
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ४५१ वी यादी 

 
महाराष्ट्र ववधानसभा 

  

दसुरे अधधवेशन, २०१८ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

चांद्रपूर जिल्ह्यातीस सावसी ये  ेअनुसूधचत िमातीच्या ववद्यार्थयाांसाठी  
स्वतांत्र वसतीगहृास मांिूरी ममळण्याबाबत 

(१) ३९८०४ (२९-०४-२०१६).  श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी) :  सन्माननीय आददवासी वविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) चींद्रपूर जिल्ह्यातील साीली तालुक्यात आदिीासी वीकास वीभागाच्याीतीने अनुसूचचत 
िमातीच्या मुलाीं-मुलीकरीता ीसतीगहृ नसल्हयामळेु वीद्यार्थयाांना उच्च शिक्षणापासनू ीींचचत 
राहाीे लागत असल्हयामुळे साीली येथ ेमुलाींच ेआणण मुलीींचे िोन स्ीतींत्र ीसतीगहृ मींिूर करून 
बाींधकामास ननधी उपलब्ध करून ियाी े या करीता लोकप्रनतननधीनी पत्र क्र.वीी/ब्रम्ह/ 
१०२१/२०१६ अन्वये मा.आदिीासी वीकास मींत्री, सचची, आदिीासी वीकास वीभाग, याींना 
दिनाींक १२ िानेीारी, २०१६ रोिी ीा त्या समुारास लेखी ननीेिन दिले होत,े हे खरे आहे काय, 

(२) असल्हयास, सन १९९२ मध्ये ननशमिती झालेल्हया साीली तालकुा येथ ेआदिीासी वीकास 
वीभागाच्या ीतीने अनुसूचचत िमातीच्या मुलाींचे आणण मलुीकरीता स्ीतींत्र िोन ीसतीगहृ मींिूर 
करण्यात येणार आहे काय, 
(३) असल्हयास, सिर ीसतीगहृ इमारतीचे बाींधकाम करण्यासाठी ननधीची तरतुि करण्यात 
येणार आहे काय, 
(४) नसल्हयास, वीलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (११-०६-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
(२) ी (३) ीसतीींगहृासाठी िहरामध्ये िागा शमळवीणे, बाींधकाम करणे, त्याची िेखभाल 
िरुुस्ती, तसेच भाड्याच्या इमारतीसाठी भाड्याची रक्कम िेणे, ीसतीगहृाच्या व्यीस्थापनासाठी 
कमिचारी ननयुक्ती ी त्याींचे ीेतन ी भत्ते अिा प्रकारचे िासनाचे खचि कमी करण्यासाठी 
नीीन ीसतीगहृ मींिूर करण्याऐीिी ीसतीगहृामध्ये प्रीिे न शमळालेल्हया वीद्यार्थयाांना भोिन, 
ननीास ी इतर िैक्षणणक साहित्य उपलब्ध करुन घेण्यासाठी थे् रक्कम वीद्यार्थयाांच्या आधार 
सींलग्न बँक खात्यामध्ये िमा करण्याबाबत सन २०१६-१७ या िैक्षणणक ीर्ािपासून पंडित 
िीनियाल उपाध्याय स्ीयम ्योिना सुरू करण्यात आलेली आहे. 
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     सन २०१८-१९ पासून सिर योिनेचा वीस्तार तालकुास्तरापयांत करण्याच ेप्रस्तावीत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाीत नाही.  
  

___________ 
  

अहमदनगर जिल्ह्यातीस िृवि पांप िोडणीची सुमारे ३० हिार  
प्रिरणे प्रसांबबत असल्हयाबाबत 

  

(२) ४३७६४ (२०-०४-२०१६). श्री.वभैव वपचड (अिोसे) : सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अहमिनगर जिल्ह्यातील कृवर् पींपाना वीियूत िोडणीची सुमारे ३० हिार प्रकरणे प्रलींबबत 
असल्हयाच ेमाहे नोव्हेंबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननिििनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, कृर्ी पींपाना वीियुत िोडण्या िेण्याची प्रकरणे प्रलींबबत ठेीण्याची कारणे काय 
आहेत, 
(३) असल्हयास सिर कृर्ी पींपाना तातडीन े वीद्युत िोडण्या िेणेबाबत शासनान े कोणती 
कायिीाही केली आहे ीा करण्यात येत आहे ? 
(४) नसल्हयास वीलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. चांद्रशखेर बावनिुळे (१४-०६-२०१८) : (१), (२) ी (३) अहमिनगर मींडळाींतगित माचि, २०१५ 
अखेर कृवर्पींप ीीि िोडणीसाठी पैसे भरुन ४९५३ अिि प्रलींबबत होते. त्यापैकी माहे एवप्रल, 
२०१५ ते माचि, २०१६ पयांत ११०७ इतक्या कृवर्पींपाींना वीद्युत िोडण्या िेण्यात आल्हया आहेत. 
तसेच, माचि, २०१६ अखेर ितेी पींपाींच े ६७०२ अिि पैस े भरुन प्रलींबबत होते. त्यापैकी माहे 
एवप्रल, २०१६ त ेमाचि, २०१७ पयांत २८४९ इतक्या कृवर्पींपाना वीद्युत िोडण्या िेण्यात आल्हया 
आहेत. माचि, २०१७ अखेर ११३६५ इतके अिि पसैे भरुन प्रलींबबत आहेत. एवप्रल, २०१७ त े
माचि, २०१८ अखेर ३३५६ इतक्या कृर्ीपींपाचे ऊिीकरण करण्यात आले असून माचि, २०१८ 
अखेर १३२७७ कृर्ीपींप पैसे भरुन प्रलींबबत आहेत. सिर कृवर्पींपाना नीीन उच्चिाब वीतरण 
प्रणालीद्ीारे िोडणी िेण्याचे प्रस्तावीत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाीत नाही. 
  

___________ 
  

राज्यातील वीज जोडणी नसलेल्या घराांना जोडणी उपलब्ध करुन देण्याबाबत  
  

(३) ४४२८५ (२३-०४-२०१६).  श्री.सुननस प्रभ ू (ददांडोशी) :  सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील सुमारे१९ लाख गाीाींना कें द्र शासनान े दिन ियाल उपाध्याय ग्रामज्योती 
योिनेअींतगित ीीि िोडणी िेण्या हदनांक १९ िानेीारी, २०१६ रोिी शासनान े मींिूरी दिली 
आिे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, उक्त योिनेच े स्ीरुप काय आहे ी त्यानुसार कें द्र ी राज्य शासन आणण 
महावीतरणमार्फ त एकुण ककती ननधी उपलब्ध करुन िेण्यात येणार आहे, 
(३) असल्हयास, ककती ननजश्चत कालाीधीपयांत १९ लाख गाीाींन ीीि िोडणी िेण्यात येणार 
आहे ीा िेण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, वीलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१४-०६-२०१८) : (१) ी (२) कें द्र िासनाकडून राज्याकररता 
पीं.दिनियाळ उपाध्याय ग्रामज्योती योिनतेींगित रु. २१५२.६८ को्ी रकमेच्या प्रस्ताीास मींिुरी 
िेण्यात आली आहे. त्यापैकी ६०% रक्कम कें द्र सरकार अनुिान स्ीरुपात िेणार आहे. ४०% 
रक्कम महावीतरण किि स्ीरुपात घेणार आहे. 
  सिर योिनेमध्ये महाराषर राज्याच्या ग्रामीण भागातील ३०,१७६ गाीामधील १२,४८,४७४ 
घरगुती ग्राहकाींना नीीन ीीि िोडणी िेण्यासाठी पायाभूत सुवीधा उभारणी करणे, तसेच सिर 
घरगुती ग्राहकाींपकैी ३,९४,१४१ िाररद्रय रेर्ेखालील लाभार्थयाांना नीीन ीीि िोडणी िेणे, ८३७ 
ीादहन्याींचे ीादहनी वीलगीकरण करणे, ीीि वीतरण प्रणाली सक्षमीकरण करणे,साींसि आििि 
ग्रामयोिनेच्या ६९ गाीाींमध्ये ीीिवीतरण प्रणालीच े सक्षमीकरण करणे इ. कामाींचा समाीेि 
आहे. त्यासाठी २१५ नीीन उपकें दे्र, १०० उपकें द्राींची रोदहत्र क्षमताीाढ, १०९२४ वीतरण रोदहत्र,े 
१९४१७ ककमी उच्चिाब ीादहनी, ६२१८.४ कक.मी लघुिाब ीादहनी उभारणे इ. कामे करण्यात 
येणार आहेत. 
(३) सिर योिनेची नमूि केलेली काम,े कामाच ेआिेि (LOA) दिल्हयानींतर िोन ीर्ािमध्ये पूणि 
करण्याचे प्रस्तावीत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाीत नाही. 

___________ 
 

  

मसन्नर (जज.नामशि) तासुक्यातीस ववद्या ी व ववद्याध ानीांच्या  
ननवास व भोिनाची व्यवस् ा िरण्याबाबत 

  

(४) ४५४७६ (२९-०४-२०१६).  श्री.रािाभाऊ (पराग) वाि े (मसन्नर) : सन्माननीय आददवासी 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शसन्नर (जि.नाशिक) तालुक्यातील अनसुचूचत िमातीच्या वीद्यार्थी ी वीद्याचथिनीींच्या 
ननीास ी भोिनाची व्यीस्था होणे गरिेचे असल्हयान े १०० मुलीींचे ी १०० मुलाींच ेीसनतगहृ 
मींिूर करण्याची मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी दिनांक ३१ ऑगस्ट, २०१५ रोिी ीा 
त्यासुमारास मा.आदिीासी वीकास मींत्री याींचेकड े लेखी ननीेिनाद्ीारे केली होती, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्हयास, उक्त मागणीच्या अनुर्ींगान ेिासनान ेकोनती कायिीाही केली ीा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्हयास, वीलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. ववष्ट् णु सवरा (१४-०६-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
(२) ी (३) अनुसूचचत िमातीच्या वीद्यार्थयाांकरीता राज्यात एकूण ४९१ िासकीय ीसतीगहेृ 
कायिरत आहेत. सिर ीसतीगहृाींची प्रीेि क्षमता ५८४९५ इतकी आहे. मागील तीन िैक्षणणक 
ीर्ाित ीसतीगहृ प्रीेिासाठी उपलब्ध क्षमतेपेक्षा अनतररक्त मागणी पाहता आयुक्त, आदिीासी 
वीकास याींच्याकडून कायिरत असलेल्हया िासकीय ीसतीगहृाींची साधारणत: २०,००० वीद्याथी 
क्षमता ीाढवीण्याबाबतचा प्रस्ताी िासनास प्राप्त झाला होता. 
   तथावप, ीाढीी क्षमतेकरीता ीसतीगहृ बाींधकामास िागा शमळवीणे, ीसतीगहृ बाींधकाम 
करणे ककीं ीा इमारत भाड्याने उपलब्ध करणे, ीसतीगहृाच्या व्यीस्थापनासाठी कमिचारी 
ननयुक्ती इ.करीता लागणारा वीलींब ी भाींडीली खचि ्ाळून िासकीय ीसतीगहृात प्रीिे न 
शमळालेल्हया अनसुूचचत िमातीच्या वीद्यार्थयाांना प्रत्यक्ष लाभ हस्ताींतरण (DBT) धोरणानुसार 
वीद्यार्थयाांच्या आधार सींलग्न बकँ खात्यात थे् रक्कम िमा करण्याबाबत मींत्रीमींडळाच्या 
मान्यतेन े दि.१५.१०.२०१६ रोिीच्या िासन ननणियान्ीये पींडडत िीनियाल उपाध्याय स्ीयम ्
योिना सुरू करण्यात आलेली आहे. 

___________ 
 

  

श्री.मांगसपुरी नागरीि सेवा सहिारी सांस्  ा मयाा. अमरावती याांनी आददवासी मुसाांच े 
भोिन िां त्राट बेिायदेशीररीत्या रद्द िेल्हयाबाबत 

(५) ४९६३५ (२९-०४-२०१६).  श्री.रवव राणा (बडनेरा) : सन्माननीय आददवासी वविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) श्री.मींगलपुरी नागरीक सेीा सहकारी सींस् था मयाि. अमराीती याींनी आदिीासी मुलाींच े
िासकीय ीसनतगहृ क्र.३ अकोली अमराीती येथील भोिन कीं त्रा् बकेायिेिीररीत्या रद्द केले, हे 
खरे आहे काय, 

(२) असल्हयास, चौकिी सशमती ननयुक्त केली मात्र अिूनपयांत चौकिी पूणि केली नाही म्हणून 
लोकप्रनतननधी याींनी प्रकल्हप अचधकारी धारणी याींना वीचारणा केली आहे हे खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, आदिीासी वीभागाचे अपर आयुक्त हे प्रभारी असल्हयाने चौकिी होत नाही ी 
त्यामुळे अचधकारी कामचूकारपणा करतात, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, िासनाने याबाबत कोणती कायिीाही केली ीा करण्यात येत आहे ? 
  

श्री. ववष्ट् णु सवरा (१४-०६-२०१८) : (१) श्री.मींगलमुती नागरीक सेीा सहकारी सींस्था मयाि. 
अमराीती या भोिन ठेकेिाराकडून ीसतीगहृातील वीद्यार्थयाांना परुवीण्यात येणारे िेीणाबाबत 
वीद्यार्थयाांकडून तक्रारी प्राप्त होत्या. त्यानुर्ींगाने भोिनात सधुारणा करण्याबाबत ीारींीार 
कळीूनही सुधारणा न केल्हयाने सिर भोिनठेका रद्द करण्यात आला. 
(२), (३) ी (४) प्रस्तुत प्रकरणी सहाय्यक प्रकल्हप अचधकारी याींची सशमती गठीत करून चौकिी 
करण्यात आली. सिर चौकिी अहीालातील अशभप्रायानुसार सींबींचधत ीसतीगहृाच ेगहृपाल काही 
अींिी िोर्ी आढळल्हयान ेत्याींची एक ीेतनीाढ रोखण्यात आली आहे. 

___________ 
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पनवेस महानगरपामसिेने सावािननि ववद्युत सबस्टेशनच्या  
वापरासाठी अससेसा भूखांडाचा बेिायदा वापर िेल्हयाबाबत 

  

(६) ६५४६७ (२७-०१-२०१७).  श्री.सुननस प्रभ ू(ददांडोशी) : सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पनीेल महानगरपाशलकेने (रायगड), साीििननक वीद्युत सबस््ेिनच्या ीापरासाठी, 
महावीतरणसाठी ठेीलेला राखीी भखूींड क्रीं .४५८, ४५९, ४९१, ४९५ खासगी गहृसींकुलाकररता 
बेकायिा हस्ताींतररत केल्हयाप्रकरणाच्या अहीालाीर महावीतरण कीं पनीस्तराीर माहे िलुै २०१६ 
पासून सुरु असलेली छानणीची कायिीाही अद्याप िासनान ेपूणि केली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, याबाबत िासनान ेचौकिी केली आहे काय, 
(३) असल्हयास, चौकिीअींती सिर प्रकरणी छानणीची कायिीाही वीनावीलींब पूणि करुन यातील 
िोर्ी अचधकारी आणण कीं त्रा्िार याींचेवीरुध्ि कारीाई करण्याबाबत िासनाने कोणती कायिीाही 
केली ीा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, वीलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१४-०६-२०१८) : (१) महावीतरण कीं पनी मार्ि त चौकिी सुरू आहे. 
(२) प्रश्न उद्् ाीत नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ाीत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ाीत नाही. 

___________ 
  

राज्यात गत साडसेहा विाात वविेच्या धक्क्याने महाववतरण िमाचाऱयाांसह  
सुमारे ५ हिार िणाांचा मतृ्यू झाल्हयाबाबत 

  

(७) ६५९३१ (१०-०१-२०१७). श्री.सनुनस मशांदे (वरळी), अॅड.भीमराव धोंड े(आष्ट्टी) : सन्माननीय 
ऊिाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात वीिेच्या धक्क्याने गत साडसेहा ीर्ाित महावीतरण कमिचायायाींसह सुमारे ५ हिार 
िणाींना प्राण गमीाीे लागल्हयाची तसेच सुमारे साड ेतीन हिार िण िखमी झाले असल्हयाची 
बाब माहे ऑक््ोबर, २०१६ च्या िसुयाया सप्ताहात ीा त्यािरम्यान ननिििनास आली आहे, हे 
खरे आहे काय, 

(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणाची िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(३) असल्हयास, चौकिीअींती महावीतरण कमिचारी ी सामान्य नागररकाींच्या सुरक्षक्षततेबाबत 
तसेच त् याींना आचथिक मित िेण्याबाबत िासनाने कोणत्या उपाययोिना हाती घेतल्हया आहेत 
तसेच त्याबाबत कोणती कायिीाही केली ीा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, वीलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१४-०६-२०१८) : (१) हे खरे आहे.   
(२) होय. मुख्य वीद्युत ननरीक्षक याींच्यामार्ि त प्रत्येक प्रकरणाची चौकिी केली िाते. 
(३) सीि वीतरण कीं पन्याींच्या अपघातप्रीण ीीिसींच माींडण्याींचे सीेक्षण करण्यात येत असून 
अपघातप्रीण ीीिसींच माींडण्या सुरक्षक्षत करुन घेण्यासाठी वीतरण कीं पनीकड े मुख्य वीद्युत 
ननरीक्षक याींच्यामार्ि त पाठपुराीा करण्यात येत आहे. 
     कमिचारी ी सामान्य नागररकाींच्या सुरक्षक्षततेबाबत महावीतरण ी मुख्य वीद्युत 
ननररक्षक, मुींबई याींच्यामार्ि त घेण्यात आलेल्हया ी घेत असलेल्हया ठोस उपाययोिना 
पुढीलप्रमाणे आहेत. 
     १) कमिचायायाींकररता वीद्युत सुरके्षवीर्यी प्रशिक्षण िेण्यात येते. 
     २) वीद्युत सुरके्षवीर्यी िागरुकता ननमािण करण्यासाठी प्रबोधन मळेाी े आयोजित 
करण्यात येतात. तसेच नागररकाींच्या वीद्युत सुरक्षक्षततेबाबतच्या िागतृीसाठी िरीर्ी वीद्युत 
सुरक्षा सप्ताह आयोजित केले िातात 
     ३) िाळा, महावीद्यालय, तींत्रननकेतन, आय.्ी.आय इत्यािी दठकाणी प्रत्यक्ष िाऊन 
सुरक्षावीर्यी मागििििनपर कायिक्रमाचे आयोिन केले िात.े  
     ४) ११ िानेीारी ते १७ िानेीारी, २०१६ ी सन २०१७ िरम्यान आयोजित करण्यात 
आलेल्हया वीद्युत सुरक्षा सप्ताहा िरम्याने वीद्युत ननरीक्षक कायािलय ी महावीतरण याींच े
सींयुक्त वीद्यमान ेसुरक्षा वीर्यी िनसामान्याींना ी कमिचायायाींना िागरुक करण्याच्या दृष्ीन ेी 
अपघाताींचे प्रमाण कमी व्हाीे या सामाजिक भाीनेन ेवीवीध उपक्रम राबवीण्यात आले. 
(४) प्रश्न उद्् ाीत नाही. 

