
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ४४२ वी यादी 

 
महाराष्ट्र ववधानसभा 

  

दसुरे अधधवेशन, २०१८ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

ढोिी (ता.जि.उस्मानाबाद) येथील तेरणा शेतिरी सहिारी साखर  
िारखान्यातील िममचाऱयाांचे पगार थिीत असल्याबाबत 

(१)  २८१८८ (०२-११-२०१५).   श्री.राणािगिीतससांह पाटील (उस्मानाबाद) :   सन्माननीय 
सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ढोकी (ता.जि.उस्मानाबाद) येथील तेरणा शेतकरी सहकारी साखर कारखाना, तेरणानगर, 
येथील कममचाऱयाींच े पगार मागील ककत्येक महहने थकीत असनू त्याींचा पीएफ कारखाना 
प्रशासकाने भरला नसल्याची बाब माहे एप्रप्रल, २०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशमनास आली, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मागील काही कालावधीत पगार न होणे व पीएफ न भरल्यामुळे ककत्येक 
कममचा-याींच े नुकसान झाले असून त्याची कारणे काय आहेत, याची चौकशी करण्यात आली 
आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देशमुख (२८-०५-२०१८) : (१) लेक्षापरीक्षण अहवाल सन २०१० त े२०१४ नुसार ही 
बाब ननदशमनास आली आहे. तथाप्रप सदर बाबत प्रशासकाचा थे् सींबींध नाही. 
(२) गाळप हींगाम सन २०१२-१३ पासनू तेरणा कारखान्याच े ऊसाचे गाळप घेण्यात आलेले 
नाही. कारखाना बींद आहे. लेखापरीक्षण अहवालामध्ये पीएफ चा भरणा न केल्याबाबत आके्षप 
नोंदप्रवण्यात आलेला आहे. 
(३) राज्यातील सहकारी साखर कारखान्याचे कामगाराींच्या थकीत वेतनासाठी सद्य:जस्थतीत 
शासनाकडून अथमसहाय्य देण्याबाबतचे कोणतेही धोरण अथवा योिना नाही. त्यामुळे तेरणा 
सहकारी साखर कारखान्याच्या कममचाऱयाींचे थकीत वेतन देणेबाबत शासनाने कायमवाही 
करण्याचा प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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ननतळी (ता.जि.उस्मानाबाद) येथील आयमन शुगसम सल.या साखर िारखान्यान े 
शेतिऱयाांच ेउसाच ेपैस ेअदा न िेल्याबाबत  

 

(२)  २८१९० (०२-१२-२०१५).   श्री.राणािगिीतससांह पाटील (उस्मानाबाद) :   सन्माननीय 
सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ननतळी (ता.जि.उस्मानाबाद) येथील िय लक्ष्मी साखर कारखाना व बाशी तालुक्यातील 
आयमन शुगसम लल.या साखर कारखान्याने गत हींगामात गाळप केलेल्या उसाच े पैस े अद्याप 
शेतकऱयाींना लमळाले नसल्यान े ते लमळणेबाबत मा.जिल्हाधधकारी व स्थाननक लोकप्रनतननधी 
याींच्याकड ेउस्मानाबाद तालुक्यातील शेतकरी वारींवार मागणी करत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शेतकऱयाींना गाळप केलेल्या उसापो्ी या कारखान्याींचे ककती रुपये देण ेबाकी 
आहे, 
(३) तसेच, सदर रक्कम शेतकऱयाींना केव्हा पयतं उपलब्ध होईल व त े उपलब्ध करुन 
देण्यासाठी शासन स्तरावर कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देशमुख (१८-०५-२०१८) : (१) व (२) हींगाम २०१४-१५ मधील ऊस गाळपाचे FRP 
प्रमाण े हद. १५/११/२०१५ अखेर ियलक्ष्मी शुगसम लल. ननतळी या कारखान्याकड े रु. ७६९.२० 
लाख रक्कम व आयमन शुगर लल. बाशी या कारखान्याकड े रु. २१०५.१४ लाख थकीत 
आहेत.सदरची रक्कम लमळणेस्तव ऊस पुरवठादार शेतकरी व शेतकरी सींघ्ना याींनी सदर 
कारखान,े स्थाननक लोकप्रनतननधी व जिल्हाधधकारी, उस्मानाबाद व सोलापूर याींचकेड ेमागणी 
केली. 
(३) शुगरकेन कीं ट्रोल ऑडमर, १९६६ मधील तरतुदीनसुार ियलक्ष्मी शुगसम लल. जि.उस्मानाबाद 
याींचेवर हद.०२/०२/२०१५ चे आदेशान्वये रु. ३६९.३४ लाख व हद.२०/०८/२०१५ चे आदेशान्वये रु. 
३९९.८३ लाख तर आयमन शुगर लल.बाशी, जि.सोलापूर याींचेवर हद. २६/०५/२०१५ चे आदेशान्वये 
रु. २११३.५३ लाख रक्कमेची Revenue Recovery Certificate (RRC)  कारवाईचे आदेश 
सींबींधधत जिल्हाधधकारी याींचेकड ेननगमलमत केलेले आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

आश्रमशाळाांना धान्यपुरवठा िरण्यासाठी ननववदा प्रकिया पूणम िरण्याबाबत 
  

(३)  ३०५९३ (१८-०१-२०१६).   अॅड.िे.सी.पाडवी (अक्िलिुवा), श्री.असमन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी) :   सन्माननीय आददवासी 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात यावर्षी प्रकल्प कायामलयाना प्रथमच आश्रमशाळाींना लागणारे धान्य व ककराणा 
वस्तु खरेदीच ेअधधकार देण्यात आले असूनही ननप्रवदी काढण्यात उशीर होत असल्याने दोन 
महहने उल्ूनही आश्रमशाळाींना धान्य पुरवठा झालेला नसल्यान ेप्रवद्यार्थयांच्या िेवणाची सोय 
करताना मुख्याध्यापक व अधधक्षकाींना समस्या ननमामण होत असल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१५ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशमनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर आश्रमशाळाींना सुरळीत धान्यपुरवठा करण्यासाठी ननप्रवदा प्रकिया पूणम 
करण्याबाबत शासनान ेकोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (११-०५-२०१८) : (१) आहदवासी प्रवकास प्रवभाग, शासन ननणमय 
हद.०४.०३.२०१४ अन्वये शासकीय आश्रमशाळा व वसतीगहृाींना अन्नधान्य, कडधान्य, इतर 
ककराणा तसचे शैक्षणणक साहहत्य व इतर वस्तुींचा पुरवठा करणेबाबत खरेदी धोरण ननजश्चत 
करण्यात आले आहे. सदर अधधकारी अपर आयुक्त, आहदवासी प्रवकास याींच्या अध्यक्षतखेालील 
सलमती िमाींक (३) याींना प्रदान करण्यात आलेले. 
(२) शासन पत्र हद.२१.०४.२०१५ अन्वये आश्रमशाळा व वसतीगहृातील प्रवद्यार्थयांना अन्नधान्य 
व ककराणा वस्तु खरेदी करण्यासाठी ऑनलाईन ई-ननप्रवदा प्रकिया राबप्रवण्यासाठी मागमदशमक 
सुचना देण्यात आल्या होत्या. व्यवस्थापकीय सींचालक, महाराषट्र राज्य सह.आहदवासी प्रवकास 
महामींडळ मयामहदत, नालशक याींच्या हद. १३.०५.२०१५ नुसार एकाधधकार खरेदी योिनेत खरेदीत 
करण्यात आलेला माल शासकीय आश्रमशाळा/वसतीगहृाींना पुरवठा करण्यात येत असल्यान े
सदर माल वगळून उवमररत अन्नधान्य, कडधान्य व ककराणा मालाचा पुरवठाकरण्यासाठी सन 
२०१५-१६ या शैक्षणणक वर्षामकररता ई-ननप्रवदा मागवून खरेदीची कायमवाही करण्यात आलेली 
आहे. ननप्रवदा अींनतम होईपयमत दरम्यानच्या कालावधीत स्थाननक स्तरावरुन व्यवस्था करण्यात 
आली होती. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

गडधचरोली जिल््यातील अधधसूची ५ प्रमाणे गाव ेपेसा अधधसूची ५ मधून वगळण्याबाबत  
  

(४)  ४९५१६ (२९-०४-२०१६).   डॉ.देवराव होळी (गडधचरोली) :   सन्माननीय आददवासी 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गडधचरोली जिल््यात पसेा कायद्याअींतगमत िवळपास ८०% गावाचा समावशे करण्यात 
आलेला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ज्या गावाींमध्ये ५०% पेक्षा िास्त गैरआहदवासी आहेत अशा गावाींचा पेसा 
अींतगमत गावाींमध्ये व ५०% पेक्षा िास्त आहदवासी असणाऱया गावाींचा पेसा बाहेरील गावाींमध्ये 
समावेश केलेला आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यामळेु आहदवासी व गैर आहदवासी याींच्यावर प्रचींड अन्याय होत असल्यान े
पुनसमवेक्षण करणे अत्यावश्यक झालेले आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, ज्या गावाींमध्ये आहदवासी ५०% च्या खाली आहेत व गैर आहदवासी 
(ओ.बी.सी.,एस.सी.,एन.्ी.इत्यादी) ५०% च्या  वर आहेत अशी गावे पेसा अधधसूचना ५ मधून 
वगळण्यात यावी या कररता आींदोलने होत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, याबाबत शासनाची भूलमका काय आहे ? 
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श्री. ववष्ट् णु सवरा (११-०६-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे 
(२) अींशत: हे खरे आहे. 
(३) अनुसूधचत के्षत्र हे अनुसूधचत िमातीच्या लोकसींख्येच ेप्राबल्य, भौगोललक सींलग्नता व अशा 
के्षत्राचे इतर के्षत्रापेक्षा असलेले आधथमक मागासलेपण या ननकर्षाच्या आधारे घोप्रर्षत केले िात.े 
मा.राषट्रपती, भारत सरकार याींनी हदनाींक २ डडसेंबर, १९८५ रोिीच्या अधधसूचनेद्वारे महाराषट्र 
राज्याचे अनुसूधचत के्षत्र घोप्रर्षत केलेले आहे. अनुसूधचत के्षत्रामध्ये नव्याने गावाींचा समावेश 
करणे अथवा वगळण ेयाबाबतचे अधधकार मा.राषट्रपती भारत सरकार याींना आहेत. 
(४) हे खरे नाही, 
     मात्र, देसाईगींि तालुक्यातील कोरेगाींव, अरततोंडी तसेच चामोशी तालुक्यातील धगलगाींव, 
ियरामपुर, िोगना, ब्राम्हणीदेव या गावाींच े पेसा मधून वगळण्याबाबत जिल्हा पररर्षद 
गडधचरोली याींचेकड ेननवेदन प्राप्त झाले आहे. 
(५) गडधचरोली जिल्हयातील अनसुूधचत के्षत्राशी भौगोललकदृष्या सींलग्न असणे व आहदवासी 
लोकसींख्येच ेप्रमाण ५०% पेक्षा िास्त असण ेया कें द्र शासनाच्या ननकर्षाींत बसणाऱया गावाींचा 
समावेश नव्याने अनुसूधचत के्षत्रामध्ये करण्याबाबतचा पररपुणम प्रस्ताव, आयुक्त आहदवासी 
सींशोधन व प्रलशक्षण सींस्था पणेु याींच्याकडून प्राप्त करुन घेण्यात येत असून तो कें द्र 
शासनाच्या मान्यतसेाठी सादर करण्यात येईल. 

___________ 
  

राज्यातील बोगस सहिारी सांस्थाबाबत 
  

(५)  ५८६२५ (२२-०८-२०१६).   डॉ.सुधािर भालेराव (उदगीर), श्री.रुपेश म् हात्र े (सभवांडी पूवम) :  
सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात २ लाख ३० हिार सहकारी सींस्थापैकी ७० हिार सहकारी सींस्था बोगस असल्याच े
ननदशमनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ठाण्यातील १०० हून अधधक सहकारी सींस् था या केवळ कागदावरच असल् याची 
धक् कादायक बाब माहे म,े २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशमनास आली, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्यातील ७० हिार बोगस सींस्थाींना सहकार प्रवभागान ेकारणे दाखवा नो्ीस 
बिावली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सहकारी सींस्थावर ननयींत्रण ठेवण्यासाठी सहकार आयुक्ताींच्या अध्यक्षतेखाली 
सलमती स्थापन करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) तसेच या सींदभामत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त् यात काय आढळून आले, 
(६) चौकशीनसुार पुढे कोणती कारवाई केली वा करण् यात येत आहे, नसल् यास प्रवलींबाची कारणे 
काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देशमखु (११-०६-२०१८) : (१) नाही, तथाप्रप ५४१२४ सींस्था बींद / कायमस्थधगत 
असल्याच ेननदशमनास आले आहे. 
(२) नाही. 
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(३) बींद / कायमस्थधगत असलेल्या सींस्था अवसायनात घेण्यात आल्या आहेत. 
(४) नाही. 
(५) नाही. 
(६) ४३,४१४ सींस्था अवसायनात घेण्यात आल्या असून त्यापैकी २६,४१२ सींस्थाींची नोंदणी रद्द 
करण्यात आली आहे. 

