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अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ३०० वी यादी 

महाराष्ट्र ववधानसभा 
  

पहहले अधधवेशन, २०१७ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

ववदभाातील सवा शतेिऱयाांना १०० टक्िे िर्ामाफी देण्याबाबत 
  

(१)  १७३१४ (१२-०८-२०१५).   श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), श्री.ववर्य वडटे्टीवार 
(ब्रम्हपूरी) :   सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  

(१) विदर्ाातील सिा शेतकऱयाींना १०० ्क्के कर्ामाफी देण्यात यािी तसेच त्याचा सातबारा कोरा 
करण्यात यािा तसेच ी्ंचाईगस्त सिाच गािात गुराींच्या चाऱयासाठी छािणी उर्ारण्याची ि 
वपण्याच्या पाण्याची व्यिस्था करािी अशी मागणी उपेक्षित समार् महासींघान ेकेली असल्याच ेमाहे 
म,े २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देशमखु (३१-०१-२०१७) :(१) हे खरे नाही. अशा आशयाच ेकोणतेही ननिेदन म,े २०१५ 
मध्ये िा त्यादरम्यान शासनास प्राप्त झालेले नाही. 
(२) ि (३) ननिेदन शासन स्तरािर प्राप्त झालेले नसल्यान ेप्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
 

राज्यातील आहदवासी भागातील लोिसांख्येचा अहवाल िें द्र शासनाला देण्याबाबत 
 

(२)  १९४२० (०८-०८-२०१५).   श्री.अतुल भातखळिर (िाांहदवली पूवा), श्री.किसन िथोरे 
(मुरबाड) :   सन्माननीय आहदवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील आददिासी र्ागातील लोकसींख्येचा प्रत्येक िर्षी कें द्राला दयािा लागणारा अहिाल 
अदयापपयतं शासनाने ददला नसल्याचे माहे एवप्रल, २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशानास आले, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त बाबतीत शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, तसेच उक्त 
अहिाल कें द्राला कधीपयतं पाठिला र्ाणार आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. ववष्ट् णु सवरा (०१-०६-२०१७) :(१) प्रत्येक आर्थाक िर्षा समाप्तीनींतर मा.राज्यपाल 
महोदयाींमाफा त अनसुूर्चत िेत्राचा िावर्षाक प्रशासकीय अहिाल मा.राषरपती महोदय याींना सादर 
केला र्ातो. त्याप्रमाणे राज्याचा अहिाल ददलेला आहे. 
     प्रस्तुत प्रशासकीय अहिालामध्ये राज्यातील आददिासीींची लोकसींख्या अींतर्ूात केलेली 
असते. 
(२) ि (३) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

बबलोली (जर्.नाांदेड) येथील उपसा र्लमसांचन योर्नेंतगात  
िर्ादार शेतिऱयाांच ेव्यार् माफ िरण्याबाबत 

  

(३)  २३०८१ (१७-०८-२०१५).   श्री.सुभाष साबण े(देगलूर) :   सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाींदेड जर्ल््यातील कुीं डलिाडी-शेगाि-चन्नापूर ि पा्ोदा-माष्ी (ता.बबलोली) या उपसा र्ल 
ससींचन योर्नेंतगात कर्ादार शेतकऱयाींना कोणताही फायदा न झाल्याने त्याींनी घेतलेले कर्ााच े
मुद्दल शासनान ेदेण्याचा ननणाय होिून सदर रक्कमेिरील व्यार् जर्ल्हा मध्यिती बकेँन ेमाफ 
करण्यासींबींधीचा प्रस्ताि शासन स्तरािर प्रलींबबत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रस्ताि प्रलींबबत असण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) तसेच उक्त प्रकरणी शासन मुद्दल देिून जर्ल्हा मध्यिती बँकेने ददलेल्या कर्ाािरील व्यार् 
माफ करण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देशमखु (११-०५-२०१७) :(१) हे खरे नाही. 
(२), (३) ि (४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  
राज्य उत्पादन शुल्ि ववभाग अिोला या िायाालयात ननयमबाहयररत्या िेलेल्या पदोन्नतीबाबत 
  

(४)  २३०९९ (०६-०८-२०१५).   श्री.हररष वपांपळे (मुनत ार्ापूर) :   सन्माननीय राज् य उत् पादन 
शुल् ि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य उत्पादन शुल्क विर्ाग, अकोला येथ े २१० दयु्यम ननररिकाींची पदोन्नतीन ेबढती 
होणार असताींना त्याऐिर्ी २८० कमाचाऱयाींना बढती देण्यात आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यामध्ये मागासिगीयाींच्या पदोन्नतीच ेप्रमाणही ठेिले नाही याबाबत सामान्य 
प्रशासन विर्ाग, कोकण विर्ाग मागासिगा किाच्या सहाय्यक आयुक्ताींनी खुलासा मागविला 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीअींती ज्या अर्धकाऱयाींनी ही हेतुपुरस्सर पदोन्नती ननयमबाहय केलेली आहे 
अशा अर्धकाऱयाींिर शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत  ? 
  
श्री. चांद्रशखेर बावनिुळे (२५-०५-२०१७) :(१), (२), (३), (४) ि (५) दयु्यम ननरीिक, राउशु या 
पदािरील पदोन्नतीची प्रक्रिया आयुक्त, राउश ुयाींच्या स्तरािर करण्यात येत असल्याने अकोला 
येथे २१० दयु्यम ननरीिकाींनी पदोन्नतीन ेबढती होणार असताना त्याऐिर्ी २८० कमाचाऱयाींना 
बढती देण्यात आली हे खरे नाही. 
     दयु्यम ननरीिकाींच्या सन २००९ च्या सेिाप्रिेश ननयमानुसार एकूण मींर्ूर पदाींच्या ५० ् क्के 
म्हणर्े ४१९ पदे पदोन्नतीन ेि उिाररत ५० ्क्के म्हणर्े ४१८ पदे सरळसेिेने र्रण्यात येतात. 
पदोन्नतीच्या एकूण ४१९ पदाींपैकी २१० पदे र्िान सींिगाातून सेिा ज्येषठतेच्या आधारे पदोन्नतीन े
ि २०९ पदे मयााददत विर्ागीय स्पधाा परीिेदिारे र्िान ि सलवपक सींिगाातून अनुिम े८०:२० या 
प्रमाणात र्रण्याची तरतूद आहे. सन २००९ च्या सेिाप्रिशे ननयमामध्ये मयााददत विर्ागीय स्पधाा 
परीिेची नव्यान ेतरतूद करण्यात आल्यामुळे सेिाज्येषठतेच्या आधारे पदोन्नतीन ेर्राियाच्या 
पदाींची सींख्या कमी झाली. मात्र सन २००९ चे सेिाप्रिशे ननयम प्रससध्द होण्यापूिी सेिाज्येषठतेच्या 
आधारे पदोन्नतीन े एकूण २२६ पदे र्रलेली होती. त्यामुळे पदोन्नतीच्या कोट्यात १६ पदे 
अनतररक्त झाल्याचे ददसून येते. 
       सन २००९ च े निीन सिेाप्रिेश ननयम अजस्तत्िात आल्यानींतर र्िान सींिगाातील काही 
कमाचाऱयाींनी दयु्यम ननरीिक या पदािर पदोन्नती समळण्याकररता मा.उच्च न्यायालयात रर् 
यार्चका ि.२०९२/२०११ ि ४२३६/२०११ दाखल केल्या होत्या. त्यामध्ये मा.न्यायालयाने ददलेल्या 
ननणायानुसार र्िान सींिगाातील ६९ कमाचाऱयाींना सेिाज्येषठतेनुसार पदोन्नत्या देण्यात आल्या 
आहेत. त्यामुळे पदोन्नतीच्या कोट्यात एकूण ८५ पदे अनतररक्त झाली होती. त्यापैकी ५ पदे 
पदोन्नतीने ररक्त झालेल्या पदािर समायोजर्त केल्यामुळे एकूण ८० पदे अनतररक्त असल्याच े
आढळून आले आहे. 
     दयु्यम ननरीिक पदाच्या सन २००९ च्या सेिाप्रिेश ननयमामध्ये पदोन्नतीन ेर्राियाच्या 
पदाींची सींख्या कमी करण्यात आल्यामुळे सिाच प्रिगाात अनतररक्त ननयुक्त्या झाल्या होत्या. मात्र 
आयुक्त, राउशु याींच्या कायाालयामाफा त बबींदनुामािली पडताळणी करण्यासाठी सादर करताना 
उपरोक्त खलुासा सादर करण्याच ेराहून गेल्यामुळे त्याबाबतचा शेरा सामान्य प्रशासन विर्ाग, 
कोकण विर्ाग, मागासिगा किाच्या सहाय्यक आयुक्ताींनी ददलेला आहे. आता पदोन्नती ि 
सेिाननितृ्तीमळेु ररक्त झालेल्या पदािर सदरच्या अनतररक्त पदोन्नत्या ननयसमत करण्यात येत 
असून त्यानुसार २१० पदाींची बबींदनुामािली सुधाररत करुन याबाबतच्या िस्तुजस्थतीसह पुन्हा 
पडताळणी करुन घेण्यात येत आहे. 
  

___________ 
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ब्रम्हपुरी (जर्.चांद्रपूर) येथे आहदवासी मलुाांच ेस्वतांत्र  
शासिीय वसनतगहृ इमारतीचे बाांधिाम िरण्याबाबत 

  

(५)  ३५४५३ (२२-१२-२०१५).   श्री.ववर्य वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी) :   सन्माननीय आहदवासी 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
( १) चींद्रपूर जर्ल््यातील ब्रम्हपुरी येथे आददिासी मलुाींच ेस्ितींत्र शासकीय िसनतगहृ नसल्यामुळे 
तालुका मखु्यालय असलेल्या ब्रम्हपुरी येथ ेआददिासी विकास विर्ागाच्या ितीन ेसदर इमारतीच े
बाींधकाम करण्याकररता रु. ३ को्ी ६३ लि  २५ हर्ार ७२ क्रकीं मत असलेल्या प्रस्तािास 
सािार्ननक बाींधकाम विर्ाग मींत्रालय मुींबई याींच्याकडून माहे एवप्रल, २०१५ च्या सुमारास ताींबत्रक 
मान्यता समळाल्यानींतर आिशा/२०१५/प्रि-२६/का-१२ नुसार ददनाींक ३० एवप्रल, २०१५ रोर्ी 
आददिासी विकास विर्ाग याींच्याकड ेप्रशासकीय मान्यतेकररता पाठविण्यात आले असता गेल्या 
सात मदहन्याींपासनू सदर कामास ननधीसह प्रशासकीय मान्यता समळालेली नसल्याची मादहती 
ददनाींक २९ ऑक््ोबर, २०१५ रोर्ी ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर िसनतगहृाचे बाींधकाम करण्यासाठी तातडीने ननधीसह प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबतचे लेखी  ननिेदन माहे माचा २०१५, म े२०१५, सप् े्ंबर २०१५, ऑक््ोबर २०१५ च्या 
सुमारास लोक प्रनतननधीींनी मा. मखु्यमींत्री, मा.आददिासी विकास मींत्री, सर्चि, आददिासी विकास 
विर्ाग, मींत्रालय, मुींबई याींना ददले होत,े हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर िसनतगहृ इमारतीच ेबाींधकाम करण्यासाठी ननधीसह प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत अथासींकल्प अर्धिेशन माचा, २०१५ च्या अर्धिेशनामध्ये कपात सूचनेच्या माध्यमातून 
शासनाचे लि िेधले होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, तालुका मखु्यालय असलेल्या ब्रम्हपुरी येथ ेआददिासी मलुाच ेस्ितींत्र शासकीय 
िसनतगहृ इमारतीच ेबाींधकाम करण्यासाठी ननधीसह प्रशासकीय मान्यता समळण्याबाबत शासनान े
कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  

श्री. ववष्ट् णु सवरा (०१-०६-२०१७) :(१), (२), (३), (४) ि (५) चींद्रपूर जर्ल््यातील ब्रम्हपूरी येथ े
आददिासी मुलाींच ेशासकीय िसनतगहृ बाींधकामाबाबतच ेअींदार्पत्रक ि आराखडयाींची सािार्ननक 
बाींधकाम विर्ागामाफा त छाननीही झाली आहे. 
     तथावप, आददिासी विकास विर्ागाींतगात बाींधकाम व्यिस्थापन कि स्थापन झाल्यािर 
ब्रम्हपूरी येथील िसनतगहृाचे अींदार्पत्रक र्ुन्या दरसूचीच्या आधारे तयार केल् याचे ननदशानास 
आल्यान ेचाल ूदरसूचीच्या आधारे अींदार्पत्रक तयार करण्यासाठी पुनश्च िेत्रीय कायाालयाींकड े
पाठविण्याींत आले आहे. 
     या दरम्यान उच्च स्तरीय सर्चि ससमतीच्या बैठकीत मा.मुख्य सर्चि महोदयाींनी 
अल्पसींख्याींक विर्ाग, सामाजर्क न्याय विर्ाग ि आददिासी विकास विर्ागातील िसनतगहृाींसाठी 
एक समान नविन ्ाईप प्लॅन तयार करण्याबाबत ननदेशीत केले आहे. तथावप या ननदेशानुसार 
नविन ्ाईप प्लॅन तयार झाल्यानींतरच यािर पुढील कायािाही करणे शक्य आहे. 
  

