अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ४३९ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
दस
ु रे अधधवेशन, २०१८
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

सावली (जि.चांद्रपूर) येथे आददवासी वविास ववभागाने
स्वतां्र  मुलामुलीांचे वसतीगह
ह बाांधण्याबाबत

(१)

३०१२ (२२-१२-२०१४).

श्री.वविय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी) :

सन्माननीय आददवासी

वविास मां्र ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) चींद्रपूर जिल्हयाींतगवत सााली तालु याची रनमिमवती वोाून २२ ार्व झाले असूनवी आदिाासी
वाभागाच्या ातीने आदिाासी वाद्यार्थीनी आणि वाद्यार्थयाांसाठी स्ातीं्र  ासरतगव
ृ नसल्यामु े

वाद्यार्थयाांना उच्च मिक्षणिापासून ाींिचत रवााे लागत असल्याची मादवती दिनाींक २४ नोव्वें बर,
२०१४ रोिी ाा त्या सम
ु ारास रनिकवनास आली आवे, वे खरे आवे काय,

(२) असल्यास, सााली येर्थे आदिाासी वाकास वाभागाने स्ातीं्र  मुलामुलीींचे ासरतगव
ृ मींिूर
करुन बाींधकाम करााे अकी मागिी लोकप्ररतरनधीसव नागररकाींनी ाे ोाे ी केली आवे वे , खरे
आवे काय,
(३) असल्यास, आदिाासी वाभागाच्या ातीने स्ातीं्र  मल
ु ामुलीींचे ासतीगव
ृ मींिूर वो्यासाठी
कासनाने कोिती कायवाावी केली आवे ाा करिार आवे ,
(४) नसल्यास, वालींबाची कारिे काय आवे त ?
श्री. ववष्ट्णु सवरा (११-०६-२०१८) : (१), (२) ा (३) ासतीींगव
ृ ासाठी कवरामध्ये िागा मिम वािे,
बाींधकाम करिे, त्याची िे खभाल िरु
ु स्ती, तसेच भाड्याच्या इमारतीसाठी भाड्याची र कम िे िे,
ासतीगव
ृ ाच्या व्यास्र्थापनासाठी कमवचारी रनयु ती ा त्याींचे ाेतन ा भत्ते अका प्रकारचे

कासनाचे खचव कमी कर्यासाठी नाीन ासतीगव
ृ मींिूर कर्याऐािी ासतीगव
ृ ामध्ये प्राेक न
मिम ालेल्या वाद्यार्थयाांना भोिन, रनाास ा इतर कै्षणणिक सावीत्य उपलब्ध करुन घे्यासाठी

र्थे् र कम वाद्यार्थयाांच्या आधार सींलग्न बँक खात्यामध्ये िमा कर्याबाबत सन २०१६-१७
या कै्षणणिक ार्ावपासन
ू पींडीत िीनियाल उपाध्याय स्ायम ् योिना सुरू कर्यात आलेली आवे .
सन २०१८-१९ पासून सिर योिनेचा वास्तार तालक
ु ास्तरापयांत कर्याचे प्रस्तावात आवे .
(४) प्रश्न उद््ाात नावी.

___________

वा.स. ४३९ (2)
अमरावती येथे आददवासी वसततगहह ाांची सांख्या वाढववण्याबाबत
(२)

१५७५१ (१२-०४-२०१५).

श्री.प्रभुदास भभलावेिर (मेळघाट) :

सन्माननीय आददवासी

वविास मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अमरााती येर्थे आदिाासी वाकास वाभागाची एकूि १८ ासरतगव
ृ े आवे त, वे खरे आवे
काय,

(२) असल्यास, यामध्ये एकूि १ विार ८५ मुले ा ५५० मल
ु ी रावतात, वे खरे आवे काय,

(३) असल्यास, या साव ासरतगव
ृ ामध्ये ्षणमतेपे्षणा िास्त मुले ा मुली रावत आवे त, वे खरे
आवे काय,

(४) असल्यास, ासरतगव
ृ ाींची सींख्या ााढवा्याबाबत कासनाने कोिती कायवाावी केली ाा
कर्यात येत आवे,

(५) नसल्यास, वालींबाची कारिे काय आवे त ?
श्री. ववष्ट्णु सवरा (१७-०६-२०१८) : (१) वे खरे आवे .

(२) सन २०१४-१५ या कै्षणणिक ार्ावमध्ये कायवरत १८ ासतीगव
ृ ाींमध्ये ११३६ मुली ा १६१३
मुले प्राेमिकत आवे त.
(३) वे खरे नावी.

अमरााती जिल्हयामध्ये कायवरत मुलाींच्या ९ ासतीगव
ु ीींच्या
ृ ाींची ्षणमता १७२० आणि मल

९ ासतीगव
ृ ाींची ्षणमता १२१० आवे.

(४) ा (५) अनुसूिचत िमातीच्या वाद्यार्थयाांकरीता राज्यात एकूि ४९१ कासकीय ासतीगव
ृ े
कायवरत आवे त. सिर ासतीगव
ृ ाींची प्राेक ्षणमता ५८४९५ इतकी आवे . मागील तीन कै्षणणिक

ार्ावत ासतीगव
ृ प्राेकासाठी उपलब्ध ्षणमतेपे्षणा अरतरर त मागिी पावता आयु त, आदिाासी
वाकास याींच्याकडून कायवरत असलेल्या कासकीय ासतीगव
ृ ाींची साधारित: २०,००० वाद्यार्थी
्षणमता ााढवा्याबाबतचा प्रस्ताा कासनास प्राप्त झाला वोता.

तर्थावप, ााढीा ्षणमतेकरीता ासतीगव
ृ बाींधकामास िागा मिम वािे, ासतीगव
ृ बाींधकाम

करिे ककीं ाा इमारत भाड्याने उपलब्ध करिे, ासतीगव
ृ ाच्या व्यास्र्थापनासाठी कमवचारी
रनयु ती इ.करीता लागिारा वालींब ा भाींडाली खचव ्ा ू न कासकीय ासतीगव
ृ ात प्राेक न
मिम ालेल्या अनस
ु िू चत िमातीच्या वाद्यार्थयाांना प्रत्य्षण लाभ वस्ताींतरि (DBT) धोरिानस
ु ार
वाद्यार्थयाांच्या आधार सींलग्न बँक खात्यात र्थे् र कम िमा कर्याबाबत मीं्र ीमींड ाच्या

मान्यतेने दि.१५.१०.२०१६ रोिीच्या कासन रनिवयान्ाये पींडडत िीनियाल उपाध्याय स्ायम ्
योिना सुरू कर्यात आलेली आवे .

___________

वा.स. ४३९ (3)

धचमूर (जि.चांद्रपूर) पररसरातील वसततगह
ह ाांची प्रवेश क्षमता वाढववण्याबाबत
(३)

५०१७८ (२९-०४-२०१६).

श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा) :

सन्माननीय आददवासी वविास

मां्र ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) िचमूर (जि.चींद्रपूर) पररसरात आदिाासीींची सींख्या मोठी असून ासरतगव
ृ ाची प्राेक ्षणमता

कमी असल्याने येर्थील ासरतगव
ु ्ीने ााढवा्याचे आश्ाासन दिनाींक १५
ृ ाींची प्राेक ्षणमता िप
िानेाारी, २०१६ रोिी ाा त्या सम
ु ारास मा.आदिाासी वाकास मीं्र ी याींनी दिले, वे खरे आवे
काय,

(२) असल्यास, याप्रकरिी कासनाने कोिती कायवाावी केली ाा कर्यात येत आवे ,
(३) नसल्यास, वालींबाची कारिे काय आवे त ?
श्री. ववष्ट्णु सवरा (११-०६-२०१८) : (१) वे खरे आवे .

(२) ासरतगव
ृ प्राेकासाठी उपलब्ध ्षणमतेपे्षणा अरतरर त मागिी पावता आयु त, आदिाासी

वाकास याींच्याकडून कायवरत असलेल्या कासकीय ासरतगव
ृ ाींची साधारित: २०,००० वाद्यार्थी
्षणमता ााढवा्याबाबतचा प्रस्ताा कासनास प्राप्त झाला वोता.

तर्थावप, अिधक ्षणमतेच्या ासरतींगव
ृ ासाठी कवरामध्ये भाड्याची िागा मिम वािे,

भाड्याच्या इमारतीसाठी भाड्याची र कम िे िे, ासरतगव
ृ ाच्या व्यास्र्थापनासाठी कमवचारी

रनयु ती ा त्याींचे ाेतन ा भत्ते अका प्रकारचे कासनाचे खचव कमी कर्यासाठी, ्षणमता ााढ
कर्याऐािी कासकीय ासरतगव
ृ ामध्ये प्राेक न मिम ालेल्या वाद्यार्थयाांना भोिन, रनाास ा
इतर कै्षणणिक सावीत्य उपलब्ध करुन घे्यासाठी र्थे् र कम वाद्यार्थयाांच्या आधार सींलग्न

बँक खात्यामध्ये िमा कर्याबाबत सन २०१६-१७ या कै्षणणिक ार्ावपासन
ू मीं्र ीमींड ाच्या
मान्यतेने पींडीत िीनियाल उपाध्याय स्ायींम ् योिना सुरू कर्यात आलेली आवे .

सन २०१८-१९ पासून सिर योिनेचा वास्तार तालक
ु ास्तरापयांत कर्याचे प्रस्तावात आवे .

(३) प्रश्न उद््ाात नावी.

___________
पारभशवनी (ता.पारभशवनी, जि.नागपूर) व दे वलापार (ता.रामटे ि) येथे शासिीय आददवासी
मल
ु ा-मल
ु ीांचे वसतीगह
ु िरण्याच्या मागणीबाबत
ह सरु

(४)

७१५५८ (११-०१-२०१७).

श्री.डड मल्लीिािन
ू रे ड्डी (रामटे ि) :

सन्माननीय आददवासी

वविास मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नागपूर जिल्हयातील पारमिकानी (ता.पारमिकानी) िे ालापार (ता.राम्े क) येर्थे कासकीय
आदिाासी मुला-मुलीींचे ासतीगव
ृ सुरु कर्याच्या मागिीचा प्रस्ताा कासनाकडे प्रलींतबत

असल्याचे मावे ् ्ोबर, २०१६ च्या पदवल्या आठाड्यात ाा त्या सुमारास रनिकवनास आले,
वे खरे काय,

वा.स. ४३९ (4)

(२) असल्यास, सिर दठकािी कासकीय आदिाासी मुला-मुलीींचे ासतीगव
ृ सुरु कर्याबाबत
कासनाने कोिती कायवाावी केली ाा कर्यात येत आवे ,
(३) नसल्यास, वालींबाची कारिे काय आवे त ?
श्री. ववष्ट्णु सवरा (११-०६-२०१८) : (१) ा (२) ासतीींगव
ृ ासाठी कवरामध्ये िागा मिम वािे,
बाींधकाम करिे, त्याची िे खभाल िरु
ु स्ती, तसेच भाड्याच्या इमारतीसाठी भाड्याची र कम िे िे,
ासतीगव
ृ ाच्या व्यास्र्थापनासाठी कमवचारी रनयु ती ा त्याींचे ाेतन ा भत्ते अका प्रकारचे

कासनाचे खचव कमी कर्यासाठी नाीन ासतीगव
ृ मींिूर कर्याऐािी ासतीगव
ृ ामध्ये प्राेक न
मिम ालेल्या वाद्यार्थयाांना भोिन, रनाास ा इतर कै्षणणिक सावीत्य उपलब्ध करुन घे्यासाठी

र्थे् र कम वाद्यार्थयाांच्या आधार सींलग्न बँक खात्यामध्ये िमा कर्याबाबत सन २०१६-१७
या कै्षणणिक ार्ावपासन
ू पींडीत िीनियाल उपाध्याय स्ायम ् योिना सुरू कर्यात आलेली आवे .

सन २०१८-१९ पासन
ू सिर योिनेचा वास्तार तालक
ु ास्तरापयांत कर्याचे प्रस्तावात आवे .

(३) प्रश्न उद््ाात नावी.

___________
अमरावती जिल््यातील धामणगाव रे ल्वे तालक्
ु याच्या दििाणी आददवासी मल
ु ाांचे १०० व
मुलीांचे १०० क्षमतेचे वसतीगह
ु िरण्याबाबात
ह सरु

(५)

७९६१४ (२८-०४-२०१७).

