
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची २८० वी यादी 

 
महाराष्ट्र ववधानसभा 

  

पहहले अधधवेशन, २०१७ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

राज् य सहिारी ँकिेला िो्यवधी ुपपयाांचे ाालेले नकिसान 
  

(१)  ७४०४ (१८-०४-२०१५).   श्री.अजय चौधरी (शशवडी), श्री.गणपत गायिवाड (िल्याण पूवव), 
श्री.किसन िथोरे (मकरँाड), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मकांब्रा िळवा), डॉ.सकजजत शमणचेिर 
(हातिणांगले), श्री.राजेश क्षीरसागर (िोल्हापूर उत्तर) :   सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज् य सककारी ँककच ् या मा यमातनन सींचालकाींनी, सककारी साखर कारखानच, सुत गगरण् या, 
प्रक्रिया उद्योगाींना त याींची थगक कक मतामता नसताींनाकी क क पा्प कच य यानच ३० क ार करोड 
रुपयाींचा गैरव् यपकार ााय याची ँाँ माकच नोव् केंँर, २०१४ मयच पा तया दरम्यान शासनानच 
ननयुक् ती कच लचय या चशकशी पक का् या ननदशकनास थली, कच खरच थकच काय, 
(२) असययास, रराव् कक ँककच ् या मागकदशकनाचच उय लघनन थि  पा्रततचपचमताा अगकक क क दचनन 
त याीं् या पसनलीसा आ थप यक तच प्रयत न न कच य यानच ाालचय या सुमारच ४६०० को्ीीं् या 
नुकसानीची  ँाँदारी ननश्चत कर ारी नो्ीस प्रागककृत अगककारी तक ा अप् पर ननँींकक याींनी 
मकाराष र राज् य सककारी ँककच ् या तत कालिनलन सींचालक मींडलाला लदली, कच खरच थकच काय, 
(३) राज् य सककारी ँककच ् या ७५ मा ी सींचालकाींना ननयम ७२ (२) अन् पयच कार च दाखपा नोल्स 
कच व्का लदली असनन तयाींची नापच काय थकचत तसचच को को तया सींचालकाींनी क्रकती रकमचचच 
थगक कक नुकसान कच लच थकच, 
(४) असययास, कलम ८३ अन्पयच क्रकती रकमचचच थगक कक नकुसान को को तया सींचालकानच 
कच लच थकच, 
(५) असययास, परील सपक प्रकर ाीँं ाँत चशकशी कच ली थकच काय, चशकशीत काय थढलनन थलच 
प तदनुसार सींँींगकत दोषी सींचालकापर को ती कारपाई कच ली पा करण्यात यचत थकच तसचच 
क क पसलुीँाँत शासनाची भुलिनमका काय थकच, 
(६) नसययास, वपलींँाची कार च काय थकचत ? 

  



वि.स. २८० (2) 

श्री. सकभाष देशमकख (३१-०१-२०१७) :(१) कोय, अींशत: खरच थकच. मकाराषर राज्य सककारी ँककच नच 
सककारी साखर कारखानच, सुतगगरण्या, प्रक्रिया सककारी सींसक ाींना परतफच डीची मतामता नसताना 
क कपा्प कच ययाचच ननदशकनास थलच थकच. 
(२) कोय, अींशत: खरच थकच. प्रागककृत अगककारी याीं्या लदनाींक १०/९/२०१५ रो ी्या मकाराषर 
सककारी सींसक ा ननयम १९६१ चा ननयम ७२(३) मयच लदलचयया नोल्शीमयच ँककच चच रु.१०८६.५८ 
को्ीींचच नुकसान ााययाचच नमनद करण्यात थलच थकच. 
(३) प्रागककृत अगककारी याींनी लदनाींक ३०/४/२०१५ रो ी मकाराषर सककारी सींसक ा ननयम १९६१ 
चा ननयम ७२ (२) अन्पयच कार च दाखपा नो्ीस लदली थकच. तयाचप्रमा च ७७ ततकालीन 
सींचालकाींपर लदनाींक १०/९/२०१५ रो ी ननयम ७२(३) अन्पयच अरोपप्रत  चपलच थकच. 
(४) कायदा कलम ८३ ्या अकपालामयच सींचालकननकाय नुकसानीची मालकती नमनद करण्यात 
थलचली नाकी. 
(५) परील प्रकर ी मकाराषर सककारी सींसक ा अगकननयम १९६० चच कलम ८८ अन्पयच मकाराषर 
राज्य सककारी ँककच स ाालचयया थगक कक नुकसानीची  ँाँदारी ननश्चतीची कायकपाकी करण्यात 
यचत थकच प सदरची चशकशी तक ा कायकपाकी अद्याप सरु थकच.  तयाचप्रमा च सककारी साखर 
कारखानच, सुतगगरण्या, प्रक्रिया सींसक ा इ. सींसक ाींना लदलचयया क ाकची पसुली ँककच माफक त करण्यात 
यचत थकच. 
(६) प्रन उद्् ापत नाकी. 
  

___________ 
  

अन् नपूणाव उपसा जलशसांचन सां था मयावहदत भोजापूर (ता.रामकेि, जज.नागपूर)  
र.नां.१३५३ या सां थेच् या िजवमाबाँाँत 

  

(२)  ९५२७ (०९-०४-२०१५).   श्री.डड मल्लीिाजूवन रेड्डी (रामकेि) :   सन्माननीय सहिार 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अन् नपन ाक उपसा  ललिनसींचन सींस क ा मयाकलदत भो ापनर (ता.राम च्क, श् .नागपनर) र.नीं.१३५३ 
या सींस क च् या क कमाफाँाँतचा ररतसर प्रस ताप श् य का उप ननँींकक, सककारी सींस क ा, नागपनर 
याींनी लदनाींक २१  ानचपारी, २०१५ रो ी पा तया सुमारास सगचप (सककार), मीं्रतालय, मुींँई 
याींचचकडच दाखल कच ला थकच, कच खरच थकच काय, 
(२) असय यास, या प्रस तापापर शासनानच नन कय घनचतला थकच काय, त याींचच स परूपप काय थकच, 
(३) अद्याप को ताच नन कय घनचतला नसय यास, वपलींँाची कार च काय थकचत प सदरकन 
प्रसतापाँाँतची सद्यश्सक ती काय थकच ? 
  
श्री. सकभाष देशमकख (३१-०१-२०१७) :(१) कच अींशत: खरच थकच. 
अन्नपन ाक उपसा  ललिनसींचन सींसक ा मयाकलदत भो ापनर  (ता.राम च्क श् . नागपनर) या सींसक च्या 
क कमाक्रफँाँतचा प्रसताप सककार थयुक्त कायाकलयाकडनन लदनाींक ३/३/२०१५ रो ी शासनास 
सादर करण्यात थलचला थकच. 
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(२) प (३) अन्नपन ाक उपसा  ललिनसींचन सींसक ा मायाकलदत भो ापनर (ता.राम च्क श् . नागपनर) या 
सींसक च्या क कमाफाँाँतचा प्रसताप शासना्या वपचाराकीन थकच. 
  

___________ 
  

राज्यातील कांचाई सदृश गावातील िृषीिजावच ेपकनगवठन िरण्याँाँत  

(३)  ९५९० (०९-०४-२०१५).   श्री.गणपतराव देशमकख (साांगोले) :   सन्माननीय सहिार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील ी्ंचाई सदृ य २३ क ार ८११ गापाम यच शचतक-याींनी घनचतलचय या वपक क ाक्या 
पसनलीस स क गगती दचपनन त याचच पुनगक न करण् याचा नन कय शासनानच लदनाींक २१  ानचपारी, २०१५ 
रो ी पा तया सुमारास घनचतला थकच, कच खरच थकच काय, 
(२) असय यास, सदरकन शचतकरी क कँाकादार कोत असय यानच त याींना लिनमलत असलचय या कें र व प 
राज् य शासना्या व् या  सपलतीचा फायदा लिनमलत नाकी, कच खरच थकच काय, 
(३) असय यास, याँाँत शासनानच को ता नन कय घनचतला पा घनचण्यात यचत थकच, 
(४) नसययास, वपलींँाची कार च काय थकचत ? 
  
श्री. सकभाष देशमकख (३१-०१-२०१७) : (१) कोय, कच खरच थकच. 
(२) कोय, कच खरच थकच. 
(३) उक्त २३८११ गापातील ी्ंचाईसदृय पररश्सक तीमुलच गत खरीप कींगामातील पीकक क 
पसुलीचच प्रमा  अयप राकण्याची शक्यता असययानच प पसुल न ाालचयया पीकक ाकचच मयम 
मुदत क ाकत रुपाींतर  करण्याचा नन कय शासनानच लद.२१/१/२०१५ ्या शासन नन कयान्पयच 
घनचतला थकच. तयाचप्रमा च शासन नन कय लद.२९/७/२०१५ प २९/१२/२०१५ नुसार 
रुपाींतरीत/पुनगक आत क ाकपरील प्रक म पषाकचच सींपन क व्या  प पुढील चार पषाकचच ६% दरानच 
को ारच व्या  शचतकऱयाीं्या पतीनच शासनामाफक त ँककाींना अदा करण्याचा नन कय घनचतला थकच. 
(४) प्रन उद्् ापत नाकी. 
  

___________ 
  

राज् यातील आपादरस् त शतेि-याांना िजावसाठी ६ कक् िे व् याजदर ठेवण्याँाँत 
  

(४)  १८३०५ (०६-०८-२०१५).   श्री.जयांत पाकील (इलामपूर), श्री.राणाजगजीतशसांह पाकील 
(उमानाँाद), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मकांब्रा िळवा), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.राहकल मोके 
(पराांडा), श्री.भािर जाधव (गकहागर), श्री.हनकमांत डोळस (माळशशरस), श्री.वैभव वपचड (अिोले), 
श्री.अवधूत तकिरे (श्रीवधवन), श्री.मिरांद जाधव-पाकील (वाई) :   सन्माननीय सहिार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) राज् यातील शचतक-याीं् या वपक क ाकचच पनुकग न करण् याची तसचच थपादरस्स त शचतक-याींना 
क ाकसा आ ६ ्क् कच  व् या दर  चपण् याची घनोष ा मा.मकसनल मींत्रयाींनी लदनाींक १२ मच, २०१५ रो ी 
औरींगाँाद यचक ील थढापा ँै कात कच ली थकच, कच खरच थकच काय, 
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(२) असय यास, शचतक-याीं् या वपक क ाकचच पुनकग न करण् यात थलच थकच काय, 
(३) असययास, शचतक-याीं्या वपक क ाकचच पुनकग न करण्याँाँत शासनानच को ती कायकपाकी 
कच ली पा करण्यात यचत थकच, 
(४) नसय यास, वपलींँाची कार च काय थकचत  ? 

श्री. सकभाष देशमकख (३१-०१-२०१७) : (१) अींशत: खरच थकच. 
(२) कोय. 
(३) ५० पचमताा कमी पैसचपारी  ाकीर कच लचयया गापाींतील शचतकऱयाींकडील पीक क ाकचच तयाीं्या 
सींमतीनच ५ पषाकचच कालापकीसा आ रुपाींतर  करण्याचा नन कय सककार वपभागाचच पररप्रतक    
लद. ११/०३/२०१६ अन्पयच घनचण्यात थला थकच. उक्त शासन पररप्रतकातील उपाययो नचप्रमा च 
मताचत्र्रतय सतरापर पसलुीस सक गगती दचण्यात यचनन ँककाींनी माकच  ुल,ै २०१५ अखरचपयतं ५३३७४१ 
शचतकऱयाींकडील रु. ३५०३ को्ी पीकक ाकचच पाच पषक कालापकी्या मुदत क ाकमयच रुपाींतर  
कच लच थकच. तसचच सन २०१५-१६ या पषाकतील पुनगक आत पीक क ाकपरील सन २०१६-१७ या 
पषाकचच सींपन क व्या  प पुढील चार पषाकचच ६% दरानच व्या  प सन २०१४ ्या  खरीप 
कींगामातील पीकक ाक्या पुनगक ना्या पलकयया कप्तया्या परतफच डीस मुदतपाढ दचण्याचा 
नन कय सककार वपभागा्या शासन नन कय लद. ९/०५/२०१६ अन्पयच घनचतलचला थकच. 
(४) प्रन उद्् ापत नाकी. 

___________ 
 

 

मेहिर (जज.ँकलढाणा) तालकक् यात बायन् सास िां पनीिडून  
शेतिऱयाांच ेहोणारे आधथवि नकिसान 

  

(५)  १९७७० (१७-०८-२०१५).   डॉ.सांजय रायमकलिर (मेहिर) :   सन्माननीय सहिार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मचककर (श् .ँुलढा ा) तालकु् यात फायन् सास कीं पनी् या पतीनच रस्ामी  भागात मोयया 
प्रमा ात क क पुरप ा करताींना शचतक-याींचच थगक कक नकुसान कोत असनन शचतकऱयाींचच थगक कक 
नुकसान कोत असययाचच लदनाींक १६ मच, २०१५ रो ी स क ाननक लोकप्रनतननकीींनी सींँींगकत 
अगकका-याीं्या ननदशकनास थ लच कच खरच थकच काय, 
(२) असय यास, शचतक-याींची थगक कक नुकसान कर ा-या या फायन् सास कीं पनीपर शासनामाफक त 
को ती कारपाई कच ली पा करण् यात यचत थकच, 
(३) नसय यास, वपलींँाची कार च काय थकचत ? 
 
 

श्री. सकभाष देशमकख (३१-०१-२०१७) : (१) कच खरच नाकी. 
(२) प (३) प्रन उद्् ापत नाकी. 
  

___________ 
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खामगाव (जज.ँकलढाणा) येथील शतेिऱयाांना शेती िजव देण्यासाठी राष्ट्रीयिृत 
 ँकिा िायवपध्दती शकल्ि आिारत असल्याँाँत 

 

(६)  २१६७९ (११-०८-२०१५).   अॅड.आिाश बकां डिर (खामगाांव) :   सन्माननीय सहिार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) खामगाप (श् .ँुलढा ा) यचक ील शचतकऱयाींना शचती क क दचण्यासा आ राषरीयकृत ँकका 
कायकपदती शुयक थकारत असययाँाँत्या तिारी लोकप्रनतननकीींकडच तसचच शासनाकडच प्राप्त 
कोत थकचत, कच खरच थकच काय, 
(२) असययास, सदर शचतकऱयाींना शचती क क लिनमलण्याकरीता पलकलच कायकपदती शुयक भरापी 
लागत असययामलुच शचतकऱयाीं्या अडच ीमयच पाढ कोत थकचत, कच की खरच थकच काय, 
(३) असययास, शचतकऱयाींना शचती क क दचण्यासा आ सींँींगकताींना थदचश दचण्याँाँत  शासनानच 
को ती कायकपाकी कच ली पा करण्यात यचत थकच 
(४) नसययास, वपलींँाची कार च काय थकचत ? 
 

श्री. सकभाष देशमकख (१३-०१-२०१७) : (१) नाकी. शासनाकडच पा मताच्रतीय कायाकलयाकडच अशा 
तिारी प्राप्त नाकीत. 
(२) प्रन उद्् ापत नाकी. 
(३) प्रन उद्् ापत नाकी. 
(४) प्रन उद्् ापत नाकी. 

___________ 
राज् यातील शतेि-याांसाठी वावषवि मकदतीचां वपि िजव वाकप िरण्याँाँत 

  

(७)  २२२९१ (१४-०८-२०१५).   श्री.लक्ष्मण जगताप (धचांचवड), श्री.योगेश हकळेिर (हडपसर) :   
सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यातील शचतक-याींसा आ १५ एवप्रलपासनन पावषकक मुदतीचीं वपक क क पा्प करण् यास 
सुरुपात को ार कोती, कच खरच थकच काय, 
(२) असय यास,  लगाींप श् य ्यात वपक सींरमताक सोसाय या थि  श् य का ँककाीं् या शाखचत 
पैसच लिनशय लक नसय याचच कार  साींगनन वपक क ाकचच पैसच लिनमलत नसय याचच माकच मच, २०१५ म यच 
पा तया दरम्यान उघनडकास थलच, कच खरच थकच काय, 
(३) असययास, राष रीयकृत ँकका श् य का ँककच ्या शाखाींना पुरचसच पैसच दचत नसय यानच शचतक-याींना 
वपकक क लिनमलण् यास उशीर कोत थकच, कच की खरच थकच काय, 
(४) असय यास, उक् त प्रकर ी शासनानच को ती कायकपाकी कच ली पा करण्यात यचत थकच, 
(५) नसययास, वपलींँाची कार च काय थकचत ? 
 

श्री. सकभाष देशमकख (३१-०१-२०१७) : (१) कोय, कच खरच थकच. 
(२) कोय, श् यका ँककच नच मच, २०१५ अखचर रु. १०३९.४० को्ीचच क क पा्प कच लचलच थकच. तक ावप 
ँककच कडच ननकी उपलब्क असताना कॅशचा तु्पडा असययानच काकी शाखाींमयच पीक क क पा्पास 
वपलींँ ााला. की अडच  स च्् ँककच त रोकड कमी ााययानच उद्् ापली कोती.  परींतु तद्नींतर 
सभा थयोश् त करुन रराव्कक ँककच ्या मदतीनच या अडच ीपर मात कच ली गचली थकच. 
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(३) ँककच कडच ननकी उपलब्क असताना राषरीयकृत ँककाींकडनन कॅशचा तु्पडा असययानच 
माग ीप्रमा च पुरचशी रोकड उपलब्क कोत नव्कती. तद्नींतर रराव्कक ँककच ्या मदतीनच यापर 
तोडगा काढययानींतर माकच सप् े्ंँर, २०१६ अखचर श् यका मयपती सककारी ँककाींमाफक त खरीप 
२०१६ मकील रु. १२५० को्ी उलिष्ापैका रु. ९६४ को्ीचच पीक क क पा्प करण्यात थलच 
थकच. 
(४) ँककच नच सदर प्रकर ी थरँीथय नागपनर प श् यकागककारी,  लगाप याींना प्रतव्यपकार करुन 
सदर ँाँ लमताात थ ुन लदययानींतर सपक राषरीयकृत ँककाींची लिनम्ीींग ँोलापुन श् यका ँककच ला 
कॅश पुरवपण्याँाँत सुचना लदलचयया कोतया. 
(५) प्रन उद्् ापत नाकी. 