___________ 
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मौर् ेखरपुडी (ता.खेड,जर्.पुणे) येथील ववर्ेचा खाांब वािल्यान े 
१०० ववद्यार्थयाांच्या जर्ववतास धोिा ननमााण झाल्याबाबत 

  

(६)  ४१८१० (२०-०४-२०१६).   श्री.सुरेश गोरे (खेड आळांदी) :   सन्माननीय ऊर्ाा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) मौर्े खरपुडी (ता.खेड, जर्.पणेु) येथील १०० विदयाथी असलेल्या जर्ल्हा पररर्षद शाळेच्या 
मैदानात विर्ेचा खाींब िाकल्यान ेविदयार्थयांच्या जर्वितास धोका ननमााण झाल्याच ेमाहे र्ानेिारी, 
२०१६ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शाळेच्या छतािर विर्ेचा खाींब पडून दघुा् ना होऊन होणारी र्ीवितहानी 
्ाळण्याकररता ग्रामपींचायतीन ेमाहे र्ानेिारी, २०१६ मध्ये िा त्या दरम्यान कायाकारी असर्यींता, 
खेड याींच्याकड ेविर्ेचा खाींब ह्विण्याबाबत मागणी केली आहे, हे दह खरे आहे काय, 
(३) असल्यास,याप्रकरणी शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीच्या अनुर्षींगाने होणारी दघुा् ना ्ाळण्यासाठी  िाकलेला खाींब 
हलविण्याबाबत शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (०५-०६-२०१७) :(१) हे खरे नाही. 
(२) सदर ग्रामपींचायतीन ेपोल हलविणेबाबत मागणी केली आहे. 
(३) ि (४) लघुदाब विदयुत िादहनी कडलेा स्थलाींतरीत करण्यासाठीच े अींदार्पत्रक देखर्ाल 
(में्ेनन्स) योर्न े अींतगात महावितरण कीं पनीमाफा त मींर्ूर केले असून शाळेच्या आिारातील 
र्विषयात धोकादायक असलेली तारमागा िादहनी काढून शाळेच्या प्ाींगणाच्या कडनेे सर्ींतीलगत 
र्ूसमगत िादहनी ्ाकण्यात आलेली आहे. 
(५) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
 

सांगमनेर (जर्.अहमदनगर) येथील आहदवासी वसनतगहृाची दरुावस्था झाल्याबाबत 
  

(७)  ४३७८६ (२९-०४-२०१६).   श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.सुरेश 
लाड (िर्ात), श्री.हनुमांत डोळस (माळमशरस), श्री.जर्तेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.राहुल र्गताप 
(श्रीगोंदा) :   सन्माननीय आहदवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सींगमनेर (जर्.अहमदनगर) येथील आददिासी िसनतगहृाची मोठ्या प्रमाणात दरुािस्था झाली 
असताना गहृपाल दरुुस्ती करण्याबाबत ्ाळा्ाळ करीत असल्यान ेमाहे र्ानेिारी, २०१६ च्या 
दसुऱया आठिड्यात विदयार्थयांनी र्ेिण बींद आींदोलन केले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनामाफा त सदर िसनतगहृाची पाहणी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, पाहणीचे ननषकर्षा काय आहेत ि तदनुसार सदर िसनतगहृाची दरुुस्ती करण्यास 
्ाळा्ाळ करणाऱया गहृपालािर शासनान ेकोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) तसेच सदर िसनतगहृाची दरुुस्ती करणेबाबत शासनान े कोणती कायािाही केली आहे, 
नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. ववष्ट् णु सवरा (२९-०३-२०१७) :(१) सींगमनेर (जर्.अहमदनगर) येथ ेआददिासी मलुा-मुलीींसाठी ४ 
शासकीय िसतीगहेृ कायारत आहेत. यापैकी आददिासी मलुाींच,े (र्ुने) ि आददिासी मुलीींचे (र्ुने) 
ही दोन िसतीगहेृ र्ाड्याच्या इमारतीत कायारत असून सदर इमारतीमधील काही सोयी सुविधा 
अपुऱया असल्यान ेतेथील विदयार्थयांनी सदर सोयी सुविधा समळण्यासाठी र्ेिण बींद आींदोलन केले 
होते, हे खरे आहे. 
(२) प्रकल्प कायाालय, रार्ूर येथील आददिासी विकास ननरीिक ि सशिण विस्तार अर्धकारी याींनी 
सदर िसतीगहृाींची पाहणी केलेली आहे. 
(३) ि (४) सदर पाहणीमध्ये दोन्ही इमारतीींमध्ये क्रकरकोळ सुधारणा आिश्यक असल्याच े
आढळल्याने त्या दरुुस्त करुन देण्याबाबत सींबींर्धत गहृपाल याींनी र्ागा मालकाशी पत्रव्यिहार 
केला होता. त्यानुसार इमारतीच्या खखडक्या, झडपा बसविण्यात आल्या आहेत. रुममधील फॅन 
चाल ू केले आहेत. चेंबर दरुुस्तीच ेकाम पूणा झालेले आहे. प्रकरणी आिश्यक सुविधा िेळीच 
उपलब्ध करण्यात आलेल्या आहेत. 

___________ 
  

ररद्धपूर (जर्.अमरावती) येथे रेल्वे स्थानि उभारण्याबाबत 
  

(८)  ४८१४१ (२४-०५-२०१६)  अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), डॉ.सांतोष टारफे 
(िळमनुरी) :   सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) अमरािती जर्ल््यातील श्रीिेत्र ररध्दपूर महानरु्ाि पींथाची काशी म्हणून ओळखल्या र्ाणा-या 
पवित्र तीथास्थानाच ेदशान घेण्याकररता सींपूणा देशातून ि विदेशातनू लाखो र्क्त येत असल्याने 
ररद्धपूर येथ ेरेल्िे स्थानक उर्ारण्याबाबतच ेननिेदन गोविींद प्रर् ुतीथास्थानक सेिा ससमतीन ेकें द्रीय 
रेल्िे मींत्री याींना माहे डडसेंबर, २०१५ च्यासुमारास ददले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनान ेयाची दखल घेऊन ररद्धपूर येथे रेल्िे स्थानक उर्ारण्याबाबत कोणती 
कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. हदवािर रावत े(२१-०४-२०१७) :(१), (२) ि (३) प्रस्तावित केलेले ररध्दपूर रेल्िे स्थानक हे 
चाींदरूबार्ार रेल्ि ेस्थानक ि कोजल्िहीर (अिधूत) स्थानकाच्या दरम्यान आहे. प्रस्तावित ररध्दपूर 
रेल्िे स्थानक नव्याने उर्ारलेल्या कोजल्िहीर (अिधूत) स्थानकापासनू केिळ ३ क्रक.मी. अींतरािर 
आहे. रेल्िे बोडााच्या मागादशाक तत्िानुसार प्रस्तावित केलेली रेल्िे स्थानकाची र्ागा ही कोणत्याही 
स्थानकापासून कमीत कमी ५ क्रक.मी. च्या अींतरािर असण ेआिश्यक आहे. त्यामळेु ३ क्रक.मी. 
इतक्या कमी अींतरािर दसुरे निीन स् थानक उर्ारणे शक्य होणार नाही, अस ेमध्य रेल्ि ेयाींनी 
कळविलेले आहे. 

___________ 
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राज्यातील आहदवासी ववद्यार्थयाांना वसतीगहृात प्रवेश ममळण्यासाठी  
शासिीय वसतीगहृाची क्षमतावाढ िरण्याबाबत 

  

(९)  ४८३९८ (२९-०४-२०१६). श्री.अममत झनि (ररसोड), श्री.अममन पटेल 
(मुांबादेवी) :   सन्माननीय आहदवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्यातील आददिासी विदयार्थयांना िसतीगहृात प्रिेश समळण्यासाठी शासकीय 
िसतीगहृाकररता िमतािाढीचा एकत्रीत प्रस्ताि मागविण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू प्राप्त प्रस्तािानुसार शासनान ेिसतीगहृाकररता िमतािाढीबाबत प्रस्तािािर 
कोणता ननणाय घेतला िा घेण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (२९-०३-२०१७) :(१) ि (२) अनसुूर्चत र्मातीच्या विदयार्थयांकररता राज्यात 
एकूण ४९१ शासकीय िसतीगहेृ कायारत आहेत. सदर िसतीगहृाींची प्रिेश िमता ५८४९५ इतकी 
आहे. मागील तीन शैिखणक िर्षाात िसतीगहृ प्रिेशासाठी उपलब्ध िमतेपेिा अनतररक्त मागणी 
पाहता आयुक्त, आददिासी विकास याींच्याकडून कायारत असलेल्या शासकीय िसतीगहृाींची 
साधारणत: २०,००० विदयाथी िमता िाढविण्याबाबतचा प्रस्ताि शासनास प्राप्त झाला होता. 
     तथावप, िाढीि िमतेकरीता िसतीगहृ बाींधकामास र्ागा समळविणे, िसतीगहृ बाींधकाम 
करणे क्रकीं िा इमारत र्ाड्यान ेउपलब्ध करणे,िसतीगहृाच्या व्यिस्थापनासाठी कमाचारी ननयुक्ती इ. 
करीता लागणारा विलींब ि र्ाींडिली खचा ्ाळून चालू िर्षाापासूनच लार् देण्याच्या अनुर्षींगान े
शासकीय िसतीगहृात प्रिशे न समळालेल्या अनसुूर्चत र्मातीच्या विदयार्थयांना प्रत्यि लार् 
हस्ताींतरण (DBT) रक्कम र्मा करण्याबाबत मींत्रीमींडळाच्या मान्यतेने दद.१५.१०.२०१६ रोर्ीच्या 
शासन ननणायान्िये पींडडत दीनदयाल उपाध्याय स्ियींम ्योर्ना सुरु करण्यात आलेली आहे. 
(३) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
 

पडिई वविास योर्ना राबववण्यािररता दाररद्रय रेषेची अट मशधथल िरणेबाबत 
  

(१०)  ४८९३९ (२९-०४-२०१६)   श्री.सुरेश गोरे (खेड आळांदी) :  सन्माननीय आहदवासी वविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) पडकई विकास योर्ना राबविण्याकररता विशेर्ष कें द्रीय साहाय्य योर्नेतींगात २०१४-१५ कररता 
शासन ननणाय–विकें स-२०१६/प्र.ि.०५/का१९ दद.१/२/१६ नुसार मींर्ुरी ददलेली रक्कम दाररद्रयरेर्षेच्या 
अ्ीमुळे खचा झाली नसल्याचे माहे फेब्रुिारी, २०१६ मध्ये िा त्यासमुारास ननदशानास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, दाररद्ररेर्षेची अ् सशर्थल करणेबाबत प्रकल्प अर्धकारी, घोडगेाि याींनी आयुक्त, 
आददिासी विकास याींना ददनाींक १९ र्ानेिारी, २०१५ रोर्ी प्रस्ताि पाठविला आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रस्तािाबाबत शासनान ेकाय ननणाय घेतला िा घेण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 



वि.स. ३०० (8) 

श्री. ववष्ट् णु सवरा (०१-०६-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
     प्रकल्प अर्धकारी, एकाजत्मक आददिासी विकास प्रकल्प, घोडगेाि याींनी दद.१९/०१/२०१५ 
रोर्ी अपर आयुक्त, आददिासी विकास, ठाणे याींना पाठविला आहे. 
(३) सदर योर्नकेररता दाररद्रय रेर्षेची अ् शासन शुध्दीपत्रक ि.विकेस २०१५/प्र.ि/का-१९, 
दद.२९/०९/२०१६ अन्िये सशथील करण्यात आलेली आहे. 
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
 

ववदभाातील िोष्ट् टी/ववणिाम िरणा-या समार्ाला हलबा  
या अनुसूधचत र्मातीचा दर्ाा ममळण्याबाबत 

  

(११)  ५०३७८ (२८-०४-२०१६).   श्री.रामचांद्र अवसरे (भांडारा) :   सन्माननीय आहदवासी वविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज् यातील विशेर्षतः विदर्ाातील कोष ्ी/विणकाम करणा-या समार्ाला हलबा या अनसुूर्चत 
र्मातीत गणले र्ाि ेि त् याींना अनसुूर्चत र्मातीचा दर्ाा समळािा अशी मागणी त् याींनी शासनाकड े
केली असल् याचे ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल् यास, सदर मागणीिर शासनान ेकोणता ननणाय घेतला आहे, असल् यास, त् याचे स् िरुप 
काय आहे, 
(३) नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (२४-०३-२०१७) :(१) होय. 
(२) अनुसूर्चत र्मातीच्या यादीमध्ये समािेश करण्यासाठी कें द्र सरकारने लागू केलेले ननकर्ष 
कोष्ी ही र्ात पूणा करत नसल्याने सदर र्ातीचा समािेश अनसुूर्चत र्मातीमध्ये करण्यात 
आलेला नाही. 
(३) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
 

राज्यातील शतेिऱयाांना पुरववण्यात येणाऱया सौर ऊर्ेवरील िृषीपांप खरेदीत झालेला गैरव्यवहार 
 

(१२)  ५३६५८ (१६-०८-२०१६).   श्री.हनुमांत डोळस (माळमशरस), श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरेगाव), 
श्री.जर्तेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.भास्िर र्ाधव (गुहागर), श्री.सरेुश लाड (िर्ात), श्री.मिरांद 
र्ाधव-पाटील (वाई), श्री.मधुसूदन िें दे्र (गांगाखेड), श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.राहुल र्गताप 
(श्रीगोंदा), श्री.ववर्य भाांबळे (जर्ांतरू), श्री.र्यांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.शामराव ऊफा  बाळासाहेब 
पाटील (िराड उत्तर), श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.हदपि 
चव्हाण (फलटण), डॉ.पतांगराव िदम (पलूस िडगेाव), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), श्री.सांग्राम 
थोपटे (भोर), डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील (एरांडोल), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.सांर्य 
िेळिर (ठाणे), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली) :   सन्माननीय ऊर्ाा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
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(१) सौर ऊर्ेिरील कृर्षी पींप शेतकऱयाींना पुरविण्याच्या महत्िाकाींिी योर्नेअींतगात शासनाने ५६६८ 
को्ीच्या खरेदी केलेल्या ५ अश्िशक्ती सौर कृर्षी पींपाच्या महाराषरातील ननविदेमधील अ्ी ि शती 
कोणत्या होत्या ि गुर्रात ि आींध्रप्रदेशच्या ननविदेतील अ्ी कोणत्या होत्या, 
(२) तसेच उक्त नतन्ही राज्यात खरेदी केलेले सौर कृर्षी पींप हे एकाच पुरिठादाराींकडून खरेदी 
करण्याींत आले होत,े हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास,प्रश्न र्ाग १ मध्ये उल्लेखखत नतन्हीही राज्यातील सौर कृर्षी पींपाची तपासणीमध्ये 
आढळून आलेल्या तफाितीची र्बाबदारी ननजश्चतपणे कोणािर येते ि त्यासींदर्ाात सींबींर्धताींिर 
कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (०६-०५-२०१७) :(१) महाराषरातील सौर कृवर्ष पींप खरेदीबाबतच्या 
ननविदेमधील अ्ी ि शती या प्रमाखणत कायापध्दतीनुसार (Standard operating system) 
तयार करण्यात आल्या असल्यान ेत्याींचा गुर्रात ि आींध्रप्रदेशच्या ननविदेतील अ्ीींशी सींबींध नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रश्न उद् ाित नाही. 
(४) प्रश्न उद् ाित नाही.  