(बुलढाणा) :

प्रा.ववरद् द्र िगताप (धामणगाव रे ल्वे), श्री.हर्ूवधून सपिाळ

सन्माननीय आददवासी वविास मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अमरााती जिल्हयातील धामिगाा रे ल्ाे तालु याच्या दठकािी आदिाासी मल
ु ाींचे १०० ा
मुलीींचे १०० ्षणमतेचे ासतीगव
ु करिे बाबतचा प्रस्ताा कासनाकडे दिनाींक १२ िल
ु ,ै २०१६
ृ सरु
रोिी ाा त्या सुमारास सािर कर्यात आला आवे, वे खरे आवे काय,

(२) असल्यास, कासनाने सिर प्रस्ताााार कोिती कायवाावी केली ाा कर्यात येत आवे ,
(३) नसल्यास, वालींबाची कारिे काय आवे त ?
श्री. ववष्ट्णु सवरा (१४-०६-२०१८) :(१) धामिगाा रे ल्ाे येर्थे आदिाासी मुला ा मुलीींकरीता

कासकीय ासतीगव
ृ सुरू करिेबाबतचा प्रस्ताा दि. १.०८.२०१७ रोिीच्या प्र ान्ाये आयु त
कायावलयाने कासनास सािर केलेला आवे.
(२)

ा (३) िेर्थे ासरतगव
ृ े नावीत ककीं ाा कासकीय ासतीगव
ृ ात प्राेक न मिम ालेल्या अनुसूिचत

िमातीच्या वाद्यार्थयाांना भोिन, रनाास ा कै्षणणिक सुवाधा उपलब्ध करून घे्यासाठी पींडीत
दिनिया

उपाध्याय स्ायींम योिना सूरू कर्यात आलेली आवे . सिर योिना सन २०१८-१९

पासन
ू तालक
ु ास्तराार राबवा्याबाबत कायवाावी सरू
ु आवे .
___________

वा.स. ४३९ (5)
नाभशिसह राज्यातील आददवासी वविास ववभागाच्या वसतीगह
ह ात प्रवेश न भमळालेल्या

ववदयार्थयाांना पांडडत ददनदयाळ उपाध्याय स्वांययोिनेतांगत
ू रो
(६)

८००५९ (२८-११-२०१७).

रक्िमेचा लाभ दे ण्याबाबत

श्रीमती तनमूला गाववत (इगतपूरी) :

सन्माननीय आददवासी

वविास मां्र ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) नामिककसव राज्यातील आदिाासी वाकास वाभागाच्या ासतीगव
ृ ात प्राेक न मिम ालेल्या
वाियार्थयाांना पींडडत दिनिया

उपाध्याय स्ाींययोिनेतींगत
व
रोख र कमेचा लाभ िे ्याची

मा.मुख्यमीं्र ी याींनी घोर्िा केली असल्याचे मावे ् ्ोबर, २०१६ मध्ये ाा त्या िरम्यान
रनिकवनास आले, वे खरे आवे काय

(२) असल्यास, या घोर्िेची पररिामकारक अींमलबिाािी कर्याबाबत कासनाने कोिती
कायवाावी केली ाा कर्यात येत आवे ,
(३) नसल्यास, वालींबाची कारिे काय आवे त ?
श्री. ववष्ट्णु सवरा (१४-०६-२०१८) : (१) वोय, वे खरे आवे .

(२) सन २०१६-१७ या कै्षणणिक ार्ावत वाभागीय ा जिल्वास्तराारील प्रत्य्षणात कायवरत
असलेल्या ११६ ासतीगव
ृ ात प्राेक न मिम ालेल्या इयत्ता १२ ाी नींतर उच्च मिक्षणि घेिाऱ्या

१,५३७ वाद्यार्थयाांना सिर योिनेचा लाभ िे ्यात आला आवे . तर सन २०१७-१८ मध्ये
आिअखेर २,२३३ वाद्यार्थयाांना सिर योिनेचा लाभ िे ्यात आला आवे .
(३) प्रश्न उद््ाात नावी.

___________

राज्यातील शासिीय तसेच अनुदातनत आश्रमशाळाांिररता नवीन
तनयमावली प्रभसध्द िरण्यात आल्याबाबत

(७)

८०८२५ (२८-०४-२०१७).

श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर), श्री.अभमन पटे ल (मुांबादे वी),

श्री.महे श चौघुले (भभवांडी पजश्चम), श्रीमती तनमूला गाववत (इगतपूरी) :

सन्माननीय

आददवासी वविास मां्र ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील आश्रमका े तील वाियार्थयाांचे साींयका चे िेाि ा सका चा अल्पोपवार याींच्या
ाे े तील अींतर कमी कर्यासाठी डॉ.सुभार् सा ुीं खे याींच्या अध्य्षणतेखाली गठीत कर्यात
आलेल्या समिमतीच्या अवाालानींतर आदिाासी वाकास वाभागाने राज्यातील कासकीय तसेच

अनुिारनत आश्रमका ाींकररता नाीन रनयमााली प्रमिसध्ि कर्यात आल्याचे दिनाींक १८
िानेाारी, २०१७ रोिी ाा त्या सम
ु ारास रनिकवनास आले, वे खरे आवे काय,

(२) असल्यास, या रनयमाालीमु े राज्यातील साव आश्रमका ाींतील कालेय कामकािाची ाे
वाद्यार्थयाांना दिल्या िािा-या अल्पोपवार ा भोिनाची ाे

ा

बिलली असून सायींका चे िेाि

ा िस
ु -या दिाकीचे िेाि यात तब्बल १६ तासाींचे अींतर पडत असून पुाीच्या ाे े पे्षणा ते २
तासाींनी ााढले आवे यामु े आश्रमका ाींतील वाद्यार्थयाांच्या आरोग्याार पररिाम वो्याची
क यता आवे वे ल्षणात घेता याबाबत कासनाने कोिती कायवाावी केली ाा कर्यात येत आवे ,
(३) नसल्यास, वालींबाची कारिे काय आवे त ?

वा.स. ४३९ (6)
श्री. ववष्ट्णु सवरा (१२-०६-२०१८) : (१) डॉ.सुभार् सा ुीं खे याींच्या अध्य्षणतेखाली समिमतीने
केलेल्या मिकफारकीस अनस
ु रून कासनाच्या दि.२२/१२/२०१६ रोिीच्या प्र ान्ाये आश्रमका े तील
वाद्यार्थयाांचे सायींका चे िेाि ा सका चा अल्पोवार यामधील अींतर कमी करिेसाठी

कासकीय ा अनि
ु ारनत आश्रमका े च्या कालेय कामकाि, भोिन आणि अल्पोपवाराच्या ाे े त
बिल कर्यात आला असून त्यानस
ू ार अींमलबिाािी सुरू आवे .

(२) ा (३) आश्रमका े तील वाद्यार्थयाांना साींयका ी िेाि ा सका च्या अल्पोपवार यातील
अींतर कमी कर्यासाठी कासकीय/अनुिारनत आश्रमका े च्या िेािातील अींतर ााढलेले नसन
ू
कमी झाले आवे .

___________
राज्यातील आददवासी आश्रमशाळाांमध्ये ववद्यार्थयाांना सपूदांशाचे प्रमाण वाढल्याबाबत
(८)

८०८२६ (२८-०४-२०१७).

श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर), श्री.अभमन पटे ल (मुांबादे वी) :

सन्माननीय आददवासी वविास मां्र ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील आदिाासी आश्रमका ाींमधील वाद्यार्थयाांना सपविींक वो्याचे प्रमाि ााढले असन
ू

सपविींकामु े गत ार्ावत अींिािे पाच ् के वाद्यार्थयाांचा मत्ृ यु झाल्याचे मावे डडसेंबर, २०१६
मध्ये ाा त्या िरम्यान रनिकवनास आले आवे , वे खरे आवे काय,

(२) असल्यास, सपविींकाला आ ा घाल्यासाठी िमिमनीपासून उीं च ा चारवी बािूींनी सुरक्ष्षणत
असलेला बींकर बेड या वाद्यार्थयाांना िे ्याबाबतचा प्रस्ताा सााविरनक आरोग्य वाभागाने केला
असून याबाबत आाश्यक रनधीवी आदिाासी वाभागाकडे पाठवा्यात

आला असल्याचे

रनिकवनास आले आवे , वे वी खरे आवे काय,

(३) असल्यास, उ त प्रस्ताााार कासनाने अद्यापपयांत कोिती कायवाावी केली ाा कर्यात
येत आवे ,
(४) नसल्यास, वालींबाची कारिे काय आवे त ?
श्री. ववष्ट्णु सवरा (१२-०६-२०१८) : (१) वे खरे नावी.

(२), (३) ा (४) कासकीय आश्रमका ा/ासतीगव
ृ ातील वाद्यार्थयाांना बींकर बेड डब्बल डेकर

पुराठा कर्यासाठीची खरे िी प्रकिया दि.१५/६/२०१७ रोिीच्या कासन रनिवयातील तरतुिीनूसार
अपर आयु त स्तराारून कर्याबाबत धोरि रनजश्चत झाले आवे. त्यानस
ू ार सन २०१७-१८ या

कै्षणणिक ार्ावत बींकर बेडचे पररमाि आयु त स्तराारून ठरान
िे ऊन सिरची खरे िी
ू
करिेबाबत अपर आयु त याींना रनिे क िे ्यात आले आवे त.
___________

राज्यातील धनगर समािाला अनस
ु धू चत िमातीचे प्रमाणप्र  दे ण्याबाबत
(९)

८२४४७ (१२-०५-२०१७).

डॉ.सध
ु ािर भालेराव (उदगीर) :

वविास मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय आददवासी

वा.स. ४३९ (7)
(१) राज्यातील धनगर िमातीला अनुसच
ू ीत िमातीचे प्रमािप्र  मिम ााे यासाठी राज्यातील
धनगर समुिायाने मावे नोव्वें बर, २०१६ मध्ये ाा त्यािरम्यान आींिोलन ा उपोर्ि केले, वे खरे
आवे काय,

(२) असल्यास, भारतीय राज्यघ्ना १९५०, कलम ३४२-सी, नीं ३६ प्रमािे, मींब
ु ई ग्रामपींचायत
अिधरनयम १९५८ नुसार कर्यात आलेल्या नॅकनल सॅम्पल साेनस
ु ार प्रा.पी.एन.कोकिे याींनी
१९८९ ऒरोन, धनगर, धनगड या िमाती एकच असल्याचे रनिकवनास आले आवे , वे वी खरे
आवे काय,
(३) असल्यास, ारील मादवतीनस
ु ार धनगर िमातीस अनस
ु िू चत िमातीचे प्रमािप्र  िे ्याबाबत
कासनाची भूमिमका काय आवे ?

श्री. ववष्ट्णु सवरा (२९-०५-२०१८) : (१), (२) ा (३) धनगर ककीं ाा धनगड एक आवे त ककीं ाा कसे

याबाबत ्ा्ा इजन्स्््यु् ्फ सोकल सायन्सेस, मुींबई याींना सींकोधन करुन अवााल सािर
कर्याबाबत क वा्यात आले आवे .

त्यानस
ु ार ्ा्ा इन्स््द्य्
ु ्फ सोकल सायन्सेस, मुींबई या सींस्र्थेकडून कर्यात

आलेल्या

साे्षणि

ा

सींकोधनाच्या

अनुर्ींगाने,

मवाराषरातील

३६

जिल्हयाींमधील

१०८

तालु यामधील ३२४ गाााींमध्ये भरलेल्या ५००० प्रश्नााली याींचे वाश्लेर्ि मुख्य अवाालामध्ये

समााेक कर्याचे काम सरु
ु आवे . तसेच अ्यासक, अिधकारी ा वाकेर् तज्ञ याींनी भे्ी

दिलेल्या वावाध पाच राज्याींचा अ्यास ा त्यातुन मिम ालेल्या मादवतीचे एकत्र करि करुन

त्याचे सींकलन कर्यात आलेले आवे . वावाध समिमत्या ा आयोग याींचे अवााल, भारतीय
िाती-िमातीचा मानााींककास््र ीय, समािकास््र ीय ऐरतवामिसकदृष्या अ्यास, न्यायालयीन
न्यायरनााडे आणि धनगर समािातील नागररकाींनी सािर केलेले

िस्तााेि या सााांचे

िचकीत्सक परर्षणि करुन त्याींचे सींकलन कर्यात आले असन
या सींकलनाला मख्
ू
ु य
अवाालामध्ये समावाष् कर्याचे काम सुरु आवे .

