
 
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ४६८ वी यादी 

 
महाराष्ट्र ववधानसभा 

  

ततसरे अधधवेशन, २०१८ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

राज् यातीआ िवदवासी माआामाआीां या वसतीगहृात घडत असआेल् या  
ववषबाधेया घटना थाांबववण् याबाबत  

  

(१)  १२५२५ (१०-०४-२०१५).   अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), श्री.अममन पटेआ (माांबादेवी), 
श्री.अस्आम शखे (माआाड पश्श्चम), श्री.डी.एस.अवहरे (साक्री), श्री.अममत झनि (ररसोड) :  
सन्माननीय िवदवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यातील आदिवासी मलुामलुीींच् या वसतीगातात जो न पुरणव याचब ुतुतबक कबकब  मदतला 
ुचत ग्ाींच् या नावब आतबत, परींतु अशा प्रकारचब मदतला ुचत ग् अस्ततत् वात नस याचब प्रकार 
मातब  ानबवारी, २०१५ मध्यब वा त् यासुमारास दनिशानास आलब, तब खरब आतब काय, 
(२) अस यास, ुातबरील कबकब िार नबम यात आ यामु ब त् याींनी पुरणव यात आलब या जो नाम ुब 
वसतीगातात नबतमीच णवषुाधबच् या न्ना न त अस याचब आढ  न आलब आतब, तब ती खरब आतब 
काय, 
(३) अस यास, वसतीगातात वारींवार न त असलब या णवषुाधा ंाींुणव याुाुत व जो न 
पुरणवणा-या कबकब िारावर कारवार्ा कर याुाुत तसबच त ं ादनक कबकब िाराींची नबमण क कर याुाुत 
शासनानब कोणती कायावाती कब ली वा कर यात यबत आतब, 
(४) नस यास णवलींुाची कारणब काय आतबत ? 
  
श्री. ववष्ट् णा सवरा (०१-०९-२०१८) : (१) तब खरब नाती.  
(२) व (३) राज्यातील अनुस चचत  मातीच्या मुला-मुलीींच्या वसदतगातात णवषुाधबच्या न्ना 
वारींवार न त असयाुाुत दनिशानास आलबलब नाती. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाती.  

___________ 
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वप्रयदशशनी शेतिरी सहिारी सूत धगरणीया जागेवरीआ ववमानतळाचा  
परवाना रद्द िरण्याबाबत 

  

(२)  ३३५६३ (१४-०१-२०१६).   श्री.अतनआ (अण्णा) गोटे (धाळे शहर) :   सन्माननीय 
वस् त्रोद्योग योग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पयाावरण, सतकार व वतरोदयोग तसबच वन खात्याची कोणतीती प वा परवानगी न नबता 
उजारयात आलबया णप्रयिशानी शबतकरी सतकारी स त चगरणीच्या  ागबवरील णवमानत ाचा 
परवाना रद्द करुन त्याींचबवर फौ िारी ख्ला िाखल करयाुाुत धु ब यबंील लोकप्रदतदनधीींनी 
दिनाींक ०६ एणप्रल, २०१५ रो ी वा त्यासुमारास अनबक वब ा मा.वन, णवत्त व दनयो न मींरी, 
मताराषर राज्य याींच्याक ब परव्यवतार कब ला आतब, तब खरब आतब काय, 
(२) असयास, उकत् ा पराच्या अनुषींगानब चौकशी करयात आली आतब काय व चौकशीत काय 
आढ  न आलब, 
(३) तिनुसार णवमानत ाचा परवाना रद्द करयाुाुत शासनानब कोणती कायावाती कब ली वा 
करयात यबत आतब, 
(४) नसयास, णवलींुाची कारणब काय आतबत ? 
  
श्री. साभाष देशमाख (०१-०८-२०१८) : (१) तोय. 
(२) व (३) णवमानत ाचा परवाना िबणब व रद्द करयाुाुत णवषय कें द्र शासनाशी सींुींचधत आतब. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाती. 

___________ 
  

मराठा समाजातीआ ववद्योग यार्थयाांना शैक्षणणि सवआती देणेबाबत 
  

(३)  ३५५३८ (२३-१०-२०१५).   डॉ.राहूआ पाटीआ (परभणी) :   सन्माननीय सामाश्जि न् याय 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मराका समा ातील णवदयार्थयाांना शैक्षणणक सवलती िबताना णवशबषत: समा ातील तुशार व 
आचंाक दृष्या गरीु मुलाींना ि िेार शशक्षण िबयात यावब अशी मागणी मातब ऑक्ोंुर, २०१५ 
मध्यब मराका णवदयांी ुचाव का ती सशमती, परजणीच्या वतीनब स् ताचधकारी याींच्याक ब 
दनवबिनादवारा कब ली आतब, तब खरब आतब काय, 
(२) असयास, या दनवबिनासोुत कोणत्या र्तर मागया कब या आतबत व या प्रकरणी 
शासनानब कोणती कायावाती कब ली वा करयात यबत आतब, 
(३) नसयास, णवलींुाची कारणब काय आतबत व याुाुतची सदय:स्तंती काय आतब ? 
  
श्री. राजिा मार बडोआे (०१-०८-२०१८) : (१) तब खरब नाती. 
(२) व (३) प्रश्न उद् ावत नाती.   
  

___________ 
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रमाई घरिा आ योजनेसाठी अनादान ममळणेबाबत 
  

(४)  ३५९६७ (१८-०१-२०१६).   श्री.अतनआ बाबर (खानापूर) :   सन्माननीय सामाश्जि न् याय 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यामध्यब रमाई नरकुल यो नबसाकी अनुिान शम णबुाुत णवणवध सामास् क सींन्नानी 
मा.सामास् क न् याय मींरी याींचबक ब दनवबिनादवारब मागणी कब ली आतब, तब खरब आतब काय, 
(२) अस यास, याुाुत अनुिान कब व् तापयांत णवतरीत कर यात यबणार आतब व याुाुत 
शासनानब कोणती कायावाती कब ली वा करयात यबत आतब, 
(३) नस यास, णवलींुाची कारणब काय आतबत ? 
  
श्री. राजिा मार बडोआे (०१-०८-२०१८) : (१) तोय. 
(२) सन २०१६-१७ या आचंाक वषाात रमाई आवास यो नेंतगात ग्रामीण क्षबरासाकी रु.६००.०० 
को्ी व शतरी क्षबरासाकी रु.२४४.०० को्ी असब एक ण रु.८४४.०० को्ी र्तकब   अनुिान सींुींचधत 
कायाान्वयन यींरणाींक ब सुपुिा करयात आलब आतब. 
     तसबच सन २०१७-१८ करीता ग्रामीण क्षबरासाकी रु.६००.०० को्ी तरत ि अंासींकस्पत 
आतब व ुी ीएसवर रु.५८०.०० को्ी तरत ि प्राप्त झाली. सिर तरत ि सींुींचधत कायाान्वयन 
यींरणबक ब सुपुिा करावयाची कायावाती सुरु आतब. आणण शतरी क्षबरासाकी रु.२००.०० को्ी 
अंासींकपीत तरत िीपैकी रु.१४०.०० को्ी तरत ि सींुींचधत कायाान्वयन यींरणाींक ब सुपुिा 
करयात आलबली आतब. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाती. 

___________ 
  

नाफेडमाफश त िाांदा खरेदी िरण्यािररता िें द्र शासनाआा मशफारस िरण्याबाबत 
  

(५)  ७६००९ (२१-०४-२०१७).   श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्रीमती वदवपिा चव्हाण (बागआाण), 
श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरेगाव), श्री.जयांत पाटीआ (इस्आामपूर), श्री.पाांडा रांग बरोरा (शहापूर), 
श्री.पांिज भाजबळ (नाांदगाव) :   सन्माननीय पणन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) कें द्र शासनानब सुरु कब लबया ुा ार तततक्षबप यो नबस मताराषर शासनानब प्रदतसाि न 
दियानब नाफब   माफा त तोणारी ११ त ार मबरीक ्न काींिा खरबिी कें द्र सरकार करु शकलब 
नसयाचब मातब  ानबवारी, २०१७ मध्यब वा त्यािरम्यान दनिशानास आलब आतब, तब खरब आतब 
काय, 
(२) असयास, काींदयाींचब जाव प यानब कें द्र सरकारनब प्रदतककलो एक रुपया अनुिानाची नोषणा 
कब ली मार त्यासाकी लागणा-या अ्ी आणण शतींची प ताता करयात शबतक-याींना अ चणी यबत 
आतबत, तब ती खरब आतब काय, 
(३) असयास, नाफब  माफा त काींिा खरबिी करावी यासाकी कें द्र सरकारला शशफारस करयाुाुत 
शासनानब कोणती कायावाती कब ली आतब वा करयात यबत आतब, 
(४) नसयास, णवलींुाची कारणब काय आतबत ? 
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श्री. साभाष देशमाख (०१-०८-२०१८) : (१) काींिा चा ीमधील काींिा खरबिी करुन पुन्ता चा ीमध्यब 
कबवयास मोठ्या प्रमाणात नुकसान तोयाची शकयता असयानब आणण काींदयाची ककीं मती 
स्तंर रातयाची शकयता असयानब  ककीं मत स्तंरता दनधी  यो नेंतगात काींिा खरबिी करु 
नयब, असा दनणाय मा.मींरी (पणन) याींच्या अध्यक्षतबखालील ुकैकीत नबतला तोता. तसबच 
नाफब  च्या वतीनब राज्यात राज्य अशजकताा सींतंाक  न खरबिी कब ली  ातब. यापुवी सन १९९९-
२००० मध्यब राुणवयात आलबया ुा ार तततक्षबप यो नेंतगात काींिा खरबिीमध्यब झालबली 
अदनयशमतता व रुपयब २०० को्ीचा तो्ा यामु ब ती यो ना वािग्रतत करलबली तोती.त्यामु ब 
कािा खरबिी करयाऐव ी कें द्रशासनाक ब झालबया ुैककीच्या अनुषींगानब काींिा उत्पािक 
शबतकऱयाींना रुपयब १००/- प्रदत स्कवीं्ल अनुिान िबयाुाुत कब द्रशासन व राज्य शासन याींचा 
५०:५० जाग असलबला प्रतताव कें द्रशासनास सािर करयात आला तोता. सिर प्रततावास कें द्र 
शासनानब अशा प्रकारची यो ना नसयानब मीं  री दिलबली नाती. 
(२) राज्यातील काींिा उत्पािक शबतकऱयाींना रुपयब १००/- प्रदत स्कवीं्ल व  ाततीत  ातत २०० 
स्कवीं्ल प्रदत शबतकरी याप्रमाणब अनुिान िबयाकरीता शबतकऱयाींसाकी पुढीलप्रमाणब अ्ी व शती 
दनस्श्चत कब लबया आतबत:- 
     अ) ती यो ना ज्या शबतकऱयाींनी १  लु,ै २०१६ तब ऑगत्, २०१६ या कालावधीत का णष 
उत्पन्न ुा ार सशमतीमध्यब णवक्री कब ली आतब, त्याचबसाकी लाग  रातील. 
     ु) काींिा उत्पािक शबतकऱयाींनी या यो नबखाली अनुिान शम यासाकी काींिा णवक्री 
पट्टीसत, ७/१२ चा उतारा, आपलब ुँक ुचत खातब क्रमाींक र्. सत साध्या कागिावर ज्या ुा ार 
सशमतीक ब काींदयाची णवक्री कब लबली आतब तबं ब अ ा करावा. 
     या अ्ी पुताता करयासाकी शबतकऱयाींना अ चणी आलबया नातीत. 
(३) राज्यात काींदयाला शम णाऱया तमीजावाच्या अनुषींगानब राज्यशासनानब पुढीलप्रमाणब णवणवध 
प्रतताव कें द्रशासनास सािर कब लब आतबत:- 
     अ) नाशशक स् ्यात NAFED व SFAC माफा त काींिा खरबिी करयाच्या सुचना 
िबयाुाुत का णष व सतकार णवजागाचा प्रतताव 
     ु) काींिा दनयाातीसाकी रुपयब १००००/- प्रदत ्न  Transport Subsidy िबयाुाुत 
वाणणज्य णवजागाला प्रतताव. 
     क) Price  Deficiency Payment (PDPS) यो नेंतगात काींिा उत्पािक शबतकऱयाींना 
रुपयब १/- प्रदत ककलो प्रमाणब २०० स्कवीं्लपयात अनुिान िबयाुाुतचा प्रतताव 
      ) कें द्रशासन व राज्यशासन याींचा ५०:५० ्ककब  जाग असलबया काींिा उत्पािक 
शबतकऱयाींना रुपयब १००/- प्रदत स्कवीं्ल अनुिान िबयाुाुत का णष व सतकार णवजागाचा प्रतताव. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाती. 

___________ 
 

राज् यात शासिीय व तनमशासिीय सेवेत असआेल्या पाआिाांया पाल्याांना नामाांकित शाळाांत 
प्रवेश देवू नयेत असे तनदेश वदल्याबाबत 

(६)  ७६३१९ (२८-०४-२०१७).   श्री.िाआीदास िोळांबिर (वडाळा), श्री.अममन पटेआ (माांबादेवी), 
प्रा.वषाश गायिवाड (धारावी) :   सन्माननीय िवदवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
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(१) शासकीय व दनमशासकीय सबवबत असलबया पालकाींच्या पायाींना नामाींककत शा ाींत प्रवबश 
िबव  नयबत ककीं वा प्रवबश रद्द करावा असब दनिेश राज् यात शासनानब दिलब आतबत, तब खरब आतब काय, 
(२) असयास, या दनणायामु ब शासनाच्या अनुस चचत  मातीच्या मलुाींना नामाींककत र्ींग्र ी 
शा ाींत प्रवबश िबयाच्या यो नबनुसार नागप र यबंील तुली पस्ललक तकुल मध्यब शशकत 
असलबया एका आदिवासी णवदयांीनीचा ऐन पररक्षबच्या कालावधीत शा बतील प्रवबश रद्द 
कब यानब या णवदयांीनीचब जणवषय धोकयात आलब आतब, तब ती खरब आतब काय, 
(३) असयास, या णवदयांीनीच्या पालकाींनी याणवरोधात प्रकप कायाालयासमोर उपोषण 
करयाचा र्शारा दिला अस न शासनानब याची िखल नबत सिर णवदयांीनीचा शा ाप्रवबश रद्द न 
करयाुाुत कोणती कायावाती कब ली वा करयात यबत आतब, 
(४) नसयास, णवलींुाची कारणब काय आतबत ? 
  
श्री. ववष्ट् णा सवरा (०२-०७-२०१८) : (१) तोय, तब खरब आतब. 
(२) व (३) कुमारी साष्ी अनरा  यबरमब या णवदयांीनीस सन २०१५-१६ मध्यब र्यत्ता ५ वी 
मध्यब तुली पस्ललक तकुल मध्यब प्रवबश िबयात आला अस न र्यत्ता ६ वी पयांत दनयशमत 
शशक्षण सिर शा बमध्यब नबतलबलब आतब. परींतु शैक्षणणक सर २०१७-१८ मध्यब कु. यबरमब ती र्यत्ता 
७ वी मध्यब प्रवबशीत अस न  सन २०१७-१८ या शैक्षणणक वषाात प्रंम दिवसापास नच सिर 
णवदयांीनी शा बमध्यब उपस्तंत झालबली नाती.  
(४) प्रश्न उद् ावत नाती. 

___________ 
  

हदगाांव (श्ज.वहांगोआी) येथ ेस्वतांत्र सहाय्यि प्रिल्प अधधिारी 
िायाशआयाची तनममशती िरण्याबाबत 

(७)  ७७२४५ (२८-०४-२०१७).   डॉ.सांतोष टारफे (िळमनारी) :   सन्माननीय िवदवासी वविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) तिगाींव व दतमायतनगर (स् .दतींगोली) क्षबरातील आदिवासीींच्या णवकासासाकी तवतींर 
सताय्यक प्रकप अचधकारी कायाालयाची तिगाींव यबंब दनशमाती करयासाकी तंादनक 
लोकप्रदतदनधी याींनी मा.आदिवासी णवकास मींरी याींच्याक ब दिनाींक ४ एणप्रल, २०१७ रो ी वा 
त्याप वीती वारींवार मागणी करयात आली आतब, तब खरब आतब काय, 
(२) असयास, शासनानब सिरत  दनवबिनावर कोणती कायावाती कब ली वा करयात यबत आतब, 
(३) नसयास, णवलींुाची कारणब काय आतबत ? 
 