___________ 
  

राज् यातीस खरीप हांगामातीस सन २०१५-१६ मधीस दषु्ट्िाळसदृश्य ३६३ गावातीस  
ववद्युत पायाभतू सुववधाांसाठी ननववदा प्रकिया राबववण्याबाबत 

  

(८) ६८३७३ (१०-०१-२०१७).  श्री.अननस बाबर (खानापूर) : सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यातील खरीप हींगामातील सन २०१५-१६ मधील िषुकाळसदृश्य ३६३ गाीातील वीद्युत 
पायाभूत सुवीधाींसाठी िासनाने २३ को्ी ४१ लाख रूपये खचि करण्याचा ननणिय नुकताच  
माहे ऑगस््, २०१६ मध्ये ीा त्यािरम् यान घेतला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, या ननणियाींतगित िषुकाळी भागात वीद्युत प्रणालीचे सक्षमीकरण, नुतनीकरण 
आणण आधुननकीकरणासाठी ननवीिा प्रकक्रया राबवीण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, आतापयांत ककती ननवीिा िासनास प्राप्त झाल्हया आहेत, 
(४) तसेच उक्त ननणियानुसार कोणकोणत्या गाीाींचा यात समाीेि करण्यात आला आहे, 
(५) सिर प्रककयेीर केव्हापयांत अींमलबिाीणी करण्यात येणार आहे ीा येत आहे, नसल्हयास, 
वीलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१४-०६-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
(२), (३) ी (४) राज्यातील पैस े भरुन ीीि िोडणीकररता पींपाना उच्चिाब वीतरण प्रणाली 
(HVDS) व्िारे ीीि पुरीठा करण्याच्या योिनसे िासनाने मींिरुी दिली असून याबाबतची 
ननवीिा प्रकक्रया महावीतरण कीं पनीमार्ि त सुरु आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाीत नाही. 

__________ 
  

धुळे ये ीस मोहाडी उपनगर ये ीस गट नां.११५/५ ये ीस शेति-याांना  
ववद्युत पुरवठा होत नसल्हयाबाबत 

  

(९) ७४५०२ (२८-०४-२०१७).  श्री.िुणास पाटीस (धळेु ग्रामीण) :  सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) धुळे येथील मोहाडी उपनगर येथील ग् नीं.११५/५ येथील ितेक-याींना वीद्युत पुरीठा होत 
नसल्हयामळेु त्याींची गैरसोय होत असल्हयाचे माहे नोव्हेंबर,२०१६ मध्ये ीा त्या िरम्यान 
ननिििनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सिर ग् नीं.११५/५ येथ े नवीन रान्सर्ॉमिर बसीनू िेतक-याींची गैरसोय िरू 
कराीी यासाठी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी कायिकारी अशभयींता, म.रा.वी.वी. कीं पनी िहर/ग्रामीण 
याींना दिनाींक २९ ऑक्टोबर, २०१६ रोिी ीा त्यासमुारास पत्र िेऊन मागणी केली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, या पत्राची िखल घेऊन िासनान े सिर दठकाणी त्ीरीत नवीन रान्सर्ॉमिर 
मींिूर करण्याबाबत कोणती कायिीाही केली आहे ीा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, वीलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१४-०६-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) सिर पत्राच्या अनुर्ींगान ेमहावीतरण अचधकायायाींनी ग् नीं. ११५/५ च ेसीेक्षण केले असता 
तेथील रोदहत्रामधून ीीि पुरीठा सुरळीत होत असल्हयाचे दिसून आले. ्या रोदहत्राची स्थावपत 
क्षमता २०० के.व्ही.ए. आहे. सन २०११ मध्ये सिर रोदहत्राची क्षमताीाढ १०० के.व्ही.ए. ीरुन 
२०० के.व्ही.ए. पयांत करण्यात आली आहे. या रोदहत्राीरील काही ीीिभार मोहाडी 
उपनगरामधील रोदहत्राीर स्थलाींतरीत करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे सिर रोदहत्राीर 
क्षमतेपेक्षा कमी ीीि भार आहे ी हे रोदहत्र अनतभारीत नसल्हयामुळे नीीन रोदहत्राची 
आीश्यकता नसल्हयाचे मा. लोकप्रनतननधीींना अीगत करण्यात आले आहे.  
(४) प्रश्न उद्् ाीत नाही. 
 

___________ 
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आम्रपासी एज्यिेूशन सोसायटी, मुांबई ही सांस् ा िोटयावधी रुपयाांच्या रिमचेी  
मशष्ट्यवतृ्ती खोटी िागदपत्र ेसादर िरुन ममळवत असल्हयाबाबत 

 
  

(१०) ७४५४८ (२८-०४-२०१७). श्री.सरदार तारामसांह (मुसुांड) : सन्माननीय आददवासी वविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आम्रपाली एज्यूकेिन सोसाय्ी, मुींबई या सींस्थेला वीरेीाडी (ता.डहाणू जि.पालघर) या 
दठकाणी िासनाच्या तीन ीर्े कृर्ी तींत्रननकेतन अ्यासक्रम चालु करण्याकरीता अचधकृत 
मान्यता नसतानाही एकाजत्मक आदिीासी प्रकल्हप अचधकारी, डहाणू (जि.पालघर) या 
कायािलयाला बनाी् पात्रता पत्र सािर करुन सन २०१२-१३ पासून आिपयांत सिर सींस्था 
को्याीधी रुपयाींच्या रकमेची शिषयीतृ्ती खो्ी कागिपत्र े सािर करुन शमळीत असल्हयाची 
बाब उघडकीस आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, तत्काशलन कुलगुरु ककसन लीाींिे, तत्काशलन शिक्षण सींचालक डॉ.चींद्रमोहन 
भाींबुरे याींनी सिर सींस्थेला बकेायिेिीर मान्यता िेणे, तत्काशलन कृर्ी मींत्री याींनी सींबींधीत 
सींस्थेला िेण्यात आलेली बोगस मान्यता रद्द करण्याचे दिलेले आिेि, उच्च न्यायालयान ेननयम 
ी ननकर्ाींची पुतिता तपासून िोन ीर्ाांच्या अ्यासक्रमाला मान्यता िेणेबाबत वीचार करा असा 
आिेि िेऊनही तीन ीर्ािच्या अ्यासक्रमाला सींबींधीत शिक्षण सींस्थेला मान्यता िेण्यात आली, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सींबींचधताींकड ेया सींस्थेला बेकायिेिीर मान्यता दिल्हयापासून आिपयांत िकेडो 
तक्रारी करण्यात आल्हया असनू ी तत्काशलन कृर्ी मींत्री याींनी दिलेल्हया बनाी् मान्यता रद्द 
करण्याबाबत दिलेला लेखी झगुारुन आम्रपाली एज्यूकेिन सोसाय्ीला िेण्यात येत असलेली 
लाखो रुपयाींची शिषयीतृ्ती ी त्याद्ीारे सुरु असलेला गैरव्यीहार यावीरुध्ि कोणतीच कारीाई 
न करणायाया सींबींधीत अचधकायायाींवीरुध्ि काय कारीाई करण्यात आली ीा येत आहे, 
(४) नसल्हयास, त्याची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. ववष्ट् णु सवरा (१४-०६-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
(२) ी (३) मा.कृ.वी. अचधननयम, १९८३ मधील कलम ४१ अन्ीये असलेल्हया अचधकारान्ीये 
कृर्ी वीद्यापीठाच्या कायिकारी परीर्िेने आम्रपाली एज्यूकेिन सोसाय्ी, मुींबई या सींस्थलेा 
वीरेीाडी (ता.डहाणू, जि.पालघर) या दठकाणी िासनाच्या तीन ीर्े कृर्ी तींत्रननकेतन 
अ्यासक्रम चाल ूकरण्याकरीता दि. २३.०५.२०११ रोिीच्या बैठकीत मान्यता दिली.  
   तथापी महाराषर कृर्ी ी सींिोधन पररर्ि, पुणे याींनी दि.१२.०७.२०१२ रोिी सिर मान्यता 
रद्द केली. या वीरोधात मा. उच्च न्यायालयात िाखल केलेल्हया रर् याचचके मध्ये मा.उच्च 
न्यायालयाने दि.१०.०८.२०१२ रोिीच्या आिेिान्ीये कृर्ी पररर्िेचे दि.१२.०७.२०१२ चे आिेि रद्द 
केले. 
   त्यामळेु कृर्ी पररर्िेन े त्याींच्या दि.२३.०८.२०१२ च्या पत्रान्ीये कृर्ी तींत्र पिवीका 
अ्यासक्रमासाठी वीद्याथी प्रीेशित करण्यास मान्यता दिली आहे. 
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   त्यानसुार सिर महावीद्यालयात शिक्षण घेत असलेल्हया आदिीासी वीद्यार्थयाांना भारत 
सरकार शिषयीतृ्ती ी शिक्षण िुल्हक/पररक्षा िुल्हक अिा करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाीत नाही. 

___________ 
  

राज्यात ववववध िारणाांमळेु दरविी शेतमासाच ेदर िमी होत असल्हयाबाबत 
  

(११) ७४७२७ (२८-०४-२०१७).  श्री.िुणास पाटीस (धळेु ग्रामीण) :  सन्माननीय पणन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात नावपकी, अीकाळी पाऊस ी िषुकाळामळेु िरीर्ी िेतमालाचे िर कमी होत 
असल्हयाच ेमाहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये ीा त्यािरम्यान ननिििनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, यामुळे वी्ाई (ता.साक्री जि.धुळे) येथील िेतक-याींनी िासनाने िेतमालाला 
हमीभाी द्याीा ककीं ीा िेतक-याींना इच्छामरणाची परीानगी द्याीी, अिा मागणीच े ननीेिन 
जिल्हहाचधकारी याींना माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये ीा त्यािरम्यान दिले असल्हयाचे ननिििनास आले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, िासनाने िेतक-याींना उभारी िेण्यासाठी िेतक-याींच ेकिि मार् ी िेतमालाला 
हमीभाी िेण्याबाबत कोणती कायिीाही केली ीा करण्यात येत आहे 
(४) नसल्हयास, वीलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाि देशमखु (२०-०६-२०१८) : (१) नाही.  
(२) होय, 
   श्री.दिनेि जिभाऊ खैरनार ी इतर मौिे वी्ाई ता.साक्री, जि.धुळे याींनी इच्छामरणाची 
परीानगी आणण त्याला िदहिाचा ििाि िेण्याबाबतची मागणी जिल्हहाचधकारी, धुळे याींचेकड े
दिनाींक २६/१२/२०१६ रोिी समक्ष ननीेिन िेऊन केली आहे.  
(३) राज्यातील ितेकयायाींना दिनाींक १/०४/२०१२ रोिी ी त्यानींतर पीक किि ी मध्यम मुित 
किि घेतलेल्हया किािपकैी दिनाींक ३०/०६/२०१६ रोिी थकबाकीिार असलेल्हया िेतकयायाींना 
छत्रपती शिीािी महाराि िेतकरी सन्मान योिना -२०१७ अींतगित कििमार्ी िेण्यात आली 
आहे. 
    तसचे मूग,सोयाबीन ी तूरीची खरेिी ककमान आधारभूत िराने केली असनू,उडीिाची खरेिी 
खुल्हया बािारभाीाने केलेली आहे.हींगाम २०१६-१७ मध्ये केलेली खरेिी पुढीलप्रमाणे आहे:- 

मुग ६७२७८.४१ जक्ीीं्ल 
सोयाबीन १६४२.९८ जक्ीीं्ल 
तूर  ७४५४२६६.१६ जक्ीीं्ल 
उडीि  १४९८०३.४६ जक्ीीं्ल 

त्याचबरोबर राज्यातील कृवर् उत्पन्न बािार सशमतीमध्ये िुल,ै २०१६ ते ऑगस््, 
२०१६ या कालाीधीत काींिा वीक्री केलेल्हया िेतकयायाींना प्रनत जक्ीीं्ल रुपये १००/- ी िास्तीत 
िास्त २०० जक्ीीं्ल प्रनत िेतकरी याप्रमाण े रुपये ४३.४८ को्ी इतके अनुिान मींिूर करुन 
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वीतररत केले आहे. आणण राज्यातील कृवर् उत्पन्न बािार सशमतीमध्ये ऑक््ोबर, २०१६ त े
डडसेंबर, २०१६ या कालाीधीमध्ये सोयाबीन वीक्री केलेल्हया िेतकयायाींना प्रनत जक्ीीं्ल २०० ी 
िास्तीत िास्त २५ जक्ीीं्ल प्रनत िेतकरी याप्रमाणे रुपये १०८.६४ को्ी इतके अनुिान मींिूर 
करुन वीतररत केले आहे.   
(४) प्रश्न उद्् ाीत नाही. 

___________ 
  

ववदभाातीस ६ जिल्हहयात तेंदपूत्ता मससावात गैरव्यवहार झाल्हयाबाबत 
  

(१२) ७७६२७ (१९-०४-२०१७). डॉ.मममसांद माने (नागपूर उत्तर), श्री.अममत साटम (अांधेरी 
पजश्चम) :  सन्माननीय आददवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) वीिभाितील ६ जिल्हहयातील १०९ गाीामधील ग्राम ीन सशमत्याींनी ई- े्ंडरीींग न करताच 
माहे िानेीारी २०१७ मध्ये ीा त्यािरम्यान तेंिपूानाची वीक्री केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सिर वीक्रीमळेु को्यीधी रूपयाच ेिासनाच ेनुकसान झाले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्हयास, सिर गैरप्रकाराची िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(४) असल्हयास, चौकिीनसुार सींबींचधत अचधकायायाींीर िासनान े कोणती कारीाई केली ीा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, वीलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (२२-०६-२०१८) :(१) अींित: खरे आहे. 
   गोंिीया जिल्ह्यातील ३८ गाीाींनी ग्रामसभेच्या पातळीीर गु्रप ऑर् ग्रामसभा असा समुह 
तयार करून त्या गु्रप ऑर् ग्रामसभेच्या माध्यमातून ई े्ंडरीींग ककीं ीा ननवीिा प्रक्रीया न 
राबवीता ३१ गाीाींच्या के्षत्रातील तेंिपूाने वीक्री केलेली आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
   सामुदहक ीन हक्क प्राप्त गाीाींमधील तेंिपूानाचे वीक्री पो्ी प्राप्त होणारी रक्कम ही 
तेथील तेंिपूाने सींकलन करणायाया मिूराींना मिूरी ी बोनस स्ीरूपात वीतरीत करण्यात येत 
असते. सबब, या गाीातील तेंिपूाने वीक्रीमळेु िासनाचे कोणतेही नकुसान झालेले नाही. 
(३) ी (४) होय. 
   अनुसूचचत िमाती ी इतर पारींपारीक ीन ननीासी (ीन हक्काींची मान्यता) अचधननयम, 
२००६ च्या कलम ३ (१)(ग) नुसार गाीाींच्या सीमाींतगित ककीं ीा सीमेबाहेर पारींपारीकरीत्या गोळा 
केले िाणारे गौण ीनोत्पािन गोळा करणे, त्याचा ीापर करणे ककीं ीा त्याची वील्हहेीा् लाीणे 
यासाठी अनुसूचचत िमाती ी इतर पारींपारीक ीन ननीासी याींना स्ीाशमत्ी हक्क प्राप्त झालेले 
आहेत. तसेच अनुसूचचत िमाती ी इतर पारींपारीक ीन ननीासी (ीन हक्काींची मान्यता) 
अचधननयम, २००६ आणण ननयम २००८ ी सुधारणा ननयम २०१२ च्या ननयम ४(१)(ड), ननयम 
४(१)(च) ी ननयम ४(१)(छ) नसुार ीन्यिीीन, ीन ी िैवीक वीवीधता याींचे सींरक्षण 
करण्यासाठी सशमती गठीत करणे, सिर गठीत करण्यात आलेल्हया सशमतीचे ननयींत्रण करणे 
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तसेच ीाहतकू, परीाना, उत्पािकाींच्या वीक्रीपासनूचे उत्पन्न ककीं ीा व्यीस्थापन आराखड्याींत 
बिल करण्यािी सींबींचधत सीि ननणियाींना मान्यता िेण्याचे अचधकार ग्रामसभचेे आहेत. 
(५) प्रश्न उद्् ाीत नाही. 

___________ 
  

 िळांब (जि. यवतमाळ) ये ीस आददवासी मुसाांच्या वसतीगहृामध्ये  
ररक्त पदे आणण सोयी सुववधाांचा अभाव असल्हयाबाबत 

  

(१३) ७८४४३ (१८-०८-२०१७).  डॉ.अशोि उईिे (राळेगाव) :  सन्माननीय आददवासी वविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कळींब (जि. यीतमाळ) येथे सन २००३ पासुन रासा रोडीर भाडयाच्या इमारतीमध्ये 
आदिीासी मुलाींचे ीसतीगहृ प्रकल्हप कायािलय, पाींढरकीडा या वीभागाकडून चालवीण्यात येत 
असल्हयाच ेदिनाींक ४ िानेीारी, २०१७ रोिी ीा त्यासुमारास ननिििनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्हयास, या ीसतीगहृामध्ये गहृपाल ीगळता शलपीक, चपरािी, चौकीिार अिी पिे 
ररक्त असल्हयान ेआदिीासी मलुाींना सोई सुवीधा शमळत नसल्हयाचे ननिििनास आले आहे, हे िी 
खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, आदिीासी मुलाींसाठी नीीन इमारतीच ेबाींधकाम करुन येउन ररक्त पिे त्ीरीत 
भरण्याबाबत िासनान ेकोणती कायिीाही केली ीा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, वीलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (१४-०६-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे अींित: खरे आहे. 
   शलपीक, चपरािी ी चौकीिार ही पिे मींिूर नाहीत. तथावप, रोिींिारी कमिचारी कायिरत 
असून वीद्यार्थयाांना सीि सुवीधा शमळत आहेत. 
(३) सिर ीसतीगहृाच्या बाींधकामाला प्रिासकीय मान्यता िेण्याची कायिीाही सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाीत नाही. 

___________ 
  

नाांदेड जिल्ह्यात शासनान ेसोयाबीनसा िमी भाव ददल्हयाबाबत 
  

(१४) ८७५४५ (१८-०८-२०१७).  श्रीमती अममता चव्हाण (भोिर) :  सन्माननीय पणन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाींिेड जिल्ह्यात सोयाबीनला िासनान े कमी भाी दिल्हयाच े माहे माचि,२०१७ मध्ये ीा 
त्यािरम्यान ननिििनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, कापसाला ७ हिार, सोयाबीनला ५ हिार, तुरीला सात हिार भाी शमळणेबाबत 
िेतकयायाींची मागणी आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्हयास, िेतक-याींच्या वपकाला योग्य िर शमळण्याबाबत िासनान े कोणती कायिीाही 
केली ीा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्हयास, वीलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाि देशमखु (२०-०६-२०१८) : (१)  नाही.    
(२) ककमान हमीभाीापेक्षा अचधक िर िेण्याबाबत ननीेिने प्राप्त झाली आहेत. 
(३) हींगाम २०१६-१७ मध्ये नाींिेड जिल्हहयातील मुखेड,िेगलूर ी धमािबाि या तीन तालकु्यात 
सोयाबीन खरेिीसाठी खरेिी कें द्र उघडण्यात आली होती.त्यापकैी धमािबाि येथील खरेिी कें द्राीर 
२ िेतकयायाींची ५२.६७ जक्ीीं्ल सोयाबीन खरेिी केली आहे.तसचे िासन ननणिय, दिनाींक 
१०.०१.२०१७ अन्ीये राज्यातील सोयाबीन वपकाच्या उत्पािना मोठ्या प्रमाणात ीाढ होऊन 
बािारभाी कमी झाल्हयाने िेतकयायाींना आचथिक मित िेण्याच्या दृष्ीने ऑक््ोबर, २०१६ ते 
डडसेंबर, २०१६ या कालाीधीत कृवर् उत्पन्न बािार सशमतीमध्ये सोयाबीन वीक्री केलेल्हया 
िेतकयायाींना प्रनत जक्ी ी्ंल २००/- ी िास्तीत िास्त २५ जक्ीीं्ल प्रनत ितेकरी या प्रमाणे 
अनुिान मींिूर करण्यात आले आहे.या अींतगित नाींिेड जिल्ह्यातील १०६०५ लाभाथी िेतकयायाना 
रुपये ३,८३,९८,५३१/- इतके अनुिान वीतररत करण्यात आले आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाीत नाही. 