सींकलीत मादवतीच्या आधारे मुख्य अवााल तयार कर्याचे

काम अींरतम ्प्प्यात

असून ्ा्ा इन्स््द्यु् ्फ सोकल सायन्सेस, मुींबई या सींस्र्थेकडून मुख्य अवााल लाकरच
सािर कर्यात येिार आवे.

आयु त, आदिाासी सींकोधन ा प्रमिक्षणि सींस्र्था, पुिे याींचेकडून दिनाींक २.११.२०१५

रोिीच्या प्र ान्ाये कासनास प्राप्त झालेला ास्तुजस्र्थतीिकवक अमिभप्रायात्मक अवााल प्राप्त
झालेला आवे . ्ा्ा इजन्स््ट्यू् ्फ सोकल सायन्सेस, मब
ुीं ई याींचेमाफवत प्राप्त

वोिाऱ्या

अींरतम अवाालानींतरच पुढील कायवाावी अपेक्ष्षणत आवे .

___________

भभवांडी तालुक्यातील (जि.िाणे) धचांबीपाडा सरिारी आश्रमशाळे तील ववद्याधथूनीिररता बाांधण्यात
आलेल्या वसततगह
ह ाची दोन वर्ाूतच झालेली दरु वस्था

(१०) ८२६३२ (२८-११-२०१७).

श्री.शाांताराम मोरे (भभवांडी ग्रामीण) :

वविास मां्र ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय आददवासी

वा.स. ४३९ (8)
(१) कवापूर आदिाासी प्रकल्पाींतगवत मिभाींडी (जि.ठािे) तालु यातील िचींबीपाडा सरकारी

आश्रमका े तील वाद्यािर्थवनीकररता बाींध्यात आले ल्या ासरतगव
ृ ाची िोन ार्ावतच िरु ास्र्था
झाल्याचे रनिकवनास आले, वे खरे आवे काय,

(२) असल्यास, या रनकृष् ििावच्या बाींधकामाची कासनाने चौककी केली आवे काय,

(३) असल्यास, चौककीनुसार सींबींिधताींार पुढे कोिती कारााई केली ाा कर्यात येत आवे ,
(४) नसल्यास वालींबाची कारिे काय आवे त ?

श्री. ववष्ट्णु सवरा (१२-०६-२०१८) : (१) ा (२) कवापरू आदिाासी प्रकल्पाींतगवत मिभाींडी (जि.ठािे)
तालु यातील

िचींबीपाडा

ासरतगव
ृ ाची ककरको

सरकारी

आश्रमका े तील

वाद्यािर्थवनीकररता

बाींध्यात

आलेल्या

नािरु
ु स्ती झाली असन
ू , सिर इमारतीच्या िरु
ु स्तीच्या रु.१८,१२,५७१/-

रकमेच्या कामास प्रकासकीय मान्यता घे्यात आली आवे .

सद्य:जस्र्थतीत सिर कामाची

रनवािा प्रकिया सुरु आवे .
(३) प्रश्न उद््ाात नावी.
(४) प्रश्न उद््ाात नावी.
___________
शासिीय आददवासी मल
ु ाांचे वसततगह
ु ीांचे
ह िळवण (मानरू ) व आददवासी मल
वसततगह
ह िळवण (नािोडा) येथील गैरिारभाराबाबत

(११)

८३८८२ (२८-११-२०१७).

श्री.रुपेश म्हा्र े (भभवांडी पूव)ू :

सन्माननीय आददवासी

वविास मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नामिकक आदिाासी प्रकल्प कायावलयाींतगवत येिाऱ्या कासकीय आदिाासी मल
ु ाींचे ासरतगव
ृ

क ाि (मानूर) ा आदिाासी मल
ु ीींचे ासरतगव
ृ क ाि (नाकोडा) येर्थील रत्नािी कृषिािी

खैरनार याींनी श्री. बागुल, आदिाासी रनरी्षणक, श्रीमती रोदविी कपे, सवाय्यक प्रकल्प
अिधकारी ा पी.पी. िाधा, कायावलयीन अिध्षणक याींच्या सींगनमताने गेल्या १० ार्ावपासन
ू
वाद्यार्थयाांना गिाेक, सवल, रनााववभत्ता ा आवार खचव अिा न करता बनाा् स्ाा्षणऱ्या

करुन लाखो रुपयाींचा गैरव्यावार केल्याचे मावे डडसेंबर, २०१६ मध्ये ाा त्या िरम्यान
रनिकवनास आले, वे खरे आवे काय,
(२) असल्यास, उ त प्रकरिी कासनाने चौककी केली आवे काय, चौककीत काय आढ ू न आले,
(३) तिनुसार

गैरव्यावारास िबाबिार असिाऱ्या अिधकारी/कमवचाऱ्याींवारुध्ि कासनाने कोिती

कारााई केली ाा कर्यात येत आवे ,
(४) नसल्यास, वालींबाची कारिे काय आवे त ?
श्री. ववष्ट्णु सवरा (१४-०६-२०१८) :(१) श्रीमती रत्ना कृषिािी खैरनार, करनषठ मिलपीक याींनी
रू.२,६९,५९३/- एाढी कासकीय र कम त्याींच्या ाैयज तक खात्याार ागव
स्ारूपाची अरनयमिमतता केलेली आवे .

कर्याची गींभीर
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(२) ा (३) सिर तिारीच्या अनुर्ींगाने आयु त, आदिाासी वाकास याींच्या कायावलयातील
लेखािधकारी ा सवाय्यक लेखािधकारी याींनी सिर गैरव्यावाराची चौककी केली. श्रीमती रत्ना

कृषिािी खैरनार याींना अपर आयु त, नामिकक याींनी दि. ९.१२.२०१६ रोिी रनलींबीत केले.

सवाय्यक आयु त (लेखा), अपर आयु त आदिाासी वाकास, नामिकक याींना कासकीय
आदिाासी मल
ु ाींचे ासतीगव
ृ क ाि (मानूर) या ासरतगव
ृ ाचे सवास्तर लेखापरर्षणि करून
अवााल सािर कर्याबाबत क वाले आवे .
(४) प्रश्न उद््ाात नावी.
___________
ववक्रमगड (जि.पालघर) येथील आददवासी मल
ु ीांच्या शासिीय वसतीगह
ह ाचे
भाडे गेल्या दीड वर्ाांपासून ददले नसल्याबाबत

(१२)

८४६४६ (२८-०४-२०१७).

(वसोवा) :

श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बागलाण), डॉ.भारती लव्हे िर

सन्माननीय आददवासी वविास मां्र ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) वािमगड (जि.पालघर) येर्थील गेल्या िीड ार्ाांपासून आदिाासी मल
ु ीींच्या कासकीय
ासतीगव
ृ ाचे भाडे न दिल्याने ासरतगव
ृ बींि पड्याच्या मागावार असल्याचे मावे िानेाारी,
२०१७ मध्ये रनिकवनास आले, वे खरे आवे काय,

(२) असल्यास, उ त ासतीगव
ृ ातील ४२ वाद्यािर्थवनीींचे कै्षणणिक भवातव्य धो यात आले आवे ,
वे वी खरे आवे काय,

(३) तसेच ासतीगव
ृ ास साधे तारे चे कींपाऊींड असून मिभींतीचे कींपाींऊींड वाे अकी मुलीींनी मागिी
केली असन
ू सिर ासरतगव
ु ीींची िबाबिारी स्ाीकारिारा एकवी कासकीय कमवचारी ाा
ृ ात मल
अिधकारी नावी, वे वी खरे आवे काय,

(४) असल्यास, उ त प्रकरिी कासनाने चौककी केली आवे काय, त्यानुसार कासनाने कोिती
कायवाावी केली ाा कर्यात येत आवे ,

(५) नसल्यास, वालींबाची कारिे काय आवे त ?
श्री. ववष्ट्णु सवरा (१४-०६-२०१८) : (१) वे खरे नावी.

मावे िानेाारी, २०१५ ते ्गस््, २०१६ या कालााधीतील प्रलींतबत असलेले भाडे दिनाींक

२९.०९.२०१६ रोिी अिा कर्यात आलेले आवे .
(२) ा (३) वे खरे नावी.
(४) ा (५) प्रश्न उद््ाात नावी.

___________

िाणे जिल््यातील उल्हासनगर येथील आददवासी मुलाांचे वसततगह
ह
बांद िरण्याचा तनणूय घेतल्याबाबत

(१३)

८५१७२

(०९-०८-२०१७).

श्री.जितद्द्र

आव्हाड

(मुांब्रा

िळवा),

श्री.ियांत

पाटील

(इस्लामपूर), श्री.ददलीप वळसे-पाटील (आांबेगाव), श्री.शभशिाांत भशांदे (िोरे गाव), श्री.सांदीप नाईि
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(ऐरोली), श्री.भास्िर िाधव (गुहागर), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.राणािगिीतभसांह पाटील

(उस्मानाबाद), श्री.सुरेश लाड (ििूत), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर), श्री.नरहरी झझरवाळ (ददांडोरी),
श्री.किसन िथोरे (मुरबाड) :
करतील काय :-

सन्माननीय आददवासी वविास मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) उल्वासनगर (जि.ठािे) येर्थील आदिाासी मुलाींचे ासरतगव
ृ बींि कर्याचा रनिवय आयु त,
आदिाासी वाकास वाभाग याींनी

मावे एवप्रल, २०१७ मध्ये

ाा त्या िरम्यान घेतला आवे , वे

खरे आवे काय,
(२) असल्यास, उ त रनिवय घे्याची सावसाधारि कारिे काय आवेत,
(३) तसेच उ त प्रश्न भाग (१) मधील प्रकरिी आदिाासी मुलाींचे ासरतगव
ृ बींि कर्याचा

रनिवय घे्यात आल्याने पररसरातील आदिाासी मल
ु ाींची वोिारी गैरसोय िरु करुन त्याींच्या
ाास्तव्यासाठी सोय उपलब्ध करुन िे ्यासाठी कोिता पाठपुरााा केला ाा कर्यात येत आवे
ा त्याची फलरनषपत्ती काय आवे ,

(४) नसल्यास, वालींबाची कारिे काय आवे त ?
श्री. ववष्ट्णु सवरा (१४-०६-२०१८) : (१), (२) ा (३) आदिाासी वाकास वाभागाींतगवत उल्वासनगर

येर्थे आदिाासी मल
ु ीींकरीता ७५ ्षणमतेचे कासकीय ासतीगव
ृ भाड्याच्या इमारतीत कायावजन्ात

असून यामध्ये सन २०१६-१७ मध्ये ६० वाद्यार्थीनी प्राेमिकत वोत्या. सिर ासतीगव
ृ इमारतीचे
भाडे िास्तीचे असल्याने सन २०१७-१८ या कै्षणणिक ार्ावपासून कमी भाडे असलेल्या इतर
पयावयी इमारतीपध्ये स्र्थलाींतरीत कर्याबाबत आयु त, आदिाासी वाकास याींनी अपर आयु त,

ठािे तसेच प्रकल्प अिधकारी, कवापूर याींना क वाले वोते, तर्थापी ासतीगव
ृ बींि कर्याचा
रनिवय घेतला नव्वता.

प्रकल्प अिधकारी, कवापूर याींना साव सुवाधाींनी यु त कमी भाडे असलेली पयावयी इमारत

उपलब्ध न झाल्याने सद्यजस्र्थतीत सिर ासतीगव
ृ पूाीच्याच इमारतीत कायवरत आवे .
(४) प्रश्न उद््ाात नावी.

___________
चांदगड तालुक्यातील (जि.िोल्हापूर) शेतिरी भारतनयमनामळ
ु े ्र स्त झाल्याबाबत
(१४)

८७२३१ (२४-०८-२०१७).