श्री. ववष्ट् णा सवरा (२०-०७-२०१८) : (१) तोय. 
(२) व (३) तिगाींव व दतमायतनगर तालुकयातील अनुस चचत  मातीची लोकसींख्या अनुक्रमब 
११.६७ % व १६.८९% र्तकी आतब. या िोन्ती तालुकयात फकत वैयकतीक लाजाच्या यो ना 
लाग  आतबत. त्याम ुब तबंब नवीन कायाालय सुरू करयास पुरबसा कायाजार नाती. सुु, तिगाव 
यबंब तवतींर सतायक प्रकप अचधकारी कायाालय सुरू करणब प्रशासकीय दृष्या सोयीतकर नाती. 

___________ 
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जळगाांव श्जल््यात गेल्या दोन वषाशपासून िवदवासी ववद्योग याथथ  
मशष्ट्यवतृ्तीपासून वांधचत असल्याबाबत 

  

(८)  ७७३८१ (२८-०४-२०१७).   डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटीआ (एरांडोआ) :   सन्माननीय 
िवदवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१)   गाींव स् ्यात गबया िोन वषाांपास न आदिवासी णवदयांी शशषयवात्तीपास न वींचचत 
अस न त्याींना लाज शम ावा यासाकी स् ताचधकारी कायाालयावर आदिवासी एकता णवदयांी 
पररषिबतफे मातब  ानबवारी, २०१७ मध्यब वा त्यासुमारास मोचाा काढयात आला, तब खरब आतब 
काय, 

(२) असयास, शशषयवात्ती तसबच र्तर णवणवध मागयाींचब दनवबिनती स् ताचधकाऱयाींना िबयात 
आलब आतब, तब ती खरब आतब काय, 
(३) असयास, या प्रकरणी शासनानब कोणती कायावाती कब ली वा करयात यबत आतब, 
(४) नसयास, णवलींुाची कारणब काय आतबत  ? 
  
श्री. ववष्ट् णा सवरा (०२-०७-२०१८) : (१) व (२) मुल ी  बका मताणवदयालय व धना ीनाना 
चौधरी समा काया मताणवदयालय या िोन मताणवदयालयाींनी णवतीत मुिती नींतर तसबच सन 
२०१५-१६ तब आचंाक वषा सींपयानींतर णवलींुानब प्रतताव सािर कब लब. त्यामु ब सन २०१५-१६ या 
वषााची शशष यवात्ती णवदयार्थयाांना शम ाली नसयामु ब आदिवासी एकता णवदयांी पररषिबतफे 
दिनाींक १८.१०.२०१६ रो ी स् ताचधकारी,   गाींव याींना दनवबिन सािर करयात आलब तोतब. 
(३) णवदयार्थयाांनी शशषयवात्तीचब अ ा व  ात वधैता प्रमाणपर मताणवदयालयास उशशरानब सािर 
कब यामु ब तसबच शासकीय वसतीगातात रातत असलबया णवदयार्थयाांनी वसतीगाताची मादतती 
तसबच र्तर मादतती चुकीची जरयानब णवदयार्थयाांचब प्रतताव प्रकप कायाालयास सािर करयास 
सिर मताणवदयालयाक  न णवलींु झालबला आतब.  
     णवदयार्थयाांचब शशषयवात्ती अ ा सन २०१६-१७ मध्यब प्राप्त झायानब सन २०१६-१७ या 
आचंाक वषाात णवदयार्थयाांना शशषयवात्ती प्रिान करयात आलबली आतब. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाती. 

___________ 
  

जनता बझार, िोल्हापूर या िन्झामसश स्टोअरया सन २०११ ते २०१५ या  
िाआावधीतीआ आेखापररक्षणात त्राटी असल्याबाबत 

  

(९)  ७८१०३ (२१-०४-२०१७).   डॉ.साश्जत ममणचिेर (हातिणांगआे) :  सन्माननीय सहिार 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  नता ुझार, कोताप र या कन्झमुसा त्ोअरच्या सन २०११ तब २०१५ या कालावधीतील 
लबखापररक्षणात अनबक गींजीर रु्ी आढ  न आयाचब मातब ऑगत्, २०१६ मध्यब वा त्यािरम्यान 
दनिशानास आलब, तब खरब आतब काय, 
(२) असयास, या प्रकरणी चौकशी कब ली आतब काय, त्यात काय आढ  न आलब, 
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(३) असयास, चौकशीनुसार सींतंबच्या सींचालकाींवर कोणती कारवाई कब ली वा करयात यबत 
आतब, 
(४) नसयास, णवलींुाची कारणब काय आतबत ? 
  
श्री. साभाष देशमाख (०१-०८-२०१८) : (१) तोय. 
(२) व (३) लबखापररक्षणामध्यब दनिशानास आलबया गैरव्यवतार व अपताराुाुत णवशबष 
लबखापररक्षक याींनी णवदनदिाष् अतवाल दि २७.०१.२०१७ रो ी सािर कब लबला अस न प्रतततु 
सींतंबच्या सन २०१२ तब २०१५ अखबर या मुितीच्या वैधादनक लबखापररक्षणामध्यब आढ  न 
आलबया रु. ६४.७६ लाख र्तकया रकमबचा अपतार झायाुाुत गुन्ता लक्ष्मीपुरी पोलीस काणब, 
कोताप र यबंब गु.र.नीं. ३६/२०१७, दि. १९.०२.२०१७ रो ी नोंिणवला आतब.     
(४) लाग  नाती. 

___________ 
  

राज्यातीआ शासन पारस्िार सन्मातनत िवदवासी सेविाांया मागण्याांबाबत 
  

(१०)  ७९७२६ (२८-०४-२०१७).   श्री.पेपेश  हात्र े (मभवांडी पूवश) :   सन्माननीय िवदवासी 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील शासन पुरतकार सन्मादनत आदिवासी सबवकाींना तवातींत्र्य सैदनकाींप्रमाणब 
रबवबमध्यब िोन व्यकतीींना एसी-३ श्रबणीींचा प्रवास णवनाम य िबयाुाुत, आदिवासी सबवकाींना 
प्रदतमात मानधन रु.१५०००/- िबणब, प्रकपततरीय सशमत्याींवर दनयुकती करयाुाुतच्या 
मागयाींुाुत लोकप्रदतदनधी-शजवीं ी प वा याींनी मा. आदिवासी णवकास मींरी याींच्याक ब दिनाींक ६ 
ड सेंुर, २०१६ रो ी वा त्यासुमारास लबखी दनवबिन दिलब आतब, तब खरब आतब काय, 

(२) असयास, उकत प्रकरणी शासनानब चौकशी कब ली आतब काय, चौकशीत काय आढ  न आलब 
व तदनुसार पुढब शासनानब कोणती कायावाती कब ली वा करयात यबत आतब, 
(३) नसयास, णवलींुाची कारणब काय आतबत व सिरत  प्रकरणाुाुतची सदय:स्तंती काय   
आतब ? 

श्री. ववष्ट् णा सवरा (२९-०६-२०१८) : (१) तोय, तब खरब आतब. 
(२) व (३) आदिवासी सबवक पुरतकार िबयासाकी, प्रत्यबक वषी णवणवध व्यकती व सींतंाींची 
दनव  करुन त्याींना णवतीत रककम िबऊन सन्मानीत करयाींत यबतब. आदिवासी सबवक पुरतकार 
प्राप्त व्यकतीींना मानधन ककीं वा प्रवास सवलत िबयाचा कोणताती प्रतताव शासनाच्या 
णवचाराधीन नाती. 

___________ 
  

नरखेड (ता.िाटोआ, श्ज.नागपूर) येथीआ शेति-याांया शेतमाआाआा  
योग्य भाव ममळत नसल्याबाबत 

  

(११)  ८३४९८ (२१-०४-२०१७).   डॉ.िमशष देशमाख (िाटोआ) :   सन्माननीय पणन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) नरखब  (ता.का्ोल, स् .नागप र) यबंील सींरा उत्पािकाींचब मागणी न्यानब मोठ्या 
प्रमाणात आचंाक नुकसान झालब, तब खरब आतब काय, 

(२) असयास,सोयाुीन तब या जागातील शबतक-याींचब मुख्य पीक आतब परींतु सोयाुीनचब जाव 
रू.२५०० स्कव ी्ंल ुा ार जाव अस न र्तकया कमी ककीं मतीत उत्पािन खचा सुद्धा दननत 
नसयानब शबतकरी आचंाक अ चणीत साप ला आतब, तब ती खरब आतब काय, 
(३) असयास, गतवषी तुर पीकाला १० त ार रूपयब जाव तोता या वषी ४ त ार जाव 
असयानब शबतकरी अ चणीत आला अस न याुाुत शासनानब कोणती कायावाती कब ली वा 
करयात यबत आतब, 
(४) नसयास, णवलींुाची कारणब काय आतबत ? 
  
श्री. साभाष देशमाख (३०-०७-२०१८) : (१) नाती. 
     नरखब  का षी उत्पन्न ुा ार सशमतीमध्यब नोव्तेंुर, २०१६ तब  ानबवारी, २०१७ या 
कालावधीत सींरा या णपकाची आवक झालबली नाती. 
(२) तींगाम २०१६-१७ मध्यब सोयाुीनसाकी  ादतर कब लबली ककमान आधारज त ककीं मत रुपयब 
२७७५+(१०० रुपयब ुोनससत)प्रदत स्कवीं्ल तोती. राज्यात सोयाुीन उत्पािन मोठ्या प्रमाणात 
झायानब ुा ारातील आवक वाढ न िर कमी झालबलब तोतब. त्यावब ी ककमान आधारज त ककीं मत 
यो नेंतगात सोयाुीनची खरबिी सरुु करयात आली तोती तंाणप, त्यानींतर ुा ारातील िरात 
सुधारणा झायानब या यो नेंतगात सोयाुीनची खरबिी १६४२  स्कवीं्ल झाली आतब. 
     तसबच राज्यातील का षी उत्पन्न ुा ार सशमतीमध्यब ऑक्ोुर, २०१६ तब ड सेंुर, २०१६ 
या कालावधीत सोयाुीनची णवक्री कब लबया शबतकऱयाींना रुपयब २००/- प्रदत स्कवीं्ल आणण २५ 
स्कवीं्ल प्रदत शबतकरी या प्रमाणात अनुिान मीं  र करयात आलब आतब. 
(३) तींगाम २०१५-१६ मध्यब िषुका ामु ब त रीची उत्पािन फारच कमी झायानब त रीचब 
ुा ारजाव रुपयब १०,०००/- प्रदत स्कवीं्ल तोतब. मार तींगाम २०१६-१७ मध्यब मोठ्या प्रमाणात 
त रीचब उत्पािन झायानब ुा ारजाव ४००० आसपास तोतब. या पाश्चाजुमीवर शबतकऱयाींना कमी 
ककीं मतीत शबतमालाची (त रीची) णवक्री करावी लाग  नयब यासाकी राज्यात कें द्रशासनाच्या व 
राज्यशासनाच्या णवणवध यो नेंतगात ककमान आधारज त िरानब (रु.५०५०/-) एक ण ७.६९ लाख 
मब.्न त रीची खरबिी करयात आली आतब 
(४) प्रश्न उद् ावत नाती. 

___________ 
  

पासद, नेर, वदग्रस, दारव्हा, महागाव (श्ज.यवतमाळ) या ताआाक्यातीआ  
िवदवासी ववद्योग यार्थयाांना  मशष्ट्यवतृी ममळाआी नसल्याबाबत 

 

(१२)  ८४६५२ (२८-०४-२०१७).   डॉ.अशोि उईिे (राळेगाव) :   सन्माननीय िवदवासी वविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आदिवासी शशषयवातीसाकी पार असलबया पुसि, आणी, नबर, दिग्रस, िारव्ता, मतागाव 
(स् .यवतमा ) या तालुकयाींतील आदिवासी णवदयार्थयाांची मातब  ुन, २०१६ पास नची शशषयवाती 
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पैसब उपललध असतानाती मुख्याध्यापकाींच्या ताींत्ररक चुकीमु ब  शम ाली नसयाचब दिनाींक १७ 
 ानबवारी, २०१७ रो ी वा त्यासुमारास दनिशानास आलब, तब खरब आतब काय, 
(२) असयास, सींुींचधत शा बच्या मुख्याधापकाींनी णवदयांाांचब ऑनलाईन अ ा जरताना ुॅंक 
खातब क्रमाींक चकुवयानब काती दककाणी तवत:चब ुॅंकखातब नमुि कब लब असयाचब दनिशानास 
आलब, तब खरब आतब काय, 
(३) असयास, एकास्त्म क आदिवासी प्रकप कायाालयानब मुख्यधापक आणण ग्शशक्षण 
अचधकारी याींना णवदयार्थयाांचब खातब क्रमाींक व्यवस्तंत जरयाची सचुना दिली असतानाती खातब 
क्रमाींकामध्यब अनबक रु्ी आढ यानब आदिवासी णवदयार्थयाांना शशषयवाती शम ाली नस न 
शासनानब मुख्याधापकाींची चौकशी करुन त्याींचबवर कोणती कारवाई कब ली वा करयात यबत आतब, 
(४) नसयास, णवलींुाची कारणब काय आतबत ? 
  
श्री. ववष्ट् णा सवरा (०२-०७-२०१८) : (१) व (२) तब खरब आतब. 
(३) प्रकप अचधकारी, एकास्त्मक आदिवासी णवकास प्रकप, पुसि याींनी णवदयार्थयाांच्या खातब 
क्रमाींकामध्यब रु्ी असयाुाुतची मादतती मखु्य कायाकारी अचधकारी स् ता पररषि, यवतमा  
याींच्या दनिशानास आण न दिली अस न णवदयार्थयाांना शशषयवाती अिा करयाची कायावाती सुरु 
आतब.   
(४) प्रश्न उद् ावत नाती. 

___________ 
  

राज्य सहिारी बॅंिेया िधथशि गैरव्यवहाराची चौिशी िरण्याबाबत 
  

(१३)  ८५०१६ (१८-०८-२०१७).   श्री.सातनआ प्रभ ू (वदांडोशी), श्री.वैभव नाईि (िा डाळ) :  
सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य सतकारी ुॅंकब तील को्यावधीच्या आचंाक गैरव्यवताराुाुत ३० मदतनब तोऊनती 
चौकशी प णा तोत नसयानब, मा.सतकार मींरी याींनी सिर गैरव्यवताराची दनवात्त 
न्यायाचधशाींदवारब सता मदतन्यात चौकशी करयाचब दिनाींक ३० माचा, २०१७ रो ी सजागातात 
 ातीर कब लब, तब खरब आतब काय, 
(२) असयास, उकत प्रकरणाची चौकशी करयासाकी दनवात्त न्यायाचधशाींची दनयुकती 
करयाच्या दृष्ीनब शासनानब अदयापपयांत कोणती कायावाती कब ली वा करयात यबत आतब, 
(३) तसबच, सिर प्रकरणात दनवात्त न्यायाचधशाींनी मातब   न, २०१७ अखबरपयांत कब लबया 
चौकशीच्या कायावातीची सदयःस्तंती काय आतब,     
(४) नसयास, त्याची कारणब काय आतबत ? 
  
श्री. साभाष देशमाख (२२-०६-२०१८) : (१) तोय. 
(२) व (३) सिरच्या चौकशी कामका ासाकी णवधी सताय्यक (Legal Assistant) म्तण न 
सबवादनवात्त स् ता व सर न्यायाचधश याींची सबवा उपललध करून िबयात आली आतब. तसबच 
प्रततुत प्रकरणी अप्पर दनुींधक, सतकारी सींतंा तब चौकशी करीत अस न सतकार, पणन व 
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वतरोदयोग णवजागाच्या दिनाींक १३/६/२०१७ च्या आिबशादवारब चौकशी प णा करयासाकी दिनाींक 
३०/०६/२०१८ पयांत मुितवाढ िबयात आली आतब. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाती. 