___________ 
  

उल्हहासनगर (जि.ठाणे) मधीस आददवासी ववद्या ींनीचे शासकीय वसनतगहृ  
ररक्त िरण्याचे आदेश ददल्हयाबाबत 

  

(१५) ८८२२६ (०९-०८-२०१७).  श्री.सभुाि उर्ा  पांडडतशेठ पाटीस (अमसबाग) : सन्माननीय 
आददवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उल्हहासनगर (जि.ठाणे) मधील कॅम्प नीं.४ पररसरातील भाड्याच्या इमारतीत आदिीासी 
वीद्याथींनीच ेसरकारी ीसनतगहृ सुरु आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, या ीसनतगहृाचा राज्यातील ीेगीेगळ्या दठकाणाहून सुमारे ६० वीद्याथीनी लाभ 
घेत असून माहे एवप्रल, २०१७ मध्ये ही इमारत ररक्त करण्याचे आिेि आदिीासी वीकास 
वीभागाच्या आयुक्ताींनी दिले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सिर इमारत ररक्त करण्याची कारणे काय आहेत, तसेच वीद्याथीनीींना 
राहण्यासाठी िासनाकडून नीीन ीसनतगहृाची व्यीस्था करण्यात आली आहे काय, 
(४) नसल्हयास, ववलंबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (१९-०६-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) ी (३) मुलीींच्या ीसतीगहृाकरीता सध्या भाड्यान े घेतलेल्हया इमारतीचे भाड े िास्त 
असल्हयान े सिर इमारतीच े भाडसेींिभाित साीििननक बाींधकाम वीभागाडून अशभप्राय सािर 
करण्याबाबत आयुक्त आदिीासी वीकास याींनी अपर आयकु्त, ठाणे याींना सचूना दिली होती. 
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तथावप, सिर इमारतीकरीता ननजश्चत केलेले भाड े ीािीी असल्हयाबाबत कायिकारी अशभयींता, 
साीििननक बाींधकाम वीभाग क्र.२, ठाणे याींनी कळवीले आहे. त्याप्रमाण े सध्या भाड्याने 
घेतलेल्हया इमारतीतच सिर ीसतीगहृ सुरू आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाीत नाही. 

___________ 
  

वडडसाांच्या अ वा रक्ताच्या नात्यातीस व्यक्तीसा ममळासेल्हया िातवधैता प्रमाणपत्राच्या  
आधारे मुसासा अ वा मुसीसा िातवैधता प्रमाणपत्र ममळणेबाबत 

(१६) ९५२८८ (२९-१२-२०१७).  डॉ.बासािी किणीिर (अांबरना ), श्री.मांगसप्रभात सोढा (मसबार 
दहस), श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा), श्री.सुभाि साबणे (देगसूर), श्री.चांद्रिाांत सोनवण े (चोपडा), 
श्री.मांगेश िुडाळिर (िुसाा), डॉ.राहूस पाटीस (परभणी), श्रीमती तपृ्ती सावांत (वाांदे्र पूवा), 
श्री.नारायण पाटीस (िरमाळा), श्री.एिना राव खडस े (मुक्ताईनगर), श्री.नसीम खान 
(चाांददवसी) : सन्माननीय सामाजिि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ीडडलाींच्या अथीा रक्ताच्या नात्यातील व्यक्तीला शमळालेल्हया िातीैधता प्रमाणपत्राच्या 
आधारे मुलाला अथीा मलुीला िातीैधता प्रमाणपत्र िेण्याबाबतचा ननणिय िासनान े घेतला 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सिर ननणियाच्या अनुर्ींगाने िासनान ेकोणती कायिीाही केली ीा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्हयास, वीलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राििुमार बडोसे (१५-०६-२०१८) : (१) होय.  
(२) अिििाराच्या रक्तसींबींधातील ीडडलाींचे ककीं ीा सख्ख्या चुलत्याचे ककीं ीा ीडडलाींकडील 
रक्तसींबींधातील इतर कोणत्याही नातेीाईकाींचे पडताळणी सशमतीने दिलेले ीैधता प्रमाणपत्र 
महत्ीाचा पुराीा माननू, इतर पुराव्याींची मागणी न करता सक्षम प्राचधकायायान े िातीच े
प्रमाणपत्र ी िात ीधैता प्रमाणपत्र ननगिशमत करण्याबाबत िासन अचधसूचना दि.२४/११/२०१७ 
प्रशसद्ध करण्यात आली आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाीत नाही. 

___________ 
  

सावािननि प्रयोिनासाठी एम.आय.डी.सी.िडून  
भूखांड हस्ताांतररत िरून ममळणेबाबत 

  

(१७) ९५६४५ (२९-१२-२०१७).  श्री.सांदीप नाईि (ऐरोसी) : सन्माननीय उद्योग मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  नीी मुींबई वीभागातील दिघा, ऐरोली, रबाळे, महाप,े पाीण,े तुभे ी नेरूळ या भागातील 
नागररकाींना स्ीच्छतागहृ, समािमींदिर, स्मिानभमूी, अींगणीाड्या इत्यािी स्ीरूपाच्या नागरी 
सुवीधा पुरवीण्यासाठी भूखींड हस्ताींतरीत करून शमळाीेत म्हणून नीी मुींबई महापाशलकेन े
औद्योचगक वीकास महामींडळाकड ेभूखींडाची मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, उपरोक्त वीभागातील नागररकाींना नागरी ी मुलभतू सुवीधा पुरवीण्यासाठी ी 
त्यापासून महापाशलकेला कोणताही महसूल शमळणारा नसल्हयाने सिरचे भूखींड नाममात्र िरात 
महापाशलकेला शमळण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी मा.उद्योग मींत्री याींना माहे िनू, २०१७ 
मध्ये ीा त्यािरम्यान ननीेिन दिले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने कोणती कायिीाही केली ीा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, वीलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सुभाि देसाई (१८-०६-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 

(२) हे खरे आहे.  
(३) काही भूखींड साीििननक आरोग्य कें द्र, उद्यान, बागबगीच,े स्मिानभूशम, िौचालये इ. 
साीििननक भखूींड नाममात्र िरान े िेण्याबाबत महामींडळाने धोरणात्मक ननणिय घेतलेला आहे. 
त्याप्रमाणे कायिीाही सुरु आहे.  
(४) प्रश्न उद्् ाीत नाही.  

___________ 
  

नागोठणे (जि.रायगड) ये ीस शेतातून ररसायन्स िारखान्याने  
शेतातून गॅस पाईपसाईन टािल्हयाबाबत 

(१८) ९६२१३ (०४-०१-२०१८).  श्री.मनोहर भोईर (उरण) :  सन्माननीय उद्योग मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागोठण े (जि.रायगड) येथील झोतीरपाडा, तरिेत, मुींढाणी, िाींभूळ्ेप आदि गाीातील 
िेतातून ररलायन्स कारखान्याने गॅस पाईपलाईन ्ाकली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सिरहू गॅस पाईपलाईन न ्ाकण्याबाबतच्या मागण्याींच े ननीेिन सींबींचधत 
अचधकायायाींकड ेमाहे सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये ीा त्यािरम्यान दिले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उपरोक्त मागण्याींसींिभाित िासनाने कोणती कायिीाही केली ीा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्हयास, वीलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सुभाि देसाई (१८-०६-२०१८) : (१) हे अींित: खरे आहे 
(२) हे खरे आहे. 
(३) ी (४) िहेि त ेनागोठणे इथने पाईपलाईन प्रकल्हप ररलायन्स गॅस पाईपलाईन शल. कीं पनी 
राबवीत आहे. सिर प्रकल्हपाची पाईपलाईन गुिरात राज्यातील िहेि त ेमहाराषर राज्यातील 
रायगड जिल्हहयातील नागोठणे पयांत गेली आहे. सिरची पाईपलाईन पेण तालुक्यातील मौि े
झोतीरपाडा, खारमुढाणी ी िाभळु्ेप येथून गेलेली आहे.  मौि ेतरिेत येथून सिर प्रकल्हपाची 
पाईपलाईन गेलेली नाही. मौि े खारमुींढणी येथील स.न. २१३, १८२, ी ८ या िमीनीच्या 
ीापराच्या हक्काच्या सींपािना- बाबत श्री. सुरेि महािेी कोका्े ी इतर याींनी दि.२७/०७/२०१७, 
दि. २६/०९/२०१७ ी दि.१५/१२/२०१७ रोिी दिलेल्हया ननीेिनाच्या अनुर्ींगाने उप जिल्हहाचधकारी 
तथा सक्षम प्राचधकारी याींनी पढुीलप्रमाण े अहीाल जिल्हहाचधकारी रायगड याींना पाठवीलेला 
आहे.  
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   i) पाईपलाईन प्रकल्हपातील प्रकल्हपग्रस्ताींना ककीं ीा त्याींच्या ीारसाींना सींपािन सींस्थेस नोकरी 
िेण्याची पेरोशलयम आणण शमनरल्हस पाईपलाईन (िशमनीच्या ीापराच्या हक्काच्या सींपािनाचा) 
अचधननयम १९६२ मध्ये तरतूि नाही. तसेच या सींपािन सींस्थेच ेतस ेधोरणही नाही.  
   ii) प्रकल्हपात ीापराच्या हक्काचे सींपािन झालेल्हया िशमनीची नुकसान भरपाई पेरोशलयम 
आणण शमनरल्हस पाईपलाईन (िशमनीच्या ीापराच्या हक्काच्या सींपािनाचा) अचधननयम १९६२ चे 
कलम १० नुसार िेय आहे. तसचे सिरचे सींपािन िशमनीींच्या ीापराच्या हक्काचे सींपािन आहे. 
प्रकल्हपाची पाईपलाईन ्ाकून झाल्हयाीर िमीन पूीिीत करुन िेतक-याींना परत करण्यात येते. 
सिर सींपािनामळेु िशमनीच े हस्ताींतरण होत नाही. त्यामध्ये ७/१२ ीेगळा करण्याचा प्रश्न 
उद्् ाीत नाही. 
   iii) पेरोशलयम आणण शमनरल्हस पाईपलाईन (िशमनीच्या ीापराच्या हक्काच्या सींपािनाचा) 
अचधननयम १९६२ चे कलम १० नुसार िशमनीची नुकसान भरपाई िेय आहे. सिरची नुकसान 
भरपाई िेतक-याींना मान्य नसल्हयास ते न्याय नुकसान भरपाई शमळण्याचा हक्क आणण 
पुनीिसन ी पुनीिसाहत यामध्ये पारिििकता राखणे अचधननयम २०१३ चे कलम २६(ग) नुसार 
प्रकल्हप सींस्थेिी ीा्ाघा्ी करणेची तरतूि आहे.  
   iv) सींपािन सींस्थनेे Public Liability Insurance Policy under Public Liability 
Insurance Act १९९१ अींतगित रक्कम रुपये ५०,००,००,०००/- प्रकल्हपग्रस्ताींचा वीमा काढलेला 
आहे. 
   v) प्रकल्हपसींस्थेन े मौिे झोतीरपाडा येथील पाईपलाईन शसमाींकनात ताींबत्रक कारणास्ती 
अींित: बिल करुन पाईपलाईन शसमाींकनाचा पुन्हामागिस्त (Reroute) केला आहे. त्यामुळे 
कलम ६(१) अचधसूचचत झालेल्हया िशमनीपकैी पाईपलाईन शसमाींकनाच्या पुन्हामागिस्त     
(Reroute) ीगळलेल्हया िशमनीबाबत सींबींचधत िमीन मालकाींना याबाबत त्याींना प्रकल्हपातुन 
िमीन ीगळण्याचा िाखला िेण्यात येईल अस ेउपजिल्हहाचधकारी तथा सक्षम प्राचधकारी, िहेि- 
नागोठणे ईथेन पाईपलाईन प्रकल्हप, ठाणे याींचे कायािलयाकडून श्री. सुरेि महािेी कोका्े ी 
इतर याींना कळवीण्यात आले आहे. ग्रामस्थाींच्या मागणीप्रमाण े कीं पनी कायिा १९५६ नुसार 
सामाजिक िबाबािारी ननधीतनू मित करण्याबाबतच े ननिेि सींपािन सींस्थेला िेण्यात आले 
आहेत. त्यानुर्ींगान े िहेि-नागोठणे इथेन पाईपलाईप प्रकल्हप पुणिपणे कायािजन्ीत झाल्हयानींतर 
उक्त अचधननयमातील तरतूिीनसुार सामाजिक िबाबिारी ननधीतून प्रकल्हपस्ताींना मित 
करण्याची तिीीि ठेीण्यात आलेली आहे, असे ररलायन्स गॅस पाईपलाईन कीं . याींनी दिनाींक 
१७/०३/२०१८ च्या पत्रान्ीये उप जिल्हहाचधकारी तथम सक्षम प्राचधकारी िहेि नागोठणे इथने 
पाईपलाईन प्रकल्हप, ठाणे याींना कळवीले आहे.  

___________ 
  

खानापूर, आटपाडी व राांिणी (ता.िवठेमहाांिाळ, जि.साांगसी) ये  े 
सौर उिाा प्रिल्हप उभारण्याबाबत 

  

(१९) ९७१११ (०४-०१-२०१८).  श्री.अननस बाबर (खानापूर) : सन्माननीय नवीन व नवीिरणीय 
उिाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) खानापूर, आ्पाडी ी राींिणी (ता.कीठेमहाींकाळ, जि.साींगली) येथे सौर उिाि प्रकल्हप 
उभारण्याचा प्रस्ताी िासनाच्या वीचाराधीन आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, याकररता एकूण ककती िमीन सींपादित करण्यात येणार आहे, 
(३) तसेच सिर प्रकल्हपाकररता ककती खचािची तरतूि करण्यात आली आहे ीा करण्यात येत 
आहे, 
(४) तसेच सिरहू प्रकल्हपाच ेकाम कें व्हापयांत सुरु होणे अपेक्षक्षत आहे ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (०३-०७-२०१८) : (१) हे खरे आहे.    
     खानापूर येथ े े्ंभू शसींचन योिनेीर ६० मेगाीॅ्  क्षमतचेा सौर ऊिाि प्रकल्हप उभारण्या 
वीर्यीची कायिीाही महाननशमिती कीं पनीकडून सुरू आहे. 
     आ्पाडी ी राींिणी (ता. कीठेमहाींकाळ, जि. साींगली) येथे मुख्यमींत्री सौर कृर्ी ीादहनी 
योिनेंतगित सौर ऊिाि प्रकल्हप उभारण्याचे कायिीाही सुरू आहे. 
(२) ता.खानापूर येथ े े्ंभ ू उपसा िलशसींचन योिनेंतगित मौि ेभेंडीाडी, दहींगणगोंिे, नागेीाडी, 
माहुली, साळशिींगे, शभकीडी (ब)ु मधील एकूण १२३ हेक््र सींपादित करण्याची प्रकक्रया 
महाननशमिती कीं पनीकडून सुरू आहे. 
     ता.आ्पाडी मधील उपलब्ध २४.७४ हेक््र िशमनीपैकी १६ हेक््र िमीनीमध्ये मध्ये ८ 
मेगाीॅ्  क्षमतेचा सौर ऊिाि प्रकल्हप उभारण्यासाठी िमीन सींपािन करण्याची प्रकक्रया सुरू आहे. 
     मौिे राींिणी ता.कीठेमहाींकाळ जि.साींगली येथे अनुक्रम े २४.१२ मेगाीॅ्  ी ८४.०५ 
मेगाीॅ्  क्षमतेचे सौर ऊिाि प्रकल्हप उभारण्यासाठी अनुक्रमे ३७.६२ हेक््र ी १३१.११ हेक््र 
िमीन उपलब्ध असनू प्राथशमक तपासणी अहीाल सािर करण्यात आला आहे. त्याीरील 
ननणियाींअींती पुढील कायिीाही करण्यात येईल. 
(३) ता.खानापूर येथे े्ंभ ूउपसा िल शसींचन योिना मधील मुलभतू, पायाभूत सुवीधा ी ीीि 
ननषकासन करण्याचा खचि िलसींपिा वीभागामार्ि त करण्यात येणार आहे. तसेच प्रकल्हप 
उभारण्यासाठीचा खचि वीकासका व्िारे करण्यात येणार आहे. 
     ता.आ्पाडी ी राींिणी, ता.कीठेमहाींकाळ हे साीििननक खािगी भागीिारीन े (PPP) 
तत्ीाीरील असल्हयाने “मुख्यमींत्री सौर कृर्ी ीादहनी योिना” अींतगित मुलभतू, पायाभूत सुवीधा, 
ीीि ननषकासन ी प्रकल्हप उभारण्यासाठीचा खचि हा वीकासकाव्िारे करण्यात येणार आहे. 
(४) खानापूर, आ्पाडी ी राींिणी ता,कीठेमहाींकाळ, जि.साींगली येथे सौर ऊिाि प्रकल्हपाच ेकाम 
प्राथशमक स्तराीर सुरू असून त ेपूणि झाल्हयानींतर सिर प्रकल्हप कायािजन्ीत होणे अपेक्षक्षत आहे. 

___________ 
  

िातीचा दाखसा ममळणेसाठी अससेल्हया िाचि अटी शशथिल करण्याबाबत 
  

(२०) ९९२३७ (०६-०१-२०१८).  श्री.योगेश सागर (चारिोप) :  सन्माननीय सामाजिि न् याय 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील अनुसूचचत िाती, वीमुक्त िाती, भ्क्या िमाती, वीिेर् मागास प्रीगि आणण 
इतर मागासीगीयाींना त्याींचे ज्या जिल्ह्यात ककमान ५ ीर्ािपेक्षा िास्त काळ ीास्तव्य आहे, 
त्याींना त्या जिल्ह्यातच िातीचा िाखला दिला िाणार आहे असे दिनाींक ६ ऑक््ोबर, २०१७ 
मध्ये ीा त्यासुमारास ननिििनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, िातीचा िाखला शमळण्यासाठी अनुसूचचत िातीच्या लोकाींना १९५० चा आणण 
वीमुक्त िाती ी भ्क्या िमाती याींना १९६१ चा िातीबाबतचा पुराीा द्याीा लागतो, हेही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्हयास, सींबींचधताींना इतक्या पुीीचा पुराीा शमळणे अिक्य असल्हयाने बयायाच 
वीद्यार्थयाांना त्याींच्या आई-ीडडल याींचे िाखले सािर कराीे अिी अ् िेखील घालण्यात आली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी सींबींचधताींना िातीचा िाखला शमळण्यासाठीच्या अ्ी काढून 
्ाकण्यासींिभाित िासनान ेकोणती उपाययोिना केली ीा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, वीलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. राििुमार बडोसे (०५-०७-२०१८)  : (१) नाही. 
महाराषर अनुसूचचत िाती, वीमुक्त िाती, भ्क्या िमाती, इतर मागासीगि ी वीिेर् मागास 
प्रीगि (िातीच े प्रमाणपत्र िेण्याच े ी त्याच्या पडताळणीच े वीननयमन) ननयम, २०१२ मधील 
ननयम क्र.३ ी ननयम क्र.५ नुसार िती ननजश्चत केलेल्हया आहेत. 
(२) होय. 