___________ 
  

माण (जज.सातारा) तालकक्यातील वविास गकातील प्राथशमि अरोग्य िें द्राांना व्यावसाययि  
दराने वीज देयिाांची आिारणी िरण्यात येत असल्याँाँत 

  

(८)  २७०३९ (१७-०८-२०१५).   श्री.जयिक मार गोरे (माण) :   सन्माननीय ऊजाव मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मा  (श् .सातारा) तालुक् यातील वपकास ग्ाम यच सद्या ५ प्राक लिनमक थरोग् य कें र व प ३२ 
उपकें र वामाफक त वपवपक प्रकार् या पैद्यकाय सुवपका मोफत पुरवपण् यात यचतात या कायाकलयाींना 
मकाराष र राज् य वपद्युत वपतर  कीं पनी माफक त पी  पुरप ा करण् यात यचतो सदर चा पी  
पुरप ा करतच पचली या कायाकलयाींना व् यापसानयक दरानच पी  दचयींकाचच थकार ी करण् यात यचत 
असय याचच माकच  नन, २०१५ मयच पा तया दरम् यान ननदशकनास थलच, कच खरच थकच काय, 
(२) असय यास, को त याकी उत पन् नाचच स ्रतोत नसलचय या या शासकाय थरोग् य सींस क ाना दचण् यात 
यच ारी पी  दचयकच  घनरगुती प दतीनच करण् याँाँत शासनानच को ती कायकपाकी कच ली पा 
करण् यात यचत थकच, 
(३) नसय यास, वपलींँाची कार च काय थकचत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर ँावनिक ळे (११-०१-२०१७) :(१) कच खरच नाकी. 
          मकाराषर पी  ननयामक थयोगा्या थदचशानुसार सापक ननक प्रकारातील प्राक लिनमक 
थरोग्य कें र व, श् यका पररषद शाला इतयादीींना  च पी  दर ननश्चत कच लच थकचत तयानुसार मा  
तालुक्यातील ५ प्राक लिनमक थरोग्य कें र वच प ३२ उपकें र वाींना सापक ननक सचपा (Public Service 
LTX) दरानच पी  दचयक थकारण्यात यचतच. 
(२) प (३) प्रन उद्् ापत नाकी. 
  

___________ 
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मौज ेधोपाव-ेतेकले (ता. गकहागर) या गावाांना रत्नाधगरी गॅस आणण पॉवर  
िां पनीच्या जलवाहहनी कॅँमाुपन पाणी देण्याँाँत  

(९)  २८४६५ (०८-०१-२०१६).   श्री.भािर जाधव (गकहागर) :   सन्माननीय ऊजाव मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मश च कोपापच-तच्लच (ता. गुकागर, श् . रतनागगरी) या गापाींना रतनागगरी गॅस थि  पॉपर 
कीं पनी्या  लपालकनी लिनशपाय पाण्याचा अन्य को ताकी पयाकय उपलब्क नाकी, कच खरच थकच 
काय, 

(२) असययास, सदर  लपालकनीला ्ॅँमारूपन पा ी दचण्याँाँत मा. न ाक मीं्रती याींनी     
लदनाींक १२ ऑगस्, २०१५ रो ी घनचतलचयया ँै कात सदर प्रसताप शासनाकडच पा वपण्याचच 
थदचश श् यकागककारी, रतनागगरी याींना लदलच कोतच, कच खरच थकच काय, 
(३) असययास, याँाँत शासनाकडनन को ती कायकपाकी करण्यात थली पा यचत थकच, 
(४) नसययास, वपलींँाची कार च काय थकचत काय ? 

श्री. चांद्रशेखर ँावनिक ळे (२७-१२-२०१६) : (१) कच खरच थकच. 
(२) कच खरच थकच. 
(३) कोपापच-तच्लच या गापाला पा ी सा प  ्ाका प सींँींगकत पाईंप लाईनची व्यपसक ा 
करण्याँाँत मकाननलिनमकती कीं पनीनच सींँींगकताींस कलवपलच थकच. 
(४) प्रन उद्् ापत नाकी. 

___________ 
नागपूर येथील वीज िमवचाऱयाांच्या ववववध मागण्याांँाँत 

(१०)  ३१६१६ (०८-०१-२०१६).   श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मकांब्रा िळवा), श्री.सकरेश लाड (िजवत), 
श्री.पाांडक रांग ँरोरा (शहापूर), श्री.किसन िथोरे (मकरँाड), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाव), श्री.हसन 
मकश्रीब (िागल), श्री.जयांत पाकील (इलामपूर) :   सन्माननीय ऊजाव मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपनर यचक च क ारो पी  कमकचाऱयाींनी थपयया वपवपक प्रलींत्रँत मागण्याींसा आ लदनाींक १ 
सप् े्ंँर, २०१५ रो ी पासनन थींदोलन कच लच कोतच, कच खरच थकच काय, 
(२) असययास, उक्त प्रन भाग (१) मकील प्रकर ी पी  कमकचाऱयाींनी कच लचयया मागण्याींचच 
क ोडक्यात सपरुप काय थकच प सदर मागण्याींपर थतापयतं शासनानच को ता नन कय घनचतला  
पा घनचण्यात यचत थकच, 
(३) नसययास, वपलींँाची कार च काय थकचत ? 
 

श्री. चांद्रशेखर ँावनिक ळे (२७-१२-२०१६) : (१) कीं ्रता्ी कमकचा-याीं्या सींयकु्त कृती सलिनमतीनच 
मुींँई यचक च कर च थींदोलन कच लच कोतच. 
(२) सदर कमकचा-याींना कीं पनी्या सचपचत कायम करण्याची प्रमुख माग ी कोती. सदर 
माग ी्या अनुषींगानच कायककारी सींचालक (मा.सीं.), मकाननलिनमकती याीं्या अयमतातचखाली सलिनमती 
ग आत करण्यात थली थकच. 
(३) प्रन उद्् ापत नाकी. 

_ __ ___ __ __ _ 
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अहमदाँाद येथील कोरेड पॉवर िां पनीच्या गैरव्यवहाराँाँत 
  

(११)  ३७८६० (२३-१२-२०१५).   श्री.शाांताराम मोरे (शभवांडी रस्ामीण) :   सन्माननीय ऊजाव 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शासना्या उ ाक वपभागानच अकमदाँाद यचक ील ्ोरचड पॉपर कीं पनीला पी  पुरप ा करण्याचा 
 चका लदलचला थकच, कच खरच थकच काय, 
(२) असययास, मागील ९ पषक शकर पररसरातील पी  रस्ाककाींना सदर कीं पनी पी  पुरप ा 
करीत थकच, कच की खरच थकच काय, 
(३) असययास, दरम्यान्या कालात सदर कीं पनीचा गैरव्यपकार अनचक पचला ननदशकनास थला 
असनन या सींदभाकत तचक ील सक ाननक लोकप्रनतननकीींनी अनचकपचला सींँींगकत वपभागाींना लचखी 
ननपचदनच/तिारी कच लचयया थकचत, कच खरच थकच काय, 
(४) असययास, याप्रकर ी शासनानच चशकशी कच ली थकच काय, 
(५) असययास चशकशी्या अनुषींगानच कच लचयया तिारीपर को ती कारपाई कच ली पा करण्यात 
यचत थकच, 
(६) नसययास, वपलींँाची कार च काय थकचत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर ँावनिक ळे (२५-०१-२०१७) : (१) कोय, कच खरच थकच. 
(२) कोय, कच खरच थकच. 
(३) कच खरच थकच. 
(४), (५) प (६) सदर तिारी मकावपतर  कीं पनीकडच पा वपण्यात थयया थकचत. 
  

___________ 
हडी (ता.मालवण) येथे ५०० रस्ाहिाांना ववज पकरवठ्यापासून वांधचत रहावे लागल्याँाँत 

  

(१२)  ४००७८ (२०-०४-२०१६).   श्री.यनतेश राण े (िणिवली) :   सन्माननीय ऊजाव मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कडी (ता. मालप ) यचक च दीपापली  दरम्यान ५०० रस्ाककाना वप  पुरपययापासनन पींगचत 
रकापच लागययाचच माकच नोव्केंँर २०१५ मयच पा तया दरम्यान ननदशकनास थलच थकच, कच खरच 
थकच काय 
(२) असययास, ऐन स ासुदी्या कालात सपक सामान्याना अींकारात रकापच लागलच असययानच या 
प्रकर ी सींँगकत दोषी अस ाऱयाींपर को ती कारपाई कच ली पा करण्यात यचत थकच, 
(३) नसययास, वपलींँाची कार च काय थकचत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर ँावनिक ळे (१७-०१-२०१७) :(१) लदनाींक ८.११.२०१५ रो ी दपुारी ४.२६ पा ता 
३३/११ कच .व्की.कुीं भारमा  उपकें र वातील ११ कच . व्की. थचरा पी  पालकनीपर कडी 
रस्ामपींचायतीमकील शचल्ी या गापामयच ााडाची फाींदी पडययामुलच पोल मोडनन पी  पालकन्या 
तु्यया कोतया. पयाकयी मागाकनच पी  पुरप ा चालन करूपन दचण्याचच काम तयाच रा्रती १०.१५  
पा ता पन क करूपन पी  पुरप ा सरुलीत करण्यात थला. 
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(२) सदरची घन्ना ााडाची फाींदी पडययामुलच पोल मोडनन पी पालकन्या तु्ययानच घनडलचली थकच. 
तयामुलच को ापरकी कारपाई कच लचली नाकी. 
(३) प्रन उद्् ापत नाकी. 

___________ 
ववदभव व मराठवाडा भागातील शेतिऱयाांना िृषी पांपासाठी वीज हदली जात नसल्याँाँत 

  

(१३)  ४२१९५ (२०-०४-२०१६).   श्री.राहकल ँोंदे्र (धचखली), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मकांब्रा िळवा), 
श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी) :   सन्माननीय ऊजाव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) राज्यात २ लाखाींकनन  ासत कृषी पींपाचा अनुशचष असनन पैका सपाकगकक कृषी पींप वपदभक प 
मरा पाडा भागातील असनन मकावपतर नच या शचतकऱयाींना पचलीच पी  लदली नसययानच या 
भागात मो या प्रमा ात शचतकऱया्या थतमकतया पाढत असययाचच माकच  ानचपारी, २०१६ मयच 
पा तया दरम्यान ननदशकनास थलच, कच खरच थकच काय, 
(२) असययास, याँाँत शासनानच चशकशी कच ली थकच काय, 
(३) असययास, चशकशी्या अनुषींगानच को ती कायकपाकी कच ली थकच पा करण्यात यचत थकच, 
(४) नसययास, वपलींँाची कार च काय थकचत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर ँावनिक ळे (२५-०१-२०१७) : (१) कच खरच नाकी. 
      माचक, २०१५ अखचरीस राज्यात एकन   १,७३,८५२ इतकच  कृषी पींप पसैच भरुन प्रलींत्रँत 
कोतच. तयापकैा वपदभाकत ६५७७२ कृषीपींप प मरा पाड्यात ३३२८२ कृषीपींप पैसच भरुन प्रलींत्रँत 
कोतच. 
(२) सदर प्रकर ी मकावपतर  कीं पनीनच चशकशी कच ली थकच. 
(३) कृषीपींपाचा प्रादचलिनशक असमतोल दनर करण्यासा आ सन २०१५-१६ मयच वपशचष पॅकच   
यो नेंतगकत सन २०१५-१६ मयच माचक, २०१६ अखचर वपदभाकत ६५९९७ प मरा पाड्यात ३५३३५ 
कृषीपींपाना पी  ोडण्या दचण्यात थयया थकचत. 
(४) प्रन उद्् ापत नाकी. 

___________ 
यतल्लोळी (ता.हदांडोरी, जज.नाशशि) येथे ज्ञान ज्योती आहदवासी मकलीांच्या आश्रमशाळेत शशित 

असलेल्या मकलीांना िैदयाांप्रमाणे वागणूि हदली जात असल्याँाँत 
  

(१४)  ४५७५३ (२९-०४-२०१६).   श्री.पांिज भकजँळ (नाांदगाव), श्रीमती यनमवला गाववत 
(इगतपूरी), श्री.मधकिरराव चव्हाण (तकळजापूर), श्री.अशमन पकेल (मकांँादेवी), श्री.शसध्दराम म्हेत्र े
(अक्िलिोक), श्री.अलम शेख (मालाड पजश्चम) :   सन्माननीय आहदवासी वविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नतयलोली (ता.लदींडोरी, श् .नालिनशक) यचक च ज्ञान ज्योती थलदपासी मुलीीं्या थश्रमशालचत 
लिनशकत असलचयया मुलीींना थश्रमशालचतील व्यपसक ापनाकडनन कैद्याींप्रमा च पाग नक  लदली  ात 
थकच, कच खरच थकच काय, 
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(२) असययास, उपरोक्त थश्रमशालचची शासनानच चशकशी कच ली थकच काय, चशकशीत काय 
थढलनन थलच थकच, 
(३) असययास, चशकशी अकपालानुसार शासनानच सींँींकीताींपर को ती कारपाई  कच ली पा 
करण्यात यचत थकच, 
(४) नसययास, वपलींँाची कार च काय थकचत ? 
  
श्री. ववष्ट् णक सवरा (०७-०३-२०१७) :(१) कच खरच नाकी. 
(२) प (३) लदनाींक १.२.२०१६ रो ी प्रकयप अगककारी, एकाश्तमक थलदपासी वपकास प्रकयप, 
नालिनशक याींनी ग आत कच लचली चशकशी सलिनमतीनच सदर शालचस भच् दचनन चशकशी कच ली थकच. 
     वपद्याक ींनीना कैद्याींप्रमा च पाग नक लदली  ात नाकी, थश्रमशालचसा आ सपतीं्रत इमारत 
असनन पसनतगकृाची व्यपसक ा थकच, वपद्याक ीनीींना थपयक सालकतय उपलब्क करुन दचण्यात 
थलच थकच, वपण्या्या पाण्याची पुरचशी व्यपसक ा थकच,  चप ाचा द ाक चाींगला असनन 
वपद्याक ीनीींची शैमताि क प्रगती समाकानकारक असययाचच चशकशीत थढलनन थलच थकच. 
(४) प्रन उद्् ापत नाकी. 
  

___________ 
  

डहाणू प्रिल्पाांतगवत येणाऱया पालघर येथील शासिाय मकलीांच्या वसतीगहृात िक . तेजवी 
मधकिर खात्र ेया आहदवासी ववदयार्थयावनीला इयत्ता ११ वी मध्ये प्रवशे शमळण्याँाँत 

  

(१५)  ४६३६० (२९-०४-२०१६).   डॉ.सांतोष कारबे (िळमनकरी), श्री.त्र्यांँिराव शभसे (लातूर 
रस्ामीण) :   सन्माननीय आहदवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कु. तच सपी मकुकर खा्रतच या थलदपासी वपद्यार्थयाकनीनच डका न प्रकयपाींतगकत यच ाऱया 
पालघनर यचक ील शासकाय मुलीीं्या पसतीगकृात इयतता ११ पी मयच प्रपचश लिनमलण्यासा आ मा. 
थलदपासी वपकास मीं्रती मकोदयाींकडच माकच  ानचपारी, २०१६ मयच ननपचदन लदलच थकच, कच खरच 
थकच काय, 
(२) असययास, उक्त वपद्यार्थयांनीना तया शासकाय पसतीगकृात प्रपचश न दचता नत्यापचमताा कमी 
माकक  असलचयया वपद्यार्थयाकनीींला पसतीगकृात प्रपचश लदला असययाचच उघनडकास थलच, कच खरच 
थकच काय, 
(३) असययास, याप्रकर ी चशकशी करण्यात थली थकच काय, 
(४) असययास, चशकशी्या अनुषींगानच प्रन भाग १ प ३ नुसार पसतीगकृात प्रपचश 
लिनमलण्यासा आ शासनानच को ती कायकपाकी कच ली थकच तसचच सींँींकीत अगककाऱयाींपर को ती 
कारपाई कच ली थकच पा यचत थकच, 
(५) नसययास वपलींँाची कार च काय थकचत ? 
  
श्री. ववष्ट् णक सवरा (१०-०१-२०१७) :(१) कोय, कच खरच थकच. 
(२) नाकी. कच खरच नाकी. 
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(३) प (४) प्रकर ी थलदपासी मुलीींचच पसतीगकृ पालघनर यचक च मीं नर मतामतचनसुार प 
गु पततचनुसार वपद्याक ीनीींना प्रपचश दचण्यात थलचला थकच. प्रतयचक पषी ररक्त को ा-या  
 ागच्या १० ्क्कच  प्रपचश खास ँाँ अींतगकत शासनसतरापरुन मान्यता लदलचयया वपद्यार्थयां्या 
यादीमकनन गु ानिुमानच लदला  ातो. 
(५) प्रन उद्् ापत नाकी. 
  

