
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ५५६ वी यादी 

 
महाराष्ट्र ववधानसभा 

  

पहहले अधधवेशन, २०१७ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

भारतीय ररजर्वहह बँिेन ेवपि िजाहबाबत जाहहर िेलेली सुधारीत योजना 
   

(१) १५३६२ (२७-०१-२०१७) श्री.जयदत्त क्षीरसागर (बीड), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.जजतेंद्र 
आर्वहाड (मुांब्रा िळवा) :  सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) भारतीय ररजर्व ह ँककन नन िननाींक ११ मन, २०१२ रोजी पपक कजाहँाँत सुधारीत योजना जाीर 
करुन पपक कजाहसाठी कन वळ पपकाचन तारण ठनवण्याँाँत ँककाींना सचूना िनल् या ेनत, न खरन 
ेन काय, 
(२) असल् यास, रु. १ लाख मयाहननतील कजाहच् या तारणासाठी ँककन नन नदवनपवलनल् या कजाहचा ँोजा 
कमी करण् याची मोिम लजल् ाधिकधकारी, लातूर याींनी मान जाननवारी, २०१५ च् या समुारास 
राँपवली ेन न खरन ेन काय, 
(३) असल् यास, ररजर्व ह ँककन च् या ् त िननदेशाानसुार ँी  लजल् ्यास राा यातील कजहनार ानतक-
याींच् या ७ /१२ ्ता-यावरील कजाहची नदवन कमी करण् यासाठी ाासनानन कोणती कायहवाी कली 
ेन,वा करण्यात यनत ेन 
(४) नसल्यास कजहनार ानतक-याींच् या ७ /१२ ्ता-यावरील नदवनी कमी करण् यास ोत असलनल् या 
पवलींँाची कारणन काय  ेनत ? 

 श्री. सभुाष देशमुख (१३-०२-२०१९) : (१) ोय.   
(२)  ोय. 
(३) व (४) र्वयापारी ँककाींमध्यन रू. एक लाख रुपयापयतंच्या पीक कजाहसाठी तारण घनतलन जात 
नाी. तथापी लजल्ा मध्यवती सकारी ँककाींच्या माराषर सकारी सींस्था अधिकधिनयम १९६० चन 
कलम ४८ (अ) मधील तरतुनीनसुार कजहनाराच्या जममनीवर कजह रकमनचा भार/ ँोजा इतर 
कामध्यन िनमाहण करतात. याँाँत ररझर्वह ँककन च्या सुचननप्रमाणन ेवश्यक तन पररपत्रकीय 
ेनना िनगहममत करण्याँाँत सकार ेयुत, सकारी सींस्था, पुणन याींना कळपवण्यात ेलन 
ेन.  
  

___________ 
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ससांधुदगूह जजल्ह्यातील ववनाअनुदाननत मतीमांद मुलाांच्या शाळाांना अनुदान मांजूर िरण्याबाबत 
  

(२)  ५६९३७ (२९-०८-२०१६).   श्री.वैभव नाईि (िुडाळ) :   सन्माननीय सामाजजि न् याय 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मसींधुनगूह लजल््यातील ४ पवनाअनुनािनत मतीमींन मुलाींच्या ााळाींना अनुनान मींजूर करावन 
अाी मागणी कु ाळ-मालवण मतनारसींघातील स्थािनक लोकप्रतीिनधीनीीं िननाींक १६ फन ब्रुवारी, 
२०१६ रोजी मा. सामालजक न्याय व पवानष साय्य मींत्री याींचनक न लनखी िनवनननाद्वारन कन ली 
ेन, न खरन ेन काय, 
(२) असल्यास, मागणीच्या अनषुींगानन ेतापयतं कोणती िनणहयात्मक कायहवाी कन ली वा 
करण्यात ेली , 
(३)  नसल्यास, पवलींँाची कारणन काय ेनत ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले (२२-०२-२०१९) :(१) ोय. 
(२) ेयुत, अपींग कल्याण,पुणन याींच्या क ून प्राप्त प्रस्तावावर ाासन स्तरावर योग्य तो 
िनणहय घनण्याची कायहवाी सुरु ेन. 
(३) प्रश्न ्द्् ावत नाी. 
  

___________ 
  
नाांदेड जजल्ह्यातील अांध, अपांग, मुिबधीर व अजथिर्वयांग शाळाांवर िायहरत असलेले िमहचारी 

समाज िल्हयाण ववभागात ववववध योजनाांची िाम ेसाांभाळत असल्हयाबाबत 
  

(३)  ५९२२३ (२८-०८-२०१६).   श्री.हेमांत पाटील (नाांदेड दक्षक्षण) :   सन्माननीय सामाजजि 
न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नाींनन  लजल््यातील अींध, अपींग,मुकँधीर व अलस्थर्वयींग ााळाींवर कायहरत असलनलन तब्ँल 
६ कमहचारी मागील काींी वषाहपासनू समाज कल्याण पवभागात पवपवध योजनाींचन काम साींभाळत 
असल्याचन नकुतनच मान एपप्रल,२०१६ मध्यन वा त्या नरम्यान ्घ कीस ेलन ेन, न खरन ेन 
काय, 
(२) असल्यास, ्त कमहचा-याींचन प्रितिनयुतीींचन कोणतनी ेनना नसताना अनधिकधकृतपणन ्त 
पवभागातील पवपवध योजनाींचन काम पात असल्याचन ्घ कीस ेलन ेन, न ी खरन ेन 
काय, 
(३) असल्यास, सनर प्रकरणी ाासनानन सखोल चौकाी कन ली ेन काय, त्यात काय ेढळून 
ेलन, 
(४) तद्नुसार सनर प्रकरणी जँाँनार असणा-या नोषी र्वयतीींवर काय कारवाई करण्यात ेली 
वा यनत ेन,नसल्यास,त्याची कारणन काय ेनत,? 
  
श्री. राजिुमार बडोले (२२-०२-२०१९) :(१) व (२) ोय. 
(३) ेयुत, अपींग कल्याण, पुणन याींनी िननाींक ३०.१०.२०१८ च्या ेननाान्वयन प्रितिनयुतीवर 



पव.स. ५५६ (3) 

घनतलनल्या अपींगाच्या अनुनािनत ााळामधील कमहचाऱयाींना कायहमुत करण्याचन ेनना साय्यक 
ेयुत, समाज कल्याण, मुींँई ार/्पनगर, सवह लजल्ा समाजकल्याण अधिकधकारी, लजल्ा 
पररषन याींना िनलनलन ेनत. 
(४) प्रश्नच ्नभवत नाी. 
  

___________ 
  

सामाजजि न्याय व ववशेष सहाय्य (जज.वासशम) ववभागाअांतगहत जमा 
 होणारी सशष्ट्यवतृ्तीची रक्िम ववद्यार्थयाहना समळाली नसल्हयाबाबत 

  

(४)  ६०६४९ (२०-०८-२०१६).   श्री.गोवधहन शमाह (अिोला पजश्चम) :   सन्माननीय सामाजजि 
न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) रााय ाासनाच्या सामालजक न्याय व पवानष साय्य पवभागाअींतगहत सींँींधीत ँककन ला जमा 
करण्यात ेलनली माषयवतृ्तीची रकम स्कॉलराीपद्वारन वााीम लजल््यातील ारी व ग्रामीण 
भागातील पवद्यार्थयांच्या ँकक खात्यावर अद्यापी जमा करण्यात ेली नसून ँकक 
र्वयवस्थापनाच्या लगजीपणामुळन पवद्यार्थयांचन ाैक्षणणक नकुसान ोत असल्याची तक्रार 
लजल्ाधिकधकारी, वााीम याींच्याक न मान मन २०१६ मध्यन वा त्या नरम्यान करण्यात ेली ेन, 
न खरन ेन काय, 
(२) असल्यास, ्त तक्रारीनुसार सनरू ँककन वर कोणती कारवाई करण्यात ेली ेन वा यनत 
ेन, 
(३) असल्यास, पवद्यार्थयांना तात ीनन माषयवतृ्ती त्याींच्या खात्यावर जमा करण्याँाँत ाासन 
काय कायहवाी करीत ेन वा करणार ेन, 
(४) नसल्यास पवलींँाची कारणन काय? 
  
श्री. राजिुमार बडोले (२१-०२-०२०१) :(१) न खरन नाी, 
(२) व (३) पवद्यार्थयानंी अजह भरताना त्याींचा ँकक तपमाल अचकू भरला नसल्यामुळन अाा 
पवद्यार्थयांची माषयवतृ्तीची रकम ँककन क ून पवद्यार्थयांच्या खात्यावर जमा झाली नाी. ँकक 
तपमाल चुकल्यामुळन इसीएस न झालनल्या पवद्यार्थयांची यानी ँककन क ून मागपवण्यात ेली 
असून, अाा पवद्यार्थयांचा ँकक तपमाल नरुुस्त करुन व सुधारीत ँकक तपमाल ँककन स ननवून 
सनर पवद्यार्थयांना माषयवतृ्तीची रकम अना करण्यात यनत ेन. 
  

___________ 
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सामाजजि न्याय ववभागाच्या (जज.सातारा) येिील मूि-बधीर शाळेतील  
सशक्षीिेला सन-१९९९ पासून वतेन हदले नसल्हयाबाबत. 

  

(५)  ६६०२६ (२७-०१-२०१७).   श्री.जजतेंद्र आर्वहाड (मुांब्रा िळवा), श्री.किसन ििोरे (मुरबाड), 
श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.राणाजगजीतससांह पाटील (उथमानाबाद) :   सन्माननीय 
सामाजजि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सातारा यनथील सामालजक न्याय पवभागाच्या मूक-ँधीर ााळनतील माक्षक्षका श्रीमती ेाा 
कुलकणी याींना सन-१९९९ पासून वनतन िनलनलन नसल्याची व त्याींची पररलस्थती मरणासन्न 
अवस्थनत असल्याची गींभीर ँाँ मान सप् े्ंँर,२०१६ मध्यन वा नसु-या ेठवड्यात िननाहनास 
ेली , न खरन ेन काय, 
(२) असल्यास, ्त प्रश्नी चौकाी कन ली ेन काय, चौकाीत काय ेढळून ेलन व 
त्यानुसार कोणता िनणहय घनतला वा घनण्यात यनत ेन, 
(३) नसल्यास, पवलींँाची कारणन काय ेनत? 
 
श्री. राजिुमार बडोले (२२-०२-२०१९) : (१) न खरन नाी. 
(२) व (३) प्रश्नच ्द्् ावत नाी. 
  

___________ 
 

अपांगाांच्या ववशेष शाळा अांतगहत िां त्राटी पद्धतीने िाम िरणा-या सशक्षि  
सशक्षिेतर िमहचा-याांना मुळ वेतन शे्रणीमध्ये सामावून घेण्याबाबत 

  

(६)  ७१२८३ (२७-०१-२०१७).   श्री.ओमप्रिाश ऊर्ह  बच्चू िडू (अचलपूर), श्री.ववनायिराव 
जाधव-पाटील (अहमदपूर), श्री.सशरीषदादा चौधरी (अमळनेर), डॉ.अननल बोंड े (मोशी) :   
सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राायातील अपींगाींच्या पवानष ााळा अींतगहत कीं त्रा्ी पद्धतीनन काम करणा-या माक्षक 
माक्षकन तर कमहचा-याींना मळु वनतन श्रनणीमध्यन सामावून िन. २१ एपप्रल,२०१६ रोजी माराषर 
रााय ँुजन माक्षक माक्षकन तर कमहचारी मासींघ सोलापूर याींनी ाासनाक न िनवननन िनलन 
ेन, न खरन ेन काय, 
(२) असल्यास, याँाँत सींघ्ननच्या मागण्याींची ाासनानन मािती घनतली ेन काय, 
(३) असल्यास, याँाँत ाासनानन कोणती कायहवाी कन ली वा करण्यात यनतेन , 
(४) नसल्यास, पवलींँाची कारणन काय ेनत? 
  
श्री. राजिुमार बडोले (२२-०२-२०१९) : (१), (२) व (३) ाासन स्तरावर प्रस्ताव पवचाराधीन 
ेन. 
(४) प्रश्नच ्द्् ावत नाी. 
  

___________  
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परतवाडा (जज.अमरावती) येिील शांिरबाबा पापळिर याांच्या वझ्झ़र अनाि आश्रमातील अपांग, 
मनतमांद मुले-मुली िायमचे अनािालयात ठेवणेबाबत 

  

(७)  ७४२२२ (२१-०४-२०१७).   श्री.असमत साटम (अांधेरी पजश्चम) :   सन्माननीय सामाजजि 
न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अमरावती लजल््यातील परतवा ा यनथील ाींकरँाँा पापळकर याींच्या वझ्झ़र ेश्रमात 
अनाथ, अपींग, मितमींन मुलन-मुली वयाच्या १८ वषाहपयतं रात असल्याचन मान जाननवारी,२०१७ 
मध्यन वा त्यानरम्यान िननाहनास ेलन, न खरन ेन काय,  
(२) असल्यास, ाासनाच्या कायद्यानुसार अनाथ, अींपग, मितमींनाींना वयाच्या १८ वषाहपयतंच 
अनाथालयात ठनवता यनतन, न ी खरन ेन काय,  
(३) असल्यास, अनाथ, अपींग व मितमींन मुलाींना अनाथालयात कायमचन ठनवण्याँाँत ाासनानन 
ेधारगृ काढण्याचन ठरपवलन ेन, न ी खरन ेन काय, 
(४) असल्यास, याँाँत ाासनानन चौकाी कन ली ेन काय ? 
(५) असल्यास, सनर चौकाीअींती अनाथ, अपींग व मितमींन मुलन-मुलीींना कायमचन अनाथालयात 
ठनवणनँाँत तसनच त्याींना ्नरिनवाहाचन साधन ्पलब़् करुन ननणनँाँत ाासनानन कोणती 
कायहवाी कन ली वा करण्यात यनत ेन, नसल्यास,  पवलींँाची कारणन काय ेनत? 
  
श्री. राजिुमार बडोले (२२-०२-२०१९) :(१) ोय. 
(२) अपींगाींची पवानष ााळा/सींिता - २०१८ मधील तरतूनी नुसार १८ वषाह नींतरी प्रवनमाताींना 
िनयममत ठनवण्याँाँतची तरतून कन ली ेन. 
(३) ोय. 
(४) व (५) प्रश्नच ्द्् ावत नाी. 
  

___________ 
  

वध्याहत राबववण्यात आलेल्हया पिदशी प्रिल्हपात ४० टक्िे रुई असलेल्हया 
 िापसाला ६ हजार रु.प्रनत जक्वांटल भाव समळाल्हयाबाबत. 

  

(८)  ७४२९३ (०६-०५-२०१७).   श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.अमर िाळे (आवी), 
श्री.सुननल िेदार (सावनेर), श्री.अथलम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील 
(सशडी), श्री.असमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.अब् दलु सत्तार (ससल्हलोड), श्री.असमत ववलासराव 
देशमुख (लातूर शहर), श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) :   सन्माननीय पणन मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कें द्रीय कापूस सींाोधन सेंरल इलन्स््ट्यू् फॉर ररसचह ऑन कॉ्न न्नॉलाजी, कृषी 
पवभाग व कापसू पवकास व सींाोधन कें द्र याींच्या सींयुत सकायाहनन वधाह, ननवळी, सनल,ू 
िींगणधा् या चार तालुयात पथनाी प्रकल्प राँपवण्यात यनत ेन, न खरन ेन काय, 
(२) असल्यास, त्याअींतगहत ानतकऱयाींना ँीसीेय (ँन्र कॉ्न इनसनि्र्व) अींतगहत कापूस 
्त्पाननाचन ाक्षक्षण िनलन जात असून मान जाननवारी, २०१७ मध्यन काढणी पश्चात घनण्यात 
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ेलनल्या कायहााळनत कापसू घनवनू ेलनल्या ानतकऱयाला ४० ्कन  रुई असलनल्या कापूस 
वाणाला तब्ँल ६ जार रुपयन प्रित लवीं्लचा नर ननण्यात ेला, न ी खरन ेन काय, 
(३) असल्यास,याप्रकरणी ाासनानन अधिकधक चौकाी कन ली ेन काय व चौकाीत काय ेढळून 
ेलन, 
(४) असल्यास, त्यानुसार असा पथनाी प्रकल्प सवहत्र राँपवण्याच्या दृष्ीनन ाासनानन कोणती 
कायहवाी कन ली  वा करण्यात यनत ेन, 
(५) नसल्यास,पवलींँाची कारणन काय ेनत ? 
  