उक्त नमूि ननयमानुसार अनसुूचचत िातीसाठी दि.१० ऑगस््, १९५० ी वीमुक्त िाती 
ी भ्क्या िमातीसाठी दि.२१ नोव्हेंबर, १९६१ हे मानीी दिनाींक महाराषरातील मळू 
ीास्तव्याची खात्री करण्यासाठी वीदहत केले आहेत. 
(३) नाही. 

उक्त नमूि ननयमातील ननयम ४ अन्ीये ीडडलाींकडील रक्तनात े सींबींधीतील व्यक्तीींच े
िातीचे पुराी ेसािर करण्याबाबत नमूि आहे. 
(४) उक्त नमूि ननयम, २०१२ मध्ये िासन अचधसूचना दि.२४/११/२०१७ अन्ीये सुधारणा 
करण्यात आली आहे. त्यानसुार सींबींचधत अिििाराने त्याच्या रक्तसींबींधातील ीडडलाींचे ककीं ीा 
सख्ख्या चलुत्याचे ककीं ीा ीडडलाींकडील रक्तसींबींधातील इतर कोणत्याही नातेीाईकाींच्या िात 
ीैधता प्रमाणपत्रासह अिि केल्हयास, अिििारास इतर पुराव्याींची मागणी न करता सींबींचधत 
अिििारान े सािर केलेले ीडडलाींकडील रक्तसींबींधातील नातेीाईकाींचे िात ीैधता प्रमाणपत्र 
महत्ीाचा पुराीा मानून िात प्रमाणपत्र ननगिशमत करण्यात येईल अिी सधुारणा करण्यात 
आली आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाीत नाही. 

___________ 
 

  

धचखसदरा व धारणी (जि.अमरावती) तासुक्यात सौर ददवे बसववण्याच्या  
िामात गैरव्यवहार झाल्हयाबाबत 

  

(२१) ९९८६३ (०६-०१-२०१८).  श्री.रुपेश म् हात्र े(मभवांडी पूवा) :  सन्माननीय आददवासी वविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) चचखलिरा ी धारणी (जि.अमराीती) तालुक्यात ठक्करबाप्पा आदिीासी ीस्ती सुधारणा 
कायिक्रमाींतगित एकाजत्मक आदिीासी योिनेत सन २०१२ ते २०१४ या ीर्ािकरीता राबवीण्यात 
आलेल्हया सौर दिीे बसवीणे या कामात सेव्हन ग्रीन सोलर शसस््ीम प्रा.शल. या कीं पनीकडून 
अननयशमतता झाल्हयाचे ननिििनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, या िोन्ही तालुक्याींत सव्हेक्षण केलेल्हया दठकाणी सौर उिाि दिीे न बसवीता 
कीं त्रा्िाराकडून मनमानीपणे िसुयायाच दठकाणी दिीे बसवीण्यात आले आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्हयास, याप्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय आढळून आले ी 
तद्नुसार मनमानीपणे ी गैरकारभार करुन सौर उिाि दिीे बसवीणायाया कीं त्रा्िाराींवीरुध्ि ी 
त्यास मित करणायाया अचधकारी/कमिचारी याींच्यावीरुध्ि िासनान े कोणती कारीाई केली ीा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, वीलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. ववष्ट् णु सवरा (३०-०६-२०१८) : (१) ी (२) खरे नाही. 
प्रकल्हप अचधकारी, एकाजत्मक आदिीासी वीकास प्रकल्हप, धारणी याींनी ठक्कर बाप्पा आदिीासी 
ीस्ती सुधारणा योिेंतगित सौर दिीे आस्थावपत करण्यासाठी सीेन ग्रीन, सोलार शसस््ीम 
प्रा.शल. याींना सन २०१२-१३ या ीर्ािसाठी ६ काम ेतर सन २०१३-१४ या ीर्ाित एकूण ३० काम े
करण्याचे आिेि दिले होते. सिर कीं पनी कडून आिेशित दठकाणीच सौर दिीे आस्थावपत 
करण्यात आले आहेत.  
(३) ी (४) प्रश्न उद्् ाीत नाही. 
  ___________ 

 
  

पासघर जिल्ह्यातीस सूयाा नदीवरीस पुसाच्या बाांधिामास ववसांब झाल्हयाबाबत 
  

(२२) १००१३५ (०६-०१-२०१८).  श्री.दहतेंद्र ठािूर (वसई), श्री.क्षितीि ठािूर (नासासोपारा), 
श्री.ववसास तरे (बोईसर) :  सन्माननीय उद्योग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पालघर जिल्ह्यातील चचल्हहार-बोईसर मुख्य रस्त्याीरील सूयाि निीीरील पुलाच्या 
बाींधकामास वीलींब होत असल्हयाबाबत माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये ीा त्या िरम्यान ननिििनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, याबाबत चौकिी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्हयास, चौकिीनुसार सयूाि निीीरील पुलाच े बाींधकाम तातडीन े पूणि करण्याबाबत 
िासनाने कोणती कायिीाही केली ीा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, वीलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 
श्री. सुभाि देसाई (१८-०६-२०१८) : (१)  ी (२) हे खरे नाही. 
     सिर पुलाच ेकाम िुन २०१७ पयांत चालू होते. तद्नींतर पाीसाळयाच्या कालाीधीत माहे 
ऑक््ोबर, २०१७ पयांत पलुाच ेकाम पुणित: बींि होते. 
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(३) ी (४) महाराषर औद्योचगक वीकास महामींडळामार्ि त चचल्हहार बोईसर रस्त्याीरील हातनिी 
ी सुयाि निीीरील सध्याच्या पुलाच्या ििेारी नीीन चौपिरी पलुाचे बाींधकाम दि.१६/०६/२०१४ 
पासून हाती घेण्यात आले असून पुणित्ीाचा कालाीधी पाीसाळयासह ३६ मदहने म्हणिे दिनाींक 
१५/०६/२०१७ पयांत होता. त्यानुसार हात निीीरील चौपिरी पुलाच ेकाम माहे ऑगस््, २०१६ 
मध्ये पुणि करुन ीाहतुकीसाठी खुला करण्यात आलेला आहे. सयुाि निीीरील पुलाच्या पोहोच 
रस्त्याच्या भूसींपािनामधील अडचणी ी पाीसाळयामुळे वीलींब झाला असून ते दि. १४ िुन, 
२०१८ पयांत पुणि करण्याच ेननयोिन आहे.  

___________ 
  

िागस तासुक्यात (जि.िोल्हहापूर) ऑक्टेगा ग्रीन पॉवर ॲन्ड शुगर िां पनीन े 
बेिायदेशीरररत्या मद्यननममाती िेसी असल्हयाबाबत 

  

(२३) १०२०७१ (०१-०१-२०१८).  श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी) :  सन्माननीय राज् य 
उत् पादन शुल्ह ि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कागल तालुक्यात (जि.कोल्हहापूर) ऑक््ेगा ग्रीन पॉीर ॲन्ड िुगर कीं पनीन ेसन २००९ त े
२०१० या कालाीधीमध्ये बेकायिेिीरररत्या मद्यननशमिती केली असून याबाबत जिल्हहाचधकारी, 
कोल्हहापूर याींचेकड ेकारीाई करण्याची मागणी करण्यात आली होती, हे खरे आहे काय 
(२) असल्हयास, सिर कीं पनी वीरोधात राज्य उत्पािन िुल्हक, कोल्हहापूर वीभागाच ेअचधक्षक ी 
उपअचधक्षक याींचेकड े लेखी तक्रार िेीून िेखील अद्याप कोणतीही कारीाई करण्यात आली 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, यातक्रारीच्या अनुर्ींगान े िासनान े चौकिी केली आहे काय, त्यानुसार 
बेकायिेिीरररत्या मद्यननशमिती करणायाया कीं पनीीर िासनान े कोणती कारीाई केली ीा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, वीलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (०९-०७-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
     अनुज्ञप्तीच्या व्यीहाराबद्दल त्याच कीं पनीतील तत्कालीन कमिचा-याींनी तक्रार केली होती. 
(२) ी (३) हे खरे नाही. 
     प्राप्त तक्रारीच्या अनुर्ींगाने तक्रारिार याींच्या मागणीनसुार जिल्हहाचधकारी,कोल्हहापूर 
याींच्याकड ेसुनाीणी िेण्यात आली. 
     तसेच सिरहू घ्काच े राज्य उत्पािन िुल्हक वीभागाच्या अचधकारी याींनी केलेल्हया 
तपासणीीेळी आढळून आलेल्हया वीसींगतीबाबत घ्कास कारणे िाखीा नो्ीस िेण्यात आली 
आहे. सिर ननयमभींगाबाबत घ्काने सािर केलेल्हया खुलािानुसार िासन स्तराीर कायिीाही 
करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाीत नाही. 
  

___________ 
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वीि िां पनीतीस देखभास व दरुुस्तीची िामे सुमशक्षित बेरोिगार अमभयांत्यासह  
सुमशक्षित बेरोिगार सेवा सहिारी सांस् ाांना देणेबाबत 

  

(२४) १०२९९१ (०१-०१-२०१८).  श्री.प्रशाांत बांब (गांगापूर) :  सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ीीि कीं पनीतील िेखभाल ी िरुुस्तीची कामे सुशिक्षक्षत बेरोिगार अशभयींत्यासह सुशिक्षक्षत 
बेरोिगार सेीा सहकारी सींस्थाींना िेणेबाबत माहे एवप्रल, २०१५ च्या समुारास िासनाकड े
मागणी करण्यात आली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, याबाबत ननणिय घेण्यासाठी होजल्हडींग कीं पनी समोर सािरीकरण करण्याबाबत 
मा.मींत्री महोियाींनी ननिेि दिलेले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सिर प्रकरणी िासनाने कोणती कायिीाही केली ीा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, वीलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (२९-०६-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे 
(२) होय, हे खरे आहे 
(३) ी (४) ऊिाि वीभागाच्या दि. २६ माचि, २०१५ च्या िासन ननणियान्ीये साीििननक 
बाींधकाम वीभागात कायािजन्ीत असलेली स्थापत्य ी वीद्युत सुशिक्षक्षत बेरोिगार अशभयींत्याींना 
सरळ नोंिणी करुन लॉ्री पध्ितीने थे् कामे ीा्प करण्याबाबतच्या प्रचशलत साीििननक 
बाींधकाम वीभागातील योिनेसारखीच योिना ऊिाि वीभागाींतगित महावीतरण, महाननशमिती 
आणण महापारेर्ण या कीं पन्याींमध्ये लागू करण्यास आिेि ननगिशमत करण्यात आले आहेत.  

___________ 
  

राज्यातीस ६० हिाराहून अधधि बांद पडसेल्हया बोगस िां पन्याांवर िारवाई  
िरण्यासांदभाात िें द्र शासनाने राज्य शासनास ननदेश ददल्हयाबाबत 

  

(२५) १०५४०८ (१९-०४-२०१८).  श्री.सुननस प्रभू (ददांडोशी) :  सन्माननीय उद्योग मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कें द्र िासनान,े राज्यात सुमारे ६० हिाराहून अचधक बींि पडलेल्हया बोगस कीं पन्याींचा िोध 
घेऊन तसेच या कीं पन्याींच्या मालमत्तचेी वीक्री/हस्ताींतरण ी इतर आचथिक व्यीहार न 
करण्याबाबतच्या दिलेल्हया सूचनेनसुार अद्याप सिर प्रकरणी िासनाकडून कोणतीच कायिीाही 
करण्यात आली नसल्हयाचे ननिििनास आले, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्हयास, उक्त कीं पन्याींचा िोध घेऊन कारीाई करण्याबाबत िासनाकडून होत असलेला 
वीलींबाची सीिसाधारण कारणे काय आहेत,  
(३) असल्हयास, सिर प्रकरणी िासनान े कायिीाही केली असल्हयास, मुींबईसह राज्यात एकूण 
ककती बोगस कीं पन्या आढळून आल्हया आहेत, सिरहू बोगस कीं पन्या वीरुध्ि अद्यापपयांत 
िासनातरे् कोणती कारीाई करण्यात आली आहे ीा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्हयास, वीलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सुभाि देसाई (२६-०६-२०१८) : (१), (२), (३) ी (४) कें द्र िासनाच्या कॉपोरे् कायािलय, 
नीी दिल्हली याींनी दिनाींक १२ सप् े्ंबर, २०१७ ी १३ ऑक््ोबर, २०१७ च्या पत्रान्ीये रजिस्रार 
ऑर् कीं पनीि कायािलयाकडून कें द्र िासनास प्राप्त झालेली कीं पनी अचधननयम, २०१३ च्या 
कलम २४८(५) अन्ीये बींि (struck off) कीं पन्याींची यािी राज्य िासनास पाठवीली आहे. 
त्यापैकी महाराषर राज्यात एकूण ६०१०५ मान्यता रद्द केलेल्हया िले कीं पन्या आहेत. त्यापैकी 
मुींबई जिल्हहयामध्ये ५०,०२२ ी  पणेु जिल्हहयामध्ये १०,०८३ िेल कीं पन्या आहेत.  
     या बींि कीं पन्याींची महाराषर राज्यातील अचल मालमत्ता सींबींचधत जिल्हहाचधकायायाींनी 
िोधून ताब्यात घ्याव्यात ी कीं पनी अचधननयम, २०१३ च्या कलम २५२ अन्ीये या बींि कीं पन्या 
पूनिस्थावपत करण्याचे आिेि कें द्र िासनाकडून प्राप्त होईपयांत, या मालमत्ताींची वीक्री, 
हस्ताींतरण, इ. करण्यात येऊ नये अिा सूचना कें द्र िासनाकडून िेण्यात आल्हया आहेत.  
     उद्योग वीभागाच्या दिनाींक ९ ऑक््ोबर, २०१७ ी दिनाींक ३१ ऑक््ोबर २०१७ च्या 
पत्रान्ीये प्रधान सचची (महसूल ी ीन वीभाग) तसेच नोंिणी महाननररक्षक,महाराषर राज्य, 
सीि वीभागीय आयुक्त याींना कें द्र सरकारच्या सूचनाींचे तात्काळ पालन करण्याच्या सचूना 
दिल्हया आहेत. 
     कें द्र िासनान े उपलब्ध करुन दिलेल्हया मादहतीच्या आधारे राषरीय सूचना वीज्ञान कें द्र 
(N.I.C.), पुणे याींनी पडताळणी अहीाल तयार केला आहे. या पडताळणी अहीालास अनुसरुन, 
नोंिणी महाननररक्षक ी मुद्राींक ननयींत्रक, महाराषर राज्य, पुणे या कायािलयान े दिनाींक ३१ 
िानेीारी, २०१८ ी १४ रे्ब्रूीारी, २०१८ च्या पत्रान्ीये कॉपोरे् व्यीहार मींत्रालय, नीी दिल्हली 
याींना मादहती सािर केली आहे. तसेच सिर मादहती सींबींचधत जिल्हहाचधकारी याींच्याकड ेसािर 
केली आहे. 
     त्यानसुार नोंिणी महाननररक्षक ी मुद्राींक ननयींत्रक, महाराषर राज्य, पुणे याींनी दिनाींक १९ 
िून, २०१८ च्या पत्रान्ीये राज्यातील िेल कीं पन्याींनी वीकत घेतलेल्हया शमळकतीच्या नोंिणीस 
प्रनतबींचधत करण्याबाबतची सुवीधा सींगणक प्रणालीमध्ये करण्याबाबतच े ननिेि अचधनस्त 
ियु्यम ननबींधकाींना िेण्याबाबत सीि नोंिणी उपमहाननररक्षक ी मुद्राींक उपननयींत्रक याींना 
कळवीले आहे.  

___________ 
  

राज्यातीस शासि य तसेच सावािननि वापरातून ‘दमसत’ हा शब्द वगळण्याबाबत 
  

(२६) १०५९२० (२०-०४-२०१८).  श्री.ओमप्रिाश ऊर्ा  बच्चू िडू (अचसपूर), श्री.मोहन र्ड 
(पा री), श्री.ववनायिराव िाधव-पाटीस (अहमदपूर), श्री.मशरीिदादा चौधरी (अमळनेर) :  
सन्माननीय सामाजिि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) राज्यातील िासकीय तसचे साीििननक ीापरातून ‘िशलत’ हा िब्ि ीगळण्यात याीा अिी 
मागणी अनेक सींघ्नाींनी िासनाकड ेकेली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्हयास, अनुसूचचत िातीींसाठी “िशलत” हा िब्ि िातीीाचक ठरीून तो भार्ेच्या 
ीापरातून ीगळण्याबाबत िासनान ेकोणती कायिीाही केली ीा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, वीलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. राििुमार बडोसे (०५-०७-२०१८) : (१) होय. 
(२) कें द्र िासनाच्या सामाजिक न्याय ी अचधकाररता मींत्रालयाच्या दि.१५/०३/२०१८ रोिीच्या 
पत्रान्ीये “िशलत” िब्िा ऐीिी भारतीय सींवीधानाच्या अनुच्छेि ३४१ नुसार ननगिशमत केलेल्हया 
मा.राषरपतीींच्या आिेिाींतगित नमिू अनसुूचचत िातीच्या सींबोधनाकररता सीि सरकारी व्यीहार, 
प्रकरणे, प्रमाणपत्र इत्यािीमध्ये “िशलत” या िब्िाऐीिी इींग्रिी भार्ेत “Scheduled caste” 
आणण मराठी भार्ेत “अनुसूचचत िाती” या सींबोधनाचा ीापर करण्याबाबतची बाब िासन 
स्तराीर वीचाराधीन आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाीत नाही. 

___________ 
  

ठाणे जिल्ह्यातीस बदसापूर पाईपसाईन रोडवरीस िसवादहनीतनू  
पाण्याची चोरी होत असल्हयाबाबत 

(२७) १०६२८५ (०४-०४-२०१८).  श्रीमती तपृ्ती सावांत (वाांदे्र पूवा) :  सन्माननीय उद्योग मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ठाणे जिल्ह्यातील बिलापूर पाईपलाईन रोडीरील महाराषर औद्योचगक वीकास 
महामींडळाच्या मोठ्या िलीादहनीतून कल्हयाण-शिळर्ा्ा रोडला असलेल्हया एमआयडीसीच्या 
मोठ्या पाईपलाईन्सला भोक पाडून खुलेआम पाण्याची चोरी करण्यात येत असल्हयाबाबत 
स्थाननक नागररकाींनी एमआयडीसी आणण केडीएमसी प्रिासनाकड े ीारींीार तक्रारी करुन या 
पाणी चोरीचा बींिोबस्त कराीा अिी मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी िासनान ेचौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय आढळून 
आले ी त्यानुर्ींगाने संबधितांवर िासनाने कोणती कारीाई केली ीा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, वीलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. सुभाि देसाई (०७-०६-२०१८) : (१) हे खरे आहे.  
    डोंबबीली वीभाग आपले सरकार या पो ि्लीर मने पाईपलाईन मधून पाणी चोरीबाबत 
श्री.एस.व्ही. किम याींनी तसेच डोंबबीली ीेलरे्अर असोशसएिन च ेसचची श्री. नलाीड ेयाींनी 
दि.१ िानेीारी २०१८ रोिी च्या पत्रान्ीये कल्हयाण शिळा रोड ीरील पाईपलाईनच्या 
Expansion joints मधून गळती होत असल्हयाची तक्रार म.औ.वी.महामींडळाकड ेकेली होती.  
(२) बारीी पाणीपुरीठा योिनेच्या का्ई ते बिलापूर रस्त्याीरील पाईपलाईनीर माहे माचि-
२०१७ ते माचि-२०१८ या कालाीधीत एकुण १०९३ अनचधकृत नळिोडण्या ननषकाशसत करण्यात 
आल्हया. अनचधकृत नळिोडण्या आढळून आल्हयास त्या ताबडतोब बींि करण्याचे काम 
प्राधान्याने करण्यात येऊन पाणी गळती बींि करण्यात येत.े  
   मा. उद्योग मींत्री, महाराषर राज्य याींचेकड े दि.०३/०४/२०१८ रोिी बैठक झाली. बैठकीत 
अनचधकृत नळिोडण्या करणायायाीर गुन्हे िाखल करण्याच े आिेि िेण्यात आले. त्यानुसार 
दिनाींक ०९/०४/२०१८ ते दिनाींक १७/०४/२०१८ या कालाीधीत एकुण ४४ अनचधकृत नळिोडण्या 
करणायायाीर गुन्हे िाखल करण्याची कारीाई प्राधान्यान ेहाती घेण्यात येत आहे.  
(३) प्रश्न उद्् ाीत नाही. 

