच्या कापसाला योग्य हमीभाव ममळावा यासाठी कोणत्या 
उपाययोजना केल्या आहेत, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, त्यानषुींगाने कापसू पणन महासींघाची उपअमभकताल 
म्हणून ननयकु्ती करणेबाबत तसेच कापसू उत्पादक शतेकऱयाींच्या मागण्या 
पणूल करण्याबाबत व कापसाला योग्य हमीभाव ममळावा यादृष्ीने कोणती 
कायलवाही केली वा करण्यात येणार आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.शामराि ऊफच  बाळासाहेब पाटील :  (१), (२) व (३) कें द्र शासनाच ेमखु्य 
अमभकताल भारतीय कपास ननगम मल. (C.C.I.) याींचे उपअमभकताल म्हणून 
महाराषर राज्य सहकारी कापसू उत्पादक पणन महासींघाची ननयकु्ती 
करण्याकररता कें द्र शासनाच्या वस्त्रोद्योग मींत्रालयास ददनाींक ०८/०९/२०२१ 
च्या पत्रान्वये ववनींती करण्यात आली आहे. तथावप, भारतीय कपास ननगम 
मल. याींच े उपअमभकताल म्हणून कें द्र शासनाने राज्याच्या कापसू पणन 
महासींघाची अद्याप ननयकु्ती केली नाही. 
    दर वषी कें द्र शासनाकडून कापसाला फकमान आधारभतू दर घोवषत केला 
जातो. चाल ू हींगाम २०२१-२०२२ करीता FAQ दजालच्या कापसासाठी कें द्र 
शासनाने रुपये ६०२५ प्रनत जक्वी्ं ल इतका हमी दर (MSP) घोवषत केला 
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आहे. सध्या खुल्या बाजारात कापसाचे दर हे वर नमदू केलेल्या फकमान हमी 
दरापेक्षा जास्त आहेत. पररणामी फकमान हमी दराने कापसू ववक्रीकड े
शतेकऱयाींचा कल नाही.  
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

राज्य िीर् ननयामि मांडळाच्या िीर् दर िपातीच्या आदेशाबाबत 
  

(११) * ११९९८ श्री.अांबादास दानिे, डॉ.सधुीर ताांबे, डॉ.िर्ाहत ममर्ाच, 
श्री.अमभजर्त िांर्ारी : सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) राज्यातील तसेच औरींगाबाद जजल््यातील उद्योगाींसाठी वीज ननयामक 
मींडळाने वीज दरात एक रुपया कमी करण्याच े आदेश देऊन एक वषालचा 
कालावधी होवनूही अदयाप उक्त आदेशाची अींमलबजावणी झाली नसल्याचे 
माहे जानेवारी, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशलनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने राज्य वीज ननयामक मींडळाने काढलेल्या आदेशाची 
अींमलबजावणी करण्याच्या दृष्ीने कोणती कायलवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

डॉ. नननतन राऊत : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

राज्यातील हलबा समार्ाला र्ात िैधता प्रमाणपत्रासाठी येत  
असलेल्या अडचणीांबाबत 

  

(१२) * १२६२२ श्री.प्रिीण दटिे, श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय आहदिासी 
वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यात अनसुधूचत जमातीतील हलबा समाजाकररता क्षेत्र बींधन 
घ्नादरुुस्ती झाल्यानींतरही जात वधैता प्रमाणपत्राींसाठी अडचणी येत 
असल्याच ेमाहे डडसेंबर, २०२१ रोजी वा त्यादरम्यान ननदशलनास आल ेआहे,   
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, क्षेत्र बींधन ह्वण्याबाबतची घ्नादरुुस्ती १९७६ प्रमाणे हलबा 
जमातीला सन १९७६ नींतरचा परुावा गहृीत धरून जात वधैता प्रमाणपत्र 
देण्यात याव,े अशी मागणी लोकप्रनतननधीींनी लेखी ननवेदनाद्वारे माहे 
जानेवारी, २०२२ रोजी वा त्यासमुारास मा.आददवासी ववकास मींत्री याींच्याकड े
केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने हलबा समाजाच्या जात पडताळणी सींदभालतील 
समस्याींचे ननराकरण करण्याच्यादृष्ीने कोणती कायलवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
अॅड. िे.सी.पाडिी : (१) व (२) अशा आशयाचे ननवेदन प्राप्त झाले आहे 
(३) भारतीय सींववधानाच्या अनचु्छेद ३४२ खालील महाराषर राज्यातील 
क्षेत्रासींबींधात ददनाींक ६ सप् े्ंबर, १९५० रोजीच्या राषरपतीींच्या पदहल्या 
आदेशात आणण त्यानींतर महाराषर राज्याच्या बाबतीत सींसदेने वेळोवेळी 
सधुारणा केलेल्या अनसुधूचत जमातीच्या याद्या सधूचबध्द केलेल्या आहेत. 
 महाराषरामध्ये अनसुधूचत जाती, अनसुधूचत जमाती, ववमकु्त जाती, 
भ्क्या जमाती, इतर मागासवगल व ववशषे मागास प्रवगल (जातीचे प्रमाणपत्र 
देण्याच े व त्याच्या पडताळणीच े ववननयमन) अधधननयम, २००० (२००१ चा 
क्र.२३) लाग ू केलेला आहे. तसेच या अींतगलत महाराषर अनसुधूचत जमातीच े
प्रमाणपत्र (देण्याच ेव त्याच्या पडताळणीचे ववननयमन) ननयम, २००३ तयार 
केलेले आहेत. सदर अधधननयमातील /ननयमातील तरतदूी या सवल अनसुधूचत 
जमातीींना लाग ू आहेत. ननयमातील तरतदूीनसुार अजलदाराने अनसुधूचत 
जमातीच्या अधधसचूनेच्या ददनाींकापवूी अनसुधूचत जमातीबाबत फकीं वा 
ननवासाच्या सवलसाधारण दठकाणाबाबतचा परुावा सादर करणे आवश्यक आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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र्ळिोट (जर्.लातूर) येथे महावितरणच ेउपविभागीय िायाचलय  
सुरु िरण्याबाबत 

  