___________ 
  
ँीजूधावडी (ता.धारणी, जज.अमरावती) या शासिाय आश्रमशाळा व ियनष्ट्ठ महाववदयालयात 

तसेच सकसदाव येथील प्रयोगशाळा इमारतीच ेँाांधिामाँाँत 
  

(१६)  ४७०४० (२९-०४-२०१६).   श्री.डी.एस.अहहरे (साक्रा), प्रा.ववरेंद्र जगताप (धामणगाव 
रेल्वे) :   सन्माननीय आहदवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ँी नकापडी (ता.कार ी, श् .अमरापती) या शासकाय थश्रमशाला प कननष  
मकावपद्यालयात तसचच ससुदाक यचक ील थश्रमशालचत वपज्ञानशाखा असननकी प्रयोगशाला इमारतीचच 
ँाींककाम अद्याप पन क ाालचलच नाकी तयामुलच ँारापी वपज्ञानशाखच्या वपद्यार्थयांना अद्याप 
प्रयोगच करायला लिनमलालच नसययाचच माकच ऑक््ोँर, २०१५ मयच पा तया दरम्यान ननदशकनास 
थलच, कच खरच थकच काय, 
(२) असययास, गचखलदरा तालुक्यात डोमा यचक ील थश्रमशालचत अकरापी ँारापी्या 
वपद्यार्थयांसा आ गि त लिनशमताकच नाकीत, कच की खरच थकच काय, 
(३) असययास, उक्त प्रन १ नुसार सदर ल का ी प्रयोगशालच्या इमारतीचच काम पन क 
करण्याँाँत शासनानच को ती कायकपाकी कच ली पा करण्यात यचत थकच, 
(४) असययास, उक्त प्रन २ नुसार यचक ील थश्रमशालचत गि त लिनशमताक ननयुक्त करण्याँाँत 
शासनानच को ती कायकपाकी कच ली पा करण्यात यचत थकच, 
(५) नसययास, वपलींँाची कार च काय थकचत ? 
  
श्री. ववष्ट् णक सवरा (१०-०२-२०१७) :(१), (२), (३) प (४) प्रकयप कायाकलय कार ी यचक ील 
शासकाय थश्रमशाला, त्रँ ुकापडी प सुसदाक ता.कार ी यचक च राषरीय मायलिनमक लिनशमताा 
अलिनभयानाअींतगकत इयतता ९ पी प १० पी कररता एक प्रयोग शालचचच ँाींककाम अींनतम ्प्प्यात 
थकच. 
     तसचच शालचतील इयतता ९ पी तच १२ पी्या वपद्यार्थयाचंी वपज्ञान प्रातयिमताकाँाँत 
गैरसोय प तयाींचच शैमताि क नकुसान कोपन नयच म्क नन थश्रमशालचतील एक पचगळ्या खोलीचा 
उपयोग प्रयोगशालचकररता करण्यात थला असनन वपद्यार्थयांचच प्रयोग ननयलिनमत घनचण्यात थलचलच 
थकचत. 
     शासकाय थश्रमशाला डोमा ता. गचखलदरा यचक च गि त लिनशमताकाचच पद भरण्यात थलचलच 
थकच. परींतु या पदापरील लिनशमताकास तातपुरतया सपरुपात अपर  थयुक्त, थलदपासी वपकास, 
अमरापती यचक च सकायक प्रकयप अगककारी (लिनशमता ) या पादापर प्रनतननयुक्ती करण्यात थली 
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कोती. तक ावप सद्यश्सक तीत तयाींना  प्रनतननयुक्तीपरुन मुल ल का ी अयापनासा आ पदसक ापना 
दचण्यात थली थकच. तयाीं्या प्रनतननयुक्ती्या कालापकीत इयतता ८ पी तच १० पयतं लिनशकपत 
असलचयया लिनशमताकानच इयतता ११ पी प १२ पी्या पगाक्या गि त वपषयाचच अयापन कच लचलच 
थकच. 
(५) प्रन उद्् ापत नाकी. 
  

___________ 
  

साांगली जजल् ्यातील िृषीपांपाचे व घरगकती, वाणणज् य व ददयोधगि वापरातील  
रस्ाहिाांच ेवीज जोडणीचे प्रिरणे प्रलांबँत असल्याँाँत 

  

(१७)  ४८५३८ (२०-०४-२०१६).   श्री.अयनल ँाँर (खानापूर) :   सन्माननीय ऊजाव मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गचय या ४ पषाकत साींगली श् य ्यातील कृषीपींपाचच समुारच १३ क ार ५८४ थि  घनरगुती, 
पाि ज् य प औद्योगगक पापराचच सुमारच १० क ार ७६९ रस्ाककाींचच पी   ोड ीचच प्रकर च 
प्रल ींत्रँत थकचत , कच खरच थकच काय,  
(२) असय यास, एपढया मो या प्रमा ापर प्रकर च प्रलींत्रँत रकाण् याची कार च काय थकचत, 
(३) असययास, याप्रकर ी शासनानच चशकशी कच ली थकच काय, 
(४) असययास, चशकशीत काय थढलनन तयानुसार को ती कायकपाकी कच ली पा करण्यात यचत 
थकच, 
(५) नसययास, वपलींँाची कार च काय थकचत ? 
  
श्री. चांद्रशखेर ँावनिक ळे (१७-०१-२०१७) : (१) कोय, कच अींशत खरच थकच. एवप्रल २०१६ अखचर 
साींगली श् य्यामयच १२७५२ कृषीपींप पैसच भरुन पी   ोड ीकरीता प्रलींत्रँत थकचत थि  
घनरगुती, पाि ज्य प औद्योगगक पापराची ९,३७५ नवपन पी   ोड ी प्रकर च प्रलींत्रँत थकचत. 
(२) साींगली श् य्यामयच माचक, २०१५ अखचर ११३०७ कृषीपींप पैसच भरुन प्रलींत्रँत कोतच.      
सन २०१५-१६ मयच ४३७२ कृषीपींपाचच न ीकर  करण्यात थलच असनन माचक, २०१६ अखचर 
१२१३१ कृषीपींपपैसच भरुन पी   ोड ीकरीता प्रलींत्रँत थकचत. तसचच घनरगुती, पाि ज्य प 
औद्योगगक असच एकन   ८७६३ रस्ाकक माचक, २०१५ अखचर पैसच भरुन पी   ोड ीकरीता प्रलींत्रँत 
कोतच. सन २०१५-१६ मयच २६८०३ घनरगुती, पाि ज्य प औद्योगगक असच एकन   ९४९९ रस्ाकक 
पैसच भरुन पी   ोड ीकरीता प्रलींत्रँत थकचत. 
(३) कोय. 
(४) साींगली श् य्यामयच पायाभनत थराखडा-२ यो नचअींतगकत ३७३० कृषीपींपाची तरतनद कोती. 
तयापैका सन २०१५-१६ मयच ३६७२ कृषीपींपाचच न ीकर  करण्यात थलच असनन उपकररत ५८ 
कृषीपींपाचच न ीकर   नन २०१६ अखचर  पन क करुन उलिष् पन क करण्यात थलच. 
    डीपीडीसी यो नचअींतगकत साींगली श् य्याला रु.४ को्ीींचा ननकी दचण्यात थला असनन रु. २ 
को्ीींचा ननकी घनरगुती रस्ाककाीं्या पी  ोड ीचा पायाभनत सुवपकाींसक समापचश थकच. 
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    उपकररत मकाराषराकरीता सन २०१६-१७ मयच यच ा-या सींभाव्य कृषीपींपाींना पी  ोड ी 
दचण्या्या उिचशानच रु.१६५५.७४ को्ीींची यो ना प्रसतावपत असनन तयात साींगली श् य्यासा आ 
२७,४३८ कृषीपींपाकरीता रु.२६६.३३ को्ी इतक्या ननकीचा समापचश थकच. 
     सन २०१६-१७ मयच ३०  नन, २०१६ अखचर ८७६ कृषीपींपाचच न ीकर  करण्यात थलच 
असनन ५७१७ घनरगुती, पाि ज्य प औद्योगगक पी  ोडण्या दचण्यात थयया थकचत प उपकररत 
कामच प्रगतीपक ापर थकचत. 
(५) प्रन उद्् ापत नाकी. 

___________ 
 

आहदवासी समाजातील महहलाांना जातीचा दाखला शमळण्यास येत  
असलेल्या अडचणी दरू िरण्याँाँत 

  

(१८)  ४९४५१ (२९-०४-२०१६).   श्री.डी.एस.अहहरे (साक्रा), श्री.िक णाल पाकील (धकळे रस्ामीण) :   
सन्माननीय आहदवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) थलदपासी सींपगाकतील नागरीकाींना  ातीचा दाखला दचताना मुलगा क्रकीं पा मुलगी (Son of / 
Daughter of ...) असा दाखला लदला  ातो, परींतु मलकलाीं्या ँाँतीत याींची पतनी (Wife)  
असा दाखला लदला  ात नाकी, कच खरच थकच काय, 
(२) असययास, वपपाकीत मलकला क्रकतीकी पयसकर असली तरी नत्या पडडलाीं्या  ातीचा 
दाखला द्यापा लागतो, सासरकडची इतर सपक कागदप्रतच पती्या नापानच असुनकी  ाती्या 
दाखययासींदभाकत पुरापा असुन पती्या नापाचा समापचश असननकी  ातीचा दाखला वपपाकीत 
मलकलाींना लिनमलण्यास अडच ी यचत असनन काकी प्रसींगी  ातीचा दाखल लिनमलत नाकी, कच की खरच 
थकच काय, 
(३) असययास, प्रन भाग १ प २ वपचारात घनचता थलदपासी समा ातील मलकलाींना  ातीचा 
दाखला लिनमलण्यास यचत असलचयया अडच ी दनर करण्याँाँत शासन थपयक कायकपाकी 
कर ार पा करीत थकच काय, 
(४) नसययास, यामागील वपलींँाची कार च काय थकचत ? 
 

श्री. ववष्ट् णक सवरा (१०-०१-२०१७) : (१) कोय. मकाराषर अनसुनगचत  मातीचच प्रमा प्रत (दचण्याचच 
प तया्या पडताल ीचच वपननयमन) ननयम, २००३ नुसार वपलकत कच लचयया नमुन्यामयच 
अनुसनगचत  माती  ात प्रमा प्रत ननगकलिनमत करण्यात यचतच. 
(२) प (३) शासनानच “मकाराषर अनुसनगचत  ाती, अनुसनगचत  माती, वपमुक्त  ाती, भ्क्या 
 माती, इतर मागासपगक प वपशचष मागास प्रपगक  ातीचच प्रमा प्रत (दचण्याचच प तया्या 
पडताल ीचच वपननयमन) अगकननयम, २००० (२००१ चा मका.ि.२३), प तयाअींतगकत मकाराषर 
अनुसनगचत  मातीचच प्रमा प्रत (दचण्याचच प तया्या पडताल ीचच वपननयमन) ननयम, २००३, “ 
लागन कच लचलच थकचत. सदर ननयम २००३ मकील ननयम ३ (३), ३ (४) नुसार नमुद कच लचली 
कागदप्रतच प पुरापच सादर कर ा-या व्यक्तीस अनुसनगचत  मातीचच प्रमा प्रत लिनमलतच. 
(४) प्रन उद्् ापत नाकी. 

___________ 
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राज् यातील हलँा जातीच् या सांँांधीची प्रिरणे न् यायालयात प्रलांबँत असल् याँाँत 
  

(१९)  ५०३८० (२८-०४-२०१६).   श्री.रामचांद्र अवसरे (भांडारा) :   सन्माननीय आहदवासी 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यातील कलँा  ाती् या सींँींकानच तच अनसुनगचत  माती् या सींँींकीची प्रकर च उ् च 
न् यायालयात प्रलींत्रँत असय याचच ननदशकनास थलच थकच, कच खरच थकच काय, 
(२) असय यास, काकी प्रकर ाींम यच राज् य शासनावपरु द उ् च न् यायालयानच नन कय लदलच थकचत, 
कच खरच थकच काय, 
(३) असय यास, अशा नन कयावपरु द राज् य शासनानच सपवोच् च न् यायालयात अपील दाखल कच लच 
असनन त या अपीलाींम यच सु दा सपवोच् च न् यायालयानच राज् य शासना् या वपरु द नन कय लदला 
थकच, कच खरच थकच काय, 
(४) असय यास, न् यायालया् या नन कयानुसान शासन काय कायकपाकी कर ार थकच ? 
  
श्री. ववष्ट् णक सवरा (१०-०१-२०१७) :(१) कोय. 
(२) कोय. 
(३) प (४) शासनानच सपवोच्च न्यायालयात वपशचष अनुज्ञा यागचका दाखल कच यया असनन सदर 
यागचका न्यायालयात प्रलींत्रँत थकचत. 
  

___________ 
  

ववदभावत ववज प्रिल्प असूनही येथील शेतिऱयाांना लोड शेडड ांगला  
सामोरे जाव ेलागत असल्याँाँत 

  

(२०)  ५०३९१ (२०-०४-२०१६).   अॅड.यशोमती ठािूर (यतवसा) :   सन्माननीय ऊजाव मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वपदभाकत वप  प्रकयप असननकी यचक ील शचतकऱयाींना लोड शचडड ींगला सामोरच  ापच लागत 
असययाचच माकच  ानचपारी, २०१६ मयच पा तयादरम्यान ननदशकनास थलच, कच खरच थकच काय, 
(२) असययास, कृषीपींपासा आ शचतकऱयाींना सँलिनसडी लिनमलत असननकी सपाकत कमी सँलिनसडी 
वपदभाकसा आ ४.२८ इतकाच लिनमलत असययाचच पुन्का एकदा ननदशकनास थलच थकच, कच खरच थकच 
काय, 
(३) असययास, या प्रकर ी शासनानच चशकशी कच ली थकच काय, 
(४) असययास,चशकशी्या अनुषींगानच सँलिनसडी दचण्याँाँत प लोडशचडड ींग उ वपण्याँाँत को ती 
कायकपाकी कच ली पा करण्यात यचत थकच, 
(५) नसययास, वपलींँाची कार च काय थकचत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर ँावनिक ळे (२५-०१-२०१७) : (१) कच खरच नाकी. 
      राज्यामयच यच ारच नवपन पी ननलिनमकती प्रकयप कच इींकन,  ागा, पा ी इतयादी ँाँीींची 
उपलब्कता वपचारात घनचनन उभारण्यात यचतात. राज्यातील पाण्याचच योग्य तच ननयो न 



वि.स. २८० (15) 

करण्यासा आ तसचच शचतक-याींना कृषीपींपाींसा आ थपयक असलचयया वपद्युत पुरप ा लमताात 
घनचनन शासना्या प्रचलिनलत कोर ानुसार प मकाराषर वपद्यतु ननयामक थयोगा्या 
थदचशानुसार, माग ी व्यपसक ापन यो नचअींतगकत लिनसींगल फच  ीींग प कृषीपींप वपलगीकर  
पालकन्याींपरील ५०% कृषी रस्ाककाींना रा्रती्या  कालात १० तास प उपकररत ५०% कृषी रस्ाककाींना 
लदपसा ८ तास पी चची उपलब्कता चिाकार पदतीनच दचण्यात यचतच. लदपसा प रा्रती दचण्यात 
यच ारी पी चची उपलब्कता सक ाननक कृषी रस्ाककाीं्या सोईनुसार थ पड्यातनन दोन पचलचस क्रकीं पा 
प्रतयचक थ पड्यास चिाकार पदतीनच दचण्यात यचतच. 
(२) कच खरच नाकी. 
कृषी पींप रस्ाककाींना अनुदान/सँलिनसडी की वपभागानुसार दचण्यात यचत नाकी. कृषी पींप पी  लिनम्र 
रस्ाककाींना तयाीं्या पी  पापरानुसार सँलिनसडी दचण्यात यचतच. तसचच ज्या कृषी पींप रस्ाककाींना पी  
लिनम्र ँसपलचलच नाकीत अशा कृषी पींप रस्ाककाींना तयाीं्या अपशक्तीनुसार सँलिनसडी दचण्यात 
यचतच. 
(३), (४) प (५) प्रन उद्् ापत नाकी. 
  

___________ 
माळेगाव (जज.नाांदेड) येथील धनगर समाजाला अनकसूधचत जमाती  

प्रवगावतील आरक्षण देण्याँाँत 
  

(२१)  ५११२० (२०-०५-२०१६).   श्री.त्र्यांँिराव शभस े (लातूर रस्ामीण) :   सन्माननीय 
आहदवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) मालचगाप (श् .नाींदचड) यचक च कनगर समा ा्या मकामचलाव्यात राज्यातील कनगर समा ातील 
ताींत्र्रतक ्रतु्ीची दरुुसती करूपन, सींवपकाना्या चशक्ीत राकनन अनुसनगचत  माती प्रपगाकचच थरमता  
दचण्याची घनोष ा मा.मुख्यमीं्रती मकोदयाींनी लदनाींक ११  ानचपारी, २०१६ रो ी कच ली थकच, कच खरच 
थकच काय, 

(२) असययास, सदर थरमता ातील ताींत्र्रतक ्रतु्ीची दरुुसती करण्यात थली थकच काय तसचच 
सदर थरमता  दचण्याँाँत को ती कायकपाकी करण्यात थली पा यचत थकच, 
(३) सदर थरमता  लागन करण्यास शासनास क्रकती कालापकी लागचल ?   