___________ 
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राज्यात सांिय गाांधी ननराधार योिना व श्रावणबाळ योिनेतीस  
साभार्थयाांच्या ननवतृ्तीवेतनात वाढ िरण् याबाबत 

  

(२८) १०७१६७ (१७-०४-२०१८).  श्रीमती सांध् यादेवी देसाई-िुपेिर (चांदगड), श्री.ियांत पाटीस 
(इस्सामपूर), श्री.हसन मुश्रीर् (िागस), श्रीमती सुमन पाटीस (तासगाव - िवठेमहाांिाळ) :  
सन्माननीय सामाजिि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) राज्यात सींिय गाींधी ननराधार योिना तसचे श्राीणबाळ योिना या योिनेतील 
लाभार्थयाांच्या ननीतृ्तीीेतनात ीाढ करण्याची बाब िासनाच्या वीचाराधीन आहे, हे खरे आहे 
काय, 

(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी लाभार्थयाांच्या ननीतृ्तीीेतनात ीाढ करण्याच्या अनुर्ींगान े
िासनाने कोणती कायिीाही केली ीा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, वीलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री.राििुमार बडोसे (१३-०६-२०१८) : (१), (२) ी (३) सिर प्रकरणी लाभार्थयाांच्या 
ननीतृ्तीीेतनात ीाढ करण्याची बाब िासनस्तराीर वीचाराधीन आहे. 
  

___________ 
  

पारनेर तासुक्यातीस (जि.अहमदनगर) साई िृपा िारखान्याने उस  
उत्पादि शेतिऱयाची िककत देयके देण्याबाबत  

  

(२९) १०७२३५ (१७-०४-२०१८).  श्री.राहुस िगताप (श्रीगोंदा), श्री.ददसीप वळस-ेपाटीस 
(आांबेगाव), श्री.ियांत पाटीस (इस्सामपूर), श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरेगाव), श्री.जितेंद्र आव्हाड 
(मुांब्रा िळवा), श्री.वैभव वपचड (अिोसे), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.दत्तात्रय भरणे 
(इांदापूर) :  सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पारनेर तालकु्यातील (जि.अहमिनगर) साई कृपा कारखान्याकडून उस उत्पािक 
िेतकयायाींची देयके िेण्याबाबत मा.मुख्यमींत्री, सहकार मींत्री, कारखान्याच े मालक ी िधू 
सींचालक मींडळ आदिींकड े बिरींग मींडळाच्या अध्यक्षाींनी माहे नोव्हेंबर, २०१७ मध्ये ीा 
त्यािरम्यान केली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२)  असल्हयास सिरहू पैस ेपरत न केल्हयास बिरींग मींडळाच्या अध्यक्षाींनी आींिोलन करण्याचा 
इिारा दिला आहे, हेही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी िासनान ेचौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय आढळून 
आले ी त्यानुर्ींगाने साई कृपा कारखान्याकडून िेतकयायाींचे पसैे शमळण्याबाबत िासनान े
कोणती कायिीाही केली ीा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, वीलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सुभाि देशमखु (०९-०७-२०१८) : (१) नाही. 
(२) नाही. 
(३) होय. 
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     श्रीगोंिा तालुक्यात साईकृपा िुगर, युनन्-१ िेीिैठण ी साईकृपा िुगर, युनन्-२ 
दहरडगाींी हे िोन कारखान ेस्थापीत आहेत. यापकैी युनन्-१ या कारखान्यान ेहींगाम २०१७-१८ 
मध्ये ऊस गाळप केलेले आहे तर युनन्-२ ने हींगाम घेतला नाही. 
     युनन्-१ िेीिैठण या कारखान्याने हींगाम २०१७-१८ मध्ये गाळप केलेल्हया ऊसाच े िेय 
FRP प्रमाणे रु. ४३७ (१)०५ लाख रक्कमेची िेयके ऊस पुरीठािाराींना अिा केली आहेत.  
     युनन्-२ कड ेहींगाम २०१४-१५ मधील ऊस पुरीठािाराींचे रु. ३८२५.१० लाख ऊस पमेें् 
थकीत राहील्हयान ेकारखान्यावीरुध्ि दि. १२/८/२०१५ रोिी RRC कारीाई करुन जिल्हहाचधकारी, 
अहमिनगर याींना प्राचधकृत केले आहे. 
     कारखान्याीर पींिाब नॅिनल बँकेचे किि असून कारखान्याीर प्रथम बँकेचा ताबा 
असल्हयाने जिल्हहाचधकारी याींना ताबा घेता येत नाही. सद्यजस्थतीत कारखान्याने रु. ३८२५.१० 
लाख थकीत FRP पैकी रु. १९१३.५४ लाख रक्कम ऊस पुरीठािाराींना अिा केली असून रु. 
१९१ (१)५६ लाख रक्कम अिा करणे बाकी आहे.    
(४) प्रश्न उद्् ाीत नाही. 

___________ 
  

अहमदनगर जिल्हहयात १५ ते २० हिार िात पडताळणीची प्रिरणे प्रसांबबत असल्ह याबाबत 
  

(३०) १०७८८४ (२३-०४-२०१८).  श्री.बाळासाहेब मुरिुटे (नेवासा) : सन्माननीय सामाजिि न् याय 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) अहमिनगर जिल्हहयात गेल्हया ीर्िभरापासून १५ ते २० हिार िात पडताळणीची प्रकरणे 
प्रलींबबत असल्हयाच ेमाहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये ीा त्यािरम्यान ननिििनास आले, हे खरे हे आहे 
काय, 

(२) असल्हयास, यामुळे वीद्यार्थयाांचे िैक्षणणक नुकसान होत आहे, हेही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, याबाबत िासनान ेचौकिी केली आहे काय ी त्यानुर्ींगाने िात पडताळणीची 
प्रकरणे ननकाली काढण्याबाबत िासनाने कोणती कायिीाही केली ीा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, वीलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राििुमार बडोसे (०५-०७-२०१८)  (१) सशमतीकड ेमाहे नोव्हेंबर, २०१७ अखेर ११५६३ इतकी 
प्रकरणे प्रलींबबत होती. सिर प्रलींबबत प्रकरणाींपकैी रे्ब्रुीारी, २०१८ अखेर १०६८१ प्रकरणे 
सशमतीने ननकाली काढलेली आहेत.    
(२) नाही. 

सिर प्रकरणाींपकैी १०१९० प्रकरणे िैक्षणणक ीर्ि २०१७-१८ मध्ये इयत्ता १२ ीी वीज्ञान 
िाखेत शिक्षण घेणायाया वीद्यार्थयाांची होती ी सिर वीद्यार्थयाांना िात ीैधता प्रमाणपत्राची 
आीश्यकता िून, २०१८ नींतर लागणार आहे. त्यामुळे वीद्यार्थयाांचे िैक्षणणक नकुसान होत 
नाही अथीा झालेले नाही. 
(३) अिििाराकडून आीश्यक सीि कागिपत्राची पूतिता झाल्हयास वीदहत मयाििेत सिरची प्रकरणे 
ननकाली काढण्याची कायिीाही होत.े त्यामुळे चौकिी करण्याचा प्रश्न उद्् ाीत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ाीत नाही. 

___________ 
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चोंढे (ता.शहापूर, जि.ठाणे) ये ीस घाटघर उदांचन िसववद्यूत प्रिल्हपातीस १२ 
 प्रिल्हपग्रस्ताांना अद्याप महाननममातीच्या सेवेत सामावून घेण्यात आसे नसल्हयाबाबत 

  

(३१) १०८९५० (०४-०४-२०१८).  श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.वैभव वपचड (अिोसे), 
श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर), श्री.राहुस िगताप (श्रीगोंदा), श्री.नरहरी णझरवाळ (ददांडोरी) : 
सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ठाणे जिल्ह्यातील िहापूर तालकु्यातील चोंढे येथील घा्घर उिींचन िलवीद्युत 
प्रकल्हपातील १२ प्रकल्हपग्रस्ताींना महाननशमिती कीं पनीकडून बी्ीआरआय सें्र, एकलहरे, नाशिक 
येथे कीं पनीच्या खचािन ेिेण्यात आलेले ३ ीर्ािच ेप्रशिक्षण सींपल्हयानींतरसुध्िा या प्रकल्हपग्रस्ताींना 
अद्याप महाननशमितीच्या सेीेत सामाीून घेण्यात आले नाही, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्हयास, प्रकल्हपग्रस्ताींच्या पाल्हयाींना सेीेत सामाीून घेण्याची मागणी मा.मखु्य 
महाव्यीस्थापक (मास), प्रकािगड, मुींबई याींचकेड े स्थाननक लोकप्रनतननधी ी प्रकल्हपग्रस्त 
सातत्याने करीत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, या प्रकल्हपग्रस्ताींना अद्याप नोकरीत सामाीून न घेण्याची कारणे काय आहेत, 
याबाबत तातडीने सेीते घेणेबाबत िासनान ेकोणती कायिीाही केली ीा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, वीलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशखेर बावनिुळे (३०-०६-२०१८) : (१) महाननशमिती कीं पनीच्या धोरणानसुार महाननशमिती 
कीं पनीने स्ीत:च्या मालकीच्या वीद्युत कें द्रासाठी िशमन सींपादित केली असेल आणण ती 
मालमत्ता महाननिशमती कीं पनीच्या नाींीे असले तरच सींबींचधत िशमनधारक महाननशमिती कीं पनीचा 
प्रकल्हपग्रस्त म्हणून गणला िातो. घा्घर उिींचन िलवीद्युत प्रकल्हपाकररता िलसींपिा 
वीभागाने िशमन सींपादित केली असल्हयामुळे, सींबींचधत प्रकल्हपग्रस्त हे महाननशमिती कीं पनीच े
प्रकल्हपग्रस्त नाहीत. तथावप, महाननशमिती कीं पनीद्ीारा सींबींचधत प्रकल्हपग्रस्ताींना सामाजिक 
उत्तरिानयत्ी योिनेंतगित बी्ीआरआय च ेप्रशिक्षण िेण्यात आले आहे. महाननशमिती कीं पनीच्या 
तींत्रज्ञ-३ पिाच्या सरळसेीा िादहरात क्र.०४(ऑगस््)/२०१४ ी ०२(रे्ब्रुीारी)/२०१६ मध्ये ज्या 
उमेिीाराींनी महाननशमिती कीं पनीकडून बी्ीआरआय अींतगित ०३ ीर्ािचे प्रशिक्षण घेतले त्या 
उमेिीाराींच्या बी्ीआरआय व्यीसायाींचा समाीेि िादहरातीत करण्यात येऊन त्याींना तींत्रज्ञ-३ 
या पिाकररता अिि करण्याची मभुा िेण्यात आलेली आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) ी (४) प्रश्न उद्् ाीत नाही.  

___________ 
  

राज्यात गेल्हया दीड शतिात सुमारे ४५ हिार सघ ुव मध्यम उद्योग बांद पडल्हयाबाबत 
  

(३२) १०९१३० (१९-०४-२०१८).  श्री.बाळासाहेब  ोरात (सांगमनेर), श्री.अममत ववसासराव देशमुख 
(सातूर शहर), श्री.अममन पटेस (मुांबादेवी), श्री.अस्सम शखे (मासाड पजश्चम), श्री.नसीम खान 
(चाांददवसी), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.िुणास पाटीस (धळेु ग्रामीण), अॅड.यशोमती 
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ठािूर (नतवसा), प्रा.विाा गायिवाड (धारावी), श्रीमती ननमासा गाववत (इगतपूरी), प्रा.ववरेंद्र 
िगताप (धामणगाव रेल्हवे), श्री.हिावधान सपिाळ (बुसढाणा), श्री.राहुस बोंदे्र (धचखसी), 
श्री.भारत भासिे (पांढरपूर), श्री.आमसर् शखे (मासेगाांव मध्य), श्री.अब् दसु सत्तार (मसल्हसोड) :  
सन्माननीय उद्योग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात गेल्हया िीड ितकात सुमारे ४५ हिार लघु ी मध्यम उद्योग बींि पडले असल्हयाच े
माहे म,े २०१७ मध्ये ीा त्यािरम्यान ननिििनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्हयास, सिर प्रकरणी राज्यात गुींतीणूक, उद्योग ी रोिगार ीाढीसाठी िासनान े
कोणती कायिीाही केली आहे ीा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, वीलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सभुाि देसाई (०४-०७-२०१८) : (१) हे खरे नाही. चौर्थया औद्योचगक प्रगणनेच्या 
अहीालानसुार माहे माचि, २००७ अखेर राज्यात बींि असलेल्हया उद्योगाींची सींख्या ३४३२७ इतकी 
आहे. त्यानींतर औद्योचगक प्रगणना झालेली नाही. 
(२) बींि उद्योगाींना उजििताीस्थेत आणण्यासाठी िासनाकडून ीेळोीेळी उपाययोिना करण्याींत 
येतात. महाराषर औद्योचगक धोरण २०१३ नुसार पुनरुज्िीीनक्षम नसलेल्हया तसेच बींि 
असलेल्हया उपक्रमाींना सुलभ ननगिमन पयािय उपलब्ध होऊन, बींि उद्योग पुन्हा सुरु होण्यासाठी 
महाराषर िासनाने िासन ननणिय दिनाींक २ म,े २०१३ अन्ीये वीिेर् अभय योिना िाहीर 
केली होती. सिर योिनेंतगांत ि े उद्योग घ्क वीदहत कायिपध्ितीत योग्य त े ननकर् पूणि 
करतील अिा उद्योग घ्काींना वीिेर् अभय योिनेद्ीारे सलुभ ननगिमन पयािय उपलब्ध करुन 
िेण्यात आला आहे. सिर योिनमेध्ये पात्र ठरणायाया घ्कान े राज्य िासनाची सीि मुद्दलाची 
रक्कम एक रकमी भरल्हयास व्याि ी िींडव्याि मार् करण्याची तरतूि आहे. सिर योिनेस 
िासन ननणिय दिनाींक ६ म,े २०१६ अन्ीये दिनाींक ३१ माचि, २०१७ पयांत मुितीाढ िेण्याींत 
आली होती.  
     रोिगार ननशमितीस चालना िेण्यासाठी ी उद्योगाींची कायिक्षमता सुधारण्यासाठी राज्यात 
सामुदहक प्रोत्साहन योिना सन १९६४ पासून सुरु करण्यात आली. या योिनेत ीेळोीेळी बिल 
ी सुधारणा करण्यात आल्हया आहेत. सामुदहक प्रोत्साहन योिनेचा समाीेि राज्याच े
औद्योचगक धोरण २०१३ मध्ये करण्यात आला आहे. हे धोरण सप् े्ंबर, २०१८ पयांत ककीं ीा 
नीीन धोरण िादहर होईपयांत ीैध राहील. 
     प्रचशलत सामुदहक प्रोत्साहन योिना २०१३ अींतगांत जिल्हहयातील तालुक्याींची त्याींच्या 
औद्योचगक वीकासाच्या प्रतीारीप्रमाणे अ,ब,क,ड,ड+ आणण वीना उद्योग जिल्हहा ी नक्षलग्रस्त 
के्षत्र अिा सात ग्ात वीभागणी करण्यात आली आहे. राज्यातील सुक्ष्म, लघ,ु मध्यम ी 
मोठया उद्योगाींना योिनेतील तालुका ीगिीारीनुसार वीदहत मयाििेपयांत औद्योचगक प्रोत्साहन 
अनुिान, व्याि अनुिान, वीद्युत िुल्हक मार्ी, मुद्राींक िुल्हक मार्ी, वीद्युत कर अनुिान, 
सुक्ष्म, लघु ी मध्यम उद्योगाींचे सक्षमीकरण, गुणात्मक स्पधाि, सींिोधन ी वीकास कायि 
आणण ताींबत्रक के्षणीमध्ये ीाढ, इ. प्रोत्साहनाींचा लाभ िेय आहे. तसेच वीिाल ी अनतवीिाल 
घ्काींना िासनाने िेकार पत्रामध्ये िेीू केलेली प्रोत्साहने िेण्यात येतात. 
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     प्रचशलत सामुदहक प्रोत्साहन योिना २०१३ अींतगित अवीकशसत भागात िास्तीत िास्त 
गुींतीणूक होऊन उद्योगाींना या योिनेतील प्रोत्साहनाींचा िास्तीत िास्त लाभ शमळाीा ी या 
योिनेकड ेिास्तीत िास्त उद्योग आकवर्ित होऊन रोिगाराच्या िास्तीत िास्त सींधी उपलब्ध 
व्हाव्यात या उदे्दिाने राज्यातील एकूण ३५५ तालुक्याींपैकी २७९ तालुक्याींना ड+ ििाि िेण्यात 
आला आहे.  
राज्यात गुींतीणूक ीाढीच्या खालील नीीन योिना िादहर केल्हया आहेत. 
   १) मादहती तींत्रज्ञान ी मादहती तींत्रज्ञान सहाय्यभूत सेीा धोरण २०१५ 
   २) राज्याच ेककरकोळ व्यापार धोरण 
   ३) भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर वीिेर् सामुदहक प्रोत्साहन योिना दिनाींक ११ 
रे्ब्रूीारी, २०१६ 
   ४) महाराषर इलेक्रॉननक्स धोरण २०१६, दिनाींक ११ एवप्रल, २०१६ 
   ५) राज्यातील मदहला उद्योिकाींसाठी वीिेर् धोरण -दिनाींक १४ डडसेंबर, २०१७ 
   ६) अीकाि ी सरींक्षण के्षत्र उत्पािन धोरण-२०१८, दिनाींक १४ रे्ब्रूीारी, २०१८ 
   ७) महाराषर इलेक्रीक व्हेईकल प्रोत्साहन धोरण-२०१८, दिनाींक १४ रे्ब्रूीारी, २०१८ 
   ८) महाराषर कार्थया धोरण-२०१८, दिनाींक १५ रे्ब्रूीारी, २०१८ 
     तसेच गुींतीणूकिाराींना आकवर्ित करण्यासाठी मेक इन इींडडया ही पररर्ि तसेच मॅग्नेद्क 
महाराषर कन्व्हििन्स आयोजित केला होता. 
     उद्योग वीभागाच्या िासन ननणिय दिनाींक १ डडसेंबर, २०१६ अन्ीये सधुाररत खरेिी 
धोरण लागू करण्यात आले आहे. सिर धोरणानुसार मध्यीती भाींडार खरेिी सींघ्नेची िरकरार 
पध्िती सींपूष्ात आणली असून, रु.३.०० लक्ष ीरील खरेिीकररता ई-ननवीिा कायिपध्िती 
बींधनकारक करण्यात आली आहे. सिर खरेिी धोरणामध्ये अशभव्यक्ती स्ीारस्य पध्ितीन े
खरेिी, स्ीीस चॅलेंि खरेिी पध्िती, इ. नावीन्यपूणि खरेिी पध्ितीचा समाीेि करण्यात आला 
आहे. मध्यीती भाींडार खरेिी सींघ्नेमार्ि त अींध, अपींग याींच्या सींस्था ी हातमाग महामींडळ / 
महासींघ (महा्ेक्स) याींनी उत्पादित केलेल्हया ीस्तूींची िरननजश्चती, िोन ककीं ीा अचधक 
प्रिासकीय वीभागाींना लागणायाया ीस्तूींची खरेिी ी िासकीय खरेिीच्या सींिभाित धोरण आखणी 
करण्याची िबाबिारी ठेीण्यात आली आहे.  
     सुधाररत खरेिी धोरणामध्ये सुक्ष्म ी लघ ुउद्योगाींमार्ि त खरेिी करण्यासाठी २४१ ीस्त ू
राखीी ठेीण्यात आल्हया आहेत. राखीी ीस्तूींची १०० ्क्के खरेिी सुक्ष्म ी लघ ुउद्योगामार्ि त 
करताना, त्यापैकी २० ्क्के खरेिी अनुसूचचत िाती / अनुसूचचत िमातीच्या उद्योिकाींसाठी 
राखीी ठेीण्यात आली आहे. खरेिीसाठी राखीी नसलेल्हया ीस्तूबाबत २० ्क्के खरेिी सुक्ष्म ी 
लघु उद्योगाींसाठी न्युनतम (एल-१) िराने राखीी ठेीण्यात आली असून, या २० ्क्के पैकी ४ 
्क्के खरेिी अनुसूचचत िाती / अनुसूचचत िमातीच्या उद्योिकाींसाठी राखीी ठेीण्यात आली 
आहे.  
(३) लागू नाही. 
  

