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महाराष्ट्र विधानसभा 

विसरे अवधिेशन, २०२२ 

सन २०२२-२३ च्या पुरिणी मागणयाांिरील 

माननीय अध्यक्ाांनी मान्य केलेल्या कपाि सचूनाांची यादी 

मांगळिार, वदनाांक २३ ऑगस्ट, २०२२ 
  

आवदिासी विकास विभाग 

कपाि सूचनाांची एकूण सांख्या - १० 
  

अ.क्र. कपाि कपाि सदस्याांचे नाि ि विषय 

  सचूना 

क्र. 

रूपये   

      पूरक मागणी क्रमाांक: टी-५ 

मुख्य लेखाशीषष: २२१०, िैद्यकीय सेिा ि सािषजवनक आरोग्य 

बाब क्रमाांक: १८८, रूपये:- २१,९५,६२,०००/- 

श्री. सांजय जगिाप 

(१) ४४२७ १० परंुदर तालकुा, जि.पणेु येथील जकल्ले परंुदरच्या पायथ्याशी अनेक वर्ाापासनू 

मोठया प्रमाणावर महोदव कोळी समािाची लोकवस्तीची असनू यामध्ये 

जचव्हवेाडी, जमसाळवाडी, घेरापरंुदर, बजहरवाडी, परू, पानवडी ही गावे आहते.  

संबंजित गावामध्ये ४० टक्कक्कयापेक्षा िास्त महोदव कोळी समाि राहत असनू 

महाराष्ट्र शासनाच्या जनयोिन जवभाग शासन पररपत्रक 

क्र.अिाऊ२००९/प्र/क्र.६१/का-१४१३ जदनांक २१ मे २०१० नसुार 

अन.ुिमातीच्या ४० टक्कके व त्यापेक्षा अजिक लोकसंख्या असलेली गावे/वस्त्या 

अन.ुिमाती उपयोिना क्षेत्र म्हणनू संबोिण्यात येऊन त्यांना जवशेर् लाभ दणे्याच े

प्रयोिन आह.े  परंतु परंुदर तालकु्कयातील संबंजित गावे/वस्त्या यांना आजदवासी 

क्षेत्राचा दिाा िाजहर करण्याबाबत स्थाजनक पातळीवर संशोिन करुन वस्तुजस्थती 

दशाक अहवाल तयार करुन एक मजहन्यात सादर करण्याचे ७ जडसेंबर,२०१२ च्या 

पररपत्रकान्वये कळजवलेले असतानाही त्याबाबत अिापयंत कोणतीही कायावाही न 

करता अपणूा माजहतीच्या आिारे सवेक्षण व अहवाल सादर केला आह.े  त्यामळेु 

सदर संबंजित समाि आिही शासनाच्या आजदवसी जवभागाच्या अनेक उपाय 

योिनांपासनू वंजचत आहते. त्यामळैु या समाि बांिवांना पणेु जिल्हयामध्ये िनु्नर, 

आंबेगाव येथील आजदवासी क्षेत्रातील नागरीकांना आजदवासी जवभागामार्ा त चाल ू

असणाऱ्या आजदवासी उपाययोिने अंतगात सवलती जमळाव्यात व त्यांचा 

न्यजुक्कलअस बिेटमध्ये समावेश करुन घेण्यात यावा, यासाठी करावयाची कायावाही 

व उपाययोिना. 
  

      श्री. सांग्राम थोपटे 

(२) ४३८७ १० पणेु जिल्यातील भोर, वेल्ह े व मळुशी येथे महादेव कोळी समािाच्या िात 

पडताळणी दाखल्याच्या अनेक समस्या असणे तसेच आजदवासी लोकसंख्या 

असलेले गावे वाडा वस्त्या या आजदवासी म्हणनू घोजर्त न केल्यामळेु प्रशासकीय 
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अ.क्र. कपाि कपाि सदस्याांचे नाि ि विषय 

  सचूना 

क्र. 

रूपये   

अनेक प्रश्ांना सामोरे िावे लागत असल्याने आजदवासी समािामध्ये पसरलेली 

तीव्र असंतोर्ाची भावना, याबाबत राज्य शासनाने तातडीने चौकशी करून 

करावयाची कायावाही व उपाययोिना. 
  

      श्री. विनोद वनकोले 

(३) ४३७२ १०० िनिाती क्षेत्रात उपाय योिनेअंतगात अंतगात प्रिानमंत्री आयषु्ट्यमान भारत आरोग्य 

पायाभतू अजभयान राज्यात राबजवणे ठरजवले आह.े त्यासाठी कें द्र जहस्सा म्हणनू 

१३१७३७०००/- आजण राज्य जहस्सा म्हणनू ८७८२५०००/- एकूण 

२१९५६२०००/-इतक्कया रक्ककमेची परूक मागणी प्रस्ताजवत आह.े परंत,ु माझ्या 

१२८ डहाण ू(अ. ि.) जविानसभा मतदार संघातील डहाण ूव तलासरी तालकु्कयात 

ही योिना प्रभावी अंमलबिावणी करण्याबाबतची कायावाही व उपाययोिना. 
  