श्री. सुभाष देशमखु (१८-०२-२०१९) : (१)  ोय 
(२)  नाी . 
(३)  वधाह लजल््यात राँपवण्यात यनत असलनल्या प्रकल्पाींतगहत कापसाची खरननी कन ली जात 
नाी. तथापप, चाींगल्या प्रतीच्या व अधिकधक रुई असलनल्या वाणाच्या कापसाला जास्त नर 
ममळावा यासाठी कापूस खरननीनार, लजनीींग प्रनमसींग फॅ्री व कापूस ्त्पानक ानतकरी याींचन 
चचाहसत्र ेयोलजत करुन प्रयत्न कन लन जात ेनत . 
(४) सनर प्रकल्पाींतगहत अधिकधक ्त्पाननासाठी ेधुिनक तींत्राचा वापर, की  िनयींत्रण ,  
इलनरॉिनक कापूस वनचणी यींत्राचा वापर यासाठी ानतकऱयाींना प्रमाक्षण, प्रात्यक्षक्षक, ानतीवर थन् 
प्रमाक्षण, माँीर ेयोजनाद्वारन मागहनाहन कन लन जातन. त्यामळून सनर पथनाी प्रकल्पाचन 
सकारात्मक पररणाम ममळाल्यानींतर पुढील ्धिकच कायहवाी करण्यात यनईल . 
(५)  प्रश्न ्द्् ावत नाी . 
  

___________ 
  

तांत्रसशक्षण सांथिाांच्या (जज.वधाह) येिे सशष्ट्यवतृ्तीत झालेला गैरर्वयवहार  
  

(९)  ७४३४६ (२१-०४-२०१७).   डॉ.समसलांद मान े (नागपूर उत्तर) : सन्माननीय सामाजजि 
न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सन २०११-१२ या कालावधीत वधाह लजल््यातील १२ ेणण  ९८ सींस्थाींवर 
माषयवतृ्ती वा्पात गैरर्वयवार कन ल्या प्रकरणी ननमा न सममतीनन फौजनारी गुन्न नाखल 
करण्याची माफारस कन ली ेन, न खरन ेन काय, 
(२) असल्यास,वधाह लजल््यातील ११९ सींस्थाींक ून ाासकीय रकम वसलूी व कारवाई 
थाींँपवणनकरीता स्थगीती ेणली ोती, न ी खरन ेन काय, 
(३) असल्यास,समाजकल्याण ेयुताींनी नोन वनगवनगळन ेनना काढलन ेनत, न ी खरन 
ेन काय, 
(४) असल्यास,समाजकल्याण पवभागानन या सींस्थाींवर कोणती कारवाई कन ली वा करणार 
ेन , 
(५) नसल्यास पवलींँनाची कारणन काय  ? 
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श्री. राजिुमार बडोले (१६-०२-२०१९) : (१) अींात: खरन ेन.  
(२) अींात: खरन ेन. 
(३) नाी. 
(४) तपासणीअींती िनयमानुसार वसुलपात्र रकमनची वसुली सींँींधिकधत सींस्थाींक ून करण्याची 
कायहवाी चाल ूेन. 
(५) प्रश्न ्द्् ावत नाी.  
  

___________ 
  

शेतिऱयाांना बाजार ससमतीतील सोयी सुववधा समळण्याबाबत 
  

(१०)  ७८२२६ (२१-०४-२०१७).   श्री.डड मल्हलीिाजूहन रेड्डी (रामटेि), श्री.राहूल िुल (दौंड) :   
सन्माननीय पणन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राायातील ँाजार सममतीत एक वषाहपासून तन तीन वषापंयतं ानतमालाचा र्वयवार 
करणाऱया ानतकऱ याींना मताधिकधकार ननण्याचा ाासनाचा प्रस्ताव असल्याचन मान जाननवारी,२०१७ 
मध्यन वा  नसुऱया ेठवड्यात िननाहनास ेलन, न खरन ेन काय, 
(२) असल्यास, ानतकऱ याींना ँाजार सममतीतील अननक सोयी सुपवधा ममळणार ेनत, न ी खरन 
काय, 
(३) असल्यास, या अनुषींगानन ाासनानन कोणती कायहवाी कन ली वा करण्यात यनत ेन, 
(४) नसल्यास, पवलींँाची कारणन काय? 
  
श्री. सभुाष देशमुख (१४-०२-२०१९) : (१), (२) व (३) कृपष ्त्पन्न ँाजार सममतीच्या सींचालक 
मीं ळाच्या िनव णूकीत ँाजार सममतीच्या क्षनत्रात राणाऱया व ककमान १० ेर इतकी जमीन 
धारण करणाऱया व ायानन ँाजार सममतीमध्यन पाच वषाहत ककमान तीन वनळा अधिकधसूधिकचत कृपष 
्त्पन्नाची पवक्री कन ली ेन, अाा ानतकऱयास मतनानाचा अधिकधकार ननण्याँाँत माराषर कृपष 
्त्पन्न पणन (पवकास व पविनयमन) अधिकधिनयम, १९६३ मध्यन िननाींक १७.०१.२०१८ अन्वयन 
िन. १३.०६.२०१७ रोजीपासून सुधारणा करण्यात ेली ेन.  
(४) प्रश्न ्द्् ावत नाी. 
  

___________ 
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महाराष्ट्र िृषी उत्पन्न पणन मांडळातरे् मुांबईत नरीमन पॉईंट येि ेदर रवववारी आयोजजत 
िरण्यात येत असलेल्हया आठवडी बाजाराबाबत 

  

(११)  ७८३४४ (२४-०४-२०१७).   श्री.सुननल राऊत (ववक्रोळी), श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा), 
श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाह), अॅड.गौतम चाबिुथवार (वपांपरी), श्री.प्रिाश र्ातपेिर (चेंबूर), 
श्री.प्रिाश सुवे (मागाठाणे), श्री.किशोर पाटील (पाचोरा), श्री.अननल िदम (ननर्ाड), डॉ.सतीश 
(अण्णासाहेब) पाटील (एरांडोल) :   सन्माननीय पणन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) माराषर कृषी ्त्पन्न पणन मीं ळातफदेश  मुींँईत नरीमन पॉई् यनथन नर रपववारी धान्य, 
भााया, फळन इत्यानीींचा ेठव ी ँाजार भरपवण्यात यनतो, न खरन ेन काय, 
(२) असल्यास, सनर ेठव ी ँाजार रपववारी या सुट्टीच्या िनवाी भरपवण्यात यनत असल्यामळुन 
मींत्रालय, प्रााकीय भवन इत्यानी ेसपासच्या ाासकीय ेणण खाजगी कायाहलयातील कमहचा-
याींना ेठव ी ँाजाराचा लाभ ोत नाी, न ी खरन ेन काय, 
(३) असल्यास, सनर ेठव ी ँाजार रपववार ऐवजी अन्य कामाच्या िनवाी सुरू करण्याँाँत 
ाासनाची भूममका काय ेन? 
  
श्री. सुभाष देशमखु (१४-०२-२०१९) : (१) ोय. 
(२) ानतकरी ेठव न ँाजार सींकल्पना ी प्रामखु्यानन ानतकऱयाींच्या ानतमालाला थन् ँाजारपनठ 
ममळवून ननणन तसनच ग्राकाींनाी ्त्तम प्रितचा ानतमाल रास्त नरात ्पलब्ध करुन ननण्यासाठी 
सुरु करण्यात ेलनली ेन. नरीमन पॉईं् यनथन ँाजार सुरु करणनपुवी नरीमन पॉईं् व 
ेजुँाजुच्या पररसरातील सकारी ौमसींग सोसायट्यामध्यन कन लनल्या सर्वदेशमध्यन जास्तीत जास्त 
नागरीकाींनी ेठव न ँाजार ा रपववारी भरपवण्याँाँत सचुपवलन ोतन. ेठव न ँाजाराच्या 
िनवाी जास्तीत जास्त ग्राकाींची गनी ोणन अपनक्षक्षत असल्यानन मींत्रालय, पवधानभवन इ. 
सींवनननमाल इमारतीींच्या सुरक्षनच्या कारणास्तव सनर ँाजार रपववारी भरपवण्याँाँत िनणहय 
घनण्यात ेला ेन. जनणनकरुन रपववार ा सुट्टीचा वार असल्यानन याचा फायना जास्तीतजास्त 
ग्राक घनऊ ाकतील व पयाहयानन ानतकऱयाींच्या ानतमालाची जास्तीत जास्त पवक्री ोऊ ाकन ल. 
(३) रपववारी सुरु असलनल्या ानतकरी ेठव न ँाजारात ानतमाल पवक्रीसाठी सभागी ोणारन 
ानतकरी न नामाक, पुणन व ेजुँ ाजुच्या लजल््यातील पवक्रीसाठी ेलनलन असतात. साधारणत: 
२५ तन ३० ानतकरी/ानतकरी ग्/ ानतकरी ्त्पानक कीं पन्या सभाग घनतात. रपववार र्वयितररत, 
इतर िनवाी रस्त्यावरील वानाींची वनहळ जास्त असतन ेणण त्यामुळन वातूकीस अ थळा 
ोण्याची ायता असल्यानन ानतकरी ेठव न ँाजार रपववार र्वयतीररत इतर िनवाी भरपवणन 
सींयुतीक ोणार नाी. 
  

___________ 
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राज्यात िापसाच्या दरात झालेली घसरण 
(१२)  ८२६४४ (०६-०५-२०१७).   श्री.असमत ववलासराव देशमुख (लातूर शहर), श्री.जयांत पाटील 
(इथलामपूर), श्री.शसशिाांत सशांदे (िोरेगाव), श्री.राजेश टोप े(घनसावांगी) :   सन्माननीय पणन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जागितक ँाजारात कापसाचन नर अधिकधक असताना राायात कापसाचन नरात घसरण 
झाल्याचन मान फन ब्रुवारी,२०१७ मध्यन वा च्या नसुऱया सप्ताात िननाहनास ेलन, न खरन ेन 
काय, 
(२) असल्यास, राायात पाच जार ७०० रूपयन व यवतमाळ लजल््यात सा जार रुपयन 
असलनला कापसाचा नर ेता पाच जार ४०० तन पाच जार ५७० रुपयाींवर लस्थरवल्यामुळन 
कापूस ्त्पानक ानतकरी धिकचींताग्रस्त झालन ेनत, न ी खरन ेन काय, 
(३) असल्यास,यासींनभाहत ाासनानन चौकाी करुन कापसू ्त्पानक ानतकऱयाींना ेधिकथहक मनत 
ननण्याँाँत कोणती कायहवाी कन ली वा करण्यात यनत ेन, 
(४) नसल्यास,पवलींँाची कारणन काय ेनत? 

 श्री. सभुाष देशमुख (०१-०२-२०१९) : (१) ींगाम २०१६-१७ मध्यन कें द्राासनानन कापसासाठी रु. 
४१६० प्रित  लवीं्ल  ककमान  ेधारभूत  ककीं मत  जािर  कन ली  ोती.  फन ब्रुवारी  २०१७  
मध्यन  जागितक ँाजारपनठनत कापसाची ककीं मत रु.५३०५ प्रित लवीं्ल ोती. त्याचवनळी राायात 
रु.५८०० प्रित लवीं्ल नरानन कापसाची खरननी सुरु ोती. 
(२) फन ब्रुवारी २०१७ च्या नसुऱया ेठवड्यात राायातील कापसाचन नर रु.४८०० तन ५८३० प्रित 
लवीं्ल च्या नरम्यान ोतन. त्याचवनळी यवतमाळ लजल््यात कापसाचन नर रु.५२०० तन ५७०० 
प्रित लवीं्ल इतकन  ोतन. 
(३) ींगाम २०१६-१७ मध्यन कापसाला ममळणारा ँाजारभाव ककमान ेधारभूत ककीं मतीपनक्षा 
जास्त असल्यानन खाजगी र्वयापाऱयाींक्ून झालनली कापसाची खरननी २२५ लाख लवीं्ल असून, 
यवतमाळ लजल््यातील कापसाची खरननी १६.२२ लाख लवीं्ल ेन. 
(४) प्रश्न ्द्् ावत नाी. 
  

___________ 
   

राज्यातील िृषी उत्पन्न बाजार ससमतीमध्ये िाांदे ववक्री िेलेल्हया  
शेति-याांना देण्यात येणारे अनुदान  

(१३)  ८४०१९ (२१-०४-२०१७).   श्री.चांद्रिाांत सोनवण े(चोपडा) : सन्माननीय पणन मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राायातील कृषी ्त्पन्न ँाजार सममती, नवी मुींँई वगळता अन्य कृषी ्त्पन्न ँाजार 
सममतीमध्यन जुलै व ऑगस््, २०१६ मध्यन काींनन पवक्री कन लनल्या ानतक-याींना प्रितलवीं्ल रुपयन 
१०० अनुनान ननण्याच्या प्रस्तावावर ाासनाक ून सुरु असलनली कायहवाी पूणह झाली ेन काय, 
(२) असल्यास, अनुनान ननण्याच्या प्रस्तावावर ाासनानन कोणती कायहवाी कन ली वा करण्यात 
यनत ेन, 
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(३) असल्यास, ककती ानतक-याींना एकूण ककती रकमनच्या अनुनानाचन वा्प करण्यात ेलन 
ेन, 
(४) नसल्यास, पवलींँाची कारणन काय ेनत? 
  
श्री. सुभाष देशमखु (१३-०२-२०१९) : (१ ) ोय. 
(२) व (३) काींना अनुनान योजनेंतगहत लाभाथी ानतकऱयाींना िनधी पवतररत करण्यासाठी ाासन 
िनणहय, िननाींक ३.०७.२०१७ अन्वयन िनधी ्पलब्ध करुन िनला असून, प्रस्तुत योजनेंतगहत १७ 
लजल््यातील १,०३,१४३ ानतकऱयाींना रुपयन ४१.३३ को्ी अनुनान पवतररत करण्यात ेलन ेन. 
(४) प्रश्न ्द्् ावत नाी. 
  

___________ 
  
अनुदाननत आश्रमशाळाांमधील ववदयार्थयाांना पुरेशा आरोग्याच्या व आहाराच्या तसेच सशक्षणाच्या 

सुववधा समळत नसल्हयाबाबत 
  
(१४)  ८४१८८ (२८-११-२०१७).   डॉ.भारती लर्वहेिर (वसोवा), श्री.वभैव वपचड (अिोले), श्रीमती 
हदवपिा चर्वहाण (बागलाण) :   सन्माननीय आहदवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१)  राायात ाासकीय व अनुनािनत ेश्रमााळाींमध्यन माकणाऱया लाखो पवनयार्थयांना पुरनाा 
ेरोग्याच्या व ेाराच्या तसनच माक्षणाच्या सुपवधा ममळत नसल्यानन गत ३ वषांत समुारन 
१५० पवद्यार्थयांचा मतृ्य ु झाला असल्याचन मान फन ब्रुवारी,२०१७ च्या ानव्च्या ेठवड्यात 
्घ कीस  ेलन, न खरन ेन काय, 
(२) असल्यास, पवानषत:  सपहनींा, पवींचूनींाामुळन तसनच ेश्रमााळाींत पुरपवण्यात यनणा-या  
िनकृष् नजाहचा ेार, ेश्रमााळाींतील अस्वछता तसनच ेश्रमााळाींपासून नरु असलनली 
ेरोग्य कें द्रन या ँाँी  एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर ोत असलनल्या मतृ्यूला कारणीभूत असल्याचन 
िननाहनास यनत ेन, न खरन ेन काय, 
(३) असल्यास, मतृ्यू पावलनल्या पवद्यार्थयांच्या पालकाींना अद्यापपयतं सानुग्र अनुनानननखील 
ममळालनलन नसून या मतृ्यूींची ाासनानन चौकाी कन ली ेन काय, त्यात काय िननाहनास ेलन, 
(४) तद्नुसार  ेश्रमााळाींतील मतृ्यू रोखण्यासाठी ाासनानन कोणती ्पाययोजना कन ली वा 
करण्यात यनत ेन, नसल्यास, पवलींँाची कारणन काय ेनत ? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (१८-०८-२०१८) : (१) व (२) मागील पाच वषांमध्यन (सन २०११-१२ तन २०१५-
१६) या कालावधीत राायातील ाासककय ेश्रमााळाींमध्यन पवपवध कारणाींनी ४३६ पवनयार्थयांचा 
मतृ्यु झाल्याची ँाँ ेढळुन ेली ेन. 
      सनर मतृ्युच्या कारणामध्यन प्रामुख्यानन सपहनींा, पवींचुनींा, पाण्यात ँु ुन, अपघात, 
नैसधिकगहक मतृ्यु इत्यानीींचा समावना ेन. 
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(३) ेश्रमााळाींमध्यन माक्षण घनणा-या पवनयार्थयांचा कोणत्याी कारणानन मतृ्यु झाल्यास त्याींचन 
पालकोना सानुग्र अनुनान ननण्याची तरतुन असनु त्यानसुार मतृ्युच्या घ्नाींमध्यन 
पवनयार्थयांच्या पालकाींना सानुग्र अनुनान ननण्यात ेलन ेन. 
(४) ाासककय ेश्रमााळाींमधील माक्षण घनणा-या पवनयार्थयांच्या पवपवध कारणाींनी मतृ्य ु
झाल्याच्या घ्ना ेढळुन ेल्यानन सनर मतृ्युच्या कारणाींचा अ्यास करुन सनर मतृ्युींच्या 
कारणाींचा अ्यास करुन त्यावर ्पाययोजना सुचपवण्यासाठी ाासनानन स्वत:ुन िनवतृ्त 
ेरोग्य मासींचालक  ॉ सुभाष साळुींखन याींच्या अध्यक्षतनखाली सममती स्थापनाकन ली ोती सनर 
सममतीनन पवनयाथी मतृ्युचा अ्यास करुन सनर घ्ना रोखण्यासाठी िनघहकालीन व 
अल्पकालीन माफाराी सुचपवल्या असनु सनर सममतीच्या ँुताींा माफाराीींची अींमलँजावणी 
करण्यात ेली ेन. 