___________ 
  

नागपूर श्जल््यातीआ िळमेश्वर येथीआ बाध्दवन (रामधगरी) पयशटन स्थळाया  
वविासािरीता तनधी ममळण्याबाबत 

  

(१४)  ८६२२९ (१८-०८-२०१७).   श्री.सातनआ िेदार (सावनेर), श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रहपूरी), 
श्री.अमर िाळे (िवथ), श्री.अस्आम शेख (माआाड पश्श्चम), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनारी) :   
सन्माननीय सामाश्जि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नागप र स् ्यातील क मबश्वर यबंील  ुुध्िवन (रामचगरी) पया् न तं ाच्या दककाणी 
सामास् क कें द्राचब ुाींधकाम करयासाकी िोन को्ी रूपयाींचा प्रतताव अचधक्षक 
अशजयींता,सावा दनक ुाींधकाम णवजाग, नागप र (प्रतताव क्रमाक १३६३/ताणव/प्र.अ.४/ 
दिीं.४/३/२०१७) याींच्यावतीनब सतायक आयुकत नागप र (प्रतताव क्र आसकना/ ॉ.ुा.आ.१२५ 
 यींती/२३४८/२०१७-१८/नागप र) नसुार आयुकत समा कयाण णवजाग पुणब याींच्याक ब पाकणवलब 
अस न सिर प्रततावास अींदतम मीं  री शम याकरीता समा कयाण णवजाग,मींरालय यबंब 
पाकणवयात आलब. मार सिर प्रततावास अदयापती मीं  री शम ालबली नसयाची मादतती  
दिींनाक १६   न, २०१७ रो ी वा त्यासुमारास दनिशानास आली आतब, तब खरब आतब काय, 
(२) असयास, नागप र स् ्यातील क मबश्वर यबंील  ुुध्िवन (रामचगरी) पया् न तं ाींचा 
णवकास करयाकरीता तवींयसबवी सींतंाींना सताय्यक अनुिानब २२५३, ३६३६ या लबखाशशषााखाली 
शासन दनणायातील तरतुिीनुसार प्राप्त प्रततावाींना म ुरी िबयाततव मा.मींरी याींच्या 
अध्यक्षतबखाली नबयात आलबया ुैककीत िोन को्ी रूपयब मीं  र करयात आलब आतबत, तब ती 
खरब आतब काय, 
(३) असयास, या कामास त्वरीत मीं  री शम याुाुत लोकप्रदतदनधीनी लबखी दनवबिनाव्िारब 
वारींवार मागणी कब ली आतब, तब ती खरब आतब काय, 
(४) अस यास, सिर प्रततावास तात ीनब प्रशासकीय मीं  री शम याुाुत शासनानब कोणती 
कायावाती कब ली  वा करयात यबत आतब, 
(५) नसयास, णवलींुाची कारणब काय आतबत ? 
  
श्री. राजिा मार बडोआे (०१-०८-२०१८) : (१) तोय, तब खरब आतब. 
(२) तोय, 
(३) तब खरब नाती. 
     उपललध अशजलबख्यावरुन दनवबिन आढ  न आलब नाती. 
(४) नागप र स् तयातील क मबश्वर यबंील ुुध्िवन (रामचगरी) पया् न तं ाचा णवकास 
करयाकरीता तवींयसबवी सींतंाींना सताय्यक अनुिानब २२५३ ३६३६ या लबखाशीषााखाली दि. 
१५/१/२०१८ रो ी रु.१,९९,७६,०००/- र्तकया रककमबस प्रशासकीय मान्यता िबयात आली आतब. 
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(५) प्रश्न उद् ावत नाती. 
___________ 

  
येवआा (श्ज.नामशि) येथीआ माक्तीभूमी स्मारि पररसरातीआ ववववध वविास िामाांबाबत 

  

(१५)  ८९१८८ (१८-०८-२०१७).   श्री.छगन भाजबळ (येवआा) :   सन्माननीय सामाश्जि न् याय 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) यबवला (स् .नाशशक) यबंील मकुतीज मी तमारक पररसरातील णवणवध णवकासकामब करणबसाकी 
 ॉ.ुाुासातबु आींुब कर सींशोधन व प्रशशक्षण सींतंा ुा्ी (पुणब) याींनी दिनाींक १८ 
ऑक्ोंुर,२०१६ रो ी वा त्या सुमारास शासनाक ब प्रतताव पाकणवला आतब, तब खरब आतब काय, 
(२) असयास, प्रश्न जाग (१) मधील प्रततावास प्रशासकीय मान्यता शम णबुाुत 
लोकप्रदतदनधीींनी दिनाींक २७ फब ब्रुवारी, २०१७ व दिनाींक २४ माचा, २०१७ रो ी वा त्यासुमारास 
शासनाक ब मागणी कब ली आतब, तब ती खरब आतब काय, 
(३) असयास, प्रश्न जाग (१) व प्रश्न जाग (२) ुाुत शासनामाफा त कोणती कायावाती कब ली 
वा करयात यबत आतब, 
(४) नसयास, णवलींुाची कारणब काय आतबत ? 
  
श्री. राजिा मार बडोआे (०१-०८-२०१८) : (१) तोय. 
(२) तोय. 
(३) सिरचा प्रतताव प्रशासकीय मान्यतबसाकी सािर करयात आला आतब. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाती. 

___________ 
  

नागपूर शहरातीआ अनासूधचत जाती व नवबौद्ध घटिाांसाठी असआेल्या  
घरिा आ योजनेंतगशत आाभाथथ प्रततके्षत असल्याबाबत 

  

(१६)  ८९३१५ (१८-०८-२०१७).   श्री.वविास िाां भारे (नागपूर मध्य) :   सन्माननीय सामाश्जि 
न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मताराषर शासनाच्या समा कयाण णवजागातफे नरकुल यो ना राुणवली  ातब, तब खरब 
आतब काय, 
(२) असयास, नागप र शतरातील अनुस चचत  ाती व नवुौद्ध न्काींसाकी असलबया नरकुल 
यो नबची अींमलु ावणी कक्रयान्वयन ए न्सी म्तण न नागप र मतानगरपाशलका काम करतब, तब 
ती खरब आतब काय, 
(३) असयास, समा कयाण णवजागातफे वब बवर दनधी शम त नसयानब ती यो ना 
कागिावरच अस न शतरात कब व  ७०५ लाजार्थयाांना नरकुल शम ालब अस न अन्य लाजांी 
प्रदतक्षबत आतबत, तब ती खरब आतब काय, 
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(४) असयास,  या यो नबकरीता दनधी उपललध करून िबयाुाुत शासनानब कोणती कायावाती 
कब ली वा करयात यबत आतब, 
(५) नसयास, त्याची कारणब काय आतबत ?  
  
श्री. राजिा मार बडोआे (०१-०८-२०१८) : (१) तोय, तब खरब आतब. 
(२) तोय. 
(३)  ुलै, २०१७ पयांत ८४३ लाजार्थयाांना लाज िबयात आला आतब. लाजार्थयाांदवारा कागिपराींची 
पुताता णवदतत कालावधीत तोत नसयामु ब कायावातीस णवलींु तोत आतब.  
(४) आयुकत, समा  कयाण, पुणब याींच्या दि.२७.३.२०१७ च्या परान्वयब रु.२५००.०० लक्ष दनधी 
नरकुल यो नबकरीता मतानगरपाशलकब स उपललध करुन िबयात आलबला आतब. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाती. 

___________ 
  

अिोआा येथे डॉ.बाबासाहेब िांबेडिर सामाश्जि न्याय भवनाया इमारत  
बाांधिामासाठी मांजूर िेआेल्या जागेचा ताबा देण्याबाबत 

  

(१७)  ९०४५१ (१८-०८-२०१७).   श्री.बळीराम मसरसिार (बाळापूर) :   सन्माननीय सामाश्जि 
न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अकोला यबंब  ॉ.ुाुासातबु आींुब कर सामास् क न्याय जवनाच्या र्मारत ुाींधकामासाकी 
मीं  र करयात आलबया  ागबचा ताुा िबयास दिरींगाई तोत असयाचब मातब मब, २०१७ मध्यब 
वा त्यािरम्यान दनिशानास आलब आतब, तब खरब आतब काय, 
(२) असयास, याप्रकरणी चौकशी करून दिरींगाई करणा-या अचधका-यावर शासनानब कोणती 
कारवाई कब ली वा करयात यबत आतब, 
(३) नसयास, णवलींुाची कारणब काय आतबत ? 
 
श्री. राजिा मार बडोआे (०१-०८-२०१८) : (१) तब खरब नाती. 
      ॉ.ुाुासातबु आींुब कर सामास् क न्याय जवनास स् ताचधकारी, अकोला याींच्या 
दि.२०/१/२०१७ च्या आिबशान्वयब ८९३८ चौ.मी. ागा प्राप्त झाली आतब. तसबच दि.१०/७/२०१७ 
रो ी  ागबचा ताुा प्राप्त झाला आतब. 
(२) प्रश्न उद् ावत नाती. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाती. 

___________ 
  

राज्यातीआ ववववध िायशिारी सेवा सहिारी सांस्था तोट्यात असल्याबाबत 
  

(१८)  ९१५४१ (१९-०८-२०१७).   श्री.अतनआ बाबर (खानापूर) :   सन्माननीय सहिार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यातील १२ त ार णवणवध कायाकारी सबवा सतकारी सींतंा तो्यात असयाचब मातब   न, 
२०१७ मध्यब वा त्यािरम्यान दनिशानास आलब, तब खरब आतब काय, 
(२) असयास, शबतक-याींना तोणारा पतपुरवका जककम तोयासाकी सबवा सतकारी सींतंाींना 
सक्षम करयाकररता नाुा ा, कें द्र शासनासमवबत झालबया करारामध्यब ३० ्ककयाींपबक्षा कमी 
वसुली असयाम ुब सुमारब ५७३८ सबवा सतकारी सींतंाींना आचंाक मित शम ाली नाती, तब ती 
खरब आतब काय, 
(३) असयास, शबतक-याींना गावपात ीपयांत क ाणवतरणाची सबवा िबयाकररता या सींतंाींना 
आचंाक सताय्य िबयाुाुत शासनानब कोणती कायावाती कब ली वा करयात यबत आतब, 
(४) नसयास, णवलींुाची कारणब काय आतबत ? 
  
श्री. साभाष देशमाख (११-०६-२०१८) : (१) राज्यात १२८७७ णव.का.स. सींतंा तो्यात असयाचब 
दनिशानास आलब  आतब. 
(२) तोय. 
(३) राज्यातील णवणवध कायाकारी सबवा सतकारी सींतंाींच्या सक्षमीकरणासाकी शासनानब 
दि.०६/०९/२०१४ रो ी शासन दनणाय दनगाशमत कब ला अस न त्यामध्यब नम ि दनकषाींची प ताता 
करणाऱया णवणवध कायाकारी सबवा सतकारी सींतंाींना त्याींचा व्यवतंापन व आतंापना खचा 
जागणवयासाकी क ा वा्पाच्या प्रमाणात अंासताय्य मीं  र करयात यबतब. शासन दनणाय दि. 
२.८.२०१७ अन्वयब या दनकषाींपैकी काती दनकष वग लब आतबत व काती दनकष सलुज कब लब 
आतबत. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाती. 

___________ 
  
िवदवासी प्रिल्प िायाशआय, पाांढरिवडा येथीआ ववद्योग याथथनीांना मशष्ट्यवतृी ममळाआी नसल्याबाबत 
  

(१९)  ९२५५३ (०९-०८-२०१७).   डॉ.अशोि उईिे (राळेगाव) :   सन्माननीय िवदवासी वविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) यवतमा  स् तयातील आदिवासी णवदयांीनीनी  ी.एन.एम आणण आर.ए.एन.एम. या 
अ्यासक्रमाला सन २०१५ तब २०१६ या वषाामध्यब यवतमा  यबंील नसींग मताणवदयालयामध्यब 
प्रवबश नबतला अस न आदिवासी प्रकप कायाालय पाींढरकव ा (ता.कब  ाप र) यबंब शशक्षण शुक व 
र्तर खचााकररता शशषयवाती शम याुाुत अ ा कब ला असता त्याींना शशषयवाती शम ाली 
नसयाचब दिनाींक १०   न, २०१७ रो ी वा त्यासमुारास दनिशानास आलब, तब खरब आतब काय, 
(२) असयास, शशषयवाती न शम ायानब चालु वषााचब पररक्षा शुक जरयात आलब नाती व 
त्यामु ब मताणवदयालयामध्यब त्याींना िसु-या वषााला प्रवबश िबयात आला नाती, तब ती खरब आतब 
काय, 
(३) असयास, आदिवासी ण  वदयांीनीींचब शैक्षणणक नुकसान तोऊ नयब कररता शासनानब 
शशषयवाती िबयाुाुत कोणता दनणाय नबतला वा नबयात यबत आतब, 
(४) नसयास, णवलींुाींची कारणब काय आतबत ? 
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श्री. ववष्ट् णा सवरा (०२-०७-२०१८) : (१) सन २०१५-१६ या वषााकरीता पार असलबया 
 ी.एन.एम. आणण आर.ए.एन.एम. या अ्यासक्रमाच्या ६ मताणवदयालयातील १७ पार 
णवदयार्थयाांना रुपयब १०,८३,९३१/- र्तकी शशषयवात्ती अिा करयात आलबली आतब. 
(२) तब खरब नाती. 
(३) शासनाच्या दिनाींक १० सप् े्ंुर, २०१५ रो ीच्या परान्वयब दनस्श्चत कब लबया 
कायापध्ितीनसुार  ी.एन.एम आणण आर.ए.एन.एम या अ्यासक्रमासाकी प्रवबश नबतलबया पार 
णवदयार्थयाांना शशषयवात्ती िबयात यबतब. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाती. 

___________ 
  

राज्यातीआ िधथशिदृष्ट्ट्या िमिा वत श्जल्हा मध्यवतथ सहिारी बिँाया सक्षमीिरणाबाबत 
  

(२०)  ९५२६२ (०६-०१-२०१८).   श्री.अताआ भातखळिर (िाांवदवआी पूवश), श्री.ववआासराव जगताप 
(जत) :   सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील आचंाकदृष्या कमकुवत झालबया स् ता मध्यवती सतकारी ुँकाच्या 
सक्षमीकरणासाकी शासनानब सशमती गकीत कब याचब मातब नोव्तेंुर, २०१७ मध्यब वा त्यािरम्यान 
दनिशानास आलब, तब खरब आतब काय, 
(२) असयास, राज्यातील ककती स् ता ुँका आचंाकदृष्या कमकुवत आतबत व त्या कोणत्या 
आतबत तसबच सिर ुकँब च्या सक्षमीकरणासाकी शासनानब अतवाल सािर कब ला आतब काय, 
(३) असयास, उकत अतवालाच्या अनुषींगानब स् ता ुकँ सक्षमीकरणासाकी शासनाक  न 
कोणती कायावाती करयात आली वा करयात यबत आतब, 
(४) नसयास, णवलींुाची कारणब काय आतबत ? 
  
श्री. साभाष देशमाख (२५-०७-२०१८) : (१) तोय. 
     शासनानब शासन दनणाय दिनाींक ०६/११/२०१७ अन्वयब राज्यातील त्ररततरीय सतकारी 
पतपुरवका सींरचनबचब मुयमापन करुन त्याुाुत शासनास आवश्यक ती उपाययो ना 
सुचणवयासाकी तज्ञ सशमती गकीत कब ली आतब. 
(२) राज्यातील नाशशक, धु ब-नींि रुार,   गाींव, सोलाप र,  ालना, परजणी, ुी , उतमानाुाि, 
नाींिब , अमरावती, यवतमा , ुुल ाणा, वधाा व नागप र या १४ स् ता मध्यवती सतकारी ुकँा 
आचंाकदृष्या अ चणीत आतबत. 
उकत सशमतीचा अतवाल प्राप्त झालबला नाती. 
(३) सशमतीचा अतवाल प्राप्त झायानींतर सशमतीनब कब लबया शशफारशी णवचारात नबऊन 
कायावाती करयात यबईल. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाती. 
  