(१३) * ११८७६ श्री.सनतश चव्हाण, श्री.अमरनाथ रार्ूरिर, श्री.विक्रम िाळे : 
सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) जळको् (जज.लातरू) तालकु्याची ननममलती सन १९९९ साली करण्यात 
आली असनू, सदर तालकुा शकै्षणणक, कृषी व उ़द्योग/व्यापारात अग्रेसर 
असनू तसेच  तालकु्याच्या ननममलतीस २३ वषालचा कालावधी होवनूही जळको् 
येथे अद्याप महाववतरणच े उपववभागीय कायाललय स्थापन करण्यात आलेले 
नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महाववतरणचे उपववभागीय कायाललय जळको् येथ े
नसल्यामळेु शतेकरी, व्यापारी याींना ननववदा व देयक दरुुस्ती इ. कामाींसाठी 
मशरुर ताजबींद येथ ेजावे लागत असल्यामळेु गावकऱयाींची गरैसोय होत असनू 
त्याींना आधथलक अडचणीींनाही सामोरे जावे लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, महाववतरणचे उपववभागीय कायाललय जळको् (जज.लातरू) येथे 
सरुु करणेसाठीचा प्रस्ताव सींबींधधत ववभागाने वरीषठ कायाललयाकड े पाठवला 
असनू उक्त प्रस्ताव अद्यापही प्रलींबबत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन जळको् (जज.लातरू) 
येथे महाववतरणचे उपववभागीय कायाललय तातडीने सरुु करण्याबाबत कोणती 
कायलवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
डॉ. नननतन राऊत : (१) हे खरे आहे. 
     जळको् तालकु्यातील मशरुर ताजबींद येथ े महाववतरणच े उपववभागीय 
कायाललय कायलरत आहे. 
(२) हे अींशत: खरे आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
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 ग्रामीण उपववभागीय कायाललय ववभाजनाकररता ६०,००० इतकी वीज 
ग्राहक सींख्या व ग्रामीण उपववभागीय कायाललये ननममलतीसाठी फकमान ३०,००० 
इतकी वीज ग्राहक सींख्या असणे आवश्यक आहे. नवीन उपववभागीय 
कायाललय ननमालण करण्याकररताचा ननकष, जळको् उपववभागीय कायाललय 
सद्य:जस्थतीत पणूल करत नसल्याचा ननषकषल महाववतरणने काढला आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

 

राज्य शासिीय सेिेतील इतर मागासिगीयाांची  
ररक्त पदे भरण्याबाबत 

 

(१४) * १२०५४ श्री.विलास पोतनीस : सन्माननीय इतर मागास बहुर्न 
िल्याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्य शासनाच्या सेवेत इतर मागासवगीयाींची ग् ‘अ’ त ेग् ‘ड’ या 
सींवगालतील एकूण १ लाख ९२ हजार ७१८ पदे मींजूर असनू, त्यापकैी ३९ हजार 
१८० पदे सद्य:जस्थतीत ररक्त असल्याची बाब ददनाींक ८ जानेवारी, २०२२ 
रोजी वा त्या समुारास ननदशलनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, इतर मागासवगल बहुजन कल्याण ववभागासाठी ८०८ पदे मींजूर 
केली असनू त्यापकैी अनेक पदे ररक्त आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने राज्य शासनाच्या सेवेतील इतर मागासवगीयाींची ग् ‘अ’ त े‘ड’ या 
सींवगालतील तसेच इतर मागासवगल बहुजन कल्याण ववभागातील ररक्त पदे 
तातडीने भरण्याबाबत शासनाने कोणती कायलवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.विर्य िडटे्टीिार : (१) अींशत: खरे आहे. राज्य शासकीय सेवेतील 
(शासकीय व जजल्हापररषदा कमलचारी) सवल सींवगालतील ग् अ त े ड मधील 
ददनाींक ३१/१२/२०१९ अखरे एकूण १०,९९,१०४ पदे मींजूर असनू एकूण 
२,००,१९३ पदे ररक्त आहेत. 
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(२) अींशत: खरे आहे. शासन ननणलय, इतर मागास बहुजन कल्याण ववभाग, 
ददनाींक १४/०१/२०२१ अन्वये ववभागाच्या क्षेबत्रय कायाललयाींच्या आस्थापनेवरील 
एकूण ८०८ पदाींचा सधुारीत आकृनतबींध मींजूर करण्यात आला आहे. तसेच, 
यापवुी मींजूर करण्यात आलेल्या ‘प्रकल्प अधधकारी’ सींवगालतील १३ पदाींचा 
समावेश सधुाररत आकृनतबींधामध्ये करण्याबाबतची कायलवाही सरुु आहे. मींजूर 
आकृनतबींधानसुार सींचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण सींचालनालय, पणेु 
या कायाललयासाठी एकूण ६९ पदे मींजूर असनू पकैी ननयममत स्वरुपातील 
एकूण ५९ पदे व बा्यस्त्रोताद्वारे १० पदे मींजूर करण्यात आली आहेत. 
सद्य:जस्थतीत २६ पदे भरण्यात आली असनू उवलररत पदे ररक्त आहेत.  
 तसेच, प्रादेमशक उपसींचालक कायाललयाींसाठी एकूण ११९ पदे, जजल्हा 
स्तरावरील सहायक सींचालक कायाललयाींसाठी एकूण ६१२ पदे मींजूर असनू 
सदरहू कायाललये नव्याने सरुु करण्याची कायलवाही करण्यात येत आहे. राज्य 
मागासवगल आयोगास एकूण ०८ पदे मींजूर असनू २ पदे ररक्त आहेत.  
 मींजूर आकृनतबींधातील एकूण ८०८ मींजूर पदाींपकैी २९४ पदे सामाजजक 
न्याय व ववशषे सहाय्य ववभागाकडून इतर मागास बहुजन कल्याण 
ववभागाकड ेवगल होणार आहेत. 
(३) राज्य शासनाच्या प्रत्येक मींत्रालयीन प्रशासकीय ववभागाींकडून त्याींच्या 
अधधपत्याखालील कायाललयातील ररक्त पदाींचा आढावा घेण्यात येतो व ववत् 
ववभागाच्या पदभरतीचे धोरण ववचारात घेऊन ही पदे भरण्यासाठी महाराषर 
लोकसेवा आयोगाकड े मागणीपत्र पाठववल े जात े आणण जी पदे जजल्हा 
ननवडसममतीच्या/ प्रादेमशक व राज्यस्तरीय ननवड सममत्याींच्या अखत्याररतील 
आहेत, ती पदे भरण्याकररता सींबींधधत ववभागाींकडून जजल्हा ननवड सममती/ 
प्रादेमशक व राज्यस्तरीय ननवडसममत्याींना सधूचत केले जात.े 
 इतर मागास बहुजन कल्याण ववभागाच्या मींजूर आकृनतबींधानसुार 
पदभरतीसाठी सेवाप्रवेश ननयमाचा मसदूा सामान्य प्रशासन ववभागाच्या 
मान्यतसेाठी सादर करण्यात आला असनू सेवाप्रवेश ननयम तयार होऊन 
ननयममत पदभरती होईपयांत मींजूर पदे प्रनतननयकु्तीने तसेच बा्यस्त्रोताद्वारे 
भरण्याची कायलवाही करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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मौरे् िोळिेिाडी ि िोंडफणसिणे (ता.धचपळूण, जर्.रमनाधगरी) येथील 
प्रिल्पग्रस्ताांना पयाचयी र्मीन ममळण्याबाबत 

  