श्रीमती सांध्यादे वी दे साई-िुपेिर (चांदगड) :

सन्माननीय

ऊिाू मां्र ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) चींिगड तालु यातील (जि.कोल्वापूर) िींगमवट्टी धरिात पािी असून भाररनयमनामु े
केतकऱ्याींच्या केतीस पािी िे ता येत नसल्याने केतकरी ्र स्त झाले आवे त, वे खरे आवे काय,

(२) असल्यास, चींिगड तालु यात मावे एवप्रल,२०१७ पासून असलेले भाररनयमन रद्द करुन
केतकऱ्याींना धरिातून पािी िे ता यााे म्विून कासनामाफवत कोिती कायवाावी केली ाा
कर्यात येत आवे ,

(३) अद्याप कोितीच कायवाावी केली नसल्यास वालींबाची कारिे काय आवे त ?
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श्री. चांद्रशे र बावनिुळे (१४-०६-२०१८) : (१) मा.ाीि रनयामक आयोगाच्या मागविकवक

तत्ाानुसार केतीपींपाना दिासा ८ तास ा रा्र ी ८ तास चिाकार पध्ितीने ाीि पुराठा
कर्यात येत आवे.

(२) मावे एवप्रल, २०१७ मध्ये दि. १३.०४.२०१७ ते १५.०४.२०१७ ा दि. २६.०४.२०१७ ते
२९.०४.२०१७ पयांत अरतउच्च िाब केंद्रातील आयसी्ी अिधभारीत झाल्यामु े , तसेच ५००
एमव्वीए ्षणमतेच्या वाद्युत रोदव्र ातील तबघाडामु े , कर्यात आलेले अरतरर त भाररनयमन

दि. ३०.०४.२०१७ पासन
ू रद्द कर्यात आले असन
ू सध्या दिासा ८ तास ा रा्र ी ८ तास
चिाकार पध्ितीने ाीि पुराठा कर्यात येत आवे .
(३) प्रश्न उद््ाात नावी.

___________
महाराष्ट्र राज्य मािेटीांग फेडरे शन व महाराष्ट्र राज्य िझ्यम
ु र फेडरे शन या दोन प्रमु
सांस्थाांनी तनयमाांववरूघ्द

(१५)

८७३५४ (१८-०८-२०१७).

भश र

ािगी िे िेदाराांना िाम ददल्याबाबत

श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी) :

सन्माननीय पणन मां्र ी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मवाराषर राज्य माके्ीींग फेडरे कन ा मवाराषर राज्य कझ्यम
ु र फेडरे कन या िोन प्रमुख

मिकखर सींस्र्थाींनी रनयमाींवारूध्ि खािगी ठे केिाराींना दिलेल्या कामाींना स्र्थिगती िे ्याची मागिी
मा.सवकार मीं्र ी याींचक
े डे दिनाक ०७ एवप्रल, २०१७ रोिी ाा त्या सुमारास कर्यात आली
आवे , वे खरे आवे काय,

(२) असल्यास, कायवकारी सींचालक पिन मींड , पुिे याींचेकडून आतापयांत कोितीवी कारााई
झालेली नावी, वे खरे आवे काय,

(३) असल्यास, मवाराषर राज्य माके्ीींग फेडरे कन ा मवाराषर राज्य कझ्यम
ु र फेडरे कन या

िोन प्रमख
मिकखर सींस्र्थाींच्या कामकािाबाबत मा.सवकारी मीं्र ी याींचेकडे बैठकीचे आयोिन
ु
कर्याची मागिी दिनाींक

३१ िानेाारी,२०१७ रोिी करूनवी बैठकीचे आयोिन कर्यात आले

नावी, वे वी खरे आवे काय,
(४) असल्यास, मवाराषर राज्य माके्ीींग फेडरे कन ा मवाराषर राज्य कझ्यम
ु र फेडरे कन या
िोन प्रमुख मिकखर सींस्र्थाींच्या कामकािास स्र्थगीती िे िेबाबत कासनाने कोिती कायवाावी केली
ाा कर्यात येत आवे ,

(५) नसल्यास, वालींबाची कारिे काय आवे त ?
श्री. सुभार् दे शमु

(१४-०६-२०१८) : (१) वोय.

(२) पिन सींचालक, पि
ु े याींच्याकी सींबींिधत आवे.

(३) नावी. मा. वाधानसभा सिस्याींनी केलेल्या मागिीनुसार दिनाींक १०/८/२०१७ रोिी मा. मीं्र ी,
सवकार, पिन ा ास््र ोद्योग याींच्या अध्य्षणतेखाली बैठक आयोजित कर्यात आली वोती.

वा.स. ४३९ (12)
(४) मवाराषर राज्य सवकारी ग्रावक मवासींघ, मुींबई

या सींस्र्थेने खािगी ठे केिाराींना दिलेल्या

कामाींबाबत प्राप्त तिारीच्या अनर्
ु ींगाने पिन सींचालक, पुिे याींनी दिनाींक १६/६/२०१६ रोिी
स्र्थिगती दिली आवे . सिर आिे कावारुद्ध ग्रावक मवासींघाने मा. मीं्र ी, पिन याींचेकडे केलेल्या
अवपलाार दिनाींक १३/१/२०१८ च्या आिे कान्ाये पिन सींचालकाींचा रनिवय कायम कर्यात
आला आवे .
(५) प्रश्न उद््ाात नावी.
___________
िरमाळा तालुक्यातील (जि.सोलापरू ) शेति-याांना उिनी धरणातील पाणी शेतीपयांत
पोहचववण्यासािी वीि िोडणी दे ण्याबाबत

(१६)

८८१४९ (१८-०८-२०१७).

श्री.नारायण पाटील (िरमाळा) :

सन्माननीय ऊिाू मां्र ी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) करमा ा तालु यातील (जि.सोलापूर) उिनी धरि रनमिमवतीसाठी िमिमनी िे िा-या करमा ा
तालु यातील ३५ गाााींमधील

केतक-याींना

धरिातील पािी केतीपयांत पोवचवा्यास वाद्युत

मो्ारी, केबल, ाायर आिीींच्या ाापरासाठी केतक-याींनाच वाद्यत
ु िोडिीपासन
ू ाायरमनची
कामे करााी लागतात वे केतक-याींनी ाारीं ाार लेखी रनाेिनाींव्िारे उिाव, िलसींपिा वाभागाच्या
रनिकवनास आिले आवे , वे खरे आवे काय,
(२) असल्यास, उिनी धरिातील पािी केतीपयांत पोवचवा्यासाठी ाीिपींप ा त्यासाठीची ाीि
िोडिी इत्यािी कामे ाीि वातरि कींपनीकडून न वो्याची कारिे काय आवे त,

(३) असल्यास, ाीि िोडिीकरीता आाश्यक असलेली ाायरमनची पिे अद्याप न भर्याची
कारिे काय आवेत ाा त्यानुर्ींगाने कायवाावीची सद्यःजस्र्थती काय आवे ा यासाठी अिून ककती
कालााधी अपेक्ष्षणत आवे

(४) नसल्यास, वालींबाची कारिे काय आवे त ?
श्री. चांद्रशे र बावनिुळे (१४-०६-२०१८) : (१) ा (२) वे खरे नावी.
सिर लेखी रनाेिन

मवावातरिच्या ्षणे्र ीय ा वाभागीय कायावलयाकडे प्राप्त झालेले

नावी. ाीि मी्रपयांत ाीि िोडिीची कामे मवावातरि कींपनीमाफवत केली िातात ा त्यापुढे
कृर्ीपींपापयांत ाीििोडिीची

कामे

ग्रावकाींसोबत

करार केलेल्या मान्यता

कीं्र ा्िारामाफवत केली िातात.

प्राप्त

वाद्युत

(३) करमा ा तालु यामध्ये एकूि ९९ ाायरमनची पिे मींिूर आवे त. त्यापैकी ४५ ाायरमन

कायवरत आवे त. रर त पिाींच्या सींख्येच्या ९५% पिे बाहयस््र ोताद्ाारे भर्याच्या मागविकवक
सूचना आवे त. त्यानुसार ५४ रर त पिाींच्या दठकािी ४२ ाायरमनची पिे बाहयस््र ोताद्ाारे
भर्यात आली आवे त.

(४) प्रश्न उद््ाात नावी.
___________

वा.स. ४३९ (13)
बळे गाव (ता.उमरी, जि.नाांदेड) येथील शेतिऱ्याच्या शेतात
वविेच्या तारा लोबांिळत असल्याबाबत
(१७)

८९०२०

(०९-०८-२०१७).

श्री.वसांतराव

चव्हाण

(नायगाांव),

श्री.वविय

वडेट्टीवार

(ब्रम्हपरू ी), श्रीमती तनमूला गाववत (इगतपरू ी), श्री.अभमन पटे ल (मांब
ु ादे वी), श्री.नसीम
(चाांददवली) :

ान

सन्माननीय ऊिाू मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ब े गाा (ता.उमरी जि.नाींिेड) येर्थील केतकरी सय्यि वुसेन सय्यि सरार प्े ल याींच्या
केतात वािेच्या तारा लोबींक त असल्याने त्याींना केती करता येत नावी ा त्याींच्या िनााराींचे
वी िीा धो यात आले असल्याचे मावे मे, २०१७ मध्ये ाा त्या िरम्यान रनिकवनास आले
आवे , वे खरे आवे काय,
(२) असल्यास, यासींिभावत मवावातरि कींपनीच्या उमरी कायावलयात सन २०१४ पासून तिारी
करुनवी या तारा काढल्या गेल्या नावीत, वे वी खरे आवे काय

(३) असल्यास, यासींिभावत कासनाने चौककी करुन सिर केतक-याींच्या केतातील वािेच्या
लोंबक िा-या तारा काढ्याबाबत कोिती कायवाावी केली ाा कर्यात येत आवे
(४) नसल्यास, वालींबाची कारिे काय आवे त ?
श्री. चांद्रशे र बावनिुळे (१४-०६-२०१८) : (१) वे खरे आवे.
(२) वे खरे नावी.

(३) श्री.सय्यि वुसेन याींनी मावे मे, २०१७ मध्ये मवावातरिचे सवायक अमिभयींता, (उमरी कवर
काखा कायावलय, भोकर वाभाग) याींना सिरची बाब रनिकवनास आिून दिल्यानींतर लगेच
दिनाींक २२ मे,२०१७ रोिी ताराींची िरु
ु स्ती कर्यात आली ा चार पोल सर

करुन

लोंबक िाऱ्या तारा ार घे्यात आल्या आवे त.
(४) प्रश्न उद््ाात नावी.

___________
रायगड जिल्हयातील वीि दे यि भरणा िद्द्र बांद िरण्यात आले
असून नागररिाांची गैरसोय होत असल्याबाबत

(१८)

९०४३४ (०९-०८-२०१७).

श्री.अस्लम शे
(धारावी),

(मालाड पजश्चम), श्री.िालीदास िोळां बिर (वडाळा), प्रा.वर्ाू गायिवाड

श्री.नसीम

(िळमनुरी),

श्रीमती

ववलासराव दे शमु

श्री.अभमन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.राधािहष्ट्ण वव -े पाटील (भशडी),

ान

(चाांददवली),

तनमूला

गाववत

श्री.अब्दल
ु

(इगतपूरी),

सत्तार

(भसल्लोड),

श्री.ियिुमार

(लातूर शहर), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) रायगड जिल्वयातील पनाेल कवर मवावातरि कींपनीतील

गोरे

डॉ.सांतोर्
(माण),

टारफे

श्री.अभमत

सन्माननीय ऊिाू मां्र ी पुढील
ाीि िे यक भरिा केंद्र बींि

कर्यात आले असन
ू नागररकाींची गैरसोय वोत असल्याचे मावे एवप्रल, २०१७ मध्ये ाा त्या
िरम्यान रनिकवनास आले आवे , वे खरे आवे काय,

वा.स. ४३९ (14)

(२) असल्यास, येर्थे ाीि िे यकाारील ररडीींग िकववािारा फो्ो नी् छापून येत नसल्यामु े
ग्रावकाींची गैरसोय वोत आवे , वे वी खरे आवे काय,

(३) असल्यास, उ त प्रश्न भाग १ ा २ नस
ु ार कासनाने चौककी केली आवे काय, त्यानस
ु ार
कासनाने कोिती कायवाावी केली ाा कर्यात येत आवे ,
(४) नसल्यास, वालींबाची कारिे काय आवे त ?
श्री. चांद्रशे र बावनिुळे (१४-०६-२०१८) : (१) वे खरे आवे.
(२) वे खरे आवे .