श्री. ववष्ट् णक सवरा (०२-०३-२०१७) : (१), (२) प (३) कनगर क्रकीं पा कनगड एक थकचत  क्रकीं पा 
कसच याँाँत सींशोकन करुन अकपाल सादर करण्याँाँत ्ा्ा इश्न्स् यु् ऑफ सोशल 
सायन्सचस, मुींँई याींना कलवपण्यात थलच थकच. तयानुसार सींसक चकडनन सदर सींशोकन तीन 
्प्प्यात करण्यात यच ार थकच. तयापैका सींशोकना्या पलकयया ्प्प्याींतगकत (Formative 
Research) चच काम पु क ाालच थकच. उपकररत ्प्प्यातील मुख्य सींशोकनाचच भाग-१ प भाग-२ 
मकील सींशोकनाचच काम पु क करुन अींतीम अकपाल माकच डडसेंँर, २०१७ पयतं सादर करण्यात 
यचईल, असच ्ा्ा इश्न्स् यु् ऑफ सोशल सायन्सचस, मुींँई याींनी शासनास कलवपलच थकच. 
तद्नुसार सींसक चचा अींतीम अकपाल शासनास प्राप्त ााययानींतर पुढील कायकपाकी अपचिमतात थकच. 
  

___________ 
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आहदवासी व जांगलातील अन्य समकहाांना जांगलावर अधधिार देण्याऱया वन  
अधधिार िायदयाच्या अांमलँजावणीस हदलेली थधगती 

  

(२२)  ५३६३१ (१२-०८-२०१६).   श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाकील (शशडी) :   सन्माननीय आहदवासी 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) थलदपासी प  ींगलातील अन्य समनकाींना  ींगल  लिनमनीपर थि   ींगलापर अगककार 
दच ाऱया कायद्याची अींमलँ ाप ी कोण्याअगोदरच सदर कायद्या्या अींमलँ ाप ीस   
लदनाींक ३१ डडसेंँर, २०१५ रो ी पासनन पन कवपराम दचपनन तसच थदचश थलदपासी थयुक्ताींकडनन 
सपक श् यकागककाऱयाींना दचण्यात थलच थकचत, कच खरच थकच काय, 
(२) असययास, उक्त कायद्याची अींमलँ ाप ी पन क ााययाची घनोष ा कच पल रस्ाम सभाच करु 
शकत असताींना प तसच थदचश प मागकदशकक सनचना पचलोपचली कें र व शासनानच लदलचयया 
असतानाकी तया डापलनन असा अनगककृतप च नन कय घनचतला थकच, कच की खरच थकच काय, 
(३) असययास, मकाराषरात  चमतचम ९ पषाक पनपी अश्सततपात थलचयया पन अगककार कायद्याची 
अींमलँ ाप ी यक ा-तक ाच ाालचली असनन, मकाराषरातील अींमलँ ाप ीँाँत कें र वीय थलदपासी 
वपभागानच सक्त नारा ी व्यक्त कच ली थकच कच खरच थकच काय. 
(४) असययास, कायद्याची अींमलँ ाप ी पन क कोण्या अगोदरच कायद्या्या अींमलँ ाप ीला 
पन क वपराम दचण्याची कार च काय थकचत ? 
  
श्री. ववष्ट् णक सवरा (१७-०१-२०१७) : (१), (२) प (३) कच खरच नाकी. 
(४) प्रन उद्् ापत नाकी. 
  

___________ 
रायगड जजल््यातील घरिक ल योजनेचा यनधी अखधचवत राहहल्याँाँत 

  

(२३)  ५५२५० (२०-०८-२०१६).   श्री.सकभाष उबव  पांडडतशेठ पाकील (अशलँाग), श्री.धैयवशील 
पाकील (पेण) :   सन्माननीय आहदवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील     
काय :- 
  

(१) रायगड श् य्यातील दाररर वयरचषचखालील मागासपगीय समा ासा आ घनरच ँाींकण्यासा आ घनरकुल 
यो नेंतगकत सन २०१५-१६ या थगक कक पषाकत ननकी पुरवपण्यात थला थकच, कच खरच थकच काय, 
(२) असययास, शासना्या घनरकुल यो नेंतगकत अनुसनगचत  ाती (एस.्ी)सा आ थलचयया 
ननकीतनन घनरकुलाची पन कत: मीं नरी कोपननकी अखचीत रालकला थकच, कच की खरच थकच काय, 
(३) असययास, अखचीत रालकलचला ननकी अन्य दाररर वयरचषचखालील मागासपगीय समा ातील 
नागररकाींसा आ घनरकुल ँाींकण्यासा आ समावपष् करण्यात यचइकल काय, 
(४) असययास, यासा आ सक ाननक लोकप्रनतननकीींनी शासनाकडच माग ी कच ली थकच, कच की खरच 
थकच काय, 
(५) असययास, घनरकुलाींचा ननकी अखगचकत रालकययानच शासनानच सींँींगकताींपर को ती कायकपाकी 
कच ली पा करण्यात यचत थकच, 
(६) नसययास, वपलींँाची कार च काय थकचत ? 
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श्री. ववष्ट् णक सवरा (१४-०२-२०१७) : (१) रायगड श् य्यासा आ सन २०१५-१६ करीता शँरी 
थलदपासी घनरकुल, पारकी वपकास कायकिमाींतगकत घनरकुल यो ना प थलदम  माती घनरकुल 
यो नचकरीता अनिुमच लमतााींक २०६, २ प १५६ प्राप्त थकच. 
सन २०१५-१६ पासनन सदर घनरकुलाींचा ननकी राज्य व्यपसक ापन कमता गकृननमाक , ँचलापनर, मुींँई 
याींचच कडच पगक कच ला असनन श् यकासतर लाभाक ी मीं ुरीची प्रिाया सरुु थकच. 
(२) अपर थयुक्त, थलदपासी वपकास  ा च अींतगकत प्रकयप अगककारी पच  याींनी तयाींचच प्रतक 
ि.  ा. ि. घनरकुल-२०१६/का-३/३४९९, लद.२२/७/२०१६ अन्पयच रायगड श् य्यातील सपक पींचायत 
सलिनमती कायाकलयाींना सन २०१५-१६ करीता लाभार्थयां्या घनरकुलाींचच सपेमता  करुन गापननकाय 
लाभाक ी यादी सादर कर चँाँत कलवपलच थकच. 
(३) थलदपासी वपभागामाफक त राँवपण्यात यच ारी घनरकुल यो ना की अनुसनगचत  माती सा आच 
असययानच सदर घनरकुलाचा ननकी त्रँगर थलदपासी समा ासा आ खचक करता यच ार नाकी. 
(४) अशा प्रकारचच ननपचदन थलदपासी वपकास वपभागाकडच प्राप्त ाालचलच नाकी. 
(५) प्रन उद्् ापत नाकी. 
(६) प्रन उद्् ापत नाकी. 

___________ 
 

अनकसूधचत जमातीच्या शशक्षिाांना अनकसूधचत के्षत्रात शशिववण्यास प्रोत्साहन देण्याँाँत 
  

(२४)  ५६९१३ (१२-०८-२०१६).   श्री.योगेश (ँापू) घोलप (देवळाली) :   सन्माननीय आहदवासी 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) त्रँगर थलदपासी भागातील अनुसनगचत  माती्या लिनशमताकाींना अनुसनगचत मताच्रतात ँदलीपर 
 ाण्याकररता लद.२४.५.२०१६ रो ी पा तया सुमारास नालिनशक यचक च समुपदचशन करण्यात थलच, कच 
खरच थकच काय, 
(२) असययास, या समुपदचशनामयच क्रकती लिनशमताक थलदपासी भागात  ाण्यास तयार ाालच 
थकचत, 
(३) असययास, अनुसनगचत  माती्या लिनशमताकाींना अनुसनगचत मताच्रतात लिनशकवपण्यास प्रोतसाकन 
दचण्याकररता शासन को तया वपशचष सपलती दच ार थकच काय? 
 

श्री. ववष्ट् णक सवरा (०७-०२-२०१७) :(१), (२) प (३) त्रँगर थलदपासी भागातील अनुसनगचत 
 माती्या लिनशमताकाींना अनुसनगचत मताच्रतात ँदलीपर  ाण्याकरीता लद.२४.५.२०१६ रो ी पा तया 
सुमारास समुपदचशन करण्यात थलचलच नाकी. 
     सन २०१६-१७ या शैमताि क पषाकत ँदयया करताींना लिनशमताकाींकडनन थलदपासी भागात काम 
करण्यास तयार असययाँाँत वपकयप मागवपण्यात थलच कोतच. तयानुसार १७ मायलिनमक 
लिनशमताक प ३७ प्राक लिनमक लिनशमताकाींना अनुसनगचत मताच्रतात पदसक ापना दचण्यात थली थकच. 
     सामान्य प्रशासन वपभागा्या अगकसनचनचनसुार शासन नन कय लद.५ माचक, २०१५ अन्पयच 
 ाकीर कच यया नुसार  अनुसनगचत मताच्रतातील १२ सींपगाकची पदच सक ाननक अनुसनगचत  मातीतील 
उमचदपाराींमकनन भरापयाची थकचत. सदर पदाींमयच लिनशमताक सींपगाकचा समापचश थकच. 

___________ 
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आयकक्त, आहदवासी सांशोधन व प्रशशक्षण सांथा, पूणे याांनी जातीय दवेषातून शासनाची 
हदशाभूल िरणारा अहवाल शासनास सादर िेल्याँाँत 

  

(२५)  ५७७४८ (१२-०८-२०१६).   श्री.सकभाष साँणे (देगलूर) :   सन्माननीय आहदवासी वविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) थयुक्त, थलदपासी सींशोकन प प्रलिनशमता  सींसक ा, पन च याींनी अनुसनगचत  माती प्रमा प्रत 
सलिनमती, औरींगाँाद याीं्या लदनाींक ६ सप् े्ंँर, २०१० तच लदनाींक ५ ऑक््ोँर, २०११ या 
कालापकीत ननकाली काढलचयया  ात पैकता प्रमा प्रत प्रकर ाींची चशकशी करुन लदनाींक ८ 
माचक, २०१६ रो ी शासनास अकपाल सादर कच लचला थकच, कच खरच थकच काय, 
(२) असययास, सदर अकपाल  ातीय द्पचष पाढपनन शासनाची लदशाभनल कर ारा असनन 
तयाीं्यापर कारपाई करण्याची माग ी मा ी थमदार श्री.अनींत तरच याींनी लदनाींक १५ मच, २०१६ 
रो ी मा.मुख्यमीं्रती याीं्याकडच कच ली थकच, कच की खरच थकच काय, 
(३) असययास, सदर्या अकपालापर शासनानच को ता नन कय घनचतलचला थकच तसचच सदर 
तिारीपरुन को ती काय कायकपाकी कच ली थकच पा कर ार थकच, 
(४) नसययास, वपलींँाची कार च काय थकचत ? 
  
श्री. ववष्ट् णक सवरा (१३-१२-२०१६) : (१) कोय. 
(२) कोय. 
(३) लद.०६.०९.२०१० तच लद.०५.१०.२०११ या कालापकीत ननगकलिनमत करण्यात थलचयया अनुसनगचत 
 माती्या पैकता प्रमा प्रताीं्या प्रकर ाींचच पुनवपकलोकन करण्यासा आ मा.उ्च न्यायालयामयच 
वपशचष यागचका दाखल करण्याची कायकपाकी करण्याँाँत थयुक्त, थलदपासी सींशोकन प 
प्रलिनशमता  सींसक ा, पु च याींना लद.२७.०६.२०१६ ्या शासन प्रतान्पयच कलवपण्यात थलच थकच. 
(४) प्रन उद्् ापत नाकी. 

___________ 
 

नागपूर जजल््यातील अनकसूधचत जमातीच्या तीन हजाराांवर शासिाय िमवचाऱयाांची 
जातपडताळणीची प्रिरणे प्रलांबँत असल्याँाँत 

  

(२६)  ५७९०२ (१२-०८-२०१६).   श्री.सकधािर देशमकख (नागपूर पजश्चम), श्री.वविास िकां भारे 
(नागपूर मध्य), श्री.सकधािर िोहळे (नागपूर दक्षक्षण) :   सन्माननीय आहदवासी वविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपनर श् य्यातील अनसुनगचत  माती्या तीन क ाराींपर शासकाय कमकचाऱयाींची 
 ातपडताल ीची अनचक प्रकर च मागील दोन पषांपासनन प्रलींत्रँत असययाचच ननदशकनास थलच, कच 
खरच थकच काय, 
(२) असययास, शासकाय कमकचाऱयाींची  ात पडताल ी सींदभाकतील प्रकर च ननयमानसुार सका 
मलकन्याीं्या थत ननकाली काढ च थपयक असताींना अद्यापपयतं ती ननकाली काढण्यात 
थली नाकी, कच की खरच थकच काय, 
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(३) असययास, या  ात पडताल ीची प्रकर च ननकाली काढण्यास वपलींँ कर ाऱया शासकाय 
अगककाऱयाीं्या कामाची चशकशी करुन तयाीं्यापर कारपाई करण्यात यच ार थकच काय, 
(४) नसययास, वपलींँाची कार च काय थकचत ? 
  
श्री. ववष्ट् णक सवरा (२८-१२-२०१६) : (१) लद.२२.०८.२०१६ अखचर नागपनर श् यृयातील सचपा 
प्रकाराींतगकत शासकाय कमकचा-याींची ९९१  ात पडताल ीची प्रकर च सलिनमतीकडच प्रलींत्रँत थकचत. 
तयापैका ६९८ प्रकर च गकृ प शालचय चशकशीसा आ पोलीस दमताता पक काकडच प्रलींत्रँत थकचत. 
(२), (३) प (४) सलिनमतीकडील प्राप्त अ ांची सींख्या, अ कदारानच सादर कच लचयया कागदप्रताींची 
चशकशी करण्यासा आ पोलीस दमताता पक कास लाग ारा कालापकी प तयामुलच सलिनमतीस अकपाल 
सादर करण्यास लाग ारा पचल, सलिनमती प दमताता पक कामकील ररक्त पदच, सलिनमती्या 
नन कयाँाँत अ कदारानच कच लचयया न्यायालयीन प्रकर च इतयादी ँाँीींमुलच  ात पडताल ीची 
प्रकर च ननकाली काढण्यास अगकक कालापकी लागत थकच. तद्नुषींगानच ररक्त पदच भर च, 
सलिनमती्या कामका ाचा थढापा घनचनन प्रकर च ननकाली काढण्याँाँत सींँींगकताींना सनचना 
दचण्यात थयया थकचत. तसचच  ात पैकता प्रमा प्रताची पदती प ुकत: ऑनलाईन करण्याची 
कायकपाकी करण्यात थली थकच. 

___________ 
 

नागपूर रामकेि के्षत्रातील आहदवासी ववभागाअांतगवत तलावाच् या दकुप तीच्या प्र तावाँाँत 
  

(२७)  ५८९१२ (२४-०८-२०१६).   श्री.डड मल्लीिाजूवन रेड्डी (रामकेि) :   सन्माननीय 
आहदवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपनर राम च्क वपकानसभा मताच्रतातील थलदपासी वपभागाअींतगकत ६.३९ को्ी रुपयच 
तलापा् या दरुुस तीचा प्रस ताप माकच फच रुवुपारी, २०१६ पासनन शासनाकडच प्रलींत्रँत थकच, कच खरच थकच 
काय, 
(२) असय यास, उक् त वपषया् या अनुषींगानच शासनानच को ती कायकपाकी कच ली पा करण् यात यचत 
थकच, 
(३) नसय यास, वपलींँाची कार च काय थकचत ? 
  
श्री. ववष्ट् णक सवरा (०७-०३-२०१७) : (१) प (२) कच अींशत: खरच थकच, 
माकच डडसेंँर, २०१५ मयच सक ाननक लोकप्रनतननकीींनी राम च्क (श् .नागपनर) यचक ील तलापाीं्या 
दरुुसतीसा आ रु.६.३९ को्ीची माग ी कच ली कोती. परींतन सन २०१५-१६ या थगक कक पषाकत माकच 
डडसेंँर, २०१५ अखचर लघन ु पा्ँींकारच तलापाीं्या कामाींसा आ थलदपासी वपकास वपभागाकडच 
उपलब्क असलचला अयप ननकी प तयापचली प्रलींत्रँत असलचयया कामाींचच दानयतप वपचारात घनचता, 
सदर माग ी तया थगक कक पषाकमयच मान्य करता थली नाकी. 
(३) प्रन उद्् ापत नाकी. 
  

___________ 
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मौज ेदेवलापार (ता.रामकेि, जज.नागपूर) येथे इांरस्जी माध्यमाची  
K.J. to P.J. शाळा सकुप िरणेँाँत 

(२८)  ५९१०४ (२२-०८-२०१६).   श्री.डड मल्लीिाजूवन रेड्डी (रामकेि) :   सन्माननीय 
आहदवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मश च दचपलापार (ता.राम च्क, श् .नागपनर) यचक च इींरस् ी मायमाची K.J. to P.J. शाला सुरु 
करण्याचच ननपचदन सक ाननक लोकप्रनतननकी याींनी माकच एवप्रल, २०१६ मयच पा तया दरम्यान  
मा.थलदपासी वपकास मीं्रती याींना लदलच थकच, कच खरच थकच काय, 
(२) असययास, थलदपासी वपद्यार्थयांना उ्च प्रनतचच इींरस् ी मायमाचच लिनशमता  याच पषाकपासनन 
लिनमलण्यासा आ शासन सतरापर को ती उपाययो ना करण्यात थली पा यचत थकच, 
(३) असययास, उक्त ननपचदना्या अनुषींगानच शासनानच को ती कायकपाकी कच ली पा करण्यात यचत 
थकच काय, 
(४)  नसययास, वपलींँाची कार च काय थकचत ? 
  