(१५) * ११८५५ श्री.सदामशि खोत : सन्माननीय मदत ि पनुिचसन मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौजे कोळकेवाडी व कोंडिणसवणे (ता.धचपळूण, जज.रत्नाधगरी) येथील 
अनकु्रमे ३५५ व ६८ असे एकूण ४२३ प्रकल्पग्रस्त कोयना जलववदयतु 
प्रकल्पाच्या चौथ्या ्प्प्यामळेु बाधधत झाल ेआहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकल्पग्रस्ताींना पयालयी जमीन ममळावी अशी शासनाकड े
मागणी करुनही, प्रकल्पग्रस्ताींना पयालयी जमीन ममळालेली नाही, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, चौकशीच्या अनषुींगाने सदरहू कोयना जलववद्यतु 
प्रकल्पामळेु बाधधत झालेल्या प्रकल्पग्रस्ताींना पयालयी जमीन तातडीने उपलब्ध 
करुन देण्याबाबत कोणती कायलवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विर्य िडटे्टीिार : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) कोयना जलववद्यतु प्रकल्प ्प्पा क्र.४ मधील प्रकल्पग्रस्ताींच े
आधथलक पनुवलसन ददनाींक ०४/०१/१९९६ व ददनाींक ०९/१२/१९९७ रोजीच्या 
शासन ननणलयानसुार करण्यात आले आहे. प्रकल्पग्रस्ताींनी सन २०१८ पवुी 
जममनीची मागणी केल्याचे ददसनू येत नाही. तद्नींतर प्रकल्पबाधधत 
शतेकऱयाींनी पयालयी जमीन ममळण्याबाबतची मागणी सन २०१८ पासनू केलेली 
आहे. 
 त्यानसुार कोयना जलववद्यतु प्रकल्प ्प्पा क्र.४ मधील 
प्रकल्पग्रस्ताींना पयालयी जमीन देण्यासींदभालत मागलदशलनपर प्रस्ताव ववभागीय 
आयकु्त, कोकण याींच्या कायाललयामािल त शासनास प्राप्त झालेला आहे. सदर 
प्रस्तावाच्या अनषुींगाने ननयमानसुार कायलवाही करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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मराठी विश्ििोष ननममचती मांडळाच्या लेखिाांच ेमानधन  
थकित असल्याबाबत 

  

(१६) * ११९७३ श्री.अमोल ममटिरी, श्री.शमशिाांत मश ांदे, श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.सनतश चव्हाण, श्री.सांर्य दौंड, श्री.अरुण लाड : सन्माननीय मराठी भाषा 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मराठी ववश्वकोष ननममलती मींडळासाठी नोंदी मलदहणाऱया लेखकाींना 
ममळणाऱया मानधनात अननयममतता असनू, अनेक लेखकाींना गत वषालपासनू 
मानधनच ममळाल ेनसल्याचे ददनाींक ३० डडसेंबर, २०२१ रोजी वा त्यासमुारास 
ननदशलनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्यासींदभालतील नोंदी कमीतकमी सातश े व जास्तीत जास्त 
दोन त ेअडीच हजार शब्दाींपयांत असनू, एका नोंदीसाठी लखेकाला २ रुपये 
ददले जात असनूही, लेखकाींच्या नोदीीं प्रमसध्द होत नसल्याच्या तक्रारी 
सींबींधधत लेखकाींनी केल्या असल्याचे ननदशलनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, यापवुीच्या कायलपध्दतीनसुार, लेखन व लेखकाींच्या नोंदी 
समन्वयकाींनी तपासनू झाल्यावर ववद्याव्यासींगीकड े पाठववल्या जात असनू 
त्याींच्या मान्यतनेींतरच नोंदी प्रमसध्दीसाठी पाठववल्या जात असत, परींत ु
मराठी ववश्वकोष ननममलती मींडळाच्या नवीन धोरणानसुार या पध्दतीत व्यत्यय 
आला असल्याचे माहे डडसेंबर, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशलनास आले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने लेखकाींना प्रलींबबत मानधन ममळण्याबाबत तसेच 
त्याींच्या नोंदी प्रमसध्द करुन व मराठी ववश्वकोष ननममलती मींडळाच्या नवीन 
धोरणात सधुारणा करण्याबाबत शासनाने कोणती कायलवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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 श्री.सभुाष देसाई : (१) अींशत: खरे आहे. 
 ववत् ववभागाच्या, क्र. सींकीणल २०२०/ प्र.क्र. ६/२०/कोषा-प्रशा-५, ददनाींक 
१२/११/२०२१ च्या शासन ननणलयानसुार कायाललयात सादर होणाऱया देयकाींची 
प्रदाने त्रयस्थ अदाता (मागणीदार, परुवठादार, कीं त्रा्दार, अनदुान प्राप्त 
सींस्था, कमलचारी फकीं वा शासनाच्या ववववध योजनाींच े लाभाथी) याींच्या बँक 
खात्यात थे्  करण्याबाबत आदेमशत केले आहे. त्यानसुार सींबींधधत लेखक-
समीक्षकाींचे बँक तपशील प्राप्त करण्याबाबतची कायलवाही करण्यात येत आहे. 
सींबींधधत लखेक-समीक्षकाींच े बँक तपशील प्राप्त झाल्यावर अधधदान व लेखा 
कायाललयात त्याींची अदाता नोंदणी करण्याची कायलवाही करण्यात येईल व 
त्यानींतरच नोंदीींच्या तपशीलानसुार सींबींधधताींच्या बँक खात्यात रक्कम थे् 
जमा करण्याची कायलवाही महाराषर राज्य मराठी ववश्वकोश ननममलती 
मींडळाकडून करण्यात येईल. 
(२) ववश्वकोश हा प्रादेमशक भाषते आहे. पण त्याचा दजाल आींतरराषरीय असला 
पादहजे. सींकेतस्थळावर प्रकामशत करावयाच्या नोंदीींमध्ये एकवाक्यता असणे, 
तसेच नोंदीींची सींख्या वाढववताना गणुात्मकतचेाही ववचार करणे आवश्यक 
आहे. त्यामळेु ज्ञानमींडळाींकडून आलेल्या नोंदी या दृष्ीने पनु्हा तपासण्यात 
येत असल्याने नोंदी प्रकामशत करण्याची प्रफक्रया मींदावल्यासारखी वा्त.े 
(३) केवळ नोंदीींच्या सींख्येला महत्व न देता, नोंदीची अचुकता, गणुवत्ा व 
ववश्वासाहलता या गोष्ीींना महत्व देऊन ज्ञानमींडळाींच्या नोंदीींचे कायाललयीन 
पातळीवर सींपादन करण्यात येत आहे. त्यामळेु स्वाभाववकपणे नोंदी प्रसाररत 
करण्याची प्रफक्रया थोडी मींदावली आहे. 
(४) सदरचे प्रलींबबत मानधनाचे देयक अधधदान व लखेाधधकारी कायाललयामध्ये 
सादर करण्याची कायलवाही सरुू आहे. नोंदी सींपाददत होऊन सींकेतस्थळावर 
प्रसाररत झाल्या की सींबींधधताींच े मानधन प्रथेप्रमाणे देण्यात येईल. त े
लवकरात लवकर देण्याची कायलवाही महाराष र राज्य मराठी ववश्वकोश ननममलती 
मींडळाकडून करण्यात येईल. 
(५) कोववड-१९ या साथीच्या रोगाच्या प्रादभूालवामळेु कायाललयीन मयालददत 
उपजस्थती, सावलजननक वाहतकू व्यवस्था, अनदुान यावर ननबांध असल्याने 
काही अींशी ववलींब झाला तरीही शक्य तवेढी देयके अदा करण्यात आलेली 
आहेत. 
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 लेखक, समीक्षकाींकडून प्राप्त झालले्या नोंदी तपासण्याची कायलवाही 
चाल ूआहे. तपासणीअींती नोंदी प्रकामशत झाल्यानींतर उवलररत प्रलींबबत देयके 
सींबींधधताींना अदा करण्यात येतील. 