___________ 
 

गहृननमााण सोसायटयाांना भार्ी ववक्री िें द्र सुरु िरण्याबाबत 
 

(१३)  ५३९६१ (२९-०८-२०१६).   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.समीर िुणावार (हहांगणघाट), 
श्री.अतलु भातखळिर (िाांहदवली पूवा), अॅड.आमशष शेलार (वाांदे्र पजश्चम), श्री.ववर्य िाळे 
(मशवार्ीनगर), श्रीमती मननषा चौधरी (दहहसर) :   सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 

(१) राज्य शासनान ेघाऊक बार्ारात तुलनेन ेस्िस्त दरात विकली र्ाणारी र्ार्ी घराघरापयतं 
पोहचिता यािी यासाठी थे् गहृननमााण सोसायट्याींना र्ार्ी वििी कें द्र सुरु करण्यासाठी उत्तेर्न 
देण्याचा ननणाय घेतला असल्याचे माहे एवप्रल,२०१६ मध्ये िा त्यासमुारास ननदशानास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ननणाय अींमलात आणण्यासाठी शासनान ेकोणती कायािाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देशमखु (०६-०५-२०१७) :(१), (२) ि (३) खरे नाही. मात्र, शासनान ेराज्यामध्ये सींत 
सशरोमणी श्री.सािता माळी शेतकरी आठिड ेबार्ार असर्यान राबविण्याचा ननणाय दद.१२.०८.२०१६ 
रोर्ी घेतला आहे. या असर्यानाींतगात आतापयतं ९३ शेतकरी आठिड ेबार्ार सुरु करण्यात आलेले 
आहेत. 

___________ 
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र्ालना जर्ल्हयातील महाववतरणच्या िां त्राटी िामगाराांना ननयमाप्रमाणे वेतन देण्याबाबत 
  

(१४)  ५५२०८ (१६-०८-२०१६).   श्री.रार्ेश टोपे (घनसावांगी), श्री.राणार्गर्ीतमसांह पाटील 
(उस्मानाबाद) :   सन्माननीय ऊर्ाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  

(१) र्ालना जर्ल्हयातील महावितरणच्या कीं त्रा्ी कामगाराींना ननयमाप्रमाण ेसाडसेात हर्ार रुपये 
िेतन देण ेबींधनकारक असताींना त्याींच्या हाती केिळ चार हर्ार रुपये ददले र्ात असल्याच ेमाहे 
म,े २०१६ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सन २०१५ मधील तीन मदहन्याचा आखण माचा ि एवप्रल,२०१६ रोर्ीचा दोन 
ददिसाचा अशा एकूण पाच मदहन्याींचे िेतन उक्त कामगाराींना देण्यात आला नसल्याच ेननदशानास 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, जर्ल्हयात ८२ कीं त्रा्ी कामगार गेल्या पाच मदहन्याींपासून बबनपगारी काम करीत 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(५) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले ि त्या अनुर्षींगाने कीं त्रा्ी कामगाराना साडसेात हर्ार 
रुपये िेतन देण्याबाबत शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास,विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (०१-०६-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
(२) ि (३) हे अींशत: खरे आहे. सींबींधीत कीं त्रा्ी कामगाराींना माहे माचा, २०१६ ि एवप्रल, २०१६ चे 
िेतन देण्यास विलींब झाला आहे.  महावितरण कीं पनीने अधीिक असर्यींता, र्ालना याींना त्िरीत 
िेतन अदा करण्याचे आदेश ददले आहेत. 
(४) ि (५) सदर प्रकरणी महावितरण कीं पनीने कायाकारी असर्यींता विर्ाग ि. १, र्ालना याींना 
कारणे दाखिा नो्ीस बर्ािून दींडाची सशिा बर्ािण्यात आली आहे. तसेच कायाकारी असर्यींता 
विर्ाग – २, र्ालना याींना देखील कारणे दाखिा नो्ीस बर्ािून ताकीद देण्यात आली आहे.  
(६) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

श्रीगोंदा (जर्.अहमदनगर) शहरातील वडाळी येथील रस्त्यावर  
बनावट मद्याची ववक्री होत असल्याबाबत 

  

(१५)  ५५४७६ (२०-०८-२०१६).   श्री.ववर्य औटी (पारनेर) : सन्माननीय राज् य उत् पादन शुल् ि 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) श्रीगोंदा  (जर्.अहमदनगर) शहरातील िडाळी येथील रस्त्यािर डोंबबिली येथनू बनाि् मदय 
घेऊन हॉ्ेल धाब्यािर वििी करण्यासाठी घेऊन आलेल्या दोघाींकडून सुमारे ७५ हर्ार रुपयाचा 
बनाि् मदय साठा पोलीस आखण राज्य उत्पादन विर्ागान ेकेलेल्या सींयुक्त कारिाईत आढळून 
आल्याची मादहती ददनाींक २० एवप्रल, २०१६ रोर्ी िा त्यासमुारास ननदशानास आले, हे खरे आहे 
काय, 



वि.स. ३०० (11) 

(२) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीअींती बनाि् मदय वििी करण्यासाठी घेऊन आलेल्या दोघाींविरुध्द तसेच 
वििी करणाऱया हॉ्ेल ि धाब्यािर शासनान ेकोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  

श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (२१-०३-२०१७) :(१), (२), (३) ि (४) होय, हे खरे आहे. 
     दद.१८.४.२०१६ रोर्ी िडाळी रोड, आय्ीआय कॉलेर् समोर, श्रीगोंदा, ता.श्रीगोंदा येथ े
विनापरिाना अिधैररत्या िाहतूक होत असताना अधीिक, राज्य उत्पादन शुल्क, अहमदनगर 
याींच्या कायाालयातील दयु्यम ननरीिक, राज्य उत्पादन शुल्क, अहमदनगर ब-२ ि कमाचारी याींनी 
श्रीगोंदा पोलीस उप ननरीिक याींचसेह सींयुक्तपणे कारिाई करुन रु.७४,१६०/- क्रकीं मतीचा बनाि् 
विदेशी मदयसाठा तसेच रु.१,००,०००/- क्रकीं मत असलेल्या सॅन्रो कार ि.एमएस ०४-बीके-८३९३ या 
िाहनासह एकूण रु.१,७४,१६०/- क्रकीं मतीचा मुदे्दमाल र्प्त केला आहे. सदर गुन््यात (१) अर्य 
बाबुराि बोडके, (२) मनोर् कृषणा रार्ीिले या २ आरोपीींना अ्क करुन त्याींच्याविरुध्द गु.र.ि. 
८०/२०१६ दद. १८.४.२०१६ अन्िये गुन्हा नोंदविला असून सदर प्रकरण न्यायप्रविषठ आहे. 
     अिैध मदयवििी करणाऱया हॉ्ेल ि ढाब्याींिर विर्ागातील कायाकारी अर्धकारी/र्रारी 
पथकाींकडून सातत्याने कारिाई करण्यात येत असून विशेर्ष मोदहमेंतगात अशा दठकाणाींिर कारिाई 
करण्यात येते. 

__________ 
  

राज्यात िृषी उत्पन्न बार्ार सममतीमधील अडत व्यापारी  
व शेतिरी याांच्यामध्ये होत असलेल्या वादाबाबत 

  

(१६)  ५८२३२ (२२-०८-२०१६).   श्री.भारत भालिे (पांढरपूर) :   सन्माननीय पणन मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) पींढरपूर येथील कृर्षी उत्पन्न बार्ार ससमतीमध्ये अडत व्यापाऱयाींनी काही शेतकऱयाींना मारहाण 
केल्याच ेमाहे एवप्रल, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यात कृर्षी उत्पन्न बार्ार ससमतीमध्ये अडत व्यापारी ि शतेकरी याींच्यामध्ये 
िाद उदर्िू नये िा विकोपास र्ािू नये याबाबत शासनान ेआिश्यक कोणती कायािाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देशमखु (१८-०५-२०१७) :(१) अींशत: खरे आहे. 
(२) अडत व्यापारी ि शेतकरी याींच्यात चचाा घडिून समोपचारान ेिाद सम्विण्यात आला आहे. 
(३) प्रश्न उद् ाित नाही. 
 

___________ 
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मुसळवाडी (ता.मालेगाांव, जर्.वामशम) येथ ेशासिीय नववन आश्रमशाळा  
सांिुलाच ेबाांधिाम िरण्यासाठी प्रशासिीय मान्यता देणेबाबत 

  

(१७)  ५९६३३ (२४-०८-२०१६).  श्री.अममत झनि (ररसोड) : सन्माननीय आहदवासी वविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मुसळिाडी (ता.मालेगाींि, जर्.िासशम) येथे शासकीय नविन आश्रमशाळा सींकुलाच ेबाींधकाम 
करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता देणेसाठी स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी प्रधान सर्चि, 
सािार्ननक बाींधकाम विर्ाग याींना दद. २० ऑगस््,२०१३ रोर्ी िा त्यासुमारास लेखी ननिेदन 
देण्यात येऊनही अदयापी कोणतीही कायािाही करण्यात आली नसल्याची बाब माहे र्ून, २०१६ 
मध्ये िा त्या सुमारास आढळून आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू ननिेदनािर कारिाई होण्याबाबत शासनान ेकोणती कायािाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (२५-०४-२०१७) : (१) मुसळिाडी (ता.मालेगाि, जर्.िासशम) येथ ेनिीन मुसळिाडी 
(ता.मालेगाि, जर्.िासशम) येथ े निीन शासकीय आश्रमशाळा सींकुलास प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबतच ेस्थाननक लोकप्रनतननधी याींच े ददनाींक २० ऑगस््, २०१३ रोर्ीच े ननिेदन प्रधान 
सर्चि, सािार्ननक बाींधकाम विर्ाग, मींत्रालय याींच्याकड ेप्राप्त झालेले नाही. 
(२) ि (३) शासकीय आश्रमशाळा मुसळिाडी, ता.मालेगाि येथील आश्रमशाळा सींकुल बाींधकामाचे 
अींदार्पत्रक सन २०११ मध्ये तयार करण्यात आले होते ि ते आददिासी विकास विर्ागात प्राप्त 
झाले होते. परींत ुसन २०१४-१५ पयतं दानयत्ि र्ास्त असल्यामुळे शासनान ेकोणत्याही बाींधकामास 
प्रशासकीय मान्यता ददलेली नाही. सबब, सदर अींदार्पत्रकामध्ये सधुाररत दरसूचीनुसार सुधारणा 
करणेसाठी त े परत करण्यात आले असून आराखड ेसुधारीत करुन चालू दरसचूीनुसार सादर 
करण्याबाबत कळविले आहे. 

___________ 
  

मौर् ेपाईट (ता.खेड, जर्.पुणे) येथ ेरोहहत्रात बबघाड होऊन  
२ महहने होऊनही दरुुस्ती िेली र्ात नसल्याबाबत 

  

(१८)  ६२८३४ (१८-०८-२०१६).   श्री.सुरेश गोरे (खेड आळांदी) :   सन्माननीय ऊर्ाा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) मौर् ेपाई् (ता.खेड, जर्.पुणे) येथे रोदहत्रात बबघाड होऊन २ मदहने होऊनही दरुुस्ती केली र्ात 
नसल्याच ेमाहे एवप्रल २०१६ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, २ मदहने होऊनही रोहीत्र दरुुस्ती न केल्याने स्थाननक ग्रामपींचायतीने उपसर्यींता 
खेड याींस माहे एवप्रल, २०१६ मध्ये िा त्यासुमारास ननिेदन देिूनही रोदहत्र न बसविल्यान ेददनाींक 
११ एवप्रल, २०१६ िा त्यासुमारास पाई् (ता.खेड, जर्.पुणे) येथील शाखा कायाालयात शेतकऱयाने 
आत्महत्येचा प्रयत्न करूनही सींबर्धत अर्धकाऱयानी दलुाि केले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीच्या अनुर्षींगाने दलुाि करणाऱया सींबींर्धत अर्धकाऱयाींिर कोणती कारिाई 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशखेर बावनिुळे (०५-०६-२०१७) :(१), (२), (३) ि (४) स्थाननक गामपींचायतीकडून उप 
असर्यींता, खेड याींचेकडून नादरुुस्त रोदहत्राबाबतचे कोणतेही ननिेदन प्राप्त झालेले नाही. तथावप, 
मौर्े पाई् गिारिाडी येथील इन्रा-२ योर्नेअींतगात दद.२८.०२.२०१६ रोर्ी कायााजन्ित केलेला 
निीन रोदहत्र ददनाींक ०२.०४.२०१६ रोर्ी नादरुुस्त असल्याचे ननदशानास आल्याने सदरहू नादरुुस्त 
रोदहत्र ददनाींक ११.०४.२०१६ रोर्ी बदलण्यात आले आहे. त्यादरम्यान सदर रोदहत्रािरील ग्राहकाींना 
बार्ूच्या रोदहत्रािरुन िीर् पुरिठा देण्यात आला होता. तसेच त्यासमुारास पाई् (ता.खेड, जर्.पुणे) 
येथील शाखा कायाालयात शेतकऱयाने आत्महत्येचा प्रयत्न केल्याची कोणतीही घ्ना घडलेली 
नाही. 
(५) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

राज्यातील अनुसूचीत र्मातीच्या वसनतगहृात प्रवेश न ममळालेल्या ववद्याथाांसाठी  
पांडडत दीन दयाळ उपाध्याय स्वयांम योर्ना सुरु िरण्याबाबत 

  

(१९)  ६५५२१ (१९-१२-२०१६).   श्री.गणपतराव देशमखु (साांगोले) :   सन्माननीय आहदवासी 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्य सरकारने राज्यातील अनुसूचीत र्मातीच्या िसनतगहृात प्रिेश न समळालेल्या 
विदयाथांसाठी ददनाींक १३ ऑक््ोबर, २०१६ रोर्ी िा त्या सुमारास पींडडत दीन दयाळ उपाध्याय 
स्ियींम योर्ना सुरु करण्याचा ननणाय घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास सन २०१६-१७ साली या योर्नेचा क्रकती विदयाथााना फायदा देण्यात येणार आहे, 
(३) असल्यास, त्यासाठी िावर्षाक क्रकती खचा होणार आहे ? 
 