___________ 
 

 नासशि जजल्हहा पररषदेने रथत्याांची िामे िरताना मागदशहन सूचनाांचे पालन न िेल्हयाबाबत 
  

(१५)  ९३६५१ (१९-०८-२०१७).   श्री.योगेश (बापू) घोलप (देवळाली) :   सन्माननीय आहदवासी 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नामाक लजल्ा पररषनननन २१ को्ी रुपयाींची रस्त्याींची कामन िननाींक ३१ माचह, २०१७ रोजी 
वा त्यासुमारास  मींजूर कन ली, न खरन ेन काय, 
(२) तसनच िननाींक ३ सप् े्ंँर,२०१६ रोजीच्या ाासन िनणहयातील मागहनाहन सचूनाींचन पालन 
झालन नसल्याची तक्रार लजल्ा पररषननच्या माजी पनाधिकधका-याींनी मा. मुख्यमींत्री,मा. ग्रामपवकास 
मींत्री, पवभागीय ेयुत, नामाक याींचनक न कन ली ेन, न ी खरन ेन काय, 
(३) असल्यास, ्त तक्रारीच्या अनुषींगानन ाासनानन चौकाी कन ली ेन काय व चौकाीनुसार 
ाासनानन नोषीींवर काय कारवाई कन ली वा करण्यात यनत ेन, 
(४) नसल्यास,पवलींँाची कारणन काय ेनत  ?  
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (२४-०९-२०१८) : 
(१)  नामाक लजल्ा पररषनननन २१ को्ी रुपयाींच्या रस्त्याींच्या कामाींना मान्यता िनलनली नसून 
लजल्ाधिकधकारी, नामाक याींनी त्याींचन पत्र क्र.लजिनस/का.५(१)/े्यो/१६-१७/प्र.क्र.३४/ ८४०, 
िन.३१/०३/२०१७ अन्वयन प्राासककय मान्यता िनलनली ेन.   
(२) अाा ेायाचन वतृ्त वतृ्तपत्रात प्रमसद्ध  झालनलन ोतन व मा.मींत्री (े.पव.) याींचनक न तक्रार 
प्राप्त ोती. 
(३) व (४) ग्रामपवकास पवभाग, ाासन िनणहय िन. २९ ऑ्दवँर,२०१६ अन्वयन, िननाींक ३ 
सप् े्ंँर, २०१६ रोजीच्या ाासन िनणहयाला स्थधिकगती ननऊन सनर ाासन िनणहयातील तरतुनी 
िन.१ एपप्रल,२०१७ पासून लागू करण्यात ेलनल्या ेनत. पवषयाींककत २१ को्ी रुपयाींच्या 
रस्त्याींच्या कामाींना यापुवी प्राासककय मान्यता ननण्यात ेलनली असल्यानन िननाींक ३ सप् े्ंँर, 
२०१६ रोजीच्या  ाासन िनणहयातील मागहनाहक सचूनाींचन ्ल्लींघन झालनलन नाी. 

___________ 
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राज्यातील वथत्रोद्योग वाढीव वीज दर, अनुदानातील िपात इ. समथयाबाबत 

  

(१६)  ९७४२३ (१३-०७-२०१८).   श्री.अननल बाबर (खानापूर) :   सन्माननीय वथ त्रोद्योग मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राायातील वस्त्रोद्योग वाढीव वीज नर, अनुनानातील कपात यामळुन तो्यात जाऊन 
वस्त्रोद्योग र्वयवसाय ँींन ोण्याच्या मागाहवर ेन न खरन ेन काय, 
(२) असल्यास, राायातील वस्त्रोद्योगाला ्लजहतावस्था ेणण्याकरीता अनुनान, वीज नर कमी, 
्द्योग वाढ, ेधुिनकीकरण, ्त्पाननाला मी भाव या सींनभाहत ाासनानन कोणता िनणहय 
घनतला ेन काय, 
(३) असल्यास, वस्त्रोद्याग र्वयवसायासींनभाहत ाासनाची भूममका काय ेन, 
(४) नसल्यास, पवलींँाची कारणन काय ेनत ? 
  
श्री. सुभाष देशमखु (०८-०२-२०१९) : (१) ाासनाच्या िन.०७.११.२०१५ च्या ाासन िनणहयानसुार 
ाासनातफदेश  लघुनाँ यींत्रमाग ग्राकाींना ननण्यात यनणारन प्रती युिन् अनुनान कायम ठनवायचन 
असून वाढीव वीजनर ग्राकानन भरावयाचा ेन. त्यानुसार िन.०१.११.२०१६ पासून २० 
अश्वातीच्या ेतील यींत्रमाग ग्राकाींना रू.२.७७ प्रित युिन् व २० अश्वातीच्या वरील 
यींत्रमाग ग्राकाींना रू.४.२२ प्रित यिुन् सवलत ाासनातफह  ननण्यात यनतन.  
(२) (३) व (४):-  राायातील वस्रोद्योगाचा पवकास करणनसाठी माराषर ाासनानन वस्रोद्योग 
धोरण २०१८-२३ जाीर कन लन ेन. या धोरणा अींतगहत वस्रोद्योगातील सवह क्षनत्राींना पवपवध 
प्रोत्सानन व वीज सवलती घोपषत कन ल्या ेनत.  
  

___________ 
  

नाांदेड जजल्हहयातील शेतिऱ याांचे तुरीचे ििीत चुिारे अदा िरण्याबाबत 
  

(१७)  १०३०८१ (०२-०१-२०१८).   श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर) :   सन्माननीय पणन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाींनन   लजल्यात ँाजार स्तक्षनप योजननच् या माध्यमातून  पवपवध  कें द्रावर िननाींक ३१ 
ऑगस््, २०१७ पयतं २३ जार १९५.५०  लवीं्ल तूर ाासनाक ून  खरननी करण्यात ेली 
ेन न खरन ेन काय, 
(२) असल्यास, या तूरीचन अद्याप चूकारन अना करण्यात ेलन नसून, ाासनाक न ानतकऱ याींचन 
सुमारन ११ को्ी ७१ लाख रुपयन थकपवलन ेन न ी खरन ेन काय, 
(३) असल्यास, यासींनभाहत चौकाी करुन ानतकऱ याींचन तुरीचन थकीत चूकारन अना करण्याँाँत 
ाासनानन कोणती कायहवाी कन ली वा करण्यात यनत ेन, 
(४)  नसल्यास, पवलींँाची कारणन काय ेनत ? 
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श्री. सुभाष देशमखु (१२-०२-२०१९) : (१)अींात: खरन ेन. 
(२) व (३) नाी 
    ींगाम २०१६-१७ मध्यन  नाफन  माफह त  व रााय ाासनाच्या ँाजार स्तक्षनप योजनेंतगहत 
ेधारभूत नरानन तूर खरननी करण्यात ेली ेन. ँाजार स्तक्षनप योजनेंतगहत नाींनन  
लजल््यातील  ७  खरननी कें द्रावर िननाींक ३१/०८/२०१७ अखनर  ६२,२१५.७१ लवीं्ल  तूर खरननी 
झाली ेन. सनर तूर खरननीचन रुपयन ३१,४१,८९,३३५/- इतकी रकम सींँींधिकधत ानतकऱयाींना अना 
करण्यात ेली ेनत. 
 (४) प्रश्न ्द्् ावत नाी. 

___________ 
  

समाज िल्हयाण ववभागमार्ह त ववद्यार्थयाांना सशष्ट्यवतृ्ती प्रदान न िेल्हयाबाबत 
  

(१८)  १०४४८४ (१३-०७-२०१८).   श्री.ववजय भाांबळे (जजांतूर), श्री.राहुल मोटे (पराांडा) :   
सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सापवत्रीँाई फुलन माषयवतृ्ती, अश्वच्छ कामगाराींचन पाल्याींना माषयवतृ्ती ेणण गुणवत्ता 
माषयवतृ्ती ्या समाज कल्याण पवभागमाफह त चालपवण्यात यनणाऱया योजना ेनत न खरन 
ेन काय, 
(२) असल्यास, ्त प्रकरणी तीनी योजननद्वारन गनल्या ाैक्षणणक वषाहपासून तन ेजतागायत 
सींँींधिकधत पवद्यार्थयांना माषयवतृ्ती प्रनान करण्यात ेलनली नाी न खरन ेन काय, 
(३) असल्यास, याँाँत ाासनानन कोणती कायहवाी कन ली वा करण्यात यनत ेन, 
(४)  नसल्यास, पवलींँाची कारणन काय ेनत  ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले (२१-०२-२०१९) : (१) ोय. 
(२) न खरन नाी.  
(३) प्रश्न ्द्् ावत नाी.  
(४) प्रश्न ्द्् ावत नाी.  
  

___________ 
  

परभणी जजल्ह्यातील अनुसूधचत जाती, अनुसूधचत जमाती, ओबीसी व ववशेष मागास 
प्रवगाहतील ववद्यािी सशष्ट्यवतृ्तीपासून वांधचत असल्हयाबाबत. 

  

(१९)  १०४५०६ (१३-०७-२०१८).   श्री.ववजय भाांबळे (जजांतूर) :   सन्माननीय सामाजजि न् याय 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) परभणी लजल््यातील अनसुूधिकचत जाती, अनुसूधिकचत जमाती, ओँीसी व पवानष मागास 
प्रवगाहतील सन २०१६-१७ या ाकै्षणणक वषाहमध्यन माक्षण घनणाऱया २५३४ मापवद्यालयीन 
पवद्याथी माषयवतृ्तीपासून अद्यापपयतं वींधिकचत असल्याची ँाँ समोर ेली ेन, न खरन ेन 
काय, 
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(२) असल्यास, पवद्याथी माषयवतृ्तीपासून वींधिकचत रािल्याप्रकरणी ाासनानन चौकाी कन ली ेन 
काय, 
(३) असल्यास, चौकाीच्या अनुषींगानन सींँींधिकधताींवर कारवाई करण्यात ेली ेन काय तसनच 
पवद्यार्थयांना माषयवतृ्ती ममळण्याँाँत ाासनानन कोणती कायहवाी कन ली वा करण्यात यनत 
ेन, 
(४)  नसल्यास, पवलींँाची कारणन काय ेनत ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले (२१-०२-२०१९) : (१) अींात: खरन ेन.  
(२) व (३) सन २०१६-१७ या वषाहत परभणी लजल््यातील मापवद्यालयामाफह त सायक 
ेयुत, समाज कल्याण, परभणी याींच्या कायाहलयास प्राप्त झालनलन अनसुूधिकचत जातीचन 
१०२६९, पवजाभज प्रवगाहचन ७९५७,  इमाव प्रवगाहचन ५११९ व पवमाप्र प्रवगाहचन ३३८ असन एकूण 
२३६८३ अजह िनकाली काढण्यात ेलन असुन, कोणताी पात्र पवद्याथी ाैक्षणणक लाभापासून 
वींधिकचत रािल्याची ँाँ ेढळून ेलनली नाी. 
     ेिनवासी पवकास पवभागाच्या अधिकधनस्थ अनुसूधिकचत जमाती प्रवगाहतील नदवनणीकृत एकूण 
१३९७ अजाहपकैी ११६९ अजह प्रकल्प अधिकधकारी, एकालत्मक ेिनवासी पवकास प्रकल्प, कळमनुरी 
याींनी िनकाली काढलन असनू, मापवद्यालयस्तरावर प्रलींबँत असलनलन २२८ अजह त्वरननन िनकाली 
काढण्याँाँत तसनच अनुसूधिकचत जमातीचन पवद्याथी माषयवतृ्तीपासून वींधिकचत रािल्यास 
मापवद्यालयापवरुध्न कायननाीर कारवाई करण्यात यनईल, अाा सूचना ेिनवासी पवकास 
पवभागा माफह त सींँींधिकधत मापवद्यालयाींना ननण्यात ेलनल्या ेनत.  
(४) प्रश्न ्द्् ावत नाी.  

___________ 
  
भोर (जज.पुणे) येिील उपववभागीय ऊजाह िायाहलयातील िमहचा-याांच्या ववववध समथयाांबाबत 

  

(२०)  १०८८११ (०४-०४-२०१८).   श्री.सांग्राम िोपटे (भोर), श्री.असमत झनि (ररसोड), 
श्री.जयिुमार गोरे (माण), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.असमन पटेल (मुांबादेवी) :   
सन्माननीय ऊजाह मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) भोर (लज.पुणन) यनथील ्पपवभागीय ऊजाह कायाहलयातील कमहचा-याींच्या पवपवध 
समस्याींँाँत  स्थािनक लोकप्रितिनधी याींनी मा.मुख्य अमभयींता, मापवतरण कीं पनी ँारामती 
पररक्षनत्र, पुणन याींना िननाींक २६/१०/२०१७ रोजी वा त्यासुमारास लनखी िनवननन िनलन ेन, न खरन 
ेन काय 
(२) असल्यास, सनरू कामगाराींच्या मागण्याींची ाासनानन चौकाी कन ली ेन काय, त्यानुसार 
त्याींचन िनराकरण करण्याँाँत ाासनानन कोणती कायहवाी कन ली वा करण्यात यनत ेन 
(३)  नसल्यास, पवलींँाची कारणन काय ेनत? 
  
श्री. चांद्रशखेर बावनिुळे (१६-०२-२०१९) : (१) िन.२६.१०.२०१७ चन िनवननन मुख्य अमभयींता, 
मापवतरण कीं पनी ँारामती पररक्षनत्र, पुणन याींना प्राप्त झालन असून त्यामध्यन मापवतरणचन 
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्पपवभागीय कायाहलय, भोर (लज.पुणन)  मधील पवपवध कामाींच्या समस्याींचन िनराकरण 
करण्याची मागणी करण्यात ेली ेन. 
(२)  व (३) मापवतरणचन ्पपवभागीय कायाहलय, भोर (लज.पुणन)  मधील पवपवध कामाींच्या 
समस्याींचन िनराकरण करण्याँाँत मापवतरण कीं पनीमाफह त कायहवाी सुरु ेन.       

 __________ 
  

राज्यात मुिबधीर प्रवगाहच्या शाळाांमधील अभ्यासक्रमात समानता नसल्हयाबाबत. 
  