___________ 
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माांबईतीआ चमशिार समाजातीआ नागररिाांया मागण्याांबाबत 

  

(२१)  ९५७४८ (०६-०१-२०१८).   श्री.श्जतेंद्र िव्हाड (माांब्रा िळवा), श्री.अश्जत पवार (बारामती), 
श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरेगाव), श्री.जयांत पाटीआ (इस्आामपूर), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोआी), 
श्री.किसन िथोरे (मारबाड), श्रीमती वदवपिा चव्हाण (बागआाण), श्री.राणाजगजीतमसांह पाटीआ 
(उस्मानाबाद), श्री.पाांडा रांग बरोरा (शहापूर), श्री.वैभव वपचड (अिोआे) :   सन्माननीय सामाश्जि 
न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींुईतील चमाकार समा ातील नागरीकाींना िबयात आलबलब ग्ई कामगाराींचब त्ॉल 
त्णवयाची कारवाई ंाींुवावी, त्याींना  ो धींिा करयास परवानगी दयावी तसबच र्तर 
मागयाींसाकी चमाकार समा ानब दिनाींक १६ ऑगत्, २०१७ रो ी वा त्यासुमारास मुींुईतील 
आझाि मैिानामध्यब धरणब आींिोलन करुन सिर प्रकरणी सचचव, सामास् क न्याय याींचबक ब 
दनवबिनाव्िारब वारींवार मागया कब लबया आतबत, तब खरब आतब काय, 
(२) असयास, उपरोकत प्रकरणी चमाकार समा ाच्या समतया सो णवयासींिजाात शासनानब 
कोणती कायावाती कब ली आतब वा करयात यबत आतब, 
(३) असयास, उकत प्रकरणी कब लबया मागयाींचब ंो कयात तवरुप काय आतब व त्यानुसार 
कोणता दनणाय नबतला वा नबयात यबत आतब, 
(४) नसयास, णवलींुाची कारणब काय आतबत ? 
  
श्री. राजिा मार बडोआे (०२-०७-२०१८) : (१) तोय. 
(२) व (३) चमाकार समा ाच्या मागयाींच्या सींिजाांत दिनाींक ०३.१०.२०१७ रो ी ुैकक नबयात 
आली. सिरत  ुैककीमध्यब, ग्ईत्ॉल यो ना ड ुी्ीतनु वग ावी, मुींुई मतापाशलका क्षबरातील 
त्ॉल तलव  नयब, पुरतकाराींच्या रककमबत व सींख्यबत वाढ करावी, क ा प्रकरणात  ाशमनिाराच्या 
कायाालयाच्या तमीपराची अ् रद्द करावी, एनएसएफ ीसी याींच्या तमीची मुित वाढवावी, 
शल कॉम मधील ररकत पिब जराणवत अशा तवरुपाच्या मागया माीं यात आया.  
     सिरत  ुैककीत झालबया चचेनुसार ग्ई त्ॉल यो ना दिनाींक ०७.०२.२०१८ च्या शासन 
दनणायान्वयब ड ुी्ी प्रकक्रयबत न वग यात आली आतब. 
     तसबच, मुींुई मतानगर पाशलका तद्दीतील ग्ई त्ॉल तलणवयासींिजाात मा.सवोच्च 
न्यायालयानब दिलबया दनणायानसुार कायावाती करयासींिजाात ुातन्मुींुई मतानगरपाशलका व 
नगर णवकास णवजागाचब अचधकारी ुैककीत उपस्तंत नसयानब, या प्रकरणी पुन्ता ुैकक 
आयोस् त करयाचब व उवारीत मागयाींुाुत दनयमानसुार तपास न सकारात्मक दनणाय नबयाचब 
दनिेश िबयात आलब.  
(४) प्रश्न उद् ावत नाती.  
  

___________ 
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नागपूर येथीआ महाजनिो औश्ष्ट्णि ववद्योग यात िें द्र, िोराडी येथीआ माजी सैतनि 
सारक्षा रक्षि सांघटनेया मागण्याबाबत 

  

(२२)  ९५८१५ (२९-१२-२०१७).   श्री.जयांत पाटीआ (इस्आामपूर), श्री.अश्जत पवार (बारामती), 
श्री.वैभव वपचड (अिोआे), श्री.राजेश टोप े (घनसावांगी) :   सन्माननीय ऊजाश मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागप र यबंील मता नको औस्षणक णवदयुत कें द्र, कोरा ी यबंब कायारत असलबलब मा ी 
सैदनक सुरक्षा रक्षक मतामीं   सींन्नबनब आपया मागयाींचब दनवबिन मा.मुख्यमींरी मा.उ ाा 
मींरी व मुख्य मताव्यवतंापक (सुरक्षा) मतादनशमाती, मुींुई याींना दिनाींक ६ सप् े्ंुर, २०१७ 
रो ी वा त्यासमुारास लबखी दिलब आतब, तब खरब आतब काय, 
(२) असयास, मा ी सैदनक सरुक्षा रक्षक सींन्नबच्या मागयाींचब सवासाधारण तवरुप काय 
आतब, 
(३) असयास, याुाुत शासनानब कोणती  कायावाती कब ली वा करयात यबत आतब, 
(४) नसयास, णवलींुाची कारणब काय आतबत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिा ळे (०१-०८-२०१८) : (१) तोय, तब खरब आतब. 
(२) औस्षणक णवदयुत प्रकप, कोरा ी यबंब कायारत असलबलब मताराषर मा ी सैदनक 
मतामीं  ाच्या सुरक्षा रक्षकाींचब कीं रा् दि. ३०.०९.२०१७ रो ी सींपुष्ात यबत असयामु ब त्याींना 
कमी करयात यबऊ नयब आणण नवीन कीं रा् कोणत्याती कीं रा्िार कीं पनीला शम ायास 
मताराषर मा ी सैदनक सुरक्षा रक्षक मतामीं  ाच्या सुरक्षा रक्षकाींची सबवा दनयशमत कबवावी, ती 
प्रमुख मागणी तोती. 
(३) मताराषर मा ी सैदनक मतामीं   मयाा. (मबतको) याींची दनणविा सींपयाप वी त्याींना ०१ 
वषााची मुितवाढ मतादनशमाती कीं पनीक  न िबयात आली आतब. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाती. 

___________ 
 

जय िांबबिा सहिारी साखर िारखाना मआ., िाां टा र (ता.नायगाांव, श्ज.नाांदेड) याांनी महाराष्ट्र 
राज्य सहिारी बॅंिेिडून घेतआेल्या िजाशया थिबािीबाबत 

  

(२३)  ९६९०६ (०६-०१-२०१८).   श्री.सातनआ राऊत (ववक्रोळी) :   सन्माननीय सहिार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  य आींत्रुका सतकारी साखर कारखाना शल., कुीं ्ुर (ता.नायगाींव, स् .नाींिब ) च्या सींचालक 
मीं  ानब मताराषर राज्य सतकारी ुॅंकब क  न क ा नबतलबलब आतब, तब खरब आतब काय, 
(२)  असयास, मताराषर राज्य सतकारी ुॅंकब क  न सिर कारखान्यासाकी क ा नबताींना क ााची 
परतफब   न झायास तवतःची मालमत्ता णवक्री करून क ााची परतफब   करयात यबईल असा 
करार कारखान्याच्या सींचालक मीं  ानब ुॅंकब ला करून दिलबला आतब, तब ती खरब आतब काय, 
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(३) असयास, मताराषर राज्य सतकारी ुॅंकब क  न सिर कारखान्याची आ पयांत ंकुाकी 
वस ल करयात आली आतब काय, 
(४) सिर क ााची प णा रककम वसुली करयात आली नसयास, उपरोकत करारानुसार 
कारखान्याच्या सींचालक मीं  ाणवरूध्ि तसबच सींचालकाींच्या मालमत्ता  प्तीसाकी शासनानब 
कोणती कायावाती कब ली वा करयात यबत आतब, 
(५) नसयास, णवलींुाची कारणब काय आतबत ? 
  
श्री. साभाष देशमाख (१२-०७-२०१८) : (१) तोय. 
(२) तोय. 
(३) राज्य ुँकब नब सबकयुरर्ायझबशन कायिा २००२ अींतगात कारखान्याची सींप णा मालमत्ता णवक्री 
कब ली अस न राज्य ुँकब चब रूपयब ३१.१३ को्ी वस ल झालबलब आतबत. 
     दिनाींक ३१/१२/२०१७ अखबरीस कारखान्याक ब रूपयब १६३.५२ को्ी ंकुाकी आतब. 
(४) कारखान्याक ील ंकुाकी वसुलीततव कारखान्याचब सींचालक मीं  ानब करून दिलबया 
वैयस्कतक व सामुिादयक तमी पराआधारब राज्य ुँकब नब सतकार न्यायालय, नाींिब  यबंब िावा 
िाखल कब ला अस न प्रकरण न्यायप्रणवष् आतब. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाती. 

___________ 
  

मागासवगींयाांिरीता अथशसांिल्पात तरतूद असआेआी मशष्ट्यवतृ्तीची  
रक्िम अखधचशत असल्याबाबत 

  

(२४)  ९७०४६ (१०-०१-२०१८).   डॉ.मममआांद माने (नागपूर उत्तर), श्री.ओमप्रिाश ऊफश  बच ू
िडू (अचआपूर), श्री.ववनायिराव जाधव-पाटीआ (अहमदपूर), श्री.मशरीषदादा चौधरी 
(अमळनेर) :   सन्माननीय सामाश्जि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मागासवगीयाींसाकीचब मागील ३ वषाांच्या अंासींकपात शशषयवात्तीचब ८ त ार को्ी रुपयब 
अखचचात असयाचब मातब सप् े्ंुर, २०१७ मध्यब वा त्यासुमारास दनिशानास आलब आतब, तब खरब 
आतब काय, 
(२) असयास, अनुसुचचत  ातीतील णवदयार्थयाांसाकी शशक्षणाचा अनुशबष १५ त ार कों्ीवर 
गबला असयाचब समा कयाण णवजागाक  न दनिशानास आलब आतब, तब खरब आतब काय, 
(३) असयास, अनुसुचचत  ाती व मागासवगीय णवदयार्थयाांना गत ३ वषाांपास न चौकशीच्या 
नावाखाली शशषयवात्ती वा्प तोयास णवलींु तोत आतब, तब खरब आतब काय, 
(४) असयास, राज्यातील शशषयवात्तीमध्यब झालबया गैरव्यवताराच्या अनुषींगानब प्रािबशशक 
समा कयाण उपायुकताींची व शशषयवात्ती सींुींचधत अचधकाऱयाींची चौकशी करुन कोणती 
कारवाई कब ली वा करयात यबत आतब, 
(५) नसयास, णवलींुाची कारणब काय आतबत ? 
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श्री. राजिा मार बडोआे (१८-०६-२०१८) : (१) नाती. 
(२) नाती. 
(३) तब खरब नाती 
(४) जारत सरकार मॅरीकोत्तर शशषयवात्ती वा्प गैरव्यवतारा सींुधात णवशबष चौकशी पंकानब 
सािर कब लबया अींदतम अतवालातील लबखापरीक्षणातील आक बवारीची प ता णी, वस लपार 
रककमबच्या वस लीची कायावाती आणण सींुींचधत अचधकारी याींच्याणवरुध्ि  ुाुिारी दनस्श्चतीची 
प्रशासकीय कायावाती आयुकत, समा कयाण, पुणब याींच्याततरावर सुरु आतब.   
(५) प्रश्न उद् ावत नाती. 

___________ 
  

माळमशरस (श्ज.सोआापूर) ताआाक्यातीआ फोंडमशरस सांस्थेया शेतिऱ याांना  
िजशमाफीचा आाभ न ममळाल्याबाबत 

 

(२५)  ९७५८२ (०६-०१-२०१८).   श्री.साभाष उफश  पांडडतशेठ पाटीआ (अमआबाग) :   सन्माननीय 
सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मा शशरस (स् .सोलाप र) तालुकयातील फों शशरस सतकारी सींतंबचब शबतकरी सजासि तब 
दनयशमत क ा फब   करत आतबत, तब खरब आतब काय, 
(२) असयास, राज्यात तीन वब ा शबतकऱयाींची क ामाफी करयात आली तोती, तब खरब आतब 
काय, 
(३)  असयास, िषुका ी पररस्तंती अस नती दनयशमत क ा फब  णारब शबतकऱयाींना कमामाफीचा 
लाज शम ाला नसयानब फों शशरस सींतंबनब कराव करून शासनाचा दनषबध कब ला आतब, तब खरब 
आतब काय, 
(४) असयास, उकत प्रकरणी शासनानब कोणती कायावाती कब ली वा करयात यबत आतब, 
(५) नसयास, णवलींुाची कारणब काय आतबत  ? 
  
श्री. साभाष देशमाख (२१-०६-२०१८) : (१) व (२) तोय, तब खरब आतब. 
(३) व (४) छरपती शशवा ी मतारा  शबतकरी सन्मान यो ना - २०१७ अींतगात शासन दनणाय 
दिनाींक २८/०६/२०१७ तसबच दिनाींक ७/१२/२०१७ व दिनाींक १२/१२/२०१७ च्या शासन दनणायान्वयब 
यो नबत कब लबया ुिलानींतरच्या तरत िी णवचारात नबता,  फों शशरस, ता.मा शशरस स् .सोलाप र 
या सींतंबतील ६० सजासिाींपैकी िोन सजासिाींचब क ा वा्प तब दि.०१/०४/२०१५ प वीचब तोतब. सन 
२०१५-२०१६ या वषाामध्यब ५८ वा्प झालबया क ािार सजासिाींपैकी एक ण ४३ सजासिाींची नाींवब 
ग्रीन शलत्मध्यब आतबत. त्यापकैी ४२ सजासिाींच्या खात्यावर क ामाफीच्या लाजाची रककम 
 मा झाली आतब व एका सजासिाचब नाव आधार का ााचा उलबख नसयानब िरुूततीसाकी परत 
कब लब आतब. ५८ पकैी १५ सजासिाींची नावब शमसमॅच यािीमध्यब प्राप्त झाली तोती. ती िरुूतत 
करून अपलो  कब ली आतबत. 
     शासन दनणाय दिनाींक २८/०६/२०१७ नुसार सींतंबचब दनयशमत क ाफब   करणारब सजासि 
यो नबस पार करत नसयामु ब क ामाफीच्या दनषबधाचा कराव दिनाींक ५/९/२०१७ च्या वाणषाक 
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सवासाधारण सजबत कब ला तोता. तंाणप, दिनाींक ७/१२/२०१७ व दिनाींक १२/१२/२०१७ च्या शासन 
दनणायान्वयब यो नबत कब लबया ुिलानींतर वरीलप्रमाणब फों शशरस सींतंबचब ४३ सितय 
क ामाफीस पार करलब आतबत. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाती. 

___________ 
  
साक्री (श्ज.धाळे) ताआाक्यातीआ मास्आीम शाह फिीर या समाजास ववमाक्त जातीच ेप्रमाणपत्र व 

वैधता प्रमाणपत्र ममळण्यास अडचणी येत असल्याबाबत 
  

(२६)  ९८३८८ (०६-०१-२०१८).   श्री.डी.एस.अवहरे (साक्री) :    सन्माननीय सामाश्जि न् याय 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) साक्री (स् .धु ब) तालुकयातील मुतलीम शात फकीर या समा ास दिनाींक २३ माचा, २०११ 
च्या शासन दनणायानब  ात प्रमाणपर िबणब ुींधनकारक कब लब आतब, तब खरब आतब काय, 
(२) असयास, तबंील मुतलीम शात फकीर (छप्पर ुींि) या समा ास णवमुकत  ातीचब 
प्रमाणपर व वैधता प्रमाणपर शम यास अ चणी यबत असयामु ब या समा ातील लाखो 
णवदयार्थयाांचब शैक्षणणक नुकसान तोत आतब, तब ती खरब आतब काय, 
(३) असयास, उकत प्रकरणी शासनानब कोणती कायावाती कब ली वा करयात यबत आतब, 
(४) नसयास, णवलींुाची कारणब काय आतबत ? 
  