श्री. ववष्ट् णक सवरा (०७-०३-२०१७) :(१) कच खरच थकच. 
(२) प (३) दचपलापार यचक ील सक ाननक लोकसींख्या ४९०० असनन तयातील थलदपासी लोकसींख्या 
३० ्क्कच  एपढी थकच. दचपलापार यचक च १ ली तच १२ पी पयतं थलदपासी अनुदाननत थश्रमशाला 
असनन श् यका पररषदच्या तसचच मरा आ मायमा्या खा गी शालाकी थकचत. दचपलापार यचक नन 
२५ क्रक.मी. पर असलचयया राम च्क यचक च या वपभागाची इींरस् ी मायमाची एकलव्य पश्ब्लक 
सकुल की इयतता ६ तच १२ पी पयतं ननपासी शाला थकच. 
     मश च दचपलापार यचक च इींरस् ी मायमाची K.G. to P.G. शाला सुरु करण्याँाँत सवपसतर 
अकपाल थयुक्त, थलदपासी वपकास, नागपनर याींचचकडनन मागवपण्यात थला थकच. अकपाल 
प्राप्त ााययापर या ँाँत कोर ातमक नन कय घनचण्यात यचईल. 
(४) प्रन उद्् ापत नाकी. 

___________ 
  

राज् याच् या ऊजाव मांत्रालयािडून वीज िां पन् याांचे तकिड ेिुपन  
प्रादेशशि िां पन्या थापन िरण्याँाँत 

  

(२९)  ५९६५५ (१०-०८-२०१६).   श्री.आशसब शेख (मालेगाांव मध्य), श्री.ँाळासाहेँ थोरात 
(सांगमनेर) :   सन्माननीय ऊजाव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यात् या न ाक मीं्रतालयाकडनन पी  कीं पन् याींचच तुकडच करुन प्रादचलिनशक कीं पन्या सक ापन 
करण्याचा शासनाचा मानस असययाचच माकच मच, २०१६ मयच पा तया दरम्यान ननदशकनास थलच 
थकच, कच खरच थकच काय, 
(२) असययास, या वपरोकात मकावपतर  मकाननलिनमकती, मकापारचष  या तीन्की कीं पन्याींमकील 
अगककारी प कामगार सींघन्नाींनी या माग ीसक ७  ननला राज्यव्यापी सींप करण्याची घनोष ा 
कच ली थकच, कच की खरच थकच काय, 
(३) असययास, याप्रकर ी शासनानच चशकशी कच ली थकच काय, 
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(४) असययास, चशकशीत काय थढलनन थलच प तया अनुषींगानच याँाँत शासनानच को ती 
कायकपाकी कच ली पा करण्यात यचत थकच, 
(५) नसययास, वपलींँाची कार च काय थकचत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर ँावनिक ळे (२४-०१-२०१७) : (१) कच खरच नाकी. 
(२) नतन्की कीं पन्याींतील कायकरत सींघन्नाीं्या सींयुक्त कृती सलिनमतीनच वपवपक 
प्रनाींँाँत/मागण्याींँाँत लद. ०७  नन, २०१६ रो ी सींप करण्याँाँतची नो्ीस लदली कोती. 
(३) प (४) पी  कीं पन्याींचच वपभा न करुन प्रादचलिनशक कीं पन्याीं सक ापन करण्याचा को ताकी 
प्रसताप नाकी. परींत,ु रस्ाककाींना चाींगयया प्रकारच सुवपका उपलब्क करुन दचण्यासा आ मकावपतर च 
कीं पनीअींतगकत चार प्रादचलिनशक कायाकलयाींची ननलिनमकती करण्यात थली थकच. 
(५) प्रन उद्् ापत नाकी. 

___________ 
धचमूर (जज.चांद्रपूर) येथील एिाजत्मि आहदवासी वविास प्रिल्प िायावलयाच्या िायवके्षत्राअांतगवत 

येत असलेल्या चार अनकदायनत आश्रमशाळाांची िायमवुपपी मान्यता रद्द िेल्याँाँत 
  

(३०)  ६२७६५ (१२-०८-२०१६).   श्री.सकरेश धानोरिर (वरोरा) :   सन्माननीय आहदवासी 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गचमनर (श् .चींर वपनर) यचक ील एकाश्तमक थलदपासी वपकास प्रकयप कायाकलया्या 
कायकमताच्रताअींतगकत यचत असलचयया चार अनुदाननत थश्रमशालाींची कायमसपरुपी मान्यता 
थयुक्ताींनी माकच मच, २०१६ मयच पा तयादरम्यान रि कच ली थकच, कच खरच थकच काय, 
(२) असययास, या थश्रमशालाींची मान्यता रि करण्याची कार च काय थकचत, 
(३) असययास, यासींदभाकत पुढच को ती कायकपाकी कच ली पा करण्यात यचत थकच ? 
 

श्री. ववष्ट् णक सवरा (०७-०३-२०१७) : (१) कच खरच थकच. 
(२) थश्रमशालाींतील अपुऱया सोयीसुवपका प अतययप वपद्याक ी प्सींख्या यामुलच या शालाींची 
मान्यता रि करण्यात थली थकच. 
(३) एकाश्तमक थलदपासी वपकास प्रकयप, गचमनर, श् .चींर वपनर कायाकलया्या कायकमताच्रतातील चारकी 
अनुदाननत थश्रमशालचतील वपद्याक ी तसचच लिनशमताक प लिनशमताकच ततर कमकचाऱयाींचच अन्य 
थश्रमशालाींमयच समायो न करण्यात थलच थकच. 

___________ 
सह आयकक्त, जात पडताळणी सशमती, नांदरूँार याांनी जात प्रमाणपत्र देण्याच्या  

िामामध्ये िो्यावधी ुपपयाांचा ाालेला गैरव्यवहार 
  

(३१)  ६२९५० (१२-०८-२०१६).   श्री.चांद्रिाांत सोनावण े (चोपडा) :   सन्माननीय आहदवासी 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सक थयुक्त,  ात पडताल ी सलिनमती, नींदनरँार याींनी  ात प्रमा प्रत दचण्या्या कामामयच 
को यापकी रुपयाींचा गैरव्यपकार कच ययाचच माकच मच, २०१६ मयच ननदशकनास थलच थकच, कच खरच 
थकच, 
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(२) असययास, अनुसनगचत  माती वपशचषत: ्ोकरच कोली प  ाकन र  ातीचच  ात पडताल ी 
प्रमा प्रत थगक कक माग ी पन क न कच ययानच मुतायलक सँँीखाली सक थयुक्ताींकडनन  नाकारलच 
 ातच, कच खरच थकच काय, 
(३) असययास, उक्त प्रकर ी चशकशी कच ली थकच काय, 
(४) असययास, चशकशी्या अनुषींगानच सींँींगकत अगककाऱयाींपर कारपाई करण्याँाँत तसचच ्ोकरच 
कोली प  ाकन र  ाती्या व्यक्तीींना तातडीनच  ात प्रमा प्रत उपलब्क करूपन दचण्याँाँत 
शासनानच को ती कायकपाकी कच ली पा करण्यात यचत थकच, 
(५) नसययास, वपलींँाची कार च काय थकच ? 
  
श्री. ववष्ट् णक सवरा (०५-०१-२०१७) :(१) नाकी. 
(२) नाकी. मकाराषर अनुसनगचत  ाती, अनुसनगचत  माती, वपमुक्त  ाती, भ्क्या  माती, इतर 
मागासपगक प वपशचष मागास प्रपगक  ातीचच प्रमा प्रत (दचण्याचच प तया्या पडताल ीचच 
वपननयमन) अगकननयम २००० (२००१ चा मकाराषर ि.२३) प मकाराषर अनसुनगचत  मातीचच 
प्रमा प्रत (दचण्याचच प तया्या पडताल ीचच वपननयमन) ननयम, २००३ मकील 
तरतुदी/ननयमानसुार  ात पैकता प्रमा प्रत दचण्याचच कामका  पडताल ी सलिनमतीमाफक त 
करण्यात यचतच. तयानसुार प्रतयचक प्रकर ी क्रकमान ०३ सदसयाीं्या ग पुतीलिनशपाय सलिनमतीस 
नन कय घनचता यचत नसययानच सक थयुक्ताींना एकतफी नन कय घनचण्याची कायद्यानच मभुा नाकी. 
(३) प्रन उद्् ापत नाकी. 
(४) उपरोक्त नमनद अगकननयम/ननयमातील तरतुदीनसुार प अ कदारानच सादर कच लचली कागदप्रतच 
प पुरापच तसचच थपयकतचनुसार सलिनमतीनच दमताता पक कामाफक त कच लचयया तपास ी्या थकारच 
सलिनमती गु ापगु ानसुार नन कय घनचतच. 
(५) प्रन उद्् ापत नाकी. 

___________ 
 

यवतमाळ, अमरावती, अचलपूर ँतैकल व चाांदरूँाजार या राष्ट्रीय महामागावच्या यनशमवतीँाँत 
  

(३२)  ६३७७३ (३०-०८-२०१६).   डॉ.अयनल ँोंड े(मोशी) :   सन्माननीय साववजयनि ँाांधिाम 
(साववजयनि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अमरापती प ँैतुल या १२६ क्रकलोमी्र मागाकपरील अडगाप तच थ नचर का ६० क्रक.मी. 
रसता एकपदरी असययामुलच पाकतकुामयच अडक ला ननमाक  कोत असययानच का ६० क्रकमी मागक 
दपुदरी करण्यात याप अशी माग ी सदर लोकप्रनतननकी याींनी मा.मुख्यमीं्रती याींचचकडच      
लदनाींक २५ डडसेंँर, २०१५ रो ी पा तयासुमारास कच ली, कच खरच थकच काय,  
(२) असययास, यासींदभाकत शासनानच को ती कायकपाकी कच ली थकच, पा करण्यात यचत थकच, 
(३) नसययास, वपलींँाची कार च काय थकचत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाकील (१५-१०-२०१६) :(१) प्रसतुत प्रकर ी लोकप्रनतननकी याींनी मा.मीं्रती (सा.ँाीं.) 
याींना लदनाींक २५.१२.२०१५ रो ी पा वपलचलच ननपचदन प्राप्त ाालच थकच. 
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(२) प (३) अडगाप तच थ नचर या ६० क्रक.मी. लाींँीपैका अडगाप तच ग चशपनर पयतं ३०.८०० 
क्रक.मी. लाींँीचा रसता अमरापती श् य्यामकील  असनन ग चशपनर गापानींतर थ नचर (श् यका 
ँैतुल) पयतं रसता मयप्रदचश प्राींतातनन  ातो. 
     अडगाप तच ग चशपनर पयतं ३०.८०० क्रक.मी. लाींँीचा रसता दपुदरी कर चँाँतचच काम 
ननकष, मीं नरी प ननकी उपलब्कतच्या अकीन राकनन काती घनचण्याचच ननयो न थकच. 

___________ 
  

आहदवासी वविास महामांडळान ेशेिडो जक्वांकल धान खराँ ााल्याँाँत 
  

(३३)  ६५०७२ (१५-१२-२०१६).   डॉ.शमशलांद मान े (नागपूर उत्तर) :   सन्माननीय आहदवासी 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) गडगचरोली श् यकयातील कोरची तालुक्यात थलदपासी मकामींडलातफे  खरचदी करण्यात 
थलचला तब्ँल ८९८ श्क्पीं्ल ताींदनल खराँ ााययामलुच  फच कन न दचण्यात थययाचच माकच ऑगस् 
तच सप् े्ंँर, २०१५ मयच पा तया दरम्यान ननदशकनास थलच थकच, कच खरच थकच काय, 

(२) असययास, थलदपासी वपकास मकामींडलाचच प्रादचलिनशक व्यपसक ापक गडगचरोली प 
उपप्रादचलिनशक व्यपसक ापक कोरची याींनी श् यकागककाऱयाींची परपानगी न घनचता ८९८.४८ श्क्पीं्ल 
कान फच कुन लदययाचा प्रकार घनडला थकच, कच खरच थकच काय, 
(३) असययास, या प्रकर ी दोषी अगककाऱयाींपर शासनानच को ती कारपाई कच ली  पा करण्यात 
यचत थकच, 
(४) तसचच कान सुरिमतात  चपण्यासा आ लाखो रूपपयाींची ताडप्रती खरचदी कच ली  ात असनन खरचदी 
कच लचयया कान्याची दचखभाल करण्यासा आ श्क्पीं्ल मागच दर मलकन्याला सींँगकत सींसक चला रक्कम 
लदली  ात असताींनाकी खरचदी कच लचलच कान पषकभरात  खराँ ाालच असययानच याँाँत को ती 
कायकपाकी कच ली पा करण्यात यचत थकच, 
(५) नसययास, वपलींँाची कार च काय थकचत ? 

श्री. ववष्ट् णक सवरा (२५-०१-२०१७) : (१) प (२) कच खरच नाकी. मश च कोरची श् .गडगचरोली यचक ील 
थलदपासी वपवपक कायककारी सककारी सींसक ा ँचडगाींप या कें र वापर खरीप कींगाम २०१४-१५ मयच 
२७१५.२० श्क्पीं्ल कानाची खरचदी करण्यात थली कोती पैका १८१६.७२ श्क्पीं्ल कान 
भरडाईसा आ राईस लिनमलसककडच दचण्यात थला. उपकररत ८९८.४८ श्क्पीं्ल कान सींसक चकडच लिनशयलक 
रालकला. सींसक चकडच गोदाम नसययामुलच ताडप्रतीनच ााकन न  चपण्यात थला कोता. परींतु ाालचयया  
अनतपषृ्ीमुलच कान खराँ ाालच. तयापैका प्रतयमता लिनशयलक असलचला २२० श्क्पीं्ल कानाींची 
ररँॅगगींग करण्यात थली तर उपकररत ६७८.४८ श्क्पीं्ल कान की घन् थकच. ररँॅगगींग कच लचयया 
कानाची ई-लिनललापामयच वपिा करण्याची कायकपाकी श् यकागककारी कायाकलयाकडुन सुरु थकच.  
प्रतयमता थलचली घन् ६७८.४८ श्क्पीं्ल ँिल सींसक चकडुन वपलकत दरानुसार पसुली करण्याची 
कायकपाकी करण्यात यचत थकच. 
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(३) प्रन उद्् ापत नाकी. 
(४) कींगाम २०१४-१५ मकील कान ई-लिनललापाव्दारच २२०.०० श्क्पीं्ल ररँॅगगींग कच लचयया कानाची   
ई-लिनललापाव्दारच वपिाची कायकपाकी सुरु थकच.  उपकररत ६७८.४८ श्क्पीं्ल कान घन् करुन सींँींकीत 
सींसक चकडनन शासनानच  रपलचयया दराप्रमा च पसुल करण्याची कायकपाकी करण्यात यचत थकच. 
(५) प्र न उद्् ापत नाकी. 

___________ 
 

 

आहदवासी समाजाच्या वविासासाठी राँववण्यात येत असलेल्या ववववध योजनाांमधील 
गैरव्यवहाराची चौिशी अहवाल सादर िेला नसल्याँाँत 

 
 

(३४)  ६५२६५ (१६-१२-२०१६).   डॉ.सांतोष कारबे (िळमनकरी), श्री.प्रतापराव पाकील धचखलीिर 
(लोहा), श्री.समीर िक णावार (हहांगणघाक), अॅड.पराग अळवणी (ववलेपाले), श्री.नरेंद्र पवार 
(िल्याण पजश्चम), श्री.अजय चौधरी (शशवडी) :   सन्माननीय आहदवासी वविास मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) थलदपासी समा ा्या वपकासासा आ राँवपण्यात यचत असलचयया वपवपक यो नाींमकील 
गैरव्यपकाराची चशकशी कर ा-या ननपतृत न्यायमुतीं्या अयमतातचखालील सलिनमतीपर गचयया दोन 
पषांपासनन समुारच तीन को्ी खचक करुन की या सलिनमतीनच शासनाकडच अकपाल सादर कच ला 
नसययाची मालकती माकच ऑक््ोँर-२०१६ मयच पा तया सुमारास ननदशकनास थली, कच खरच थकच 
काय, 
(२) असययास, या सलिनमतीला सका मलकन्याीं्या थत अकपाल सादर करण्यास साींगण्यात थलच 
कोतच परींतन गचयया दोन पषाकत पाच पचला मुदतपाढ दचनन करोडो रुपयच खचक करुनकी चशकशी 
सलिनमतीचच काकीच काम ाालच नाकी, कच खरच थकच काय, 
(३) असययास, उक्त प्रनाँाँत शासनानच चशकशी कच ली थकच काय,चशकशीत काय थढलनन 
थलच प तयानसुार सदरील प्रकर ातील दोषीींपर को ती कारपाई कच ली पा करण्यात यचत थकच ? 
(४) नसययास, तयामागील कार च काय थकचत ?  
  