(२१)  १०९१२९ (२०-०४-२०१८). श्री.बाळासाहेब िोरात (सांगमनेर), श्री.असमत ववलासराव देशमुख 
(लातूर शहर), श्री.अथलम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.असमन पटेल (मुांबादेवी), प्रा.ववरेंद्र जगताप 
(धामणगाव रेल्हवे), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), 
अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्रीमती ननमहला गाववत (इगतपूरी), प्रा.वषाह गायिवाड (धारावी), 
श्री.सांग्राम िोपटे (भोर), श्री.अब् दलु सत्तार (ससल्हलोड), डॉ.सांतोष टाररे् (िळमनुरी), श्री.भारत 
भालिे (पांढरपूर) : सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राायात मकुँधीर प्रवगाहच्या ााळाींमधील अ्यासक्रमात समानता नसल्याचन िननाहनास 
ेलन ेन, न खरन ेन काय, 
(२) असल्यास, त्यामळुन मुकँधीर पवद्यार्थयांच्या यनणाऱ या अ चणी पवचारात घनता समान 
अ्यासक्रम करण्याँाँत ाासनानन कोणती कायहवाी कन ली वा करण्यात यनत ेन, 
(३) नसल्यास, पवलींँाची कारणन काय ेनत ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले (२२-०२-२०१९) :(१) न खरन नाी. 
(२) व (३) प्रश्न ्नभवत नाी. 

___________ 
  

राज्यातील वीज िमहचारी सांघटनाांनी समान िाम समान वेतनाबाबत िेलेली मागणी  
  

(२२)  १०९३६९ (०४-०४-२०१८).   श्री.जजतेंद्र आर्वहाड (मुांब्रा िळवा), श्री.जयांत पाटील 
(इथलामपूर), श्री.शसशिाांत सशांदे (िोरेगाव), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.वैभव वपचड 
(अिोले), श्री.राणाजगजीतससांह पाटील (उथमानाबाद), श्रीमती हदवपिा चर्वहाण (बागलाण), 
श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर), श्री.वविास िुां भारे (नागपूर मध्य) :  
सन्माननीय ऊजाह मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  राायातील वीज कमहचारी सींघ्नाींनी समान काम समान वनतन द्यावन , कीं त्रा्ी पद्धत ँींन 
करावी व वीज क्षनत्रातील कारभार सुधारावा या मागण्याींसाठी मुींँईतील प्रकााग  व प्रकाागींगा 
या कायाहलयासमोर िन.२८ ड सेंँर,२०१७ रोजी ेींनोलन कन लन , न खरन ेन काय, 
(२) असल्यास, ्त प्रश्नी वीज कमहचा-याींच्या मागण्याींचन थो यात स्वरुप काय ेन व 
त्यानुसार ाासनानन अद्यापपयतं कोणती कायहवाी कन ली वा करण्यात यनत ेन, 
(३) ्त प्रश्नी अद्याप कोणतीी कायहवाी कन लनली नसल्यास, पवलींँाची कारणन काय ेनत? 
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श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१५-०२-२०१९) : (१) न खरन ेन. 
(२) व (३) माराषर स् न्् इलनलरमस्ी वकह सह फन  रनाननन खात्यामाफह त सुधारणा घ वून ेणणन, 
सवह कमहचाऱयाींना िनवतृ्तीवनतन योजना लागू करणन, कीं त्रा्ी व सुरक्षा रक्षकाींना सनवनत कायम 
करणन व त्याींच्या वनतनात वाढ करणन, समान काम समान वनतन सींनभाहतील िनणहयाींची 
अींमलँजावणी करणन या व इतर मागण्याींँाँत प्रधान सधिकचव (ऊजाह) व ितन्ी वीज 
कीं पन्याींच्या अध्यक्ष व र्वयवस्थापकीय सींचालक याींच्या स्तरावर सींघ्ना प्रितिनधीींसोँत 
िन.०३.०१.२०१८ रोजी चचाह करण्यात ेली व चचदेशच्या अनुषींगानन ितन्ी वीज कीं पन्याींच्या 
स्तरावरुन योग्य ती कायहवाी सुरु ेन.  

___________ 
  
दहहवली (ता.माण, जज.सातारा) येिील अजथिर्वयांग मूलाांच्या ननवासी शाळेच्या अनुदानाबाबत 

  

(२३)  ११२५०० (२१-०४-२०१८).   श्री.जयिुमार गोरे (माण), श्री.सांग्राम िोपटे (भोर), श्री.भारत 
भालिे (पांढरपूर) : सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) निवली (ता.माण, लज.सातारा) यनथील अलस्थर्वयींग मूलाींच्या िनवासी ााळनच्या मान्यतनसाठी 
लजल्ा समाजकल्याण अधिकधकारी, सातारा याींच्यामाफह त िननाींक २१ फन ब्रुवारी, १९९९ मध्यन वा 
त्यासुमारास अपींग ेयुत, पुणन याींच्याक न मान्यतनसाठी प्रस्ताव नाखल कन ला ोता, न खरन 
ेन काय, 
(२) असल्यास, िननाींक ६ जून, २००५ रोजी वा त्यासुमारास ााळनला कायम अनुनानीत तत्वावर 
मान्यता ननण्यात ेलनली ेन, न ी खरन ेन काय, 
(३) असल्यास, सनर ााळा नवीन धोरण अींमलात यनण्यापवूी सुरु कन लनली असल्यानन 
कायमस्वरुपी पवनाअनुनानीत ाब्न लागू ोत नाी, न ी खरन ेन काय, 
(४) असल्यास िननाींक ८ एपप्रल, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास ाासनानन अपींगाच्या १२३ ााळाींना 
१०० ्कन  अनुनान तत्वावर मान्यता ननऊन त्यामध्यन ३४ क्रीं माकावर सींस्थनचन अनुनानासाठी पात्र 
म्णून नाव ेलन असतानाी अनयापी या ााळाला कोणतीी अनुनान िनलनलन नाी, न ी खरन 
ेन काय 
(५) असल्यास, ्त प्रकरणी ाासनानन चौकाी कन ली ेन काय, चौकाीत काय ेढळून ेलन 
व त्यानुषींगानन सनर अलस्थर्वयींग मूलाींच्या िनवासी ााळनला कायमस्वरुपी अनुनानीत तत्वावर 
मान्यता ननऊन अनुनान ननण्याँाँत कोणती कायहवाी कन ली वा करण्यात यनत ेन, नसल्यास, 
पवलींँाची कारणन काय ेनत ? 

 श्री. राजिुमार बडोले (२२-०२-२०१९) : (१)  (२)  व (३) ोय.  
(४) कायहवाी सुरु ेन 
(५) प्रश्न ्द्् ावत नाी. 
  

___________ 
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नाांदेड जजल्हहा पररषदेच्या समाजिल्हयाण ववभागाच्या वतीने हदर्वयाांगाांना देण्यात येणारा ननधी 

सशवाजीनगर येिील एसबीआय शाखेने ताांत्रत्रि िारणावरुन रोखल्हयाबाबत 
(२४)  ११२५९३ (३१-१०-२०१८).   श्री.प्रतापराव पाटील धचखलीिर (लोहा) :   सन्माननीय 
सामाजजि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाींनन  लजल्ा पररषननच्या समाजकल्याण पवभागाच्या वतीनन ३ ्कन  िनधीतून ८९ 
िनर्वयाींगाींना ननण्यात यनणारन १७ लाख ८९ रुपयन मावाजीनगर यनथील एसँीेय ााखननन ताींबत्रक 
कारणावरुन रोखल्याचन मान जाननवारी, २०१८ मध्यन वा त्यानरम्यान िननाहनास ेलन ेन, न 
खरन ेन काय,  
(२) असल्यास, त्यामुळन सनर िनर्वयाींग ३ ्कन  िनधीपासून वींधिकचत रािलनलन ेनत, न ी खरन 
ेन काय, 
(३) असल्यास, िनर्वयाींगाची यानी लजल्ा पररषन समाजकल्याण पवभागाला पाठवनू ँॅंकन नन सनर 
रकम िनर्वयाींगाच्या ँॅक खात्यावर जमा करावी, अन्यथा ँॅकन समोर ८ जाननवारी, २०१८ रोजी 
वा त्यासुमारास ेींनोलन करण्याचा इाारा िनर्वयाींगाींनी िनवनननाद्वारन िनला ेन, नी खरन ेन 
काय, 
(४) असल्यास, याँाँत ाासनानन सखोल चौकाी कन ली ेन काय, चौकाीत काय ेढळून 
ेलन व त्यानुषींगानन ाासनानन कोणती कायहवाी कन ली वा करण्यात यनत ेन, 
(५) नसल्यास, पवलींँाची कारणन काय ेनत ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले (०३-०२-२०१९) :(१) न खरन ेन. 
(२) व (३) ोय. 
(४) चौकाी कन लनली नाी तथापप ८९ लाभार्थयाकंररता रु.१७.८० लक्ष ँककन त जमा कन लन असून 
त्यापैकी ५६ लाभार्थयांच्या खात्यात िनधी जमा कन ला ेन. 
     ्वहररत २३ लाभार्थयांचा िनधी एसँीेय ँककन नन ताींबत्रक कारणास्तव रोखला असल्यानन 
याँाँत सनर रकम त्याींच्या खात्यावर जमा करण्यासाठी पाठपूरावा सुरु ेन. 
(५)  प्रश्न ्नभवत नाी. 
  

___________ 
  

िकित िजहदार शेतिऱयाांस िजाहवरील र्वयाजमार् िरण्याची  
योजना शासनाने जाहीर िरण्याबाबत 

(२५)  ११२७७७ (२३-०४-२०१८).   श्री.राणाजगजीतससांह पाटील (उथमानाबाद) :   सन्माननीय 
सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) थककत कजहनार ानतकऱयाींस कजाहवरील र्वयाज काी प्रमाणात माफ करण्याची योजना 
ाासनानन जाीर कन लनली ेन, न खरन ेन काय, 
(२) असल्यास, ाया ानतकऱयाींनी कृषी पपक कजह घनतलनलन ेन, पण कजह पुनगहठीत कन लनलन ेन 
अाा ानतकऱयाींना सनरु योजननचा लाभ ममळणार नाी, न खरन ेन काय, 
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(३) असल्यास, कृषी पपक कजाहचन ाया ानतकऱयाींनी कजह पनुगहठीत कन लनलन ेन अााींना सनरु 
योजननचा लाभ ममळण्यासाठी ाासनानन कोणती कायहवाी कन ली वा करण्यात यनत ेन, 
(४) नसल्यास, पवलींँाची कारणन काय ेनत ? 
  
श्री. सुभाष देशमखु (१५-०२-२०१९) : (१) अींात: खरन ेन. 
(२) व (३)  न खरन नाी 
िन. ०१.०४.२००१ तन ३१.०३.२००९ या कालावधीत घनतलनल्या कजाहपकैी कें द्र व रााय ाासनाच्या 
सन २००८ व सन २००९ च्या कजहमाफी  योजनाींचा फायना न ममळालनल्या िन. ३०.०६.२०१६ 
रोजी थकीत असलनल्या पीक / पनुगहठीत व मध्यम मुनत कजाहचा योजननत समावना करण्यात 
ेला ेन . 
िन. ३०.०६.२०१६ पूवी ककीं वा नींतर पुनगहठीत / फन रपुनगहठीत झालनल्या कजाहची ३१.०७.२०१७ 
पयतं थकीत व ्वहरीत प्तन रु. १.५० लाख मयाहननपयतं असल्यास त्याचा कजहमाफी योजननत 
समावना करण्यात ेला ेन.   
(४) प्रश्न ्द्् ावत नाी. 
  

___________ 
  
औरांगाबाद िृषी उत्पन्न बाजार ससमतीच्या तूर खरेदी िें द्रावर शेतिऱयाांनी तूर जाळल्हयाबाबत 

  

(२६)  ११५२४२ (०४-०४-२०१८).   श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.सुननल िेदार (सावनेर), 
श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.अथलम शखे (मालाड पजश्चम), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), 
श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), डॉ.सांतोष टाररे् (िळमनुरी) :   सन्माननीय पणन मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) औरींगाँान कृषी ्त्पन्न ँाजार सममतीच्या तूर खरननी कें द्रावर ना तन ँारा ानतकऱयाींनी 
ेणलनली तूर पाणी न करताच तूरमध्यन भुींगा, िरवन नाणन, मुकण्या ेनत असन कारण 
नाखवून नाकारण्यात ेल्यामूळन सींतप्त झालनल्या ानतकऱयाींनी खरननी कें द्रावरच ेणलनली तूर 
जाळून ्ाकल्याचन मान फन ब्रुवारी २०१८ मध्यन वा त्यानरम्यान िननाहनास ेलन ेन, न खरन 
ेन काय, 
(२) असल्यास, सनर प्रकरणी काी काळ खरननी कें द्र ँींन ठनवण्यात ेलन ोतन, न ी खरन ेन 
काय, 
(३) असल्यास, सनर प्रकरणी ाासनानन सखोल चौकाी कन ली काय, चौकाीत काय ेढळून 
ेलन व त्यानुषींगानन सींँींधिकधताींवर ाासनानन कोणती कारवाई कन ली तसनच तूर खरननी करण्याँाँत 
ाासनानन कोणती कायहवाी कन ली वा करण्यात यनत ेन, 
(४) नसल्यास, पवलींँाची कारणन काय ेनत ? 
  
श्री. सुभाष देशमखु (१३-०२-२०१९) : (१) नाी. 
(२) ोय. 
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(३) ोय.  
   िननाींक ०९/०२/२०१८ रोजी कृपष ्त्पन्न ँाजार सममती जाधववा ी, औरगाींँान यनथील 
खरननी कें द्रावर ९ ानतकरी तूर पवकण्यासाठी ेलन ोतन.त्यापैकी २ ानतकऱयाींनी त्याींच्या तूरीची 
तपासणी करण्यास नकार िनल्यानींतर ्वहररत  ७ ानतकऱयाींच्या समक्ष सॅंम्पल घनऊन ग्रन रक ून 
तूरीची तपासणी करण्यात ेली.तपासणीअींती ३ ानतकऱयाींची तूर FAQ नजाहची असल्यामुळन 
खरननी करण्यात ेली.तद्नींतर ४ ानतकऱयाींच्या तूरीची चाळणी करुन FAQ प्रतीची २ 
ानतकऱयाींची तूर खरननी कन ली  व ्वहररत २ ानतकऱयाींच्या तूरीत अपररपव बँयाींचन प्रमाण 
ेवश्यक ४ % प्रमाणापनक्षा जास्त असल्यानन खरननी कन ली नाी.त्यामुळन सींँींधिकधत ानतकऱयाींनी १ 
तन १.५० ककलो तूर खरननी कें द्रासमोरील मोकळया जागनत जाळली.नाफन  च्या वतीनन मीभावानन 
खरननी करण्यात यनत असलनली तूर ी fair Average Quality(FAQ) च्या नजाहची असणन 
ेवश्यक ेन. 
(४) प्रश्न ्द्् ावत नाी. 
  

___________ 
  

खरीप पीि िजहपुरवठ्याचे जजल्हहाननहाय ननयोजन समशन मोड मध्ये िरण्याबाबत 
  

(२७)  ११६८०४ (०१-०८-२०१८).   श्री.नारायण पाटील (िरमाळा), श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाह), 
श्रीमती देवयानी र्राांदे (नासशि मध्य), डॉ.राहूल पाटील (परभणी), श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा), 
श्री.चांद्रिाांत सोनवण े (चोपडा), श्री.सशरीषदादा चौधरी (अमळनेर) :  सन्माननीय सहिार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ानतक-याींची ेधिकथहक गरज भागपवण्यासाठी लजल्ाधिकधका-याींनी सकार पवभागाच्या यींत्रणनची 
मनत घनऊन खरीप पीक कजहपुरवठ्याचन लजल्ािनाय िनयोजन ममान मो  मध्यन करण्याचन 
िननदेशा मान मन, २०१८ मध्यन वा त्यानरम्यान खरीप ींगामपूवह ेढावा ँैठकीत मा. मुख्यमींत्री 
मोनयाींनी िनलन, न खरन ेन काय, 
(२) असल्यास, खरीप ींगामपूवह ेवश्यक असलनल्या ्पाययोजनाींचन स्वरुप काय असुन 
त्यानुषींगानन ानतक-याींना गुणवत्तापूणह बँयाणन, खतन पुरवठा व ानतक-याींची ेधिकथहक गरज 
भागवण्यासाठी त्याींना १०० ्कन  कजहमाफी ननण्यास लजल्ाधिकधकारी व सकार पवभाग याींनी 
अींमलँजावणी कन ली ेन, न ी खरन ेन काय, 
(३) असल्यास, ्परोत प्रकरणी ाासनानन चौकाी करुन ानतक-याींना गुणवत्तापूणह बँयाणन, 
खतन पुरवठा व ानतक-याींची ेधिकथहक गरज भागवण्यासाठी त्याींना १०० ्कन  कजहमाफी 
ननण्याँाँत कोणती कायहवाी कन ली वा करण्यात यनत ेन, 
(४) नसल्यास, पवलींँाची कारणन काय ेनत ? 