___________ 
  

महसूल व वन ववभागाच्या अनतिसमत िसमनीच ेपटे्ट नावावर िरणेबाबत 
  

(६)  ६३५७१ (२२-०८-२०१६).   श्री.डी.एस.अदहरे (सािी), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील (सशडी) :   
सन्माननीय आददवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) प्रवदभामतील दललत आहदवासी समािाच्या भूलमहीन लोकाींनी आपल्या कु्ुींबाच्या 
उदरननवामहाकररता महसूल व वन प्रवभागाच्या पडडत िलमनी मशागत करुन लागवडीखाली 
आणून त्यातून वर्षामनुवर्ष े पीके घेण्यात येत असतानाही सदर िलमनीच े पटे्ट त्याींच्या नावावर 
झालेले नाहीत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणी मानवी हक्क सुरक्षा दल या सींघ्नेन ेमा.महसलू मींत्री व मा.वन 
मींत्री याींचेकड े २ म,े २०१६ रोिी ननवेदन देऊन, अनतिमणधारकाींच्या ताब्यात असलेल्या 
महसूल व वन प्रवभागाच्या िलमनी कसणाऱयाींच्या नावे करण्याची मागणी केली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, मानवी हक्क सुरक्षा दल सींघ्नेच्या मागण्याींचे थोडक्यात स्वरुप काय आहे, 
(४) तसचे उक्त मागण्याच्या सींदभामत शासनान ेकोणती कायमवाही केली आहे वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (११-०६-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
     अनुसूधचत िमाती व इतर पारींपाररक वन ननवासी (वनहक्काची मान्यता) अधधननयम 
२००६ व ननयम २००८ आणण सधुारणा ननयम २०१२ अींतगमत प्रवदभामतील ११ जिल्हयाींमध्ये 
एकूण ४९,१८६ इतके वैयजक्तक वनहक्क दाव ेमींिूर करण्याींत आले आहेत. त्यामध्ये बुलढाणा-
२६६, अकोला-४८, अमरावती-१०८६, यवतमाळ-३२९, वालशम-१०१, वधाम-२०४, नागपूर-६८३, 
भींडारा-२६३२, गोंदीया-८९६८, चींद्रपूर-३७५५ व गडधचरोली जिल्हयातील-३१११४ कु्ुींबाींचा समावशे 
आहे. 
(२) मानवी हक्क सुरक्षा दल या सींघ्नेच े हदनाींक २ म,े २०१६ रोिीचे ननवेदन मा.मींत्री 
(महसूल) व मा.मींत्री (वने) याींच ेकायामलयामध्ये आढळून आले नसल्याबाबत महसूल व वन 
प्रवभागाने कळप्रवले आहे. 
(३), (४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
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आददवासी वविास प्रिल्प िायामलयाांतगमत आश्रम शाळाांमध्ये  
ववद्यार्थयाांचा झालेला मतृ्य ू

  

(७)  ६९१७० (११-०१-२०१७).   श्री.सरदार ताराससांह (मुलुांड), श्री.शरददादा सोनावणे (िुन्नर), 
अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा) :   सन्माननीय आददवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) मोखाडा व िव्हार तालुका (जि.ठाणे) आहदवासी प्रवकास प्रकल्प कायामलयाींतगमत आश्रम 
शाळाींमध्ये १५ ते २० प्रवद्यार्थयाचंा मतृ्यु झाल्याची बाब हदनाींक २० सप् े्ंबर २०१६ रोिी वा 
त्या समुारास ननदशमनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िव्हार मध्ये ६ मोखाडयात २ प्रविमगड २, वाडा ३ अशा तऱहेने प्रत्येक 
तालुक्यात कुपोर्षणामुळे आश्रम शाळेतील प्रवद्यार्थयांना प्राण गमवावा लागला, त्यास िबाबदार 
असलेल्या सींबींधीत अधधकाऱयाींप्रवरोधात कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(३) एकाजत्मक आदप्रवासी प्रवकास प्रकल्प, िव्हार अींतगमत िव्हार, मोखाडा, वाडा अणण 
प्रविमगड या चार तालुक्याींतील ३० आश्रम शाळाींपैकी सवमच आश्रम शाळाींत शौचालये, 
न्हाणीघर नसण,े णखडक्या, पडक्या लभींती, छताची झालेली मोडतोड अशी पररजस्थती असताना 
आहदवासी प्रवकास प्रकल्पा अींतगमत खचम होणारा ननधी कोणत्या कारणाींकरीता खचम करण्यात 
आला, 
(४) आश्रम शाळाींवर गेल्या पाच वर्षामत १,७३० को्ी रूपये खचम करूनही या शाळाींमध्ये प्रवशे 
घेणाऱया प्रवद्यार्थयामच्या सींख्येत मोठ्या प्रमाणात घ् झाल्याचे ननदशमनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(५) असल्यास, प्रवद्यार्थयांच्या सींख्येत घ् झाली त्याची सवमसाधारण कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (३०-०५-२०१८) : (१) होय. प्रकल्प अधधकारी, िव्हार, जि.पालघर अींतगमत 
सन २०१५-१६ ते सन २०१६-१७ या कालावधीत शासकीय आश्रमशाळाींमध्ये २० प्रवद्यार्थयांचा 
मतृ्यू झालेला आहे. 
(२) कुपोर्षणामुळे प्रवद्यार्थयांचा मतृ्यू झाल्याचे ननदशमनास आलेले नाही. मात्र प्रवप्रवध अन्य 
कारणाींनी प्रवद्यार्थयांच े मतृ्यू झालेले आहेत. त्यामध्ये सपमदींश, मेंदचु्या आवरणामध्ये 
रक्तस्त्राव, मेंदचुा क्षयरोग, ताप-काडीयोक शॉक, शरीरात सिु, ॲननलमया इत्यादी कारणान े८ 
प्रवद्यार्थयांच्या मतृ्यू उपचारादरम्यान झालेला आहे. तसेच पालकाींच्या ताब्यात १२ अशा एकूण 
२० प्रवद्यार्थयांचा मतृ्य ूझालेला आहे. त्यामध्ये रक्तकॅन्सर सपमदींश, ताप, मेंदमुध्ये रक्तस्त्राव, 
लसकलसेल, मेंदचुा, क्षयरोग, कावीळ, ॲनेलमया, प्रवर्षमज्वर, हॉ म् अ्ॅक, अपघात व आत्म्हत्या 
अशा प्रवप्रवध कारणाींनी प्रवद्यार्थयाचंा मतृ्यू झालेला आहे.  
     प्रस्तुत प्रकरणी प्रकल्प कायामलय व अपर आयुक्त कायामलय याींच्यामाफम त चौकशी 
करण्यात आली असून चौकशीअींती दोर्षी असणाऱया सींबींधधत कममचाऱयाींप्रवरुध्द लशस्तभींगप्रवर्षयक 
कारवाई करण्यात आली आहे. 
(३) िव्हार प्रकल्पाींतगमत ३० शासकीय आश्रमशाळाींमध्ये मुलाींसाठी ३११, मुलीींसाठी ३३६ 
शौचालये व मुलाींसाठी २१२, मुलीींसाठी ३०१ स्नानगहेृ उपलब्ध आहेत. ३० शासकीय 
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आश्रमशाळाींपकैी िी+१ ्ाईप प्लॅन नुसार ३ दाभोसा, न्याहाळे, भोपोली बाींधकाम पूणम झाले 
असून सद्य:जस्थतीत वापरात आहेत व १३ आश्रमशाळाींचे िी+२ ्ाईप प्लॅन नुसार नवीन 
इमारतीच ेबाींधकाम मींिूर आहे. त्यापैकी ३ गोदे, हहरवे व साखरे या आश्रमशाळाींच ेबाींधकाम 
पूणम झाले असून सद्य:जस्थतीत वापरात आहेत. उवमररत १० आश्रमशाळाींच े बाींधकाम प्रगतीत 
आहे. 
     तसेच आश्रमशाळाींमधील पडक्या लभींती, छताच ेकौल, शौचालय, न्हाणीघर व णखडक्या 
इत्यादी बाबीींची तातडीची असलेली ककरकोळ दरुुस्तीची काम े जिल्हास्तरीय योिनेतून 
दरुुस्तीसाठी प्राप्त ननधीतून करण्यात येत आहे. तसेच शाळा व्यवस्थापन सलमतीमाफम त 
उपलब्ध रु.१.०० लक्ष ननधीतून आश्रमशाळा दरुुस्तीची कामे करण्यात येत आहेत. 
(४) िव्हार प्रकल्पाींतगमत सन २०१५-१६ मध्ये शासकीय आश्रमशाळाींमध्ये मींिूर प्रवद्याथी 
क्षमता १५,३६१ असून १७७२२ प्रवद्यार्थयांना व सन २०१६-१७ मध्ये शासकीय आश्रमशाळाींमध्ये 
मींिूर प्रवद्याथी क्षमता १५,८०० असून १७३९९ प्रवद्यार्थयांना प्रवेश देण्यात आलेला आहे.  सन 
२०१५-१६ व सन २०१६-१७ मध्ये मींिूर प्रवद्याथी क्षमतेपेक्षा िास्त प्रवद्यार्थयांना प्रवेश देण्यात 
आलेला आहे. त्यामुळे प्रवद्याथी सींख्येत घ् झाल्याच ेहदसून येत नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील शासिीय आश्रमशाळाांतील ववद्यार्थयाांच्या भोिनासाठी  
नववन भाांडयाांचा सांच पुरववण्याबाबत 

  

(८)  ६९९०० (११-०१-२०१७).   श्री.ववलास तरे (बोईसर), श्री.रुपेश म् हात्र े (सभवांडी पूवम), 
श्री.दहतेंद्र ठािूर (वसई), श्री.सांतोष दानव े(भोिरदन) :   सन्माननीय आददवासी वविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील एकूण १२८ शासकीय आश्रमशाळाींतील ५६४९० प्रवद्यार्थयांच्या भोिनासाठी 
वापरण्यात येणारे भाींडयाच े सींच िीणम झाले असून नप्रवन भाींडी सींचाची खरेदी करण्याबाबत 
लोकप्रनतननधी, लभवींडी पूवम याींनी मा.आहदवासी प्रवकास मींत्री व सधचव, आहदवासी प्रवकास 
प्रवभाग याींच्याकड ेवारींवार लेखी ननवेदनाव्दारे मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यासींदभामत तातडीने ननप्रवदा मागप्रवण्याबाबत अप्पर आयुक्त, आहदवासी 
प्रवकास, ठाण े याींनी हदनाींक १६ फेब्रुवारी, २०१६ रोिी वा त्यासुमारास आयुक्त, आहदवासी 
प्रवकास, नालशक व सधचव, आहदवासी प्रवकास प्रवभाग याींच्याकड े प्रस्ताव अींनतम मींिूरीसाठी 
पाठवूनही मींिूरी देण्यास प्रवलींब होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त सवम प्रकरणी शासनान ेचौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून 
आले व तदनुसार शासकीय आहदवासी आश्रमशाळेत चाींगल्या प्रतीच े भाींडयाच े सींच उपलब्ध 
करुन देण्याबाबत व सन २०१० पासून अद्यापही सहा वर्षामचा कालावधी उल्ूनही नप्रवन भाींडी 
सींच पुरप्रवण्यास प्रवलींब करणाऱया व िाणीवपूवमक दलुमक्ष करणाऱया सींबींधधत अधधकाऱयाींप्रवरुध्द 
शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत व याबाबतची सद्यजस्थती काय आहे ? 
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श्री. ववष्ट् णु सवरा (३०-०५-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे.  
(२), (३) व (४) सन २०१५-१६ या शैक्षणणक वर्षाममध्ये अपर आयुक्त, आहदवासी प्रवकास, ठाणे 
याींच्या अतींगमत शासकीय आश्रमशाळाींना नवीन भाींडी साहहत्य परुवठा करणेसाठी ई ननप्रवदा 
पध्दतीचा अवलींब करून दर ननजश्चतीकररता आयुक्त, आहदवासी प्रवकास, नालशक शासनास 
प्रस्ताव सादर केला होता. तथाप्रप प्रकरणी मा. उच्च न्यायालय, मुींबई येथे याधचका िमाींक 
३०५५५/२०१६ दाखल करण्यात आलेली होती व सदर प्रकरणी मा. उच्च न्यायालयाच्या 
ननकालानसुार ननप्रवदाधारकाींची EMD हदनाींक११/७/२०१७ रोिी परत करण्यात आलेली आहे. 
तसेच अपर आयुक्त, आहदवासी प्रवकास, ठाणे याींचे अखत्याररतील शासकीय आरमशाळाींना 
नवीन भाींडी साहहत्य खरेदी करण्याबाबतची ननप्रवदा (ि.१६७६/२०१५) रद्द करून ज्या भाींड्याची 
गरि आहे अशी भाींडी शाळास्तरावरील शाळा व्यवस्थापन सलमतीच्या ननधीतून प्रवहहत 
पध्दतीने खरेदी करण्यास शासनाच्या हद.६ िानेवारी, २०१७ रोिीच्या पत्रान्वये मान्यता देण्यात 
आली आहे. 
     अपर आयुक्त, आहदवासी प्रवकास, नालशक अींतगमत शासकीय आश्रमशाळाींमध्ये धान्य 
साठप्रवण्यासाठी व स्वयींपाकासाठी व प्रवद्यार्थयांच्या भोिनासाठी आवश्यक असणारी सवम 
प्रकारची भाींडी साहहत्य खरेदी करण्यासाठी शासनाच्या हदनाींक २३/१/२०१८ रोिीच्या पत्रान्वये 
प्रवत्तीय मान्यता देण्यात आली आहे.       

___________ 
  

आददवासी भागात रोिगारास प्राधान्य देण्याच्या घेतलेल्या ननणमयाबाबत 
  

(९)  ७१६४२ (११-०१-२०१७).   श्री.डड मल्लीिािूमन रेड्डी (रामटेि) :   सन्माननीय आददवासी 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) आहदवासी भागात रोिगारास प्राधान्य देण्याचा ननणमय मा.आहदवासी प्रवकास मींत्री याींनी 
माहे सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान घेतल्याचे ननदशमनास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त रोिगार ननलममतीसाठी पालघर जिल््यात ४ हिार हेक््र के्षत्रावर 
नारळाची लागवड करण्यात येणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यामुळे आहदवासी भागात हिारो कारखाने उभे राहणार असून हिारो कु्ुबाींना 
रोिगार देण्यात येणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, आहदवासी भागातील इतर जिल््यातही आहदवासीींना रोिगार ननलममतीसाठी 
उद्योग उभ ेकरण्यात येणार आहेत काय, 
(५) असल्यास, शासनाने कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (१८-०५-२०१८) : (१), (२) व (३) मुद्दा ि. १, २ व ३ बाबत मा. मींत्री 
आहदवासी प्रवकास याींनी हद.०९.०९.२०१६ रोिी व्यवस्थापन सींचालक, महाराषट्र राज्य 
लघुउद्योग प्रवकास महामींडळ, मुींबई याींना पत्र ललहून पालघर जिल््याला २२२ ककलोमी्र 
लाींबीचा समुद्र ककनारा लाभलेला असल्यामुळे नारळ शेतीस पोर्षक वातावरण आहे. त्या 
अनुर्षींगाने पालघर जिल््यात कार्थया उद्योग सुरू करण्यासाठी प्रस्ताव व सप्रवस्तर प्रकल्प 
अहवाल सादर करण्याबाबत ननदेश हदलेले आहेत. 
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(४) सुलशक्षक्षत बेरोिगाराींना अथमसहाय्य पुरप्रवण्यासाठी नवननलममत पालघर जिल््यामध्ये मागील 
दोन वर्षामत पींतप्रधान रोिगार ननलममती योिनेंतगमत जिल््यातील एकूण २० आहदवासी युवक 
युवतीींना एकूण रु.१०४ लक्ष प्रकल्प ककीं मतीच े प्रस्ताव राषट्रीयकृत बँकेकडून मींिूर करण्यात 
आले. तसेच बीि भाींडवल योिनेअींतगमत १६ लाभाथीसाठी रु.७४.५० लक्ष प्रकल्प ककीं मतीचे 
प्रस्ताव मींिूर करण्यात आले आहे. 
(५) औद्योधगक समुह प्रवकास योिनेंतगमत रु.५.६० लक्ष खचामच ेनॅशनल इजन्््यु् ऑफ फॅशन 
्ेक्नोलॉिी, नवी मुींबई येथे धचत्रवारली िव्हार कल्स््र २३ आहदवासी युवकाींना १५ हदवसाच े
ननवासी प्रलशक्षण देण्यात आले. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
भांडारदरा (जि.अहमदनगर) रतनवाडी येथील आश्रमशाळा बांद होण्याच्या अवस्थते असल्याबाबत 
  

(१०)  ७६६१८ (२८-०४-२०१७).   श्री.वविय औटी (पारनेर) :   सन्माननीय आददवासी वविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अहमदनगर जिल्हयातील भींडारदरा येथून २० कक.मी. अींतरावर रतनवाडी आश्रमशाळेत 
पहहली ते चौथी या इयत्ताींमध्ये फक्त ११ प्रवद्याथी लशक्षण घेत असून मतुखेल व रतनवाडी 
येथील ग्रामस्थ याींच्यात वाद झाल्याने पाचवी ते दहावी पयतंच्या प्रवद्यार्थयांना मुतखेल येथे 
हलप्रवल्यामुळे रतनवाडी येथील आश्रमशाळा बींद होण्याच्या अवस्थते असल्याची माहहती हदनाींक 
२४ डडसेंबर, २०१६ रोिी वा त्यासमुारास ननदशमनास आली आहे हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू आश्रमशाळेची इमारत िीणम अवस्थते असून पहहली ते चौथीच्या ११ 
प्रवद्यार्थयांना एकाच वगामत बसवनू मुख्यापकाींना लशक्षक, मुख्याध्यापक, अधीक्षक अशी भूलमका 
पार पाडावी लागत असून चौथीच्या मलुाींना मराठी वाचता येत नसल्याच ेभे्ीअींती उघड झाले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यात काय आढळून आले, 
त्यानुसार शासनान ेकोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (२८-०५-२०१८) : (१), (२), (३) व (४) रतनवाडी येथील आश्रमशाळेत इ.१ ली 
ते ४ थीच्या प्रवद्यार्थयांची सींख्या १३ एवढी होती. त्यामुळे तेथे एकच लशक्षक कायमरत होते. 
सदर लशक्षकास मुख्याध्यापक/अधधक्षक व लशक्षक या सवम भूलमका पार पाडव्या लागत होत्या. 
     तसेच सदर आश्रमशाळेत भौनतक सोयी-सुप्रवींधा मानाकाप्रमाणे उपलब्ध नसल्यामुळे सन 
२०१७-१८ या शैक्षणणक वर्षामत रतनवाडी येथील इ.१ ली ते ४ थीच्या वगामच े समायोिन 
शासकीय आश्रमशाळा, घा्घर येथ े करण्यात आले असून तेथील प्रवद्यार्थयांच े त्याींच्या 
पालकाींच्या इच्छेनसूार इतर शासकीय/अनुदाननत आश्रमशाळाींमध्ये समायोिन करण्यात आले 
आहे.       