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

धचांचोली (जर्.सोलापूर) येथील एमआयडीसीमधील भूखांडधारिाांनी  
निीन उद्योग सुरु िरण्याबाबत 

 (१७) * १२८२३ श्री.रणजर्तमसांह मोहहत-ेपाटील : सन्माननीय उद्योग मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) धचींचोली (जज.सोलापरू) येथील एमआयडीसीमध्ये २५० एकर जागा मशल्ल्क 
असनू काही उद्योजकाींनी नवीन उद्योग सरुु करण्यासाठी जागा घेऊन ठेवली 
आहे परींत,ु सदर जागेवर उद्योग सरुू केललेे नाहीत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, एमआयडीसीमध्ये भखूींडधारकाींना उद्योग सरुू करण्यासाठी ३ 
त े ५ वषालसाठी मदुत ददली जात े परींत,ु धच ींचोली (जज.सोलापरू) एमआयडीसी 
मधील भखूींडधारकाींची ३ त े ५ वषालची मदुत समाप्त झाली असनू १२० 
भखूींडधारकाींनी सदर जागेवर उद्योग सरुू केलेले नाहीत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने एमआयडीसीमध्ये ववदहत मदुतीमध्ये उद्योग सरुु न 
करणाऱया भखूींडधारकाींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.सभुाष देसाई : (१) होय, हे अींशत: खरे आहे. 
     सद्य:जस्थतीत धचींचोली औद्योधगक क्षेत्रामध्ये २०० एकर जागा वा्पास 
मशल्लक आहे. तथावप, सदर जागेमध्ये भखूींड आरेखनाची कायलवाही सरुु 
असनू आरेखनाची कायलवाही पणूल झाल्यानींतर मऔवव महामींडळाच्या प्रचमलत 
धोरणानसुार सदरचे भखूींड ई-ननववदा व प्राधान्य सदराखाली वा्पाची 
कायलवाही करण्यात येईल. 
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(२) होय, हे अींशत: खरे आहे. 
 धच ींचोली औद्योधगक क्षेत्रामध्ये ववदहत कालावधी सींपलेल्या १२६ 
भखूींडधारकाींना भखूींड ववकसीत न केल्याने मऔवव महामींडळाच्या 
ननयमानसुार कारणे दाखवा नो्ीस देण्यात आलले्या आहेत. 
 कोववड-१९ च्या प्रादभुालवाचा ववचार करता, अींनतम सींधी म्हणून 
प्रचमलत मदुतवाढ धोरणानसुार माचल, २०२० त ेआजममतीस ७२ भखूींडधारकाींना 
मदुतवाढ देण्यात आलेली आहे.  
(३) ववकास कालावधी सींपलेल्या १२६ भखूींडापकैी ४४ भखूींड महामींडळाच्या 
ताब्यात परत काढून घेण्यात आले आहेत. उवलररत भखूींडधारक             
हे महामींडळाच्या प्रचमलत मदुतवाढ धोरणामध्ये पात्र ठरत असल्यास योग्य 
त ेप्रस्ताव घेऊन मदुतवाढ देण्याची कायलवाही चाल ुआहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

डॉ. बाबासाहेब आांबेडिर याांची भाषणे ि साहहमय याांच े 
ग्रांथ प्रिामशत िरण्याबाबत 

  

(१८) * १२०१९ श्री.अरुण लाड : सन्माननीय उद्योग मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) डॉ. बाबासाहेब आींबेडकर याींच्या सादहत्याला मोठ्या प्रमाणात मागणी 
असनू डॉ. बाबासाहेब आींबेडकर याींचे लेखन व भाषणाच्या खींडाींच्या ९ लाख 
प्रती छापण्याचे शासनाने ठरववले असनू त्यासाठी ३७४ मे. ्न इतका कागद 
खरेदी करण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, गत ४ वषालत केवळ ३३ हजार ग्रींथाींची छपाई पणूल करण्यात 
आली असनू, मागणी तसा परुवठा या तत्वावर प्रती छापण्यात येत असल्याने 
खरेदी केलेला कागद वापराववना पडून आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासकीय मदु्रणालयातील यींत्र े जुनी झाली असल्याने तसेच 
अपऱुया कमलचारीवृींदामळेु डॉ. बाबासाहेब आींबेडकराींच्या सादहत्याींचे व भाषणाींच े
ग्रींथ छापण्यास ववलींब होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन डॉ. बाबासाहेब 
आींबेडकर याींची भाषणे तसेच त्याींनी मलदहलेले इतर सादहत्य याींच े ग्रींथ 
प्रकामशत करण्याबाबत कोणती कायलवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.सभुाष देसाई : (१) होय. 
 डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर चररत्र साधन े प्रकाशन सममती, मुींबई 
याींचेमािल त लेखन व भाषणे खींड क्र.१, ५, ९, ११, १६, १७ (भाग-१ इींग्रजी), 
१८ (भाग-१), १८ (भाग-२), १८ (भाग-३) मराठी प्रत्येकी १ लाख प्रमाणे ९ 
खींडाच्या ९ लाख प्रती पनुमुलद्रण छपाईबाबत ददनाींक २९/१२/२०१६ रोजी 
कळववले आहे. परींत ु मागणी पत्रातील खींडाींच्या छपाईची पतुलता प्रत्येकी 
२५,००० प्रतीींच्या ्प्प्याने छपाई करण्याचे कळववले आहे. सममतीने ददलेल्या 
सचुनेनसुार व शासकीय मदु्रणालयातील कागद साठा ठेवण्याकररता असणाऱया 
मयालददत जागेनसुार २५,००० प्रतीप्रमाणे एकूण ९ खींडाच्या २,२५,००० प्रतीसाठी 
रुपये ३,३०,११,९३३/- इतक्या रकमेचा ३७४ मे.्न कागद खरेदी करण्यात 
आला आहे. डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर खींड क्र. क्र.१, ५, ९, ११, १६, १७ (भाग-१ 
इींग्रजी),१८ (भाग-१), १८ (भाग-२), १८ (भाग-३) मराठी याींची एकूण 
१,२८,८१७ प्रतीींची छपाई करण्यात आली आहे. याकररता १२६.६६ मे.्न 
कागद वापरण्यात आला असनू उवलररत २४७.४४ म.े्न कागद शासकीय 
मदु्रणालयामध्ये सजुस्थतीत ठेवण्यात आला आहे 
(२) नाही. 
 सममतीने ददलेल्या सचुनेनसुार गत ४ वषालत डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर 
खींड क्र.१, ५, ९, ११, १६, १७ (भाग-१ इींग्रजी), १८ (भाग-१), १८ (भाग-२), 
१८ (भाग-३) मराठी या ग्रींथाींच्या छपाईकररता व शासकीय मदु्रणालयातील 
कागद साठा ठेवण्याकररता असणाऱया मयालददत जागेनसुार २५,००० प्रतीप्रमाणे 
एकूण ९ खींडाच्या २,२५,००० प्रतीसाठी रुपये ३,३०,११,९३३/- इतक्या रकमेचा 
३७४ मे.्न कागद खरेदी करण्यात आला. त्यानसुार उपरोक्त नमदू ग्रींथाींच्या 
एकूण १,२८,८१७ प्रतीींची छपाई करण्यात आली आहे. त्याकररता १२६.६६ 
मे.्न कागद वापरण्यात आला व उवलररत २४७.४४ मे.्न कागद मदु्रणालयात 
सजुस्थतीत जतन केला आहे. 
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(३) नाही. 
 डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर चररत्र प्रकाशन सममतीकडून अींनतम मान्यता 
झालेले खींड व पसु्तके ववक्रीसाठी राज्यातील सवल शासकीय ग्रींथागारात 
उपलब्ध आहेत. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर चररत्र प्रकाशन सममतीने छपाईस अींनतम 
मान्यता ददलेल्या खींडाच्या प्रती जनतसे उपलब्ध करुन देण्यात आले आहेत. 
तसेच जनतचे्या मागणीनसुार सवल शासकीय ग्रींथागारात वेळोवेळी “मागणी 
तसा परुवठा” या तत्वावर प्रती उपलब्ध करुन देण्यात येत आहेत. मागील ४ 
वषालत (२०१६-२०२१) डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर याींच्या रायद्ींग्ज अॅण्ड 
स्पीचेसच्या सादहत्याच्या १ त े ९ खींडाच्या एकूण १,२८,८१७ प्रतीची छपाई 
करण्यात आली असनू शासकीय ग्रींथागार मुींबई, पणेु, नागपरू, कोल्हापरू व 
औरींगाबाद येथ े ४८६५४ इतक्या प्रती ववक्री करण्यात आल्या आहेत. तसेच 
सन २०२१ पयांत २२८२५ प्रती पसु्तक स्वरुपात व ५७३३८ प्रती या बाींधणी 
स्वरुपात मशल्लक आहेत. तसेच उवलररत प्रतीची “मागणी तसा परुवठा” या 
तत्वावर शासकीय ग्रींथागारात उपलब्ध करून देण्यात येतात. अणखल भारतीय 
मराठी सादहत्य सींमेलन, नामशक येथे तीन ददवस झालेल्या आणण चैत्यभमूी 
दादर, मुींबई येथे ददनाींक ६ डडसेंबर, २०२१ रोजीच्या प्रदशलनामध्ये 
डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर चररत्र प्रकाशन सममतीकडून अींनतम मान्यता झालेल्या 
खींडाींची ववक्री करण्यात आली आहे. नामशक येथे १०१८ खींडाींची व चैत्यभमूी, 
दादर येथे ९९९ खींडाींची ववक्री झालेली आहे.  
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