(३) मवावातरि भाींडुप नागरी पररमींड ातील ााकी मींड ात पनाेल कवर वाभागाींतगवत एकूि
३,६४,१२४ ाीि ग्रावक असून ५७ ाीि तबल भरिा केंद्रे कायवरत आवे त. िरम्यान एवप्रल, २०१७

मध्ये या वाभागातील खारघर पररसरातील एक ए.्ीपी. ममिकनचा (ाीि तबल भरिा केंद्र)
करार सींपल्याने ते बींि कर्यात आले आवे. तर्थावप सिर ग्रावकाींची गैरसोय वोऊ नये यासाठी
तेर्थे चें बूर नागरी सवकारी पत सींस्र्थेस ाीि तबल भरिा केंद्र
सुर ीतपिे चालू आवे .

मींिूर केलेले असून ते

ाीि िे यकाारील फो्ो नी् छापून येत नसल्याने पनाेल वाभागातील खारघर ा

क ीं बोली उपवाभागात कायवरत असलेली मिम्र एिन्सी बिल्यात आली आवे . सिर

एिन्सीकडून मो्र ररडीींग व्याजस्र्थत न घेतल्याने २५३६ ग्रावकाींसाठी रु. ६३,४००/- एाढा िीं ड
ासूल केला आवे .

(४) प्रश्न उद््ाात नावी.
___________
राज्यातील आददवासी वसतीगह
ह बांद िरून ववद्याथी िपात
िरण्याचा तनणूय शासनाने घेतल्याबाबत

(१९)

९१५७६ (०९-०८-२०१७).

श्री.नारायण िुचे (बदनापूर), श्री.सांतोर् दानवे (भोिरदन) :

सन्माननीय आददवासी वविास मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील आदिाासी ासतीगवृ बींि करून वाद्यार्थी कपात कर्याचा कासनाने घेतलेल्या
रनिवयावारोधात रािकीय प्षणाच्याातीने तीव्र आींिोलन केल्याचे मावे

मे, २०१७ मध्ये

रनिकवनास आले, वे खरे आवे काय,
(२) असल्यास, सिर ासतीगव
ृ े बींि झाल्यास आदिाासी वाद्यार्थयाांना मिक्षणिापासून ाींिचत
रवााे लागिार असून सिरवू रनिवय तात्का
कर्यात आली आवे , वे वी खरे आवे काय,

मागे घे्याबाबत या सींघ्नेकडून मागिी

(३) असल्यास, याबाबत कासनाने चौककी केली आवे काय, त्यानस
ु ार कोिती कायवाावी केली
ाा कर्यात येत आवे ,

(४) नसल्यास, त्याची कारिे काय आवे त ?

वा.स. ४३९ (15)
श्री. ववष्ट्णु सवरा (१४-०६-२०१८) : (१) वे खरे नावी.

(२) राज्यातील आदिाासी ासतीगव
ृ े बींि कर्याबाबत कासनाने कोितावी रनिवय घेतलेला
नावी.

(३) प्रश्न उद््ाात नावी.
(४) प्रश्न उद््ाात नावी.
___________
तनांबळि-वािेगाव (ता.फलटण, जि.सातारा) येथे तट
ु लेल्या वविेच्या
तारे ला स्पशू झाल्याने दोघाांचा मत्ह यू झाल्याबाबत

(२०)

९४९४६ (१०-१०-२०१७).

श्री.योगेश सागर (चारिोप) :

सन्माननीय ऊिाू मां्र ी पुढील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) रनींब क-ाािेगाा (ता.फल्ि, जि.सातारा) येर्थे तु्लेल्या वािेच्या तारे ला स्पकव झाल्याने
िीपक रत्नमिसींव मतकर (३५) ा पत्नी योिगता िीपक मतकर (३०) या िोघाींचा मत्ृ यू झाल्याचे
दिनाींक १४ ्गस््, २०१७ रोिी ाा त्या िरम्यान रनिकनावस आले आवे , वे खरे आवे काय,

(२) असल्यास, वािेच्या खाींबाच्या तारा त्
ु ू न खाली पडल्या वोत्या ा या ताराींमध्ये वाद्यत
ु
प्रााव सुरु वोता आणि वािेचा ध का लागून िोघाींचा मत्ृ यू
गुन्वा नोंि कर्यात आला आवे , वे वी खरे आवे काय,

झाला असून याबाबत पोमिलसात

(३) असल्यास, मत
ृ ाींच्या कु्ुींतबयाींना कासनाने कोिती आिर्थवक मित केली
आवे , तसेच सींबिधत िोर्ी कमवचा-याींची चौककी करुन त्याींचेार
ाा कर्यात येत आवे ,

ाा कर्यात येत

पढ
ु े कोिती कारााई केली

(४) नसल्यास, वालींबाची कारिे काय आवे त ?
श्री. चांद्रशे र बावनिुळे (१४-०६-२०१८) : (१) वे खरे आवे.
(२) वे खरे आवे .

सिर घ्नेची नोंि फल्ि ग्रामीि पोलीस ठािे, जि.सातारा येर्थे झालेली आवे .
(३) सिर अपघातातील मत
ृ ाींच्या कु्ुींतबयाींना तात्का

मित प्रत्येकी रु.२०,०००/-प्रमािे एकूि

रु.४०,०००/-एाढी र कम िे ्यात आली आवे . तसेच मवावातरि कींपनीतफे प्रत्येकी रु.

४०,०००/- अकी एकूि रु. ८,००,०००/- एाढी नक
ु सान भरपाईची र कम मींिरू कर्यात आली
आवे . तर्थावप सिर र कमेचा धनािे क मत
ृ ाींच्या नातेााईकाींनी/ाारसिाराींनी जस्ाकार्यास
असमर्थवता िकववाली.

तसेच सकृतिकवनी िोर्ी आढ ू न आलेल्या सींबींिधत वाद्युत सवाय्यक याींना मवावातरि

कींपनीतील सेाा समाप्तीचा आिे क िे ्यात आला आवे.
(४) प्रश्न उद््ाात नावी.

___________

वा.स. ४३९ (16)
ऐरोली क्षे्र ातील महाववतरण िायाूलयाची दरु वस्था झाल्याबाबत
(२१)

९५०४० (०१-०१-२०१८).

श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली) :

सन्माननीय ऊिाू मां्र ी पुढील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) ऐरोली

्षणे्र ातील

मवावातरिच्या

कायावलयाची

अत्यींत

िरु ाास्र्था

झालेली

असून

कायावलयाच्या छताला लागलेल्या ग तीमु े मिभींती खराब झाल्या आवे त तसेच पािी ग तीमु े

अिधकारी कमवचारी याींना ्र ास वोत असन
ू कौचालायाचीवी िरु ास्र्था झालेली आवे , वे खरे आवे
काय,

(२) असल्यास,

कायावलयाची

िरु
ु स्ती

कर्याबाबत

मवावातरि

प्र व्यावार केला असूनवी मवावातरिने अद्याप कोितीवी

प्रकासनाकडे

नागररकाींनी

कायवाावी केलेली नावी, वे वी खरे

आवे काय,

(३) असल्यास, कासनाने याची चौककी केली आवे काय, त्यानस
ु ार कासनाने कायावलयाची
िरु
ु स्ती कर्याबाबत कोिती कायवाावी केली ाा कर्यात येत आवे ,
(४) नसल्यास, वालींबाची कारिे काय आवे त ?

श्री. चांद्रशे र बावनिुळे (१४-०६-२०१८) : (१) वे खरे आवे.

(२) ऐरोली ्षणे्र ात मवावातरिचे काखा कायावलय से ्र-१ ा से ्र-५ येर्थील काखा
कायावलयाच्या छताला ाॉ्र प्रूफीींगचे काम कर्यात आलेले आवे . तसेच काखा कायावलयाच्या

नूतनीकरिाच्या कामाकररता रनवािे द्ाारे दिनाींक २८.०३.२०१८ रोिी कीं्र ा्िारास कायाविेक
िे ्यात आले ा सींपूिव नत
ू नीकरिाची कामे पूिव कर्यात आलेली आवे त..
(३) प्रश्न उद््ाात नावी.
(४) प्रश्न उद््ाात नावी.

___________

राज्यातील महाववतरण, महापारे र्ण व महातनभमूतीमधील
िां्र ाटी िामगाराांना वेतन भमळाले नसल्याबाबत
(२२)

९७७३२ (२९-१२-२०१७).

डॉ.सतीश (अण्णासाहे ब) पाटील (एरां डोल), श्री.राहुल िगताप
(श्रीगोंदा), श्री.ियांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.अजित पवार (बारामती), श्री.वैभव वपचड (अिोले),
श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.अस्लम शे

(मालाड पजश्चम), श्री.हसन मुश्रीफ

(िागल), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.जितद्द्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.सांदीप नाईि
(ऐरोली), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापरू ), श्री.शामराव ऊफू बाळासाहेब पाटील (िराड उत्तर),
श्री.रािेश टोपे (घनसावांगी) :

सन्माननीय ऊिाू मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील मवावातरि, मवापारे र्ि ा मवारनमिमवतीमधील कीं्र ा्ी कामगाराींनी दिलेल्या
रनाेिनातील कोिकोित्या माग्या कासनाने आतापयांत मान्य केल्या आवे त,
(२) तसेच

सिर

रतन्वी

कींपन्याकडे

कायवरत

असलेल्या

कीं्र ा्िाराींपैकी

कोिकोित्या

कीं्र ा्िाराींनी ककती कीं्र ा्ी कमवचाऱ्याींचे ाेतन अिा केलेले नावी त्याची कारिे काय आवे त
तसेच एकूि ककती मदवन्याचे ाेतन अिा कर्यात आलेले नावी,
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(३) असल्यास, कामगाराींचे ाेतन अिा न करिाऱ्या कोिकोित्या कीं्र ा्िाराींचा ठे का रद्द
कर्यात आला आवे ा केव्वा तसेच त्याींना का या यािीत ्ाक्यात आले आवे काय ?
श्री. चांद्रशे र बावनिुळे (१५-०६-२०१८) : (१) कीं्र ा्ी कामगाराींच्या माग्याींच्या अनर्
ु ींगाने
श्री.रानडे,

तत्कालीन

कायवकारी

सींचालक

(मा.सीं),

मवारनमिमवती

याींच्या

अध्य्षणतेखालील

समिमतीचा अवााल कासनाच्या वाचाराधीन आवे . तसेच, समान काम समान ाेतन या कीं्र ा्ी
कामगाराींच्या मागिीच्या अनुर्ींगाने सींचालक (वात्त) म.रा.वा.मीं. सू्र धारी कींपनी मयाव, याींच्या
अध्य्षणतेखाली समिमतीचे कामकाि सरु
ु असन
ू सिर समिमतीचा अवााल कासनास अियाप सािर
झालेला नावी. रनाेिनातील इतर माग्या कींपन्याींच्या स्तराार वाचाराधीन आवे त.

(२) मवारनमिमवती कींपनीतील साव कीं्र ा्िाराींच्या अिधनस्त काम कर्याऱ्या साव कीं्र ा्ी
कामगाराींचे ाेतन कायियानुसार ाे े ार िमा केले िाते. त्यामु े कीं्र ा्िाराींकडे कायवरत कीं्र ा्ी

कामगाराींचे कुठल्यावी मदवन्याचे ाेतन र्थककत रवात नावी. मवापारे र्ि कींपनीतील कायवरत
बावयस््र ोत कामगाराींचे मावे डडसेंबर, २०१७ अखेर पयांतचे ाेतन अिा कर्यात आलेले आवे .

तसेच, मवावातरि अींतगवत ्षणे्र ीय कायावलयाींनी मावे ् ्ोबर ा नोव्वें बर,२०१७ पयांतचे कीं्र ा्ी
कामगाराींचे ाेतन अिा केलेले आवे. कीं्र ा्िाराने मावे ् ्ोबर,२०१७ पासून कीं्र ा्ी कामगाराींचे
ाेतन अिा केलेले नसल्यामु े मवावातरिच्या मालेगाींा मींड

कायावलयाने सिर एिन्सीचे

काम बींि केले आवे.