श्री. ववष्ट् णु सवरा (२९-०३-२०१७) :(१) शासकीय िसतीगहृात प्रिशे न समळालेल्या अनुसूर्चत 
र्मातीच्या विदयार्थयानंा इ. १२ िी नींतरच्या उच्च सशिणासाठी ननिास, आहार ि शैिखणक 
सादहत्य उपलब्ध करुन घेण्याकरीता त्याींचा आधार सींलग्न बकँ खात्यामध्ये थे् रक्कम र्मा 
करण्याबाबत दद.१५.१०.२०१६ रोर्ीच्या शासन ननणायान्िये पींडडत दीनदयाल उपाध्याय स्ियींम ्
योर्ना सुरु करण्याचा ननणाय घेतला आहे. 
(२) सन २०१६-१७ या िर्षाात योर्नेंतगात ऑनलाईन सींगणकीय प्रणालीदिारे योर्नेच्या 
ननकर्षानुसार १५५० विदयार्थयांची ननिड करण्यात आलेली आहे. 
(३) सदर योर्नेंतगात सन २०१६-१७ या िर्षााकरीता माहे नोव्हेंबर, २०१६ त ेमाचा, २०१७ करीता 
अींदार् ेरु.४.०० को्ी इतका खचा होणार आहे. 

___________ 
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परळी थमाल पॉवर स्टेशन (जर्.बीड) मधील वीर् ननममाती पूवावत सरुु िरण्याबाबत 
  

(२०)  ६६१०४ (०७-०१-२०१७).   अॅड.भीमराव धोंड े(आष्ट्टी) :   सन्माननीय ऊर्ाा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) परळी थमाल पॉिर स््ेशन (जर्.बीड) मधनू होणारे िीर् ननसमातीचे काम गत सहा 
मदहन्याींपासून बींद आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीअींती सदरहू िीर् ननसमातीच े काम पूिाित सुरु करण्याबाबत शासनान े
कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (०३-०६-२०१७) :(१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न उद् ाित नाही. 
(३) प्रश्न उद् ाित नाही. 
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

वधाा महाववतरणच्या बोरगाव (मेघे) येथील सबस्टेशनला लागलेली आग 
  

(२१)  ६६३४१ (०७-०१-२०१७).   श्री.राहुल र्गताप (श्रीगोंदा), श्री.वभैव वपचड (अिोले), श्री.जर्तेंद्र 
आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.शामराव ऊफा  बाळासाहेब पाटील      
(िराड उत्तर) :   सन्माननीय ऊर्ाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) िधाा महावितरणच्या बोरगाि (मेघे) येथील सबस््ेशनला आग लागल्याची घ्ना दद. १९ 
सप् े्ंबर, २०१६ रोर्ी िा त्यासुमारास ननदशानास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनामाफा त चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीअींती िधाा महावितरणाच्या बोरगाि (मेघे) येथील सबस््ेशनला लागलेल्या 
आगीत नुकसान झालेल्या नकुसानग्रस्ताींना आर्थाक मदत देण्याबाबत शासनाने पुढे कोणती 
कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (२२-०३-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे. 
      सदरील उपकें द्र हे महावितरणचे नसून महापारेर्षण कीं पनीचे आहे. महापारेर्षण कीं पनीच् या 
२२० के.व्ही. िधाा-I उपकें द्रातील २२०/६६ के.व्ही. रोदहत्र ि.२ ला दद.१९.०९.२०१६ रोर्ी आग लागली 
होती. 
(२) या प्रकरणी महापारेर्षण कीं पनीकडून चौकशी करण्यात आली असनू िधाा अनत उच्चदाब 
विर्ागातील ताींबत्रक कमाचारी ि अर्धकारी याींच ेकामात दलुाि झाल्याचे ददसून आले. त्यानुर्षींगाने 
सींबींर्धत दोर्षी अर्धकाऱयाींना  ननलींबबत करण्यात आले असून त्याींची विर्ागीय चौकशी सुरु आहे. 
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(३) सदर सबस््ेशनमध्ये लागलेल्या आगीत रोदहत्र ि.२ र्ळून पणूापणे नादरुुस्त झाले. परींत ु
त्यामुळे कुणाचही नुकसान झाले नाही. त्यामुळे नकुसानग्रस्ताींना आर्थाक मदत देण्याबाबतचा प्रश्न 
उद्भित नाही. 
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
 

राज्यातील आहदवासीांसाठी असलेली स्वामभमान व सबलीिरण  
योर्ना पुनश्च सुरु िरण्याबाबत 

 

(२२)  ६६७२० (१६-१२-२०१६).   श्री.भरतशेठ गोगावले (महाड), श्री.रार्ेंद्र नर्रधने (उमरखेड), 
श्री.अममत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्री.वविास िुां भारे (नागपूर मध्य), डॉ.आमशष देशमखु 
(िाटोल), श्री.सुधािर िोहळे (नागपूर दक्षक्षण), श्री.िृष्ट्णा खोपड े (नागपूर पूवा), श्री.सुधािर 
देशमुख (नागपूर पजश्चम), अॅड.गौतम चाबुिस्वार (वपांपरी), श्री.गणपत गायिवाड (िल्याण 
पूवा) :   सन्माननीय आहदवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्यातील र्ूसमहीन आददिासी कु्ुींबाचा आर्थाक स्तर उींचािण्यासाठी शासनान ेसन २००७-०८ 
पासून स्िासर्मान ि सबलीकरण योर्ना सुरु केली परींत ुसदर योर्नेस र्मीन उपलब्ध होत 
नसल्यान ेआददिासी विकास विर्ागाच्या अर्धका-याींनी सन २०१२ पासून ही योर्ना परस्पर बींद 
केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच सदरहू योर्ना सुरु झाल्यापासून केिळ ४०० कु्ुींबाींना लार् समळाला असून काही 
ठराविक प्रकल्प कायाालये सोडल्यास इतर दठकाणी या योर्नेची कोणतीच अींमलबर्ािणी झाली 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर योर्नेच्या अींमलबर्ािणीसाठी येणारा ननधी काही प्रकल्प कायाालयाींनी परत 
पाठविला असून र्समन समळण्यासाठीच ेअनेक अर्ा धळुखात पडले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास,सदर योर्ना पुनश्च सुरु करण्याबाबत शासनान े कोणती कायािाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (१०-०३-२०१७) : (१)  हे खरे नाही. 

राज्यातील र्ूसमदहन दाररद्रय रेर्षेखालील आददिासी कु्ूींबाचा आर्थाक स्तर 
उींचािण्यासाठी, शासनान ेशासन ननणाय ि. र्ुिायो २००३/प्र.ि.१४२ / का.०९, दद. २४ फेब्रुिारी, 
२००४ अन्िये र्ूसमदहन दाररद्रय रेर्षेखालील आददिासीींचे सबळीकरण ि स्िासर्मान योर्ना सुरु 
केली आहे. सदरील योर्ना आर्तागायत सुरु आहे. 
(२)  हे खरे नाही. 

सदरहू योर्नेची सन २००४-०५ ते २०१६-१७ या िर्षाामध्ये सिा प्रकल्पामाफा त 
अींमलबर्ािणी झालेली असनू आर्तागायत एकूण ७२० लार्ाथींना लार् देण्यात आला आहे. 
(३) र्समन उपलब्ध नसल्यान ेकाही अशी तरतूद समवपात करण्यात आलेली आहे. 
(४) ि (५) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
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राज्यात बनावट दारुची ववक्री िेली र्ात असल्याबाबत 
 

(२३)  ६७०१३ (१६-१२-२०१६).   श्री.र्यिुमार गोरे (माण), श्री.ववर्य वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), 
श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.िुणाल पाटील (धळेु ग्रामीण), 
श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर) :   सन्माननीय राज् य उत् पादन शुल् ि मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात मोठ्या प्रमाणािर बनाि् दारुची वििी केली र्ात असल्यामुळे राज्याचे आर्थाक 
नुकसान होत असून दारुचे नेमके क्रकती उत्पादन होते ि त्याचा पुरिठा कसा केला र्ातो यािर 
ननयींत्रण ठेिण्यासाठी शासनाने दारुच्या बा्ल्याींिर होलोग्राम बसविणे सक्तीच ेकरण्याचा ननणाय 
घेतला होता, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, एक हर्ार को्ी रुपयाींची होलोग्राम पुरिठ्यासाठी ननविदा काढण्यात आली होती, 
हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या ननविदेत अ्ी ि शतीमध्ये त्रु्ी आढळल्यामुळे हर्ारो को्ी रुपयाींच ेहोलोग्राम 
पुरिण्याचे कीं त्रा् रद्द करण्याचा ननणाय शासनाने माहे ऑगस््, २०१६ मध्ये िा त्या दरम्यान 
घेण्यात आला, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदरहू कीं त्रा् रद्द करण्याच ेकारण काय आहेत तसेच बनाि् दारुिर ननयींत्रण 
ठेिण्याबाबत शासनान ेकोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रशखेर बावनिुळे (२९-०४-२०१७) :(१), (२), (३), (४) ि (५) दारुच्या बा्ल्याींिर होलोग्राम 
बसविण्याचा ननणाय घेण्यात आला होता हे खरे आहे ि ननविदा काढण्यात आली होती तथावप, ही 
ननविदा एक हर्ार को्ी मूल्याची नव्हती. रॅक ॲन्ड रेस प्रणालीबाबत देश/विदेशात उपलब्ध 
अदययाित तींत्रज्ञानाचा विचार करुन तसेच सखोल अ्यास करुन ननविदेच्या अ्ी ि शतींमध्ये 
आिश्यक त ेबदल करण्याच्या दृष्ीने ननविदा रद्द करण्यात आली हे खरे आहे. 
     या विर्ागाच्या सीमा तपासणी नाके तसेच र्रारी पथक याींचेमाफा त बनाि् दारुिर ननयींत्रण 
ठेिण्याची कायािाही करण्यात येत.े 

___________ 
 

नामशि येथील एिलहरे वीर् ननममाती िें द्रातील तीन सांच बांद पडल्याबाबत 
 

(२४)  ६७०७२ (०७-०१-२०१७).  श्रीमती सीमाताई हहरे (नामशि पजश्चम) : सन्माननीय ऊर्ाा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) नासशक येथील एकलहरे िीर् ननसमाती कें द्रातील, तीन सींच बींद पडल्यामळेु, औजषणक िीर् 
ननसमाती कें द्राच,े सुमारे ददड को्ी रुपयाींच ेनुकसान झाल्याचे माहे सप् े्ंबर २०१६ मध्ये िा त्या 
दरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू सींच बींद पडण्याची सिासाधारण काय आहेत तसेच यामध्ये काही त्रु्ी 
असल्यास त्या तात्काळ दरू करण्याबाबत शासनान ेकोणती कायािाही करण्यात आली िा येत 
आहे,  
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (०३-०६-२०१७) :(१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न उद् ाित नाही. 
(३) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

एिाजत्मि आहदवासी प्रिल्प िायाालयािडून जर्ल्हा पररषद शाळेतील आहदवासी  
ववद्यार्थयाांना देण्यात येणाऱया मशष्ट्यवतृ्तीचे वाटप त्वररत िरण्याबाबत 

  

(२५)  ६७४११ (११-०१-२०१७).   श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), श्रीमती 
ननमाला गाववत (इगतपूरी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.िुणाल पाटील (धळेु ग्रामीण), 
श्री.राहूल िुल (दौंड) :   सन्माननीय आहदवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 

(१) एकाजत्मक आददिासी प्रकल्प कायाालयाकडून जर्ल्हा पररर्षद शाळेतील आददिासी विदयार्थयांना 
देण्यात येणाऱया सशषयितृ्तीच ेिा्प अदयाप केले नसल्याची बाब ददनाींक ३ सप् े्ंबर, २०१६ रोर्ी 
िा त्या समुारास ननदशानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाने याची चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीअींती सशषयितृ्तीचे िा्पास विलींब केलेल्या सींबींर्धताींिर कारिाई 
करण्याबाबत तसेच सशषयितृ्तीच ेिा्प त्िररत करण्याबाबत शासनान ेकोणती कायािाही केली आहे 
िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (१३-०४-२०१७) :(१) राज्यातील अनुसूर्चत र्मातीच्या इ.१ ली त े१० मध्ये 
सशिण घेत असलेल्या विदयार्थयाकंररता दद.३१ म,े २०१० रोर्ीच्या शासन ननणायान्िये “सुिणा 
महोत्सिी आददिासी पूिा माध्यसमक सशषयितृ्ती योर्ना” सुरु करण्यात आलेली आहे. सन 
२०१५-१६ चा ननधी जर्ल्हा पररर्षदेकड ेवितरीत करण्यात आलेला आहे. मात्र ऑनलाईन सींगणकीय 
प्रणालीमध्ये काही ताींबत्रक अडचणी आल्यान ेसशषयितृ्ती िा्पास काही प्रमाणात विलींब झाला 
आहे, हे खरे आहे. 
(२) ि (३) सुिणा महोत्सिी पूिा माध्यसमक सशषयितृ्ती योर्नेंतगात पात्र लार्ार्थयानंा ऑनलाईन 
प्रणालीमाफा त सशषयितृ्ती अदा करण्यासाठी आिश्यक ताींबत्रक सहाय्य उपलब्ध करण्यात आलेले 
असून सशषयितृ्ती िा्पाची कायािाही सुरु करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
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नागभीड, मसांदेवाही,गोंडवपांपरी (जर्.चांद्रपूर) या नतन्ही तालुक्यातील एम.आय.डी.सी. मध्ये  
उद्योग िायााजन्वत झाले नसल्याबाबत 

  

(२६)  ६८७०९ (१६-१२-२०१६). श्री.बांटी भाांगडडया (धचमूर), अॅड.सांर्य धोटे (रार्ूरा) : सन्माननीय 
उद्योग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) चींद्रपूर जर्ल् ्यातील नागर्ीड, ससींदेिाही, गोंडवपींपरी या तालुक्यातील औदयोर्गक विकास 
महामींडळाच्या र्ागेिर एकही उदयोग व्यिसाय अजस्तत्िात नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नागर्ीड तालुक्यामधील बहुताींश र्ाग हा िन सींपदेनी व्याप्त आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, नागर्ीड औदयोर्गक विकास महामींडळाच्या र्ागेिर िन क्लस््र उर्ारण्याचा 
प्रस्ताि शासन स्तरािर प्रस्तावित आहे काय, 
(४)  तसेच या र्ागात उदयोगाींना चालना समळण्याकररता पयाायी उपययोर्ना योर्ल्या आहेत 
काय, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देसाई (१९-०५-२०१७) :(१) नागसर्ड लघु औदयोर्गक िेत्रात ५, ससींदेिाही लघ ु
औदयोर्गक िेत्रात १ असे एकूण ६ उदयोग व्यिसाय सुरु असून गोंडवपींपरी लघ ुऔदयोर्गक िेत्रात 
३ र्ूखींड उदयोग व्यिसायाकररता िा्प करण्यात आले आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) नागर्ीड औदयोर्गक विकास महामींडळाच्या र्ागेिर िन क्लस््र उर्ारण्याचा प्रस्ताि 
विचाराधीन नाही. 
(४) चींद्रपूर जर्ल््यात उदयोगाींना चालना समळणेस १३ औदयोर्गक िेत्र महामींडळाकडून स्थापन 
करण्यात आलेली आहेत. तसेच काही दठकाणी पायार्ूत सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आल्या 
असून काही दठकाणी पायार्ूत सुविधाींची कामे हाती घेण्यात आली आहेत. 
(५) प्रश्न उद् ाित नाही. 
 