िोिणात आपत्ती व्यिस्थापन िायचक्रम राबविण्याबाबत 
  

(१९) * १३४४४ अॅड.ननरांर्न डािखरे, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.प्रसाद लाड, 
डॉ.पररणय फुिे : सन्माननीय आपत्ती व्यिस्थापन मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
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(१) नसैधगलक आपत्ी आणण चक्रीवादळामळेु कोकण जजल््यातील फकनारपट््ी 
भागातील होणारे आधथलक नकुसान कमी करण्याबरोबरच जीववतहानी 
्ाळण्यासाठी कोकण आपत्ी व्यवस्थापन कायलक्रम राबववण्याचा महत्त्वपणूल 
ननणलय माहे सप् े्ंबर, २०२१ मध्ये राज्य मींबत्रमींडळाने घेतला आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकल्पासाठी रुपये ३२०० को्ीींची तरतदू केली असनू ४ 
वषालत ्प्प्या्प्प्याने हा ननधी खचल केला जाणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर उपाययोजनाींची अींमलबजावणी करण्यास सरुुवात झाली 
नसल्याचे माहे जानेवारी, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशलनास आले आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने प्रकल्पास तातडीने ननधी मींजूर करून कोकणातील सवल 
जजल््यात कोकण आपत्ी व्यवस्थापन कायलक्रमाची सरुुवात करण्याबाबत 
कोणती कायलवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.विर्य िडटे्टीिार : (१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
(३) व (४) १५ व्या ववत् आयोगाच्या मागलदशलक सचूनेनसूार आपत्ी 
सौम्यीकरणासाठी प्राप्त होणाऱया ननधीतनू रुपये २००० को्ी व राज्य 
योजनेतनू रुपये १२०० को्ी असे एकूण रुपये ३२०० को्ी ४ वषाांच्या 
कालावधीत उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. 
 सदर प्रकल्पातील कामे गणुवते्सह व ववदहत कालावधीत पणूल 
होण्यासाठी कें द्र व राज्य शासनाच्या १०० % मालकीच्या कीं पन्याींना सधूचबध्द 
करुन कामाचे वा्प करण्याबाबतची कायलपध्दती ननजश्चत करण्याबाबत 
कायलवाही करण्यात येत आहे.  
 सन २०२२-२०२३ या वावषलक योजनेत राज्य योजनेतनू प्राप्त झालेल्या 
ननयतव्ययातनू यासाठी तरतदू करण्यात आली आहे.  
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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गोरेगाि (पूिच), मुांबई येथील नियुग िो.ऑप.हौ.सोसायटीच्या 
पदाधधिाऱयाांविरुध्द िारिाई िरण्याबाबत 

  

(२०) * १३३८६ श्री.रमेश िराड : सन्माननीय सहिार मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) गोरेगाव (पवूल), मुींबई येथील नवयगु को.ऑप.हौ.सोसाय्ीच्या 
पदाधधकाऱयाींववरुध्द सदननकाधारकाींनी उपननबींधक सहकारी सींस्था, पी.ववभाग, 
मुींबई याींच्याकड े माहे जानेवारी, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान तक्रार दाखल 
केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सन २०१९ मध्ये सदर सोसाय्ीच्या सदननका क्रमाींक अ/४०७ 
मध्ये छत कोसळण्याची घ्ना घडली असनू, सींस्थचे ेउपववधी, २०१४ मधील 
कलम १५८(अ)(१७) नसुार सदर घरातील वधृ्द मदहलेने छत दरुुस्त 
करण्याबाबत सोसाय्ीकड े तक्रार अजालव्दारे तसेच वावषलक सवलसाधारण 
सभेमध्ये मागणी करुनही सोसाय्ीच्या पदाधधकाऱयाींनी कायलवाही केली 
नसल्यामळेु, सदर सदननकेचे छत कोसळून जीववतहानी होण्याची शक्यता 
ननमालण झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपननबींधक, सहकारी सींस्था, पी. ववभाग, मुींबई याींनी ददनाींक 
२८ जानेवारी, २०२२ रोजीच्या पत्रान्वये सदर सोसाय्ीच्या पदाधधकाऱयाींना 
सदननकेच्या छताची दरुुस्ती करुन देण्याबाबत आदेश पाररत करुनही 
कोणतीही कायलवाही करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त सोसाय्ीचे अींदाजे वावषलक उत्पन्न रुपये १९ लाख एवढे 
असनू सोसाय्ीच्या पदाधधकाऱयाींनी बनाव् देयके तसेच अवास्तव खचल 
झाल्याचे दाखवनू गरैव्यहार केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने आधथलक गरैव्यवहार करणाऱया नवयगु को.ऑप.हौ.सोसाय्ीच्या 
पदाधधकाऱयाींवर कारवाई करुन तक्रारदार मदहलेच्या घरातील छत तातडीने 
दरुुस्त करण्याबाबत कोणती कायलवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
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श्री.शामराि ऊफच  बाळासाहेब पाटील : (१) होय. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
(३) नाही. 
(४) नाही. अशा प्रकारची तक्रार अद्याप प्राप्त झालेली नाही. 
(५) सदर गहृननमालण सींस्थेच्या व्यवस्थापक सममतीला याप्रकरणी तातडीने 
कायलवाही करण्याचे ननदेश देण्यात आले असनू, सींस्थनेे याप्रकरणी प्राधान्याने 
काम करण्याचा ननणलय घेतला आहे. 
(६) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