 
 श्री. सभुाष देशमुख (१६-०२-२०१९) : (१) ोय.    
(२) व (३) “ ्न्नत ानती – समदृ्ध ानतकरी ” मोिमनच्या माध्यमातून िन. २४ मन तन ०७ जुन 
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२०१८ या कालावधीत कृषी पवभागाचन अधिकधकारी/कमहचारी याींनी गावपातळीपयतं ाासनाच्या 
योजनाींची मािती पोोचपवण्याचन तसनच, अद्यावत तींत्रज्ञाान ानतकऱयाींपयतं पोचपवण्याचन काम 
कन लन. कृषी िनपवषठा ्पलब्धतनचन िनयोजन करण्यात ेलन . 
    राायामध्यन सन २००१-०२ पासून असलनल्या सततच्या नषुकाळ व नापपकीमुळन कजहँ ाजारी 
झालनल्या ानतक-याींना िनलासा ननण्यासाठी ाासन िनणहय िन. २८.६.२०१७ अन्वयन “छत्रपती 
मावाजी माराज ानतकरी सन्मान योजना २०१७” घोपषत करण्यात ेलनली ेन.  या 
योजनननुसार  िन. १.४.२००१ व त्यानींतर पीक कजह व मध्यम मुनत कजह घनतलनल्या तसनच 
त्यापैकी िन. ३०.६.२०१६ रोजी थकँाकीनार असलनल्या ानतक-याींना  काी िनकषाींच्या अधिकधन 
राून कजहमाफी व इतर लाभ ननण्याचा िनणहय झालनला ेन. 
      छत्रपती मावाजी माराज ानतकरी सन्मान योजना २०१७ अन्वयन िन. ०१.०२.२०१९ 
अखनर पयतं ४३.०३ लाख खातननाराींना रु. १८,०४०/- को्ीींचा लाभ ननण्यात ेला. 
(४) प्रश्न ्द्् ावत नाी. 

___________ 
 

मौज ेमोहाडी (ता.ससांदखेडराजा, जज.बुलढाणा) येिील शेतिऱ याांना नारे्डच्या 
 उडीद खरेदीच ेचुिारे अदा िरण्याबाबत 

  

(२८)  ११९४१४ (२३-०७-२०१८).   श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली), श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), 
प्रा.ववरेंद्र जगताप (धामणगाव रेल्हवे), श्री.हषहवधहन सपिाळ (बुलढाणा), अॅड.यशोमती ठािूर 
(नतवसा) :   सन्माननीय पणन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौजन मोा ी (ता.मसींनखन राजा, लज.ँुलढाणा) यनथील ५ ानतकऱ याींना नाफन  च्या ् ीन 
खरननीच्या चुकाऱया पो्ी अना करण्यात ेलनला सेंरल ँकक ऑफ इींड या, धिकचखली या ााखनचा 
धनानना िननाींक २ मन, २०१८ रोजी वा त्यासुमारास व्ला नसल्याचन िननाहनास ेलन ेन, न 
खरन ेन काय, 
(२) असल्यास, यामुळन सनर ानतकरी ऐन पनरणीच्या िनवसात अ चणीत ेलन असनू त्याींनी 
ेमरण ्पोषण / ेत्मननाचा इाारा िनला ेन, न ी खरन ेन काय, 
(३) असल्यास, सनर प्रकरणी ाासनानन चौकाी कन ली ेन काय, चौकाीत काय ेढळून ेलन 
व त्यानुषींगानन सनर ानतकऱयाींचन चुकारन अना करण्याँाँत ाासनानन कोणती कायहवाी कन ली वा 
करण्यात यनत ेन, 
(४) नसल्यास, पवलींँाची कारणन काय ेनत ? 
  
श्री. सुभाष देशमखु (१२-०२-२०१९) : (१) ोय.        
(२), व (३)  सींँींधिकधत ानतकऱयानी कन लनल्या तक्रारीच्या अनुषींगानन साय्यक िनँींधक,सकारी 
सींस्था, धिकचखली याींनी सींस्थनक न चौकाी कन ली असून, सींस्थननन अन्य स्वींतत्र धनाननााद्वारन 
सींँींधिकधत ानतकऱयाींना ानतमालाचन सींपूणह चुकारन अना कन लनलन ेनत. 
 (४) प्रश्न ्द्् ावत नाी. 

___________ 
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राज्य शासनाच्या अनुदान तत्वावर चालववण्यात येणाऱया िृषी  

प्रकक्रया सांथिाांना अनुदान समळत नसल्हयाबाबत 
  

(२९)  १२०९३८ (२४-०७-२०१८).   श्री.हसन मुश्रीर् (िागल), श्रीमती सांध् यादेवी देसाई-िुपेिर 
(चांदगड), श्री.जजतेंद्र आर्वहाड (मुांब्रा िळवा) : सन्माननीय पणन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) रााय ाासनाच्या अनुनान तत्वावर चालपवण्यात यनणाऱया कृषी प्रकक्रया सींस्थाींना नोन 
वषाहपासून वनळनवर अनुनानच ममळत नसल्यानन राायातील ११२ सींस्थाींपैंकी २५ सींस्था ँींन 
झाल्या असून त्यातील कोल्ापूर लजल्यातील ३५ पैंकी ११ सींस्था ँींन झाल्या ेन, न खरन 
ेन काय, 
(२) असल्यास, कृषी प्रकक्रया सींस्थाींना ाासनाक ून अनुनान वा्प झालन नाी, न ी खरन ेन 
काय, 
(३) असल्यास, याँाँत कृषी प्रकक्रया सींस्थाींना अनुनान वा्प ननण्याँाँत ाासनानन कोणती 
कायहवाी कन ली वा करण्याींत यनत ेन, 
(४) नसल्यास, पवलींँाची कारणन काय ेनत ? 
  
श्री. सुभाष देशमुख (२१-०२-२०१९) : (१), (२) व  (३) राायातील ११२ कृषी प्रकक्रया सकारी 
सींस्थाींना अथहसाय्य पवतररत करण्यात ेलन असून त्यापैकी २५ सींस्था ँींन ेनत व कोल्ापूर 
लजल््यातील ३६ पकैी ११ सींस्था ँींन ेनत, न खरन ेन. तथापप, सनर सींस्थाींना अथहसाय्य 
ममळत नसल्यानन ँींन झाल्या, न म्णणन खरन नाी.  
     ाया सींस्था ँींन ेनत, त्याींना पूणह अथहसाय्य ननण्यात ेलनलन ेन.  
 कृषी प्रकक्रया सकारी सींस्थाींना अथहसाय्य पवतररत करण्यासाठी नर वषी अथहसींकलल्पय 
तरतून करण्यात यनतन. त्यानुसार, सन २०१८-१९ या ेधिकथहक वषाहसाठी अथहसींकल्पात रु.१८५०.०० 
लाख एवढी तरतून करण्यात ेलनली ेन व सन २०१९-२० साठी रु.२५००.०० लाख एवढी 
तरतून प्रस्तापवत करण्यात ेलनली ेन. मींजूर अथहसींकलल्पय तरतनूीचन वा्प पवीत व अ्ीची 
पूतहता करणाऱया सींस्थाना नर वषी करण्यात यनतन. 
(४) प्रश्न ्द्् ावत नाी. 
  

___________ 
  

राज्यातील वथत्रोदयोगास ५ टक्िे र्वयाज अनुदान आणण वीज दरात सवलत देण्याबाबत 
  

(३०)  १२७१४६ (०६-१२-२०१८).   श्री.अननल बाबर (खानापूर) :  सन्माननीय वथ त्रोद्योग मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) इचलकरींजी (लज.कोल्ापूर) यनथील वस्त्रोद्योग पररषननत मान जुल,ै २०१६ मध्यन िनलनलन ५ 
्कन  र्वयाज अनुनान ेणण वीज नरात १ रुपयनच्या सवलतीच्या ेश्वासनाची पुतहता करुन 
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सन २०१८ च्या नवीन वस्त्रोद्योग धोरणाची अींमलँजावणी तात ीनन करण्याची मागणी पव्ा 
यींत्रमाग सींघ व इतर सींघ्नाच्या वतीनन मा.सकार मींत्री याींच्याक न िननाींक १८ ऑगस््, २०१८ 
रोजी वा त्यासमुारास कन ली ेन, न खरन ेन काय, 
(२) असल्यास, सनर मागणीच्या अनुषींगानन ाासनानन कोणती कायहवाी कन ली वा करण्यात यनत 
ेन, 
(३) नसल्यास, पवलींँाची कारणन काय ेनत ? 

श्री. सभुाष देशमुख (०८-०२-२०१९) : (१) (२) व (३) :- पव्ा यींत्रमाग सकारी सींघ याींचन    
िन. ०२.०९.२०१८ चन िनवननन या पवभागात प्राप्त झालन ेन. साध्या यींत्रमागाच्या कजाहवरील 
५% र्वयाज ५ वषाहसाठी ाासनामाफह त अना करण्याँाँत िन. ०५.१२.२०१७ रोजी ाासन िनणहय 
िनगहममत करण्यात ेला असुन त्यानुसार कायहवाी सुरु ेन. तसनच राायातील वस्त्रोद्योगाला 
प्रोत्सान ननण्यासाठी वस्त्रोद्योग धोरण सन २०१८-२३ , िन. १५.०२.२०१८ च्या ाासन 
िनणहयान्वयन जाीर करण्यात ेलन ेन. धोरणात जाीर कन ल्याप्रमाणन राायातील 
वस्त्रोद्योगाींना वीज नरात सवलत ननण्यासाठी िन. २१.१२.२०१८ रोजी प्राासकीय ेनना 
िनगहममत करण्यात ेलन ेनत. वस्त्रोद्योगाींना भाीं वली अनुनान ननण्यासाठी मागहनाहक सूचना 
िनगहममत करण्यात यनत ेनत. 
  

___________ 
  
राज्य शासनाच्या ननिषाांची पुतहता िरणाऱ या उद्योजिाांना प्रोत्साहन समळाव ेयासाठी समभाग 

ननधीमधून (इजक्वटी र्ां ड) लघ ूव मध्यम उद्योगात गुांतवणूि िरण्याचा शासनाच्या 
ववचाराधीन असलेला प्रथताव 

  

(३१)  १२७३१७ (०४-१२-२०१८) श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा), डॉ.राहूल पाटील (परभणी), 
श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाह), श्री.नारायण पाटील (िरमाळा), श्री.वैभव नाईि (िुडाळ) :   
सन्माननीय उद्योग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रााय ाासनाच्या िनकषाींची पुतहता करणाऱ या ्द्योगाींना ानअरँाजारातून भाीं वल 
्भारताींना मनत र्वावी ेणण ्द्योजकाींना प्रोत्सान ममळावन यासाठी समभाग िनधीमधून 
(इलव्ी फीं  ) लघू व मध्यम ्द्योगात गुींतवणूक करण्याचा प्रस्ताव ाासनाच्या पवचाराधीन 
ेन, न खरन ेन काय, 
(२) असल्यास, या प्रस्तावातील योजननचा समावना राायाच्या नवीन औद्योधिकगक धोरणात 
करण्यात यनणार ेन काय, 
(३) असल्यास, सनर प्रकरणी ाासनानन कोणती कायहवाी कन ली वा करण्यात यनत ेन, 
(४) नसल्यास, पवलींँाची कारणन काय ेनत ? 
  
श्री. सुभाष देसाई (१२-०२-२०१९) : (१), (२), (३) व (४) नवीन औद्योधिकगक धोरण 
ेखणीसींनभाहत सवह Stakeholders समवनत रााय ाासनाची चचाह / पवचारपविनमय सुरु ेन. 
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त्याचाच एक भाग म्णून लघ ु व मध्यम ्द्योजकाींना भाीं वल ्भारणी करताना ानअर 
ँाजारातून मनत र्वावी यासाठी प्रोत्सान ननणनँाँत प्रस्तावाची तपासणी ्द्योग 
सींचालनालयाक न सुरु ेन. 

___________ 
  

खाजगी ववनाअनुदाननत व िायम ववनाअनुदाननत शैक्षणणि सांथिाांमध्ये र्वयावसानयि 
अभ्यासक्रमाांसाठी शैक्षणणि शुल्हिाच्या प्रनतपुतीची योजना पूवहवत सरुु ठेवण्याबाबत 

  

(३२)  १२७९५८ (०४-१२-२०१८).   श्री.छगन भुजबळ (येवला), श्री.हदलीप वळस-ेपाटील 
(आांबेगाव), श्री.जयांत पाटील (इथलामपूर), श्री.जजतेंद्र आर्वहाड (मुांब्रा िळवा) :   सन्माननीय 
सामाजजि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) खाजगी पवनाअनुनािनत व कायम पवनाअनुनािनत ाैक्षणणक सींस्थाींमध्यन र्वयावसाियक 
अ्यासक्रमाींसाठी ाैक्षणणक वषह २०१९-२० मध्यन वा त्यानींतर प्रवना घनणाऱया मागासवगीय 
पवद्यार्थयांना ाैक्षणणक ाुल्काच्या प्रितपुतीची योजना पूवहवत सुरु ठनवण्याची मागणी 
लोकप्रितिनधीींनी िननाींक २५ जून, २०१८ रोजी वा त्यासमुारास मा.मुख्यमींत्री याींचनक न मागणी 
कन लनली ेन, न खरन ेन काय, 
(२) असल्यास, सनर मागणीच्या अनुषींगानन  ाासनानन कोणती कायहवाी कन ली वा करण्यात 
यनत ेन, 
(३) नसल्यास, पवलींँाची कारणन काय ? 
  
 श्री. राजिुमार बडोले (२१-०२-२०१९) : (१) नाी 
(२) प्रश्न ्द्् ावत नाी. 
(३) प्रश्न ्द्् ावत नाी. 
  

___________ 
   

तुरांबे (ता.राधानगरी, जज.िोल्हहापूर) येिे सहिारी तत्वावर जजजामाता  
िो-ऑपरेहटर्वह रुग्णालय सुरु िरण्याबाबत 

  

(३३)  १२८९९३ (०४-१२-२०१८).   श्री.हसन मुश्रीर् (िागल), श्रीमती सांध् यादेवी देसाई-िुपेिर 
(चांदगड), श्री.जजतेंद्र आर्वहाड (मुांब्रा िळवा) :   सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) तुरींँन (ता.राधानगरी, लज.कोल्ापूर) यनथन सकारी तत्वावर लजजामाता को-ऑपरनि्र्व 
रुग्णालय सुरु करण्याची घोषणा मान जाननवारी, २०१८ मध्यन वा त्यानरम्यान करण्यात ेली 
ेन, न खरन ेन काय, 
(२) असल्यास, या रुग्णालयाच्या ँाींधकामास सुरुवात करण्याँाँत ाासनानन कोणती कायहवाी 
कन ली वा करण्यात यनत ेन, 
(३) नसल्यास, पवलींँाची कारणन काय ेनत ? 
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श्री. सुभाष देशमखु (१६-०२-२०१९) : (१) न खरन नाी. 
(२) प्रश्न ्द्् ावत नाी. 
(३) प्रश्न ्द्् ावत  नाी. 
  