___________ 
 

रत्नाधगरी जर्ल््यातील गुहागर तसेच रायगड जर्ल््यातील  
रो्यात दोन मोठे उद्योग प्रिल्प उभारण्याबाबत 

  

(२७)  ६८७६० (१६-१२-२०१६).   श्री.हसन मुश्रीफ (िागल) :   सन्माननीय उद्योग मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) रत्नार्गरी जर्ल््यातील गुहागर तसेच रायगड जर्ल््यातील रो्यात दोन मोठे उदयोग प्रकल्प 
उर्ारण्याचा ननणाय राज्य ि कें द्र शासनान ेसींयुक्तपणे माहे ऑक््ोबर, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान 
घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, या दोन्ही प्रकल्पाला क्रकती र्समनी सींपाददत करण्यात आल्या आहे, 
(३) असल्यास, या प्रकल्पामुळे क्रकती तरुणाींना रोर्गार उपलब्ध होणार आहे, 
(४) असल्यास, हे प्रकल्प क्रकती कालािधीत पूणा करण्यात येणार आहे ? 
 
श्री. सभुाष देसाई (१९-०५-२०१७) :(१) रत्नार्गरी जर्ल््यातील रार्ापरू तालुक्यात तसेच ससींधुदगूा 
जर्ल््यातील देिगड तालुक्यात राज्य ि कें द्र शासनाच्या ननणायानसुार ग्रीन ररफायनरी प्रकल्प 
उर्ारण्यात येणार आहे. सदर र्सूींपादनाची कायािाही प्राथसमक स्तरािर आहे. 
(२), (३) ि (४) िरील प्रकल्पाकररता अींदार्े ६००० हे. आर. िेत्र सींपाददत कराियाचे आहे. सदर 
र्ूसींपादनाची कायािाही प्राथसमक स्तरािर आहे. 

___________ 
 

अिोला, वामशम व बुलढाणा जर्ल््याांमध्ये शेतिऱयाांना त्याांची िृषी उत्पादन ेथेट  
ववक्री िरता यावी यासाठी शेतिरी बार्ारािररता र्ागा उपलब्ध िरुन देणेबाबत 

  

(२८)  ६९१२५ (१६-१२-२०१६).   श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली), श्री.ववर्य वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), 
डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम) :  सन्माननीय पणन मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) राज्यातील शेतकऱयाींना त्याींची कृर्षी उत्पादन े थे् वििी करता यािी यासाठी शेतकरी 
बार्ाराकररता अकोला, िासशम ि बुलढाणा या तीन जर्ल््याींमध्ये एकाही नगरपररर्षदेने र्ागा 
उपलब्ध करुन ददली नसल्याच ेमाहे सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदशानास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन येथ ेशेतकरी बार्ाराकररता आिश्यक र्ागा 
उपलबध करुन देण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देशमखु (०८-०५-२०१७) :(१) अींशत: खरे आहे. 

राज्यामध्ये सींत सशरोमणी श्री सािता माळी शेतकरी आठिड े बार्ार असर्यान 
राबविण्यात येत आहे. आयुक्त, महानगरपासलका, अकोला, मुख्य कायाकारी अर्धकारी, नगर 
पररर्षद - िासशम याींना प्रस्ताि सादर करण्यात आला होता. तथावप अदयाप र्ागा उपलब्ध झालेली 
नाही. 

मुख्य कायाकारी अर्धकारी, नगरपासलका बुलढाणा याींना प्रस्ताि सादर केला असता 
र्ागा उपलब्ध नसल्यान ेजर्ल्हा पररर्षद शाळेच्या आिारात बार्ार सरुु करणेबाबत कळविले होते. 
परींतू शाळेच्या आिारात बार्ार चालू करणे योग्य होणार नाही असे जर्ल्हा पररर्षदेने जर्ल्हार्धकारी 
कायाालयास कळविले आहे. 
(२) ि (३) र्ागा उपलब्ध झाल्यानींतर पणन मींडळामाफा त अकोला, िासशम ि बुलढाणा शहरात 
आठिड ेबार्ार सुरु करण्यात येतील. 

___________ 
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शासनाला िें द्र शासनािडून आहदवासी पाडयाांचा वविास  
िरण्यासाठी ३६ िोटी रूपयाांचा ननधी ममळाल्याबाबत 

  

(२९)  ६९४२३ (११-०१-२०१७).   श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), 
श्रीमती ननमाला गाववत (इगतपरूी), प्रा.ववरेंद्र र्गताप (धामणगाव रेल्वे) :   सन्माननीय 
आहदवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) शासनाला कें द्र शासनाकडून आददिासी पाडयाींचा विकास करण्यासाठी ३६ को्ी रूपयाींचा ननधी 
समळाला आहे हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या ननधीतून राज्यातील पुणे,पालघर,गडर्चरोलीतील एक हर्ार आददिासी गािाींची 
ननिड करण्यात आली हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनाने स्मा ा् सस्ी धतीिर राज्यातील आददिासी गाि स्मा ा् गाि करण्याच्या 
दृजष्ने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (१०-०३-२०१७) :(१) हे खरे नाही. 

कें द्र शासनाकडून र्ारतीय सींविधानाच्या अनुच्छेद २७५ (१) अींतगात अनुदान या 
योर्नेअींतगात Climate smart Village या प्रस्तािाकरीता रु.२८.८७ को्ी ननधी प्राप्त झाला 
आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) या योर्नेची अींमलबर्ािणी बोरलॉग इन्स््ीट्यु् ऑफ साऊथ एसशया ि आयुक्त, आददिासी 
विकास नासशक याींच ेमाफा त या एक हर्ार गािाींमध्ये प्रस्तावित आहे. 
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

धनगर समार्ाचा धनगर व धनगड या शब् दाांचा भेद ननमााण िेला  
असून समार्ाला आरक्षणचा लाभ देण्याबाबत 

  

(३०)  ७००४१ (११-०१-२०१७).   श्री.अननल बाबर (खानापूर), श्री.जर्तेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), 
श्री.अजर्त पवार (बारामती), श्री.रार्ेश टोपे (घनसावांगी) :   सन्माननीय आहदवासी वविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) धनगर समार्ाचा अनुसूर्चत र्ाती र्मातीमध् ये समािशे करण् यात आला मात्र धनगर ि 
धनगड या शब् दाींचा र्ेद ननमााण केला असनू समार्ाला आरिणाचा लार् ददला र्ात नाही तो 
तातडीन े दयािा, यासाठी ्ा्ा कन्सल्न् सी या कीं पनीमाफा त सुरु असलेले सींशोधन तातडीन े
थाींबिािे अशी मागणी मार्ी मींत्री अण् णासाहेब डाींगे याींनी माहे ऑगस् ्, २०१६ मध् ये केली आहे हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, या मागणीनुसार शासनाने ननणाय घेतला आहे काय, त् याचे स् िरुप काय आहे, 
(३) नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. ववष्ट् णु सवरा (२०-०३-२०१७) :(१) ि (२) श्री.अण् णासाहेब डाींगे, महाराष र धनगर समार् महासींघ 
याींचे ददनाींक ०८.०९.२०१६ च ेननिेदन शासनास प्राप्त झाले आहे. 

मा.मुख्यमींत्री याींनी सन २०१५ मध्ये विधानपररर्षदेमध्ये ददलेल्या आश्िासनाच्या 
अनुर्षींगाने धनगर क्रकीं िा धनगड एक आहेत क्रकीं िा कसे याबाबत सींशोधन करुन अहिाल सादर 
करण्याबात ्ा्ा इजन्स््ट्यु् ऑफ सोशल सायन्सेस, मुींबई याींना कळविण्यात आले आहे. 
त्यानुसार सींस्थकेडून सदर सींशोधन तीन ्प्प्यात करण्यात येणार आहे. त्यापैकी सींशोधनाच्या 
पदहल्या ्प्प्याींतगात (Formative Research) मुख्य सींशोधनाच े र्ाग-१ ि र्ाग-२ मधील 
सींशोधनाचे काम पुणा करुन अींतीम अहिाल माहे डडसेंबर, २०१७ पयतं सादर करण्यात येईल, अस े
्ा्ा इजन्स््ट्यु् ऑफ सोशल सायन्सेस, मुींबई याींनी शासनास कळविले आहे. तदनुसार सींस्थेचा 
अींतीम अहिाल शासनास प्राप्त झाल्यानींतर पुढील कायािाही अपेक्षित आहे. 
(३) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

गडधचरोली जर्ल्हयातील एटापल्ली तालुक्यातील गावातील लोिाांना वनपटे्ट ममळण्याबाबत 
  

(३१)  ७०२७१ (०९-०१-२०१७). श्री.ववर्य वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.सुननल िेदार (सावनेर), 
श्री.अमर िाळे (आवी) : सन्माननीय आहदवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :-  

(१) गडर्चरोली जर्ल्हयातील ए्ापल्ली तालूक्यातील र्ारािींडी, दोलदा, ददींडिी, र्ापडा, र्ाींर्ुळगठा, 
गताािाही, मींर्ीगड, ईरपनपायली, मालेनगठा, हनपायली, िेडमागड, ् ेक्का, कसुरिाडी, सरखेडा, ि 
िींडोली या गािातील िन र्समनीिरील अनतिमण धारकाींचे िनहक्क कायदा अर्धननयम २००६ 
नुसार अनुसुर्चत र्माती ि इतर पारींपाररक िनननिासी शेतकरी अनतिमण केलेल्या िनर्समनीच े
पटे्ट २००८ पासून शासनाकड ेप्रलींबबत असल्याची मादहती ददनाींक २५ ऑक््ोबर, २०१६ रोर्ी िा त्या 
सुमारास ननदशानास आले आहे हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अनुसुर्चत र्माती ि इतर पारींपाररक िनननिासी शेतकरी अनतिमण केलेल्या 
िनर्समनीच ेपटे्ट २००८ पासून शासनाकड ेप्रलींबबत असल्यामळेू त्याींना अधापही िन पटे्ट समळालेले 
नाही हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या सिा अनतिमण धारकाींना िन पटे्ट समळण्याबाबत शासनाने कोणती कायािाही 
केली िा करण्यात येत आहे 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (३१-०५-२०१७) : (१) हे खरे नाही, 
       ए्ापल्ली तालुक्यामध्ये ग्रामसर्ेन े मान्यता ददलेल्या एकुण ३९६२ दाव्याींपकैी 
जर्ल्हास्तरीय िनहक्क ससमती, गडर्चरोली याींनी  २९९६ दाव्याींना मान्यता ददलेली आहे. तर ५१२ 
दािे नामींर्ूर केलेले आहेत. याव्यनतररक्त इतर दाव्याींमध्ये त्रु्ी असल्याने जर्ल्हास्तरीय िनहक्क 
ससमतीने त ेदाि ेउपविर्ागस्तरीय ससमतीकड ेपुनाविलोकनाथा परत पाठविले आहेत. 
(२) हे खरे नाही. 
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    ए्ापल्ली तालुक्यात एकूण २९९६ िैयजक्तक िनहक्क पटे्ट वितरीत करण्यात आलेले आहेत.  
(३) ि (४) गडर्चरोली जर्ल्हयातील प्रलींबबत िनहक्क धारकाींच्या पट्टयाींच्या प्रकरणाींची 
जर्ल्हार्धकारी, गडर्चरोली कायाालयामाफा त तपासणी सुरु  आहे. त्यानसुार  १९६ मूळ 
प्रकरणाींच्या दाव्याींमध्ये त्रु्ी आढळून आल्यामुळे जर्ल्हास्तरीय िनहक्क ससमतीने सदर प्रकरणे 
उपविर्ागीय अर्धकाऱयाकड े पाठविली आहेत. उक्त प्रकरणातील दाव्याींमधील त्रु्ीींची पुताता 
झाल्यािर जर्ल्हास्तरीय िनहक्क ससमतीकडून ननणाय घेण्यात येणार आहे. 
 

___________ 
  

गोंहदया जर्ल् ्यातील िामठा येथे अवैध हातभट्टी व बनावट दारुचा  
साठा र्प् त िरण् यात आल् याबाबत 

  

(३२)  ७०३०१ (१६-१२-२०१६).   श्री.सांर्य पुराम (आमगाव) :   सन्माननीय राज् य उत् पादन 
शुल् ि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) गोंददया जर्ल् ्यातील कामठा येथील अिैध हातर्ट्टी ि बनाि् दारु तयार करणा-याींिर ददनाींक 
१३ ऑक् ्ोबर, २०१६ रोर्ी राज् य उत् पादन शुल् क पथकाने छापा ्ाकून आरोपीींना अ्क करुन ५४ 
हर्ार २२५ बनाि् रसायन दारुचा साठा ि मुदे्दमाल र्प् त करण् यात आल् याच ेमाहे ऑक् ्ोबर, 
२०१६ िा त् या समुारास ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदर प्रकणी चौकशी करुन आरोपीींविरुध् द गुन् हा दाखल करुन कोणती कारिाई 
केली िा करण् यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 

 श्री. चांद्रशखेर बावनिुळे (२१-०३-२०१७) :(१), (२) ि (३) होय, हे खरे आहे. 
अधीिक, राज्य उत्पादन शुल्क, गोंददया याींचे कायाालयातील दयु्यम अर्धिक, राज्य 

उत्पादन शुल्क, गोंददया ग्रामीण याींनी समळालेल्या गुप्त मादहतीनुसार दद.१३.१०.२०१६ रोर्ी 
मौ.कामठा येथे नाम ेरींर्ीत सुकलाल दहीकर रा.कामठा, ता.जर्.गोंददया याींच्या राहत्या घरी छापा 
्ाकून बनाि् दारु तयार करण्याकररता िापरण्यात येणारे जस्परी्, झाकण,े ररकाम्या बा्ल्या ि 
इतर सादहत्य असा एकूण रु.५४,२२५/- क्रकीं मतीचा मुदे्दमाल र्प्त केला आहे. सदर आरोपीस अ्क 
करुन त्याींच्याविरुध्द महाराषर दारुबींदी अर्धननयम, १९४९ मधील कलम ६५ ए, बी, सी, डी, ई, एफ 
८१, १०५, १०८ नुसार गु. रजर्. ि.१०७/२०१६, दद.१३.१०.२०१६ नोंद करण्यात आला आहे. 