श्री. राजिा मार बडोआे (३०-०७-२०१८) : (१) नाती. 
     छप्परुींि (मुतलीम धशमायाींसत) या व्यकतीींना  ातीचब प्रमाणपर व  ात वधैता 
प्रमाणपराुाुतच्या मागािशाक स चना शासन पररपरक दि.२३/०३/२०११ अन्वयब िबयात आया 
तोत्या, तंाणप, मा.उच्च न्यायालय नागप र खीं पीक यबंब िाखल याचचका क्र.२८०२/२०१४ मध्यब 
दि.०४/१२/२०१४ रो ी मा.न्यायालयानब पाररत कब लबया आिबशास अनुसरून शासन पररपरक 
दि.२३/०३/२०११ तब शासन पररपरक दि.१६/०२/२०१५ अन्वयब रद्द करयात आलब आतब.  
(२) मुतलीम शात फकीर (छप्परुींि)  ातीच्या व्यकतीींना  ातीचब प्रमाणपर िबयाची कायावाती 
मतस ल णवजागाच्या सक्षम प्राचधकाऱयाींक  न कब ली  ातब. त्यासाकी   ात प्रमाणपर िबणब व  ात 
प्रमाणपर प ता णी सशमतीचब कामका  तब सन २००१ चा मताराषर अचधदनयम क्र.२३ तसबच 
त्या अींतगात तयार करयात आलबलब दनयम,२०१२ मधील तरतुिीनुसार तसबच मा.उच्च व 
मा.सवोच्च न्यायालयानब दिलबया मागािशाक स चनानुसार चालतब. सिर दनयमानुसार 
 ातप्रमाणपर व  ातवैधता प्रमाणपर शम याकररता आवश्यक तब  ातीचब पुरावब, कागिपरब 
िबयात आयास, सिर प्रमाणपर प्राप्त तोयास कोणतीती अ चण उद् ावत नाती.  
(३) प्रश्न उद् ावत नाती. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाती. 

___________ 
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नागोठणे (श्ज.रायगड) येथीआ इशथने वाय ूवहन िरणाऱया वावहनीया प्रिल्पाया िामामाळे पेण 
ताआाक्यातीआ पाबळ ववभागातीआ शेतिऱयाांया जममनीची दारवस्था झाल्याबाबत 

(२७)  ९८७४६ (०३-०१-२०१८).   श्री.साभाष उफश  पांडडतशेठ पाटीआ (अमआबाग) :   सन्माननीय 
उद्योग योग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागोकणब (स् .रायग ) यबंील ररलायन्स र्ीं तरी च्या र्ां बन वाय चब वतन करणाऱया 
वादतनीच्या प्रकपाच्या कामामु ब पबण तालुकयातील पाु  णवजागातील शबतकऱयाींच्या  शमनीची 
िरुवतंा झायाचब मातब ऑगत्, २०१७ मध्यब वा त्यािरम्यान दनिशानास आलब आतब, तब खरब 
आतब काय, 

(२) असयास, उपरोकत ुाुीींची चौकशी कब ली आतब काय व चौकशीत काय दनषपन्न झालब, 
(३) असयास, चौकशीच्या अनुषींगानब प्रकपग्रतत शबतकऱयाींना अनुिान िबयाुाुत शासनानब 
कोणती कायावाती कब ली वा करयात यबत आतब, 
(४) नसयास, णवलींुाची कारणब काय आतबत ? 
  
श्री. साभाष देसाई (२६-०७-२०१८) : (१) तब खरब नाती. 
(२) व (३) तब खरब नाती.  
     सावा दनक दतताच्या दृष्ीनब ईंबन द्रवरुप वाय चब वतन करयासाकी गु रात राज्यातील 
ितब  तब मताराषर राज्यातील नागोकणब, स् .रायग  पयांत ितब  तब नागोकणब ईंबन पाईपलाईन 
प्रकपास कें द्र शासनाच्या दिनाींक २०.०८.२०१७ च्या परान्वयब  मीं  री दिली आतब.  
     ितब -नागोकणब ईंबन पाईपलाईन प्रकपात पबण तालुकयातील गावातील काती  शमनीच्या 
वापराच्या तककाचब सींपािन पबरोशलयम आणण शमनरस पाईपलाईन अचधदनयम १९६२ चब कलम 
६(१) अचधस चना दिनाींक ३०/०५/२०१६ च्या रा परात कें द्र शासनानब प्रशसध्ि कब ली आतब. 
त्याअनुषींगानब पबण तालुकयातील पाु  णवजागातील मौ ब कलि व स् णे यबंील प्रकपात 
ुाधीत  शमनीींचब सींपािन कब लब आतब. मातब ड सेंुर २०१६ पास न स् णे यबंील  शमनीत १ शम्र 
खोली प्रकपाची पाईपलाईन ्ाकयाचब काम प्रकप सींतंबच्या  ततरावरुन सुरु आतब.  त्यापैकी 
स् णे यबंील  ुाधीत  मीनीत पाईपलाईन ्ाकयाचब काम पणुा झालब अस न, ५० ्ककब  
 शमनी प वावत कब या आतबत.  
     ितब -नागोकणब ईंबन पाईपलाईन प्रकपात  शमनीच्या वापराच्या तककाचब सींपािन 
झालबया  शमनीची / णपकाींची / झा ाींची व र्तर नकुसान जरपाई पबरोशलयम आणण शमनरस 
पाईपलाईन ( शमनीच्या वापराच्या तककाच्या सींपािनाचा) अचधदनयम १९६२ चब कलम १० 
मधील तरतुिीनुसार तसबच, प्रत्यक्ष  ागबवर झालबया पींचनामा सींुींचधताींचब सींमतीपर / 
प्रदतज्ञापरानुसार नुकसान जरपाई वा्पाची कायावाती सुरु आतब. यात णवलींु झाला नाती.   
(४) प्रश्न उद् ावत नाती. 

___________ 
  

तनफाड ताआाक्यातीआ ३५ गावाांचा छत्रपती मशवाजी महाराज िजशमाफी  
योजनेया ऑनआाईन यादीत सामावेश िरण्याबाबत 

(२८)  १०००४२ (२७-१२-२०१७).   श्री.अतनआ िदम (तनफाड) :   सन्माननीय सहिार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) दनफा  तालुकयातील ३५ गावाींचा छरपती शशवा ी मतारा  क ामाफी यो नबच्या 
ऑनलाईन यािीत समावबश नाती, तब खरब आतब काय, 
(२) असयास, शासनानब याुाुत चौकशी कब ली आतब काय, 
(३) असयास, चौकशीअींती दनफा  तालुकयातील ३५ गावाींचा छरपती शशवा ी मतारा  
क ामाफी यो नबच्या ऑनलाईन यािीत समावबश करयाुाुत शासनानब कोणती कायावाती कब ली 
वा करयात यबत आतब, 
(४) नसयास, णवलींुाची कारणब काय आतबत ? 
 
श्री. साभाष देशमाख (११-०६-२०१८) : (१) नाती.  
(२) व (३) यो नबच्या पदतया ्प्प्यात दनफा  तालुकयातील काती गावाींची नावब ताींत्ररक 
अ चणीमु ब ऑनलाईन दिसत नव्तती. तंाणप शासनानब योग्य ती कायावाती करून दनफा  
तालुकयातील सवाच्या सवा गावाींचा ऑनलाईन यािीत समावबश कब ला आतब. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाती. 

___________ 
  

सोआापूर िवदवासी वविास प्रिल्पाांतगशत नामाांकित शाळाांमध्ये सी-९९९ योजनखेाआीआ  
अनादान वाटपात झाआेल्या गैरव्यवहाराबाबत 

  

(२९)  १००१३४ (२९-१२-२०१७).   श्री.राजा तोडसाम (अणथ) :   सन्माननीय िवदवासी वविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सी-९९९ यो नबखालील सोलाप र प्रकपाींतगात अनबक तक्रारी शासनाला प्राप्त असतानाती या 
यो नब अींतगात नामाींककत शा ाींमध्यब अनुिान वा्प करयात यबत तोतब व त्यात मोठ्या 
प्रमाणात गैरव्यवतार सुरू असयाचब दनिशानास आलब आतब, तब खरब आतब काय, 
(२) असयास, सींतंाचालक व प्रकप अचधकारी याींच्या सींगनमतानब मोठ्या प्रमाणावर 
सींतंबच्या नावावर ुनाव् अनुिान नबव न उकत यो नबत गैरव्यवतार कब ला आतब, तब ती खरब आतब 
काय, 
(३) असयास, उकत प्रकरणी शासनानब चौकशी कब ली आतब काय, असयास, चौकशीचब दनषकषा 
काय आतबत व त्यानुसार सींुींधीत िोषी अचधकारी व सींतंाचालक याींच्यावर कोणती कारवाई 
कब ली वा करयात  यबत आतब, 
(४) नसयास, णवलींुाची कारणब काय आतबत ? 
  
श्री. ववष्ट् णा सवरा (०२-०७-२०१८) : (१), (२) व (३) सिर प्रकरणी प्रकपततरीय सशमतीनब तसबच 
उप आयुकत ि ााच्या अचधकाऱयाक  न सिर शा ाींची तपासणी/चौकशी करयात आलबली आतब. 
      चौकशी अतवालानुसार सीुं ींचधत शा ाींची “नामाींककत शा ा” म्तण न असलबली मान्यता 
रद्द करयात यबऊन तबंील णवदयार्थयाांना न ीकच्या “नामाींककत शा बत” प्रवबश िबयात आलबला 
आतब. सिर प्रकरणी मा.उच्च न्यायालय, मुींुई तसबच मा.उच्च न्यायालय, औरींगाुाि खीं पीक 
यबंब याचचका िाखल झालबया आतबत व प्रकरणब सध्या न्याय प्रणवषक आतबत. 
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(४) प्रश्न उद् ावत नाती. 

___________ 
  

डहाणू एिाश्त्मि िवदवासी वविास ववभाग प्रिल्पाांतगशत येणाऱया िवदवासी ववद्योग याथथ-
ववद्योग याथथनी वसततगहृापासून वांधचत असल्याबाबत 

  

(३०)  १००१४७ (२९-१२-२०१७).   श्री.ववआास तरे (बोईसर), श्री.क्षक्षतीज ठािूर (नाआासोपारा), 
श्री.वहतेंद्र ठािूर (वसई), श्रीमती मतनषा चौधरी (दवहसर), श्री.अताआ भातखळिर (िाांवदवआी 
पूवश), श्री.अममत साटम (अांधेरी पश्श्चम), श्री.पास्िआ धनारे (डहाणू), श्री.सांजय साविारे 
(भासावळ), श्री.पेपशे  हात्र े (मभवांडी पूवश), अॅड.िमशष शआेार (वाांदे्र पश्श्चम), श्री.प्रशाांत ठािूर 
(पनवेआ), श्री.सांजय िेळिर (ठाण)े, अॅड.पराग अळवणी (ववआेपाआे), िॅप्टन िर.तममआ सेल्वन 
(सायन-िोळीवाडा) :  सन्माननीय िवदवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१)  ताण  एकास्त्मक आदिवासी णवकास णवजाग प्रकपाींतगात यबणाऱया  ताण , तलासरी, वसई 
तालुकयातील (स् .पालनर) एक ण ६६६ आदिवासी णवदयांी-णवदयांीनी वसदतगातापास न वींचचत 
असयाची ुाु मातब सप् े्ंुर, २०१७ मध्यब वा त्यािरम्यान दनिशानास आली, तब खरब आतब 
काय, 
(२) असयास, याुाुत शासनानब चौकशी कब ली आतब काय, 
(३) असयास, चौकषीचब दनषकषा काय आतबत व त्या अनुषींगानब वसतीगाताींपास न वींचचत 
असलबया णवदयांी-णवदयांीनीना वसदतगात उपललध करुन िबयाुाुत शासनानब कोणती 
कायावाती  कब ली आतब वा करयात यबत आतब, 
(४) नसयास, णवलींुाची  कारणब काय आतबत ?   
  
श्री. ववष्ट् णा सवरा (०२-०७-२०१८) : (१), (२) व (३) एकास्त्मक आदिवासी णवकास प्रकप,  ताण  
अींतगात अनसु चचत  मातीच्या मलुा-मुलीींकररता एक ण १७ शासकीय वसतीगातब कायारत आतबत. 
सिर वसतीगाताींची एक ण मीं  र क्षमता १४५० र्तकी अस न त्यामध्यब सन २०१७-१८ या 
शैक्षणणक वषाात १५६० णवदयार्थयाांना प्रवबश िबयात आला. 
     त्याचप्रमाणब वसतीगातामध्यब प्रवबश न शम ालबया अनुस चचत  मातीच्या णवदयार्थयाांना 
जो न, दनवास व र्तर शैक्षणणक सातीत्य उपललध करुन नबयासाकी ंब् रककम 
णवदयार्थयाांच्या आधार सींलग्न ुँक खात्यामध्यब  मा करयाुाुत सन २०१६-१७ या शैक्षणणक 
वषाापास न पीं ीत िीनियाल उपाध्याय तवयम ्यो ना सुरू करयात आलबली आतब. 
     सन २०१८-१९ पास न सिर यो नबचा णवततार तालकुाततरापयांत करयाचब प्रतताणवत आतब. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाती. 
  

___________ 
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आातूर श्जल््यातीआ औद्योग योधगि वसाहत सहिारी सांस्थेबाबत श्जल्हा उपतनबांधि, सहिारी 
सांस्था (श्ज.आातूर) याांनी वदआेल्या अहवाआावर िारवाई िरण्याबाबत 

  

(३१)  १००२१६ (०६-०१-२०१८).   श्री.जयप्रिाश माांदडा (बसमत) :   सन्माननीय पणन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लात र स् ्यातील लात र औदयोचगक वसातत सतकारी सींतंबुाुत स् ता उपदनुींधक, 
सतकारी  सींतंा, लात र याींनी दिनाींक ३१ ड सेंुर, २०१६ रो ी णवजागीय सतदनुींधक, सतकारी 
सींतंा, लात र याींचबक ब त्याींचा अतवाल सािर कब ला आतब, तब खरब आतब काय, 
(२) असयास, या अतवालानुसार एक ण १०० जखुीं ाींपैकी १३ जुखीं ाींवरील उदयोग ुींि अस न 
उवाररत ८४ जुखीं ावरील उदयोग तब नोंिणीका त उदयोग नातीत, तब खरब आतब काय, 
(३) असयास,सिर अतवालानुसार उदयोगासाकी असलबया जुखीं ाींवर उदयोगाव्यदतररकत र्तर 
अनचधका त व्यवसाय चाल  असलबुाुतच्या दिलबया अतवालावर शासनानब कोणती कारवाई  
कब ली वा करयात आतब, 
(४) नसयास, णवलींुाची कारणब काय आतबत ? 
  
श्री. साभाष देशमाख (०३-०८-२०१८) : (१) तोय 
(२) नाती, १३ उदयोग ुींि आतबत तब खरब आतब. मार, सवा उदयोग नोंिणीका त आतबत.  
(३) प्रश्न उद् ावत नाती. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाती. 