___________ 
 

अमरावती जजल्ह्यात पारधी घरिूल योजने अांतगहत समळणारी रक्िम  
घरिुल लाभार्थयाांना मथटरद्वारे िाढता येत नसल्हयाबाबत 

  

(३४)  १२९८९९ (०५-१२-२०१८).   प्रा.ववरेंद्र जगताप (धामणगाव रेल्हवे)  सन्माननीय आहदवासी 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अमरावती लजल््यात पारधी घरकूल योजननतींगहत ममळणारी रकम घरकुल लाभार्थयांना  
मस््रद्वारन काढता यनत नसल्यानन सींँींधिकधत लाभार्थयांवर अन्याय ोत असल्याचन मान मन, २०१८ 
मध्यन वा त्या सुमारास िननाहनास ेलन ेन, न खरन ेन काय, 
(२) असल्यास, याँाँत स्थािनक लोकप्रितिनधीींनी  मस््रद्वारन रकम ननण्याँाँत मा. प्रधान 
सधिकचव, ेिनवासी पवकास पवभाग याींना िन. ८ मन, २०१८ रोजीच्या पत्राींनुसार कळपवलन 
असल्याचन िननाहनास ेलन ेन, न ी खरन ेन काय, 
(३) असल्यास, याँाँत ाासनानन कोणती कायहवाी कन ली व करण्यात यनत ेन, 
(४) नसल्यास, पवलींँाची कारणन काय ेनत ? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (१८-०२-२०१९) : (१) (२) व (३). पींचायत सममती धामणगाींव अींतगहत मन 
२०१८ व त्यासमुारास पारधी ेवास घरकुल योजनन अींतगहत मस््र काढण्यास ताींबत्रक अ चण 
िनमाहण झाली ोती. परींत ु ताींबत्रक अ चण सो पवण्यात ेली असून सद्य:लस्थतीत पारधी 
ेवास घरकुल योजननतील लाभार्थयांचन जनरीपत्रक िनयममत िनगहममत ोत ेनत. 
(४)  प्रश्न ्द्दभवत नाी. 

__________ 

 
नासशि जजल्ह्यातील आहदवासी ववद्यािी सशष्ट्यवतृ्ती पासून वांधचत असल्हयाबाबत 

 (३५)  १२९९६८ (०४-१२-२०१८).   श्री.पांिज भुजबळ (नाांदगाव) :   सन्माननीय आहदवासी 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ेिनवासी पवकास पवभागातफदेश  पवद्यार्थयाचंी ााळनतील ्पलस्थती वाढावी व अनुसूधिकचत 
जमातीतील पवद्यार्थयांना ाैक्षणणक खचह भागपवण्यासाठी सुवणहमोत्सवी ेिनवासी पूवह 
माध्यममक माषयवतृ्ती योजननतींगहत माषयवतृ्ती ममळण्यापासून नामाक लजल््यातील सुमारन एक 
लाखाून अधिकधक ेिनवासी पवद्याथी मागील चार वषांपासून वींधिकचत ेनत, न खरन ेन काय, 
(२) असल्यास, या सींनभाहत ाासनानन चौकाी कन ली ेन काय, चौकाीत काय ेढळून ेलनलन 
ेन, 
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(३) असल्यास, चौकाी अवालानुसार नामाक लजल््यातील ेिनवासी पवद्यार्थयांना ्परोत 
योजनन अींतगहत माषयवतृ्ती ननणनँाँत ाासनानन कोणती कायहवाी कन ली वा करण्यात यनत ेन, 
(४)  नसल्यास, पवलींँाची कारणन काय ेनत ? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (१८-०२-२०१९) : (१) न अींात: खरन ेन. 
     सुवणह मोत्सवी पूवह माध्यममक माषयवतृ्ती योजना सन २०१५-१६ या ाैक्षणणक 
वषाहपासून ऑनलाईन पध्नतीनन ई पवकास या सींगणक प्रणालीद्वारन राँपवण्यात यनत ोती.  
सनर प्रणालीला ताींबत्रक अ चणी ्नभवल्या ोत्या. त्यामळुन, नामाक लजल्यातील ेिनवासी 
पवद्यार्थयांना या योजनेंतगहत वनळनवर माषयवतृ्ती अना करता ेली नाी. परींत ुसनर योजना 
ेता ग्रामपवकास पवभागाक न स्ताींतरीत कन ली ेन. 
(२) व (३) सुवणह मोत्सवी माषयवतृ्ती योजननचन सवाहधिकधक लाभाथी न लजल्ा पररषननच्या 
ााळाींतील असतात यामुळन पवद्यार्थयांना माषयवतृ्ती अना करण्याची प्रकक्रया अधिकधक गतीमान 
करण्यासाठी सनर योजना ग्राम पवकास पवभागाक न िननाींक १७.४.२०१८ रोजीच्या ाासन 
िनणहयान्वयन स्ताींतरीत करण्यात ेलनली ेन.  तसनच ाासन पत्र क्रमाींक 
माषयव२ृ०१८/प्र.क्र.१४/कायाह-१२, िननाींक १५.१.२०१८ अन्वयन मुख्य कायहकारी अधिकधकारी, लजल्ा 
पररषन, नामाक याींच्यास्तरावरुन सनरची योजना राँपवण्याचन िननदेशा ननवून कायहपध्नती ठरवून 
ननण्यात ेलनली ेन. 
    सन २०१५-१६, २०१६-१७ व २०१७-१८ या वषाहसाठी ाया पवद्यार्थयांचन अजांची ऑनलाईन 
नदवनणी करणन ाय झालन नाी अाा पवद्यार्थयांचन प्रस्ताव ऑफ लाईन पध्नतीनन मींजूर करुन 
लजल्ा पररषन, नामाक याींच्या माफह त माषयवतृ्तीच्या लाभाच्या रकमा पवद्यार्थयांच्या ँकक 
खात्यात जमा करण्यात ेल्या ेनत.  
    सन २०१५-१६ मध्यन २,७३,३११ व सन २०१६-१७ मध्यन २,२८,४६८ पवद्यार्थयांना 
माषयवतृ्तीचा लाभ िनला.  या करीता सन २०१७-१८ मध्यन रुपयन १६९३.५० लाख व सन २०१८ 
मध्यन रुपयन १८००.०० लाख लजल्ा पररषन, नामाक याींचनक न वगह कन लन ेनत.  माक्षणाधिकधकारी 
(प्राथममक), लजल्ा पररषन, नामाक याींचनमाफह त पवद्यार्थयानंा माषयवतृ्ती पवतरणाची कायहवाी 
सुरु ेन. 
(४) प्रश्न ्नभवत नाी. 
  __________ 
  

आहदवासी ववद्यार्थयाांना (जज.चांद्रपूर) येिील वसतीगहृात प्रवशे समळत नसल्हयाबाबत. 
  

(३६)  १३०६६४ (०६-१२-२०१८).   श्री.बांटी भाांगडडया (धचमूर) :   सन्माननीय आहदवासी 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ेिनवासी पवद्यार्थयांना माक्षणासाठी चींद्रपूर व अन्य लजल््याच्या मुख्यालयी िनवास 
र्वयवस्था म्णून ाासनानन सुरु कन लनल्या वसितगृात ेिनवासी पवद्यार्थयांनाच प्रवना ममळत 
नसल्याची ँाँ िननाींक १० सप् न्ँर, २०१८ रोजी वा त्या सुमारास ्घ कीस ेली, न खरन ेन 
काय, 
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(२) असल्यास, ाासनाची ँुताींा वसितगृन भाड्याच्या इमारतीत असून तनथन पवद्यार्थयांना 
जागा अपुरी प त असल्यानन ग्रामीण व ेिनवासी पवद्यार्थयांना प्रवना ममळत नाी, न ी खरन 
ेन काय, 
(३) असल्यास, सनर ेिनवासी पवद्यार्थयांना वसितगृात िनवास र्वयवस्था ्पलब्ध ोत 
नसल्यानन त्याींच्या ्च्च माक्षणावर पररणाम ोत असून प्रवना प्सींख्यनपनक्ष्या अधिकधक ेिनवासी 
पवद्यार्थयांचन अजह प्राप्त ोत ेनत मात्र जागनच्या कमतरतनमुळन प्रवना नाकारला जात ेन, न 
ी खरन ेन काय, 
(४) असल्यास, ाासनानन याची चौकाी कन ली ेन काय, त्यानसुार  वसितगृात ेिनवासी 
पवद्यार्थयांनाच प्रवना ममळण्याँाँत ाासनानन कोणती कायहवाी कन ली वा करण्यात यनत ेन, 
(५) नसल्यास, पवलींँची कारणन काय ेनत? 

 श्री. ववष्ट् णु सवरा (१८-०२-२०१९) : (१) न खरन नाी. 
(२) न खरन नाी. 
   राायात अनुसूधिकचत जमातीच्या पवद्यार्थयांकरीता ४९१ वसतीगृन असून त्यापैकी ३१८ 
वसतीगृन ी भा याच्या इमारतीमध्यन कायहरत ेनत.  तथापप, सनर वसतीगृाींच्या मींजूर 
पवद्याथी क्षमतन एवढया अनुसूधिकचत जमातीच्या पवद्यार्थयांना िनयमानुसार वसतीगृाींमध्यन प्रवना 
िनला जातो.  
(३)  न खरन नाी. 
   ेिनवासी पवकास पवभागाअींतगहत एकूण ४९१ वसतीगृ कायहरत असून वसतीगृामधील 
पवद्यार्थयांची क्षमता ५८,४९५ इतकी ेन. सन २०१८-१९ या ाैक्षणणक वषाहमध्यन एकूण ५४२६७ 
पवद्यार्थयांना वसतीगृात प्रवना ननण्यात ेलनला ेन. 
   ाया पवद्यार्थयांना वसितगृात प्रवना ममळाला नाी अाा पवद्यार्थयांकरीता पीं ीत िनननयाळ 
्पाध्याय स्वयम ् योजननर्वनारन िनवासाची, ेाराची तसनच ाैक्षणणक साित्य खरननी 
करण्याकरीता अथहसाय्य करण्यात यनतन. 
(४) व (५) प्रश्न ्नभवत नाी. 
  

___________ 
  

हहांगोली जजल्ह्यातील पाणी पुरवठा ववभागातील ररक्त पदे भरण्याबाबत 
  

(३७)  १३०७४८ (२९-१२-२०१८).   श्री.तानाजी मुटिुले (हहांगोली) :   सन्माननीय पाणीपुरवठा 
व थवच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  िींगोली लजल््यातील पाणी पुरवठा पवभागातील  २२ मींजरू पनाींपैकी १६ पनन ररत 
असल्यानन यनथील अननक पाणीपुरवठा योजना प्रलींबँत असल्याचन मान जुल,ै २०१८ मध्यन वा 
त्यानरम्यान िननाहनास ेलन ेन, न खरन ेन काय, 
(२)  असल्यास, यामुळन लजल््यातील नागररकाींना पाण्यासाठी कायम भ्कीं ती करावी लागत 
असून लजल््यात पाणी ी्ंचाई िनमाहण झाली ेन, न ी खरन ेन काय, 
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(३) असल्यास,  याँाँत ाासनानन चौकाी कन ली ेन काय, चौकाीत काय ेढळून ेलन व 
त्यानुसार कोणती कायहवाी कन ली वा करण्यात यनत ेन, 
(४) नसल्यास, पवलींँाची कारणन काय ेनत ? 
 
श्री. बबनराव लोणीिर (२२-०२-२०१९) : (१) न खरन नाी, िींगोली लजल्यातील पाणी पुरवठा 
पवभागातील मींजूर ९१ पनाींपैकी ५५ पनन भरलनली ेनत.  ग्रामीण पाणी पुरवठा पवभाग, लजल्ा 
पररषन, िींगोली, राषरीय ग्रामीण पनयजल कायहक्रमाींतगहत एकूण १२९ नळ पाणी पुरवठा योजना 
असून त्यापकैी मान ऑ्ोँर, २०१८ अखनर ३२ योजना अींितम करण्यात ेल्या ेनत व 
्वहररत ९७ योजना ३१ माचह २०१९ पयहन्त पूणह करण्याचन िनयोजन ेन. तसनच राषरीय ग्रामीण 
पनयजल कायहक्रमाींतगहत सन २०१८-१९ कररता एकूण ८७ योजनाींची कामन मींजूर असून ररत 
पनाींमुळन पाणी पुरवठा योजना प्रलींबँत नाी.  ररत पनन भरण्याची कायहवाी ननखील सुरु ेन. 
(२) न खरन नाी, 
(३) व (४)  प्रश्न ्द्् ावत नाी.   
  ___________ 
 

बोईसर (ता.जज.पालघर) येिे दवूषत पाणीपुरवठा होत असल्हयाबाबत 
  

(३८)  १३१६८८ (१०-१२-२०१८).  श्री.ववलास तरे (बोईसर), श्री.क्षक्षतीज ठािूर (नालासोपारा), 
श्री.हहतेंद्र ठािूर (वसई) :   सन्माननीय पाणीपुरवठा व थवच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) ँोईसर (ता.लज.पालघर) यनथील ओम साई नगर, ेनींनी नगर व ेनाह नगर पररसरातील 
नागररकाींना मातीममधिकश्रत नपूषत पाण्याचा पुरवठा ोत असून पाच तन सा िनवसाे  
पाणीपुरवठा ोत असल्याचन मान ऑगस््, २०१८ च्या नसुऱया पींधरवड्यात िननाहनास ेलन 
ेन,  न खरन ेन काय, 
(२) असल्यास, नपुषत पाण्यामुळन यनथील नागररकाींच्या ेरोग्यावर पवपरीत पररणाम ोत ेन,  
न ी खरन ेन काय, 
(३) असल्यास, याँाँत ाासनानन चौकाी कन ली ेन काय, त्यात काय ेढळून ेलन व 
त्यानुषींगानन कोणती कायहवाी कन ली वा करण्यात यनत ेन, 
(४) नसल्यास, पवलींँाची कारणन काय ेनत ? 

 श्री. बबनराव लोणीिर (१४-०२-२०१९) : (१) न अींात: खरन ेन. 

   सनर पररसर ा ँोईसर (ता.लज.पालघर) जवळील सरावली या   ग्रामपींचायतीत यनत असून 
यनथील पाईप लाईन मान  ऑगस््, २०१८ मध्यन नानरुूस्त झाली ोती. पररणामी या पररसरात 
एक िनवस मातीममधिकश्रत व गढूळ पाणीपुरवठा झाला ोता. 
(२) व (३) त्याकाळात ग्रामपींचायती माफह त मन ीलोरचन वा्प ग्रामस्थाींना करण्यात ेलन ोतन. 
सनर पाईपलाईनची नरुूस्ती करून त्वरीत पाणी पुरवठा सुरळीत कन ला ेन. अप-ुया पाणी 
पुरवठ्यावर ्पाययोजना म्णून नवीन नोन सा इींची नळ जो ण्या मींजूर झाल्या ेनत. 
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      मुख्य कायहकारी अधिकधकारी याींच्याक ून प्राप्त अवालानुसार सरावली ग्रामपींचायत 
क्षनत्रातील नागररकाींच्या ेरोग्यावर कोणत्याी  प्रकारचा  पवपरीत पररणाम  झालनला नाी. 
(४) प्रश्न ्द्दभवत  नाी. 
  

  ___________ 
  

पुणे, मुळा-मुठा नदीच्या पाण्यात घाति जीवाणू आढळून आल्हयाबाबत 
  

(३९)  १३१८५४ (०६-१२-२०१८).  श्री.सभमराव तापिीर (खडिवासला) :   सन्माननीय पयाहवरण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणन, मुळा-मुठा ननी िनवसेंिनवस घातक जीवाणूींचन (ँॅ न्ररया) ्गमस्थान ठरत असून 
सींाोधकाींना मुळा-मुठा ननीच्या पाण्यात सुमारन पींचवीस प्रकारचन घातक जीवाणू ेढळलन असून 
यातील ँुतनक जीवाणू न कोणत्याी प्रितजैपवकाींना प्रितसान ननत (अक्ी रनणझस् ी्ं्) नसल्याचन 
मान ऑ्दवँर, २०१८ मध्यन वा त्यानरम्यान िननाहनास ेलन ेन, न खरन ेन काय, 
(२) तसनच सन २०१६ पासनू ारातील सींाोधकाींनी या पवषयावर सींाोधन कन लन असून या 
सींाोधनात ननीच्या ्गमाच्या जवळच्या पररसरातील पाणी ेणण ारातील पाणी याींच्या 
गुणवत्तनमध्यन तफावत असल्याचन ेढळून ेलन ेन, न ी खरन ेन काय, 
(३) असल्यास, घातक जीवाणूींमळुन रोगाींची तीव्रता वाढून त्वचा, श्वसनाचन व मूत्रपवकाराींचन 
प्रमाण वाढण्याची ायता िनमाहण झाली ेन, न ी खरन ेन काय, 
(४) असल्यास, ्परोत प्रकरणी ाासनानन चौकाी कन ली ेन, त्यात काय ेढळून ेलन व 
त्यानुसार कोणती कायहवाी कन ली वा करण्यात यनत ेन, 
(५) नसल्यास,  पवलींँाची कारणन काय ेनत ? 
 