___________ 
  



वी.स. ४५१ (28) 

साांगसी जिल्ह्यातीस खानापूर, आटपाडी व तासगाांव तासुक्यातीस  
रस्त्याांची पवनऊिेच्या वाहतुि मळेु दरुवस् ा झाल्हयाबाबत 

  

(३३) १०९३१४ (१८-०४-२०१८).  श्री.अननस बाबर (खानापूर) :  सन्माननीय नवीन व 
नवीिरणीय उिाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) साींगली जिल्ह्यातील खानापूर, आ्पाडी ी तासगाींी तालकु्यातील बहुताींि रस्त्याींची 
पीनऊिाि प्रकल्हपासाठी होत असलेल्हया ीाहनाींच्या ीाहतुकीमुळे िरुीस्था झाल्हयाच े माहे 
िानेीारी, २०१८ मध्ये ननिििनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्हयास, सिर रस्त्याच्या िरुुस्तीबाबतचा ननधीचा प्रस्ताी िासनाकड ेप्रलींबबत आहे, हे     
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रलींबबत ननधी प्रस्ताीास तात्काळ मींिुरी िेण्याबाबत िासनान ेकोणती 
कायिीाही केली ीा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, वीलींबाची कारणे काय आहेत ी याबाबतची सद्य:जस्थती काय आहे ? 
  
श्री. चांद्रशखेर बावनिुळे (२०-०६-२०१८) : (१), (२) ी (३) राज्यामध्ये पीनऊिाि प्रकल्हपाींमुळे 
खराब झालेल्हया रस्त्याींसाठी महाऊिािकडून िासनास प्राप्त झालेल्हया १२९ रस्ते िरुुस्ती 
प्रस्ताीाींसाठी िासन ननणिय क्र. बीयुडी २०१७/प्र.क्र २६१/ऊिाि-७, दि. १९ डडसेंबर, २०१७ अन्ीये 
रु.८९.४० को्ी इतका ननधी महाऊिािस वीतरीत करण्यात आला आहे. त्यात साींगली 
जिल्हहयातील खानापूर, आ्पाडी ी तासगाी तालुक्यातील एकूण ४५ रस्त्याींचा समाीेि आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाीत नाही. 

___________ 
  

िोल्हहापूर जिल्हहयातीस १४ िारखान्याांनी २२५ िोटी रुपये एर्आरपी  िववल्हयाबाबत 
  

(३४) १०९६६९ (२०-०४-२०१८).  श्री.सांिय साविारे (भसुावळ) : सन्माननीय सहिार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हहापूर जिल्हहयातील १४ कारखान्याींनी २२५ को्ी रुपये एर्आरपी थकवील्हयाची बाब 
माहे िानेीारी, २०१८ मध्ये ीा त्यािरम्यान ननिििनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्हयास, उक्त, घ्नेची चौकिी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्हयास, चौकिीच्या अनुर्ींगाने िेतकया याींना त्याींच्या थकबाकीची रक्कम शमळण्याबाबत 
िासनाने कोणती कायिीाही केली ीा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, वीलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सुभाि देशमखु (२१-०६-२०१८) : (१) अींित: खरे आहे. 
कोल्हहापूर जिल्हहयातील कारखान्याींकड े एर्. आर. पी. पो्ी रु.९५० को्ी रक्कम थकीत 
असल्हयाच ेिानेीारी, २०१८ मध्ये ननिििनास आले.  
(२) ी (३) होय.  



वी.स. ४५१ (29) 

     याबाबत साखर आयुक्त कायािलयात थकीत एर्.आर.पी.बाबत दिनाींक ०२.०१.२०१८, 
दि.०९.०१.२०१८, दि.१३.०३.२०१८,दि. १४.०३.२०१८, दि.१३.०४.२०१८ ी दि.२४.०४.२०१८ रोिी 
सुनाीण्या घेण्यात आलेल्हया आहेत. भोगाीती ससाका, ीारणा ससाका ी रेणुका-पींचगींगा िुगसि 
या कारखान्याींीर दिनाींक १६.०४.२०१८ रोिी आर.आर.सी. कारीाई करण्यात आलेली आहे. 
दिनाींक ३०.०४.२०१८ च्या ऊसिर िेयबाकी अहीालानुसार कोल्हहापूर जिल्हहयातील कारखान्याींकड े
एर्. आर. पी. पो्ी रु. २९८.५१ को्ी रक्कम थकीत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाीत नाही. 

___________ 
  

राज्यात मुख्यमांत्री सौर िृिी वादहनी योिना राबववण्याच्या ननणायाबाबत 
  

(३५) १०९९८४ (०४-०४-२०१८).  श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बागसाण), श्री.राहुस मोटे (पराांडा), 
श्रीमती सुमन पाटीस (तासगाव - िवठेमहाांिाळ), श्री.अजित पवार (बारामती), श्री.ियांत 
पाटीस (इस्सामपूर), श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरेगाव), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.राहुस 
िगताप (श्रीगोंदा), श्री.वैभव वपचड (अिोसे), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.मिरांद िाधव-
पाटीस (वाई), श्री.ददपि चव्हाण (र्सटण), श्री.हनुमांत डोळस (माळमशरस), 
श्री.राणािगिीतमसांह पाटीस (उस्मानाबाद), श्री.प्रदीप नाईि (किनवट), श्री.ददसीप वळस-ेपाटीस 
(आांबेगाव), श्री.रािेश टोपे (घनसावांगी), श्री.मशरीिदादा चौधरी (अमळनेर), श्री.ओमप्रिाश ऊर्ा  
बच्चू िडू (अचसपूर), श्री.चांद्रिाांत सोनवण े (चोपडा), श्री.राहूस िुस (दौंड), श्री.सांग्राम  ोपटे 
(भोर), श्री.शरददादा सोनावणे (िनु्नर), श्री.हसन मशु्रीर् (िागस), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर), 
डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटीस (एरांडोस), श्री.सुरेश साड (ििात), श्री.अिय चौधरी (मशवडी) : 
सन्माननीय नवीन व नवीिरणीय उिाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील िेतकयायाींना मार्क िरात ी त्याींच्या सोईनुसार ीीिपुरीठा होण्यासाठी 
मुख्यमींत्री सौर कृर्ी ीादहनी योिना राबवीण्याचा ननणिय िासनान ेघेतला आहे, हे खरे आहे, 

(२) असल्हयास, या योिनेच ेस्ीरुप काय आहे, 
(३) असल्हयास, सिर योिनेच्या अींमलबिाीणीसाठी िासनान ेकोणत्या अ्ी ी िथी घातल्हया 
आहेत काय, 
(४) तसेच सिर योिनचेी अींमलबिाीणी प्रत्यक्षात केव्हाींपासून करण्यात येणार आहे ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (०३-०७-२०१८) : (१), (२) ी (३) “मखु्यमींत्री सौर कृर्ी ीादहनी 
योिना” ही योिना राज्यात ऊिाि वीभागाच्या दि. १४ िनु, २०१७ च्या ी दि. १७ माचि, २०१८ 
च्या िासन ननणियान्ीये राबवीण्यात येत असून त्यात योिनेच े स्ीरूप ी अींमलबिाीणी 
बाबतची कायिपध्िती नमूि करण्यात आली आहे. 
(४) सिर योिने अींतगित प्रत्येकी २ मेगाीॅ् च े पथििी प्रकल्हप राळेगणशसध्िी (जि. 
अहमिनगर) ी माींिरडा- कोळबी (जि. यीतमाळ)येथे आस्थावपत करण्यात येत आहेत. 
पथििी प्रकल्हपा व्यनतररक्त योिनेच्या ्प्पा-१ मध्ये वीिभि, मराठीाडा, पजश्चम महाराषर ी 
उत्तर महाराषर येथे सिर योिनाींतगित प्रकल्हप आस्थावपत करण्यासाठी एकूण २०० मे.ी.ॅ 
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क्षमतेच्या ननवीिा प्रकािीत करण्यात आल्हया असून प्रकल्हप उभारण्यासाठी वीकासकाींना 
इरािापत्र ( LOI ) िेण्यात आले आहे. 
योिनेच्या ्प्पा-२ मध्ये वीिभि, मराठीाडा आणण पजश्चम महाराषर येथे एकूण ३०० म.ेी.ॅ 
क्षमतेच्या प्रकल्हपाींसाठी ननवीिा प्रकाशित करण्यात आल्हया असनू वीकासकाींना इरािा पत्र 
(Letter of Intent) िेण्यात आले आहे. याशिीाय महावीतरण कीं पनीने १००० मेगाीॅ्  
क्षमतेच्या ननवीिा प्रकाशित केल्हया आहेत.  

___________ 
  

राज्यातीस धनगर समािासा शैिणणि व शासि य नोि-याांमध्ये आरिण देण्याबाबत 
  

(३६) १०९९८७ (०४-०४-२०१८).  श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बागसाण), श्री.राहुस मोटे (पराांडा), 
श्रीमती सुमन पाटीस (तासगाव - िवठेमहाांिाळ), श्री.ददसीप वळस-ेपाटीस (आांबेगाव), श्री.ियांत 
पाटीस (इस्सामपूर), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरेगाव), श्री.वैभव वपचड 
(अिोसे), श्री.रािेश टोप े(घनसावांगी), डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटीस (एरांडोस), श्री.राहूस िुस 
(दौंड), श्री.सांग्राम  ोपटे (भोर), श्री.शरददादा सोनावणे (िुन्नर), श्री.ियिुमार गोरे (माण), 
श्री.अममन पटेस (मुांबादेवी), श्री.अस्सम शखे (मासाड पजश्चम), प्रा.विाा गायिवाड (धारावी), 
श्रीमती ननमासा गाववत (इगतपरूी), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड 
उत्तर), श्री.भारत भासिे (पांढरपूर), श्री.सुननस प्रभ ू (ददांडोशी), श्री.अजित पवार (बारामती), 
श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.राहुस िगताप (श्रीगोंदा), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर), 
श्री.मिरांद िाधव-पाटीस (वाई), श्री.ददपि चव्हाण (र्सटण), श्री.हनुमांत डोळस (माळमशरस), 
श्री.राणािगिीतमसांह पाटीस (उस्मानाबाद), श्री.प्रदीप नाईि (किनवट), श्री.हसन मशु्रीर् 
(िागस), श्रीमती सांध् यादेवी देसाई-िुपेिर (चांदगड), श्री.सुरेश हाळवणिर (इचसिरांिी) :  
सन्माननीय आददवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील धनगर समािाला िैक्षणणक ी िासकीय नोक-याींमध्ये आरक्षण िेण्याबाबत 
्ा्ा इजन्स्््यु् ऑर् सोिल सायन्सतरे् सीेक्षण करण्यात येत असून याबाबतचा अहीाल 
अद्यापही िासनास सािर करण्यात आला नसल्हयाचे माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये ननिििनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्हयास, सातारा जिल्हहयातील िहीीडी येथ े धनगर समािाने या मागणीबाबत दि.१६ 
माचि, २०१७ रोिी भव्य मोचाि काढला होता, तसेच आरक्षणाबाबत धनगर समािाकडून 
सातत्याने आींिोलनाद्ीारे मागणी होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, धनगर समािाला आरक्षण िेण्यासींिभाितील अहीाल तयार करण्याकररता उक्त 
सींस्थेला सीेक्षण करण्यास लागत असलेल्हया वीलींबाची कारणे काय आहेत ी अहीाल ककती 
कालाीधीत िासनास सािर करण्यात येणार आहे, 
(४) असल्हयास, उक्त सींस्थचेा अहीाल सािर झाला असल्हयास अहीालातील शिर्ारिीींच ेस्ीरुप 
काय आहे ी त्यानुसार त्याची तात्काळ अींमलबिाीणी करण्याबाबत िासनान े कोणती 
कायिीाही केली ीा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, वीलींबाची कारणे काय आहेत ? 



वी.स. ४५१ (31) 

श्री. ववष्ट् णु सवरा (२९-०५-२०१८) : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) ी (४) ्ा्ा इन्स््द्यु् ऑर् सोिल सायन्सेस, मुींबई या सींस्थेकडून करण्यात आलेल्हया 
सीेक्षण ी सींिोधनाच्या अनुर्ींगाने, महाराषरातील ३६ जिल्ह्याींमधील १०८ तालुक्यामधील ३२४ 
गाीाींमध्ये भरलेल्हया ५००० प्रश्नाीली याींच े वीश्लेर्ण मुख्य अहीालामध्ये समाीेि करण्याचे 
काम सुरु आहे. तसेच अ्यासक, अचधकारी ी वीिेर् तज्ञ याींनी भे्ी दिलेल्हया वीवीध पाच 
राज्याींचा अ्यास ी त्यातुन शमळालेल्हया मादहतीच ेएकबत्रकरण करुन त्याचे सींकलन करण्यात 
आलेले आहे. वीवीध सशमत्या ी आयोग याींचे अहीाल, भारतीय िाती-िमांतीचा 
मानीीींििास्त्रीय, समाििास्त्रीय ी ऐनतहाशसकदृष्या अ्यास, न्यायालयीन न्यायननीाड े
आणण धनगर समािातील नागररकाींनी सािर केलेले िस्ताीेि या सीाांचे चचकीत्सक पररक्षण 
करुन त्याींचे सींकलन करण्यात आले असनू या सींकलनाला मुख्य अहीालामध्ये समावीष् 
करण्याचे काम सुरु आहे.  
    सींकलीत मादहतीच्या आधारे मुख्य अहीाल तयार करण्याच ेकाम अींनतम ्प्प्यात असून 
लीकरच मुख्य अहीाल ्ा्ा इन्स््द्यु् ऑर् सोिल सायन्सेस, मुींबई या सींस्थकेडून सािर 
करण्यात येणार आहे. 
    आयुक्त, आदिीासी सींिोधन ी प्रशिक्षण सींस्था, पुणे याींचकेडून दिनाींक २.१ (१)२०१५ 
रोिीच्या पत्रान्ीये िासनास प्राप्त झालेला ीस्तुजस्थतीिििक अशभप्रायात्मक अहीाल प्राप्त 
झालेला आहे. ्ा्ा इजन्स्््यू् ऑर् सोिल सायन्ससे, मुींबई याींचमेार्ि त प्राप्त होणायाया 
अींनतम अहीालानींतरच पुढील कायिीाही अपेक्षक्षत आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाीत नाही. 

___________ 
  

दहांगोसी जजल्हयातील औद्योथिक ववकासाकररताचा ननधी वाढववण्याबाबत 
  

(३७) ११०५११ (१९-०४-२०१८).  डॉ.सांतोि टाररे् (िळमनुरी) :  सन्माननीय उद्योग मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िासनामार्ि त जिल्हहा उद्योग कें द्राच्या माध्यमातून अनसुचूचत िाती आणण नीबौध्ि 
घ्कातील तरूण-तरूणीींना रोिगार तसेच स्ीींय-रोिगाराच्या सींधी उपलब्ध करून िेण्याच्या 
उद्देिान े उद्योगिकता वीकास प्रशिक्षण कायिक्रम, सुशिक्षक्षत बेरोिगाराींसाठी बीि भाींडील 
अथिसहाय्य तसचे जिल्हहा उद्योगधारकाींसाठी किि योिना राबवीली िात आहे, हे खरे आहे 
काय, 

(२) असल्हयास, दहींगोली जिल्हहयातील अनुसुचचत िातीसाठी बीिभाींडीलाची ६ लाख उदद्दष् 
असून माजििन मनीचे २ लाख, उद्योिकता वीकास प्रशिक्षणास ८ लाख तसेच अनुसुचचत 
िमातीसाठी सीडमनीच े७ लाख, माजििन मनी २ लाख आणण उद्योिकता प्रशिक्षणास ८ लाख 
तर सीि सामान्याींसाठी बीिभाींडीलाच े १६ लाख ८० हिार माजििन मनीच े ३ लाख तर 
उद्योिकता वीकास प्रशिक्षणासाठी १६ लाख रूपयाींच ेउदद्दष् आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्हयास, सिरहू उदद्दष् असतानाही उक्त ननधीच प्राप्त झालेला नाही, हेही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्हयास, दहींगोली जिल्हहयास या योिनेंतगित ननधी प्राप्त झाला नसल्हयाने, तसेच प्राप्त 
झालेला ननधीहा अल्हप प्रमाणात असल्हयाने उक्त अल्हप ननधीमध्ये उद्योग कसा सुरु कराीा 
असा प्रश्न नी उद्योिक तरूणाींमध्ये ननमािण झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्हयास, उक्त प्रकरणी िासनान ेचौकिी केली आहे काय, चौकिीच्या अनुर्ींगान ेदहींगोली 
जिल्हहयासाठी ननधी उपलब्ध करून िेण्याबाबत कोणती कायिीाही केली ीा करण्यात येत आहे, 
नसल्हयास, वीलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाि देसाई (२८-०६-२०१८) : (१) होय. 

उद्योग सींचालनालयाच्या अींतगित राज्यातील सीि जिल्हहा उद्योग कें दे्र या जिल्हहास्तरीय 
कायािलयाकडून सींबींचधत जिल्हहा ननयोिन सशमतीच्या मान्यतेन ेजिल्हहा ीावर्िक योिन ेअींतगित 
सीिसाधारण, अनुसूचचत िाती उप योिना ी आदिीासी उपयोिना अींतगित सुशिक्षक्षत 
बेरािगाराींना सूक्ष्म सेीा ी उद्योग घ्क स्थावपत करण्यासाठी / स्ीयींरोिगार सरुू 
करण्यासाठी,  सुधाररत बीि भाींडील योिना, जिल्हहा उद्योग कें द्र किि योिना ी उद्योिकता 
वीकास प्रशिक्षण कायिक्रम या योिनाींची अींमलबिाीणी करण्यात येते. 
(२) जिल्हहा उद्योग कें द्र दहींगोली कायािलयासाठी सन २०१७-१८ साठी  जिल्हहा ननयोिन 
सशमतीच्या मान्यतेने जिल्हहा ीावर्िक योिना-अनुसूचचत िाती उपयोिनेअींतगित खालीलप्रमाण े 
उदद्दष्े / ननधी प्राप्त झालेला आहे. 