राज्यात रमाई आिास ि प्रधानमांत्री आिास योर्नेंतगचत देण्यात 
येणाऱया अनुदानात तफाित असल्याबाबत 

  

(२१) * १३४०७ श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.विर्य ऊफच  भाई 
धगरिर, अॅड.ननरांर्न डािखरे, श्री.रामदास आांबटिर, डॉ.पररणय फुिे, 
श्री.प्रिीण दटिे, श्री.रमेश िराड, श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.महादेि र्ानिर : 
सन्माननीय सामाजर्ि न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यात रमाई आवास योजना व प्रधानमींत्री आवास योजना या 
योजनेंतगलत शहरी व ग्रामीण भागाींमध्ये देण्यात येणाऱया अनदुानात तिावत 
असल्याची बाब माहे जानेवारी, २०२२ च्या शवे्च्या सप्ताहात वा 
त्यादरम्यान ननदशलनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शहरी व ग्रामीण भागाींमध्ये घराींचे बाींधकाम करण्यासाठी 
येणारा खचल समान असनू, घरकुल योजनेच्या अनुदानात वाढ करण्याची 
मागणी अकोला जजल््यातील ववववध गावाींमधील सरपींचाींनी सभापती व 
ग्ववकास अधधकारी याींच्यामािल त मा.मखु्यमींत्री महोदयाींना ननवेदनाद्वारे 
केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदर ननवेदनाच्या 
अनषुींगाने कोणती कायलवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.धनांर्य मुांड े: (१) हे खरे आहे. 
 सामाजजक न्याय व ववशषे सहाय्य ववभाग शासन ननणलय ददनाींक 
०७/०१/२०१७ अन्वये रमाई आवास योजना (ग्रामीण) व रमाई आवास योजना 
(शहरी) या योजनाींचे अनदुानात प्रधानमींत्री आवास योजना (ग्रामीण व शहरी) 
या योजनेच्या धतीवर सधुारणा करण्यात आली आहे. त्यानसुार ग्रामीण 
(सवलसाधारण क्षेत्र) करीता १.२० लक्ष, ग्रामीण (डोंगराळ/नक्षलग्रस्त क्षेत्र)-१.३० 
लक्ष व शहरी क्षते्राकररता २.५० लक्ष (महानगरपामलका लाभाथी दहस्सा १०% 
तर नगरपामलका/ नगरपररषद/ नगरपींचायत लाभाथी दहस्सा ७.५%) असे 
अनदुान ननजश्चत करण्यात आलेले आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
 याबाबत प्रादेमशक उपायकु्त, समाज कल्याण, अमरावती याींनी प्रकल्प 
सींचालक, जजल्हा ग्रामीण ववकास यींत्रणा, अकोला याींचेसोबत चचाल केली 
असता, सदरचे ननवेदन ग्ववकास अधधकारी, पींचायत सममतीस पाठववण्यात 
आले नसल्याच े कळववले आहे. तसेच, सदरच े ननवेदन सहाय्यक आयकु्त, 
समाज कल्याण, अकोला याींच्या कायाललयास देखील प्राप्त नसल्याचे कळववल े
आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही.  

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

उसर (ता.अमलबाग, जर्.रायगड) पररसरातील प्रिल्पग्रस्त ि 
स्थाननिाांना नोिरीत सामािून घेण्याबाब त 

  

(२२) * १२१५९ श्री.र्यांत पाटील : सन्माननीय उद्योग मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) उसर (ता.अमलबाग, जज.रायगड) पररसरातील शतेकऱयाींच्या शकेडो एकर 
जममनी गेल इींडडया कीं पनीसाठी सन १९८४ मध्ये तु् पुींज्या स्वरूपात मोबदला 
देवनू सींपाददत करण्यात आल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, गेल कीं पनीने २४७ शतेकऱयाींना प्रकल्पग्रस्त असल्याच े
प्रमाणपत्र देवनू त्यापकैी २३ जणाींनाच कायमस्वरूपी नोकऱया ददल्या असनू 
अद्याप अनेक प्रकल्पग्रस्त नोकरीपासनू वींधचत रादहले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, गेल इींडडया कीं पनी बींद झाली असनू तथेे नव्याने पॉमलमेकर 
ही बॅग उत्पादन करणारी कीं पनी अजस्तत्वात आली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, पॉमलमेकर या कीं पनीत प्रकल्पग्रस्त व स्थाननकाींना नोकरीत 
सामावनू घेण्याबाबत कीं पनी प्रशासनाला शतेकऱयाींनी वारींवार ननवेदने ददली 
असतानाही कीं पनी प्रशासनातिे प्रकल्पग्रस्त शतेकऱयाींना नोकरीत सामावनू न 
घेता रोजगार ववभागामािल त सदर भरती करण्यात येणार आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने भमूमहीन व रोजगारापासनू वींधचत झालेल्या प्रकल्पग्रस्त 
शतेकऱयाींना व स्थाननकाींना नोकरीत समावनू घेण्याच्या दृष्ीने कोणती 
कायलवाही केली वा करण्यात येत आहे ? 
 