 
___________ 
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ववभागीय आहदवासी र्ातपडताळणी िायाालय अमरावती येथ ेमागील ३ वषाापासुन  
आहदवासीांची र्ात पडताळणी प्रिरणे प्रलांबबत असल् याबाबत 

  

(३३)  ७०३०७ (११-०१-२०१७).   श्री.हषावधान सपिाळ (बुलढाणा) :   सन्माननीय आहदवासी 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) विर्ागीय आददिासी र्ातपडताळणी कायाालय अमरािती मध्ये एकच सींशोधन अर्धकारी 
असल् यान ेमागील ३ िर्षाापासनु आददिासीींची र्ात पडताळणी प्रकरणे प्रलींबबत असल् याची बाब 
ददनाींक २० ऑक् ्ोबर, २०१६ रोर्ी िा त्या सुमारास ननदशानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, अमरािती विर्ागातील आददिासी विदयाथी र्ात पडताळणी प्रमाणपत्र न 
समळाल् यामळेु सशिण, नोकरी ि इतर सिलतीपासून िींर्चत राहीले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, शासनाने याची चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल् यास,चौकशीअींती आददिासी विदयाथााच े र्ात पडताळणीचे प्रलींबबत प्रकरणे त् िरीत 
ननकाली काढण् याच ेदृष ्ीने शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण् यात येत आहे, 
(५) नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  

श्री. ववष्ट् णु सवरा (०३-०४-२०१७) :(१) हे खरे नाही. राज्यातील प्रत्येक ससमतीमध्ये सींशोधन 
अर्धकाऱयाचे एकच पद असते. त्यानुसार अनसुूर्चत र्माती प्रमाणपत्र तपासणी ससमती अमरािती 
मध्ये सींशोधन अर्धकाऱयाच्या पदािर अर्धकारी कायारत आहे. 
(२) नाही. 
(३) ि (४) प्रलींबबत प्रकरणाींचा ननप्ारा करण्याच्या दृजष्ने ननयसमत आढािा घेण,े ननजश्चत 
प्रमाणपत्र प्रकरणे ननकाली काढण ेतसेच दिता पथकामधील ररक्त पदे र्रण्याची कायािाही सुरु 
आहे. र्ात प्रमाणपत्राींची पडताळणी र्लगतीन ेि पारदशाक पध्दतीने होण्यासाठी “आददप्रमाण” 
प्रणाली सुरु करण्यात आली आहे. 
(५) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

सोलापूर जर्ल््यातील आहदवासी ठािर समार्ाला र्ात प्रमाणपत्र ममळवून देण्याबाबत 
  

(३४)  ७०५३० (११-०१-२०१७).   िुमारी प्रणणती मशांदे (सोलापूर शहर मध्य) :   सन्माननीय 
आहदवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सोलापूर जर्ल््यातील गेली ११ िर्षा आददिासी ठाकर समार्ाला िडील, र्ाऊ, बदहण याींची 
र्ात िैधता प्रमाणपत्र असतानाही त्याच कु्ूींबातील इतर सदस्याींना रुढी - परींपरा, िेत्रबींधनाच्या 
नािाखाली र्ात प्रमाणपत्र ेनाकारली र्ात असल्याने त्याींना शासनाच्या योर्नापासून िींर्चत रहाि े
लागत असल्याचे माहे ऑगस््, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी करुन येथील आददिासी ठाकर समार्ाला र्ात 
प्रमाणपत्र समळिून देण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (०३-०४-२०१७) :(१) ि (२) महाराषर अनुसूर्चत र्ाती, अनुसूर्चत र्माती, 
विमुक्त र्ाती, र््क्या र्माती, इतर मागासिगा ि विशेर्ष मागास प्रिगा र्ातीचे प्रमाणपत्र 
(देण्याचे ि त्याच्या पडताळणीचे विननयमन) अर्धननयम २०००, (२००१ चा महाराषर ि.२३) ि 
महाराषर अनसुूर्चत र्मातीचे प्रमाणपत्र (देण्याचे ि त्याच्या पडताळणीच े विननयमन) ननयम, 
२००३ मधील तरतुदीनुसार महाराषर राज्याच्या अनसुूर्चत र्मातीच्या यादीतील नमूद अनसुूर्चत 
र्मातीचा दािा ससध्द करणाऱया प्रत्येक अनसुूर्चत र्मातीच्या व्यक्तीस र्ातीचे प्रमाणपत्र देण्यात 
येते. 

तथावप, उत्तर सोलापुर तालुक्यातील ठाकर र्मतीचे प्राप्त अर्ामंध्ये काही प्रकरणात 
दािेदाराींनी अर्ाासोबत सादर केलेल्या कागदपत्राींत खाडाखोड करुन ठाकर असे नींतर सलदहल्याचे 
आढळून आल्याने तसेच अर्ाासोबत इतराींचे र्ात िैधता प्रमाणपत्र सादर केलेल्या काही प्रकरणात 
दािेदाराींनी नातेसींबींधातील िींशािळप्रमाण े पुराि े सादर केले नसल्यान ेमाहे र्ुन, २०१६ मध्ये 
दािेदाराींच ेअर्ा नामींर्ूर करण्यात आले आहेत. 
(३) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

परभणी जर्ल््यातील िृषी उत्पन्न बार्ार सममती याडाातील  
आधारभूत खरेदी िें द्र सुरु िरण्याबाबत 

  

(३५)  ७०५८७ (१६-१२-२०१६).   डॉ.राहूल पाटील (परभणी) :   सन्माननीय पणन मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज् यात फळ, र्ार्ीपाला खरेदी ही माहे र्ून-र्ुल,ै २०१६ मध्ये िा त्या दरम्यान अडतमकु्त 
करण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, परर्णीमध्ये खरेदीदाराऐिर्ी शेतक-याींकडून अडत घेतली र्ात असल्याने दद.२१ 
ऑगस््, २०१६ रोर्ी शेतकऱ याींनी जर्ल्हा उपननबींधक सहकारी सींस्था परर्णी याींच्याकड ेतिार 
केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच परर्णी जर्ल््यातील कृर्षी उत्पन्न बार्ार ससमती याडाातील अडत व्यापारी खरेदीदार 
ि फडकरी शासनान ेठरिून ददलेल्या आधारर्ूत क्रकीं मतीपेिा एक हर्ार रुपये कमी दरान ेमुगाची 
खरेदी करीत असल्याने शतेक-याींची वपळिणूक होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या दठकाणी आधारर्ूत खरेदी कें द्र त्िरीत सुरु करण्याबाबत जर्ल्हार्धकारी ि 
जर्ल्हा माके्ीींग अर्धकारी याींच्याकड े कृर्षी उत्पन्न बार्ार ससमतीच्या सर्चिाींनी अनके िेळा 
मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, याबाबत शासनान ेकोणती कायािाही केली िा करत आहे, नसल्यास, विलींबाची 
कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सुभाष देशमखु (०६-०५-२०१७) :(१) होय. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) नाही. 
     परर्णी जर्ल््यातील ३ बार्ार ससमत्याींमध्ये मूग खरेदीसाठी आधारर्ूत कें दे्र सुरु केलेली 
होती. सदर खरेदी कें द्राींिर झालेली खरेदी पुढीलप्रमाणे आहे. 
 
बार्ार सममतीच ेनाांव एिूण खरेदी िमाल दर किमान दर सरासरी दर 

परर्णी १८५६ ४२०० ५२९९ ४७५० 
मानित ९७६ ४२०० ५५६० ४९५० 
सेल ू १०६७ ४८०० ५२०० ५००० 

(४) होय. 
जर्ल््यातील ३ बार्ार ससमत्याींमध्ये मूग खरेदीसाठी आधारर्ूत कें द्र सुरु करण्यात 

आली आहेत. 
(५) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
 

िृषी उत्पन्न बार्ार सममती चामोशीच्या तत् िामलन सभापतीनी त्याांचे  
िायािाळात िेलेल्या गैरव्यवहाराबाबत 

  

(३६)  ७०७०० (१७-१२-२०१६).   डॉ.देवराव होळी (गडधचरोली) : सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) कृर्षी उत्पन्न बार्ार ससमती चामोशीचे तत्कासलन ि सदय:जस्थतीत असलेले सर्ापती     
श्री. अतुल गण्यार पिार याींनी  दद.०७  फेब्रुिारी, २००९ ते १४ नोव्हेंबर, २०१४ 
चे  सर्ापती  पदाच्या कायाकाळात विविध कामामध्ये गैरव्यिहार केलेला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्याींनी सन २००९ ते २०१३ या काळात विमान प्रिास अनुदेय नसताना सुद्धा 
अनर्धकृतपणे प्रिास केलेला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, तत्कालीन प्रशासकाने त्याींचेकडून विमान प्रिास ि रेल्िे प्रिासाींची सींपूणा रक्कम 
िसूल न करता केिळ त्यातील तफाित रक्कम र्रण्यास साींर्गतले, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, श्री.अतुल गण्यार पिार याींना दद. २३ एवप्रल, २०१४ रोर्ी बकेायदेशीरपणे 
कमाचाऱयाींची र्रतीत केलेल्या गैरव्यिहारात लाच घेताना लाचलुचपत प्रनतबींधक विर्ागाने पकडले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, बहुमत नसताना ि त्याींच्या सर्ापती पदािर अविश्िास ठराि पाररत झालेला 
असताना र्ुन्या ठरािाच्या आधारे ठराि पाररत करून अनेक कामामध्ये मोठ्या प्रमाणािर 
गैरव्यिहार केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(६) असल्यास, याबाबत शासनान ेकोणती कायािाही केली िा करत आहे, नसल्यास, विलींबाची 
कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सुभाष देशमखु (१८-०५-२०१७) :(१) श्री.अतुल गण्यार पिार याींचेिर बार्ार ससमतीकडून 
अग्रीमाची रक्कमेची उचल घेऊन ददघा कालािधीसाठी स्ित:कड ेठेिण,े अनुजे्ञय नसताना विमानान े
प्रिास करणे, कीं त्रा्दाराींकडून लाच जस्िकारणे असे आरोप आहेत. 
(२) ि (३) बार्ार ससमतीच्या सर्ापतीींनी कोणत्या िाहनान े प्रिास करािा याबाबत पणन 
अर्धननयमात स्पष् तरतूद नाही. परींतू चौकशी अहिालाच्या आधारे त्याींना बस क्रकीं िा रेल्िेचे र् े
र्ाड ेअनुजे्ञय होते ती रक्कम िगळून विमान प्रिासापो्ी खचा केलेल्या उिाररत रकमेची िसूली 
करण्याचे कळविले आहे. 
(४) अींशत: खरे आहे. कीं त्रा्दाराकडून लाच जस्िकारल्याच्या आरोपाखाली त्याींना अ्क झाली होती. 
सदर प्रकरण न्यायप्रविष् आहे. 
(५) ि (६) श्री. गण्यार पिार विरुध्द अविश्िास ठराि माींडण्यात आला होता. परींत ूठरािािर 
झालेल्या मतदानाचा ननणाय र्ाहीर करण्यास मा.उच्च न्यायालयाने स्थर्गती ददलेली आहे. 
दरम्यानच्या काळात त्याींच्यािरील आरोप मा.न्यायालयात अदयाप ससध्द झालेले नसल्यामुळे, 
ननिडणूक होऊन श्री.गण्यार पिार याींची सर्ापतीपदी ननिड झालेली आहे. 

___________ 
  

ठाणे आणण पालघर जर्ल््यातील अनेि तालुक्यातील  
वसतीगहृाची बाांधिामे प्रलांबबत असल्याबाबत 

  

(३७)  ७०८८५ (११-०१-२०१७).  श्री.पास्िल धनारे (डहाणू) : सन्माननीय आहदवासी वविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) ठाणे आखण पालघर जर्ल््यातील अनेक तालुक्यातील िसतीगहृाींची बाींधकाम ेप्रलींबबत आहेत, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त जर्ल््यात दरिर्षी आददिासी विदयार्थयााच्या उत्तीणातेचे प्रमाण मोठया 
प्रमाणात असल्यामळेु िसतीगहृाअर्ािी विदयार्थयााची प्रचींड परिड होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीच्या अनुर्षींगाने िसतीगहृाींची िमता तातडीने िाढविण्याबाबत शासनान े
कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (१९-०५-२०१७) :(१) ठाणे ि पालघर जर्ल््यातील र्व्हार, डहाणू ि शहापूर या 
तीन एकाजत्मक आददिासी विकास प्रकल्प कायाालयातील एकूण ६ िसनतगहृ बाींधकामाींना 
सदय:जस्थतीत मींर्ूरी प्राप्त झालेली आहे. यापकैी र्व्हार प्रकल्पातील िाडा (मलुाींच ेर्ुने), िाडा 
(मुलाींच ेनिे) ि िाडा (मुलीींच)े अशी एकूण ३ िसतीगहृाींची बाींधकामे पुणा, डहाणू प्रकल्पातील 
तलासरी (मुलीींचे र्ुने) िसतीगहृाच ेबाींधकाम प्रगतीत ि तलासरी (मलुीींचे नि)े िसतीगहृाच ेकाम 
ननविदास्तरािर आहे तसचे शहापरू प्रकल्पातील ठाणे (मुले-१००० पैकी ३२८) िसतीगहृाचे काम 
अदयाप सुरु नाही. 
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(२) डहाणू, र्व्हार ि शहापूर या तीन प्रकल्पाींतगात िसनतगहृाींची मींर्ूर प्रिेश िमता अनुिम े
१४५०, १४७५ ि ७५० इतकी असली तरी इमारत िमता प्रत्यिात अनुिमे १७०४, १५७४ ि ८८० 
इतक्या विदयार्थयांना प्रिेश देण्यात आला आहे. 
     तसेच या व्यनतररक्त िसनतगहृात प्रिेश प्राप्त न झालेल्या विदयार्थयांसाठी “पींडीत ददन 
दयाळ उपाध्याय स्ियम”् योर्ना सुरु करण्यात आली असून या योर्नेंतगात पात्र विदयार्थयांना 
उच्च सशिणासाठी ननिास, र्ोर्न ि शैिखणक सुविधा उपलब्ध करुन घेण्यासाठी त्याींच्या आधार 
सींलग्न बँक खात्यात थे् ननधी र्मा करण्यात आला आहे. 
(३), (४) ि (५) प्रश्न उद् ाित नाही.  