सुधारीत बीि भाां. योिना 
 आध ाि भौनति 
 उदद्दष्ट्ट खचा उदद्दष्ट्ट साध्य 
सीिसाधारण १६.०० १२.८० ४० २१ 
एससीपी ६.०० ०.८५ १० ०३ 
ओद्एसपी       ४०.०० ०.२०  १८ ०१ 

जिल्हहा उद्योग िें द्र ििा योिना 
सीिसाधारण ३.००     ०.६६ १०    ०४ 
एससीपी २.००     ०.३०      ०५ ०१ 
ओद्एसपी       २.००     ०.०       ०५ ०० 

उद्योििता वविास प्रमशिण िायािम 
सीिसाधारण १८.००     १२.५७    ४२० ४१९ 
एससीपी ८.००      ७.९८    २६७ २६६ 
ओद्एसपी       ८.००      ५.६०      २६७ १८७ 

(३) हे खरे नाही. ीरीलप्रमाणे प्रमाणे ननधी प्राप्त आहे. 
(४) हे खरे नाही. ीरील प्रमाणे ननधी प्राप्त आहे. उद्योिकाींच े प्रस्ताी बॅंकेकड े मींिूरीसाठी 
पाठवीण्यात येतात. िाखाचधकारी लाभार्थयाििी चचाि करुनच प्रस्ताीास मींिूरी िेतात तसेच 
मींिूर रक्कमेच्या १५ ते २०% माजििन मनी या कायािलयाकडून दिला िातो. 



वी.स. ४५१ (33) 

(५) दहींगोली जिल्हहयास कृती आराखडयाप्रमाणे कपातीनींतर ीरील प्रमाण े ननधी प्राप्त झाला 
आहे. चाल ु ीर्ािकरीता िास्तीत िास्त तरतुि शमळणे करीता जिल्हहा ननयोिन सशमतीकड े
पाठपुराीा करण्यात येईल. ीरील योिन ेव्यनतरीक्त कें द्र िासनाच्या पींतप्रधान रोिगार ननशमिती 
कायिक्रम अींतगित अनुिानाची रक्कम िास्त असल्हयामळेु लाभाथीचा कल या योिनकेड ेिास्त 
आहे.  

___________ 
 

रानबािीरे (ता.पोसादपूर, जि.रायगड) ये ीस साववत्री धरणाच्या  
बुडीत िेत्रात येणाऱ या रस्त्याच्या दरुुस्तीबाबत 

  

(३८) ११०६१४ (०४-०४-२०१८).  श्री.धैयाशीस पाटीस (पेण), श्री.सभुाि उर्ा  पांडडतशेठ पाटीस 
(अमसबाग) :  सन्माननीय उद्योग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) रानबािीरे (ता.पोलािपूर, जि.रायगड) येथ े २० ीर्ािपूीी महाराषर औद्योचगक वीकास 
महामींडळाने बाींधलेल्हया सावीत्री धरणाच्या बुडीत के्षत्रात रानीडी येथील रस्ता पाण्याखाली 
गेल्हयामुळे सिर दठकाणी औद्योचगक वीकास महामींडळाने पलू बाींधून रस्ता तयार करुन दिला 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, महाराषर औद्योचगक वीकास महामींडळाकडून मागील १० ीर्ािपासून सिर 
रस्त्याच्या िरुूस्तीचे काम केले नसल्हयामळेु रस्ता अत्यींत नािरुूस्त झालेला असनू ीाहतकुीस 
अनतिय धोकािायक झालेला आहे, हेही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सिर रस्त्याच े नुतनीकरण न झाल्हयास रानीडी, घागरकोंड ी बोराीळे या 
नतन्ही गाीाींचा सींपकि  तु्ण्याची िक्यता ननमािण झाली आहे, हेही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, सिर रस्त्याच े नतुनीकरण करण्यासाठी िासनान ेकोणती कायिीाही केली ीा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, वीलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाि देसाई (२७-०४-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
    सावीत्री धरणाच्या उध्ीि बािसु ४ कक. मी. अींतराीर साीििननक बाींधकाम वीभागाचा एक 
लोखींडी पूल (साकी) धरणातील पाण्याच्या साठयामळेु बुडीत के्षत्रात गेल्हयामुळे  महामींडळातरे् 
सन १९९९ मध्ये पयाियी आर. सी. सी. पूल बाींधण्यात आला. पूल बाींधल्हयानींतर पुलापयांत 
िाण्यासाठी तसेच पलूाच्या पुढे मौि े रानीडी गाीापयांत िाण्यासाठी तत्कालीन आमिार ी 
ग्रामस्थ याींच्या मागणीनसुार ी पररजस्थतीनुसार महामींडळान ेमौि ेकापड ेउमरठ रस्त्यापासून 
रानीडी गाीापयांत एकूण ११५० मी्र लाींबीचा डाींबरी रस्ता सन २००५ मध्ये बाींधलेला आहे. 
सिर रस्ता महामींडळाच्या के्षत्राबाहेरचा आहे. परींतु सिर रस्त्याच े काम औद्योचगक धोरण-
२०१३ अींतगांत प्राप्त होणायाया ननधीतून करण्याच ेप्रस्तावीत आहे. 
(३) हे खरे नाही.  
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     रानीडी, घागरकोंड ी बोराीळे या गाीाींना िळणीळणसाठी पोलािपूर ते चरई मागि 
पयाियी रस्ता उपलब्ध आहे.  
(४) सिर रस्ता औद्योचगक के्षत्राबाहेरील असल्हयान ेऔद्योचगक धोरण २०१३ अींतगांत प्राप्त 
होणायाया ननधीतून करण्याच ेप्रस्तावीत आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाीत नाही.  

___________ 
  

धुळे जिल्ह्यात सुववधाांयकु्त टेक्सटाईस पािा  उभारण्याबाबत 
  

(३९) ११०७३४ (२०-०४-२०१८).  श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.ियांत पाटीस 
(इस्सामपूर), श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरेगाव), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.ददपि चव्हाण 
(र्सटण), श्री.वैभव वपचड (अिोसे), श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बागसाण), श्री.राहुस िगताप 
(श्रीगोंदा), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर), श्रीमती सुमन पाटीस (तासगाव - िवठेमहाांिाळ) :  
सन्माननीय वस् त्रोद्योग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात कापसाच ेउत्पािन होणाया या भागात ्ेक्स्ाईल उद्योग उभारण्यात येणार असुन 
धुळे जिल्ह्यात सीिसुवीधाींयुक्त असे ्ेक्स्ाईल पाकि  उभारण्याचा प्रस्ताी िासनाच्या 
वीचाराधीन आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त प्रस्ताीाचे थोडक्यात स्ीरुप काय आहे 
(३) असल्हयास, िासनान े कापसू उत्पािक िेतक-याींच्या समस्या सोडवीण्यासाठी कापूस 
उत्पािन होणाया या भागात ्ेक्स्ाईल पाकि  उभारण्यासींिभाित कोणती कायिीाही केली ीा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, वीलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाि देशमखु (२७-०६-२०१८) : (१) ी (२) होय, हे खरे आहे. 

ीस्त्रोद्योग के्षत्राचा एकाजत्मक वीकास व्हाीा ी ीस्त्रोद्योग घ्काींना सीि प्रकारच्या 
मूलभूत सुवीधा एकाच सींकुलामध्ये उपलब्ध व्हाव्यात या उदे्दिाने कें द्र िासनाने Scheme for 
Integrated Textile Parks (SITP) ही योिना सन २००६ पासून सूरु केली आहे. कें द्र 
िासनाकडून ीस्त्रोद्योग सींकुलाींना एकूण प्रकल्हप ककमतीच्या ४०% ककीं ीा ४० को्ी यापकैी िी 
रक्कम कमी असेल तेीढे अनुिान िेण्यात येते. राज्य िासनाच्या दि. २५ म,े २०१२ च्या 
िासन ननणियान्ीये सिर योिनेंतगित प्रकल्हप ककमतीच्या ९% ककीं ीा ९ को्ी यापैकी िी 
रक्कम कमी असले तेीढे अनुिान िेण्यात येत.े धळेु जिल्ह्यामध्ये १) दििान इन्रास्रक्चर 
प्रा.शल.,धुळे २) धुळे इींद्गे्र्ेड ्ेक्स्ाईल पाकि , धुळे ी ३) श्रीगणेि ्ेक्स्ाईल, धुळे या 
्ेक्स्ाईल पाकि ना कें द्र िासनान ेमींिूरी दिली आहे. यापैकी दििान इन्रास्रक्चर प्रा.शल.,धुळे 
या पाकि मध्ये आतापयांत १६७६ इतकी रोिगार ननशमिती झालेली आहे ी धुळे इींद्गे्र्ेड 
्ेक्स्ाईल पाकि , धुळे ी श्रीगणेि ्ेक्स्ाईल, धुळे या प्रकल्हपाच ेकाम प्रगतीपथाीर आहे. 
(३) कें द्र िासन पुरस्कृत एकाजत्मक ीस्त्रोद्योग सींकुल योिनेंतगित राज्यात १४ ीस्त्रोद्योग 
सींकुल स्थापन करण्यात येत असनू काही सींकुलीं कायािजन्ीत झाले आहेत. त्याचप्रमाणे राज्यात 
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िासनाकडून महाराषर राज्य औद्योचगक वीकास महाींमडळामार्ि त १) नाींिगाींी पेठ 
जि.अमराीती २) अनत.यीतमाळ जि.यीतमाळ ३) चचखली जि.बुलढाणा ४) मािलगाींी जि.बीड 
५) कृषणूर जि.नाींिेड ६) मालेगाींी जि.नाशिक ७) भालेर जि.नींिरूबार ८) कन्नड जि.औरींगाबाि 
९) िामनेर जि.िळगाींी ी १०) सेल,ू जि.परभणी या १० दठकाणी ीस्त्रोद्योग सींकुल 
उभारण्याच ेकाम प्रगतीपथाीर आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाीत नाही. 

___________ 
 

शासनामार्ा त िुष्ट्ठवपडडताांना देण्यात येणारे अनुदान वाढववण्याबाबत 
  

(४०) ११०९३६ (१९-०४-२०१८).  श्री.गणपत गायिवाड (िल्हयाण पूवा), श्री.नरेंद्र पवार (िल्हयाण 
पजश्चम) :  सन्माननीय ववशेि सहाय्य मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  िासनामार्ि त कुषठवपडडताींना िरमहा केीळ ६०० रुपये अनुिान िेण्यात येत असनू, सिर 
तु्पुींिे अनुिान ीाढवीण्याबाबत ीारींीार िासनाकड ेमागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, या मागणीनुसार अनुिानात ीाढ करण्याबाबत िासनाने कोणती कायिीाही केली 
ीा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, वीलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 
श्री. राििुमार बडोसे (१३-०६-२०१८) : (१) होय. 
(२) ी (३) सिर लाभार्थयाांच्या अनुिानात ीाढ करण् याची बाब िासनस्तराीर वीचाराधीन आहे. 

___________ 
  

राज्यातीस िाही िारखान े१०० त े१५० कि.मी. अांतरावरुन  
ऊस गाळपासाठी आणत असल्हयाबाबत 

  

(४१) १११७४५ (२०-०४-२०१८).  श्री.चांद्रदीप नरिे (िरवीर), श्री.सत्यिीत पाटीस-सरुडिर 
(शाहूवाडी) :  सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील कारखान्याींचा सरासरी तोडणी ीाहतकू खचि प्रनत्न ५५२ इतका असून 
तोडणीचा खचि सारखा असला तरी काही कारखाने १०० त े १५० कक.मी. अींतराीरुन ऊस 
गाळपासाठी आणतात त्याचा त्रास िीळच्या ऊस उत्पािकाींना होतआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, तोडणी खचि ीाहतूक खचाित समावीषठ करण्याबाबत सिर घ्काींची व्याख्या 
करुन अींतरननहाय ीाहतूकीच े्प्पे पाडून त्या अींतराच्या ्प्प्यातील सीि िेतकयायाींना समान िर 
आकारला िाण्यासाठी डॉ.तोजषणीाल याींची सशमती िासनान ेगठीत केली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी ननयुक्त केलेल्हया डॉ. तोजषणीाल याींच्या सशमतीने केलेल्हया सीि 
शिर्ारिीची अींमलबिाीणी करण्यासींिभाित िासनाने कोणती कायिीाही केली ीा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्हयास, वीलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सुभाि देशमखु (२१-०६-२०१८) : (१) होय. 
(२)  होय. 
(३) डॉ.तोजषणीाल याींच्या सशमतीने केलेल्हया शिर्ारिीींची अींमलबिाीणी करण्यासींिभाित दिनाींक 
८ माचि, २०१७ अन्ीये िासनाने पररपत्रकीय सचूना ननगिशमत केल्हया आहेत. त्यानुसार 
कायिीाही करण्याबाबत राज्यातील सीि साखर कारखान्याींना सूचना िेण्यात आलेल्हया आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ाीत नाही. 

___________ 
 

चोपडा व यावस (जि.िळगाांव) तासुक्यातीस आददवासी भागातीस अनेि गाव ेठक्िर बाप्पा 
योिनेंतगात पायाभुत सुववधाांपासनू वांधचत असल्हयाबाबत 

(४२) १११९६६ (०४-०४-२०१८).  श्री.चांद्रिाांत सोनवणे (चोपडा) :  सन्माननीय आददवासी 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चोपडा ी याील (जि.िळगाींी) तालुक्यातील आदिीासी भागातील अनेक गाीे ठक्कर 
बाप्पा योिनेंतगित पायाभुत सुवीधाींपासून ीींचचत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त तालुक्याींत ओ.्ी.एस.पी.साठी २.४८ को्ी रुपये ी ्ी.एस.पी.साठी ३६ 
लाख रुपयाींची अल्हप तरतूि करण्यात आल्हयाने अनके गाीे ठक्कर बाप्पा योिनेंतगित पायाभुत 
सुवीधाींपासून ीींचचत असल्हयान ेसिर योिनसेाठी पुरेिा ननधीची तरतूि करण्याची आीश्यकता 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, िासनाने याबाबत चौकिी केली आहे काय, त्यानसुार पुरेिा ननधीची तरतूि 
करण्याबाबत िासनान ेकोणती कायिीाही केली ीा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्हयास, वीलींबाची कारणे काय आहेत ी याबाबतच्या कायिीाहीची सद्यःजस्थती काय 
आहे ? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (३०-०६-२०१८) : (१) ी (२) खरे नाही. 
     राज्यातील ग्रामीण भागातील अनुसूचचत के्षत्र, अनतररक्त आदिीासी के्षत्र, माडा/मीनीमाडा 
के्षत्र, प्रस्तावीत माडा/शमनीमाडा के्षत्र, आदिीासी उपयोिना बा्य के्षत्रातील ५० ्क्के पेक्षा 
िास्त आदिीासीींची लोक सींख्या असलेल्हया ीस्त्या/पाड/ेीाडया/गाीाींच्या/ महानगरपाशलकाींच्या 
/नगरपाशलकाींचे प्रभाग येथील वीकासासाठी आीश्यक असलेल्हया सामुदहक वीकासाच्या सुवीधा 
पुरवीण्यासाठी  ठक्कर बाप्पा आदिीासी ीस्ती सुधारणा योिना राबवीण्यात येते. त्यानुसार 
सिर योिनेंतगित तेथील आदिीासी लोक सींख्येच्या प्रमाणात ननधी वीतररत करण्यात येतो. 
     सन २०१७-१८ मध्ये जिल्हहा ीावर्िक घ्क कायिक्रमाींतगित ठक्कर बाप्पा आदिीासी ीस्ती 
सुधार योिनसेाठी िळगाी जिल्ह्याकरीता आदिीासी उपयोिना के्षत्रासाठी (TSP) रु.४८.०० 
लक्ष ी आदिीासी उपयोिना बा्यक्षेत्रासाठी (OTSP) रु.३००.०० लक्ष अिी एकूण रु.३४८.०० 
लक्ष इतकी तरतूि करण्यात आली होती. त्यापकैी याील ी चोपडा तालुक्यासाठी आदिीासी 
उपयोिना के्षत्रासाठी (TSP ) रु.३०.७६ लक्ष ी आदिीासी उपयोिना बा्यक्षेत्रासाठी (OTSP) 
रु.६८.९५ लक्ष अिी एकूण ९९.७१ लक्ष तरतूि करण्यात आली होती. 
(३) ी (४) प्रश्न उद्् ाीत नाही. 

___________ 
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खेड (जि.पुणे) तासुक्यातीस टोिावड,े धचखसगाव व िोदहांड ेये ीस  

आश्रमशाळाांची दरुवस् ा झाल्हयाबाबत 
  

(४३) ११२६९९ (०४-०४-२०१८).  श्री.सुरेश गोरे (खेड आळांदी) :  सन्माननीय आददवासी वविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) खेड तालुक्यातील (जि.पुणे) ्ोकाीड,े चचखलगाी ी कोदहींड ेयेथील आश्रमिाळाींची िरुीस्था 
झाली असनू सुवीधाींअभाीी वीद्यार्थयाांना आींघोळीला निीीर तसचे िौचास उघड्याीर िाी े
लागत असल्हयाचे माहे ऑक््ोबर, २०१६ मध्ये ीा त्यासुमारास ननिििनास आले हे खरे आहे 
काय  

(२) तसेच ्ोकाीड े(ता.खेड,जि.पणेु) येथील आदिीासी आश्रमिाळेमधील गरम पाण्याच ेयुनन् 
अनेक मदहने बींि असल्हयाने मुली थींड पाण्याने अींघोळ करीत असल्हयाचे माहे सप् े्ंबर, २०१७ 
मध्ये ननिििनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, खेड तालुक्यातील आश्रमिाळाींची िरुीस्था िरू करण्याबाबत स्थाननक 
लोकप्रनतननधीींनी दि.२४ ऑक््ोबर, २०१६ रोिी आश्रमिाळाींची त्ीररत िरुुस्ती करण्याची मागणी 
िासनाकड ेकेली असून िासनाने आश्रमिाळाींची पाहणी केली आहे काय, 
(४) असल्हयास, त्यानुसार आश्रमिाळाींची िरुीस्था िरू करण्याबाबत ी गरम पाण्याचे युनन् 
सुरु करण्याबाबत िासनान ेकोणती कायिीाही केली ीा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास,वीलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (०६-०६-२०१८) : (१), (२), (३) ी (४) खेड तालकु्यातील (जि.पुणे) ्ोकाीड,े 
चचखलगाी ी कोदहींड े येथे इयत्ता १ ली ते १०ीी पयांतचे ीगि भरतात. वीद्यार्थयाांसाठी 
ीसनतगहृातील वीद्याथी सींख्येनसुार िौचालये, स्नानगहेृ ी वपण्याचे पाणी पुरेिा प्रमाणात 
उपलब्ध आहेत.  िाळेच्या इमारती भोीती सींरक्षक शभींत पूणि आहे. गरम पाण्यासाठी िोन सौर 
युनन् चाल ू आहेत. वीद्यार्थयाांना आींघोळीसाठी पुरेिा प्रमाणात गरम पाणी उपलब्ध होते. 
वीद्युत पुरीठा बींि झाल्हयानींतर िनरे्ची सुवीधा उपलब्ध आहे. सिर िाळेत पाणी पुरीठा 
योिना आहे. ४ सोलर दह्र बसवीले असून मुलीींच्या ीसनतगहृामध्ये २ ी मुलाींच्या 
ीसनतगहृाींमध्ये २ सोलर दह्र आहेत. सिर िाळा भाडयाच्या इमारतीमध्ये असल्हयान ेसोलर 
युनन् बसीण्यास अचडणी येत असल्हयान ेवीद्यार्थयाांची गैरसाय होऊ नये म्हणून वीद्यार्थयाांना 
आींघोळीसाठी िाळेमध्ये गॅसीर पाणी गरम करुन दिले िाते. प्रकल्हप कायािलय स्तराीरुन 
आदिीासी वीकास ननरीक्षक, शिक्षण वीस्तार अचधकारी, सहाय्यक प्रकल्हप अचधकारी हे िाळाींना 
ननयशमत भे्ी िेतात ी आश्रमिाळाींीरील मुलभूत सोयी-सुवीधाींची पाहणी करीत असतात. 
(५) प्रश्न उद्् ाीत नाही. 
  