___________ 
  

जळगाांव शहरात शासिीय िवदवासी वसतीगहृाांची दारवस्था झाल्याबाबत 
  

(३२)  १००२६५ (२९-१२-२०१७).   श्री.चांद्रिाांत सोनवणे (चोपडा) :   सन्माननीय िवदवासी 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)   गाींव शतरात खब ी, उत्तर मताराषर णवदयापीक पररसर, शसींधी कॉलनी, शशव कॉलनी, 
शसध्िांानगर यबंील शासकीय आदिवासी वसतीगातब जाड्याच्या र्मारतीमध्यब अस न 
वसतीगाताींची िरुवतंा झाली आतब, तब खरब आतब काय, 
(२) असयास,  सिर दककाणी कचरा साकलबला असणब, णवदयार्थयाांना  ीणा झालबया गादया 
दिलबया असणब, ग कया तो्या व छत तसबच िरवा ा णवना प्रसाधन गात असणब र्. गैरसोयी 
आतबत, तब खरब आतब काय, 
(३) असयास, यासींिजाात शासकीय वसतीगाताच्या अचधका-याींक ब णवदयार्थयाांनी तक्रारी कब या 
आतबत, तब ती खरब आतब काय, 
(४) असयास, शासनानब याुाुत चौकशी कब ली आतब काय, त्यानसुार कोणती कायावाती कब ली 
वा करयात यबत आतब व कायाावातीची सदयःस्तंती काय आतब ? 
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श्री. ववष्ट् णा सवरा (०२-०७-२०१८) : (१)   गाींव शतरात खब ी, शशवकॉलनी, शसध्िांा नगर यबंब 
वसदतगात जा याच्या र्मारतीत कायारत आतब. परींतु सिर वसदतगाताींची िरुावतंा झाली तब खरब 
नाती. 
(२) तब खरब नाती.  र्मारत मालकाींक  न तसबच गातपालाींक  न ककरको  तवरुपाच्या िरुुतत्या 
वब ोवब ी करयात आलबया आतबत. 
(३) ककरको  तवरुपाच्या तक्रारी णवदयार्थयाांक  न आया तोत्या, परींतु सिर तक्रारीवर 
उपाययो ना करुन तात्का  तक्रारीींचा दनप्ारा करयात आला आतब. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाती. 
  

___________ 
  

जळगाांव श्जल्हयातीआ ितनष्ट्ठ ववद्योग याआये व महाववद्योग याआयाांतीआ ववद्योग याथथ  
मशष्ट्यवतृ्त्तीपासून वांधचत असल्याबाबत 

  

(३३)  १००७५० (०६-०१-२०१८).   श्री.किशोर पाटीआ (पाचोरा) :   सन्माननीय सामाश्जि 
न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१)   गाींव स् तयातील कदनषक णवदयालयब व मताणवदयालयाींतील सुमारब ३८ त ार 
मागासवगीय णवदयांी याींना सन २०१६-१७ या वषााच्या शशषयवात्त्तीपास न वींचचत रातावब लागत 
असयाचब मातब ऑक्ोुर, २०१७ मध्यब वा त्यािरम्यान दनिशानास आलब, तब खरब आतब काय, 

(२) असयास, उक त प्रकरणी शासनानब चौकशी कब ली आतब, चौकशीत काय आढ  न आलब व 
त्यानुषींगानब सिर णवदयार्थयाांना तात ीनब शशषयवात्त्ती िबयाुाुत शासनानब कोणती कायावाती 
कब ली वा करयात यबत आतब, 
(३) नसयास, णवलींुाची कारणब काय आतबत ?  
  
श्री. राजिा मार बडोआे (१८-०६-२०१८) : (१) अींशत: खरब आतब. 
(२) सन २०१६-१७ या वषाात   गाींव स् तयात शशषयवात्ती व शशक्षण शुक प्रदतप ती 
यो नेंतगात ७९७८८ र्तकया मागासवगीय णवदयार्थयाांनी ऑनलाईनदवारब अ ा नोंिणी कब ली 
अस न त्यापैकी माचा २०१८ अखबरपयांत ७०४७७ णवदयार्थयाांना लाज िबयात आला आतब. उवाररत 
९३११ र्तकब  प्रलींत्रुत प्रतताव दनकाली काढयाची कायावाती क्षबत्ररय ततरावर सुरु आतब.    
(३) प्रश्न उद् ावत नाती 

___________ 
  

वहांगोआी श्जल््यातीआ समाज िल्याण ववभागातीआ तत्िाआीन मआवपिाने   
 िेआेआा िधथशि गैरव्यवहार  

  

(३४)  १००७६८ (१८-०१-२०१८).   श्री.अब ूिजमी (मानखूदश मशवाजीनगर) :   सन्माननीय 
ववशेष सहाय्य मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) दतींगोली स् ्यातील समा  कयाण णवजागातील तत्कालीन शलणपक श्री.शबषराव एस. 
र्ींगोलब तब आचंाक गैरव्यवतार करुन शशषयवात्तीची िबयकब  मीं ुर करत अस न तब परगावात न यब-
 ा करीत असतानाती दनयमुा्य पद्धतीनब शासनाक  न नरजा ब नबत असयाचब मातब  
ऑक्ोुर, २०१७ मध्यब वा त्यािरम्यान दनिशानास आलब आतब, तब खरब आतब काय, 
(२) असयास,लोकप्रदतदनधी तंा स् ता िक्षता व सदनयींरण सशमती, दतींगोली याींच्या 
शैक्षणणक सींतंबक  न िबखील शशषयवात्ती मीं ुरीसाकी श्री. शबषराव एस. र्ींगोलब याींनी पैशाची 
मागणी कब ली असयाची ुाु स् ता िक्षता व सदनयींरण सशमतीच्या दिनाींक २२ ऑगत्, 
२०१६ च्या ुैककीत दनिशानास आली, तब ती खरब आतब काय, 
(३) असयास, स् ता िक्षता व सदनयींरण सशमतीच्या दिनाींक ३  ानबवारी, २०१७ च्या आढावा 
ुैककीच्या र्दतवात्तामध्यब श्री. शबषराव एस. र्ींगोलब याींना दनलींत्रुत कब याची खो्ी मादतती सािर 
करयात आली आतब तसबच शासन दनयमाणवरुद्ध नरजा ब जत्ता नबत असयाुाुत 
सींुींचधताींणवरुद्ध अदयाप कोणतीती कारवाई करयात आली नाती, तब दत खरब आतब काय, 
(४) असयास, वरील िोन्ती मुद्दयाींुाुतचा अतवाल सतायक आयुकत, समा  कयाण, दतींगोली 
व प्रािबशशक उपायकुत, समा  कयाण ,लात र याींनी शासनात सािर कब ला अस न  त्यात काय 
नम ि कब लब आलब, त्यानुसार शासनानब कोणती कारवाई कब ली वा करयात यबत आतब, 
(५) नसयास, णवलींुाची कारणब काय आतबत ? 
  
श्री. राजिा मार बडोआे (१८-०६-२०१८) : (१) नाती, अशा आशयाची तक्रार मातब ड सेंुर २०१७ 
मध्यब प्राप्त झाली आतब. 
(२) अशा तवरुपाची ुाु दतींगोली स् ता िक्षता सींदनयींरण सशमतीच्या दिनाींक २२.०८.२०१६ 
च्या ुैककीत चचचाली गबली तोती.   
(३) दतींगोली स् ता िक्षता सशमतीच्या दिनाींक ०३.०१.२०१७ च्या आढावा ुैककीच्या र्दतवात्तात 
श्री.र्ींगोलबयाींना दनलींत्रुत कब याचब नम ि आतब. परींत ु त्याींना दनलींत्रुत करयात आलबलब नस न 
त्याींच्याक ील शशषयवात्ती यो नबचा कायाजार काढ न तो श्री.रा लुवार, स.क.दन. याींच्याक ब 
िबयात आलबला आतब. तसबच श्री.र्ींगोलब तब दतींगोली यबंब जा याच्या नरात रातत असयाुाुत 
त्याींनी नरजा याच्या पावत्या सािर कब लबया आतबत. 
(४) श्री. र्ींगोलब याींचब णवरुध्ि मताराषर नागरी सबवा (शशतत व अपील) १९७९, दनयम १० नसुार 
खुलासा मागणवयात आला आतब. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाती. 

___________ 
  

मशरोआी औद्योग योधगि के्षत्रातीआ (श्ज.िोल्हापूर) वसाहतीची झाआेआी दारवस्था 
  

(३५)  १००८२६ (०३-०१-२०१८).   डॉ.साश्जत ममणचेिर (हातिणांगआे) :   सन्माननीय उद्योग योग 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शशरोली औदयोचगक क्षबरातील (स् .कोताप र) खड् बमय रततब, र्तरर पसरलबला कचरा व 
तुींुलबया ग्ाराींमु ब वसाततीची अत्यींत िरुवतंा झायाचब मातब ऑक्ोुर, २०१७ मध्यब वा 
त्यािरम्यान दनिशानास आलब तब खरब आतब काय, 
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(२) असयास, याुाुत शासनानब चौकशी कब ली आतब काय,चौकशीत काय दनषपन्न झालब, 
(३) असयास, चौकशीच्या अनुषींगानब या औदयोचगक क्षबरातील वसाततीची िबखजाल व िरुुतती  
करयाकररता शासनानब कोणती कायावाती कब ली वा करयात यबत आतब, 
(४) नसयास, णवलींुाची कारणब काय आतबत ?  
  
श्री. साभाष देसाई (२८-०६-२०१८) : (१) तब खरब नाती. 
(२) व (३) शशरोली औदयोचगक क्षबरात २०.६१ कक. मी. र्तकया लाींुीचब रततब, पाणी पुरवका, 
दिवाुत्ती र्त्यािी पायाज त सुणवधा उपललध करून िबयात आया आतबत.  औदयोचगक 
क्षबराच्या रतत्याींच्या िबखजाल व िरुूततीचब व िबखजालीचब काम दनयमीतपणब करयात यबतब. सिर 
औदयोचगक क्षबरात ग्ार ुाींधणब व रतत्याचब पुना:अततरीकरण करणब या कामाींचब प्रतताव 
प्रशासकीय मान्यतबच्या प्रकक्रयबत आतबत. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाती. 

___________ 
  

चािण (श्ज.पाणे) औद्योग योधगि के्षत्र टप्पा क्र.५ चे भूसांपादनातून चािण  
नगरपररषद हद्दीतीआ जागा वगळण्याबाबत 

  

(३६)  १०१३०३ (०३-०१-२०१८).   श्री.सारेश गोरे (खेड िळांदी) :   सन्माननीय उद्योग योग मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) चाकण (स् .पुणब) औदयोचगक क्षबर ्प्पा क्र.५ चब ज सींपािन प्रतताणवत अस न यामधील 
चाकण नगरपररषि तद्दीतील  ागा सींपादित तोणार आतब, तब खरब आतब काय, 

(२) असयास, चाकण नगरपररषि ती नव्यानब तंापन झालबली नगरपररषि अस न नवदनशमात 
नगरपररषिबमाफा त शतराचा सवाांगीण णवकास करयाकररता नैसचगाक मयाािा अस न शतरातील 
ज सींपािन तोणारी  मीन वग यात यावी, अशी मागणी तंादनक लोकप्रदतदनधीींनी दिनाींक २४ 
ऑक्ोुर, २०१७ रो ी वा त्यासुमारास मा.मींरी, उदयोग याींचबक ब लबखी परादवारब कब ली आतब, तब 
खरब आतब काय, 
(३) असयास, तंादनक लोकप्रदतदनधीींच्या मागणीच्या अनुषींगानब चाकण शतरातील मताराषर 
औदयोचगक मतामीं  ाची ज सींपािनाची प्रतताणवत  ागा वग याुाुत शासनानब कोणती 
कायावाती कब ली वा करयात यबत आतब, 
(४) नसयास, णवलींुाची कारणब काय आतबत ? 
  
श्री. साभाष देसाई (२८-०६-२०१८) : (१) तोय, अींशत: खरब आतब. 
     चाकण नगरपररषि तद्दीतील मौ ब चाकण या गावची १२९.४० तब. आर  ागा प्रतताणवत 
आतब. 
(२) तोय, तब खरब आतब. 
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(३) मतामीं  ानब स् ताचधकारी, पुणब व पुणब मतानगर प्रिबश णवकास प्राचधकरण, पुणब याींचबक  न 
अशजप्राय मागणवलबलब अस न सींुींचधत खतबिाराींच्या आक्षबपाींचा णवचार करून पुढील कायावाती 
प्रतताणवत आतब. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाती. 

___________ 
  

सामाश्जि न्याय ववभागािडून अनासूधचत जातीया ववद्योग यार्थयाांना परदेशी मशष्ट्यवतृ्ती 
योजनेंतगशत ववद्योग यापीठाांचे वाढीव शाल्ि ममळाआे नसल्याबाबत 

  

(३७)  १०१५९७ (०६-०१-२०१८).   श्री.योगेश वटळेिर (हडपसर), श्रीमती माधारी ममसाळ 
(पवशती), श्री.मभमराव तापिीर (खडिवासआा) :   सन्माननीय सामाश्जि न् याय मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य शासनाच्या सामास् क न्याय णवजागाक  न िरवषी अनुस चचत  ातीच्या णवदयार्थयाांना 
परिबशी शशषयवात्ती यो नेंतगात पिव्युत्तर आणण पीएच ी च्या शशक्षणासाकी दिलब  ाणारब 
शैक्षणणक शुक, दनवाात जत्ता आणण प्रवासजा ब िबयात यबत आतब, तब खरब आतब काय, 
(२) असयास, अमबररका आणण ऑतरबशलयातील काती णवदयापीकाींनी शुक वाढणवयामु ब 
सिरत  वाढीव शुक णवदयार्थयाांना शम ालब नसयाचब मातब ऑक्ोंुर, २०१७ मध्यब वा 
त्यािरम्यान दनिशानास आलब आतब, तब ती खरब आतब काय, 
(३) असयास, उकत प्रकरणी शासनानब चौकशी कब ली आतब काय, चौकशीत काय आढ  न आलब 
व त्यानुषींगानब सिर शुक वाढणवयाुाुत शासनानब कोणती कायावाती कब ली वा करयात यबत 
आतब, 
(४) नसयास, णवलींुाची कारणब काय आतबत ? 
  
श्री. राजिा मार बडोआे (२८-०५-२०१८) : (१) अींशत: तोय, परिबश शशषयवात्ती यो नबअींतगांत दनव  
झालबया राज्यातील अनुस चचत  ातीच्या णवदयार्थयाांना सींुींचधत शैक्षणणक सींतंबनब ऑफरलब्र 
मध्यब नम ि कब लबया अ्यासक्रमासाकी सींप णा शशक्षण फी, सींुींचधत शैक्षणणक सींतंबनब ककीं वा 
जारत सरकारनब परिबश शशषयवात्ती करवुन दिलबला ककीं वा परिबशातील ि तावासानब प्रमाणणत 
कब लबला दनवाात जत्ता, णवदयापीकात प्रवबश नबयासाकी व अ्यासक्रम प णा कब यानींतर जारतात 
परत यबयासाकी णवमानप्रवास जा ब आणण र्तर आकस्तमक खचाासाकी िरवषी य.ुकब . साकी 
११०० ीुीपी व र्तर िबशाींसाकी १५०० युएस  ॉलर र्तका खचा िबयात यबतो.  
(२) व (३) नाती, ऑतरबशलया मध्यब शशक्षण नबत असलबला १ णवदयांी व अमबररकब त शशक्षण नबत 
असलबया ४ णवदयार्थयाांची सींुींचधत णवदयापीकानब सन २०१७-१८ करीता मागील वषााच्या 
िपु्प्ीनब  ातत शशक्षण फी च्या रककमबची मागणी कब ली तोती. याुाुत सींुींचधत णवदयांी व 
णवदयापीकाक  न खुलासा नबयात यबव न आयुकत, समा कयाण, पुणब याींच्यामाफा त त्याींना 
शशषयवात्ती मीं  र करुन अिा करयात आलबली आतब.  
(४) प्रश्न उद् ावत नाती. 

___________ 
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तामसर (श्ज.भांडारा) येथीआ शासिीय िवदवासी माआीांया 
वसतीगहृाची प्रवेशक्षमता वाढववण्याबाबत 

  

(३८)  १०२१५४ (२९-१२-२०१७).   श्री.चरण वाघमारे (तामसर), श्री.राजेश िाशीवार (सािोआी), 
श्री.ववजय रहाांगडाआे (ततरोडा), श्री.िृष्ट्णा गजब े(िरमोरी) :    सन्माननीय िवदवासी वविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) तुमसर (स् .जीं ारा) यबंील शासकीय आदिवासी मलुीींच्या वसतीगाताची प्रवबशक्षमता 
वाढणवयाचब दनवबिन तंादनक लोकप्रदतदनधीींनी दिनाींक २७ सप् े्ंुर, २०१६ रो ी मा.आदिवासी 
णवकास मींरी याींना दिलब आतब, तब खरब आतब काय, 

(२) असयास, या दनवबिनावर शासनानब कोणती कायावाती कब ली वा करयात यबत आतब, 
(३) नसयास, णवलींुाची कारणब काय आतबत ? 
  