___________ 
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ठाणे व पालघर जिल््यातील आददवासी आश्रम शाळेतील ववद्याथी  
सोयी-सुववधाांपासनू वांधचत असल्याबाबत 

  

(११)  ७७२०१ (२८-०५-२०१७).   श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), 
श्री.सांिय िेळिर (ठाण)े :   सन्माननीय आददवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) ठाण ेव पालघर जिल््यातील आहदवासी आश्रमशाळेतील  प्रवद्यार्थयांना सोईसुप्रवधा लमळत 
नसल्यान ेतसेच अत्याचाराच्या घ्ना घडत असल्याने त्याींना अनके सींक्ाींचा सामना करावा 
लागत असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशमनास आल्याने महहला व 
बालप्रवकास मींत्री याींच्या अध्यक्षतखेाली या प्रवभागातील आश्रम शाळाींना भे्ी देण्यात आल्या 
आहेत, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय,  
(३) असल्यास, चौकशीअींती काय ननदशमनास आले तदनुसार आहदवासी आश्रम शाळेतील 
प्रवद्यार्थयांना सोई सुप्रवधा उपलब्ध करून देण्याबाबत कोणती कायमवाही करण्यात आली तसेच 
आहदवासी आश्रमशाळाींतील या सोई सुप्रवधा पुरप्रवण्यास हदरींगाई करणाऱया सींबींधधत कममचारी व 
अधधकारी याींच्यावर कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (२८-०५-२०१८) : (१) ठाणे व पालघर जिल््यात डहाणू, िव्हार व शहापूर ही 
प्रकल्प कायामलय असून त्याअींतगमत ८६ शासकीय आश्रमशाळा कायमरत आहेत. सदर 
आश्रमशाळाींमध्ये एकूण ४३,१०८ प्रवद्याथी प्रवेलशत असून त्याींना शासन ननयमानूसार देय 
असलेल्या सोयी सुप्रवधा पुरप्रवल्या िातात. 
     शासकीय आहदवासी आश्रमशाळेतील मुलीींवर झालेल्या अत्याचार प्रकरणाची चौकशी 
करण्यासाठी गठीत प्रवधानमींडळ महहला सदस्याींची तदथम सलमतीन ेहद.११ नोव्हेंबर, २०१६ रोिी 
ठाणे जिल््यातील  लभनार, ता.लभवींडी व शेणव,े ता.शहापूर येथील शासकीय आश्रमशाळा 
तसेच अनुदाननत आश्रमशाळा भातसई, ता. शहापूर या हठकाणी भे् हदली होती.  सदर 
दौऱयाच्या  वेळी सलमतीने केलेल्या सूचनाींची पुतमता करण्यात आली आहे.             
(२), (३) व (४) सन २०१६-१७ या शैक्षणणक वर्षामत ठाण े व पालघर जिल््यात शासकीय 
आश्रमशाळेत अत्याच्याराची घ्ना घडली असल्याची बाब आढळून आली नाही. 

___________ 
  
राज्यातील सतुधगरण्याची तपासणी िरण्याांसाठी अभ्यास गट (ससमती) स्थापन िरण्याबाबत 

  

(१२)  ७७६१७ (२८-०५-२०१७).   श्री.डड मल्लीिािूमन रेड्डी (रामटेि), श्री.योगेश (बाप)ू घोलप 
(देवळाली), श्री.ददलीप वळस-ेपाटील (आांबेगाव), श्री.ियांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.पाांडुरांग बरोरा 
(शहापूर), श्री.शसशिाांत सशांदे (िोरेगाव), श्री.वैभव वपचड (अिोले) :   सन्माननीय वस् त्रोद्योग 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यातील १७८ सुतधगरण्याींपैकी १३० सुतधगरण्याना शासकीय अथमसहाय्य प्राप्त होत,े हे 
खरे आहे काय, त्यापैकी पूणम चालणाऱया केवळ ३५ सुतधगरण्या असून त्यापैंकी ७ सुतधगरण्या 
्या नफ्यात असून इतर सुतधगरण्या तोट्यात आहेत याची तपासणी करण्यासाठी शासनाने 
अ्यास ग् (सलमती) स्थापन करण्याबाबतचे पररपत्रक माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान काढले आहे, हे ही खरे काय, 
(२) असल्यास, उक्त अ्यास ग्ाचा तपासणी अहवाल १ महहन्याच्या आत सादर करण्याच े
ननदेश हदले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या अनुर्षींगाने शासनाने कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देशमखु (१२-०६-२०१८) : (१) व (२) होय. 
(३) ७ सूतधगरण्या कशामुळे नफ्यात व इतर सूतधगरण्या कशामळेु तोट्यात याची तपासणी 
करण्यासाठी हद.१६.१.२०१७ च्या शासन ननणमयान्वये गठीत करण्यात आलेल्या अ्यास ग्ाचा 
अहवाल हद.२०.९.२०१७ च्या पत्रानुसार प्राप्त झाला होता. परींतु याबाबत सप्रवस्तर अहवाल 
मागप्रवण्यात आला होता. सदरील अहवाल हदनाींक ५.४.२०१८ च्या पत्रानुसार प्राप्त झाला असून 
त्यावर प्रवचार सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मराठवाडयात अनुसूधचत िमाती ससमतीिडून मन्नेरवारलूांना 
बोगस िात वैधता प्रमाणपत्र ददल्याबाबत 

  

(१३)  ७८२०९ (२८-०५-२०१७).   श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा), 
श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.राहुल मोटे (पराांडा) :  सन्माननीय आददवासी वविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मराठवाडयात अनसुूधचत िमाती सलमतीकडून मन्नेरवारलूींना बोगस िात वैधता प्रमाणपत्र 
हदल्याचे माहे सप् े्ंबर २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशमनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनामाफम त चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तद्नुसार मराठवाडयातील मन्नेरवारलूींना 
बोगस िात वैधता प्रमाणपत्र देणाऱया अधधकाऱयाींवर शासनान े कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (२८-०५-२०१८) : (१), (२) व (३) सन २०१२ मध्ये अनुसूधचत िमाती 
प्रमाणपत्र तपासणी सलमती, औरींगाबाद, कायामलयाकडुन मोठया प्रमाणावर बबगर आहदवासी 
िातीच्या दावेदाराींचे दावे गैर मागामने बकेायदेशीरररत्या तसेच अधधननयम २००० व ननयम 
२००३ मधील तरतुदीींचा भींग करुन दावेदाराींची प्रमाणपत्र े वैध ठरप्रवल्याच्या तिारी शासनास 
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प्राप्त झालेल्या आहेत.तिारीींच्या अनुर्षींगान े केलेल्या चौकशीमध्ये दावेदाराींच्या दाव्याप्रकरणी 
गींभीर त्रु्ी व अननयलमतता असल्याबाबतचा अहवाल शासनास प्राप्त झाला आहे.  सदर 
अहवालाच्या अनुर्षींगाने सींबींधधत अधधकाऱयाींप्रवरुध्द महाराषट्र नागरी सेवा (लशस्त व अप्रपल) 
ननयम १९८१ मधील ननयम ८ व १२ अन्वये एकत्रीत प्रवभागीय चौकशी   प्रस्ताप्रवत करण्यात 
आलेली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

आददवासी वविास प्रिल्प डहाणू अांतगमत (ता.डहाणू, जि.पालघर) 
 मौि-ेनांडोरे आश्रमशाळेतील असुववधाांबाबत 

  

(१४)  ७८३३६ (२८-०५-२०१७).   श्री.असमत घोडा (पालघर) :  सन्माननीय आददवासी वविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) आहदवासी प्रवकास प्रकल्प डहाणू अींतगमत (ता.डहाणू, जि.पालघर) असलेल्या  मौिे नींडोरे 
आश्रमशाळेच्या नवीन इमारतीच ेकाम पूणम होत असले तरी िुन्या इमारतीत सुरु असलेल्या 
शाळेचे कायामलयीन कामकाि पाहण्यासाठी शाळेत सफाई कामगार, सुरक्षा रक्षक नाहीत तसेच 
शाळेला सींरक्षक लभींत नसल्यामळेु शाळेचा कारभार असुरक्षक्षत झाला आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, १ ली ते १२ वी पयतंच्या या आश्रमशाळेत एकही सफाई कामगार नसल्यामुळे 
शाळेत व शाळेबाहेर कचरा साचून रहाणे, शौचालयाींची वळेेवर सफाई होत नसल्यामुळे शाळेत 
व पररसरात दगुधंी पसरणे तसेच शाळेत असलेले सोलर वॉ्र बींद असल्यामळेु थींडीत मुलाींना 
गार पाण्याने आींघोळ करावी लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शाळेतील ररक्त पदे भरण्याबाबत मुख्याध्यापकाींनी सन २०१४ पासून आिपयतं 
अिम वररषठाींकड ेकरुनही कोणतीही कायमवाही झालेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, शासनाने या प्रकरणी शाळेतील ररक्त िागा भरण्याबाबत कोणती कायमवाही 
केली आहे वा करण्यात येत आहे 
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (२८-०५-२०१८) : (१) व (२) एकाजत्मक आहदवासी प्रवकास प्रकल्प, डहाणू, 
अींतगमत (ता.डहाणू, जि.पालघर) असलेल्या मौिे नींडोरे आश्रमशाळेमध्ये सफाई कामगार व 
सुरक्षा रक्षक हे पद मींिूर नसनू, प्रवद्यार्थयांच्या सुरक्षक्षतता व आरोग्याच्या कोनातून सुरक्षा 
रक्षक हे पद रोिींदारी तत्वावर खािगी सुरक्षा एिन्सीमाफम त भरण्यात आलेले आहे.  सफाई 
कामगार हे पद रोिींदारी पध्दतीने भरण्यासाठी प्रकल्प कायामलयाकडून मींिूरी प्रदान करण्यात 
आलेली आहे. आश्रमशाळेसाठी सींरक्षक लभींत असून ती अपूणम असल्याने अपूणम सींरक्षक लभींतीच े
काम पूणम करण्यासाठी अींदािपत्रक तयार करुन प्रशासकीय मींिरूीबाबतची कायमवाही प्रकल्प 
स्तरावर करण्याींत येत आहे.  शासकीय आश्रमशाळा, नींडोरे येथे ४ सोलर वॉ्रचा पुरवठा 
करण्यात आलेला असून, सद्य:जस्थतीत ४ सोलर वॉ्रपैकी १ सींच सुरु करण्यात आला असून 
प्रवद्यार्थयांना गरम पाणी उपलब्ध करुन हदले िाते. 



प्रव.स. ४४२ (13) 

(३) व (४) आहदवासी प्रवकास प्रवभाग, ठाणे प्रवभागाींतगमत वगम-क सींवगामतील सरळ सेवा भरती 
प्रकिया करण्याींत आली होती.  परींतु स्त्री अधधक्षक्षका सींवगामत गुणवत्ता प्राप्त उमेदवार प्राप्त 
न झाल्याने सदरील पदे भरता आली नाहीत. अधधसूचना, हद.०९.०६.२०१४ अन्वये भारतीय 
सींप्रवधानाच्या पाचव्या अनुसूधचच्या पररच्छेद-५, उपपररच्छेद (१) अन्वये प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधधकाराचा वापर करुन महाराषट्र राज्यातील अनुसूधचत के्षत्र असलेल्या 
जिल्हयाींमधील अनसुूधचत के्षत्राींमधील १२ सींवगामतील सरळसेवेन ेद्यावयाची सवम पदे आवश्यक 
शैक्षणणक अहमता असलेल्या स्थाननक अनुसूधचत के्षत्रातील सरळसेवेची ररक्त पदे स्थाननक 
अनुसूधचत िामतीच ेउमेदवाराींमधनूच भरण्यासाठी भरती प्रकिया करण्यात आली होती.  परींतु 
बबगर आहदवासी हक्क बचाव सलमती, शहापूर, जि.ठाणे याींनी अनसुूधचत के्षत्रातील भरतीबाबत 
मा.उच्च न्यायालय, मुींबई येथे रर् याधचका ि.८७८३/२०१४ दाखल केली असून मा.न्यायालयाच े
आदेश हद.१५.०५.२०१५ नुसार अनुसूधचत के्षत्रातील भरतीस अींनतम आदेश होईपयतं अींतररम 
आदेशान्वये स्थधगती देण्यात आली आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

पुसद (जि.यवतमाळ) येथील आश्रमशाळेतील िामाठ्यान े
 मुलाांना िेलेली मारहाण 

(१५)  ७८४९७ (२८-०५-२०१७).   श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.सुननल िेदार (सावनेर), 
श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.अमर िाळे (आवी) :   सन्माननीय आददवासी वविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुसद (जि.यवतमाळ) शहरालगत असलेल्या काकडदाती ग्रामपींचायत अींतगमत गोप्रवींद 
नगरात असलेल्या इींग्रिी माध्यमाच्या शासकीय आश्रमशाळेतील कामाठ्यान े (स्वयींपाक्याचा 
मदतनीस) हदनाींक १३ डडसेंबर, २०१६ रोिी वा त्यासुमारास आश्रमशाळेतील २१ प्रवद्यार्थयानंा 
एका वगम खोलीत बींद करुन हातातील छडी व बेल््न ेअमानुर्ष मारहाण केली, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, मुलाींच्या हातापायावर माराचे व्रण उम्ले असनू या अमानुर्ष मारहाणीची 
शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानसुार सींबींधधत कामाठ्यावर कोणती 
कारवाई केली  वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (२८-०५-२०१८) : (१), (२), (३) व (४)  
     हद.१४/१२/२०१६ रोिी सदर शाळेतील श्री. डी. एल. िुमनाके, कामाठी याने प्रवद्यार्थयांना 
छडीने मारहाण केल्याची बाब ननदशमनास आली. त्यामळेु त्याला हद.१५/१२/२०१६ रोिी ननलींबबत 
करण्यात आले होते. तसेच त्याींच्या प्रवरूध्द प्रवभागीय चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. तसेच 
श्री. िुमनाके, कामाठी याींच्या प्रवरूध्द पालकाींनी पोलीस स््ेशन, पुसद (शहर) मध्ये भा. दीं. सीं. 
कलम १८३० मधील ३२४ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. 
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     तसेच सदर शाळेतील प्रभारी मुख्याध्यापक, प्रभारी पुरूर्ष अधीक्षक याींना सुध्दा सदर 
प्रकरणी कारणे दाखवा नो्ीस बिावून त्याींची दसुऱया शाळेवर बदली करण्यात आली आहे. 