(३) मवावातरिच्या बारामती पररमींड ातील मे. अजित लेबसव ॲ्ड मिस युररद् सवावसेस या
कीं्र ा्िारास का या यािीत ्ाक्यात आले आवे. तसेच, मवावातरिच्या ठािे मींड
अवमिनगर मींड
आवे .

ा

या कायावलयाींनी कीं्र ा्िाराींस का या यािीत ्ाक्याची प्रकिया सुरु केली
___________

महाववतरणच्या भाांडुप झोन अांतगूत ददवा, मुांब्रा, िळवा या ववभागात
ददवसा ८ ते १० तास भारतनयम िरण्यात येत असल्याबाबत

(२३)

९७९४३ (२९-१२-२०१७).

श्री.सभ
ु ार् भोईर (िल्याण ग्रामीण) :

सन्माननीय ऊिाू

मां्र ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मवावातरिच्या भाींडुप झोन अींतगवत दिाा, मुींब्रा, क ाा या वाभागात दिासा ८ ते १० तास
भाररनयम कर्यात येत असल्यामु े नागररकाींनी मवावातरिाच्या कायावलयाार मोचाव काढला वोता,
वे खरे आवे काय,

(२) असल्यास, दिाा, की , िे साई या वाभागात ाारीं ाार ाीिपुराठा खींडडत वो्याच्या घ्ना घडत
आवे त, वे वी खरे आवे काय,

(३) असल्यास, ाीिपरु ाठा सरु ीत कर्यासाठी तसेच भाररनयमन कमी कर्यासाठी कासनाने
कोित्या उपाययोिना केल्या आवे त ाा कर्यात येत आवे त,
(४) नसल्यास, वालींबाची कारिे काय आवे त ?
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श्री. चांद्रशे र बावनिुळे (११-०६-२०१८) : (१) वे खरे आवे.
ाीि

रनमिमवती

केंद्राना

को काच्या

उपलब्धतेत

ा

पुराठयामध्ये

येत

असलेल्या

अडचिीमु े मावे ् ्ोबर, २०१७ मध्ये दिनाींक ३,४,५,६ ा ७ रोिी, मा. ाीि रनयामक
आयोगाने ठरवालेल्या रनकर्ानस
ु ार मवावातरिमाफवत तात्परु ते भाररनयमन कर्यात आले
वोते.

(२) वे खरे आवे .
िे साई वाभाग येर्थील

भाररनयमाव्यरतरर त

ाीिपुराठा सुर ीत आवे . परीं तु कावी ाे ा

भाररनयमनामु े बींि असलेली ाीिाादवनी पा
व त चालू केल्यानींतर, ाीि ाादवनी अरतभारीत
ू ा
वोऊन दिाा ा की

येर्थील ाीि पुराठा खींडडत झाल्याच्या घ्ना घडल्या आवे त.

(३) ाीि पुराठा सुर ीत कर्यासाठी अरतभारीत ाीिाादवन्याींारील भार कमी कर्यासाठी
वया वाभागात केंद्र पुरस्कृत वावाध योिनाींतगवत अरतरर त ाीिाादवन्या ्ाकून कायावजन्ात
कर्यात आल्या आवे त ा कावी कामे प्रगतीपर्थाार आवे त.

मवावातरिकडून, ाीि उपलब्धता ााढवा्यासाठी ाीिरनमिमवती कींपन्याींना सच
ू ना िे ि,े

सींचाचे िरु
ु स्ती ा िे खभालीचे ाे ाप्र क बिलिे, केंद्रीय ाा्ा ा पॉार ए सेंिमधून अरतरर त

ाीि वाकत घेि,े लघुकालीन रनवािा प्रकामिकत करुन त्याद्ाारे ाीि खरे िी करिे इत्यािी
उपाययोिना कर्यात आल्या आवे त.
(४) प्रश्न उद््ाात नावी.
___________
पालघर जिल्हयातील िव्हार प्रिल्पातील आश्रमशाळाांमध्ये एिा
वर्ाूत सात ववद्यार्थयाांचा मत्ह यू झाल्याबाबत

(२४) ९८६७९ (२९-१२-२०१७).

श्री.शाांताराम मोरे (भभवांडी ग्रामीण) :

सन्माननीय आददवासी

वविास मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) पालघर जिल्वयातील िव्वार प्रकल्पातील आश्रमका ाींमध्ये एका ार्ावत सात वाद्यार्थयाांचा
मत्ृ यू झाल्याचे मावे ्गस््, २०१७ मध्ये ाा त्या िरम्यान रनिकवनास आले, वे खरे आवे
काय,

(२) असल्यास, या प्रकरिी कासनाने चौककी केली आवे काय, त्यात काय आढ ू न आले,
(३) असल्यास, चौककीनुसार पुढे िोर्ीींार कोिती कारााई केली ाा कर्यात येत आवे ,
(४) नसल्यास, वालींबाची कारिे काय आवे त ?

श्री. ववष्ट्णु सवरा (१२-०६-२०१८) : (१) त्यातील ९ वाद्यार्थयाांचा मत्ृ यू वा पालकाींच्या ताब्यात

असताना झालेला आवे ा १ वाद्यार्थयाांचा मत्ृ यू वा आश्रमका े च्या आााराबावे र ग फास
घेतल्याने झाला आवे .

(२) सिर वाद्यार्थी मत्ृ यू चौककी कर्यासाठी डॉ.सभ
ु ार् साीं ू खे समिमतीच्या मिकफारकीनुसार ा

आदिाासी वाकास वाभाग, कासन रनिवय दि.२८.१२.२०१६ नुसार खालीलप्रमािे समिमत्या
स्र्थापन कर्याींत आलेल्या आवे त :-
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(अ) आपत्कामिलन आढााा ग्
(ब) ाैद्यकीय सामाजिक आढााा ग्
(क) जिल्वािधकारी याींचे अध्य्षणतेखाली ्र ैमामिसक आढााा ग्.
त्यानस
ु ार, वाद्यार्थी मत्ृ यच
ू ी चौककी वावाध समिमत्यामाफवत कर्याींत आली आवे ा

त्याार उपाययोिना केली िाते.

सिर प्रकरिी प्रकासनातील कोिीवी िोर्ी आढ लेले नावी.

(३) प्रश्न उद््ाात नावी.
(४) प्रश्न उद््ाात नावी.
___________
इचलिरां िी (जि.िोल्हापूर) येथे तनयाूत सुववधा िद्द्र सुरू िरण्याबाबत
(२५)

९८८७७

(०६-०१-२०१८).

श्री.सुरेश

हाळवणिर

(इचलिरां िी) :

सन्माननीय

वस््र ोद्योग मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) कोल्वापूर जिल्हयातील इचलकरीं िी पररसरात ास््र ोद्योग आणि इतर पूरक उद्योगाींचे िा े

असून यादठकािी मोठया प्रमािात रनयावत्षणम उत्पािन वोत असल्याने यादठकािी अिधकृत

कासनमान्य रनयावत सवु ाधा केंद्र (Export Facilitation Center) सरू
ु करााे, अकी मागिी

स्र्थारनक लोकप्ररतरनधीींनी मा.सवकार, पिन ा ास््र ोद्योग मीं्र ी याींच्याकडे मावे माचव, २०१७
मध्ये ाा त्या िरम्यान केली आवे , वे खरे आवे काय,
(२) असल्यास, याबाबत कासनाने कोिती कायवाावी केली ाा कर्यात येत आवे ,
(३) नसल्यास, वालींबाची कारिे काय आवे त ?
श्री. सुभार् दे शमु

(१२-०६-२०१८) : (१) वे खरे आवे .

(२) The Director General of Foreign Trade, New Delhi याींना इचलकरीं िी येर्थे
D.G.F.T. चे कायावलय सुरु कर्याच्या अनुर्ींगाने दि.१९.४.२०१७ च्या प्र ान्ाये वानींती
कर्यात आली आवे .

(३) प्रश्न उद््ाात नावी.
___________
अमरावती जिल्हयातील आददवासी वविास ववभागाच्या एिाही वसतीगह
ह ात
सीसीटीव्ही िॅमेऱ्याची व्यवस्था नसल्याबाबत

(२६)

९९८८० (२९-१२-२०१७).

अॅड.यशोमती िािूर (ततवसा) :

सन्माननीय आददवासी

वविास मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अमरााती जिल्वयातील आदिाासी वाकास वाभागाच्या १८ ासतीगव
ृ ाींमध्ये सुमारे ३ विार
मुले आणि मुली ाास्तव्याला असूनवी एकावी ासतीगव
ृ ात सीसी्ीव्वी कॅमे-याची व्यास्र्था
नसल्याने या मुला-मुलीींच्या सुर्षणेचा प्रश्न उपजस्र्थत झाला असल्याचे मावे सप््ें बर, २०१७
मध्ये ाा त्या िरम्यान रनिकवनास आले आवे , वे खरे आवे काय,
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(२) असल्यास, त्यामु े येर्थे गींभीर घ्ना घड्याची क यता असल्याने कासनाने रनधीची

तरतूि करुन येर्थील साव ासतीगव
ृ ात सीसी्ीव्वी बसवा्याबाबत कोिती कायवाावी केली ाा
कर्यात येत आवे ,

(३) नसल्यास, वालींबाची कारिे काय आवे त ?
श्री. ववष्ट्णु सवरा (१४-०६-२०१८) : (१) अमरााती जिल्वयातील १८ ासरतगव
ृ ात सीसी्ीव्वी
कॅमेऱ्याची व्यास्र्था नावी वे खरे आवे .

(२) सिर ासतीगव
ृ ाींच्या सरु ्षणेसाठी कीं्र ा्ी पध्ितीने चौकीिाराींची रनयु ती कर्यात आलेली

आवे . तसेच सीसी्ीव्वी घे्याबाबतची कायवाावी अपर आयु त, अमरााती याींच्या स्तराारुन
सुरु आवे .

(३) प्रश्न उद््ाात नावी.
___________
मौिे शेलगाांव िाहागीर (ता.धच ली, जि.बुलडाणा) गावामध्ये ववदयुत पुरविा
िरण्यासािी वापरण्यात येणारे ववद्युत पोल व तारा िीणू झाल्याबाबत

(२७)

१०२०७६ (०१-०१-२०१८).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.राहुल बोंद्रे (धच ली) :

सन्माननीय ऊिाू मां्र ी पुढील

(१) मौिे केलगाींा िावागीर (ता.िचखली, जि.बुलडािा) गााामध्ये वाियुत पुराठा कर्यासाठी

ाापर्यात येिारे वाियुत पोल, तारा िीिव झालेल्या असून त्यामु े अपघाताची क यता
असल्याने

तात्का

िरू
ु स्ती

कर्यासाठी स्र्थारनक

लोकप्ररतरनधीींनी

अिध्षणक

अमिभयींता,

मवावातरि, बुलढािा याींना मावे सप््ें बर, २०१७ मध्ये रनाेिन दिले आवे , वे खरे आवे काय,

(२) असल्यास, उ त रनाेिनाच्या अनुर्ींगाने कासनाने कोिती कायवाावी केली ाा कर्यात येत
आवे ,

(३) नसल्यास, वालींबाची कारिे काय आवे त ?
श्री. चांद्रशे र बावनिुळे (१२-०६-२०१८) : (१) सवाय्यक अमिभयींता, िचखली क्षणास दिनाींक

२२.०९.२०१७ रोिी ग्रामपींचायत केलगाींा िवाँगीर येर्थील समस्त गााकरी याींच्याकडून रनाेिन
प्राप्त झाले आवे .

(२) मौिे केलगाींा िावागीर मध्ये अजस्तत्ाात असलेली वाद्यत
ाादवनी िीिव नसन
ु
ू
ताींत्र कदृषट्या स्षणम ा सुजस्र्थतीत आवे.
तार

(conductor)

लूि

असल्यामु े

मा्र  सिर गााात लघुिाब ाादवनीचे गा ा (स्पॅन) चे
कॉ्

सकी्

वोत

असल्याचे

रनिकवनास

आले.