श्री. ववष्ट् णक सवरा (०४-०२-२०१७) : (१) कोय, कच खरच थकच. परींत ुसदर सलिनमतीपर तीन को्ी 
खचक ाालचला नसनन माकच ऑक््ोँर, २०१६  अखचर रु.१,९३,५७,३३३/- इतका खचक ाालचला थकच. 
(२)  कोय, कच खरच थकच. चशकशी सलिनमतीला या प्रकर ातील सपक व्यक्ती / दापचदार याींना समन्स 
काढनन तयाीं्या सामताी नोंदवप च, उल् तपास ी घनच च, इतयादी कामाकरीता तसचच  नलकत 
यागचका ि.१५३/२०१२ मयच यागचकाकतयांनच कच लचयया थरोपाची शकाननशा करण्याकरीता प्रतयमता 
सक ल/कायाकलयच याींची पका ी करुन पसतुश्सक ती  ा नन घ्यापी लागत असययामुलच या सपक 
कामका ासा आ वपकीत कालापकीत पयाकप्त नसययानच पारींपार मुदतपाढ दचण्यात थलचली थकच. 
(३) शासन नन कय लद. २६.९.२०१६ ्या शासन नन कयाद्पारच लद.१७.७.२०१६ ्या पुढील सका 
मलकन्या्या कालापकीकरीता सदर कालापकीनींतर यापुढच मुदतपाढ दचण्यात यच ार नाकी या 
अ्ीपर अींनतम मुदतपाढ दचण्यात थलचली थकच. सया चशकशी सलिनमतीचच कामका  अींनतम 
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्प्यात असनन, सलिनमतीनच सदर अकपाल शासनास सादर कच ययानींतर अकपालानुसार सचुवपलचयया 
लिनशफारशी वपचारात घनचनन न्यायालया्या नन कयानसुार शासन सतरापरुन पुढील योग्य ती 
कायकपाकी करण्यात यचईल. 
(४) प्रन उद्् ापत नाकी. 

___________ 
राज्यामध्ये आहदवासी आश्रमशाळाांमध्ये ववववध िारणाांनी ववदयार्थयाांचा मतृ्यू ााल्याँाँत 

  

(३५)  ६५८१९ (१६-१२-२०१६).   श्री.अतकल भातखळिर (िाांहदवली पूवव), श्री.ववलासराव जगताप 
(जत), श्री.एिनाथराव खडस े(मकक्ताईनगर), श्री.सकधािर िोहळे (नागपूर दक्षक्षण), श्री.जयप्रिाश 
मकांदडा (ँसमत), श्री.प्रतापराव पाकील धचखलीिर (लोहा), श्रीमती अशमता चव्हाण (भोिर), 
श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.प्रशाांत ँांँ (गांगापूर), श्री.राधािृष्ट् ण 
ववखे-पाकील (शशडी), श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.अब् दकल सत्तार (शसल्लोड), अॅड.पराग 
अळवणी (ववलेपाले), श्री.नरेंद्र पवार (िल्याण पजश्चम), श्री.अशमत साकम (अांधेरी पजश्चम), 
श्री.ववलास तरे (ँोईसर), श्री.योगेश हकळेिर (हडपसर), श्री.सकयनल शशांदे (वरळी), अॅड.गौतम 
चाँकिवार (वपांपरी), श्री.अलम शेख (मालाड पजश्चम), श्रीमती यनमवला गाववत (इगतपूरी), 
श्री.हषववधवन सपिाळ (ँकलढाणा), श्री.राजन साळवी (राजापूर), अॅड.भीमराव धोंड े (आष्ट्की), 
श्री.ँसवराज पाकील (दसा) :   सन्माननीय आहदवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्यामयच गचयया १० पषाकत १९ थलदपासी थश्रमशालाींमयच वपवपक कार ाींनी १०७७ 
थलदपासी वपद्यार्थयाचंा मतृयन ााययाचच माकच ऑक््ोँर, २०१६ मयच पा तया दरम्यान 
ननदशकनास थलच, कच खरच थकच काय, 
(२) तसचच डॉ. सुभाष सालुींखच याीं्या अयमतातचखालील तज्ञ सलिनमतीनच गचयया १० पषाकतील 
मतृयनचा अ्यास करूपन राज्यपालाींना अकपाल सादर कच ला थकच, कच की खरच थकच काय, 
(३) असययास, उक्त अकपालातील लिनशफारशीींमयच वपद्याक ींनीचच लैंगीक शोष  मो या प्रमा ात 
कोत असययानच मलकला पोलीस अगककाऱयाींनी थश्रमशालचत भच्ी दचपनन वपद्याक ीनीीं्या समसया 
सम ुन तयापर उपाययो ना कराव्यात असचकी सुचवपलच थकच कचकी खरच थकच काय, 
(४) असययास, थलदपासी थश्रमशालाींतील वपद्यार्थयांचच लैंगीक शोष  प मतृयनची शासनानच 
चशकशी कच ली थकच काय, तयात काय थढलनन थलच, सदर घन्नाींसा आ  ँाँदार सींँगकताींपर 
शासन काय कारपाई कर ार थकच, 
(५) तसचच उक्त अकपालाची दखल घनचनन थश्रमशालाींची गु पतता पाढपनन वपद्यार्थयांचच थरोग्य 
सुकारण्याँाँत शासन तातडीनच काय उपाययो ना कर ार थकच, 
(६) नसययास, वपलींँाची कार च काय थकचत ? 
 

श्री. ववष्ट् णक सवरा (१०-०२-२०१७) : (१), (२), (३), (४), (५) प (६)  राज्यातील थलदपासी 
वपकास वपभागाींतगकत शासकाय प अनुदाननत थश्रमशालाींमयच सन २००१-०२ तच सन २०१५-१६ 
या कालापकीत १०७७  वपद्यार्थयांचा वपवपक कार ाींनी मतृयन ााययाची ँाँ ननदशकनास थलचली 
थकच. शासकाय थश्रमशालाींमयच ाालचयया वपद्याक ी मतृयनचा अ्यास करण्यासा आ प तयापर 
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उपाययो ना सुचवपण्यासा आ डॉ. सुभाष सालनींखच सचपाननपतृत मकासींचालक, थरोग्य सचपा याीं्या 
अयमतातचखाली ताींत्र्रतक सलिनमतीची सक ापना शासन नन कय लदनाींक ३०.५.२०१६ अन्पयच करण्यात 
थली. सदर सलिनमतीनच सक ाननक सतरापर दशरच करुन तसचच ँै का घनचपनन थपला अींनतम अकपाल 
मा.राज्यपाल मकोदयाींना लदनाींक १९.१०.२०१६ रो ी सादर कच ला थकच. सदर अकपालात वपद्याक ी 
मतृयन रोखण्यासा आ तातकाल करापया्या उपाययो ना तसचच लदघनककालीन करापया्या 
उपाययो ना सुचवपण्यात थयया थकचत.सदर लिनशफारशी नुसार अींमलँ ाप ी करण्यात यचत 
थकच.  
      सदर अकपालातील लिनशफारस प पाला थश्रमशालचतील घन्ना लमताात घनचपनन 
थश्रमशालचतील वपद्याक ीनीींपरील लैंगगक अतयाचारा्या घन्नाींना थला घनालण्यासा आ शासनानच 
तातडीनच कायकपाकी करुन श् यकागककारी याीं्या सतरापर मलकला अगकका-याींना तपास ी 
सलिनमतया सक ापन करुन सदर सलिनमतयाींमाफक त शालाींची तपास ी करण्या्या सनचना 
लद.०५.११.२०१६ रो ी्या परीप्रतकान्पयच दचण्यात थलचयया थकचत. मलकला अगककारी 
सलिनमतयाींमाफक त थश्रमशाला तपास ी करण्यात थली थकच. तसचच सदर पररप्रतकान्पयच सक ापन 
कच लचयया सलिनमतया कायमसपरुपी कायकरत राकण्यासींदभाकत लद.१८.११.२०१६ रो ी शासन थदचश 
ननगकलिनमत करण्यात थला थकच. 

___________ 
डोलवली-माणिाली (ता.खालापूर,जज.रायगड) येथील आश्रमशाळेच्या  

जाचाला िां काळून ववदयार्थयावने िेलेला आत्महत्येचा प्रयत्न 
(३६)  ६६०४७ (१६-१२-२०१६).   श्री.सकयनल शशांदे (वरळी), अॅड.भीमराव धोंड े (आष्ट्की) :   
सन्माननीय आहदवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) डोलपली-मा काली (ता.खालापनर,श् .रायगड) यचक ील थश्रमशालचत लिनशक ाऱया कु.सोमनाक  
पाघनमारच या वपद्यार्थयाकनच थतमकतया करण्याचा प्रयतन लदनाींक १२ ऑक््ोँर, २०१६ रो ी पा 
तया समुारास कच ला थकच, कच खरच थकच काय, 
(२) असययास, सदरकन प्रकर ाची चशकशी करण्यात थली थकच काय, 
(३) असययास, सदर चशकशीत काय ननषपन्न ाालच थकच थि  सदर प्रकर ातील सींँगकत 
दोषी व्यक्तीींपर शासनाकडनन को ती कारपाई करण्यात थली पा यचत थकच, 
(४) नसययास, वपलींँाची कार च काय थकचत ?   
 

श्री. ववष्ट् णक सवरा (१०-०२-२०१७) :(१), (२) प (३) शासकाय थश्रमशाला डोलीपली, ता.खालापनर, 
श् .रायगड यचक ील इयतता ७ पी तील वपद्याक ी सोमनाक  परशुराम पाघनमारच याचच लद. 
१२/१०/२०१६ रो ी शालचतील इतर २ वपद्यार्थयांशी भाींड  ााययानच तो शालचतनन वपनापरपानगी 
पलुन गचला. सदर वपद्याक ी डोलीपली रचयपच सक ानकातनन लोकलनच प्रपास करत असताींना तयाची 
गोंकललचली पररश्सक ती ँघनुन इतर प्रपायाींनी तयाची चशकशी कच ली असता तयानच रचयपचतनन 
उतरुन पलनन  ाण्याचा प्रयतन कच ला तयामुलच तयाला इतर प्रपायाींनी रचयपच पोलिनलसाीं्या ताब्यात 
लदलच. सद्यश्सक तीत सदर वपद्याक ी सुखरुप असुन तयानच थतमकतयचचा प्रयतन कच लचला नाकी. 
सदर वपद्याक ी शालचत लिनशमता  घनचत थकच. 
(४) प्रन उद्् ापत नाकी. 

___________ 
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आहदवासी वविास ववभागाच्या िायावलयात अधधिारी व िमवचाऱयाांच्या  
६६ पदाांपैिा ३२ पदे ररक्त असल्याँाँत 

(३७)  ६६०६१ (१६-१२-२०१६).   श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मकांब्रा िळवा), 
श्री.किसन िथोरे (मकरँाड), श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.पाांडक रांग ँरोरा (शहापूर), 
श्री.राणाजगजीतशसांह पाकील (उमानाँाद), श्री.अजय चौधरी (शशवडी) :   सन्माननीय 
आहदवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  ा च श् य्यामयच एकाश्तमक थलदपासी वपकास प्रकयप, शकापनर या थलदपासी वपकास 
प्रकयप कायाकलया अींतगकत श् य्यातील शकापनर, मुरँाड, लिनभपींडी, कयया ,  ा चसक अनचक शकरच 
प गापच यचत थकचत, कच खरच थकच काय, 
(२) असययास, शासना्या थलदपासी वपकास वपभागा्या कायाकलयाकडनन दरपषी यच ाऱया 
करोडो रुपयाीं्या यो ना यशसपीप च राँवपण्याकररता अगककारी प कमकचाऱयाीं्या ६६ पदाींपकैा 
३२ पदच ररक्त असययाची ँाँ माकच ऑगस्, २०१६ मयच पा तया सुमारास उघनडकास थली, कच 
खरच थकच काय, 
(३) असययास, तयामुलच शासना्या कयया कारी यो ना थलदपासी  नतचपयतं पोकचण्यास 
वपलींँ कोत असनन ररक्त पदच तपरीत भरण्याँाँत शासनानच को ती कायकपाकी कच ली पा 
करण्यात यचत थकच, 
(४) नसययास, वपलींँाची कार च काय थकचत ? 
 

श्री. ववष्ट् णक सवरा (०४-०२-२०१७) :(१) एकाश्तमक थलदपासी वपकास प्रकयप, शकापनर अींतगकत 
शकापनर, मुरँाड, लिनभपींडी,  ा च, कयया , उयकासनगर प अींँरनाक  या तालुक्याींचा समापचश 
कोतो. 
(२) प (३) प्रकयप अगककारी, एकाश्तमक थलदपासी वपकास प्रकयप शकापनर कायाकलयामकील 
अगककारी प कमकचा-याीं्या ६६ पदाींपैका ३० पदच सद्यश्सक तीत ररक्त थकचत. 
     शकापनर प्रकयप कायाकलयाकडच उपलब्क असलचयया कमकचा-याींकडच अनतररक्त कायकभार दचपनन 
कामका  करण्यात यचत असययानच शासना्या कययाकारी यो ना थलदपासी  नतचपयतं 
पोकचण्यास वपलींँ ाालचला नाकी. 
    तसचच, ग्-ँ प ग्-क सींपगाकतील ररक्त पदच भरण्याँाँत अनुिमच थयुक्त, थलदपासी 
वपकास, नालिनशक प अपर थयुक्त, थलदपासी वपकास,  ा च याीं्या सतरापर कायकपाकी सुरु 
थकच. 
(४) प्रन उद्् ापत नाकी. 

___________ 
हहांगोली जजल्हयातील आहदवासी घरिूल योजनाांतगवत घरे देण्याँाँत  

(३८)  ६६१६७ (१६-१२-२०१६).   डॉ.सांतोष कारबे (िळमनकरी) :   सन्माननीय आहदवासी 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लकींगोली श् यकयात १ लाखापचमताा  ासत थलदपासी असनन सुदा शँरी थलदपासी घनरकन ल 
यो नाींतगकत कच पल २२७ घनरकुलाींना मीं नरी लदययाची ँाँ माकच ऑक््ोँर, २०१६ मयच पा तया 
दरम्यान ननदशकनास, थली कच खरच थकच काय, 
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(२) असययास, या श् यकयात मो या प्रमा ात थलदपासी लाभाक ीं कक्का्या घनराीं्या प्रनतमताचत 
थकच कच की खरच थकच काय, 
(३) असययास, लकींगोली श् यकयातील प्रनतमताचत असलचयया थलदपासीींना शँरी थलदपासी घनरकुल 
यो नचतींगकत घनरच दचण्याँाँत शासनानच को ती कायकपाकी कच ली पा करण्यात यचत थकच, 
(४) नसययास, वपलींँाची कार च काय थकचत ? 
  
श्री. ववष्ट् णक सवरा (०४-०३-२०१७) : (१) कोय 
(२) कोय 
(३) लकींगोली श् यकयाकरीता सन २०१५-१६ प सन २०१६-१७ करीता प्राप्त उलदष्ानुसार २२७ 
पा्रत लाभार्थयां्या घनरकुलास अयमता श् यका सतरीय सलिनमती तक ा मुख्य कायककारी अगककारी, 
श् यका पररषद, लकींगोली याींनी प्रशासकाय मान्यता प्रदान कच ली थकच.  तसचच थलदपासी 
लाभार्थयांना प्रकानमीं्रती थपास यो ना-रस्ालिनम  अींतगकत सुदका घनरकुलाींचा लाभ दचण्यात यचत 
असतो. लकींगोली श् यकयात सन २०१६-१७ मयच एकु  ६०८ थलदपासी लाभार्थयांना या 
यो नेंतगकत घनरकुलच मीं ुर करण्यात थलचली थकचत. 
(४) प्रन उद्् ापत नाकी. 
  

___________ 
  
पनवेल (जज. रायगड) येथील आहदवासी महहलासाठी राँववण्यात आलेल्या शशलाई मशशन व 

प्रशशक्षण योजनेत ाालेल्या गैरव्यवहाराच्या िारवाईँाँत 
  

(३९)  ६६८५४ (१६-१२-२०१६).   श्रीमती ज्योती िलानी (उल्हासनगर) :   सन्माननीय 
आहदवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पनपचल (श् . रायगड) यचक ील थलदपासी मलकलासा आ राँवपण्यात थलचयया लिनशलाई मलिनशन 
प प्रलिनशमता  यो नचत ाालचयया गैरव्यपकाराँाँत सींँींगकत सींसक चवपरु्ध  पनपचल पोलीस स च्शन 
यचक च गुन्का दाखल कच ला थकच कच खरच थकच काय, 
(२) असययास,  सदर गुन््या्या अनुषींगानच चशकशी करूपन गैरव्यपकार कर ाऱया सींसक चचच 
पदागककारी थि  गैरव्यपकारात सामील थलदपासी वपभागाचच अगककारी/ कमकचारी याचच वपरुद 
न्यायालयात थरोपप्रत दाखल करण्यात थलच काय, 
(३) नसययास, वपलींँाची कार च काय थकचत ? 
 
श्री. ववष्ट् णक सवरा (०४-०३-२०१७) :(१) कोय, कच खरच थकच. 
(२) कोय. लदनाींक ०१/०७/२०१६ रो ी एफ.थय.थर.ि.सीथर नीं.१२२, लदनाींक ०१/०७/२०१६ रो ी 
खाींदा कॉलनी पोलीस स च्शन, नवपन पनपचल यचक च गुन्का दाखल करण्यात थला थकच. सदर 
गुन््याचा तपास अद्याप चालु असनन सद्य:श्सक तीत प्रकर  न्यायप्रवपष् थकच. 
(३) प्रन उद्् ापत नाकी. 
  