___________ 
  
ससल्लोड-सोयगाव (जि.औरांगाबाद) तालुक्यात िाांदा, समरची या वपिाांचे भाव िमी झाल्याने 

शेतिरी आधथमि अडचणीत आल्याबाबत 
  

(१६)  ७९४७९ (२८-०५-२०१७).   श्री.अब् दलु सत्तार (ससल्लोड) :   सन्माननीय पणन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लसल्लोड-सोयगाव (जि.औरींगाबाद) तालुक्यात काींदा, लमरची या प्रपकाींच ेभाव कमी झाल्यान े
येथील शेतकरी मोठ्या प्रमाणात आधथमक अडचणीत सापडले असल्याचे माहे िानेवारी, २०१७ 
मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशमनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यासींदभामत शासनाने  कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देशमखु (३१-०५-२०१८) : (१) व (२) नाही. 
     लसल्लोड सोयगाव तालुक्यात काींद्याच े उत्पादन रब्बी हींगामात तर लमरचीचे उत्पादन 
खरीप व रब्बी या दोन्ही हींगामात घेतले िात.े 
     शासनाने फळे व भािीपाला या प्रपकासाठी बािार सलमती ननयमन मुक्ती केली 
असल्यान ेशेतकरी फळे व भािीपाला प्रविीसाठी बािार सलमतीत आणत नाहीत. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील ग्रामपांचायतीन ेदहा एिर िागा ददल्यास दोन मेगावटॅ क्षमतेचा  
सौरउिाम प्रिल्प उभारण्याचा घेतलेल्या ननणमयाबाबत 

  

(१७)  ८०८०५ (२८-०५-२०१७).   श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), श्री.असमन पटेल 
(मुांबादेवी) :   सन्माननीय ऊिाम मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील कोणत्याही ग्रामपींचायतीन े दहा एकर िागा हदल्यास दोन मेगावॅ्  क्षमतेचा 
सौरउिाम प्रकल्प उभारण्यासाठी शासन मदत करेल व ही प्रवि थे् गावलशवारातील एक हिार 
शेतक-याींना देण्याची घोर्षणा शासनान ेकेली असल्याच ेहदनाींक २७ डडसेंबर, २०१६ रोिी वा त्या 
सुमारास ननदशमनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त घोर्षणेनुसार शासनान ेकोणती आवश्यक कायमवाही केली वा करण्यात येत 
आहे काय, 
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (०८-०६-२०१८) : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
(२) राज्यातील शतेकऱयाींना हदवसा वीि उपलब्ध करून देण्यासाठी “मुख्यमींत्री सौर कृर्षी 
वाहहनी योिना” राज्यात हद. १४ िुन,  २०१७ च्या शासन ननणमयान्वये सुरू करण्यात आली 
आहे. सदर योिनेची योग्यररत्या व िलद अींमलबिावणी होण्यासाठी हद. १७ माचम, २०१८ च्या 
शासन ननणमयान्वये या योिनेत काही बदल/सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. या नसुार 
महाननलममती व महाप्रवतरण या अींमलबिावणी यींत्रणाींव्दारे राज्यातील ११ के.व्ही. ते १३२ 
के.व्ही. उपकें द्राच्या पररघातील शासकीय िमीनीच्या उपलब्धतचेा शोध घेण्यात येऊन प्राथलमक 
व्यवहायमता तपासणी करुन अशा शासकीय िलमनी ३० वर्षामच्या कालावधीकररता नाममात्र रू. 
१/- या दराने भाडपे्ृयान े महसलू प्रवभागाच्या मान्यतनेे सौर कृर्षी वाहहनी प्रकल्पाकररता 
उपलब्ध करून घेण्यात येत आहेत. या योिनेतील शासकीय िलमन उपलब्ध करून देण्याच्या 
सूचना सवम जिल्हाधधकाऱयाींना करण्यात आल्या आहेत. योिनेच्या पहहल्या ्प्प्यात अशा प्राप्त 
शासकीय िलमनीवर महाननलममतीव्दारे २०० मेगावॅ्  क्षमतेच े प्रकल्प उभारण्याकररता ननप्रवदा 
प्रकालशत करण्यात आल्या आहेत. तसेच ३०० मेगावॅ्  क्षमतेचे प्रकल्प उभारण्यात येत आहेत. 
यात ग्रामपींचायतीच्या हद्दीतील िागाींचाही समावेश आहे. महाप्रवतरणव्दारेही त्याींच्याकड े
उपलब्ध असणाऱया िागेवरही सौर कृर्षी वाहहनी प्रकल्प उभारण्याचे काम सुरू आहे. याचा 
फायदा कृर्षी कफडरवर असणाऱया शेतकऱयाींना हदवसा वीि उपलब्ध करुन देण्यासाठी  शक्य 
होणार आहे.   
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही 

___________ 
  

आददवासी वविास महामांडळातील नोिरभरती प्रकियेत झालेला गैरव्यवहार 
  

(१८)  ८१३३३ (२८-०५-२०१७).   प्रा.वषाम गायिवाड (धारावी), श्री.असमन पटेल (मुांबादेवी) :  
सन्माननीय आददवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आहदवासी प्रवकास महामींडळातील नोकरभरती प्रकियेत समुारे ३०० को्ी रुपयाींचा 
गैरव्यवहार झाल्याच्या तिारीींच्या अनुर्षींगान ेसुरु करण्यात आलेली चौकशी पूणम होऊन चौकशी 
अहवाल शासनास सादर झाला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्यात काय आढळून आलेले आहे व तद्नुसार कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) अद्याप, चौकशी पूणम झाली नसल्यास प्रवलींबाची कारणे काय आहेत व यासाठी अिून 
ककती कालावधी लागणे अपेक्षक्षत आहे ? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (०७-०६-२०१८) : (१) होय. 
(२) चौकशी अहवालात नमुद बाबीींची छाननी, पडताळणी करण्याची कायमवाही सरुू आहे 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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राज्यातील धनगर समािाला अनसुूधचत िमातीमध्ये आरक्षण देण्याबाबत 
 

  

(१९)  ८२६४७ (२८-०५-२०१७).   श्री.असमत ववलासराव देशमखु (लातूर शहर) :   सन्माननीय 
आददवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शासनाने राज्यातील धनगर समािाला अनुसूधचत िमातीमध्ये आरक्षण देण्याच ेआश्वासन 
हदले असतानाही त्याची पतूमता केली िात नसल्याने धनगर आरक्षण सींघर्षम सलमती आणण 
भारत अगेन्स्् करप्शन सींघ्नाींनी िलेभरो आींदोलनाचा इशारा हदला असल्याचे माहे फेब्रुवारी, 
२०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशमनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाने या इशाऱयाची दखल घेत राज्यातील धनगर समािाला अनुसूधचत 
िमातीत आरक्षण देण्याबाबत कोणती कायमवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. ववष्ट् णु सवरा (२८-०५-२०१८) : (१), (२) व (३) धनगर ककीं वा धनगड एक आहेत ककीं वा कस े
याबाबत ्ा्ा इजन्स्््यु् ऑफ सोशल सायन्सेस, मुींबई याींना सींशोधन करुन अहवाल सादर 
करण्याबाबत कळप्रवण्यात आले आहे.  
     त्यानसुार ्ा्ा इन्स््ह्यु्  ऑफ सोशल सायन्सेस, मुींबई या सींस्थेकडून करण्यात 
आलेल्या सवेक्षण व सींशोधनाच्या अनुर्षींगान,े महाराषट्रातील ३६ जिल््याींमधील १०८ 
तालुक्यामधील ३२४ गावाींमध्ये भरलेल्या ५००० प्रश्नावली याींच े प्रवश्लेर्षण मुख्य अहवालामध्ये 
समावेश करण्याचे काम सुरु आहे. तसचे अ्यासक, अधधकारी व प्रवशेर्ष तज्ञ याींनी भे्ी 
हदलेल्या प्रवप्रवध पाच राज्याींचा अ्यास व त्यातुन लमळालेल्या माहहतीचे एकबत्रकरण करुन 
त्याचे सींकलन करण्यात आलेले आहे. प्रवप्रवध सलमत्या व आयोग याींच े अहवाल, भारतीय 
िाती-िमातीचा मानववींशशास्त्रीय, समािशास्त्रीय ऐनतहालसकदृष्या अ्यास, न्यायालयीन 
न्यायननवाड े आणण धनगर समािातील नागररकाींनी सादर केलेले दस्तावेि या सवाचं े
धचकीत्सक पररक्षण करुन त्याींचे सींकलन करण्यात आले असून या सींकलनाला मुख्य 
अहवालामध्ये समाप्रवष् करण्याच ेकाम सुरु आहे.  
      सींकलीत माहहतीच्या आधारे मुख्य अहवाल तयार करण्याचे  काम अींनतम ्प्प्यात 
असून ्ा्ा इन्स््ह्यु् ऑफ सोशल सायन्सेस, मुींबई या सींस्थकेडून मुख्य अहवाल लवकरच 
सादर करण्यात येणार आहे. 
     आयुक्त, आहदवासी सींशोधन व प्रलशक्षण सींस्था, पुणे याींचेकडून हदनाींक २.११.२०१५ 
रोिीच्या पत्रान्वये शासनास प्राप्त झालेला वस्तुजस्थतीदशमक अलभप्रायात्मक अहवाल प्राप्त 
झालेला आहे. ्ा्ा इजन्स््ट्यू् ऑफ सोशल सायन्ससे, मुींबई याींचेमाफम त प्राप्त  होणाऱया 
अींनतम अहवालानींतरच पुढील कायमवाही अपेक्षक्षत आहे. 
  

___________ 
  

 



प्रव.स. ४४२ (17) 

नांदरूबार जिल्हयातील आददवासी भागातून बनावट िात प्रमाणपत्र  
बनवून देण्याऱया िारखान्याबाबत 

  

(२०)  ८२८६६ (२८-०५-२०१७).   श्री.डी.एस.अदहरे (सािी), श्रीमती ननममला गाववत (इगतपूरी), 
डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी) :   सन्माननीय आददवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) नींदरूबार जिल्हयातील आहदवासी भागातून बनाव् िात प्रमाणपत्र बनवून देण्याच्या 
कारखानाच असल्याचे माहे िानवेारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशमनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, बनाव् िातीच ेप्रमाणपत्र बनप्रवणा-या या कारखान्यावर कारवाई करण्याबाबत 
तसेच बनाव् िात प्रमाणपत्रास आळा घालण्याबाबत शासनान े कोणती कायमवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (०९-०६-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही 

___________ 
  
अमरावती जिल्हयातील आददवासी वविास अप्पर आयुक्त िायामलयाने िौशल्य प्रसशक्षणाचे 

िां त्राट जव्हटीपी नोंदणी नसलेल्या सांस्थेला ददल्याबाबत 
(२१)  ८५६६१ (०९-०८-२०१७).   श्री.सुधािर देशमुख (नागपूर पजश्चम) :   सन्माननीय 
आददवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पजश्चम प्रवदभम व मराठवाडयातील १३ जिल्हयाींच े कायमके्षत्र असलेल्या अमरावतीच्या 
आहदवासी प्रवकास अप्पर आयुक्त कायामलयान ेकौशल्य प्रलशक्षणाचे कीं त्रा् आपल्या मिीतील 
तसेच जव्ह्ीपी नोंदणी नसलेल्या सींस्थाींना देऊन को्यावधीींचा गैरव्यवहार केल्याच ेमाहे मे, 
२०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशमनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर अप्पर आयुक्त कायामलयाींतगमत शासककय व अनुदाननत आहदवासी 
आश्रमशाळा, वसनतगहेृ चालप्रवली िात असून वाप्रर्षमक अींदािपत्रक ४५० को्ीींचे असून 
प्रवद्यार्थयांवर प्रवप्रवध योिनाींच्या माध्यमातून प्रनत प्रवद्याथी २८ हिार रूपये खचम केले िातात, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रलशक्षणाकरीता व्होकेशनल टे्रननींग प्रोव्हायडरची (व्ही्ीपी) नोंदणी 
असलेल्या सींस्थाींनाच प्रलशक्षणाचे कीं त्रा् देणे बींधनकारक असताींना नोंदणी नसलेल्या सींस्थाींना 
ननयम डावलुन लाखोंचे कीं त्रा् देण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या प्रकरणाची शासनान ेचौकशी केली आहे काय, तसेच या  सींस्थाींची काम े
त्वरीत रद्द करून काम ेमींिूर करणा-याींवर कोणती  कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. ववष्ट् णु सवरा (०६-०६-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
     अपर आयुक्त, आहदवासी प्रवकास, अमरावती याींनी २१ प्रलशक्षण कायमिमाींसाठी १७ 
सींस्थाींची ननवड केली आहे. त्यापैकी १४ सींस्थाची व्होकेशनल टे्रननींग प्रोव्हायडर (व्ही्ीपी) 
म्हणून नोंदणी आहे, १ सींस्था राषट्रीय उद्योिकता व लघ ुउद्योग प्रवकास सींस्थेशी सींलग्न 
आहे, १ सींस्था राषट्रीय लघ ु उद्योग महामींडळाशी सींलग्न आहे तर महाराषट्र लघुउद्योग 
प्रवकास महामींडळ ही एक सींस्था आहे.    
(२) कौशल्य प्रवकास योिना व आश्रमशाळा, वसतीगहृ या योिनाींचे कायामन्वयन व अींदािपत्रक 
वेगवेगळे असल्याने सदर उपप्रश्न येथे गैरलागू आहे.  
(३) हे खरे नाही. 
     अपर आयुक्त, आहदवासी प्रवकास, अमरावती याींनी २१ प्रलशक्षण कायमिमाींसाठी १७ 
सींस्थाींची ननवड केली आहे. त्यापैकी १४ सींस्थाची व्होकेशनल टे्रननींग प्रोव्हायडर (व्ही्ीपी) 
म्हणून नोंदणी आहे, १ सींस्था राषट्रीय उद्योिकता व लघ ुउद्योग प्रवकास सींस्थेशी सींलग्न 
आहे, १ सींस्था राषट्रीय लघ ु उद्योग महामींडळाशी सींलग्न आहे तर महाराषट्र लघुउद्योग 
प्रवकास महामींडळ ही एक सींस्था आहे. 
(४) व (५)  प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
नांदरुबार येथील िातपडताळणी ससमती अनुसूधचत िमातीतील नागररिाांना िातीच ेप्रमाणपत्र 