श्री. ववष्ट् णा सवरा (०२-०७-२०१८) : (१) तब खरब आतब. 
(२) वसतीगात प्रवबशासाकी उपललध क्षमतबपबक्षा अदतररकत मागणी पातता आयुकत, आदिवासी 
णवकास याींच्याक  न कायारत असलबया शासकीय वसतीगाताींची साधारणत: २०,००० णवदयांी 
क्षमता वाढणवयाुाुतचा प्रतताव शासनास प्राप्त झाला तोता. 
     तंाणप, अचधक क्षमतबच्या वसतीींगातासाकी शतरामध्यब जाड्याची  ागा शम णवणब, 
जाड्याच्या र्मारतीसाकी जाड्याची रककम िबणब, वसतीगाताच्या व्यवतंापनासाकी कमाचारी 
दनयुकती व त्याींचब वबतन व जत्तब अशा प्रकारचब शासनाचब खचा कमी करयासाकी, क्षमता वाढ 
करयाऐव ी शासकीय वसतीगातामध्यब प्रवबश न शम ालबया णवदयार्थयाांना जो न, दनवास व 
र्तर शैक्षणणक सातीत्य उपललध करुन नबयासाकी ंब् रककम णवदयार्थयाांच्या आधार सींलग्न 
ुँक खात्यामध्यब  मा करयाुाुत सन २०१६-१७ या शैक्षणणक वषाापास न मींरीमीं  ाच्या 
मान्यतबनब पीं ीत िीनियाल उपाध्याय तवयींम ्यो ना सुरू करयात आलबली आतब. 
     सन २०१८-१९ पास न सिर यो नबचा णवततार तालकुाततरापयांत करयाचब प्रतताणवत आतब. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाती. 

___________ 
  

राज्यातीआ बांद पडआेल् या एनटीसी सातधगरण् या िायाशश्न्वत िरण्याबाबत 
  

(३९)  १०२६६७ (०६-०१-२०१८).   श्री.उन्मेश पाटीआ (चाळीसगाव) :   सन्माननीय वस् त्रोद्योग योग 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील ुींि प लब या एन्ीसी सुतचगर या कायाास्न्वत करयाुाुतचब दनवबिन त ं ादनक 
लोकप्रदतदनधीींनी मा.मुख् यमींरी मतोियाींना दिलब आतब, तब खरब आतब काय, 
(२) अस यास, सिर दनवबिनावर शासनानब कोणती कायावाती कब ली वा करयात यबत आतब, 
(३) नस यास, णवलींुाची कारणब काय आतबत ? 
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श्री. साभाष देशमाख (०२-०८-२०१८) : (१) तोय.  
(२) व (३) ुीआयएफआर नब दिलबलब आिबश व कें द्र शासनाच्या मीं ुरीनुसार आरुीुीए शमस, 
दतींगणना् नाींिब  ब्कस्ाईल शमस, नाींिब  चा ीसींगाींव ब्कस्ाईल शमस, चा ीसगाींव एसआर 
शमस, अकोला व धु ब ब्कस्ाईल शमस, धु ब या ुींि शमस  बव्ती शमस म्तण न नोणषत 
कब लबया आतबत. त्यानसुार  बव्ती शमस व कें द्र शासन याींच्यात एक सामीं तय करार (MOU) 
झालबला तोता. सिर सामीं तय करारातील (MOU) अ्ी व शतीनसुार ुींि प लबया शमसचब 
आधुदनकीकरण तब सींयकुत उपक्रमाच्या माध्यमामाफा त करावयाचब तोतब. तंाणप  बव्ती शमसनब 
सिर समझोता करारातील अ्ी/शती प णा कब या नातीत. त्यामु ब  बव्ती शमस सोुत झालबला 
सामीं तय करार (MOU) रद्द करयात आला. सामीं तय करार (MOU) रद्द कब याणवरुध्ि 
 बव्ती शमसनब मा. उच्च न्यायालय, नवी दिली यबंब न्यायालयीन प्रकरण िाखल कब लब अस न, 
सिर न्यायालयीन प्रकरण सदय:स्तंतीत न्यायप्रणवषक आतब.तसबच सिर ुाु ती कें द्र 
शासनाच्या अखत्यारीतील आतब.  

___________ 
  

ठाणे व पाआघर श्जल््यातीआ वांधचत शेतिऱयाांना िजशमाफी ममळणेबाबत 
  

(४०)  १०२७५३ (०६-०१-२०१८).   श्री.उदेमसांग पाडवी (शहादा) :   सन्माननीय सहिार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) काणब व पालनर स् ्यातील ७४ शबतकऱ याींना क ामाफी िबयात आली मार ४२ त ार ७३४ 
शबतकरी अदयापी क ामाफीपास न वींचचत अस याची ुाु काणब स्  ता मध् यवती सतकारी 
ुँकब च् या मुख् य कायाकारी अचधकाऱ याींनी मातब ऑक ्ोुर, २०१७ मध्यब वा त्यािरम् यान दनिशानास 
आलब आतब, तब खरब आतब काय, 

(२) अस यास, उक त प्रकरणी शासनानब चौकशी कब ली आली आतब काय, 
(३) अस यास, चौकशीच् या अनुषींगानब वींचचत शबतकऱ याींना क ामाफी शम  यासाकी शासनानब 
कोणती कायावाती कब ली वा करयात यबत आतब, 
(४) नस यास, णवलींुाची कारणब काय आतबत ? 
 
श्री. साभाष देशमाख (११-०६-२०१८) : (१) नाती. 
(२) व (३) छरपती शशवा ी मतारा  शबतकरी सन्मान यो ना-२०१७ अींतगात काणब व पालनर 
स् ्यातील ३२३७९ शबतकऱयाींच्या खात्यावर रककम रूपयब १०४ को्ी ५५ लाख  मा करयात 
आलब आतबत. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाती. 

___________ 
  
मनमाड (ता.नाांदगाांव, श्ज.नामशि) येथे शासिीय औद्योग योधगि वसाहत स्थापन िरण्याबाबत 

  

(४१)  १०३३९६ (०४-०१-२०१८).   श्री.पांिज भाजबळ (नाांदगाव) :   सन्माननीय उद्योग योग मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मनमा  (ता.नाींिगाींव, स् .नाशशक) यबंब शासकीय औदयोचगक वसातत तोयाकरीता 
मताराषर औदयोचगक णवकास मतामीं  ानब अनबक वषाांपुवी सवेक्षण कब लबलब अस न त्याुाुतचा 
प्रतताव प्रलींत्रुत आतब, तब खरब आतब काय, 
(२) असयास, मनमा  यबंब शासकीय औदयोचगक वसातत तोणबुाुत शासनानब कोणती 
कायावाती कब ली वा करयात यबत आतब, 
(३) नसयास, णवलींुाची कारणब काय आतबत ?  
  
श्री. साभाष देसाई (२८-०६-२०१८) : (१) व (२) तब खरब नाती. 
     मनमा  (ता.नाींिगाव, स् .नाशशक) यबंब शासकीय औदयोचगक वसातत उजारयाचा 
मतामीं  ाचा प्रतताव नाती. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाती. 

___________ 
  

माांबईतीआ हेररटेज वारसाया यादीतीआ माांबै बँिेया इमारतीच े 
अनधधिृत व ववनापरवानगी बाांधिाम िेल्याबाबत 

  

(४२)  १०५३१४ (०४-०४-२०१८).   श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रहपूरी), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटीआ 
(मशडथ), श्री.सातनआ िेदार (सावनेर), श्री.अमर िाळे (िवथ), श्री.अस्आम शखे (माआाड पश्श्चम), 
श्री.हषशवधशन सपिाळ (बाआढाणा), अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनारी), 
श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.अममन पटेआ (माांबादेवी), प्रा.वषाश गायिवाड (धारावी), 
श्री.नसीम खान (चाांवदवआी) :   सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) मुींुई यबंील मुु ैुँकब चब मखु्यालय, िािाजाई नौरो ी मागाावरील र्मारत तबरर ब्  वारसाच्या 
वातत मधील यािीत समाणवष् अस नती ुँकब नब अनचधका त व णवनापरवानगीनब २५ लाख रुपयब 
खचा करुन सजागात ुाींधलब आतब, तब खरब आतब काय, 

(२) असयास, सिर प्रकरणी तक्रार करून सुध्िा अदयापती चौकशी करयात आली नाती, तब 
ती खरब आतब काय, 
(३) असयास, सिर ुाींधकामाची शासनानब चौकशी कब ली आतब काय, चौकशीत काय आढ  न 
आलब व त्यानुषींगानब शासनानब कोणती कारवाई कब ली वा करयात यबत आतब, 
(४) नसयास, णवलींुाची कारणब काय आतबत ? 
 
श्री. साभाष देशमाख (१२-०७-२०१८) : (१) अींशत: खरब आतब. 
     ुकँब नब र्मारतीच्या दतसऱया म यावर छो्या सजागाताचब ुाींधकाम परवानगी न नबता 
कब याचब खरब आतब. तंाणप, सिरचब ुाींधकाम मुींुई मतानगरपाशलकब च्या आिबशानब काढ न 
्ाकयात आयानब सध्या ुाींधकाम अस्ततत्वात नाती. 
(२) नाती. 
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(३) सिर प्रकरणी उपदनुींधक, सतकारी सींतंा, अब णवजाग, मुींुई याींचबक  न प्रांशमक चौकशी 
करयात आली आतब. सिर चौकशीमध्यब आढ लब की, ुँकब नब परवानगी न नबता सन २०१६.१७ 
मध्यब ुाींधकाम कब लब तोतब. त्याुाुत मुींुई मतानगरपाशलकब नब दिनाींक २२/०७/२०१६ रो ी ुँकब स 
नो्ीस दिली. या नो्ीसीनसुार ुाींधकाम ंाींुवलब असयाचब मुींुई मतानगर पाशलकब ला 
क णवलब. त्याचप्रमाणब मुींुई मतानगर पाशलकब क ील दिनाींक ०८/०९/२०१६ च्या आिबशाप्रमाणब 
ुाींधकाम काढ न ्ाकलब आतब. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाती. 

___________ 
  

राज्यातीआ अनासूधचत जाती व जमातीया वविासासाठी तेआांगणा राज्याया  
धतथवर उपयोजना िायदा पाररत िरण्याबाबत 

  

(४३)  १०६९२४ (२३-०४-२०१८).   डॉ.सांतोष टारफे (िळमनारी), श्री.अममन पटेआ (माांबादेवी), 
प्रा.वषाश गायिवाड (धारावी), प्रा.ववरेंद्र जगताप (धामणगाव रेल्वे), श्री.अस्आम शखे (माआाड 
पश्श्चम), अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), श्री.िमसफ शेख (माआेगाांव मध्य), डॉ.बाआाजी 
किणीिर (अांबरनाथ), श्री.गणपत गायिवाड (िल्याण पूवश), श्री.साभाष भोईर (िल्याण 
ग्रामीण), अॅड.गौतम चाबािस्वार (वपांपरी) :  सन्माननीय सामाश्जि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील अनसु चचत  ाती व  मातीच्या णवकासासाकी, तबलींगणा राज्याच्या धतीवर 
अनुस चचत  ाती व  मातीसाकी उपयो ना कायिा पाररत करयासाकी लोकप्रदतदनधीींनी 
मा.मुख्यमींरी याींना दिनाींक २० ड सेंुर, २०१७ रो ी वा त्यासुमारास दनवबिन दिलब आतब, तब खरब 
आतब काय, 
(२) असयास, राज्यातील अनबक सबवाजावी सींतंा, सींन्ना कायाकते आणण लोकप्रदतदनधीींनी 
याुाुत अनबक दककाणी सनिशीर मागाानी मोच,े धरणब, ुैकका आयो ीत करुन अनुस चचत 
 ाती व  माती उपयो ना कायिा पाररत करयाुाुत शासनास दनवबिनब दिली आतबत, तब ती 
खरब आतब काय, 
(३) असयास, सिर दनवबिनाच्या अनुषींगानब शासनानब चौकशी कब ली आतब काय, 
(४) असयास, चौकशीच्या अनुषींगानब उपरोकत प्रकरणी शासनानब कोणती कायावाती कब ली वा 
करयात यबत आतब, 
(५) नसयास, णवलींुाची कारणब काय आतबत ? 
  
श्री. राजिा मार बडोआे (२७-०७-२०१८) : (१) व (२) तोय, तब खरब आतब. 
(३) व (४) तबलींगणा राज्याच्या धतीवर राज्यात अनसु चचत  ाती न्क कायाक्रमासींिजाात 
“मताराषर अनसु चचत  ाती न्क कायाक्रम (दनयो न, वा्प आणण णवत्तीय साधनसींपत्तीचा 
वापर) अचधदनयम, २०१७” तयार करून णवत्त, णवधी व न्याय णवजागाचब अशजप्राय णवचारात 
नबऊन, प्रारूप अचधदनयम मा.मींत्ररमीं  ाच्या ुैककीसमोर मान्यतबसाकी सािर करयाची कायावाती 
प्रतताणवत आतब. 
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(५) प्रश्न उद् ावत नाती. 
 

___________ 
  
िोल्हापूर श्जल्हयात डॉ.पांजाबराव देशमाख व्याज सवआत योजनेअांतगशत २७ िोटी ३२ आाखाचा 

व्याज परतावा प्रआांबबत असल्याबाबत 
  

(४४)  १०७४०१ (१७-०४-२०१८).   श्री.हसन माश्रीफ (िागआ), श्री.श्जतेंद्र िव्हाड (माांब्रा िळवा), 
श्रीमती सांध् यादेवी देसाई-िा पेिर (चांदगड) :  सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) कोताप र स् तयात  ॉ.पीं ाुराव िबशमखु व्या  सवलत यो नबअींतगात २७ को्ी ३२ 
लाखाचा व्या  परतावा प्रलींत्रुत असयाम ुब णवकास सींतंाींनी सींुींचधत क ािार शबतकऱयाींक  न 
व्या  वस ल करुन िबखील सन २०१५-२०१६ या वषााचब पैसब शम ालब नसयानब स् तयातील १ 
लाख ८४ त ार शबतकरी परताव्याच्या प्रदतक्षबत आतबत, तब खरब आतब काय, 
(२) असयास, याुाुत शासनानब चौकशी कब ली आतब काय, 
(३) असयास, चौकशीत काय आढ  न आलब आतब व त्यानुसार व्या  परताव्यापो्ी 
शबतकऱयाींना िबय असलबली रककम िबयाचब दृष्ीनब शासनानब कोणती कायावाती कब ली वा करयात 
यबत आतब, 
(४) नसयास, णवलींुाची कारणब काय आतबत ? 
  
श्री. साभाष देशमाख (२१-०६-२०१८) : (१) नाती. 
(२) प्रश्न उद् ावत नाती. 
(३)  ॉ.पीं ाुराव िबशमुख व्या  सवलत यो नबअींतगात कोताप र स् ता मध्यवती सतकारी 
ुँकब नब सन २०१५-२०१६ या कालावधीमधील यो नबस पार असणाऱया २,०७,६६३ र्तकया 
शबतकऱयाींना रू.२७,०७,६८,०५१/- र्तकया रकमबचा लाज िबयात आलबला आतब. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाती. 