श्री. रामदास िदम (०१-०२-२०१९) : (१) याँाँतचा ाोध िनँींध इीं्रनॅानल जरनल ऑफ 
एन्र्वॉरमें्ल ररसचह ॲण्  पलब्लक नल्थ याींनी त्याींच्या सींकन तस्थळावर जून, २०१८ मध्यन 
प्रमसध्न कन ला ोता. 

(२) अींात: खरन ेन. 
(३) अींात: खरन ेन. 
(४) राषरीय ननी सींवधहन योजननतींगहत मुळा- मुठा ननी सींवधहनाकररता पुणन मानगरपामलकन स 
रु. ९९०.२६ को्ीची योजना कें द्र ाासनानन मींजूर कन ली ेन. या योजननतींगहत मुळा- मुठा 
ननीमध्यन ममसळणाऱया साीं पाण्यावर प्रकक्रया करण्याकररता ११ साीं पाणी प्रक्रीया सयींत्रणा 
्भारणन पुणन मानगरपामलकन च्यावतीनन प्रस्तापवत ेन. 
(५) प्रश्न ्द्् ावत नाी. 
  

___________ 
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िोरची (जज. गडधचरोली) येिील मसेली शासिीय आहदवासी वसनतगहृातील  

प्रलांबीत असलेली िाम ेपूणह िरण्याबाबत 
  

(४०)  १३१९०४ (०६-१२-२०१८).   श्री.सांजय पुराम (आमगाव) :   सन्माननीय आहदवासी 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोरची (लज. ग धिकचरोली) यनथील ेिनवासीींच्या मलुा-मुलीींना राण्यासाठी मसनली यनथन 
ेिनवासी पवभागानन रुपयन तीन को्ी खचह करुन ाासकीय वसितगृाची इमारत ँाींधली असून 
गनल्या चार वषांचा कालावधी ्ल्ूनी इमारतीचन काम अपूणह असल्याचन िननाींक १ ऑ्ोँर, 
२०१८ रोजी वा त्यासमुारास मा. ेिनवासी पवकास मींत्री याींच्या िननाहनास ेणण्यात ेलन 
ेन, न खरन ेन काय, 
(२) असल्यास, सनर ेिनवासी मुलाींच्या वसितगृात अद्याप पवद्युत जो णी, पपण्याच्या 
पाण्याची व प्रलींबँत असलनली कामन सुरू करण्याँाँत ाासनानन कोणती कायहवाी कन ली वा 
करण्यात यनत ेन, 
(३) असल्यास, सनरचन वसितगृाचन काम पूणह करून ककती कालावधीत सुरू करण्यात यनणार 
ेन, 
(४) नसल्यास, पवलींँाची कारणन काय ेनत ? 

श्री. ववष्ट् णु सवरा (२०-०२-२०१९) : (१) न खरन ेन. 
(२) (३) व (४) ग धिकचरोली लजल्ायातील कोरची तालुयात मसनली यनथन ेिनवासी मलुाींकररता 
ाासकीय वस्तीगृ क्षमता ७५ व ेिनवासी मलुीींकररता ाासकीय वस्तीगृ क्षमता ७५ अाी 
नोन स्वतींत्र वस्तीगृन ँाींधण्यात ेलनली ेनत. ेिनवासी मलुीींचन वस्तीगृाचन स्थापत्य 
ँाींधकाम व अींतगहत पवद्युतीकरणाचन कामाचन कायहरींभ ेनना िन. २२.०२.२०१६ मध्यन ननण्यात 
ेलन ोतन व सनर काम माचह, २०१७ मध्यन पूणह करण्यात ेलन ेन. ेिनवासी मुलाींच्या 
वस्तीगृाचन स्थापत्य ँाींधकाम व अींतगहत पवद्युतीकरणाचन कामाचन कायहरींभ ेनना 
िन.२२.०२.२०१६ मध्यन ननण्यात ेलन ोतन,सद्यलस्थतीत ककरकोळ काम वगळता स्थापत्य काम 
९० ्कन  पुणह झालन असून, पवद्युत जो णीचन काम सावहजिनक ँाींधकाम (पवद्युत) ्पपवभाग, 
ग धिकचरोली याींच्याक ून प्रगतीत ेन. तसनच पपण्याच्या पाण्याची व माल्लक रािलनली प्रलींबँत 
कामन (नरवाजन, णख या) इ. करण्याकररता व ्वहररत ननखभाल नरुुस्तीकररता सावहजिनक 
ँाींधकाम (ेिनवासी) पवभाग, चींद्रपूर याींचनक ून सुधाररत प्राासकीय मान्यतनँाँतचन 
अींनाजपत्रक तयार करणनची कायहवाी सुरु ेन. 
  

___________ 
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टांचाईग्रथत जजल्ह्यामध्ये जजल्हहा पररषद व नगरवविास ववभागामार्ह त िरण्यात आलेल्हया 

तात्पुरत्या पुरि पाणी पुरवठा योजनेमध्ये झालेला गैरर्वयवहार 
  

(४१)  १३२११४ (१०-१२-२०१८).   श्री.बाळासाहेब मुरिुटे (नेवासा) :   सन्माननीय पाणीपुरवठा 
व थवच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ी्ंचाईग्रस्त लजल््यामध्यन लजल्ा पररषन व नगरपवकास पवभागामाफह त करण्यात ेलनल्या 
तात्पुरत्या पुरक पाणी पुरवठा योजननची भीं ार प ताळणी न करता ी्ंचाईचा कालावधी 
सींपल्यावर पाईप व मो्ारीची पवल्वनवा् लावून गैरर्वयवार कन ला जातो, न खरन ेन काय, 
(२) असल्यास,या प्रकरणी ाासनानन चौकाी कन ली ेन काय व त्यात काय ेढळून ेलन, 
(३) असल्यास, त्यानुसार ाासनानन कोणती कायहवाी कन ली वा करण्यात यनत ेन, 
(४) नसल्यास, पवलींँाची कारणन काय ेनत ? 
  
श्री. बबनराव लोणीिर (१३-०२-२०१९) : (१) व (२) अाी ँाँ िननाहनास ेलनली नाी.  
त्यामुळन चौकाी करण्याचा प्रश्न ्द्् ावत  नाी.  
(३) याँाँत सवह लजल्याींक ून अवाल मागपवण्यात ेला असून त्याींचा अवाल प्राप्त 
झाल्यानींतर ्धिकचत कायहवाी करण्यात यनईल.  
(४) प्रश्न ्द्् ावत नाी.  

___________ 
  

सोलापूर जजल्हहयातील वथत्रोदयोग िारखान्यातील आयात वथतूांच्या  
दरवाढीमुळे उद्योग सांिटात आल्हयाबाबत 

  

(४२)  १३२५३७ (०६-१२-२०१८).   िुमारी प्रणणती सशांदे (सोलापूर शहर मध्य) : सन्माननीय 
वथ त्रोद्योग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राायात रुपयाची घसरण झाल्यामुळन सोलापूर लजल्यातील वस्त्रोनयोग कारखान्यातील 
ेयात वस्तूींचन नर वाढल्यामुळन न ्नयोग सींक्ात ेलन असल्याचन मान सप् े्ंँर २०१८ मध्यन 
वा त्यानरम्यान िननाहनास ेलन ेन, न खरन ेन काय 
(२) असल्यास, सोलापूर लजल्यातील सींक्ात साप लनल्या ्द्योगाींना साय्य ममळण्याँाँत 
ाासनानन कोणती कायहवाी कन ली वा करण्यात यनत ेन 
(३) नसल्यास, पवलींँाची कारणन काय ेनत ? 
  
श्री. सुभाष देशमखु (०८-०२-२०१९) : (१),  (२) व (३) रुपयाचन मुल्य घसरण झाल्यामळुन 
ेयात वस्तूवरील नरामध्यन वाढ झाली ेन. पररणामी वस्त्रोद्योगाींना ेयात यींत्रसामुग्रीवर 
जाना रकम खचह करावी लागली. 
     ेींतरराषरीय चलनात ोणाऱया चढ्तारामुळन रुपयाचन अवमुल्यन झालनलन ेन. यावरील 
िनयींत्रण रााय ाासनाच्या अखत्याररत नाी. 
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      राायातील वस्त्रोद्योगाींना प्रोत्सान ननण्यासाठी ाासन िनणहय िन. १५.०२.२०१८ अन्वयन 
वस्त्रोद्योग धोरण २०१८-२३ जाीर करण्यात ेलन ेन. 
तसनच वस्रोद्योगाच्या पवकासासाठी खालील अन्य योजना सुरू कन ल्या ेनत. 
(१) ाासन िनणहय िन.०५/१२/२०१७ नुसार राायातील साध्या यींत्रमागाींना त्याींनी घनतलनल्या 
कजाहवरील र्वयाजात ५ ्कन  अनुनान ५ वषाहसाठी ननण्यात यनतन. 
(२) ाासन िनणहय िन. ११/०१/२०१७ नुसार सकारी सुतगीरण्याींना प्रतीचाती रू.३०००/- कजह 
घनतल्यास त्य़ावरील १२% र्वयाज अनुनान ५ वषाहसाठी ननण्यात यनतन. 
(३) ाासन िनणहय िन. ०६/०६/२०१८ नुसार साध्या यींत्रमागाचा नजाह वाढपवण्यासाठी अथहसाय्य 
ननण्यात यनतन.  
(४)  ाासन िनणहय  िन. २१.१२.२०१८ नुसार राायातील वस्त्रोद्योगाींना वीज सवलत  लागू 
कन ली ेन. 
(५) ाासन िनणहय िन. १६.०१.२०१९ नुसार वस्त्रोद्योग प्रकल्पाींना भाीं वली अनुनान ननण्याची 
योजना लागू कन ली ेन. 
  

___________ 
  

अांबाडी (ता.सभवांडी, जज.ठाणे) येिील ओमिार ग्रामीण त्रबगरशेती सहिारी  
पतसांथिा मयाहहदत या सांथिेत झालेला गैरर्वयवहार 

  

(४३)  १३२५५७ (०४-१२-२०१८).   श्री.जयप्रिाश मुांदडा (बसमत) : सन्माननीय सहिार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अींँा ी (ता.मभवीं ी, लज.ठाणन) यनथील ओमकार ग्रामीण बँगरानती सकारी पतसींस्था 
मयाहिनत, या सींस्थनत मोठ्या प्रमाणात गैरर्वयवार झाला असल्याचन मान फन ब्रुवारी, २०१८ मध्यन 
वा त्यानरम्यान िननाहनास ेलन न खरन ेन काय, 
(२) असल्यास, ्त सींस्थनत मोठ्या प्रमाणात गैरर्वयवार असल्यानन गत १७ वषाहत वापषहक 
सवहसाधारण सभा ँोलावली नाी न ी खरन ेन काय, 
(३) असल्यास, सनर प्रकरणी ाासनानन चौकाी कन ली ेन काय, चौकाीत काय िनषपन्न झालन 
व तद्नुसार नोषीींवर ाासनानन कोणती कारवाई कन ली वा करण्यात यनत ेन, 
(४) नसल्यास, पवलींँाची कारणन काय ेनत ? 
  
श्री. सुभाष देशमखु (२५-०१-२०१९) : (१) नाी.        
(२) नाी. 
    सींस्थनच्या नदवनवीवरुन सींस्थननन मागील १७ वषाहत नरवषी वापषहक सवहसाधारण सभा 
घनतलनल्या िनसून यनतात.  
(३) सींस्थनच्या सभासनाींनी गैरर्वयवाराँाँत कन लनल्या तक्रारीच्या अनुषींगानन माराषर सकारी 
सींस्था अधिकधिनयम, १९६० च्या कलम ८३ अन्वयन चौकाी करण्यासाठी सायक िनँींधक, 
सकारी सींस्था, मभवीं ी याींनी िननाींक २५.१०.२०१७ रोजीच्या ेननाान्वयन प्राधिकधकृत 
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अधिकधकाऱयाची िनयुती कन ली. कलम ८३ च्या अवालाच्या अनुषींगानन अधिकधिनयमाच्या कलम ८८ 
अन्वयन चौकाी करण्यासाठी श्री.ेर.कन . भास्कर, सायक िनँींधक, सकारी सींस्था, मुरँा  
याींची िनयुती करण्यात ेली. प्राधिकधकृत अधिकधकाऱयाींच्या चौकाी अवालामध्यन सींस्थनचन 
कोणत्याी प्रकारचन नुकसान झालन नसल्यानन कोणावरी जँाँनारी िनलश्चत करण्यात ेली 
नाी. 
(४) प्रश्न ्द्् ावत नाी 
  

___________ 
  

राज्यातील अनुसूधचत जाती, भटक्या जमाती व इतर मागासवगह या  
प्रवगाहतील ववद्यार्थयाांना सशष्ट्यवतृ्ती समळण्याबाबत 

  

(४४)  १३२६१५ (०६-१२-२०१८).   श्री.राहूल िुल (दौंड) :  सन्माननीय ववशेष सहाय्य मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राायातील अनुसूधिकचत जाती, भ्या जमाती व इतर मागासवगह या मागास प्रवगाहतील 
पवद्यार्थयांना गनल्या नोन वषाहपासनू माषयवतृ्ती ममळालनली नाी न ी खरन ेन काय, 
(२) असल्यास, त्यामुळन या पवद्यार्थयांची ाैक्षणणक गैरसोय ोत ेन न ी खरन ेन काय, 
(३) असल्यास, यामुळन ाासनानन िनधीची तरतून करुन या पवद्यार्थयांची थकीत माषयवतृ्ती 
त्याींना तात ीनन ननण्याँाँत कोणती कायहवाी कन ली ेन वा यनत ेन, 
(४) नसल्यास, पवलींँाची कारणन काय ेनत ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले (१६-०२-२०१९) : (१) न खरन नाी. 
(२) न खरन नाी.  
(३) प्रश्न ्द्् ावत नाी.  
(४) प्रश्न ्द्् ावत नाी. 
  

___________ 
  

श्रीगोंदा (जज.अहमदनगर) तालुक्यातील लोणीर्वयांिनाि सेवा सांथितेील गैरर्वयवहाराबाबत 
  

(४५)  १३२६७० (०४-१२-२०१८).   श्री.सभुाष साबणे (देगलूर) :   सन्माननीय सहिार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) श्रीगदवना (लज.अमननगर) तालुयातील लोणीर्वयींकनाथ सनवा सींस्थनत जागा खरननी करताना 
एकाच जागनची नोन वनळा खरननी व पवक्री करण्यात ेली असनू यामध्यन लाखो रुपयाींचा 
गैरर्वयार करण्यात ेला असून, या सींस्थननन एका मयत र्वयतीच्या वारसनाराची नोन लाख 
रुपयाींच्या पवमा रकमनची अफरातफर करुन फसवणूक कन ल्याचन मान सप् े्ंँर, २०१८ मध्यन वा 
त्यानरम्यान िननाहनास ेलन न खरन ेन काय, 
(२) असल्यास, सनर प्रकरणाची ाासनानन सखोल चौकाी कन ली ेन काय, 
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(३) असल्यास, चौकाीत काय िनषपन्न झालन व त्यानुषींगानन सींँींधीत नोषीपवरुद्ध कारवाई 
करण्याँाँत तसनच मयत र्वयतीींच्या वारसनाराींना पवम्याची रकम ममळण्याँाँत ाासनानन 
कोणती कारवाई कन ली वा करण्यात यनत ेन, 
(४) नसल्यास, पवलींँाची कारणन काय ेनत ? 
 