देताांना ववववध िारणे साांगून अडचणी ननमामण िररत असल्याबाबत 
  

(२२)  ९१५१२ (०९-०८-२०१७).   श्री.चांद्रिाांत सोनवण े (चोपडा) :  सन्माननीय आददवासी 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नींदरुबार येथील अनसुूधचत िमातीतील ्ोकरे कोळी, ठाकूर िमातीतील नागररकाींना 
िातीचे प्रमाणपत्र देताींना प्रवप्रवध कारणे साींगून िातपडताळणी सलमती अडचणी ननमामण करीत 
असल्याच ेननदशमनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अनुसूधचत िमातीचे िे नागररक न्यायालयात गेले आहेत त्याींनाच ्ोकरे कोळी 
व ठाकूर िमातीच्या प्रमाणपत्राची पडताळणी करुन सलमतीमाफम त देण्यात येत असून इतर 
नागररकाींना प्रमाणपत्राची पडताळणी करुन देण्यास सलमती प्रवलींब करीत आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीचे ननषकर्षम काय आहेत 
व त्यानुर्षींगाने सींबींधधत दोर्षीींवर शासनान ेकोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (२८-०५-२०१८) : (१) नाही.  
(२)  नाही. 
     सलमतीकड ेप्रकरणाची सींख्या अधधक असून त्या ननकाली काढण्यासाठी मोहहम तत्वावर 
कायमवाही करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. 
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(३) नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

आददवासी ववभागाच्या सांिेतस्थळावर अनेि त्रूटी असल्याने सशष्ट्यवतृ्ती  
अिम भरण्यास येत असलेल्या अडचणी 

  

(२३)  ९२०७१ (०९-०८-२०१७).   श्री.चांद्रिाांत सोनवणे (चोपडा) :  सन्माननीय आददवासी 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात पहहली ते बारावीपयतं लशक्षण घेणा-या आहदवासी प्रवद्यार्थयांसाठी सुवणम महोत्सवी 
लशषयवतृ्ती योिना राज्यात कायामन्वीत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ऑनलाईन अिम करताना सींकेतस्थळावर अनेक त्रू् ी असल्यान े शैक्षणणक सत्र 
सींपले तरीही आहदवासी प्रवद्यार्थयांची लशषयवतृ्ती अिम भरण्यात आले नसल्याने अनेक 
प्रवद्याथी या योिनेपासून वींधचत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सींकेतस्थळावरील त्रू्ी तातडीने दरुुस्त करण्याबाबत शासनान े कोणती 
उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे व याबाबतची सद्यःजस्थती काय आहे? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (०८-०६-२०१८) : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
     सुवणम महोत्सवी लशषयवतृ्ती योिनचेा लाभ  इ. १ ली त े १० वी मध्ये लशक्षण घेत 
असलेल्या अनसुूधचत िमातीच्या प्रवद्यार्थयांना देण्यात येतो. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
उल्हासनगर (जि.ठाणे) येथील ब्रा्मणपाडा पररसरातील आददवासी मुलीांच्या वसनतगहृाबाबत  

  

(२४)  ९२६९३ (०९-०८-२०१७).   डॉ.बालािी किणीिर (अांबरनाथ) :   सन्माननीय आददवासी 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उल्हासनगर (जि.ठाणे) येथील ब्रा्मणपाडा पररसरात असलेले आहदवासी मुलीींच ेवसनतगहृ 
बींद करण्याचा ननणमय शासनान ेमाहे एप्रप्रल, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान घेतला आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, त्याची सवमसाधारण कारणे काय आहेत व सदर ननणमय मागे घेण्यात यावा 
अशी मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधीनी प्राींत अधधकारी, उल्हासनगर व शासनाकड ेकेली आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर मागणीच्या अनुर्षींगान ेशासनान ेकोणती कायमवाही केली आहे वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहेत तसेच याबाबतची सद्य:जस्थती काय आहे ? 
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श्री. ववष्ट् णु सवरा (०८-०६-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) व (४) मुलीींच्या वसतीगहृाकरीता सध्या भाड्याने घेतलेल्या इमारतीचे भाड े िास्त 
असल्यान े सदर इमारतीच्या भाड्यासींदभामत सावमिननक बाींधकाम प्रवभागाडून अलभप्राय सादर 
करण्याबाबत आयुक्त, आहदवासी प्रवकास याींनी अपर आयुक्त, ठाणे याींना सचूना हदली होती. 
तथाप्रप, सदर इमारतीकरीता ननजश्चत केलेले भाड े वािवी असल्याबाबत कायमकारी अलभयींता, 
सावमिननक बाींधकाम प्रवभाग ि.२, ठाणे याींनी कळप्रवले आहे. त्याप्रमाण े सध्या भाड्याने 
घेतलेल्या इमारतीतच सदर वसतीगहृ सुरू आहे. 

___________ 
  

महाड (जि.रायगड) शहर व पररसरात झालेल्या मसुळधार वादळी पावसामळेु  
अनेि दठिाणी ववद्युत खाांब िोसळल्याबाबत 

  

(२५)  ९३२७८ (०९-०८-२०१७).   श्री.भरतशेठ गोगावले (महाड) :   सन्माननीय ऊिाम मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाड (जि.रायगड) शहर व पररसरात सुरु असलेल्या मुसळधार वादळी पावसामुळे अनके 
हठकाणी प्रवद्युत खाींब कोसळण्याचा घ्ना घडल्याच ेमाहे िून, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशमनास आले, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, महाड तालुक्यातील भाव े ग्रामपींचायतीमधील प्रपींपळदरी येथील झाड प्रवद्युत 
ताराींवर पडल्यामुळे तीन प्रवद्युत खाींब पडल्याची घ्ना घडली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर घ्नाींमुळे तालुक्यातील प्रवद्युत पुरवठा खींडडत झाला असनू माहे िून, 
२०१७ मध्ये झालेल्या वादळी पावसामुळे नादरुुस्त खाींब दरुुस्त करताींना झालेल्या 
अपघातामध्ये श्री.रोहहदास पवार हा रोहा येथील कीं त्रा्ी कामगार ४० ्क्के िखमी झाला 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले, 
तद्नुसार शासनान ेकोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (२५-०५-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) हे खरे आहे. 
(४) महाड शहरािवळील प्रवसावा हॉ्ेल िवळून िाणारी २२ के.व्ही. लाईनच े दोन पोल 
वादळामळेु पडले होते. पडलेले पोल उभे करण्याचे काम ठेकेदाराकडून चालू असताना 
श्री.रोहीदास पवार हा कीं त्रा्ी कामगार िवळून िाणाऱया चालू असलेल्या २२ के.व्ही. रािेवाडी 
वाहहनीवर कोणाचेही आदेश नसताना पोलवर चढला. पोलवर चढत असताना त्याचा श म् ओला 
असल्यामळेु पूणम पोल चढण्याअगोदरच प्रवद्युत प्रभारीत के्षत्रामध्ये त्याला वीिेचा धक्का 
लागला.  
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     सदर घ्नेबाबत उपप्रवभागीय अधधकारी, महाप्रवतरण, महाड याींनी चौकशी केली असता 
अपघात ग्रस्त व्यक्ती श्री. रोहहदास पवार याींच्या स्वत:च्या चुकीमुळे सदर अपघात घडलेला 
हदसून आला. तसेच अपघातग्रस्त श्री. रोहहदास पवार याींच्या स्वत:च्या चुकीमुळे अपघात 
घडल्यामुळे त्याींची महाप्रवतरण कममचारी अथवा कीं पनीकड े कुठल्याही प्रकारची तिार नाही 
ककीं वा भप्रवषयातही राहणार नाही, असे ललणखत स्वरुपात कळप्रवल्याने पुढील कारवाई केलेली 
नाही.   
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

धचमूर (जि.चांद्रपूर) येथील आददवासी वसनतगहृातील ववद्यार्थयाांना  
नाश्ता पुरववलेला नसल्याबाबत 

  

(२६)  ९३६७५ (०९-०८-२०१७).   श्री.नानािी शामिुळे (चांद्रपूर) :   सन्माननीय आददवासी 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) धचमूर (जि.चींद्रपूर) येथील एकाजत्मक आहदवासी प्रकल्प कायामलयाींतगमत आहदवासी 
वसनतगहृातील प्रवद्यार्थयांना मागील चार महहन्याींपासून  कीं त्रा्दारान े नाश्ता पुरप्रवलेला 
नसल्याच े माहे म,े २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशमनास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर प्रकरणाची चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या अनुर्षींगान े दोर्षी 
कीं त्रा्दारावर शासनान ेकोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (०८-०६-२०१८) : (१) व (२) माहे िानेवारी २०१७ ते म े२०१७ या कालावधीत 
धचमूर प्रकल्पाींतगमत शासकीय वसतीगहृातील प्रवद्यार्थयांना नाश्ता पुरवठा न झाल्याबबत 
कोणत्याही वसतीगहृातील प्रवद्यार्थयामची तिार प्रकल्प कायामलयास अथवा आयुक्त कायामलयास 
प्राप्त झालेली नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

बोरबेट (ता.गगनबावडा, जि.िोल्हापूर) येथील शासिीय  
आददवासी आश्रमशाळेतील समस्याांबाबत 

  

(२७)  ९४१४४ (०९-०८-२०१७).   श्री.चांद्रदीप नरिे (िरवीर), श्री.सत्यिीत पाटील-सरुडिर 
(शाहूवाडी) :   सन्माननीय आददवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बोरबे् (ता.गगनबावडा, जि.कोल्हापूर) येथील आहदवासी आश्रमशाळेमध्ये सन २०१५-१६ 
पासून कायमस्वरुपी मुख्याध्यापक नसून लशक्षकाींची पदेही ररक्त आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर समस्याींबाबत मा. आहदवासी प्रवकास मींत्री याींचे दालनात हद. ३० ऑगस्् 
२०१६ रोिी बैठक झाली होती, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, कायमस्वरुपी मखु्याध्यापक व इतर पदे भरण्याबाबत शासनान े कोणती 
कायमवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (०७-०६-२०१८) : (१) होय, या आश्रमशाळेवर मुख्यध्यापकासह लशक्षक 
सींवगामची ६ पदे मींिूर असून ४ पदे भरलेली आहेत व २ पदे ररक्त आहेत. 
(२) होय.  
(३) व (४) ठाणे प्रवभागाींतगमत लशक्षक भरती करण्याबाबत अपर आयुक्त कायामलयाकडून 
कायमवाही सुरु करण्यात आली आहे. 

___________ 
  

िव्हार (जि.पालघर) येथील शबरी ववत्त वविास महामांडळाच्या िप्त  
िेलेल्या वाहनाांच्या सललावात झालेला गैरव्यवहार 

  

(२८)  ९५९५६ (२९-१२-२०१७).   श्रीमती सीमाताई दहरे (नासशि पजश्चम) :   सन्माननीय 
आददवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िव्हार (जि.पालघर) येथील शबरी प्रवत्त प्रवकास महामींडळान ेबेरोिगाराींना व्यवसायासाठी 
हदलेल्या पाच वाहनाींच े किम हप्ते थकल्यान े महामींडळान े िप्त केलेल्या वाहनाींच्या प्रविी 
लललावात गैरव्यवहार झाला असल्याची बाब माहे ऑगस््, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान 
ननदशमनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या गैरव्यवहारात ठाणे अप्पर आयुक्त कायामलयातील कममचा-याींचा देखील 
सहभाग असून या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीनुसार शासनाच े नुकसान करण्यास िबाबदार असलेल्या सींबधधत 
अधधका-याींवर व कममचा-याींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (०६-०६-२०१८) : (१), (२), (३) व (४) थकीत किम वसुलीच्या नो्ीसा प्राप्त 
झाल्यानींतर ४ लाभामर्थयानंी त्याींची वाहन नादरुूस्त असल्यान े किम भरणा करणे शक्य 
नसल्याने वाहने महामींडळाच्या कायामलयात िमा केली होती. या वाहनाींच्या प्रविीसाठी ७ वेळा 
प्रवप्रवध दैननकाींमध्ये िाहहराती देऊन शेव्ी प्राप्त लललावातील उच्चत्तम ककीं मतीला वाहनाींची 
प्रविी केलेली आहे. 
     सदर प्रविी ही प्रवहहत मागामने झाली असल्याने चौकशी करून कारवाई करण्याचा प्रश्न 
उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
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ससांधुदगुम जिल््यात वीि भारननयमन होत असल्याबाबत 
  

(२९)  ९६३११ (२९-१२-२०१७).   श्री.वैभव नाईि (िुडाळ) :   सन्माननीय ऊिाम मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लसींधुदगुम जिल््यात वीि भारननयमन होत असून जिल््यात कोणत्याही प्रकारची वीि चोरी 
अथवा वीि गळती नसूनही भारननयमनाचा त्रास ग्राहकाींना सहन करावा लागत असल्याचे माहे 
ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशमनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, वीि थकबाकी वाढल्याने जिल््यातील डड गु्रप मधील वीि ग्राहकाींना वीि 
भारननयमनाचा त्रास होत असल्याचे स्पष् करण्यात आले असून वीि ग्राहकाींना येत 
असलेल्या  वाढीव बबलाींमुळे सदर थकबाकी राहहली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, वीि ग्राहकाींच्या वाढीव बबलाींच्या समस्या सोडप्रवण्याबाबत शासनाने कोणत्या 
उपाययोिना केल्या आहेत वा याबाबतची सद्यजस्थती काय आहे तसेच प्रश्न भाग १ मधील 
नमूद भारननयमन कमी करण्याबाबत शासनान ेकोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशखेर बावनिुळे (२४-०५-२०१८) : (१) वीि ननलममती कें द्राना कोळशाच्या उपलब्धतेत व 
पुरवठयामध्ये येत असलेल्या अडचणीमुळे माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये ०३.१०.२०१७ ते 
०७.१०.२०१७ या कालावधीकररता मा.वीि ननयामक आयोगान े ठरप्रवलेल्या ननकर्षानसुार 
महाप्रवतरणमाफम त सींपूणम राज्यात तात्पुरते भारननयमन करण्यात आले होत.े     
(२) वाढीव बबलाींमुळे थकबाकी वाढली नसून वरील कालावधीत कमी वसलुी व िास्त वीिहानी 
असलेल्या ग्ाींतील वाहहन्याींच्या गरिेनुसार भारननयमान करण्यात आले. थकबाकीमध्ये माहे 
माचम, २०१७ च्या तुलनते वाढ झालेली आहे. 
(३) वाढीव वीि बबलाबाबत उपप्रवभागीय कायामलयास प्राप्त झालेल्या लेखी तिारीच्या 
अनुर्षींगाने वीि ग्राहकाींच्या बबलाच्या तिारीच ेननरसन करण्यात आलेले आहे. 
     उपरोक्त कालावधीत भारननयमावर मात करण्यासाठी महाप्रवतरणकडून वीि उपलब्धता 
वाढप्रवण्यासाठी वीिननलममती कीं पन्याींना सचूना देणे, सींचाचे दरुुस्ती व देखभालाचे वेळापत्रक 
बदलणे, कें द्रीय वा्ा व पॉवर एक्सेंि मधून अनतररक्त वीि प्रवकत घेणे  लघुकाललन  ननप्रवदा 
प्रकालशत करुन त्याद्वारे वीि खरेदी करणे इत्यादी उपाययोिना करण्यात आल्या होत्या. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

चांदगड (जि.िोल्हापूर) येथील महाराष्ट्र राज्य ववि ववतरण उपववभागाचे ववभािन िरुन मिरे 
िावे येथे नववन उपववभागाची स्थापना िरणेबाबत 

  