___________ 
  

अहमदनगर श्जल्हा सहिारी बँिेया भरती प्रकक्रयेत झाआेल्या गैरव्यवहाराबाबत 
  

(४५)  १०७९०३ (२३-०४-२०१८).   श्री.बाळासाहेब मारिा टे (नेवासा), श्री.ववजय औटी (पारनेर), 
श्री.साधािर देशमाख (नागपूर पश्श्चम) :   सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) अतमिनगर स् ता सतकारी ुँकब तील शलणपक, कदनषक अचधकारी, प्रंम व स्व्ितीय श्रबणी 
अचधकारी या ४६४ पिाींसाकी राुणवलबया जरती प्रकक्रयबत ुकँब चब मुख्य कायाकारी अचधकारी, 
उपाध्यक्ष याींची मुलब गुणवत्ता यािीत आयानब सतकार णवजागानब दिनाींक ३० ऑक्ोुर, २०१७ 
रो ी वा त्यासमुारास उकत जरतीला तंचगती दिली तोती, तब खरब आतब काय, 
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(२) असयास, जरती प्रकक्रयबत सवा पिाींसाकी सारखीच पारता िबयात आली अस न ती  ादतरात 
सींशय दनमााण करणारी असयानब याुाुतची मादतती मादततीच्या अचधकारात माचगतली असता 
नाशशक यबंील णवजागीय सतदनुींधक कायाालयानब मखु्य ितत वग  न र्तर मादतती दिली 
असयाचब मातब ड सेंुर, २०१७ मध्यब वा त्यािरम्यान दनिशानास आलब आतब, तबती खरब आतब 
काय, 
(३) असयास, या प्रकरणी शासनानब चार सितयीय सशमतीमाफा त या जरती प्रकक्रयबची चौकशी 
सशमती नबमली अस न त्यासींिजाातील अतवाल नाशशकच्या सतदनुींधकाींना दिनाींक १७  ानबवारी, 
२०१८ रो ी सािर कब ला आतब, तब खरब आतब काय, 
(४) असयास, उकत प्रकरणी सािर कब लबया अतवालानुसार सींुींचधत िोषीींणवरुध्ि शासनानब 
कोणती कारवाई कब ली वा करयात यबत आतब, 
(५) नसयास, णवलींुाची कारणब काय आतबत ? 
  
श्री. साभाष देशमाख (१२-०७-२०१८) : (१) अतमिनगर स् ता मध्यवती सतकारी ुकँब च्या जरती 
प्रकक्रयबुाुत प्राप्त झालबया तक्रारीची चौकशी प णा तोईपयांत ुँकब च्या जरती प्रकक्रयबस तंचगती 
िबयाुाुतचब दनिबश दिनाींक ३०/१०/२०१७ रो ी िबयात आलबलब आतबत. 
(२) अींशत: खरब आतब. 
     मादतती अचधकार कायदयातील तरत िीनुसार उपललध असलबली मादतती मादततीच्या 
अचधकारात िबयात आलबली आतब. 
(३) तोय. 
(४) सतकार आयुकत व दनुींधक, सतकारी सींतंा, पुणब याींच्या दिनाींक २७/०२/२०१८ रो ीच्या 
परान्वयब ुँकब च्या नोकर जरती प्रकक्रयबत अदनयशमतता व सिर प्रकक्रया ती सिोष व गैरतबत नब 
प्रबरीत असयाचब तपष् तोत असयाचब नम ि करून सिर नोकर जरती रद्द करणबुाुत 
णवजागीय सतदनुींधक, सतकारी सींतंा, नाशशक याींना क णवलब आतब. सिर पराच्या अनुषींगानब 
तसबच चौकशी अतवाल व चौकशी अचधकाऱयाींनी नोंिणवलबया दनषकषाानुसार सिर जरती प्रकक्रया 
रद्द करयात यबत असयाचब व ुँकब चब मखु्य कायाकारी अचधकारी याींचबणवरूध्ि प्रशासकीय 
कारवाई करयाुाुत दिनाींक २८/०२/२०१८ च्या परान्वयब ुकँब स क णवयात आलब आतब. 
     नोकर जरतीची ुाु सदयस्तंतीत मा.उच्च न्यायालय, मुींुई खीं पीक औरींगाुाि यबंब 
न्यायप्रणवष् आतब. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाती. 
  

___________ 
  

पाआघर श्जल््यातीआ शासिीय िश्रमशाळा, वसततगहेृ यामध्ये  
अधधक्षिाांची पदे ररक्त असल्याबाबत 

  

(४६)  १०८०४४ (१७-०४-२०१८).   श्री.अममत घोडा (पाआघर) :   सन्माननीय सामाश्जि न् याय 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) पालनर स् तयातील शासकीय आश्रमशा ा, वसदतगातब यामध्यब अचधक्षकाींची पिब ररकत 
असयाचब मातब   न, २०१७ मध्यब वा त्यािरम्यान दनिशानास आलब आतब, तब खरब आतब काय, 

(२) असयास, सिर शासकीय वसदतगातब व आश्रमशा ा ती जा याच्या र्मारतीत सुरु आतबत, 
तबती खरब आतब काय, 
(३) असयास, सिरची ररकत पिब जरयाकररता तसबच वसदतगाताींना व आश्रमशा ाींना तवतःची 
 ागा उपललध करयासींिजाात शासनानब कोणती कायावाती कब ली वा करयात यबत आतब, 
(४) नसयास, णवलींुाची कारणब काय आतबत ? 
  
श्री. राजिा मार बडोआे (३०-०७-२०१८) : (१) तब खरब नाती. 
       पालनर स् ्यात या णवजागाची एकती शासकीय आश्रमशा ा नाती. आणण शासकीय 
वसतीगातातील अधीक्षकाचब पि जरलबलब आतब. 
(२) व (३) तोय. वसई यबंब कायारत असलबलब शासकीय वसतीगात तब जा याच्या र्मारतीत सुरु 
अस न, सिर वसतीगाताच्या ुाींधकामासाकी जुखीं  शम याुाुत कायावाती सुरु आतब. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाती 

___________ 
  

मागासवगथय ववद्योग यार्थयाांया मशष्ट्यवतृ्तीची रक्िम ववदयार्थयाांया  
बँि खात्यात जमा िरण्याबाबत 

(४७)  १०९१६८ (२३-०४-२०१८).   श्रीमती अममता चव्हाण (भोिर), श्री.वसांतराव चव्हाण 
(नायगाांव), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर) :   सन्माननीय सामाश्जि न् याय मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मागासवगीय णवियार्थयाांच्या शशषयवात्तीची रककम णवियार्थयाांच्या ुँक खात्यात प्रंम  मा 
करावी व मताणवियालयाींची िबय असलबली रककम णवियार्थयाांच्या खात्यात न काढ न 
मताणवदयालयाच्या ुकँ खात्यात  मा करावी असा आिबश शासनामाफा त काढला असयाचब 
दिनाींक १८ ड सेंुर, २०१७ रो ी वा त्यासुमारास दनिशानास आलब आतब, तब खरब आतब काय, 

(२) असयास, यामु ब सिर शशषयवात्तीची रककम णवदयार्थयाांनी खचा कब ली तर शशक्षण 
सींतंाींना रककम कशी दयावी असा प्रश्न दनमााण झाला आतब, तब ती खरब आतब काय, 
(३) असयास, उकत प्रकरणी शासनानब सिरील आिबश मागब नबयाुाुत कोणती कायावाती 
कब ली आतब वा करयात यबत आतब, 
(४) नसयास, णवलींुाची कारणब काय आतबत ? 
  
श्री. राजिा मार बडोआे (०५-०७-२०१८) : (१) अींशत: खरब आतब, मताराषर आधार (णवत्तीय व र्तर 
अंा सताय्य, लाज आणण सबवा याींचब लस्क्ष्यत णवतरण) अचधदनयम, २०१६ च्या तरत िीनुसार  
कें द्र व राज्य शासनाच्या शशषयवात्ती, शशक्षण शुक, परीक्षा शुक, दनवाात जत्ता व णवदयावबतनब 
या यो नेंतगात पार अनुस चचत  ाती प्रवगाातील णवदयार्थयाांच्या लाजाच्या रकमा  ंब् त्याींच्या 
आधार सींलग्न ुँक खात्यात  मा करयाच्या स चना दिनाींक ०७.०८.२०१७ व दिनाींक 
२९.१.२०१८ च्या शासन दनणायान्वयब णवदतत कब या आतबत. 
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     त्याअनुषींगानब, मताणवदयालयाींक ुन प्राप्त झालबया अ ााच्या छाननी व मीं  री अींती 
सींुींचधत सतायक आयुकत, समा कयाण याींच्यामाफा त पार णवदयार्थयाांची अनुज्ञबय शशषयवात्ती 
(शशक्षण शुक, पररक्षा शुक,दनवाातजत्ता र्.)/ शशक्षण फी, पररक्षा फी ची रककम तात्का  
सींुींचधत णवियार्थयााच्या आधार सींलग्न ुॅन्क खात्यावर  मा कब ली  ाईल. तदनींतर,  
णवदयार्थयाांनब दिलबया ुींधपरानुसार, णवदयार्थयाांच्या ुँक खात्यात  मा झालबली 
मताणवदयालयाच्या फी ची रककम, सींुींचधत णवदयार्थयाांनब कायाालयीन सात दिवसाींच्या आत 
मताणवदयालयास  मा करणब ुींधनकारक आतब. 
(२) नाती, 
(३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाती. 

___________ 
  

आोणार (श्ज.बाआढाणा) येथीआ तहमसआ िायाशआयाांतगशत सांजय गाांधी तनराधार  
योजनेत गैरिारभार सापे असल्याबाबत  

  

(४८)  १०९५०४ (२३-०४-२०१८).   डॉ.सांजय रायमाआिर (मेहिर) :   सन्माननीय सामाश्जि 
न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) लोणार (स् .ुुलढाणा) यबंील ततशसल कायाालयाींतगात िलालाींच्या माध्यमात न सीं य गाींधी 
दनराधार यो नबचा अनबक  ण दनयमुातयररत्या लाज नबत अस न काती मातकाींच्या नावावरती 
लाज नबतयाची ुाु मातब  ानबवारी, २०१८ मध्यब वा त्यािरम्यान दनिशानास आलब आतब, तब खरब 
आतब काय, 

(२) असयास, उकत प्रकरणी शासनानब चौकशी कब ली आतब काय, 
(३) असयास, चौकशीत काय आढ  न आलब व त्यानुषींगानब सीुं ींचधताींवर शासनानब कोणती 
कारवाई कब ली वा करयात यबत आतब, 
(४) नसयास, णवलींुाची कारणब काय आतबत ? 
  
श्री. राजिा मार बडोआे (२६-०७-२०१८) : (१) तब खरब नाती. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाती. 

___________ 
  

माआेगाांव (श्ज.नामशि) ताआाक्यातीआ शासिीय योजनाांची प्रिरणे प्रआांबबत असल्याबाबत 
  

(४९)  १०९७०९ (२३-०४-२०१८).   श्री.िमसफ शेख (माआेगाांव मध्य), श्री.अममन पटेआ 
(माांबादेवी), श्री.अस्आम शखे (माआाड पश्श्चम) :   सन्माननीय सामाश्जि न् याय मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मालबगाींव (स् .नाशशक) तालुकयातील सीं य गाींधी दनराधार यो ना, र्ींदिरा गाींधी 
वाध्िापका  यो ना, र्ींदिरा गाींधी णवधवा यो ना, श्रावणुा  यो ना, र्ींदिरा गाींधी अपींग 
यो ना, सीं य गाींधी अपींग यो ना तसबच र्तर शासकीय यो नाींची प्रकरणब प्रलींत्रुत असयाचब 
मातब  ानबवारी, २०१८ मध्यब वा त्यािरम्यान दनिशानास आलब आतब, तब खरब आतब काय, 
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(२) असयास, उकत प्रकरणी शासनानब चौकशी कब ली आतब काय, चौकशीत काय दनिशानास 
आलब, त्यानुषींगानब उकत प्रलींत्रुत प्रकरणब दनकाली काढयाुाुत शासनानब कोणती कायावाती 
कब ली वा करयात यबत आतब, 
(३) नसयास, णवलींुाची कारणब काय आतबत ? 
  
श्री. राजिा मार बडोआे (२६-०७-२०१८) : (१) व (२) मालबगाींव तालकुयामध्यब माचा, २०१८ पयांत 
सीं य गाींधी दनराधार अनुिान यो नेंतगात आचंाक सताय्य शम याुाुत ३०१६ ग्रामतंाींनी 
अ ा कब लब आतबत. त्यापकैी सीं य गाींधी दनराधार अनुिान सशमतीनब वब ोवब ी ुैकका नबऊन 
२२७८ प्रकरणब दनकाली काढली अस न ७३८ प्रकरणब प्रलींत्रुत आतबत. प्रलींत्रुत प्रकरणाींवर तात ीनब 
कायावाती करयाुाुत स् ताचधकारी, नाशशक याींना क णवयात आलब आतब. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाती. 

___________ 
  

नागपूर श्जल््यातीआ बाटीबोरी येथीआ होआी क्रॉस िॉन्व्हेंट या नामाांकित शाळेतीआ 
रखवाआदाराने ववद्योग यार्थयाशचे आैधगांि शोषण िेल्याबाबत 

  

(५०)  १०९९८३ (१८-०४-२०१८).   डॉ.सांतोष टारफे (िळमनारी), श्रीमती तनमशआा गाववत 
(इगतपूरी), श्री.अस्आम शेख (माआाड पश्श्चम), श्री.अममन पटेआ (माांबादेवी), प्रा.वषाश गायिवाड 
(धारावी) :   सन्माननीय िवदवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आदिवासी समा ातील णवदयार्थयाांना गुणवत्तापुणा शशक्षण शम यासाकी त्याींना नामाींककत 
शा बमध्यब िाखल करयाच्या यो नबतींगात नागप र स् ्यातील ुु्ीुोरी यबंील तोली क्रॉस 
कॉन्व्तें् शा बमध्यब कु.िानबस रामजुषण उईकब  या आदिवासी णवदयार्थयााला सन २०१६-२०१७ या 
शैक्षणणक वषाात र्यत्ता ६ वीमध्यब प्रवबश िबयात आला तोता, तब खरब आतब काय, 
(२) असयास, तोलीक्रॉस शा बच्या दनवासी वसतीगाताचब रखवालिार तोमिबव प ोलब यानब 
अनबकवब ा स् वब मारयाची धमकी िबऊन लैचगींक अत्याचार कब लब असयाुाुतची तक्रार या 
णवदयार्थयाानब वसतीगाताचब गातपाल, मुख्याध्यापक व सींतंाचालकाींक ब तसबच ुु्ीुोरी पोलीस 
त ब्शनमध्यब कब ली आतब, तब ती खरब आतब काय, 
(३) असयास, याुाुत णवजागीय आयुकत नागप र याींनी दिनाींक ५  ानबवारी, २०१७ रो ी वा 
त्यासुमारास एकसितयीय चौकशी सशमती दनयुकत कब ली तोती, तब ती खरब आतब काय, 
(४) असयास, उकत सशमतीनब दिलबया चौकशी अतवालाच्या अनुषींगानब याप्रकरणातील िोषीींवर 
शासनानब कोणती कारवाई कब ली वा करयात यबत आतब, 
(५) नसयास, णवलींुाची कारणब काय आतबत ? 
  
श्री. ववष्ट् णा सवरा (०२-०७-२०१८) : (१), (२) व (३) तब खरब आतब. 
(४) प्रततुत न्नबच्या अनुषींगानब सिर शा बतील रखवालिार, सींतंाचालक, मुख्याध्याणपका व 
अचधक्षक्षका याींच्याणवरूद्ध अपराध क्र.९०८/२०१६ कलम ३७७, ५०६ व ३४ जा.ि.णव. सतकलम 
५(२) (न), ६,८ प्रो ब्कश्न ऑफ चचरन फ्रॉम सबकशुअल ऑफब न्सस ॲक्, २०१२ व कलम ३ 
अन्वयब पोशलस त ब्शन ुु्ीुोरी यबंब गुन्ता नोंिणवयात आला आतब. 
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     त्याचप्रमाणब णवजागाचब प्रकप अचधकारी, िबवरी आणण प्रकप अचधकारी, अतबरी याींना 
कारणब िाखवा नो्ीस ु ावयात आली तोती. त्यापकैी प्रकप अचधकारी, अतबरी याींचा खुलासा 
मान्य करयात आला अस न प्रकप अचधकारी, िबवरी याींना सकत ताकीि िबयात आली आतब. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाती. 

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

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
__________________________________________________________________ 

मुद्रणप वा सवा प्रकक्रया मताराषर णवधानमीं   सचचवालयाच्या सींगणक यींरणबवर 
मुद्रण: शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींुई. 