___________ 
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राज्य उत्पादन शकल्ि ववभागाने ँनावक ववदेशी मदय आणण हातभट्टी दाुप उत्पादन  
प्रिरणी जप्त मालमत्ता ँेवारसपणे पडून असल्याँाँत 

  

(४०)  ६७०१८ (१६-१२-२०१६).   श्री.जयिक मार गोरे (माण), श्री.अशमन पकेल (मकांँादेवी), 
श्री.सांरस्ाम थोपके (भोर), श्री.िक णाल पाकील (धकळे रस्ामीण), डॉ.सांतोष कारबे (िळमनकरी), 
श्री.अलम शेख (मालाड पजश्चम), श्रीमती यनमवला गाववत (इगतपरूी) :   सन्माननीय राज् य 
उत् पादन शकल् ि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्या्या मकसनल पाढीत मकतपाची भुलिनमका ँ ाप ाऱया उतपादन शुयक वपभागानच ँनाप् 
वपदचशी मद्य थि  कातभट्टी दारु उतपादनाप्रकर ी सुमारच ४२ क ार ३२९   ाींपर कारपाई 
कच ली असनन या वपभागाला २१ क ार २३७ गुन््याींचा तपास लागलचला नाकी, कच खरच थकच काय, 
(२) असययास, सदरील गुन््यात  प्त कच लचली सुमारच ५२ को्ी रुपयाींची मालमतता ँचपारसप च 
पडनन असययाची मालकती माकच ऑगस्, २०१६ मयच पा तयादरम्यान ननदशकनास थली, कच खरच 
थकच काय, 
(३) असययास, प्रन भाग १ प २ ँाँत शासनानच चशकशी कच ली थकच काय, 
(४) असययास, चशकशीअींती सदरील प्रकर ी दोषीींवपरुद शासनानच को ती कारपाई कच ली पा 
करण्यात यचत थकच, 
(५) नसययास, वपलींँाची कार च काय थकचत ? 
 

श्री. चांद्रशेखर ँावनिक ळे (२४-०१-२०१७) :(१) अींशत: खरच थकच. 
      राज्य उतपादन शुयक वपभागानच माकच एवप्रल, २०१४ तच माचक, २०१५ या कालापकीत 
एकन   ४२,३२९ गुन्कच नोंद कच लचलच थकचत. तयापकैा एकन   २१,०९२ पारस गुन््याींत २१,४६१ 
इसमाींना अ्क करण्यात थलचली थकच. तर उपकररत २१,२३७ गुन्कच ँचपारस थकचत. 
(२) कच खरच नाकी. राज्यात वपभागामाफक त एवप्रल, २०१४ तच माचक, २०१५ या कालापकीत  प्त 
कच लचयया मुिचमालाची एकन   क्रकीं मत रु.७२.६८ को्ी प एवप्रल, २०१३ तच माचक, २०१४ या 
कालापकीत  तप कच लचयया मुिचमालाची एकन   क्रकीं मत रु.५२.३७ को्ी इतका थकच. 
(३) कातभट्टी दारु ननलिनमकतीसा आ तयार कच लचलच रसायन प कातभट्टीची दारु  ागीच नष् कच लच 
 ातच. तसचच पारस गुन््यात मा.न्यायालया्या नन कया्या परपानगी अींती  प्त दचशी/वपदचशी 
मद्य, त्रँयर इ.नाश करण्यात यचतच. तयाचप्रमा च मा.न्यायालयाीं् या नन कयानींतर  र पाकन 
शासन  मा करण्याचच थदचश ाालच तर लिनललापाव्दारच वपिा कच ली  ातच. की कायकपाकी पचलोपचली 
प ननयमानुसार कच ली  ातच. 
(४) प (५) प्रन उद्् ापत नाकी. 

___________ 
िोळघर (ता.अशलँाग) येथील आश्रमशाळेच्या दकरावथेँाँत 

  

(४१)  ६७१३९ (१६-१२-२०१६).   श्री.सकभाष उबव  पांडडतशेठ पाकील (अशलँाग), श्री.धैयवशील 
पाकील (पेण) :  सन्माननीय आहदवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोलघनर (ता.अलिनलँाग) यचक ील थश्रमशालचची दरुपसक ा ााली असनन मुलभनत सोयी-सुवपका 
नसययानच वपद्यार्थयांना अनचक गैरसोयीींना तोंड द्यापच लागत थकच, कच खरच थकच काय, 
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(२) असययास, याँाँत चशकशी करुन पुढच को ती कायकपाकी कच ली पा करण्यात यचत थकच, 
(३) नसययास, वपलींँाची कार च काय थकचत ?   
  
श्री. ववष्ट् णक सवरा (०२-०३-२०१७) : (१) कच खरच नाकी. 
       सादर थश्रमशालचमयच २५३ मुलच प २५७ मुली असच एकन   ५१० वपद्याक ी ननपासी 
राकनन लिनशमता  घनचत असनन थश्रमशालचतील वपद्यार्थयांसा आ  नु्या इमारतीत एकन   १० 
पगकखोयया, १ कायाकलय, मुलाींकरीता १० प मुलीींकररता १० असच एकन   २० सनानगकृच थकचत. 
तसचच मुलाींकरीता १० प मलुीींकररता १० असच एकन   २० शशचालयच उपलब्क थकचत. सदर 
थश्रमशालचत १ वपज्ञान प्रयोगशाला, १ पाचनालय, १ ँकुउिचलिनशय कॉल, व्यायामशालच्या 
मालका्या वपलकरव्दारच नल पा ीपुरप ा कच ला  ातो. पाण्या्या सा प ुकासा आ १० क ार 
लिनल्र मतामतचची पाण्याची ्ाका उपलब्क थकच. तसचच थश्रमशालचसा आ क्रिडाींग  थकच. 
      नपीन इमारतीचच ँाींककाम पन क ाालच असनन क्रकरकोल कामच प्रलींत्रँत असययानच इमारत 
कसताींतरीत करुन घनचता थलचली नाकी. सदर कामच पु क ााययापर इमारत ताब्यात घनचण्यात 
यचईल. 
(२) प (३) प्रन उद्् ापत नाकी.                

___________ 
शहापूर आहदवासी वविास प्रिल्पाांतगवत असलेल्या मकरँाड तालकक्यातील माळ  

आश्रमशाळेतील २३ ववदयार्थयाांना अन्नातून ाालेली ववषँाधा 
(४२)  ६७२३४ (१६-१२-२०१६).   श्री.प्रिाश बातपेिर (चेंँूर), श्री.सकभाष भोईर (िल्याण 
रस्ामीण), श्री.पाांडक रांग ँरोरा (शहापूर), श्री.सरदार ताराशसांह (मकलकांड), श्री.शरददादा सोनावण े
(जकन्नर), श्री.जयप्रिाश मकांदडा (ँसमत), श्री.सकयनल शशांदे (वरळी), श्री.क्षक्षतीज ठािूर 
(नालासोपारा), श्री.शशरीषदादा चौधरी (अमळनेर), श्री.गणपत गायिवाड (िल्याण पूवव), 
श्री.किसन िथोरे (मकरँाड), श्री.हहतेंद्र ठािूर (वसई), श्री.शाांताराम मोरे (शभवांडी रस्ामीण) :   
सन्माननीय आहदवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शकापनर थलदपासी वपकास प्रकयपाींतगकत असलचयया मुरँाड तालुक्यातील माल 
थश्रमशालचतील २३ वपद्यार्थयानंा लदनाींक १५ ऑक््ोँर, २०१६ रो ी पा तया सुमारास अन्नातनन 
वपषँाका ााययाची घन्ना ननदशकनास थली, कच खरच थकच काय, 
(२) असययास, थश्रमशालचत वपद्यार्थयांना लिनशलच अन्न लदययानच वपषँाका ााली असनन ्ोकापडच 
प लिनशरोशी या थरोग्य कें र वात वपद्यार्थयांना दाखल कच ययानींतर या वपद्यार्थयांपैका ८ तच १० 
वपद्यार्थयांना ्ायफाईड ााययाचच तपासात ननषपन्न ाालच, कच की खरच थकच काय, 
(३)  असल्यास, सदर विषबाधा होण्याची कारणे काय आहेत ि त्यास जबाबदार असलेल्या 
संबंधधत शासककय कर्मचारी तसचे अधधकाऱ्याविरोधात शासनान े कोणती कारिाई केली िा 
करण्यात येत आहे. 
(४)  तसेच या आश्रर्शाळेत गेल्या पाच िषामहून अधधक काळ अधधक्षिकेची जागा ररक्त असनू 
सदर पद इतके िषम ररक्त राहण्याची कारणे काय आहेत ? 
  



वि.स. २८० (31) 

श्री. ववष्ट् णक सवरा (०८-०३-२०१७) :(१), (२) प (३) शासकाय थश्रमशाला माल यचक ील १९ 
वपद्यार्थयांना लद.१५.१०.२०१६ रो ी सींयाकाल्या  चप ानींतर मलमल च  डोके दखुणे, पो् 
दखु च इतयादी ्रतास ााययानच रस्ामी  रुग् ालय ्ोकापडच, यचक च उपचारासा आ दाखल करण्यात 
थलच कोतच. तदनींतर लद.१६/१०/२०१६ रो ी थ खी ४ वपद्यार्थयांना रुग् ालयात दाखल 
करण्यात थलच कोतच. तयापकैा ७ वपद्यार्थयांना ्ायफाईड ााययाचच ननदान चाचण्याींमकनन 
लद.१७.१०.२०१६ रो ी ाालच. वपद्यार्थयांना ाालचयया ्रतासा्या कार ाींचा शोक घनचण्यासा आ 
लद.१५/१०/२०१६ रो ी्या सींयाकाल्या  चप ाचच नमुनच उपसींचालक, थरोग्य सचपा, प्रयोगशाला 
पु च याीं्याकडनन तपासनन घनचण्यात थलच थकचत तयाीं्या लद.३.११.२०१६ रो ी्या अकपालानुसार 
अन्नात वपष न्य घन्क थढलनन थलचलच नाकीत. 
      सदर प्रकर ी शालचचच अगकमताक याींना लद.१६.११.२०१६ रो ी ननलींँीत करण्यात थलच 
थकच  प मुख्यायापक याींना कर च दाखपा नो्ीस ँ ापण्यात थली थकच. 
(४) अप्पर थयुक्त,  ा च याीं्या अगकनसत पगक-क सींपगाकतील भरतीसा आ लद.५.७.२०१४ रो ी 
पररमताा घनचण्यात थली तक ावप सदर पररमताचत स्रती अगकिमताका सींपगाकत गु पतता प्राप्त उमचदपार 
प्राप्त न ााययानच पदच ररक्त रालकली थकचत. सद्यश्सक तीत अपर थयुक्त, थलदपासी वपकास, 
 ा च याीं्या अगकनसत अगकमताक (पुरुष), अगकमताक (मलकला), गकृपाल (पुरुष) प गकृपाल 
(मलकला) याींची काकी पदच भरण्यास मान्यता दचण्यात थली असनन तयानुसार पदभरती करण्याची 
कायकपाकी अपर थयुक्त, थलदपासी वपकास  ा च याीं्या सतरापरुन करण्यात यचत थकच. 

___________ 
आहदवासी शेतिरी, देवथान शेतिरी व जांगल यनवासी जनतेच ेमागण्ाांबाबत  

  

(४३)  ६७६२६ (११-०१-२०१७).   अॅड.िे.सी.पाडवी (अक्िलिक वा), श्री.अशमन पकेल (मकांँादेवी), 
श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाकील (शशडी) :   सन्माननीय आहदवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) थलदपासी शचतकरी, दचपसक ान शचतकरी प  ींगल ननपासी  नतचचच प्रन लपकरात लपकर 
सोडवपण्यात यापच याकररता लदनाींक ३ ऑक््ोँर, २०१६ मा.थलदपासी वपकास मीं्रती याीं्या पाडा 
(श् .पालघनर) यचक ील ननपाससक ानी ५० क ाराीं्यापर थलदपासी शचतकरी, दचपसक ान शचतकरी प 
 ींगल ननपासी याींनी घनचराप घनातला, कच खरच थकच काय, 
(२) असययास, मोचेकराीं्या मागण्याींचच क ोडक्यात सपरुप काय थकच, 
(३) असययास, उक्त मागण्याीं्या पुततेसा आ शासनानच को ती कायकपाकी कच ली पा करण्यात 
यचत थकच, 
(४) नसययास, वपलींँाची कार च काय थकचत  ? 
  
श्री. ववष्ट् णक सवरा (०५-०२-२०१७) : (१) कोय. 
(२) प (३)  मोचेकऱयाीं्या मागण्या पनागककार कायद्याची लोकालिनभमुख अंर्लबजािणी पडकई 
वपकास यो ना, कुपोष  प ँालमतृयु रोख च इ. ँाँत्या थकचत.सदर मागण्याीं्या अनुषींगानच 
मा.मीं्रती (थ.वप.) याीं्या अयमतातचखाली  लद.७/१०/२०१६ रो ी ँै क थयोश् त करण्यात 
थलचली कोती. या ँै कातील नन कयानुसार खालीलप्रमा च कायकपाकी करण्यात थलचली थकच. 
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शासन पररप्रतक लद.११/११/२०१६ अन्पयच  पनकक्क कायद्याींतगकत तरतुदीींचच 
का च्कोरप च पालन करण्या्या ससुपष् सनचना दचण्यात थलचयया थकचत. 

पडकई वपकास यो नचतींगकत  मीन सपा्ीकर ाची कामच कच लचयया थलदपासी 
शचतकऱयाींना कामाची रक्कम  अदा कर चसा आ ननकी मीं ुर करण्यात थलचला थकच. 

भारतरतन डॉ.ए.पी. च.अब्दलु कलाम अमतृ थकार यो नचची प्रभापी अींमलँ ाप ी 
करण्यासा आ गॅस शचगडया, लिनसलेंडसक, एक मलकला सपयींपाका उपलब्क करुन दचण्याचा नन कय 
घनचण्यात थलचला थकच. 

पसतीगकृातील वपद्यार्थयांना सोयीसुवपका प ननपाककभतता दच चँाँत प्रकयप 
अगककाऱयाींना सनचना दचण्यात थलचयया असनन अन्य मागण्याींँाँत सदर ँै कात घनचण्यात 
थलचयया नन कयानुसार  उगचत कायकपाकी करण्या्या सनचना शासन प्रत लद.५/११/२०१६ अन्पयच 
सपक सींँींगकताींना दचण्यात थलचयया थकचत. 
(४) प्रन उद्् ापत नाकी. 
  

___________ 
  

आहदवासी सहकारी सांथा, गोरर  (जज.गोंहदया) येथील सांथेन ेगैरव्यवहार िेल्याँाँत 
  

(४४)  ७०२७९ (२७-०१-२०१७).   श्री.हनकमांत डोळस (माळशशरस) :   सन्माननीय आहदवासी 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) थलदपासी सककारी सींसक ा, गोरम (श् . गोंलदया) यचक ील सींसक चनच सन २०१५-१६ या पषाकमयच 
गका  खरचदीमयच ९,६३,०००/- रक्कमचचा गैरव्यपकार कच ययाँाँत थमगाींप मतदार सींघनातील 
लोकप्रनतननकीींनी मा. मीं्रती (थलदपासी वपकास) याीं्याकडच लदनाींक ५ ऑक््ोँर, २०१६ रो ी पा 
तया समुारास लचखी ननपचदन लदलच थकच कच खरच थकच काय, 
(२) असययास, गैरव्यपकार कच लचली रक्कम थलदपासी मकामींडल दचपरी (उपप्रदचश) यचक च परत 
करण्याँाँत पोलीस  ाण्यात एफ.थय.थर. दाखल करण्यात यचननकी अद्याप को तीच  
कारपाई करण्यात थलचली नाकी कच की खरच थकच काय, 
(३) असययास, सदर दोषी थढललचयया सींँींगकताींची चशकशी करूपन कारपाई करण्याँाँत 
शासनानच को ती कायकपाकी कच ली पा करण्यात यचत थकच, 
(४) नसययास, वपलींँाची कार च काय थकचत ? 
  
श्री. ववष्ट् णक सवरा (०४-०३-२०१७) : (१) कोय. 
(२) प (३) कच खरच नाकी. 

खरचदी कें र वापरील कानाचच ९०७ पोतच याचच प न २८३.६० श्क्पीं्ल याचच अफरातफर 
प्रकर ी थलदपासी सककारी सींसक ा, गोरे, श् .गोंलदया या सींसक चपर कारपाई करण्यासा आ उप 
प्रादचलिनशक व्यपसक ापक, दचपरी याींनी  लद.०९.११.२०१६ ्या प्रतान्पयच तालकुा पोलीस ननरीमताक, 
पोलीस स च्शन सालचकसा याींचचकडच तिार दाखल कच ली. या प्रकर ी एफथयथर दाखल 
करण्यापुपी चशकशीची कारपाई चालु असताींना सींसक चचच सगचप प अयमता याींनी रु.९,००,१८२/- 
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लि रकमचचा दींडासक भर ा उपप्रादचलिनशक कायाकलय,दचपरी याींचचकडच कच लचला थकच. सदर भर ा 
दींडातमक रकमचसक भरुन घनचतला थकच प सन  २०१६-१७ ्या कींगामाकरीता या सींसक चस कमीभाप 
कान खरचदीचच काम दचण्यात थलचलच नाकी. परींत ुशचतकऱयाीं्या लकतासा आ या कींगामाचच कमीभापाचच 
कान  खरचदीचच काम लगत्या थलदपासी वपवपक कायककारी सींसक ा, सालचकसा याींना सींँींगकत 
मताच्रत  ोडनन लदलच थकच.  
(४) प्रन उद्् ापत नाकी. 