(३०)  ९७३५३ (२९-१२-२०१७).   श्रीमती सांध् यादेवी देसाई-िुपेिर (चांदगड), श्री.जितेंद्र आव्हाड 
(मुांब्रा िळवा), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल) :   सन्माननीय ऊिाम मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
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(१) चींदगड (जि.कोल्हापूर) येथील महाराषट्र राज्य प्रवि प्रवतरण उपप्रवभागाचे प्रवभािन करुन 
मिरे कावे येथ े नप्रवन उपप्रवभागाची स्थापना करावी याबाबतचे ननवेदन स्थाननक 
लोकप्रनतननधीींनी मा.उिाम मींत्री याींना हद. ९ ऑक््ोबर, २०१७ रोिी वा त्यासुमारास हदले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेकोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (२४-०५-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
(२) महाप्रवतरण कीं पनीच्या प्रवहहत मानींकातील तरतुदीनुसार नवीन उपप्रवभाग ननलममतीसाठी 
ककमान ३०००० वीि ग्राहक सींख्या असणे आवश्यक आहे. परींतु प्रवद्यमान चींदगड प्रवभागाच े
प्रवभािनानींतर चींदगड व मिरे कावे या दोनही उपप्रवभागाींची ग्राहक सींख्या अनुिमे १९२३९ व 
२८५७२ इतकी रहाणार असल्यामळेु दोन्ही कायामलये ग्राहक सींख्येचे ननकर्ष पूणम करु शकत 
नाहीत. तसेच सद्यजस्थतीत नवीन कायामलय ननलममतीची मानके व कममचारी/ ग्राहक मानके 
पुनप्रवमलोकनाची कायमवाही महाप्रवतरण कीं पनीन ेसुरु केली आहे. मा. महाराषट्र प्रवद्युत ननयामक 
आयोगाने आधथमक वर्षम २०१६-१७ ते २०१९-२० या ननयींत्रण कालावधीकररता हद. ०३/११/२०१६ 
रोिी िारी केलेल्या बहुवर्षीय वीि दर आदेशान्वये रु.१०,६६१/- को्ीन ेसींचलन व सुव्यवस्था 
खचम कमी मींिूर केला आहे. त्यामुळे नवीन कायामलय ननलममतीची मानके व कममचारी/ ग्राहक 
मानके प्रसतृ केल्यानींतर, वरील प्रस्तावा सींदभामत आधथमक दानयत्वाचा प्रवचार करुन धोरणात्मक 
ननणमय घेवून महाप्रवतरण कीं पनीमाफम त उधचत कायमवाही करण्यात येईल. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

म्हाडाने सवमसामान्य नागररिाांना समळणाऱया घराांसाठी प्रससद्ध िेलेल्या िाहीरातीमध्ये  
समावेश िेलेल्या घराांची किां मत िोटीांमध्ये असल्याबाबत 

  

(३१)  ९७७०८ (२९-१२-२०१७).   श्री.अबू आिमी (मानखूदम सशवािीनगर) :   सन्माननीय 
गहृननमामण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) म्हाडान े सवमसामान्य नागररकाींना लमळणाऱया घराींसाठी प्रलसद्ध केलेल्या िाहीरातीमध्ये 
समावेश केलेल्या घराींची ककीं मत को्ीमध्ये असल्याच ेहदनाींक १६ सप् े्ंबर, २०१७ रोिी वा त्या 
सुमारास ननदशमनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, प्रलसद्ध केलेल्या िाहहरातीींमध्ये गररबाींसाठी फक्त ८ घरे उपलब्ध असल्याचेही 
ननदशमनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी म्हाडा प्राधधकरणाींतगमत सवमसामान्याींच्या हहतासाठी कोणती 
उपाययोिना राबप्रवण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. प्रिाश महेता (२८-०६-२०१८) : (१) अींशत: खरे आहे. 
     म्हाडाकडून प्राप्त अहवालानुसार सन २०१७ च्या मुींबई गहृननमामण व के्षत्रप्रवकास 
मींडळाच्या सोडतीमध्ये अत्यल्प उत्पन्न ग्, अल्प उत्पन्न ग् व मध्यम उत्पन्न 
ग्ाकरीताच्या सदननका या म्हाडाच्या घराप्रवर्षयक ककीं मती ननजश्चत करण्याच्या धोरणानसुार 
ननजश्चत केल्या असून सन २०१६-१७ च्या रेडी रेकनर व बािार भाव / दर च्या तुलनेत ३५ ते 
४० ्क्के कमी आहेत. या सोडतीमधील फक्त लोअर परेल येथील उच्च उत्पन्न ग्ाकरीताच्या 
सदननकाींचे दर हे सन २०१६-१७ च्या रेडी रेकनर दराप्रमाणे एक को्ीच्या घरात सोडतीमाफम त 
उपलब्ध करुन देण्यात आले असनु तुींगा पवई येथील उच्च उत्पन्न ग्ाकरीताच्या सदननकाींची 
प्रविी ककीं मत योिनेवर प्रत्यक्ष झालेला बाींधकाम खचम गहृहत धरुन म्हाडाच्या धोरणानुसार 
ननजश्चत करण्यात आलेली आहे. मात्र सदर सदननकाींची ककीं मत बािारभाव / दर च्या तुलनेत 
३५ ते ४० ्क्के कमी आहेत. 
(२) व  (३) हे खरे नाही. 
     म्हाडाकडून अत्यल्प उत्पन्न ग्ाकरीता व अल्प उत्पन्न ग्ाच्या िनतेकरीता 
परवडणाऱया सदननकाींची योिना राबप्रवण्यात येत असते. या प्रमाणे सोडत २०१७ मधील 
सोडतीमध्ये वर नमूद केल्याप्रमाणे प्रनतक्षा नगर सायन, मानखुदम, मागाठाणे बोरीवली, प्रविोळी 
पु., चारकोप काींदीवली, लसध्दाथम नगर गोरेगाव, चाींहदवली, प्रवनोबा भाव े नगर, कुलाम आणण 
मालवणी, मालाड येथे एकूण २०० सदननका मींडळाने वािवी ककीं मतीत उपलब्ध करुन हदल्या 
आहेत. सदरहू उत्पन्न ग्ाकरीता उपलब्ध करुन हदलेल्या सदननकाींची प्रविी ककीं मत ही 
सध्याच्या बािार भाव / दराशी तुलना केल्यास सरासरी ३५ ते ४० ्क्के कमी आहे. 
म्हाडाकडून नप्रवन तींत्रज्ञान (New Technology) वापरुन वािवी दरात व कमी वेळेत 
गररबाींसाठी परवडणारी घरे बाींधण्यात येतात. सदर बाींधण्यात आलेल्या सदननकाींच्या ककीं मती 
खािगी प्रवकासकाींपेक्षा ननजश्चतच कमी असतात. त्यामळेु म्हाडाच्या घराींच्या सोडती करीता 
सवम सामान्य िनतेकडून उत्तम प्रनतसाद लमळत असल्याच,े उपाध्यक्ष तथा मखु्य कायमकारी 
अधधकारी, महाराषट्र गहृननमामण व के्षत्रप्रवकास प्राधधकरण याींनी त्याींच्या अहवालात नमूद केले 
आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

महाराष्ट्र राज्यात खािगी गुांतवणूि, उद्योग उभारणी व रोिगार मागील 
 दोन वषामच्या तुलनते िमी असल्याबाबत. 

  

(३२)  ९८३२८ (२९-१२-२०१७).   अॅड.गौतम चाबुिस्वार (वपांपरी) :   सन्माननीय उद्योग मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मके इन इींडडया आणण मके इन महाराषट्र सारखे कायमिम रोिगार आणण गुींतवणूक 
आणण्यासाठी राज्य शासन अपयशी ठरल्याची माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशमनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, मागील दोन वर्षामच्या तुलनेत फक्त २ ्क्केच खािगी गुींतवणूक झाली आहे 
तसेच रोिगार ननलममती सन २०१६ मध्ये २५१३ ननमामण झाले असनू नवीन उद्योग सुद्धा कमी 
आहेत, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले, 
(४) असल्यास, चौकशीअींती शासनाने उद्योग, गुींतवणूक आणण रोिगार ननलममतीसाठी कोणती 
कायमवाही केली आहे वा करणार आहे, 
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देसाई (३०-०५-२०१८) : (१) व (२) हे खरे नाही. 
     मेक इन इींडडया २०१६ सप्ताहात उद्योग प्रवभागासह अन्य प्रवभागाींनी केलेल्या एकूण 
२,९८४ सामींिस्य कराराींपैकी २३५१ प्रकल्पाींनी प्रवप्रवध ्प्पे पूणम केले असून त्याबाबतचा 
तपशील खालीलप्रमाणे आहे :- 
 प्रस्ताप्रवत 

 
उत्पादनात गेलेले/बाींधकामे पूणम झालेले/ 
िमीन ताब्यात घेतलेले प्रकल्प 

एकूण सामिींस्य करार २९८४ २३५१ (७८.७८%) 
गुींतवणूक (रु.को्ी) ८,०४,८९७ ५,१०,९०६ (६३,४७%) 
रोिगार ३०,४६,४४१ २७,०४,३५६ (८८.७७%) 
(३), (४) व (५) उपरोक्त वस्तुजस्थती लक्षात घेता गुींतवणूक व रोिगार ननलममती अनुिम े
६३.४७% व ८८.७७% असून, सदर प्रकल्प प्रत्यक्षात साकार होण्याच्या मागामवर आहेत झालेले 
आहे. 

___________ 
  

लातूर महाववतरण ववभागीय िायामलयाच ेग्राहिाांच्या व प्रशासिीय  
सोयीसाठी ववभािन िरणेबाबत 

  

(३३)  ९९१९६ (२९-१२-२०१७).   श्री.त्र्यांबिराव सभस े (लातूर ग्रामीण) :   सन्माननीय ऊिाम 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) लातूर महाप्रवतरण प्रवभागीय कायामलयातील ग्राहक सींख्या व भौगोललक जस्थती व दोन 
तालुक्यातील पाच उपप्रवभागाींचा प्रवस्तार लक्षात घेता स्थाननक लोकप्रतीननधीनी केलेल्या 
मागणीनुसार मा.उिाममींत्री महोदयाींनी लातूर येथील हदनाींक १० ऑक््ोबर, २०१५ रोिीच्या 
आढावा बैठकीत लातूर महाप्रवतरण प्रवभागीय कायामलयाच ेलातूर प्रवभाग १ व लातूर प्रवभाग २ 
असे प्रवभािन करण्याबाबत आदेश हदले आहेत, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदरचा प्रवभाग १ व २ च्या ननलममतीचा प्रस्ताव मा.अधीक्षक अलभयींता 
महाप्रवतरण लातूर याींनी मुख्य अलभयींता, महाप्रवतरण पररमींडळ लातूर याींच्याकड ेमान्यतेसाठी 
हदनाींक१८ ऑगस््, २०१६ रोिी सादर केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, सदरच्या प्रस्तावास मान्यता देण्याबाबत शासनाने कोणती कायमवाही केली आहे 
वा करण्यात येत आहे  
(४) नसल्यास प्रवलींबाची कारणे काय आहेत व सदर प्रस्तावावर ननणमय घेण्यास शासनास ककती 
कालावधी लागेल ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (२४-०५-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) सदरचा प्रस्ताव महाप्रवतरणच्या मुख्य कायामलयास हद. ०५.१२.२०१७ रोिी प्राप्त झालेला 
असून सदर प्रस्तावाची पडताळणी केली असता प्रवभािनाकररता आवश्यक असलेली वीि 
ग्राहक सींख्या कमी पडत असल्यामुळे सद्यजस्थतीत लातूर प्रवभागीय कायामलयाच े प्रवभािन 
करणे शक्य नाही. 
(४) महाप्रवतरण कीं पनीकडून नवीन कायामलय ननलममतीची मानके व कममचारी/ग्राहक मानके 
पुनप्रवमलोकनाची कायमवाही सुरु असून ती कायमवाही पूणम झाल्यानींतर व सदर प्रस्तावासींदभामत 
आधथमक दानयत्वाचा प्रवचार करुन धोरणात्मक ननणमय घेऊन कीं पनीकडून उधचत कायमवाही 
करण्यात येईल. 

___________ 
  

राज्यातील शासिीय आणण ववनाअनुदाननत आश्रमशाळाांमधील सशक्षि व सशक्षिेत्तर 
िममचाऱयाांची ५ हिार ८०० पदे ररक्त असल्याबाबत 

  

(३४)  ९९७९९ (२९-१२-२०१७).   श्री.नारायण पाटील (िरमाळा), श्रीमती ननममला गाववत 
(इगतपूरी), अॅड.सांिय धोटे (रािरूा) :  सन्माननीय आददवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील शासकीय आणण प्रवनाअनुदाननत आश्रमशाळाींमधील लशक्षक व लशक्षकेत्तर 
कममचाऱयाींची ५ हिार ८०० पदे ररक्त असल्याच ेमाहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशमनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळुन आले व त्यानुर्षींगाने उक्त ् ररक्त पदे भरण्यासींदभामत 
शासनाने कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (०७-०६-२०१८) : (१) होय. 
     शासकीय आश्रमशाळेतील लशक्षक व लशक्षकेतर कममचाऱयाींची ५४३४ पदे ररक्त आहेत.  
     आहदवासी प्रवकास प्रवभागाींतगमत प्रवना अनुदाननत आश्रमशाळा नाहीत.  
(२) व (३) ररक्त पदाींचा आढावा घेण्यात आला असनू अपर आयुक्त, आहदवासी प्रवकास याींना 
ररक्त पदे भरण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यानसुार लशक्षक पदे भरण्यासाठी 
िाहहरात देण्यात आली आहे. यालशवाय पदोन्नतीने ररक्त पदे भरण्याची कायमवाही करण्यात 
येत आहे. 
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(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
___________ 

  
राज्यातील आददवासी ववभागाांतगमत चालववल्या िाणाऱया आश्रमशाळाांमध्ये अधीक्षि व 

गहृपालाांची ररक्त असलेली पदे भरण्याबाबत 
  

(३५)  १००१५९ (२९-१२-२०१७).   श्री.ववलास तरे (बोईसर), श्री.क्षक्षतीि ठािूर (नालासोपारा), 
श्री.दहतेंद्र ठािूर (वसई), श्रीमती मननषा चौधरी (ददहसर), श्री.अतुल भातखळिर (िाांददवली 
पूवम), श्री.पास्िल धनारे (डहाणू) :    सन्माननीय आददवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात आहदवासी प्रवभागाींतगमत येत असलेल्या मुला-मुलीींच्या ननवासी शासकीय 
आश्रमशाळाींमध्ये अधधक्षक व गहृपाल (पुरुर्ष व महहला) या सींवगामची समुारे ४९९ पदे ररक्त 
आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरची पदे ररक्त राहण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, सदरहू ररक्त पदे तातडीने भरण्यासाठी शासनाने कोणती कायमवाही केली  वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ?   
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (०७-०६-२०१८) : (१) नाही. 
अधधक्षक (पुरूर्ष व महहला) व गहृपाल (पुरूर्ष व महहला) याींची २२० पदे ररक्त आहेत.  
(२) व (३) ररक्त असलेली पदे भरण्याबाबत कायमवाही करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

िृषी पांपाना ८ तासाऐविी १० त े१२ तास वीि पुरवठा िरणेबाबत 
  

(३६)  १००२४२ (२९-१२-२०१७).   श्री.चांद्रदीप नरिे (िरवीर), श्री.सत्यिीत पाटील-सरुडिर 
(शाहूवाडी) :  सन्माननीय ऊिाम मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कृर्षी पींपाना ८ तासाऐविी १० ते १२ तास वीि पुरवठा करण्याच्या मागणीनसुार 
पालकमींत्रयाींच्या अध्यक्षतेखाली सींबींधधत जिल्हयात सलमती स्थापन करण्याचा ननणमय 
मींत्रीमींडळाने माहे ऑगस््, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या ननणमयानुसार कोणकोणत्या जिल्हयात अशा प्रकारे सलमत्या स्थापन 
करण्यात आल्या आहेत, 
(३) असल्यास, या सलमतीमाफम त कशा स्वरुपाच े काम करण्यात येत आहे, त्याचा तपशील 
काय आहे ? 
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श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (२४-०५-२०१८) : (१) हे खरे आहे.    
(२) राज्यात िळगाींव, परभणी, अहमदनगर, अकोला, चींद्रपूर, गोंहदया, भींडारा, नागपूर, वधाम, 
सोलापूर या जिल्हयाींमध्ये सलमती स्थापन करण्यात आलेली आहे.   
(३) हदनाींक ७.०९.२०१७ रोिीच्या शासन ननणमयानुसार राज्यात कमी पिमन्यमान असलेल्या 
जिल््यामध्ये कृर्षी पींपासाठी हदवसा ८ तास  ककीं वा रात्री १० तास ऐविी १२ तास थ्री फेि 
वीि पुरवठा हदनाींक ३१.१०.२०१७ पयतं करण्यासाठी, जिल्हा पातळीवर मा. पालकमींत्री याींच्या 
अध्यक्षतेखाली सलमती गठीत करुन, सदर सलमतीच्या लशफारशीनसुार जिल््यामध्ये ननजश्चत 
केलेल्या तालुक्यात/भागात कृर्षीपींपाना १२ तास वीि पुरवठा करण्याच े आदेश सवम 
जिल्हाधधकारी कायामलयास देण्यात आले होत.े सदर सलमतीमध्ये जिल्हाधधकारी, जिल्हा कृर्षी 
अधधकारी, भुिल सवेक्षण आणण प्रवकास यींत्रणेचे वरीषठ वैज्ञाननक व महाप्रवतरण कीं पनीच े
सींबींधधत अधधक्षक अलभयींता याींचा समावशे करण्यात आला होता.  