त्याअनुर्ींगाने सिर गााातील लघुिाब ाादवनीचे ४ गा ा (स्पॅन) च्या सैल तारा दिनाींक
२९.९.२०१७ रोिी व्याजस्र्थत ओढ्यात आल्या ा
आलेले आवे त.
गााातील ३ मिसींगल फेि २५

आाश्यक रतर्थे स्पेससव सध्
ु िा बसवा्यात

के.व्वी.ए रोदव्र ाींचे में्ेनन्सचे काम दिनाींक २९.०९.२०१७

रोिी कर्यात आलेले असून नाीन केबल आणि कक्कॅ् बसवा्यात आलेले आवे त.
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३३/११ के.व्वी. उपकेंद्र एकलारा येर्थून एकलारा ते केलगाींा गााासाठी ११ के.व्वी. स्ातीं्र 

गााठाि वाद्युत ाादवनी, ३ फेि ५ ाायर लघुिाब वाद्युत ाादवनी ा १०० के.व्वी.ए. चे
गााठाि रोदव्र  इत्यािी कामे पीं. दिनिया

उपाध्याय ग्राम ज्योती योिनेअत
ीं गवत समावाष्

आवे त. कीं्र ा्िारास कायाविेक िे ्यात आले असून सिर कामे प्रगतीपर्थाार आवे त.
(३) प्रश्न उद््ाात नावी.

___________
भशरपूर (जि.वाभशम) येथील ववद्यार्थयाांला िायाूलयािडून वेळेवर िात वैधता पडताळणी
प्रमाणप्र  न भमळाल्याने झालेले शैक्षझणि नुिसान

(२८)

१०२१७८ (०६-०१-२०१८).

श्री.अभमत झनि (ररसोड) :

सन्माननीय सामाजिि न्याय

मां्र ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) मिकरपूर (जि.ाामिकम) येर्थील िात ाैधता पडता िी कायावलयाकडून ाे े ार प्रमािप्र  न

मिम ाल्याने दिलीप वाश्ाींभर याींच्या पाल्यास मवावाियालयामध्ये प्राेकापासन
ू ाींिचत रवााे
लागले असल्याचे मावे िन
ू , २०१७ मध्ये ाा त्या िरम्यान रनिकवनास आले, वे खरे आवे काय,
(२) असल्यास, िात ाैधता प्रमािप्र  ाे े ार सािर केले असताींना िे खील केा

स्ाा्षणरी

कर्याला अिधकाऱ्याींनी वालींब लााल्यामु े या वाद्यार्थयाांचे भवातव्य अींधारात सापडले आवे ,
वे वी खरे आवे काय,

(३) असल्यास, यासींिभावत कासनाने चौककी करुन सींबींिधत िोर्ी अिधकाऱ्याींार कोिती
कारााई केली ाा कर्यात येत आवे ,
(४) नसल्यास, वालींबाची कारिे काय आवे त ?
श्री. राििुमार बडोले (०६-०६-२०१८) : (१) वे खरे नावी.
(२)

श्री.आदित्य

दिलीप

वाश्ाींभर,

वाद्यार्थी,

मिकरपूर

याींनी

िात

ाैधता

प्रमािप्र 

मिम िेबाबतचा प्रास्ता ााकीम समिमतीकडे दि.०५/१२/२०१६ रोिी सािर केला वोता. सिर
प्रास्ता

अपुऱ्या

कागिप्र ाींमु े

्र ु्ीमध्ये

आल्यामु े

अिविारास

्र ु्ी

पूिव

कर्यासाठी

क वा्यात आले. ्र ु्ीची पूतत
व ा करून घेऊन समिमतीने िात ाैधता प्रमािप्र  मिम िेबाबतचा
प्रस्ताा दि.२२/०५/२०१७ रोिी ाैध करून सिर िात ाैधता प्रमािप्र  घेऊन िािेबाबत
सींबींिधताला

सींिेक

िे ्यात

आला.

प्रस्ताा

धारकाचे

ाडील

श्री.दिलीप

दि.२७/०७/२०१७ रोिी सिर िात ाैधता प्रमािप्र  प्राप्त करून घेतले.
(३) प्रश्न उद््ाात नावी.
(४) प्रश्न उद््ाात नावी.
___________

वाश्ाींभर

याींनी
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इगतपुरी (जि.नाभशि) कक्रडा प्रबोधधनी िाांबळगाांव (जि.पालघर)
येथे सुरु िरण्यात येत असल्याबाबत

(२९) १०६६५२ (०४-०४-२०१८).

श्री.छगन भुिबळ (येवला) : सन्माननीय आददवासी वविास

मां्र ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) इगतपुरी (जि.नामिकक) येर्थे ि िा िाची साधने ा तज्ञ प्रमिक्षणकाींची उपलब्धता नसल्याचे
कारि िे ान
ू इगतपरु ी किडा प्रबोिधनी काींब गाींा (जि.पालघर) येर्थे सरु
ु कर्यात येिार
आवे , वे खरे आवे काय,

(२) असल्यास, यास नामिकक जिल्हयातील लोकप्ररतरनधीींनी मावे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वारोध
केला असून इगतपुरी किडा प्रबोिधनीच्या बाींधकामासाठी अर्थवसक
ीं ल्पीय तरतूि करून वे काम

सुरु कर्याची मागिी नामिकक जिल्हयातील लोकप्ररतरनधीींनी दिनाींक ५ डडसेंबर, २०१७ रोिी
ाा त्या सम
े डे केलेली आवे , वे वी खरे आवे काय,
ु ारास मा आदिाासी वाकास मीं्र ी याींचक

(३) असल्यास, या मागिीच्या अनुर्ींगाने कासनाने चौककी केली आवे काय, त्यानस
ु ार दिनाींक

२९ मे, २०१४ रोिी प्रकासकीय मान्यता दिलेल्या सिर प्रबोिधनीचे इगतपुरी येर्थे बाींधकाम सुरु
कर्याकररता कासनाने कोिती कायवाावी

केली ाा कर्यात येत आवे ,

(४) नसल्यास, वालींबाची कारिे काय आवे त ?
श्री. ववष्ट्णु सवरा (१७-०६-२०१८) : (१) वे खरे नावी.
(२) वे खरे आवे .

(३) ा (४) इगतपुरी (जि.नामिकक) येर्थे िीडा प्रबोिधनीच्या बाींधकामाकररता अर्थवसक
ीं ल्पीय
तरति
ू केली नसल्याने सिर िीडा प्रबोिधनी सरू
ु कर्यात आलेली नावी.

सद्यजस्र्थतीत आदिाासी वाभागाच्या चार अपर आयु त कायावलयाींतगवत एक याप्रमािे

चार िीडा प्रबोिधनी सूरू कर्याचा वाभागाचा मानस आवे . त्यानुर्ग
ीं ाने काींब गाा, जि.पालघर
येर्थील िीडा प्रबोिधनीबाबत कायवाावी प्रगतीपार्थार आवे . याव्यरतरर त इगतपुरी, जि.नामिकक

येर्थे िीडा प्रबोिधनीचे बाींधकाम सरू
ू कर्याच्या दृष्ीने अींिािप्र क तयार करुन त्याारील खचव
वाधानमींड ाच्या रनिकवनास आिलेनींतर रनवािा प्रिीया सूरू कर्यात येिार आवे.
___________

राज्यातील महादे व िोळी समािाच्या नागररिाांचा आददवासी प्रवगाूत समावेश िरण्याबाबत
(३०)

१०७१५८ (२८-११-२०१७).

श्रीमती सांध्यादे वी दे साई-िुपेिर (चांदगड), श्री.ियांत पाटील

(इस्लामपरू ), श्री.हसन मश्र
ु ीफ (िागल), श्रीमती सम
ु न पाटील (तासगाव - िविे महाांिाळ) :
सन्माननीय आददवासी वविास मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील मवािे ा को ी समािाच्या नागररकाींचा आदिाासी प्रागावत समााेक कर्याची
बाब सन १९८५ पासून प्रलींतबत आवे , वे खरे आवे काय,

(२) असल्यास, सिर समािाच्या नागररकाींचा आदिाासी प्रागावमध्ये समााेक कर्याबाबत
कासनाने कोिती कायवाावी केली ाा कर्यात येत आवे,
(३) नसल्यास, वालींबाची कारिे काय आवे त ?

वा.स. ४३९ (23)
श्री. ववष्ट्णु सवरा (०७-०६-२०१८) : (१) ा (२) भारतीय सींवाधानाच्या अनुच्छे ि ३४२ खालील
मवाराषर राज्यातील ्षणे्र ासींबींधात दि.०६ सप््ें बर,१९५० रोिीच्या राषरपतीींच्या पदवल्या आिे कात

आणि त्यानींतर मवाराषर राज्याच्या बाबतीत सींसिे ने ाे ोाे ी सध
ु ारिा केलेल्या अनुसूिचत
िमातीच्या याद्या सिु चबध्ि केलेल्या आवे त. त्यामध्ये को ी मवािे ा िमातीची नोंि आवे .
मवाराषर राज्याच्या अनस
ु ूिचत िमातीच्या यािीतील को ी मवािे ा िमातीस अनुसूिचत
िमातीचे लाभ अनुज्ञेय आवे .
(३) प्रश्न उद््ाात नावी.

___________
मौिे अघई (ता.शहापूर, जि.िाणे) येथील शासिीय िन्याशाळे स
आश्रमशाळे चा दिाू भमळणेबाबत

(३१)

१०७२९४ (०४-०४-२०१८).

श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर), श्री.अजित पवार (बारामती),

श्री.ियांत पाटील (इस्लामपरू ), श्री.शभशिाांत भशांदे (िोरे गाव), श्री.जितद्द्र आव्हाड (मांब्र
ु ा िळवा),
श्री.वैभव वपचड

(अिोले),

श्री.दत्ता्र य

भरणे

(इांदापूर),

श्री.राहुल िगताप
सन्माननीय आददवासी वविास मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(श्रीगोंदा) :

(१) मौिे अघई (ता.कवापूर, जि.ठािे) येर्थील कासकीय कन्याका े स आश्रमका े चा ििाव

िे ्याची मागिी मा.आदिाासी वाकास मीं्र ी याींचक
े डे स्र्थारनक लोकप्ररतरनधीींनी दिनाींक २४
िुलै, २०१७ रोिी ाा त्या सुमारास केली आवे, वे खरे आवे काय,

(२) असल्यास, उ त मागिीच्या अनुर्ींगाने कासनाने कोिती कायवाावी केली ाा कर्यात येत
आवे ,

(३) नसल्यास, वालींबाची कारिे काय आवे त ?
श्री. ववष्ट्णु सवरा (१२-०६-२०१८) : (१) ा (२) वोय. वे खरे आवे .

कासकीय माध्यमिमक आश्रमका ा, अघई, ता.कवापरू , जि.ठािे या का े करीता िमीन

प्राप्त असून ती वाभागाच्या नााे आवे . सिर का े करीता नाीन मुलाीं/मल
ु ीींचे ासरतगव
ृ ाचे
बाींधकाम

पूिव झालेले

आवे . कालेय

इमारतीचे

बाींधकाम

प्रगतीपर्थाार आवे .

कासकीय

आश्रमका ा, अघई, ता.कवापूर, जि.ठािे येर्थे ागवखोल्या, ग्रींर्थालय, प्रयोगका ा, कायावलय,

मिक्षणकिालन, किडाींगि, सींगिक क्षण, मुबलक पािी, वाद्युत व्यास्र्था, पुरेसे कौचालय ा
स्नानगव
ृ , मिसकरुम, कमवचारी, रनाास व्यास्र्था इत्यािी सोयीसवु ाधा उपलब्ध आवे त. कासकीय

माध्यमिमक आश्रमका ा, अघई, ता.कवापूर, जि.ठािे पररसरात जिल्वा पररर्िे च्या इ.७ ाी

पयांतच्या का ा असल्याने, तसेच वा पररसर आदिाासी उपयोिना ्षणे्र  (TSP) असल्याने
अनुसूिचत िमातीच्या वाद्यार्थीनीींची सींख्या खूप मोठया प्रमािाार असल्याने सिर कासकीय
आश्रमका ा अघई, ता.कवापरू , जि.ठािे या आश्रमका े चे कासकीय कन्या आश्रमका े त रुपाींतर
वो्याबाबत आयु तस्तराार कायवाावी सुरु आवे.
(३) प्रश्न उद््ाात नावी.