___________ 
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राज्यात मातांग समािाच्या उन्नतीसाठी आयोगान ेिेसेल्हया मशर्ारशी सागू िरण्याबाबत 
  

(४४) ११२९५८ (२०-०४-२०१८).  श्री.नसीम खान (चाांददवसी), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटीस (मशडी), 
श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), प्रा.विाा गायिवाड (धारावी), श्री.अममन पटेस (मुांबादेवी), 
श्री.अममत ववसासराव देशमुख (सातूर शहर) : सन्माननीय सामाजिि न् याय मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात मातींग समािाच्या उन्नतीसाठी दिनाींक १ ऑगस््, २००३ रोिी ीा त्यासुमारास 
अ्यास आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सिर आयोगाचा अहीाल िासनास सन २००८ मध्ये प्राप्त झालेला असून 
दिनाींक ३१ डडसेंबर, २०११ पासून आयोगान ेकेलेल्हया शिर्ारिी लागू करण्याचा ननणिय घेतला 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, आतापयांत िासनाने कोणत्याही आयोगाने केलेल्हया शिर्ारिीींची अींमलबिाीणी 
केली नसल्हयाने सिर शिर्ारिीींचा लाभ लाभार्थयाांना झालेला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, सिर शिर्ारिीींच्या अींमलबिाीणीसाठी अद्यापपयांत िासनान े ककती ननधीची 
तरतूि केली आहे तसेच याबाबत िासनाने कोणती कायिीाही केली ीा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, वीलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. राििुमार बडोसे (०५-०७-२०१८) : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) िासन ननणिय दि.३१ डडसेंबर, २०११ अन्ीये क्राींनतीीर लहूिी साळी े मातींग समाि 
अ्यास आयोगाने िासनास सािर केलेल्हया एकूण ८२ शिर्ारिीपैकी ६८ शिर्ारिी तत्ीत: 
मान्य करून लागू करण्यात आलेल्हया आहेत. मान्य करण्यात आलेल्हया शिर्ारिीींचा लाभ 
लाभार्थयाांना होण्यासाठी सींबींचधत वीभाग/महामींडळ याींच्याकडून अींमलबिाीणी चालू आहे. 
(४) िासन ननणिय दि.३१ डडसेंबर, २०११ अन्ीये ीैयजक्तक लाभाच्या तसेच धोरणात्मक ननणिय 
घेणे आीश्यक असलेल्हया आचथिक भाराींच्या शिर्ारिीींच्या अनुर्ींगाने सींबींचधत वीभागाकडून 
आीश्यक कायिीाही करण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाीत नाही. 
  ___________ 

 
  

नामशि जिल्ह्यात िायमस्वरूपी औद्योधगि प्रमशिण व व्यापारी  
िें द्र वविमसत िरण्याच्या प्रस्तावाबाबत 

  

(४५) ११३६७४ (२०-०४-२०१८).  श्री.रािाभाऊ (पराग) वािे (मसन्नर) :  सन्माननीय उद्योग 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाशिक जिल्ह्यात कायमस्ीरूपी औद्योचगक प्रिििन ी व्यापारी कें द्र वीकशसत करण्यासाठी 
सीि सींबींचधत वीभागाींचे िाखले ी िशमनीच े मोिणी नकािे तयार करून त े मींिुरीसाठी 
िासनाकड ेपाठवीण्यात आल्हयाची बाब माहे िानेीारी, २०१८ मध्ये ीा त्यािरम्यान ननिििनास 
आली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, उद्योग सींचालनालयाने याअगोिर िेखील औद्योचगक प्रिििन ी व्यापारी कें द्र 
वीकशसत करण्यासाठी वीदहत नमुन्यातील प्रस्ताी िासनाकड ेसािर केलेला होता, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्हयास, सिर प्रस्ताी मींिूर करून नाशिक औद्योचगक के्षत्रात उत्पादित होणायाया 
ीस्तूींचे ब्रँडड ींग करण्यासाठी, एकाच के्षत्रातील उद्योगाींच े एका दठकाणी प्रिििन भरवीण्यासाठी 
महत्ीपूणि प्रस्ताीास मींिूरी िेण्यासाठी िासनाने कोणती कायिीाही केली ीा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्हयास, वीलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सभुाि देसाई (२८-०६-२०१८) : (१) नाही. याबाबतचा प्रस्ताी जिल्हहाचधकारी, नाशिक 
याींच्याकड ेसािर करण्यात आलेला आहे. 
(२) नाही. 
(३) कायिीाही करण्याचा प्रश्न उद्् ाीत नाही. 
(४) लागू नाही. 

___________ 
  

डहाणू एिाजत्मि आददवासी वविास प्रिल्हपाांतगात अनुदाननत आश्रमशाळाांतीस  
िमाचाऱयाांना वळेेवर वेतन ममळासेसे नसल्हयाबाबत 

  

(४६) ११४१५८ (१८-०४-२०१८).  श्री.ववसास तरे (बोईसर), श्री.दहतेंद्र ठािूर (वसई), श्री.क्षितीि 
ठािूर (नासासोपारा), श्री.अममत घोडा (पासघर) :  सन्माननीय आददवासी वविास मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) डहाणू एकाजत्मक आदिीासी वीकास प्रकल्हपाींतगित डहाणू, पालघर, तलासरी, ीसई येथील 
अनुिाननत आश्रमिाळाींतील कमिचायायाींना मागील तीन मदहन्याींपासून ीेतन शमळालेले नसल्हयाची 
बाब माहे िानेीारी, २०१८ मध्ये ीा त्यािरम्यान ननिििनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त आश्रमिाळेतील कमिचा-याींच े पगार थकल्हयामुळे त्याींच्या उिरननीािहाचा 
प्रश्न ननमािण झाला असून यासींिभाित ीररषठाींकड ेीेळोीेळी कळीनूही कोणतीच िखल घेतली 
िात नसल्हयान ेकमिचारी सींघ्नने ेआींिोलनाचा इिारा दिला आहे, हे ही खरे आहे काय,, 
(३) असल्हयास, कमिचायायाींना ीळेेीर ीेतन न िेण्याची कारणे काय आहेत ी कमिचायायाींना 
ीेळेीर ीेतन िेण्यासाठी िासनान ेकोणती कायिीाही केली ीा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, वीलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (११-०६-२०१८) : (१) डहाणू प्रकल्हप कायािलयाींतगित एकूण २१ अनुिाननत 
आश्रमिाळा कायिरत असून वीत्त वीभागाचे ७० ्क्के पयांत ननधी खचि करण्याचे बींधन 
असल्हयान े सिर २१ आश्रमिाळाींपैकी १० अनुिाननत आश्रमिाळाींतील १२१ कमिचायायाींच े माहे 
नोव्हेंबर ी डडसेंबर, २०१७ या िोन मदहन्याचे ीेतन वीलींबान ेझाले, हे खरे आहे.  
(२) कमिचारी सींघ्नेन ेआींिोलनाचा इिारा दिला होता, हे खरे आहे. 
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(३) ी (४) वीत्त वीभागाच े ७० ्क्के पयांतच ननधी खचि करण्याचे बींधन असल्हयामुळे 
तरतुिीअभाीी सिर कमिचायायाींना िोन मदहन्याींच े ीेतन अिा करण्यात आले नाही. तथावप, 
तिनींतर वीत्त वीभागाने १०० ्क्के ननधी वीतरणास मान्यता दिल्हयाने सीि आश्रमिाळाींच्या 
कमिचायायाींचे माहे नोव्हेंबर, २०१७ ते िानेीारी, २०१८ पयांतचे ीेतन दि.२२.०२.२०१८ रोिी अिा 
करण्यात आले आहे. 

___________ 
  

वधाा जिल्हहािररता स्वतांत्र आददवासी एिाजत्मि प्रिल्हप िायाासय सरुु िरण्याबाबत 
  

(४७) ११४६४४ (०४-०४-२०१८).  डॉ.पांिि भोयर (वधाा) :  सन्माननीय आददवासी वविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ीधाि जिल्ह्याकररता स्ीतींत्र आदिीासी एकाजत्मक प्रकल्हप कायािलय सुरु करण्याकररता 
प्रकल्हप अचधकारी ी अप्पर आयुक्त आदिीासी वीकास वीभाग नागपूर तसेच आयुक्त, 
आदिीासी वीभाग, नाशिक याींनी िासनास प्रस्ताी सािर केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, िासनाने अद्यापपयांत ीधाि येथ ेस्ीतींत्र आदिीासी एकाजत्मक वीकास प्रकल्हप 
कायािलय मींिुर न करण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्हयास, या प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यानुसार िासनान ेकोणती 
कायिीाही केली ीा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, वीलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. ववष्ट् णु सवरा (३०-०६-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२), (३) ी ४) नीीन कायािलय सुरू करण्यासाठी लागणारी नीीन पिे, एकूण आीती खचि ी 
तेथील कायिभार याचा वीचार करून ीधाि येथे स्ीतींत्र एकाजत्मक आदिीासी वीकास प्रकल्हप 
कायािलय सूरू न करता तथेील आदिीासी िनतेच्या सोयीसाठी एकाजत्मक आदिीासी वीकास 
प्रकल्हप कायािलय, नागपूर याींच्या अचधनस्त ीधाि येथ ेसहायक प्रकल्हप अचधकारी कायािलय सुरू 
करण्यात आले आहे. 

___________ 
  

मभवांडीत बेिायदा मद्याच्या होत अससेल्हया तस्िरीबाबत 
  

(४८) ११४६८१ (१९-०४-२०१८).  श्री.महेश चौघसेु (मभवांडी पजश्चम) : सन्माननीय राज् य उत् पादन 
शुल्ह ि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वीिेिी मद्याचा साठा हा गोीा ी शसल्हव् हासाला नेत असल्हयाच ेिाखीून हा मद्याचा साठा 
शभीींडीत उतरीून घेत असल्हयाची बाब राज्य उत्पािन िुल्हक वीभागाच्या ननिििनास येताच 
त्याींनी हा लाखोंचा साठा िप्त केल्हयाची बाब नुकतीच ननिििनास आली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्हयास, या प्रकरणाची िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात काय ननिििनास 
आले,  
(३) असल्हयास, सिर चौकिीनसूार राज्यात होत असलेल्हया बेकायिा मद्याच्या तस्करीबाबत 
िासनाने िोर्ीींीर कोणती कारीाई केली ीा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, वीलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (३०-०६-२०१८) : (१) होय, हे अींित: खरे आहे.  

परींतू सिर िप्त केलेला मद्यसाठा गोीा तसेच शसल्हीासा येथ ेनते असल्हयाच ेआढळुन 
आलेले नाही.   
(२) दि. १५.०९.२०१७ रोिी शभीींडी-ीाडा रोडीर मद्याची बेकायिेिीरपणे ीाहतुक करणारा रक 
क्र. PB ०५ Y ९१४४ मध्ये वीवीध ब्रँडच े१२८० बॉक्स िप्त केले. िप्त करण्यात आलेल्हया 
मुदे्दमालाची ककीं मत रु.१,०५,०२,६००/- इतकी आहे. याबाबत सींबचधताींवीरुद्ध महाराषर िारुबींिी 
कायिा १९४९ अींतगित गुन्हा र. क्र. ३६४/२०१७ भपमरा नोंिवीण्यात आला आहे. सिर प्रकरण 
न्यायप्रवीषठ आहे.  
       तसेच दि. ५.०१.२०१८ रोिी मौिे काल्हहेर िय मातािी कम्पाउीं ड, काल्हहेर गाी शभीींडी 
ता. शभीींडी जि. ठाणे येथ ेमद्याचा बेकायिेिीर साठा आढळुन आला. याबाबत सींबचधताींवीरुद्ध 
महाराषर िारुबींिी कायिा १९४९ अींतगित गुन्हा र.क्र.१/२०१८ ननररक्षक भरारी पथक क्र.२ कडून 
नोंिवीण्यात आला आहे. सिर प्रकरणात एकुण १,६०,५०,२७५/- ककीं मतीचा मुदे्दमाल िप्त 
करण्यात आला आहे. सिर प्रकरणी ४ आरोपीींना अ्क करण्यात आली असून, िोन आरोपीींचा 
अ्कपुीि िामीन मा. न्यायालायाने मींिूर केला आहे. तर एक आरोपी फ़रार आहे. 
(३)  मद्याची तस्करी रोखण्याकररता सीमा तपासणी नाके अद्याीत करणे, सामुहीक धाडसत्र 
आयोिीत करणे, रात्रीची गस्त घालणे, ्ोल नाक्याीर तसेच अचानक सींिनयत ीाहने तपासणे 
इ. कामकाि ी मुींबई िारुबींिी अचधननयम १९४९ कलम ९३ अन्ीये प्रनतबींधात्मक कारीाई केली 
िाते. तक्रारीसाठी ्ोल री ी व्हॉ्स ॲप क्रमाींक प्रशसद्ध केला आहे 
(४) प्रश्न उद्् ाीत नाही. 

___________ 
  

राज्यातीस साखरेच ेदर िमी झाल्हयाने एर्आरपी न देणाऱया  
४२ िारखान्याांना नोटीसा ददल्हयाबाबत 

  

(४९) ११५५७० (१९-०४-२०१८).  श्री.योगेश सागर (चारिोप) :  सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील साखरेचे कमी झालेले िर आणण िसुरीकड ेऊस उत्पािकाींना द्याीा लागणारा 
ीािीी िर (एर्आरपी) अिा िहेुरी अडचणीत राज्यातील साखर कारखाने सापडले आहेत, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, ऊस उत्पािक ितेकयायाींना एर्आरपीनसुार उचल िेणे, कायद्याने बींधनकारक 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्हयास राज्य साखर आयकु्त कायािलयातून सींबींचधत साखर कारखान्याींनी ऊस उत्पािक 
िेतकयायाींची िेणी तातडीने द्याीीत अिा प्रकारच्या नो्ीसा पाठवील्हया असल्हयाच े दिनाींक १० 
रे्ब्रुीारी, २०१८ मध्ये ीा त्यािरम्यान ननिििनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,   
(४) असल्हयास, सिर प्रकरणी िासनाने कोणती कायिीाही केली ीा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, वीलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाि देशमखु (२४-०५-२०१८) : (१) होय. 
     सन २०१७-१८ च्या गळीत हींगामाच े सुरुीातीस साखरेच े सरासरी िर प्रनतजक्ीीं्ल 
रु.३६००/- पयांत होते. परींत ु सध्या सिर िर रु.२६००/- पयांत घसरलेले आहेत. िेिातील 
साखरेच्या ककीं मतीस अनसुरुन महाराषर राज्य सहकारी बकेँन े साखरेचे मुल्हयाींकन/उचल िर 
कमी केले असल्हयान े FRP िेण्यासाठी साखरेीर रु.१८८५/- प्रनतपोते इतकी उचल शमळत 
असल्हयामळेु सद्या कारखान्याींना मधील र्रकाची रक्कम उपलब्ध करण्यासाठी अडचणी येत 
आहेत. 
     कें द्र िासनान े दि.०१/०६/२०१७ च्या अचधसुचननेुसार हींगाम २०१७-१८ साठी ऊसाला 
९.५०% उतायायासाठी रु.२५५०/- प्रनत्न ी त्यापुढील १% उतायायासाठी रु.२६८/- याप्रमाणे FRP 
िर िाहीर केलेला आहे. सिर िराप्रमाण े ऊसिर िेणे कारखान्याींना बींधनकारक आहे. 
कायद्यानुसार १४ दिीसाींत ऊस उत्पािकाींस पसै े न दिल्हयास १५% व्याि िेण्याची तरतूि 
आहे.  
   उक्त तरतुिीनसुार एर्आरपी िेणे ी घसरलेले साखर िर या िहेुरी अडचणीत राज्यातील 
साखर कारखान ेसापडले आहेत. 
(२) होय. 
     ऊस (ननयींत्रण) आिेि १९६६ मधील कलम ३(३) च्या तरतुिीनुसार वीहीत मुितीत 
एर्आरपी अिा करणे कारखान्याींना बींधनकारक आहे. 
(३) होय. 
(४) हींगाम २०१७-१८ मधील गाळप केलेल्हया ऊसाचे थकीत एर्आरपी िेयके तातडीने ऊस 
पुरीठािाराींना अिा कराीीत याींसिभाित ऊस (ननयींत्रण) आिेि १९६६ मधील कलम ३(३) च्या 
तरतुिीन्ीये दि.०८/०२/२०१८ अन्ीये २१ कारखान्याींना, दि.०९/०२/२०१८ अन्ीये ११६ 
कारखान्याींना नो्ीसा बिाीण्यात आल्हया. त्यानसुार सिर कारखान्याींच्या सुनाीण्या अनुक्रमे 
दि.१४/०२/२०१८ ी १५/०२/२०१८ रोिी साखर आयुक्तालयात घेण्यात आलेल्हया आहेत. 
आतापयांत ६ कारखान्यावीरुध्ि RRC कारीाई करण्यात आली आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाीत नाही. 

___________ 
  

नांदरूबार आददवासी आददवासी प्रिल्हप िायाासयाने  
ननधीत गैरव्यवहार िेल्हयाबाबत 

  

(५०) ११५७२३ (१८-०४-२०१८).  डॉ.सांतोि टाररे् (िळमनुरी), श्रीमती ननमासा गाववत 
(इगतपूरी) :  सन्माननीय आददवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) नींिरूबार जिल्ह्यात आदिीासी वीकास वीभागान े आदिीासी लाभार्थयाांच्या िेतिशमनीीर 
नीीन वीहीर खोिनू वीद्युत तलेपींप ी पाईप िेण्याची योिना राबवीली असनू त्यानुसार 
आदिीासी प्रकल्हप कायािलयान ेलाभाथी ननीडले मात्र अचधका-याींनी योिना कागिाीरच राबीून 
सुमारे साडतेीन को्ीींपेक्षा अचधक ननधीत गैरव्यीहार केल्हयाप्रकरणी सींबींचधत अचधका-याींना 
अ्क करुन कारीाई सुरु केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, या प्रकरणातील आदिीासी लाभार्थयाांना िोन ीर्े उल्ूनही अियाप वीदहरीींचा 
लाभ िेण्यात आलेला नाही त्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्हयास, याबाबत चौकिी करुन लाभार्थयािना लाभ शमळण्यासाठी ी गैरव्यीहार करणा-या 
अचधका-याीर कारीाई करण्याबाबत िासनान ेकोणती कायिीाही केली ीा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, वीलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. ववष्ट् णु सवरा (२४-०५-२०१८) : (१) होय हे खरे आहे, 
(२), (३) ी (४) होय हे खरे आहे, प्रस्तुत प्रकरणी सींबींधिताीर गुन्हा िाखल करण्यात आला 
असून सिरच ेप्रकरण हे न्यायप्रवीषठ आहे. 

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

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
__________________________________________________________________ 

मुद्रणपूीि सीि प्रकक्रया महाराषर वीधानमींडळ सचचीालयाच्या सींगणक यींत्रणेीर 
मुद्रण: िासकीय मध्यीती मुद्रणालय, नागपूर. 