___________ 
  

राज्यातील िेष्ट्ठाांच्या मान्य िेलेल्या मागण्याांना दोन वषामपासून 
 मांिूरी देण्यात आली नसल्याबाबत 

(३७)  १०२१२८ (०६-०१-२०१८).   डॉ.राहूल पाटील (परभणी) :   सन्माननीय सामाजिि न् याय 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील िेषठाींच्या तत्वतः मान्य केलेल्या मागण्याींना दोन वर्षामपासून मींिूरी देण्यात 
आली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त मागण्याींना तत्वतः मान्यता देवून सुध्दा अद्यापपयतं मागण्या मींिूर 
झाल्या नाहीत, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राििुमार बडोले (०१-०३-२०१८) : (१) नाही. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) (१) िेषठ नागररकाींसाठी वधृ्दाश्रम व मातोश्री वधृ्दाश्रम चालप्रवण्यात येतात. 
     (२) ६५ वर्षामवरील नागररकाींना ओळखपत्र देण्यात येतात. 
     (३) ज्येषठ नागररकाींना बस प्रवास भाडयात सवलत देण्यात येते. 
     (४) िेषठ नागररकाींना पररपोर्षण/ ननवामह भत्यासींदभामत प्राप्त होणाऱया तिारीवर प्रत्येक 
प्रवभागासाठी. न्यायाधधकरण स्थापन करण्यात आले असून त्यामध्ये पीठासीन अधधकारी 
म्हणून उपप्रवभागीय अधधकारी (महसूल) याींची ननयुक्ती करण्यात आली आहे, तसेच जिल््याींच े
सहाय्यक आयुक्त, समािकल्याण याींना ननवामह अधधकारी म्हणून घोप्रर्षत करण्यात आले आहे. 
     (५) मा.उच्च न्यायालयान े हदलेल्या आदेशानुसार िेषठ नागररक धोरणाची माहहती 
सवमसामान्य लोकापयतं पोहचप्रवण्यासाठी प्रवप्रवध वतममानपत्रामध्ये व बस स्थानकाींवर िाहहरात 
प्रलसध्द करण्यात आल्या आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही.    

___________ 
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राज्यातील १७६ साखर िारखान्याांच्या विनिाटयाांची तपासणी िरणेबाबत 
  

(३८)  १०४९४३ (०४-०४-२०१८).   श्री.सांिय साविारे (भुसावळ) :   सन्माननीय सहिार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात गाळप हींगाम सुरु असलेल्या १७६ साखर कारखान्याींच्या विनका्याींची तपासणी 
३१ डडसेंबर पयतं करण्याचे आदेश मा.सहकार मींत्री याींनी माहे डडसेंबर, २०१७ रोिी हदले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आठ त ेदहा साखर कारखान्याला १ भरारी पथक स्थापन करण्याच ेपत्र साखर 
आयुक्ताींनी मा.जिल्हाधधकारी याींना पाठवले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी भरारी पथक नेमून आतापयतं ककती विनकाट्याींची तपासणी 
करण्याकरीता शासनाने कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सुभाष देशमखु (०१-०६-२०१८) : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) हींगाम २०१७-१८ मध्ये १८७ साखर कारखान्याींनी गाळप हींगाम घेतला आहे. जिल्हाननहाय 
स्थापन भरारी पथकाींनी चाल ू१८६ साखर कारखान्याींच्या विनकाट्याची तपासणी केली आहे. 
भरारी पथकाच्या प्राप्त तपासणी अहवालानसुार विनकाट्यामध्ये कोणतीही त्रु्ी नसल्याच े
तसेच सवम विनका्े सुयोग्य जस्थतीत असल्याच ेआढळून आले आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

बुलढाणा जिल्हयातील शासिीय उडीद खरेदीत झालेल्या गैरव्यवहाराबाबत 
  

(३९)  १०४९८५ (०४-०४-२०१८).   श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील 
(सशडी), श्री.सुननल िेदार (सावनेर), श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), 
श्री.हषमवधमन सपिाळ (बुलढाणा), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), 
श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.असमन पटेल (मुांबादेवी), प्रा.ववरेंद्र िगताप (धामणगाव 
रेल्वे) :   सन्माननीय पणन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) बुलढाणा जिल्हयातील नाफेडच्या खरेदी कें द्रावर शासकीय उडीद खरेदीत मोठया प्रमाणात 
गैरव्यवहार झाल्याने चौकशी सरुु असल्याचे माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशमनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी चौकशी केली आहे काय, असल् यास, चौकशीत काय आढळून 
आले व त्यानसुार कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सुभाष देशमखु (०८-०६-२०१८) : (१) होय.         
(२) व (३) बुलढाणा व धचखली खरेदी कें द्रावरील अननयलमततेबाबत जिल्हा उपननबींधक,सहकारी 
सींस्था,बुलढाणा याींच्याकड े प्राप्त झालेल्या तिारीच्या अनुर्षींगाने बत्रसदस्यीय चौकशी सलमती 
ननयुक्त करुन चौकशी करण्यात आली आहे. यामध्ये बलुढाणा खरेदी कें द्रावर तीन व्यक्तीनी 
प्रवप्रवध प्रकारे गैरबाबी करुन शासनाची हदशाभूल केलेली आहे. तसेच धचखली येथ े १७ 
टे्रडसम/आडते खरेदीदारानी कृर्षी उत्पन्न बािार सलमतीच्या आवारात कमी दराने शेतकऱयाींकडून 
उडीद खरेदी करुन शेतकऱयाींच्या नावे शासकीय योिनमेध्ये प्रवकला आहे. 
     चौकशी अहवालानसुार दोर्षी व्यक्तीप्रवरुध्द जिल्हा पणन अधधकारी, बुलढाणा याींनी 
हदनाींक १०/०२/२०१८ रोिी  प्रथम माहहती अहवाल (FIR) दाखल केली आहे. 
  

___________ 
  

राज्यातील आददवासी आश्रमशाळेतील मदहला अधधक्षिाांची पदे भरण्याबाबत 
  

(४०)  १०५८२३ (०४-०४-२०१८).   प्रा.(श्रीमती) मेधा िुलिणी (िोथरुड) :    सन्माननीय 
आददवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील आहदवासी आश्रमशाळेतील मुलीींच्या सुरके्षची कोणतीही िबाबदारी घेतली िात 
नसल्याची बाब माहे नोव्हेंबर, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशमनास आली, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, अनुदाननत आश्रमशाळाींना मींिुरी देताींना मुलीींच्या सुरके्षबाबत कोणत्याही 
प्रकारच्या अ्ी वा ननबधं सींस्थाचालकाींवर घालण्यात येत नसून शासकीय आणण अनुदाननत 
आश्रमशाळाींमध्ये महहला अधधक्षकाची  ५०% पदे  मींिूर असूनही  अद्यापही सदर पदे ररक्त 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रवर्षयाच्या अनुर्षींगान ेसदरहू ररक्त पदे भरण्याबाबत शासनान ेकोणती 
कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (०७-०६-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
शासकीय व अनुदाननत आश्रमशाळेतील महहला अधधक्षकाींची १०९८ पदे मींिूर असून त्यापैकी 
७८३ पदे भरलेली आहेत. सद्यजस्थतीत ३१५ पदे ररक्त आहेत. 
(३) व (४) शासकीय आश्रमशाळेतील ररक्त पदे अपर आयुक्त कायामलयामाफम त व अनुदाननत 
आश्रमशाळेतील ररक्त पदे सींबींधीत सींस्थेमाफम त भरण्याची कायमवाही करण्यात येत आहे. 

 
___________ 
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आणी (जि.यवतमाळ) तालुक्यातील गुराांचा बािार वसुली ठेिा सांपला असला तरी अनधधिृत 
ठेिेदारािडून दामदपु्पट वसुली सरुू असल्याबाबत 

  

(४१)  १०६५७३ (२३-०४-२०१८).   श्री.रािु तोडसाम (अणी), श्री.सांिय पुराम (आमगाव), 
श्री.सांतोष दानव े (भोिरदन) :  सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील   
काय :- 
  

(१) आणी (जि.यवतमाळ) तालुक्यातील गुराींचा बािार वसलुी ठेका गत ् काही महहन्याींपूवी 
सींपुष्ात आला असूनही अनधधकृत ठेकेदाराकडून दामदपु्प् वसुली सुरू असून तो रद्द करून 
कृर्षी उत्पन्न बािार सलमतीन ेस्वत: चालवावा अशी मागणी सभापतीकड ेकरण्यात आली आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त मागणीनुसार शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानुर्षींगान े शासनान ेकोणती कायमवाही केली 
आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देशमखु (११-०६-२०१८) : (१) व (२) गुराींचे बािार अनधधकृत चालप्रवत 
असल्याबाबत हद.१५.५.२०१७ रोिीचा तिार अिम बािार सलमतीस हद.२१.६.२०१७ रोिी प्राप्त 
झाला आहे. प्राप्त तिारीच्या अनुर्षींगाने बािार सलमतीने चौकशी केली असून कृर्षी उत्पन्न 
बािार सलमती आणी या बािार सलमतीने सन २०१६-१७ या आधथमक वर्षामकरीता गुराींच े
बािाराचा हदलेला ठेक्याचा कालावधी हद.४.५.२०१७ रोिी सींपषु्ात आला आहे. हदनाींक 
५.५.२०१७ पासनू बािार सलमती स्वत: गुराींच ेबािार चालप्रवत आहे.  
(३) तिारीत तर्थय आढळून आले नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मौि ेवपांप्री सैय्यद (ता.जि.नासशि) येथे िृषी टसममनल मािेट वविससत िरण्याबाबत 
  

(४२)  १०६६५५ (२४-०४-२०१८).   श्री.छगन भुिबळ (येवला) :  सन्माननीय पणन मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौि े प्रपींप्री सैय्यद (ता.जि.नालशक) येथ े कृर्षी ्लममनल माके् उभारण्यासाठी ननजश्चत 
केलेली िागा कृर्षी पणन मींडळास हस्ताींतररत करण्यासाठी ग्रामप्रवकास, नगरप्रवकास तसेच 
महसूल व वन प्रवभागान ेसहमती दशमवूनही माहे िानेवारी, २०१८ पयतं सदर िागा कृर्षी पणन 
मींडळास उपलब्ध करून देण्यात आलेली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नालशक येथ े ्लममनल माके् प्रवकलसत करण्यासाठी खािगी भागीदारीकरीता 
व्यवसाय आराखडा तयार करून त्याबाबतचा सप्रवस्तर अहवाल माहे नोव्हेंबर, २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान कृर्षी व पणन मींडळाने शासनास सादर केलेला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले, 
त्यानुसार कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देशमखु (०४-०६-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
मौि े प्रपींप्री सैय्यद (ता.जि.नालशक) येथ े कृर्षी ्लममनल माके् उभारण्यासाठी ननजश्चत केलेली 
िागा कृर्षी पणन मींडळास हस्ताींतररत करण्याकरीता मींत्रीमींडळान े मान्यता हदली आहे. या 
ननणमयाप्रमाणे महसूल प्रवभागाकडून िलमन हस्ताींतर करण्याबाबत कायमवाही करण्यात येत 
आहे.  
(२) व (३) खािगी भागीदारीतून ्लममनल माके् उभारण्याच ेप्रस्ताप्रवत असल्यामुळे त्यानुसार 
Business Model व प्रकल्प अहवाल महाराषट्र राज्य कृप्रर्ष पणन मींडळ याींचेकडून 
मागप्रवण्यात आलेला आहे. सदर अहवाल शासनास प्राप्त झाल्यानींतर ्लममनल माके् 
उभारण्याबाबतची कायमवाही शासनस्तरावरुन करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
राज्यात सामाजिि न्याय ववभागामाफम त रक्त सांबांधाांवर देण्यात येणारी िात वधैता प्रमाणपत्र े