___________ 
  

मुांबईतील देवनार गाांव, गोवांडी येथील वैती वाडीत गेली  
अनेि वषाापासनू वीर् पुरवठा नसल्याबाबत 

  

(३८)  ७११९४ (०७-०१-२०१७).   श्री.तुिाराम िाते (अणुशक्ती नगर) :   सन्माननीय ऊर्ाा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मुींबईतील देिनार गाींि, गोिींडी येथील िैती िाडीत गेली अनके िर्षाापासनू िीर् पुरिठा 
नसल्याबाबत रार्कीय पिाचे पदार्धकारी दद.३.११.२०१६ रोर्ीच्या सुमारास उपोर्षणास बसले हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यािेळी लेखी ननिदेन देण्यात आले आहे काय, 
(३) असल्यास, त्या ननिेदनानसुार पुढे कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे ?  
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (०३-०५-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय. 
(३) देिनार गाि, गोिींडी येथील िैती िाडी या दठकाणी िीर् पुरिठा देण्याकररता 
ओ.पी.एीं्रप्राईझसे कुकरेर्ा बबल्डर ि डवे्हलपर याींची हरकत असल्यामुळे अर्ादाराींनी 
त्याींच्याकडून ना-हरकत प्रमाणपत्र आणल्यानींतर केबल ्ाकून िीर् परुिठा देण्याबाबत ररलायन्स 
कीं पनीन ेसींबींर्धत अर्ादारास कळविले आहे. 

___________ 
  

पालघर जर्ल््यात ववक्रमगड येथे पेसा व वनहक्िासांदभाात  
िायाशाळा घेण्यात आली असल्याबाबत 

  

(३९)  ७१३७२ (११-०१-२०१७). श्री.क्षक्षतीर् ठािूर (नालासोपारा), श्री.हहतेंद्र ठािूर 
(वसई) :   सन्माननीय आहदवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पालघर जर्ल््यात वििमगड येथ े माहे सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये पेसा ि िनहक्कासींदर्ाात 
कायाशाळा घेण्यात आली होती, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, जर्ल््यातील अनसुरू्चत िेत्रात पेसा गािाच्या ननसमातीबाबत ि अनुसूर्चत िेत्रातील 
ग्रामपींचायतीींसाठी ५ ्क्के ननधी जर्ल््यातील सिा ग्रामपींचायतीना हस्ताींतररत करण्यासींबींधी 
कोणती कायािाही करण्यात आली िा येत आहे, 
(३) असल्यास, पेसा अर्धकाराींमुळे आददिासीींच्या सिांर्गण विकासाच्या दृष्ीने छो्या-ग्रामसर्ा 
ननमााण होऊन गािाींपासून दरू असलेल्या िाडया-पाडयाींतील समस्या कशा प्रकारे सोडविण्यात 
आल्या आहेत, 
(४) अदयापही या प्रकरणी अींमलबर्ािणी सुरु झाली नसल्यास त्यासींबींधीची सिासाधारण कारणे 
काय आहेत ? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (०३-०४-२०१७) :(१) होय. 

माहे सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये वििमगड येथे कायाशाळा घेण्यात आली होती. 
(२) पालघर जर्ल््यातील एकूण ६५४ पेसा गाि घोवर्षत प्रस्ताि पैकी ५५९ उपविर्ागीय अर्धकारी 
याींच्या स्तरािर सादर ि ८५ जर्ल्हार्धकारी स्तरािर ि १० विर्ागीय आयुक्त याींना सादर करण्यात 
आलेले आहे. तसेच सन २०१५-१६ चा लोकसींख्येच्या प्रमाणात ि  सन २०१६-१७ चा आददिासी 
लोकसींख्येच्या प्रमाणात पेसा ५% अबींध ननधी पालघर जर्ल््यातील अनुसूर्चत िेत्रातील 
ग्रामपींचायतीींना आददिासी विकास विर्ागाकडून RTGS दिारे थे् िगा करण्यात आला आहे. 
(३) ग्रामपींचायतीमध्ये पेसा गाि ननसमातीसाठी ग्रामपींचायत िाडी-पाड्याीं-िस्त्याींिरील मतदाराींनी 
मागणी केल्यास िाडी-पाड्यािर सर्ा घेऊन पसेा गाींि ननसमातीसाठी प्रस्ताि उपविर्ागीय कायाालय 
याींकड ेसादर केला र्ातो. तसेच या गािाींना उपलब्ध करुन ददलेला पसेा ५% अबींध ननधी पायार्ुत 
सुविधा, पेसा कायदयाची अींमलबर्ािणी, आरोग्य-सशिण-स्िच्छता, िनीकरण, िनसींिधान, 
िनतळी, िन्यर्ीि या बाबीिर करुन विकास कामे घेण्यात यािी यासींदर्ाात सुचना ननगासमत 
करण्यात आल्या आहेत. 
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

खेड तालुक्यात महाववतरण िां पनीने फ़क़्त वीर् मीटर देऊन वीर् र्ोडणी  
न िरताच शेतिऱयाला वीर् देयिे हदल्याबाबत 

  

(४०)  ७१४३७ (०७-०१-२०१७).   श्री.सुरेश गोरे (खेड आळांदी) :   सन्माननीय ऊर्ाा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) खेड तालुक्यात दाररद्र्य रेर्षखेालील कु्ुींबाला नव्याने िीर्र्ोडणी कररता कें द्र शासनाच्या 
योर्नेनुसार महावितरण कीं पनीने फ़क़्त िीर् मी्र देऊन िीर् र्ोडणी न करताच शेतकऱयाला 
िीर् देयके ददल्याच ेप्रकरण माहे ऑगस््, २०१६ मध्ये उघडकीस आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, खेड तालुक्यातील पाई् पररसरातील क्रकिळे गािच्या सलबळे िस्ती मधील 
श्री.ज्ञानेश्िर सर्का म्हस ेया शतेकऱयाला महावितरण कीं पनीन ेदीड िर्षाापूिी मी्र ताब्यात देऊन 
िीर् र्ोडणीची व्यिस्था नसतानाही विर्ेची देयके पाठविण्यात आली ि याबाबतची तिार सदर 
शेतकऱयान ेतालुक्यातील महावितरणच्या िायरमन पासून ते उपविर्ागीय कायाकारी असर्यींता 
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याींची प्रत्यि र्े् घेऊन हे प्रकरण ननदशानास आणूनही अदयाप महावितरण कडून कोणतीच 
कारिाई झालेली नाही, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, खेड तालुक्यातील महावितरणच्या या र्ोंगळ ि मनमानी कायापद्धती बाबत 
शेतकऱयाने स्थाननक लोकप्रनतननधी याींच्याकड े तिारी केल्यानींतर महावितरणने या प्रकरणी 
तत्काळ ननणायात्मक कायािाही करािी अशी मागणी केली असताना अदयाप ननणाय घेण्यात 
आलेला नसल्याने िीर् न िापरणाऱया शेतकऱयाींना बोगस देयके पाठविण्यास र्बाबदार असणाऱया 
महावितरण कमाचारी ि अर्धकारी याींच्यािर कारिाईची सदय जस्थती काय आहे ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (०५-०६-२०१७) : (१) हे खरे आहे.  
(२) सदर तिारीनुसार महावितरणच्या रार्गुरुनगर विर्ागातफे त्या दठकाणची स्थळ पाहणी केली 
असता असे ननदशानास आले की, सदरील िीर् र्ोडणीचे को्ेशन रार्ीि गाींधी ग्रामीण 
विदयुतीकरण योर्नअेींतगात र्रलेले होत ेआखण त्यादठकाणी निीन िीर् र्ोडणीकररता लागणाऱया 
दोन लघुदाब पोल उर्ारणीच ेकाम अपूणा होते.  सदर काम झालेले नसल्यामुळे अर्ादाराची तिार 
प्राप्त झाल्यानींतर दोन लघुदाब िादहनीचे विदयुत पोल उर्ारणीचे काम पूणा करुन त्याींचा 
िीर्पुरिठा माहे ऑक््ोबर, २०१६ च्या समुारास कायााजन्ित करण्यात आला आहे.  तसेच सदरील 
शेतकऱयाला देण्यात आलेल्या चुकीच्या िीर् देयकाची दरुुस्ती डडसेंबर, २०१६ च्या िीर् देयकामध्ये 
ददलेली आहे. 
(३) यासींदर्ाात िीर् र्ोडणी न करता िीर् देयके अदा केल्याबाबत सहायक असर्यींता, पाइ् 
शाखा, महावितरण याींच्यािर दींडात्मक कारिाई करण्यात आली आहे. 

___________ 
  

मुांबई उपनगरातील गोराई गाव येथे नववन वीर् ममटर र्ोडणेबाबत 
  

(४१)  ७१६३२ (२७-०१-२०१७).   श्री.प्रिाश सुवे (मागाठाणे) :   सन्माननीय ऊर्ाा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई उपनगरातील गोराई गाि सव्हे नीं.१८२४ तसेच २१२, ७९८, ६११, १३७५, १४५१ येथ ेनविन 
िीर् सम्र र्ोडणेबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक २० ऑगस््, २०१६ रोर्ी िा त् या 
सुमारास प्रधान सर्चि (ऊर्ाा), महाराषर राज्य याींच्याकड ेलेखी तिार केली हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या तिारीनसुार शासनान ेकोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१५-०३-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सदर ननिेदनािर ननयमानुसार योग्य कायािाही करण्याबाबतच ेननदेश ररलायन्स कीं पनीला 
ददनाींक १२ सप् े्ंबर, २०१६ रोर्ी देण्यात आले आहेत. 
(३) प्रश्न उद् ाित नाही. 
  

___________ 
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िोल्हापूर येथील राज्य उत्पादन शुल्ि ववभागाच्या िायाालयातील 

 जर्ल्हा अधधक्षिाांसह ५ र्णाांवर गुन्हे दाखल िरण्याबाबत 
 (४२)  ७१६९२ (१६-१२-२०१६). श्री.उल्हास पाटील (मशरोळ) : सन्माननीय राज् य उत् पादन शुल् ि 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य उत्पादन शुल्क विर्ागाच्या कोल्हापूर येथील कायाालयातील कारिाई मध्ये र्प्त केलेला 
माल परत करण्यासाठी, दारु दकुानाचा परिाना पुनरुज्र्ीवित करण्यासाठी ि खो्ी मादहती 
शासनाला सादर करणे या कारणास्ति जर्ल्हा अर्धिकाींसह ५ र्णाींिर ननलींबनाची कारिाई माहे 
ऑक््ोबर, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान करण्यात आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीमध्ये काय आढळून आले, 
(३) असल्यास, चौकशीअींती उक्त दोर्षीींिर गुन्हे दाखल करण्याबाबत शासनान ेकोणती कायािाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत  ? 
  
श्री. चांद्रशखेर बावनिुळे (१५-०३-२०१७) :(१) ि (२) होय. तथावप, राज्य उत्पादन शुल्क 
विर्ागाच्या कोल्हापूर येथील कायाालयातील कारिाईमध्ये र्प्त केलेला माल परत करण्यासाठी 
लाचेची मागणी केल्याप्रकरणी एक र्िान, एक सहाय्यक दयु्यम ननरीिक अशा २ कमाचाऱयाींना 
र्ुल,ै २०१६ मध्ये ननलींबबत करण्यात आले आहे. 
     दारु दकुानाचा परिाना पनुरुज्र्ीवित करण्यासाठी लाचचेी मागणी केल्याप्रकरणी लाच 
लुचपत प्रनतबींधक कायदयाींतगात तत्कालीन अधीिक, राज्य उत्पादन शुल्क याींना ननलींबबत 
करण्यात आले आहे. विर्ागीय चौकशीबाबतची कायािाही प्रक्रियेत आहे. 
(३) सदर प्रकरणातील ननलींबबत एक र्िान ि सहाय्यक दयु्यम ननरीिक याींच्याविरुध्द 
मा.न्यायालयात दोर्षारोपपत्र दाखल करण्यासींदर्ाात कायािाही सुरु आहे. तसेच मा.सत्र न्यायाधीश 
रत्नार्गरी याींच ेआदेश दद.५.१०.२०१६ अन्िये तत्कालीन अधीिक, राज्य उत्पादन शुल्क याींना ५ 
िर्षांची कारािासाची सशिा ि रु.१०,०००/- दींड आदेसशत केलेला आहे. त्यानुसार सदर प्रकरणातील 
दोर्षी तत्कालीन अधीिक, राऊशु याींना शासन सेिेतनू बडतफा  करण्याबाबतची कायािाही शासन 
स्तरािर सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
राज्यातील शासिीय आश्रमशाळेमधील आहदवासी बालिाांच्या होणाऱया मतृ्यूची दखल  

राष्ट्रीय मानवाधधिार आयोगान े(एनएसआरसी) घेतल्याबाबत 
  

(४३)  ७२२४४ (२७-०१-२०१७).   श्री.रणधीर सावरिर (अिोला पूवा), श्री.र्यप्रिाश मुांदडा 
(बसमत), श्री.अननल बाबर (खानापूर), श्री.ववर्य औटी (पारनेर) :   सन्माननीय आहदवासी 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील शासकीय आश्रमशाळा मधील आददिासी बालकाचे होणाऱया मतृ्यूची दखल राषरीय 
मानिार्धकार आयोगाने (एनएसआरसी) घेऊन राज्य सरकारला याबाबत नो्ीस बर्ािली 
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असल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१६ च्या नतसऱया आठिड्यात िा त्यासुमारास ननदशानास आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत चार आठिडयात िस्तुजस्थती ननदशाक अहिाल देण्याची सूचना केली आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या अनुर्षींगाने शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे काय, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (०५-०५-२०१७) :(१), (२) ि (३) मा.राषरीय मानि अर्धकार आयोग, निी ददल्ली 
याींनी दद.१३ ऑक््ोबर, २०१६ अन्िये नो्ीस बर्ािनू ४ आठिड्याच्या आत अहिाल सादर 
करण्याबाबत कळविले आहे. 
     त्याअनुर्षींगान ेशासनाच्या दद.२८.११.२०१६ रोर्ीच्या पत्रान्िये मा.राषरीय मानि अर्धकार 
आयोग याींना विदहत मुदतीत खुलासा सादर करण्यात आला आहे. 
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