      पूरक मागणी क्रमाांक: टी-५ 

मुख्य लेखाशीषष: २२३०, कामगार, सेिायोजन ि कौशल्य विकास 

बाब क्रमाांक: १८९, रूपये:- १५,७१,०००/- 

श्री. दौलि दरोडा 

(४) ४३०४ १० महाराष्ट्र शासनाच्या आजदवासी जवकास जवभागाकडून राबजवण्यात येणारी 

आजदवासी ठक्ककरबाप्पा योिना मागील २ वर्ाामध्ये जनिी असनूही शासनाकडे 

ठेवणे जकंवा आजदवासी जवकास प्रकल्प कायाालयाकडे ठेवणे या वादात न 

राबवजवणे त्यामळेु आजदवासींचा करोडो रुपये जनिी अखजचात राहणे त्यामळेु जनिी 

असनूही आजदवासी भागातील जवकासकामे न होण्याचा प्रकार त्यामळेु होत 

असलेला आजदवासी समािावर अन्याय राज्यातील आजदवासी समािाकडून 

तातडीने ही योिना सरुु करणेबाबत होत असलेली सततची मागणी याकडे 

आजदवासी जवकास जवभाग यांनी तातडीने करावयाची कायावाही व उपाययोिना. 
  

(५) ४३०७ १० आजदवासी जवकास प्रकल्प कायाालय शहापरू जि.ठाणे या कायाालयाची झालेली 

नादरुुस्त इमारत त्यामळेु िोकादायक भाडे इमारत बांिकाम असल्याने येथील 

प्रकल्प कायाालयास २ वर्ाापूवी भाडे इमारती मध्ये स्थलांतरीत करणे, यामळेु 

आजदवासी जवकास जवभागाचे कायाालय - भांडे खचा होत असल्याने होत नकुसान 

याकडे शासनाने दयावयाचे लक्ष पयाायी या कायाालयाचा नजवन इमारत बांिकाम 

प्रकल्पास मंिरुीकररता शासन स्तरावर पेंडीग असल्याने तात्काळ मंिरुी दणेेबाबत 

करावयाची कायावाही याबाबत दलुाक्ष करत असलेल्या अजिकारी यांची तातडीने 

चौकशी करण्याची अवश्यकता. 
  

(६) ४४३३ १० आजदवासी जवकास प्रकल्प िव्हार, जि. पालघर अंतगात येत असलेे्ल्या ९० ते 

१०० % आजदवासी क्षेत्र पेसा गाव/पाडे येथे सन २०२२-२३ मध्ये आजदवासी 

ठक्ककर बाप्पा योिनेमिनू पालघर जिल्यातील वाडा तालकु्कयातील पढुील गावात 

१) ओगद-े घोडसाखरे, २) िापड, ३) दाढरे-न्याहाळी, ४) मांगरुळ-र्णसपाडा, ५) 
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अ.क्र. कपाि कपाि सदस्याांचे नाि ि विषय 

  सचूना 

क्र. 

रूपये   

वरसाळे-वांगणपाडा, ६) सोनजशत, ७) जबलघर-वडवली, ८) नाकारपाडा, ९) डाह-े

लोखंडेपाडा, १०) बालशेतपाडा,  ११) दाढरे-मोरपाडा, १२) शेले-लोखंडेपाडा,  

१३) कंळभोळी, समािमंजदर बांिकाम करणे कामे मंिरुी दणेेबाबत येथील 

लोकप्रजतजनिी/ग्रामपंचायतने  वारवांर करणे, मात्र याकडे आजदवासी जवकास 

जवभागाचे अक्षम्य होत असलेले दलुाक्ष त्यामळेु आजदवासी बांिवांना योिना 

असनूही शासनाच्या उदाजसनतेमळेु जवकासापासून वंजचत ठेवण्याचा प्रकार येथे 

खालील समािमंजदर मंिरू करणेबाबत आजदवासी जवकास मंत्री व सजचव, 

आजदवासी जवकास जवभाग यांनी तातडीने प्रशासकीय मान्यता दणेेबाबत 

करावयाची कायावाही व उपाययोिना.  
  

      श्री. विनोद वनकोले 

(७) ४३७३ १०० अनसुजूचत िमातींच्या लाभाथीसाठी जवद्यमान औद्योजगक प्रजशक्षण संस्थांचा 

आदशा औद्योजगक प्रजशक्षण संस्थेमध्ये दिाा वाढ करण्यासाठी कें द्र जहस्सा व राज्य 

जहस्सा म्हणून १५७१००० रुपये इतका अजतररक्त जनिी तरतूद करण्यात आली 

आह.े परंतु, माझ्या १२८ डहाण ू (अ.ि.) जविान सभा मतदार संघात डहाण ू व 

तलासरी तालकु्कयात या योिनेच्या कोणती प्रभावी अंमलबिावणी करण्यात 

आलेली नसल्याने शासनाने करावयाची कायावाही व उपाययोिना. 
  