िोणत्याही िागदपत्राची मागणी न िरता आददवासी िुटूांबाांना देण् याबाबत 
  

(४३)  १०७११८ (२४-०४-२०१८).   श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.अजित पवार (बारामती), 
श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.जितेंद्र 
आव्हाड (मुांब्रा िळवा) :   सन्माननीय आददवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) राज्यात सामाजिक न्याय प्रवभागामाफम त रक्त सींबींधाींवर देण्यात येणारी िातवैधता 
प्रमाणपत्र े आहदवासी कु्ूींबाना कोणत्याही कागदपत्राच्या पुराव्या लशवाय देण्याची मागणी 
स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी मा.मुख्यमींत्री, मा.सामाजिक न्याय मींत्री याींचेकड ेहदनाींक १५ डडसेंबर, 
२०१७ रोिी वा त्यासुमारास केली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त मागणीच्या अनुर्षींगान ेशासनान ेकोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. ववष्ट् णु सवरा (२८-०५-२०१८) : (१) व (२) होय शासनान,े “ महाराषट्र अनुसूधचत िाती, 
अनुसूधचत िमाती, प्रवमुक्त िाती, भ्क्या िमाती, इतर मागासवगम व प्रवशेर्ष मागास प्रवगम 
िातीचे प्रमाणपत्र (देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे प्रवननयमन) अधधननयम २००० लागू केलेला 
आहे. सदर अधधननयमाींतगमत आहदवासी प्रवकास प्रवभागान े अनुसूधचत िमातीसाठी “महाराषट्र 
अनुसूधचत िमातीचे प्रमाणपत्र (देण्याचे व त्याच्या पडताळणीच े प्रवननयमन) ननयम, २००३ 
तयार केलेले आहेत. तसेच सामाजिक न्याय प्रवभागान े उवमररत मागासवगीय प्रवगामसाठी“ 
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महाराषट्र अनुसूधचत िाती, प्रवमुक्त िाती, भ्क्या िमाती, इतर मागासवगम व प्रवशेर्ष मागास 
प्रवगम (िातीचे प्रमाणपत्र देण्याच े व त्याच्या पडताळणीचे प्रवननयमन) ननयम, २०१२ तयार 
केलेले आहेत. 
     सामाजिक न्याय प्रवभागाच्या ननयम २०१२ मधीम ननयमाींमध्ये सुधारणा करण्यासाठी 
मींबत्रमींडळाने मान्यता हदली आहे. सदर सुधारणा हया अनुसूधचत िमाती कररता ननयम २००३ 
साठी लागू नाही. 
    सामाजिक न्याय प्रवभागाच्या धतीवर, अनुसूधचत िमातीसाठी िातीच ेप्रमाणपत्र /वैधता 
प्रमाणपत्र देणेप्रवर्षयक ननयमाींनाही सदर सधुारणा लागू करण्याबाबत अलभप्राय देण्यासाठी 
मींबत्रमींडळ उपसलमती नेमण्याचा ननणमय मींबत्रमींडळान े घेतला आहे. त्यानुर्षींगान ेशासन ननणमय, 
आहदवासी प्रवकास प्रवभाग, हदनाींक १५.११.२०१७ अन्वये मा.मींत्री (महसलू) याींच्या 
अध्यक्षतेखाली मींबत्रमींडळ उपसलमती गठीत करण्यात आलेली आहे. त्यानुर्षींगाने मींत्रीमींडळ 
उपसलमतीची पहहली बैठक हद. २८.११.२०१७ रोिी सींपन्न झाली. तद्नींतर दसुरी बैठक हद. 
१८.०४.२०१८ रोिी सींपन्न झाली आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

आददवासी वविास महामांडळािडून शेतिऱ याांना तेलपांप व एच.डी  
पी पाईपचा पुरवठा होत नसल्याबाबत 

(४४)  १०७१४० (२४-०४-२०१८).   श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.अजित पवार (बारामती), 
श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.जितेंद्र 
आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.प्रभुदास सभलावेिर (मेळघाट), श्री.रािाभाऊ (पराग) वाि े
(ससन्नर) :   सन्माननीय आददवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील आहदवासी प्रवकास महामींडळाींकडून आहदवासी शेतक-याींना सन २०१४-१५ पासून 
तेलपींप इींजिन पुरवठा व  एचडीपी पाईपचाही पुरवठा झालेला नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाने या प्रवप्रवध योिना राबप्रवण्यासाठी हदलेला ननधी अखधचमत राहहलेला 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनान ेया प्रकरणी चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व 
त्यानुसार याबाबत शासनान े कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, तसेच ननधी 
अखधचमत ठेवणा-या अधधका-याींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (०६-०६-२०१८) : (१) व (२) खरे आहे. 
(३) व (४) तेलपींप, वीिपींप व एच.डी.पी.ई.पाईप खरेदीसाठी प्रलसध्द झालेल्या ननप्रवदेस काही 
ताींबत्रक व प्रशासकीय कारणास्तव प्रवलींब झाला तद्नींतर ननप्रवदा रद्द करण्याींत आल्या. यास्तव 
पररणामकारक अींमलबिावणीसाठी सदर योिना कृप्रर्ष प्रवभागाकड ेहस्ताींतरीत करण्यात आली 
आहे. आता सदर योिना कृप्रर्ष प्रवभागामाफम त राबप्रवण्यात येणार असून सदर प्रवभागाकडूनच 
आहदवासी लाभार्थयांना थे् लाभ हस्ताींतरणाद्वारे ननधी प्रवतरीत करण्यात येणार आहे. 

___________ 
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शहापूर (जि.ठाणे) येथे आददवासी मुला-मुलीांची ५०० ववद्याथी क्षमता 
 असलेल्या वसतीगहृास मान्यता देण्याबाबत 

  

(४५)  १०७२९३ (२४-०४-२०१८).   श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.अजित पवार (बारामती), 
श्री.ददलीप वळस-ेपाटील (आांबेगाव), श्री.ियांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.शसशिाांत सशांदे 
(िोरेगाव), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.दत्तात्रय भरणे 
(इांदापूर), श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा), श्री.शाांताराम मोरे (सभवांडी ग्रामीण), श्री.नरहरी णझरवाळ 
(ददांडोरी) :  सन्माननीय आददवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) शहापूर (जि.ठाणे) येथे आहदवासी मुला-मुलीींची ५०० क्षमता असलेल्या वसतीगहृास 
मान्यता देण्याची मागणी मा.आहदवासी प्रवकास मींत्री याींचकेड े स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी 
हदनाींक ११ िुल,ै २०१७ रोिी वा त्यासुमारास केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शहापूर (जि.ठाण)े येथ े ४ इींजिननअररींग महाप्रवद्यालय, औद्योधगक प्रलशक्षण 
सींस्था, महाप्रवद्यालय असल्यान ेतालुक्यातील आहदवासी प्रवद्याथी मोठ्या प्रमाणात येथ े
लशक्षण घेत असनू वसतीगहृ क्षमता ७५ असल्याने आहदवासी प्रवद्यार्थयांची गैरसोय होत आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या हठकाणी ५०० प्रवद्याथी क्षमता असलेल्या वसतीगहृास मान्यता 
देण्यायाबाबत शासनाने कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (०८-०६-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२), (३) व (४) वसतीींगहृासाठी शहरामध्ये िागा लमळप्रवणे, बाींधकाम करणे, त्याची देखभाल 
दरुुस्ती, तसेच भाड्याच्या इमारतीसाठी भाड्याची रक्कम देणे, वसतीगहृाच्या व्यवस्थापनासाठी 
कममचारी ननयुक्ती व त्याींचे वेतन व भत्ते अशा प्रकारचे शासनाचे खचम कमी करण्यासाठी 
नवीन वसतीगहृ मींिूर करण्याऐविी वसतीगहृामध्ये प्रवशे न लमळालेल्या प्रवद्यार्थयानंा भोिन, 
ननवास व इतर शैक्षणणक साहीत्य उपलब्ध करुन घेण्यासाठी थे् रक्कम प्रवद्यार्थयांच्या आधार 
सींलग्न बँक खात्यामध्ये िमा करण्याबाबत सन २०१६-१७ या शैक्षणणक वर्षामपासून पींडीत 
दीनदयाल उपाध्याय स्वयींम ्योिना सुरू करण्यात आलेली आहे. 
     सन २०१८-१९ पासून सदर योिनेचा प्रवस्तार तालकुास्तरापयतं करण्याच ेप्रस्ताप्रवत आहे. 

___________ 
  

राज्यातील सवम सहिारी व खािगी साखर िारखान्याांचे  
ऊस विन िाटे ऑनलाईन िरण्याबाबत 

(४६)  १०७९३० (२४-०४-२०१८).   श्री.बाळासाहेब मुरिुटे (नेवासा) :   सन्माननीय सहिार 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील सवम सहकारी व खािगी साखर कारखान्याींच े ऊस विन का्े ऑनलाईन 
पद्धतीने िोडण्याचे ननदेश साखर आयुक्ताींनी माहे डडसेबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान हदले 
आहेत, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, या ननदेशानुसार विन का्े ऑनलाईन पध्दतीन ेिोडण्यात आले नाहीत, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या अनुर्षींगान े
शासनाने विन का्े ऑनलाईन पद्धती िोडण्याबाबत कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देशमखु (०८-०६-२०१८) : (१) होय. 
(२) व (३) कारखाना स्तरावर विनका्े ऑनलाईन पध्दतीने िोडण्याची कायमवाही चाल ूआहे. 
सवम साखर कारखाना स्तरावर विनका्े ऑनलाईन करण्याच्या अनुर्षींगाने सींगणकीकरण 
करण्यात येत असून कारखान्याींच ेविनका्े ऑनलाईन करण्याची कायमवाही चाल ूआहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील बहुताांशी िां पन्या अनधधिृत असल्याबाबत 
  

(४७)  १०८५६१ (२४-०४-२०१८).   श्री.सुभाष उफम  पांडडतशेठ पाटील (असलबाग) :   सन्माननीय 
उद्योग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात गेल्या सहा महहन्याींपासून बऱयाच कीं पन्या पूणमपणे अनधधकृत असून केवळ नोंदणी 
करून आधथमक व्यवहारासाठी त्याचा वापर केला िात आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, मागील १० वर्षामत या अनधधकृत कीं पन्याींनी लेखापरीक्षण केले नाही, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू प्रकरणी शासनान े चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून 
आले व त्यानुर्षींगान े सींबींधधत अनधधकृत कीं पन्यावर शासनान े कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 

  
श्री. सभुाष देसाई (०६-०६-२०१८) : (१), (२), (३) व (४) कीं पन्याींची नोंदणी हा प्रवर्षय कें द्र 
सरकारच्या कें द्रीय कॉपोरे् मींत्रालय, नवी हदल्ली याींच्याशी सींबींधधत आहे.   
  

___________ 
  
मालखेड (ता.चाांदरु रेल्वे, जि.अमरावती ) येथील इदगाह व िननष्ट्ट महाववद्यालयालगत इांददरा 

ननवास झोपडपट्टीच्या दठिाणी प्रस्ताववत बबयरबारला परवानगी न देणेबाबत 
  

(४८)  १०८७४८ (२४-०४-२०१८).   प्रा.ववरेंद्र िगताप (धामणगाव रेल्वे), अॅड.यशोमती ठािूर 
(नतवसा), श्री.रणिीत िाांबळे (देवळी), श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली) :   सन्माननीय राज् य उत् पादन 
शुल् ि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मालखेड (ता.चाींदरु रेल्वे, जि.अमरावती) येथील इदगाह व कननष् महाप्रवद्यालयालगत 
इींहदरा ननवास झोपडपट्टीच्या हठकाणी प्रस्तावीत बबयरबारला ग्रामस्थाींचा प्रवरोध असल्यान े
त्याला परवानगी न देणेबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी जिल्हाधधकारी, अमरावती याींना 
हदनाींक २५ डडसेंबर, २०१७ रोिी वा त्यादरम्यान लेखी ननवेदन हदले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय ननदशमनास आले, 
त्यानुसार शासनान ेकोणती कायमवाही केली वा करण्यात  येत आहे, 
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (०८-०६-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) प्रस्ताप्रवत परवाना कक्ष महाराषट्र प्रवदेशी मद्य ननयम १९५३ चे ४५ (१) नुसार 
आींतरननबधंमुक्त नाही असे चौकशीत ननषपन्न झाल्याने सदर परवाना कक्ष/ बबयरबार सुरु 
करण्यास परवानगी देण्यात आली नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
  
मौि ेवशी (ता.वाळवा, जि.साांगली) या गावातून ऊस परराज्यात गळीतास नेत असल्याबाबत 

  

(४९)  १०९३८८ (२४-०४-२०१८).   श्री.ियांत पाटील (इस्लामपरू), श्रीमती सुमन पाटील 
(तासगाव - िवठेमहाांिाळ) : सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील    
काय :- 
  

(१) राज्यात सन २०१७-२०१८ च्या ऊस गळीत हींगामामध्ये ऊसाच ेउत्पादन व पयामयान ेसाखर 
उत्पादन कमी झाली असल्यान े साखर उद्योग पूणम क्षमतेन े चालप्रवण्यासाठी परराज्यात 
होणाऱ या ऊस ननयामतीवर हदनाींक १ नोव्हेंबर, २०१७ पासून बींदी घातली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, बींदी असताना मौिे वशी (ता.वाळवा, जि.साींगली) या गावातून ऊस परराज्यात 
िात असताना हदनाींक २० नोव्हेंबर, २०१७ रोिी वा त्यासुमारास वाळवा पोललसाींनी ट्रक 
पकडला, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले व 
त्यानुर्षींगान े बींदी असताना ऊस ननयामत करणाऱ याींवर शासनान े कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देशमखु (०१-०६-२०१८) : (१) होय. 
(२) नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
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आददवासी नसलेल्या व्यक्तीांना आददवासी असल्याच ेिातीच ेदाखले देण्यात येऊन 
पडताळणीमध्ये वैध ठरववण् यात येत असल् याबाबत 

  

(५०)  १०९६८३ (२४-०४-२०१८).   श्री.सांिय साविारे (भसुावळ) :   सन्माननीय आददवासी 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आहदवासी नसलेल्या व्यक्तीींना आहदवासी असल्याचे िातीच े दाखले देणे आणण नींतर 
पडताळणीमध्ये असे दाखले वधै ठरप्रवणे यात शासकीय अधधकारी व िात पडताळणी 
सलमतीच्या सदस्याींनी गैरकरभार केला असून आहदवासी प्रवकास आयुक्ताींनी अशा प्रकरणाींची 
चौकशी करावी असे ननदेश मा.उच्च न्यायालयाच्या खींडपीठान ेमाहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये हदले 
आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त ननदेशाच्या अनुर्षींगान ेशासनान ेचौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
ननदशमनास आले, तसेच आहदवासी प्रवकास आयुक्ताींनी ककती प्रकरणाींची चौकशी केली आहे, 
(३) असल्यास, चौकशीच्या अनुर्षींगाने दोर्षी आढळणा-या व्यक्तीींवर शासनान ेकोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. ववष्ट् णु सवरा (०७-०६-२०१८) : (१), (२) व (३) मा.उच्च न्यायालय, मुींबई येथील रर् 
याधचका ि.९७९७/२०१७ श्री.मजच्छींद्र सोनीराम नागह्ळक प्रवरूध्द महाराषट्र शासन व इतर 
प्रकरणी मा.उच्च न्यायालयान े हद.२८.११.२०१७ रोिी अनुसूधचत िमाती प्रमाणपत्र तपासणी 
सलमती, पुणे व औरींगाबाद या सलमती कायामलयाशी ननगडडत असलेल्या प्रकरणी पनुश्च 
फेरतपासणी करून सहा महहन्याच्या कालावधीत ननणमय घेण्याच ेआदेश पाररत केले आहेत. 
त्यानुसार अनुसूधचत िमाती प्रमाणपत्र तपासणी सलमती, पुणे या सलमतीकडील ६ प्रकरणे व 
अनुसूधचत िमाती प्रमाणपत्र तपासणी सलमती, औरींगाबाद या सलमतीकडील ४ प्रकरणे अशा 
एकूण १० प्रकरणामध्ये सींबींधधत तपासणी सलमतीकडून फेरतपासणी सरुू आहे. तसेच मा.उच्च 
न्यायालयान ेरर् याधचका ि.९७९७/२०१७ प्रकरणी हद.२८.११.२०१७ रोिी हदलेल्या ननदेशानुसार 
कायमवाही करण्याबाबत आयुक्त, आहदवासी सींशोधन व प्रलशक्षण सींस्था, पुणे याींना कळप्रवण्यात 
आले आहे.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
  
ववधान भवन :   डॉ. अनांत िळसे 
नागपूर.   प्रधान सधचव, 

महाराष्ट्र ववधानसभा. 
  __________________________________________________________________ 

मुद्रणपूवम सवम प्रकिया महाराषट्र प्रवधानमींडळ सधचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर 
मुद्रण: शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, नागपूर. 