राज्यातील आहदवासी बालिाांमधील िुपोषण िमी िरण्याबाबत 
  

(४४)  ७२४१३ (११-०१-२०१७).  श्री.चांद्रिाांत सोनावणे (चोपडा) : सन्माननीय आहदवासी वविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्यातील आददिासी बालकाींमधील कुपोर्षण कमी करण्यासाठी ठाण े येथील दहींदसु्थान 
लॅबोरे्ीर् कीं पनीन ेपत्र ददले म्हणून तत्कासलन आददिासी विकास मींत्रयाींनी सलजक्िड प्रो्ीनच्या 
खरेदीचे आदेश ददल्याचे न्यायमूनत ा गायकिाड याींच्या अध्यितेखाली सुरु असलेल्या चौकशी 
ससमतीत ननदशानास आले आहे हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, चौकशी ससमतीने आपला अहिाल शासनास सादर केला आहे काय, 
(३) असल्यास, या अहिालात काय आढळून आले, 
(४) असल्यास, त्यानुसार शासनाने राज्यातील आददिासी बालकाींमधील कुपोर्षण कमी 
करण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (३०-०४-२०१७) :(१) नाही, हे खरे नाही. 
(२) होय, चौकशी ससमतीन ेत्याींचा अहिाल शासनाकड ेदद.३०/०१/२०१७ रोर्ी सादर केला आहे. 
(३) ससमतीने त्याींचा अहिाल दद.३१/०१/२०१७ रोर्ी मा.उच्च न्यायालय, मुींबई याींचेकड ेसादर केला 
असून न्यायालयाच्या आदेशासशिाय शासनास प्राप्त झालेला अहिाल उघड करता येत नाही. 
(४) आददिासी िेत्रातील ६ मदहने ते ६ िर्षे ियोग्ातील बालकाींना पयााप्त पोर्षण घ्क देण्यासाठी 
एकाजत्मक बालविकास सेिा योर्नाींतगात विविध योर्ना घेण्यात येत आहेत. तसचे तीव्र कुपोवर्षत 
बालकाींसाठी ग्रामबाल विकास कें द्र (VCDC) सुरु करण्याचा ननणाय शासनान े घेतलेला आहे. 
त्यासशिाय डॉ.ए.पी.र्.ेअब्दलु कमाल अमतृ आहार योर्नेंतगात अनुसूर्चत िेत्र ि अनतररक्त 
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आददिासी उपयोर्ना िेत्रातील ७ मदहने ते ६ िर्षे ियोग्ातील सिा बालकाींना अींडी/केळी/स्थाननक 
फळे इत्यादीसह अनतररक्त आहार पुरविण्यात येतो. 
(५) प्रश्न उद् ाित नाही.  

___________ 
बुलडाणा शहरात र्ादा दरान ेदारु ववक्री िरणा-या दिुानाांचे परवाना रद्द िरण् याबाबत 

  

(४५)  ७२५६९ (१६-१२-२०१६).   श्री.हषावधान सपिाळ (बलुढाणा), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा) :  सन्माननीय राज् य उत् पादन 
शुल् ि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  

(१) बुलडाणा शहरातील दोन दकुानाींिर र्ादा दरान ेदारु वििी केल् याची दींडात् मक कारिाई करुनही 
या दकुानात र्ादा दरान ेदारुवििी सुरु असल् याच ेमाहे ऑगस् ्, २०१६ मध्ये िा त्या दरम् यान 
ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, जर्ल् ्यातील अनके िाईन शॉप ि परसम् रुममध्ये र्ादा दराने दारु वििी सुरु 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, उक् त प्रश् न र्ाग १ नुसार शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(४) असल् यास, चौकशीअींती सदर दकुानाींच े परिाना रद्द करण् याबाबत तसचे शासनान े विशेर्ष 
मोदहम राबिून र्ादा दराने दारुवििी करणा-याींिर शासनाने कोणती कारिाई केली िा करण् यात 
येत आहे, 
(५) नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१९-०४-२०१७) :(१) हे खरे नाही. 
(२), (३) ि (४) अींशत: खरे आहे. 

या जर्ल्ृयातील सिा कायाकारी अर्धकारी, ननरीिक, दयु्यम ननरीिक याींनी माहे एवप्रल, 
२०१६ ते डडसेंबर, २०१६ या कालािधीत एकूण १६६३ अनुज्ञप्ती ननरीिण नोंदविले असून त्यापकैी 
४० विर्ागीय गुन््याींची नोंद आहे. तर १९ र्ादा दराने मदय वििी केल्याबाबत गुन््याींची नोंद 
करुन दींडात्मक कायािाही करण्यात आली आहे. 
(५) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
राज्यात आहदवासीांना आहदवासी योर्नेचा लाभ ममळवून देण्याबाबत 

  

(४६)  ७२६२९ (११-०१-२०१७).   श्री.सांर्य (बाळा) भेगड े (मावळ) :   सन्माननीय आहदवासी 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात आददिासीींच्या ४५ र्माती समूह आखण १८३ र्माती असून त्याींची सींख्या १ को्ी ५ 
लाखाींिर आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आददिासी विकासासाठी आर्थाक तरतूद १९८३ मधील सुमारे अडीचशे को्ीिरून 
आता सुमारे तब्बल ५ हर्ार को्ीच्या घरात गेली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, इतकी रक्कम असनूही विविध विकास योर्नेच्या लार्ाींपासून बहुसींख्य आददिासी 
िींर्चत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, १९७२ मध्ये आददिासी सहकारी विकास महामींडळ स्थापन झाले असून त्याींनी ९३८ 
आददिासी सोसायट्या स्थापन केल्या पण आर् त्या मतृपाय जस्थतीत आहेत हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, देशात आददिासी सींख्येत महाराषर दसुऱया िमाींकािर असताना योर्नाींपासून 
लाखो आददिासी िींर्चत राहण्यामागची कारणे काय आहेत, त्याींना योर्नेचा लार् समळिून 
देण्याच्या दृष्ीने शासनाने कोणत्या उपाययोर्ना केल्या िा करण्यात येत आहेत, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (१८-०५-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे.  
(३) हे खरे नाही.  
(४) ि (५) महाराषर राज्य सहकारी आददिासी विकास महामींडळ मयाा., नासशक ही 
सींस्था  सहकारी कायदयाींतगात सन १९७२ साली स्थापन झाली असनू त्याच्या अींतगात असलेल्या 
९३८ सोसायट्या या सहकार कायदयाअींतगात नोंदणी झालेल्या आहेत.  या सींस्था आर्थाकदृष्या 
सिम करण्याकरीता एक सदस्य ससमती ननयुक्ती करण्यात आली असून त्यानी सुचविलेल्या 
उपाययोर्ना सींदर्ाातील अहिाल सहकार विर्ागास सादर करण्यात आलेला आहे.     
      आददिासी विकास विर्ागामाफा त राबविण्यात येणा-या योर्नाींचा लार् लार्ार्थयांना 
समळण्याकररता प्रकल्प अर्धकारी स्तरािर तसेच अपर आयुक्त, स्तरािरुन िेगिेगळया 
उपाययोर्ना करण्यात येत असून  शासन यींत्रणा कायािमपण े राबविण्यात येत आहे. अशा 
प्रकारे आददिासी  या योर्नाींपासून िींर्चत राहणार नाहीत  याची खबरदारी घेण्यात येत 
आहे.        
(६) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
 

मानखुदा, मुांबई येथील महाराष्ट्र नगर येथील रहहवाश्याांना वीर् िनके्शनसाठी,  
सबस्टेशन बाांधण्यासाठी परवानगी ममळणेबाबत 

 

(४७)  ७२६८८ (०७-०१-२०१७).   श्री.तुिाराम िाते (अणुशक्ती नगर) :   सन्माननीय ऊर्ाा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
(१) मानखुदा, मुींबई येथील महाराषर नगर येथील रदहिाश्याींना िीर् कनेक्शनसाठी, सबस््ेशन 
बाींधण्याची परिानगी समळणेबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीनी मा. जर्ल्हार्धकारी, मुींबई उपनगर 
जर्ल्हा, िाींद्रा, मुींबई याींना माहे नोव्हेंबर, २०१५ पासून िारींिार ननिेदने देऊनही अदयापपयात 
कोणतीच कायािाही केली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेकोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१५-०३-२०१७) :(१) हे खरे नाही. 
(२) ि (३) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

धुळे जर्ल्हयातील आहदवासी वनधारिाांच ेप्रलांबबत सांपूणा वनहक्ि दाव े 
मांर्ूर िरुन ७/१२ उतारे वाटप िरण्याबाबत 

  

(४८)  ७२९२७ (११-०१-२०१७).   श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), 
श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी) : सन्माननीय आहदवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :-  

(१) धळेु जर्ल्हयातील आददिासी िनधारकाींचे प्रलींबबत सींपूणा िनहक्क दािे मींर्ूर करुन ७/१२ उतारे 
िा्प करािेत यासह विविध मागण्याींसाठी एकलव्य सींघ्ननेे जर्ल्हार्धकारी कायाालयासमोर धरण े
आींदोलन केले असून याबाबत जर्ल्हा प्रशासनाला ननिेदन ददले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या आींदोलनाची दखल घेऊन शासनाने ियैजक्तक ि सामुदहक िनहक्क दाि ेदाखल 
करण्यास मुदतिाढ दयािी तसेच इतर मागण्याींिर कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (२४-०५-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) ननिेदनात उपजस्थत केलेल्या मुदयाींिर ननयमानुसार कायािाही करण्याबाबत उपविर्ागीय 
अर्धकारी धुळे ि सशरुर याींना तसेच सींबींर्धत ग्रामसेिक याींना जर्ल्हार्धकारी, धुळे कायाालयामाफा त 
सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. 
(३) प्रश्न उदर्ित नाही. 

___________ 
  

नागपूर जर्ल्हयातील खापरखेडा औजष्ट्णि ववर् िें द्रात ५० िां त्राटी 
िामगाराांची ननयमबा्य ननयुक्ती िेल्याबाबत 

  

(४९)  ७९८०७ (२०-०४-२०१७).   श्री.सुननल िेदार (सावनेर), श्री.ववर्य वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), 
श्री.अमर िाळे (आवी) :  सन्माननीय ऊर्ाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपूर जर्ल्हयातील खापरखडेा औजषणक विर् कें द्रातील अर्धकाऱयाींनी नविन ५० कीं त्रा्ी 
कामगाराींची ननयमबाहय ननयुक्ती कीं त्रा्दाराच्या माफा त केली असल्याची मादहती दद. ३ फेब्रुिारी, 
२०१७ रोर्ी िा त्या सुमारास ननदशानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ५० नविन कीं त्रा्ी कामगाराींची यादी ि उपमखु्य असर्यींता (प्रशासन) ि 
कीं त्रा्दाराींनी ददलेलया ननयुक्ती पत्रासह तपसशलाची मादहती लोकप्रनतननधीनी ददनाींक २३/११/२०१६ 
रोर्ीच्या लेखी पत्राव्दारे मागीतली असता मुख्य असर्यींता याींनी ददनाींक २/२/२०१७ रोर्ी ददलेल्या 
पत्रात मोघम स्िरुपाची मादहती देिून लोकप्रनतननधीची ददशार्लू केली आहे हे ही खरे आहे काय 
(३) असल् यास, या सिा प्रकरणाची चौकशी केली आहे काय ि त्याचा तपसशल काय आहे, 
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(४) असल् यास, चौकशीअींती ननयमबा्य ननयुक्त्या करणाऱया सींबर्धतािर कोणती कारिाई 
करण्यात आली िा येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशखेर बावनिुळे (०१-०६-२०१७) : (१) खापरखेडा औजषणक िीर् कें द्रात विविध विर्ागात 
अकुशल कामगाराींची कमतरता र्ासत असल्याने महाननसमाती कीं पनीच्या मुख्य साींनघक कायाालय, 
मुींबई याींच्या परिानगीने ५० अकुशल कामगार कीं त्रा्दारामाफा त तात्पुरत्या स्िरुपात ननयुक्त 
करण्यात आले आहेत.    
(२) मुख्य असर्यींता, खापरखेडा औजषणक विदयुत कें द्र याींनी औजषणक विदयुत कें द्र, खापरखेडा येथ े
५० स्थाननक बेरोर्गाराींना कीं त्रा्दाराींमाफा त अकुशल प्रसशिणाथी म्हणून घेण्यात 
आल्याची मादहती सींबींर्धत लोकप्रनतननधीींना त्याींच्या दद. ०२.०२.२०१७ च्या पत्रान्िये ददली आहे. 
(३), (४) ि (५) प्रश्न उद् ाित नाही.  

___________ 
आहदवासी वविास ववभागाांतगात स्वतांत्र बाांधिाम खाते सुरु िरण्याबाबत 

  

(५०)  ८१४९८ (२८-०४-२०१७). श्री.ववलास तरे (बोईसर), श्री.क्षक्षतीर् ठािूर (नालासोपारा), 
श्री.हहतेंद्र ठािूर (वसई) : सन्माननीय आहदवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) आददिासी विकास विर्ागाच्या कामात गनतमानता यािी ि ददरींगाई होऊ नये म्हणून 
आददिासी विकास विर्ागाींतगात स्ितींत्र बाींधकाम खात े सुरु करण्याचा प्रस्ताि शासनाच्या 
विचाराधीन आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरचे बाींधकाम खात े कायााजन्ित करण्याच्या दृष्ीन े शासनान े कोणती 
उपाययोर्ना केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. ववष्ट् णु सवरा (२३-०५-२०१७) :(१) ि (२) शासकीय आश्रमशाळा ि िसतीगहेृ याींच ेबाींधकाम 
आखण देखर्ाल-दरुुस्तीसाठी आददिासी विकास विर्ागाच्या दद.१४ र्ुल,ै २०१६ रोर्ीच्या शासन 
ननणायान्िये आददिासी विकास विर्ागाींतगात स्ितींत्र बाींधकाम व्यिस्थापन कि स्थापन करण्यात 
आला असून सदर कि कायााजन्ित झाला आहे. 
(३) प्रश् न उद् ाित नाही. 

___________ 
 

ववधान भवन :   डॉ. अनांत िळसे 
मुांबई.   प्रधान सधचव, 

महाराष्ट्र ववधानसभा. 
_________________________ 
शासकीय मध्यिती मुद्रणालय, मुींबई. 