      पूरक मागणी क्रमाांक: टी-५ 

मुख्य लेखाशीषष: २४०१, वपकसांिधषन 

बाब क्रमाांक: १९०, रूपये:- २,०००/- 

श्री. विनोद वनकोले 

(८) ४३७४ १०० िनिाती क्षेत्रात उपाययोिने अंतगात कृर्ी उन्नती योिना राष्ट्रीय तेल जबया व तेल 

ताड लघ ुअजभयान राज्यात राबजवण्यासाठी कें द्र जहस्सा व राज्य जहस्सा मिनू रुपये 

२०००/- इतका रक्ककमेची परूक मागणी प्रस्ताजवत करण्यात आली आह.े परंतु 

माझ्या १२८ डहाण ू (अ. ि.) जविानसभा मतदार संघात ही योिना प्रभावी 

राबजवण्यासाठी परेुशी कमाचारी दणे्यात यावे, तसेच यासाठी परेुसा जनिीची तरतूद 

करावी याबाबत शासनाने करावयाची कायावाही व उपाययोिना. 
  

      पूरक मागणी क्रमाांक: टी-५ 

मुख्य लेखाशीषष: २४०३, पशुसांिधषन 

बाब क्रमाांक: १९१, रूपये:- ४,०००/- 

श्री. विनोद वनकोले 

(९) ४३८० १०० िनिाती क्षेत्र उपाययोिने अंतगात अॅस्कॅड योिना आजथाक दृष्टे्या महत्त्वाच्या पश ु

रोगांवर जनयंत्रण ही योिना राज्यात राबजवण्याचे ठरजवण्यात आले आह.े त्यासाठी 

कें द्र व राज्य जहस्सा म्हणनू ४००० हिार ची लक्षजणक परूक मागणी प्रस्ताजवत केली 

आह.े परंतु, माझ्या १२८ डहाण ू(अ.ि.) जविानसभा मतदार संघात पशचुी दयनीय 



4 

अ.क्र. कपाि कपाि सदस्याांचे नाि ि विषय 

  सचूना 

क्र. 

रूपये   

अवस्था असनू दवाखाना, डॉक्कटर, परेुसे मनषु्ट्य बळ नसल्याने र्ार मोठे्या प्रमाणावर 

दरुवस्था झाली आह.े त्यासाठी सदर योिना प्रभावी पणे अंमलबिावणी करत 

यावी. यासाठी परेुसा प्रमाणात कमाचारी, डॉक्कटर दवाखाने द्यावेत, त्यासाठी 

आवश्यक जनिी दणे्याबाबत करावयाची कायावाही व उपाययोिना 
  

      पूरक मागणी क्रमाांक: टी-५ 

मुख्य लेखाशीषष: ४४०२, मृद ि जलसांधारण 

बाब क्रमाांक: १९२, रूपये:- ८,५७,७५,०००/- 

श्री. विनोद वनकोले 

(१०) ४३८४ १०० िनिाती क्षेत्र उपाययोिने अंतगात प्रिानमंत्री कृर्ी जसंचन योिना / पाणलोट 

जवकास घटक या योिनेसाठी कें द्र व राज्य जहस्सा म्हणून रुपये ८५७७५००० 

इतक्कया जनिीची तरतूद करण्यात आली आह.े परंतु, माझ्या १२८ डहाण ू (अ.ि.) 

जविानसभा मतदार संघात जसंचनाच्या योिना प्रभावीपणे राबजवण्यात आल्या 

नसल्याने हिारो आजदवासी शेतकरी या पासनू वंजचत असनू त्यांना न्याय दणे्यासाठी 

शासनाने कृर्ी जसंचन योिना व पाणलोट जवकास घटक योिना प्रत्येक 

शेतकऱ्यांच्या शेतावर राबजवण्यासाठी आवश्यक जनिी दणे्याबाबत करावयाची 

कायावाही व उपाययोिना. 
  

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
  

विधान भिन   राजेन्र भागिि, 

मुांबई,   प्रधान सवचि, 

वदनाांक : २३ ऑगस्ट, २०२२   महाराष्ट्र विधानसभा 
  

याची प्रि : 

(१) मंत्री व राज्यमंत्री 

(२) जविानसभचेे सवा सदस्य. 

(३) आजदवासी जवकास जवभाग (१० प्रती) 

(४) संसदीय काया जवभाग. 

(५) जवत्त जवभाग. 

  
_____________________________________________ 

शासकीय मध्यवती मदु्रणालय, मुंबई 