श्री.सभुाष देसाई : (१) हे खरे नाही. 
 उसर औद्योधगक क्षेत्रासाठी मौजे-मल्याण, कुणे, वळवली, खानाव, 
उसर, देवगड, अदोशी, घो्वड,े वावे येथील २१७.१८८ हे. आर. जमीन ददनाींक 
१०/०४/१९८१ रोजी अधधसधूचत करण्यात येवनू ववशषे भसूींपादन अधधकारी, 
अमलबाग याींचमेार्फल त सींपाददत करण्यात आली. सदर सींपादनापो्ी 
बाजारभावानसुार प्रनत हेक््री रुपये १,२०,०००/- एवढा मोबदला शतेकऱ याींना 
देण्यात आला. सदर मोबदला बाजारभावानसुार योग्य होता. यापकैी १३० हे. 
क्षेत्र ददनाींक ०१/०१/१९९५ रोजी ९५ वष े भाडपेट््ा कराराने तर, ५९.८९      
हे. आर. क्षेत्र ववस्ताररकरणासाठी ददनाींक २८/०१/२०२२ रोजी मे.गेल इींडडया 
मल. याींना वा्प करण्यात आले आहे. 
(२) मे.गेल इींडडया मल. याींचेसाठी जममनीच े सींपादन झाल्यानींतर महाराषर 
औद्योधगक ववकास महामींडळाने प्रमाणणत केल्यावर, प्रकल्पग्रस्त शतेकऱ याींना 
जजल्हाधधकारी कायाललयामार्फल त, प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे. 
कीं पनी व महामींडळासोबत झालेल्या प्राथममक करारनाम्यामध्ये प्रकल्पग्रस्त/ 
स्थाननकाींना त्याींच्या शकै्षणणक पात्रतनेसुार नोकरीत प्राधान्य देण्याची तरतदू 
आहे. यासींदभालत कीं पनीने कळववले आहे की, त्याींच्या कीं पनीत कें द्र शासनाने 
ननजश्चत केलेल्या भरती प्रफक्रयेनसुार, पारदशी पध्दतीने कमलचाऱ याींची भरती 
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करण्यात येत.े त्यानसुार, त्यात पात्रतनेसुार स्थाननक लोकाींचीही ननवड 
करण्यात आलेली आहे. उपलब्ध अमभलेख्यानसुार एकूण २६ स्थाननक 
प्रकल्पग्रस्त/ शतेकरी याींची ननयकु्ती करण्यात आली होती. त्यापकैी ३ 
कमलचारी ननवतृ् झाले आहेत. 
(३) व (४) मे.गेल इींडडया मल. उसर येथील घ्क जलु-ै२०१५ पासनू, अपरुा 
गॅस परुवठा या कारणाने, एलपीजी सींयींत्र उत्पादन बींद करण्यात आले आहे. 
तथावप, भारत सरकारकडून राषरीय प्रगती व स्थाननक ववकास या 
कारणाकररता एलपीजी सयींत्र ऐवजी पेरोकेममकल सयींत्र सरुु करण्याचा ननणलय 
घेण्यात आला असनू त्याची सन-२०२१ पासनू सरुुवात करण्यात आली आहे. 
येथे पॉमलमेकर ही बॅग उत्पादन करणारी कीं पनी अजस्तत्वात नाही. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

राज्यातील अनुसूधचत र्मातीच ेविद्याथी इांग्रर्ी माध्यमाांच्या  
शाळाांच्या मशक्षणापासून िांधचत असल्याबाबत 

  

(२३) * १३०५२ श्री.अमभजर्त िांर्ारी : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ६९९७ ला 
हदनाांि ५ माचच, २०२१ रोर्ी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय 
आहदिासी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील अनसुधूचत जमातीींच्या ववद्याथ्याांना इींग्रजी माध्यमाींच्या 
नामाींफकत ननवासी शाळाींमध्ये इयत्ा पदहली त ेइयत्ा बारावीपयांत मशक्षण देणे 
ही योजना शासन ननणलय ददनाींक २८ ऑगस््, २००९ अन्वये सन २००९-२०११ 
या शकै्षणणक वषालपासनू सरुु करण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर योजनेंतगलत आददवासी ववकास ववभागाच्या ठाणे, 
नामशक, अमरावती व नागपरू या चारही अपर आयकु्त कायलक्षेत्रातील प्रवेमशत 
अनसुधूचत जमातीच्या ववद्याथ्याांच्या इींग्रजी माध्यमाच्या खाजगी 
कायमस्वरुपी ववनाअनदुाननत तत्वावर असलेल्या शाळाींना शासन ननणलय 
ददनाींक १८ मे, २०१८ मधील ननकषाींच्या आधारे गणुाींकन करुन प्राप्त 
गणुानसुार शलु्क ननधालररत करण्यात आले होत,े हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, सदर योजनेद्वारे अनसुधूचत जमातीच्या ववद्याथ्याांना दजेदार 
मशक्षण ममळत असनू, अनसुधूचत जमातीच्या ववद्याथ्याांकडून उत्स्िुतल 
प्रनतसादही ममळाला होता परींत,ु गत दोन वषालपासनू सदर योजना बींद 
असल्यामळेु अनसुधूचत जमातीचे ववद्याथी सदर योजनेपासनू वींधचत आहेत 
तसेच उक्त इींग्रजी माध्यमाच्या नामाींफकत ननवासी शाळाींचे लखेापरीक्षण 
करण्यात आलेले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने सदर ननवासी शाळा पनु्हा सरुु करण्याबाबतचा ननणलय घेवनू 
त्यासाठी लागणाऱया ननधीची तरतदू करण्याबाबत कोणती कायलवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
 

अॅड. िे.सी.पाडिी : (१) हे खरे आहे.  
(२) हे खरे आहे. 
(३) अींशत: खरे आहे. 
 “कोववड-१९” या सींसगलजन्य साथीच्या प्रादभूालवामळेु नामाींफकत ननवासी 
शाळाींमध्ये इयत्ा १ ली व इयत्ा २ री मध्ये नव्याने ववद्याथी प्रवेमशत 
करण्यास तसेच नव्याने नामाींफकत शाळा ननवडीस सन २०२०-२०२१ या एक 
शकै्षणणक वषाांपरुती स्थधगती देण्यात आली होती. 
 “कोववड-१९” या सींसगलजन्य साथीच्या प्रादभुालवामळेु शालेय मशक्षण 
ववभागाने ननगलममत केलेल्या ववववध पररपत्रकानसुार नामाींफकत ननवासी इींग्रजी 
शाळाींमध्ये प्रवेमशत असलेल्या अनसुधूचत जमातीच्या ववद्याथ्याांना ऑनलाईन 
पध्दतीने तसेच ऑिलाईन पध्दतीने मशक्षण देण्यात आले आहे.  
 सन २०१९-२०२० मध्ये मींजूर एकूण १७२ नामाींफकत ननवासी 
शाळाींपकैी १२८ नामाींफकत ननवासी शाळाींचे लेखापरीक्षण करण्यात आले असनू 
कोववड -१९ या रोगाच्या महामारीमळेु ४५ नामाींफकत शाळाींचे लखेापरीक्षण 
करण्यात येत आहे. 
(४) अनसुधूचत जमातीच्या ववद्याथ्याांना इींग्रजी माध्यमाच्या नामाींफकत 
ननवासी शाळाींमध्ये योजना सरुु असनू सन २०२१-२०२२ करीता योजनेसाठी 
रुपये ३७०.०० को्ी इतकी तरतदू करण्यात आली आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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राज्यामधील दोन साखर िारखान्याांतील २० किलोमीटर अांतराची  
अट मशधथल िरण्याबाबत 