___________ 
आहदवासी वविास महामांडळात ाालेल्या नोिर भरती गैरव्यवहाराची चौिशी िरण्याँाँत 

  

(४५)  ७०५७६ (२७-०१-२०१७).   श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.सकयनल िेदार (सावनेर), 
श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.पाांडक रांग 
ँरोरा (शहापूर), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मकांब्रा िळवा), श्री.राणाजगजीतशसांह पाकील (उमानाँाद), 
श्री.सकभाष उबव  पांडडतशेठ पाकील (अशलँाग), श्रीमती यनमवला गाववत (इगतपूरी), श्री.अलम 
शेख (मालाड पजश्चम), श्री.डी.एस.अहहरे (साक्रा), श्री.अशमन पकेल (मकांँादेवी), श्री.िक णाल पाकील 
(धकळे रस्ामीण), डॉ.सांतोष कारबे (िळमनकरी), श्री.ँाळासाहेँ थोरात (सांगमनेर), श्री.योगेश (ँापू) 
घोलप (देवळाली), श्री.राहकल ँोंदे्र (धचखली) :   सन्माननीय आहदवासी वविास मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) थलदपासी वपकास मकामींडलात ाालचयया नोकर भरतीत तीनशच को्ीींचा गैरव्यपकार 
ााययाचा थरोप लोकप्रनतननकीनी मुख्यमीं्रती याीं्याकडच करताच र्ा.मुख्यमींत्रयानी चशकशीचच 
थदचश लदययामनलच र्ा.थलदपासी वपकास मींत्रयानी या गैरव्यपकार प्रकर ी मकामींडलाचच 
मकाव्यपसक ापकासक तीन अगकका-याींना माकच  नन, २०१६ मयच पा तया दरम् यान ननलींत्रँत कच लच 
कोतच, कच खरच थकच काय, 
(२) असययास, यासपक अगकका-याींना चशकशीपनपीच पुन्का सचपचत घनचण्याची प्रक्रिया सुरु ााली थकच 
कच की खरच थकच काय, 
(३) असययास, या सींपन क प्रकर ाची सखोल चशकशी करण्यात थली थकच काय, 
(४) असययास, चशकशीअींती तयानुसार सींँींगकताींपर को ती कारपाई कच ली पा करण्यात यचत 
थकच, 
(५) नसययास, वपलींँाची कार च काय थकचत ? 
  
श्री. ववष्ट् णक सवरा (०२-०३-२०१७) : (१) थलदपासी वपकास मकामींडलातील नोकर भरतीमयच 
ाालचयया गैरव्यपकारा्या अनुषींगानच, वपभागीय थयुक्त, नालिनशक याीं्या अयमतातचखाली उ्च 
सतरीय सलिनमतीमाफक त सखोल चशकशीचच थदचश दचण्यात थलच थकचत. मा्रत, प्रसतुत 
गैरव्यपकारा्या अनुषींगानच ननलींँनाची कायकपाकी करण्यात थलचली नाकी. 
(२) या प्रकर ात ननलींँन करण्यात थलच  नसययामुलच पुन्का सचपचत घनचण्याचा प्रन  उद्् ापत 
नाकी. 
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(३), (४) प (५) प्रसतुत प्रकर ी मा. वपभागीय थयुक्त, नालिनशक याीं्या अयमतातचखाली 
उ्चसतरीय सलिनमतीमाफक त सखोल चशकशीचच थदचश दचण्यात थलच कोतच. सद्य:श्सक तीत प्रसतुत 
चशकशी अकपालाची तपास ी वपभागा्या सतरापर सुरु असनन, सदर अकपाल लपकरात लपकर 
शासनास नन कयाक क सादर करण्यात यचत थकच. 
  

___________ 
  

राष्ट्रीय अनकसूधचत जमाती ववत्त व वविास ववभागान ेपतपकरवठा ँांद िेल्याँाँत 
  

(४६)  ७०७९६ (२७-०१-२०१७).   श्री.योगेश (ँापू) घोलप (देवळाली) :   सन्माननीय आहदवासी 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील थलदपासी समा ातील युपकाींना थगक ककदृष्या समताम करण्यासा आ शँरी 
थलदपासी वपतत प वपकास मकामींडला्या मायमातनन प राषरीयकृत ँककच ्या सककायाकतनन 
अनतशय अयप व्या दरानच पाच लाखापयतं क क दचण्यात यचत थकच, कच खरच थकच काय, 
(२) असययास, या यो नचतील लाभार्थयांकडच २३ को्ीकनन अगककची क कँाका असनन यासा आ 
शासनाकडनन कमी लिनमलत नसययानच गचयया दोन पषांपासनन राषरीय अनुसनगचत  माती वपतत प 
वपकास वपभागानच पतपुरप ा ँींद कच ला थकच, कच की खरच थकच काय, 
(३) असययास, पतपुरप ा ँींद कच ययानच राज्यातील क ारो सुलिनशिमतात युपक या यो नचपासनन 
पींगचत थकचत, कच की खरच थकच काय, 
(४) असययास, ँींद कच लचयया पतपुरप ा तातडीनच सुरु करण्यासा आ शासनामाफक त को तया 
उपाययो ना कच यया थकचत प याँाँतची सद्य:श्सक ती काय थकच ? 
  
श्री. ववष्ट् णक सवरा (२७-०२-२०१७) : (१) (२) प (३) कोय, कच खरच थकच. 
(४) शासन कमी प्राप्त करण्यासा आ वपतत वपभागास प्रसताप सादर करण्यात थला असता काकी 
ँाँीींची पुतकता करण्या्या सनचना प्राप्त ाालचयया थकचत.तयाची पुतकता ााययापर वपतत 
वपभागास फच रप्रसताप सादर करण्याची कायकपाकी करण्यात यचईल. 

___________ 
पालघर जजल् ्यातील आहदवासी रस्ामीण तालकक् याांमध् ये आहदवासीचे  

खावकी िजव ्ोजना सकुप िरण् याँाँत 
  

(४७)  ७०८८९ (११-०१-२०१७).   श्री.पािल धनारे (डहाणू), श्री.ववलास तरे (ँोईसर), 
श्री.अलम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.अमर िाळे (आवी), 
श्री.अशमन पकेल (मकांँादेवी), श्री.सकयनल िेदार (सावनेर), श्रीमती यनमवला गाववत (इगतपूरी), 
श्रीमती तपृ्ती सावांत (वाांदे्र पूवव), डॉ.ँालाजी किणीिर (अांँरनाथ), श्री.गणपत गायिवाड 
(िल्याण पूवव) :  सन्माननीय आहदवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पालघनर श् य ्यातील थलदपासी रस्ामी  तालुक् याींम यच थलदपासीींसा आ सन २०१४ पासनन 
खाप्ी क क यो ना सुरु कोती, कच खरच थकच काय, 
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(२) असय यास, पालघनर श् य ्यातील पाडा, वपिमगड, तलासरी,  व् कार, मोखाडा, पसई इत यादी 
रस्ामी  भागात मोयया प्रमा ात थलदपासी शचतम ुराींची सींख् या पाढत असनन ँींद करण् यात 
थलचली खप्ी कान् यपा्प क क यो ना पुन् का नव् यानच सुरु करण् याची माग ी स क ाननक 
थलदपासीँाींकपाींकडनन कोत थकच, कच की खरच थकच काय, 
(३) असय यास, उक् त ँाँ ि.१ प २ नुसार चशकशी करण् यात थली थकच काय, 
(४) असय यास, चशकशी् या अनषुींगानच सदर यो ना तात काल सुरु करण् याँाँत शासनानच 
को ती कायकपाकी पा उपाययो ना कच ली पा करण् यात यचत थकच, 
(५) नसय यास, वपलींँाची कार च काय थकचत ? 
  
श्री. ववष्ट् णक सवरा (०१-०३-२०१७) : (१) सदर यो ना सन २०१४ पासुन सुरु नसनन          
सन २००८-०९ तच सन २०१३-१४ पयतं यचा ना सुरु कोती. 
(२)  प  (३) या सींदभाकतील प्रसताप प्राप्त ााला असनन सदर प्रसताप तपासण्याची कायकपाकी 
शासन सतरापर सुरु थकच.   
(४) प (५) प्रन उद्् ापत नाकी. 
  

___________ 
  

यवतमाळ जजल्हयातील आहदवासी वविासाचा यनधी अखचीत असल्याँाँत 
  

(४८)  ७२६१४ (११-०१-२०१७).   डॉ.अशोि उईिे (राळेगाव) :   सन्माननीय आहदवासी वविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) थलदपासी ँकुल यपतमाल श् यकयातील थलदपासी वपकासा्या पैयक्तीक लाभ प समुक 
लाभा्या यो नासा आ श् यकाननयो न सलिनमतीकडनन  मो या प्रमा ापर ननकी उपलब्क असुन 
का ननकी अखचीत असययाचच लद. २८ सप् े्ंँर, २०१६ रो ी पा तयासमुारास ननदशकनास थलच, कच 
खरच थकच काय 
(२) असययास, सदर थलदपासी िैयक्क्तक प समुक लाभ यो नचची प्रभापी अींमलँ ाप ी 
करण्याकरीता सींँींगकत वपभागास थदचलिनशत करण्याँाँत शासनानच को ती कायकपाकी कच ली पा 
करण्यात यचत थकच, 
(३) नसययास, वपलींँाची कार च काय थकचत ? 
  
श्री. ववष्ट् णक सवरा (०७-०३-२०१७) : (१) प (२) कोय, कच अींशत: खरच थकच.  

श् यका ननयो न सलिनमतीची ँै क लद.२६.०९.२०१६  रो ी पार पडययानींतरच नपीन 
कामाींना प्रशासकाय मान्यता प ननकी वपतर  करण्यात थलचलच थकच.  ततपनपी फक्त 
मकतपा्या यो नाींनाच ननकी वपतरीत करण्यात थययामलुच वपतरीत तरतनदीशी खचाकची 
्क्कच पारी  ानचपारी, २०१७ अखचर ५७.३३% इतका थकच.  
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उपरोक्त ननकी्या सींदभाकत श् यकागककारी याींचच अयमतातचखाली लद.२५.०१.२०१७ रो ी 
ँै क कोनन सपक यीं्रत ाींना ननकी खचक करण्याकररता तसचच उपकरीत ननकी माग ीँाँतचच 
ननयो न करण्याकरीता ननदेश दचण्यात थलचलच थकचत. 
(३) प्रन उद्् ापत नाकी. 

___________ 
गडधचरोली जजल््यातील मागील सात वषाांपासनू ँांद असलेले  

धान खरेदी िें द्र सकरू िरण्याँाँत 
(४९)  ७३०६२ (११-०१-२०१७).   डॉ.देवराव होळी (गडधचरोली) :   सन्माननीय आहदवासी 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  थलदपासी वपवपक कायककारी सींसक चद्पारा गडगचरोली श् य्यात अनचक ल का ी कान खरचदी 
कें र व सुरूप करण्यात थलच थकचत, कच खरच थकच काय, 
(२)  असययास, अनचक  कें र वच  मागील अनचक पषांपासनन ँींद थकचत कच खरच थकच काय, 
(३)  असययास, थरमोरी तालुक्यातील वपकीरगाप यचक ील  कान खरचदी कें र व मागील  सात 
पषांपासनन ँींद थकच, कच खरच थकच काय, 
(४) असययास ,चशकशीअींती अनचक पषांपासनन ँींद असलचली अनचक कें र वच तसचच थरमोरी 
तालुक्यातील वपकीरगाप यचक ील  सात पषांपासनन ँींद असलचलच कान खरचदी कें र व सुरु 
करण्याँाँ त शासनानच को ती कायकपाकी कच ली पा करण्यात यचत थकच, 
(५) नसययास, वपलींँाची कार च काय थकचत ?  
 

श्री. ववष्ट् णक सवरा (१०-०२-२०१७) : (१) कोय, कच खरच थकच. 
(२), (३) प (४) कोय, कच अींशत: खरच थकच.    
     कींगाम २०००-०१ तच २००३-०४ पयतं वपकीरगाप खरचदी कें र वापर मो या प्रमा ापर कानात 
घन् थययानच कींगाम २००४-०५ मयच थलदपासी वपवपक कायककारी सींसक ा वपकीरगाप याींना खरचदी 
कें र व मीं ुर करण्यात थलच नाकी. परींतु शचतक-याींची गैरसोय कोपन नयच म्क नन कींगाम २००५-०६ तच 
२००९-१० पयतं पुन्का सींसक चला खरचदी कें र व मीं ुर करण्यात थलच. मा्रत सदर कालापकीत दचखील 
अपासतप घन् थययानच कींगाम २०१०-११ तच २०१३-१४ पयतं सींसक चला खरचदी कें र व मीं ुर करण्यात 
थलच नाकी. कींगाम २०१४-१५ प २०१५-१६ मयच सींसक चला खरचदी कें र व मीं ुर करूपनकी सींसक चनच 
खरचदी कें र व सुरूप कच लच नाकी. 
      खरीप प न कींगाम २०१६-१७ करीता खरचदी कें र व मीं नर करुन सुरु करण्यात थलच 
असुन, थलदपासी वपवपक कायककारी सींसक ा, वपकीरगाींप याींचच माफक त खरचदी कें र वापर 
लद.१७.०१.२०१७ अखचर थकारभुत यो नेंतगकत १०७१.२९ श्क्पीं्ल थि  एकागककार खरचदी 
यो नेंतगकत ६३९.४८ श्क्पीं्ल कानाची खरचदी करण्यात थलचली थकच. 
(५) प्रन उद्् ापत नाकी. 

___________ 
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शासनाने ताडी व्यवसाययिाांिररता तालकक्यात १००० ताडीची  

ााड ेअसण्याँाँत घेतलेला यनणवय  
  

(५०)  ७३२१४ (१६-१२-२०१६).   श्री.सांतोष दानवे (भोिरदन) :   सन्माननीय राज् य उत् पादन 
शकल् ि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  राज्या्या उतपादन शुयक वपभागानच ताडी-माडीमयच कोत असलचयया भचसलीमुलच एका 
दकुानामागच तब्ँल एक क ार ताड, माड थि  ख ुराची ााडच असापीत, असच ँींकनकारक कच लच 
असययाचच माकच नोव्केंँर, २०१६ मयच पा तयादरम्यान ननदशकनास थलच  कच खरच थकच काय, 
(२) असययास, सरकार्या या नन कयामुलच कोक ातील रतनागगरी श् य्यातील भींडारी 
समा ा्या १८० तच २०० वपिच तयाींचा ताडीमाडी वपिाचा व्यपसाय कोक्यात थला थकच, कच की 
खरच थकच काय, 
(३) असययास, या सींदभाकत भींडारी समा ा्या प्रनतननकीींनी राज्य उतपादन शुयक मींत्रयाींना माकच 
ऑगस्, २०१६ मयच ननपचदन दचनन सदरकन नन कयाचा फच रवपचार करण्याची माग ी कच ली थकच, 
कच की खरच थकच काय, 
(४) असययास, सदरकन माग ीपर शासनानच नन कय घनचतला थकच काय, 
(५) असययास, नन कयाअींती ताडीमाडी वपिा व्यपसायाला लदलासा दचण्या्या दृष्ीनच शासनानच 
को ती कायकपाकी कच ली पा करण्यात यचत थकच, नसययास,वपलींँाची कार च काय थकचत ? 
 
 

श्री. चांद्रशेखर ँावनिक ळे (०४-०२-२०१४) : (१) कोय. शासन नन कय, लद.२८.१०.२०१६ अन्पयच,    
सन २०१६-१७ या ताडी पषाककरीता ज्या तालुक्यात १००० पररपक्प ताडी ााडच थकचत तयाच 
तालुक्यात १००० ााडाींमागच एका ताडी दकुान दचता यचईल प ताडी पमृता असलचयया तालुक्यात 
कायम रलकपाशी व्यक्ती प तालकु्यातील सककारी प भागीदारी नोंद ीकृत सींसक ाींमयच मयाकलदत 
लिनललाप करापा, असा नन कय घनचण्यात थला थकच. 
(२) कच खरच नाकी. प्रतयचक तालुक्यात क्रकमान १००० पररपक्प ताडी ााडच वपकीत कच ययानच प 
तालुक्यातील कायम रलकपाशीच भाग घनचन शकच ल अशी अ् वपकीत कच ययानच रतनागगरी 
श् य्यातील ताडी व्यापसानयकाींनी की अ् लिनशक ील करण्याकरीता माग ी कच ली. 
(३) अींशत: खरच थकच. अयमता, लिनसींकुदनगक श् यका माडी वपिा व्याससानयक सींघन याींनी मा.मीं्रती, 
राज्य उतपादन शुयक याींना लद.८.११.२०१६ रो ी सादर कच लचयया ननपचदनान्पयच सदर नन कयाचा 
फच रवपचार करण्याची वपनींती कच ली. 
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(४) प (५) कोय, शासन नन कय, लद.३०.११.२०१६ अन्पयच ज्या श् य्यात सपक तालुक्यामयच 
क्रकमान १००० पररपक्प ााडच थकचत, तया श् य्यातील कायम रलकपाशी असलचला ँोलीकाकर 
तयाच श् य्यातील को तयाकी तालुक्या्या ताडी दकुानासा आ श् लापात भाग घनचपन शकच ल, अशी 
सुकार ा करण्यात थययानच वपलींँाचा प्रन उद्् ापत नाकी. 
  

___________ 
  
ववधान भवन    डॉ. अनांत िळसे 
मकांँई   प्रधान सधचव 

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
_________________________ 
शासकाय मयपती मुर व ालय, मुींँई. 