श्री. सुभाष देशमखु (२०-०२-२०१९) : (१)  ोय. 
(२)  ोय. 
(३) (i) सींँींधिकधत सींस्था सधिकचवास िनलींबँत कन लन ेन. 
(ii)  जागा खरननीतील सींस्थनचन ेधिकथहक नकुसानँाँत सींस्थनस माराषर सकारी सींस्था 
अधिकधिनयम १९६० चन कलम ७९ अन्वयन सायक िनँींधक श्रीगदवना याींनी िननाींक १४/११/२०१८ 
अन्वयन िननदेशा िनलन ेनत. 
(iii)  सनर िननदेशाास अनसुरून सींस्थनच्या सींचालक मीं ळ व सधिकचव याींचनक ून िननाींक 
२६/१२/२०१८ रोजी मुद्दल ेणण र्वयाज असन एकूण रू.१,७५,०००/- रकमनची वसूली कन ली ेन. 
(iv)  पवमा रकम अपाराँाँत मयत र्वयतीच्या पत्नी याींना नोषीींपवरूध्न फौजनारी गुन्ा 
नाखल करण्याची परवानगी िनली ेन. 
(v)  सींँींधिकधत मिलनस िननाींक २६/०९/२०१८ रोजी सर्वयाज रकम रूपयन २,९५,५००/- ममळालन 
असून त्याींनी त्याँाँतचन प्रितज्ञाापत्र सानर कन लनलन ेन. 
(vi) सनर प्रकरणी नोषीींवर गुन्ा नाखल करण्यासाठी माराषर सकारी सींस्था अधिकधिनयम 
१९६० चन कलम १४६ अन्वयन प्रस्ताव लजल्ा ्पिनँींधक, सकारी सींस्था, अमननगर 
याींच्याक ून पवभागीय सिनँींधक, सकारी सींस्था, नामाक याींना िननाींक २२/११/२०१८ रोजी 
सानर कन ला असून त्याँाँत सुनावणी सुरू ेन. 
(४)  प्रश्न ्द्् ावत नाी. 
  

___________ 
  

िोरपना (जज.चांद्रपूर) तालुक्यातील आहदवासी सेवा सहिारी सांथिेत झालेला गैरर्वयवहार 
  

(४६)  १३२६८६ (०४-१२-२०१८).   अॅड.सांजय धोटे (राजूरा) :  सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोरपना (लज.चींद्रपूर) तालुयातील ेिनवासी सनवा सकारी सींस्थनतील गैरर्वयवार तसनच 
सींस्थनतील ग् सधिकचवाींँाँत अननक तक्रारी ेल्या ेनत न खरन ेन काय, 
(२) असल्यास, सन २०१५ तन २०१८ या कालावधीतील अींकन षण त्रु्ीच्या अननक तक्रारी 
िननाहनास ेल्या ेनत, न खरन ेन काय, 
(३) असल्यास, सनर प्रकरणातील िनवनननाच्या अनुषींगानन प्राप्त झालनल्या त्रु्ीींचन िनराकरण 
करण्याँाँत तसनच ेिनवासी भागातील कजह वा्प व ँोगस ७/१२ कजह अवा्प सींँींधिकधत 
तक्रारीँाँत ाासनानन चौकाी कन ली ेन काय, 
(४) असल्यास, चौकाीच्या अनुषींगानन ाासनानन कोणती कायहवाी कन ली वा करण्यात यनत ेन, 
(५) नसल्यास, पवलींँाची कारणन काय ेनत ? 
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श्री. सुभाष देशमखु (२०-०२-२०१९) : (१) ोय. 
(२) नाी. 
(३) व (४) ोय, चौकाी करण्यात ेली ेन. 
चींद्रपूर लजल््यातील कोरपना तालुयातील माथा सनवा सकारी सींस्था या सींस्थनच्या सधिकचवाींवर 
खालील तीन ेरोप ोतन. (१) िननाींक ०५/०४/२०१८ रोजीच्या र्वयवस्थापक मीं ळाच्या सभनची 
नो्ीस सींस्थनच्या सींचालकाींना िनली नसल्याँाँत, (२) सायक िनँींधक सकारी सींस्था 
ता.कोरपना याींनी िनलनल्या पत्रावर सधिकचवाींचा खुलासा समाधानकारक नसल्याँाँत,        
(३) सधिकचवाींनी ेिनवासी पवपवध कायहकारी सनवा सकारी सींस्था, माीं वा या सींस्थनचन 
पुनगहठन/रूपाींतर कजहवा्प करताना अननक ानतकऱयाींक ून पसैन वसूल कन लन. तथापप, त्याींनी 
सनरची रकम सींस्थनत जमा कन ली नाी. 
     या तीन ेरोपाींपकैी ेरोप क्रमाींक १ मसध्न झाला असून ेरोप क्रमाींक २ व ३ मसध्न 
झालन नसल्यामुळन सींँींधिकधत सधिकचवास ताकीन पत्र ननऊन ँनली करण्यात ेली ेन. 
(५) प्रश्न ्द्् ावत नाी. 
  

___________ 
  
ऊस हठांबिसाठी र्वयाजदरात सवलतीच्या योजनेला नाबाडहिडून ननधी उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 
  

(४७)  १३३१९४ (०६-१२-२०१८).   श्री.ववश्वजजत िदम (पलूस िडगेाव) :   सन्माननीय 
सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ऊस िठींँकसाठी र्वयाजनरात सवलतीच्या योजननला नाँा हक ून िनधी ्पलब्ध करुन 
ननण्याची मागणी ऊस ्त्पानक ानतक-याींनी ाासनाक न कन ली ेन, न खरन ेन काय, 
(२) असल्यास, ऊस िठींँक मसींचनला नाँा ह क ून िनधी ्पलब्ध करुन ननण्याँाँत ाासनानन 
कोणती कायहवाी कन ली वा करण्यात यनत ेन, 
(३) नसल्यास, पवलींँाची कारणन काय ेनत ? 
  
श्री. सुभाष देशमखु (१६-०२-२०१९) : (१) अाा प्रकारचन िनवननन ेढळून ेलन नाी. 
(२) ऊस िठींँक मसींचन योजननकरीता नाँा हक ून िनधीची तरतुन करणनँाँत साखर ेयुत 
कायाहलयानन िननाींक०५ फन ब्रुवारी, २०१८ च्या पत्रान्वयन माराषर रााय सकारी ँकक मल. मुींँई 
याींना कळपवलन ेन.  
सनर योजननअींतगहत ँककाींनी प्रथम ानतकऱयास कजह पुरवठा करून फन रकजह ्चल प्रस्ताव राषरीय 
ँककन स सानर करणनँाँत नाँा हनन कळपवलन ेन. 
(३) प्रश्न ्द्् ावत नाी. 
  

___________ 
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लातूर जजल्ह्यात ववांधन ववहहर अधधग्रहण प्रथताव प्रलांत्रबत असल्हयाबाबत 
 
(४८)  १३३६६६ (२९-१२-२०१८). श्री.त्र्यांबिराव सभसे (लातूर ग्रामीण), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील 
(सशडी), श्री.बसवराज पाटील (औसा), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.असमन पटेल 
(मुांबादेवी), श्री.अथलम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.िुणाल पाटील 
(धुळे ग्रामीण), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), प्रा.वषाह गायिवाड (धारावी), श्री.ववनायिराव 
जाधव-पाटील (अहमदपूर) : सन्माननीय पाणीपुरवठा व थवच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) लातूर लजल््यात चालूवषी अत्यल्प पजहन्यमान झाल्यानन साखरा व इतर अननक गावात 
पपण्याच्या पाण्याची पावसाळ्यात ी्ंचाई िनमाहण झाली असून ग्रामपींचायतीनन मान ऑगस््, 
२०१८ मध्यन वा त्यानरम्यान पाणी ी्ंचाई िनवारणासाठी पवींधन पवीर अधिकधग्रण करण्याँाँत 
ग् पवकास अधिकधकारी, पींचायत सममती लातूर याींच्याक न मागणी कन ली ेन, न खरन ेन 
काय,  
(२) असल्यास लातूर लजल््यात पाणी ी्ंचाई िनवारणासाठी ककती ग्रामपींचायतीनन पींचायत 
सममतीक न अधिकधग्रण मागणीचन प्रस्ताव सानर कन लन ेनत, त्यानुषींगानन पाणी ी्ंचाई 
िनवारणासाठी अधिकधग्रण प्रस्तावास मींजुरी ननण्याँाँत ाासन िनयमानुसार ककती कालावधी 
अपनक्षक्षत ेन तसनच सनर प्रस्तावास मींजुरी ननणन व पाणी ी्ंचाई िनवारण करण्याँाँत कोणती 
कायहवाी कन ली वा करण्यात यनत ेन, 
(३) नसल्यास, पवलींँाची कारणन काय ेनत ? 
 
श्री. बबनराव लोणीिर (१३-०२-२०१९) : (१) न खरन नाी. 
(२) लातूर लजल्यातील १६६ गावन/वा याींमधील पींचायत सममतीक न प्राप्त झालनल्या २४१ 
पवीर/पवींधन पवीर अधिकधग्रणाँाँतच्या प्रस्तावाींपकैी ९१ गावन/वा याींमधील ११४ पवीर/पवींधन 
पवीर अधिकधग्रणाँाँतच्या प्रस्तावाींस ्पपवभागीय अधिकधकारी याींच्या स्तरावर मींजूरी ननण्यात 
ेलनली ेन. 
    पवीर अधिकधग्रण प्रस्ताव मींजूरीसाठी िनलश्चत असा कालावधी िनलश्चत करण्यात ेलनला 
नाी. प्रस्तावाींच्या अनुषींगानन स्थळ पाणी अवाल व अन्य ँाँी तपासणी करुन िनयमानसुार 
ेवश्यकतननुसार लवकरात लवकर मींजूरी ननण्याची कायहवाी करण्यात यनतन. 
(३)  प्रश्न ्द्् ावत नाी. 
 

___________ 
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धचखलदरा व धारणी तालुक्यातील (जज.अमरावती) पांचायत ससमत्याांमध्ये  
पेसा िायद्याांतगहत िेलेल्हया साहहत्य खरेदीत झालेला गैरर्वयवहार  

 

(४९)  १३३८७३ (०७-१२-२०१८)  श्री.प्रभुदास सभलावेिर (मेळघाट) :  सन्माननीय आहदवासी 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) धिकचखलनरा व धारणी तालुयातील (लज. अमरावती) नोन्ी पींचायत सममत्याींमध्यन पनसा 
कायद्याींतगहत कन लनल्या साित्य खरननीत मोठया प्रमाणात गैरर्वयवार झाल्याची ँाँ मान जून, 
२०१८ च्या नसु-या ेठव यात वा त्यासमुारास  िननाहनास ेली ेन, न खरन ेन काय, 
(२) असल्यास, वापरात नसलनल्या साित्याची खरननी करुन को्यावधी रुपयाींचा गैरर्वयवार 
झाल्याचन ेढळून ेलन ेन, न ी खरन ेन काय, 
(३) असल्यास, ्त प्रकरणाची ाासनानन चौकाी कन ली ेन काय, चौकाीच्या अनुषींगानन 
सींँींधिकधताींवर ाासनानन कोणती कारवाई कन ली वा करण्यात यनत ेन, 
(४) नसल्यास, पवलींँाची कारणन काय ेनत ? 
 

श्री. ववष्ट् णु सवरा (१६-०१-२०१९) : (१) न खरन ेन. 
(२) व (३) लजल्ा पररषन अमरावती अींतगहत पींचायत सममती धारणी यनथील ६२ तसनच पींचायत 
सममती धिकचखलनरा यनथील ५२ अाा ११४ ग्रापींचायती मध्यन ५% थन् िनधी अींतगहत ाासन 
िनणहयातील िनकषाप्रमाणन माक्षण, ेरोग्य व स्वच्छता या ँाँीींवर सन २०१६-१७ या 
कालावधीत ग्रापींचायतीींमाफह त िनधी खचह करण्यात ेला ोता. सनर िनधीमधुन 
ग्रामपींचायतीद्वारन गावाकररता ेर.ओ. ममान, एल.ई. ी. पथिनवन तसनच ााळनतील मलुाींकररता 
ई-लनींग सुपवधा, प्रोि्न पाव र खरननी करण्यात ेलनलन ोतन. सनर साित्य खरननी प्रकरणी 
पवभागीय ेयुत, अमरावती व मुख्य कायहकारी अधिकधकारी, लजल्ा पररषन, अमरावती याींचन 
क ुन चौकाी पथक ननमण्यात ेलनलन ोतन. सनर चौकाीत पींचायत सममती धारणी व 
धिकचखलनरा अींतगहत एकुण ६३ ग्रामसनवक/ ग्रा.पव.अ. न अिनयममत्ता कन ल्याप्रकरणी नोषी 
ेढळलनलन असुन त्याींचन क ुन एकुण रु.२९,२५,९१९/- (अक्षरी- एकोणतीस लक्ष पींचपवस जार 
नऊान एकोणापवस फत) एवढी वसुली िनलश्चत करण्यात ेली असून सींँींधिकधताींक ून वसुलीची 
कायहवाी सुरु ेन. त्यासोँतच वरील ६३ ग्रामसनवक/ ग्रा पव अ पैकी ५५ ग्रामसनवक/ ग्रापवअ 
याींची एक वनतनवाढ रोखण्यात ेली असून ८ ग्रामसनवक/ ग्रापवअ याींना सत ताककन ननण्यात 
ेली ेन. 
(४) प्रश्न ्द्दभवत नाी. 
  ___________ 
  

िेडगाव (ता. दौंड जज. पुणे) येिील महाववतरणच्या  
ववभागीय िायाहलयाच ेववभाजन िरण्याबाबत 

 

(५०) १३४०६१ (०७-१२-२०१८) श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.सांग्राम िोपटे (भोर), श्री.शरददादा 
सोनावणे (जुन्नर) :  सन्माननीय ऊजाह मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मापवतरण कीं पनीच्या ँारामती पररमीं ळ कायाहलयातींगहत यनणाऱया १३ पवभागीय 
कायाहलयाींपकैी कन  गाव पवभागीय कायाहलयाचन पवभाजन करून नौं  व मारूर न पवभाग 
करण्याची स्थािनक नागररकाींची मागणी  सन २०१४ पासून समोर ेली असून याँाँत  
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लोकप्रितिनधीींनी ननखील अननक वनळा मागणी कन ली ेन, न खरन ेन काय, 
(२) असल्यास, ग्रामीण भागातील सनवाक्षनत्र फत वीज ग्राक सींख्या या एकमनव िनकषावर 
ेधाररत असून सनर िनकषात १४.१०.२०१६ ँनल करण्यात ेला ेन, परींतु अद्याप कन  गाव 
पवभागीय कायाहलयाचन पवभाजन करून नौं  व मारूर न पवभाग करण्याचा िनणहय घनण्यात 
ेलनला नाी, न ी खरन ेन काय, 
(३) असल्यास, नोन तालुयाींसाठी एकच पवभागीय कायाहलय असल्यानन तनथील नागररकाींना नरू 
अींतरावरून प्रवास करून कायाहलयात यावन लागत ेन, न ी खरन ेन काय, 
(४) असल्यास, ्त कायाहलयाचन पवभाजन करण्याँाँत ाासनानन कोणती कायहवाी कन ली वा 
करण्यात यनत ेन, 
(५) नसल्यास, पवलींँाची कारणन काय ेनत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१५-०२-२०१९) : (१) न खरन ेन. 
(२) न खरन ेन. 
(३) न खरन ेन. 
(४) मापवतरण कीं पनीनन प्रसतृ कन लनल्या मानकातील तरतुनीनसुार पवभाग िनममहतीसाठी    
ककमान १,२०,००० वीज ग्राक सींख्या असणन ेवश्यक ेन. पवद्यमान  कन  गाव  पवभागाची 
एकूण ग्राक सींख्या २,२१,३६२ इतकी ेन. कन  गाव पवभागाचन  पवभाजन करून मागणी कन लनलन 
मारूर पवभागीय कायाहलय िनमाहण कन ल्यास कन  गाव पवभागाची ग्राक सींख्या १,०६,६८३  व 
मागणी कन लनल्या मारूर पवभागाची ग्राक सींख्या १,१५,२४८ इतकी राणार असल्यामळुन, नोन्ीीं 
कायाहलयन प्रत्यनकी १,२०,००० इतया ग्राक सींख्यनचा िनकष पूणह करत नाीत. त्यामुळन मारुर 
तसनच नौं  पवभागीय कायाहलय िनमाहण करणन सद्य:लस्थतीत ाय नाी.  
(५) प्रश्न ्द्् ावत नाी. 
  

___________ 
  
  
ववधान भवन :   जजतेंद्र भोळे 
मुांबई.   सधचव (िायहभार), 

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
__________________________________________________________________ 

मुद्रणपूवह सवह प्रकक्रया माराषर पवधानमीं ळ सधिकचवालयाच्या सींगणक यींत्रणनवर 
मुद्रण: ाासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींँई. 