 (२४) * ११८५९ श्री.सदामशि खोत, श्री.गोवपचांद पडळिर : सन्माननीय 
सहिार मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) साखर कारखानदारीमध्ये पारदशलकता यावी यासाठी दोन साखर 
कारखान्याींमधील २० फकलोमी्र अींतराची अ् मशधथल करण्याची मागणी 
राज्यातील शतेकरी व अनेक शतेकरी सींघ्ना मागील काही वषालपासनू करीत 
आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त मागणीच्या अनषुींगाने दोन साखर कारखान्याींमधील २० 
फक.मी. च्या अींतराची अ् मशधथल करण्याबाबत शासनाची भमूमका काय आहे, 
(३) असल्यास, राज्यातील शतेकरी ऊस ज्या कारखान्याला देतात त्या 
कारखान्याींकडून त्याींना सभासदत्व देण्यात येत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने २० फक.मी. च्या अींतराची अ् मशधथल करण्याबाबत तसेच 
शतेकऱयाींना साखर कारखान्याच े सभासदत्व ममळाव े यादृष्ीन े कोणती 
कायलवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.शामराि ऊफच  बाळासाहेब पाटील : (१) होय. अींशत: खरे आहे. 
 श्री.रघनुाथ (दादा) रामचींद्र पा्ील, प्रदेशाध्यक्ष, शतेकरी सींघ्ना याींनी 
अशी मागणी केली आहे.  
(२) महाराषर शासन अधधसचूना ददनाींक ०३/१२/२०११ नसुार दोन साखर 
कारखान्याींमधील फकमान हवाई अींतर २५ फक.मी. असनू हे धोरण बदलण्याची 
आवश्यकता नाही. 
(३) नाही. 
 पो्ननयमाप्रमाणे सभासदत्वाच्या अ्ी पणूल करणाऱ या शतेकऱ याींना 
सहकारी साखर कारखान्याने सभासदत्व देणे बींधनकारक आहे. 
(४) दोन कारखान्याींमधील हवाई अींतर २५ फक.मी. असावे हे धोरण 
बदलण्याची आवश्यकता नाही.  
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 सहकारी साखर कारखान्याने शतेकऱ याींना सभासदत्व न ददल्यास 
त्याबाबत सींबींधधत शतेकरी महाराषर सहकारी सींस्था अधधननयम, १९६० च े
कलम २२ अथवा २३ मधील तरतदुीनसुार सींबींधधत प्रादेमशक सहसींचालक 
(साखर) याींचेकड ेदाद माग ूशकतात. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

सोलापूर जर्ल््यात अनतिषृ्ट्टीमुळे बाधधत शतेिऱयाांना नुिसान 
भरपाईची मदत ममळण्याबाबत 

  

(२५) * १३४२१ श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.विर्य ऊफच  भाई 
धगरिर, अॅड.ननरांर्न डािखरे, डॉ.पररणय फुिे, श्री.प्रिीण दटिे, श्री.रमेश 
िराड, श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.महादेि र्ानिर : सन्माननीय मदत ि 
पनुिचसन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात ववशषेत: सोलापरू जजल््यात गतवषी माहे सप् े्ंबर आणण 
ऑक््ोबर, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान झालेल्या अनतवषृ्ीमळेु नकुसान 
झालेल्या शतेकऱ याींना दसुऱ या ्प्प्यात मींजूर झालेली रुपये २० को्ीींची 
रक्कम ममळाली नसल्याची बाब माहे जानेवारी, २०२२ च्या शवे्च्या 
सप्ताहात वा त्यादरम्यान ननदशलनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, बाशी, अक्कलको्, उत्र सोलापरू, दक्षक्षण सोलापरू, माढा 
आणण मोहळ या तालकु्याींतील शतेकऱयाींच े अनतवषृ्ीमळेु मोठ्या प्रमाणात 
नकुसान झाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर नकुसानीचे पींचनामे करून या आपत्ीत बाधधत झालेल्या 
७९ हजार ४४० शतेकऱ याींना शासन ननकषानसुार रुपये ८० को्ी मदत 
देण्यासाठी जजल्हाधधकारी याींनी प्रस्ताव पाठवला होता त्यातील ७५ ्क्के 
म्हणजेच रुपये ६० को्ी ववतररत केले परींत ु दसुऱ या ्प्प्यातील रुपये २० 
को्ी शतेकऱ याींच्या खात्यात वगल झाले नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, आपत्ीग्रस्त शतेकऱ याींना नकुसानीच्या तलुनेत देण्यात येणारी 
मदत अत्यींत तु् पुींजी असनूही, उक्त मदत बाधधत शतेकऱयाींना वेळेत न 
ममळण्याची कारणे काय आहेत, 
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(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, त्यानषुींगाने शतेकऱ याींना देय असणारी रुपये २० को्ीींची 
नकुसान भरपाई ममळावी यादृष्ीन ेकोणती कायलवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.विर्य िडटे्टीिार : (१) हे खरे नाही. 
(२) अींशत: खरे आहे 
(३), (४) व (५) महसलू व वन ववभाग, शासन ननणलय क्रमाींक सीएलएस 
२०२१/प्र.क्र.२४२/म-३ ददनाींक १६/०२/२०२२ अन्वये माहे ऑगस््-सप् े्ंबर, २०२१ 
या कालावधीत अनतवषृ्ीमळेु शतेीवपकाींच्या नकुसानीसाठी बाधधताींना मदत 
देण्याकररता राज्य आपत्ी प्रनतसाद ननधी व राज्य शासनाच्या ननधीमधून 
उवलररत ननधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. त्यानसुार सोलापरू 
जजल््यासाठी रुपये २००७.३६ लक्ष इतका ननधी ववतररत करण्यात आला आहे. 
(६) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
  
िमचिीर दादासाहेब गायििाड सबलीिरण ि स्िामभमान योर्नेचा लाभ 

अनुसूधचत र्ातीतील भूममहीन िुटुांबबयाांना ममळण्याबाबत 
  

(२६) * १३०६२ श्री.अमभजर्त िांर्ारी : सन्माननीय सामाजर्ि न् याय मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील अनसुधूचत जातीतील भमूमहीनाींना जमीन उपलब्ध करुन त्याींच े
सबलीकरण करुन त्याींना स्वामभमानाने जगता यावे यासाठी कमलवीर 
दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण व स्वामभमान योजना सरुु करण्यात आली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर योजना सींथ गतीने सरुु असनू गत १५ वषालत राज्यातील 
५५०० कु्ुींबातील लाभाथींनाच सदर योजनेचा लाभ ममळू शकलेला नाही, हे ही 
खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, त्यानषुींगाने उक्त योजनेला गती देवनू अधधकाधधक 
भमूमहीन कु्ुींबाींना सदर योजनेचा लाभ ममळावा यादृष्ीने कोणती कायलवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.धनांर्य मुांड े: (१) होय. 
(२) हे खरे नाही.  
 सदर योजनेंतगलत २००४ पासनू त े २०२१ पयांत ६०७२ अनसुधूचत 
जातीच्या दाररद्रय रेषखेालील कु्ुींबाींना या योजनेचा लाभ देण्यात आलेला 
असनू अद्यापही काही जजल््याींमध्ये जमीन वा्पाची कायलवाही सरुू आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

महाराष्ट्र विधानपररषद 
______________________________________________________ 
मुद्रणपूवल सवल प्रफक्रया महाराषर ववधानमींडळ सधचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर करण्यात आली आहे. 
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