___________

वा.स. ४३९ (24)
राज्यातील महाववतरण अभभयांत्याांनी राज्यव्यापी आांदोलन िेले असल्याबाबत
(३२)

१०८३६४

(०४-०४-२०१८).

श्री.सांिय

िेळिर

(िाणे),

श्री.ददलीप

वळसे-पाटील

(आांबेगाव), श्री.ियांत पाटील (इस्लामपरू ), श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापरू ),
श्री.शभशिाांत भशांदे (िोरे गाव) : सन्माननीय ऊिाू मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील मवावातरि अमिभयींत्याींनी मावे डडसेंबर, २०१७ च्या रतस-या आठाड्यात ाा त्या
सुमारास राज्यव्यापी आींिोलन केले असल्याचे रनिकवनास आले आवे , वे खरे आवे काय,

(२) असल्यास, याबाबत सब्डडवने् इींजिरनअसव असोमिसएकन (एसईए) या सींघ्नेतफे ाे ोाे ी
प्रकासनाला प्र व्यावार करुनवी प्रकासनाने िखल घेतली नावी, वे वी खरे आवे काय,

(३) असल्यास, उ त सींघ्नेने केलेल्या माग्याींच्या अनुर्ींगाने कासनाने अद्यापपयांत कोिती
कायवाावी केली ाा कर्यात येत आवे ,

(४) नसल्यास, वालींबाची कारिे काय आवे त ?
श्री. चांद्रशे र बावनिुळे (१५-०६-२०१८) : (१) वोय, वे खरे आवे .

(२) वे खरे नावी. सब्डडवने् इींजिरनअसव असोमिसएकनच्या माग्याींबाबत मवावातरि कींपनीचे
अध्य्षण ा व्यास्र्थापकीय सींचालक आणि सींचालक (सींचलन) याींच्या स्तराार सींघ्ना
प्ररतरनधीींसोबत ाे ोाे ी चचाव कर्यात आली आवे .
(३) ा (४) सब्डडवने् इींजिरनअसव असोमिसएकनच्या पिािधकाऱ्याींसोबत दि. १२.०१.२०१८ रोिी
सींघ्नेच्या माग्याींबाबत अध्य्षण ा व्यास्र्थापकीय सींचालक, मवावातरि कींपनी याींच्या
स्तराार सवास्तर चचाव झाली. सिर चचेत कावी प्रश्न रनकाली काढ्यात आले ा बैठकीत
झालेल्या रनिवयाींनुसार कावी प्रलींतबत प्रश्नाींार कायवाावी सुरु आवे . सिर बैठकीत सींघ्नेच्या
माग्याींार सकारात्मक रनिवय वोऊन कावी प्रश्न रनकाली रनघाल्याने सब्डडवने् इींजिरनअसव
असोमिसएकनने त्याींचे पुढील प्रस्तावात आींिोलन स्र्थिगत केले.
___________

शसनाच्या िात पडताळणी ववभागात िमूचारी सांख्या अपुरी
(३३)

असल्यामळ
ु े प्रिरणे प्रलांबबत असल्याबाबत

१०९४६७ (०४-०४-२०१८).

श्री.गोवधून शमाू (अिोला पजश्चम) :

सन्माननीय

आददवासी वविास मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कासनाच्या िात पडता िी वाभागात कमवचा-याींची सींख्या अपरु ी असल्यामु े राज्यातील
आदिाासीींच्या ४७ िातीींची

सुमारे १२ लाखाींची िात पडता िी प्रकरिे प्रलींतबत असल्याचे

मावे डडसेंबर, २०१७ मध्ये ाा त्यािरम्यान रनिकवनास आले आवे , वे खरे आवे काय,

(२) असल्यास, त्यामु े लाभार्थयाांना मिकषयात्ृ ती, कासकीय योिना, मिक्षणि, ाैधता प्रकरिे,
घरकुल योिना आिी कासकीय लाभाींपासन
ू ाींिचत रवााे लागत आवे ,

वे वी खरे आवे काय,

(३) असल्यास, सिर प्रकरिी िात पडता िी वाभागात रर त कमवचारी पिाींची भरती
कर्याबाबत तसेच िात पडता िी प्रकरिे रनकाली काढ्याबाबत कासनाने कोिती कायवाावी
केली ाा कर्यात येत आवे ,
(४) नसल्यास, वालींबाची कारिे काय आवे त ?

वा.स. ४३९ (25)
श्री. ववष्ट्णु सवरा (११-०६-२०१८) : (१) अींकत: खरे आवे .

८ अनुसुचीत िमाती प्रमािप्र  तपासिी समिमत्याींचे माचव, २०१८ अखेर एकूि २९७ पिे

मींिूर असुन त्यापैकी २२५ पिे भर्यात आलेली आवे . तसेच माचव, २०१८ अखेर ३०८२४
प्रकरिे समिमत्याकडे प्रलींतबत आवेत.
(२) वे खरे नावी.
(३) सर सेाेने तसेच पिोन्नतीव्िारे रर त पिे भर्याची कायवाावी सुरु आवे .
(४) प्रश्न उद््ाात नावी.

___________
राज्यातील सांिय गाांधी तनराधार योिनेच्या लाभार्थयाांच्या माभसि अनुदानात वाढ िरण्याबाबत
(३४)

१०९८१० (१८-०४-२०१८).

अॅड.भीमराव धोंडे (आष्ट्टी), श्री.सांतोर् दानवे (भोिरदन),

श्री.सुतनल भशांदे (वरळी), श्री.वैभव वपचड (अिोले) :
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय सामाजिि न्याय मां्र ी पुढील

(१) राज्यातील सींिय गाींधी रनराधार योिनेच्या लाभार्थयाांच्या मामिसक अनुिानात ााढ
कर्याबाबतचा प्रस्ताा कासनाच्या वाचाराधीन आवे , वे खरे आवे काय,

(२) असल्यास, सिर प्रस्ताााच्या अनुर्ींगाने रनधीची तरतूि कर्याबाबत कासनाने कोिती
कायवाावी केली ाा कर्यात येत आवे ,

(३) नसल्यास, वालींबाची कारिे काय आवे त ?
श्री. राििुमार बडोले (१३-०६-२०१८) : (१), (२) ा (३) लाभार्थयाांच्या अनुिानात ााढ कर्याची
बाब कासनस्तराार वाचाराधीन आवे .

___________
मांगळवेढा (ता.जि.सोलापूर) येथे आददवासी िोळी समािाने
ववववध मागण्याांसािी मोचे िाढल्याबाबत

(३५)

११००६६ (१८-०४-२०१८).

श्री.भारत भालिे (पांढरपूर) :

सन्माननीय आददवासी

वविास मां्र ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मींग ाेढा (ता.जि.सोलापूर) येर्थे आदिाासी को ी समािाने वावाध माग्याींसाठी प्राींत
अिधकारी कार्ावलय, मींग ाेढा येर्थे मोचे काढले असल्याचे दिनाींक १ िानेाारी, २०१८ रोिी ाा
त्या िरम्यान रनिव कनास आले आवे , वे खरे आवे काय,
(२) असल्यास, को ी समािाने िातीच्या िाखल्यासाठी पदवल्या ्प्यात २० ते २५ प्रकरिे सेतू
कायावलयात सािर केली वोती

परीं तू सिर साव प्रकरिे एकाच तारखेला एकसमान, कारिे िे ाुन

प्राींत कार्ावलयाकडून फे्ा ्यात आली असन
ु अिविाराला प्रत्य्षण म्वििे माींड्याची सींधी
नाकारल्याचे रनिव कनास आले आवे , वे वी खरे आवे काय,

वा.स. ४३९ (26)
(३) असल्यास, उपरो त प्रकरिी कासनाने चौककी केली आवे काय, त्यात काय रनिकवनास
आले, त्यानुसार को ी समािाच्या माग्या मान्य कर्याबाबत कासनाने कोिती कायवाावी
केली ाा कर्यात येत आवे ,

(४) नसल्यास, वालींबाची कारिे काय आवे त ?
श्री. ववष्ट्णु सवरा (०७-०६-२०१८) : (१), (२) ा (३) मींग ाेढा तालु यातील को ी समािाने

मोचाव काढून उपवाभागीय अिधकारी कायावलय, मींग ाेढा याींच्याकडे दि.०१.०१.२०१८ रोिी
रनाेिन दिले आवे वे खरे आवे .
उपवाभागीय

अिधकारी

कायावलय,

मींग ाेढा

याींच्याकडे

को ी

मवािे ा

अनुसूिचत

िमातीचे िाखले मिम ्यासाठी २० अिव सेतु/ मवा ई सेाा माफवत प्राप्त झाले वोते. अिविार
याींच्याकडून आाश्यक ते पुरााे सािर न केल्याने अिविार याींचे अनुसूिचत िमातीचे िाखला
मिम ्याबाबत मागिी अिव नाकार्यात आले. सिर आिे कावारुध्ि अिविार याींनी अवपल
िाखल केले नावीत.

रनाेिनातील िातीच्या िाखल्याच्या मागिीच्या अनुर्ींगाने सेतू कायावलयामध्ये अनुसूिचत

िमातीच्या िाखल्याबाबत अिविार याींच्याकडून आाश्यक त्या कागिप्र ाींसव अिव िाखल

केल्यानींतर सींबींिधताींचे कायिे कीर पुरााे तपासून ा प्रकरिाींची कवारनका करून मागिी केलेल्या

अनस
ु िू चत िमातीच्या िाखल्याींबाबत योग्य तो रनिवय घे्यात येईल असे उपवाभागीय
अिधकारी कायावलय मींग ाेढा याींच्याकडून दि.०७.०२.२०१८ रोिी आदिाासी को ी समाि कृती
सींघ्ना, मींग ाेढा याींना क वा्यात आले आवे .
(४) प्रश्न उद््ाात नावी.
___________
गत वर्ाूच्या हां गामात नाफेडने िेलेल्या तूर

रे दीत मोठ्या प्रमाणात

झालेल्या गैरव्यवहाराची चौिशी िरण्याबाबत

(३६)

११०१४१

ववलासराव दे शमु

(२१-०४-२०१८).

श्री.प्रतापराव

पाटील

धच लीिर

(लोहा),

श्री.अभमत

(लातूर शहर), श्री.राधािहष्ट्ण वव -े पाटील (भशडी), श्री.बाळासाहे ब थोरात

(सांगमनेर), प्रा.वर्ाू गायिवाड (धारावी), अॅड.यशोमती िािूर (ततवसा), िुमारी प्रझणती भशांदे
(सोलापूर शहर मध्य), श्री.नसीम
शे

ान (चाांददवली), श्री.अभमन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.अस्लम

(मालाड पजश्चम), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.वविय

वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), डॉ.सांतोर् टारफे (िळमनुरी) :
खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय पणन मां्र ी पुढील गोष्ीींचा

(१) लातूर येर्थे गत ार्ी तूर खरे िी केंद्राार लाखो ज ाीं्ल तूर खरे िी केली िात असताना

त्यामध्ये ािनाच्या बाबतीत गैरव्यावार केला िात असल्याने त्याचा भूिांड केतकऱ्याींना बसत
असल्याचे रनिकवनास आले आवे वोते, वे खरे आवे काय,

(२) असल्यास, तूर खरे िी केंद्राारील गैरव्यावारासींिभावत कासनाने चौककी पूिव केली आवे
काय,

वा.स. ४३९ (27)
(३) असल्यास, यातील िोर्ीींार कासनाने कोिती कारााई केली ाा कर्यात येत आवे ,
(४) नसल्यास, वालींबाची कारिे काय आवे त ?
श्री. सभ
ु ार् दे शमु

(०८-०६-२०१८) : (१) ा (२) नावी.

नाफेडच्या रनकर्ानुसार बारिानाचे ािन ५८० गॅम इतके आवे .खरे िी केंद्राार एकूि

ािन ५० ककलो ा बारिानाचे ािन ५८० गॅम गव
ृ ीत धरुन एका पोत्यामध्ये ५०.५८० ककलो

एाढे तूरीचे माप करुन घे्यात आले आवे. यापे्षणा िास्त ािनाने केतकऱ्याींची तूर घे्यात
आल्याबाबत अर्थाा गैरव्यावार झाल्याबाबत जिल्वा पिन अिधकारी याींच्या कायावलयामध्ये
तिार प्राप्त नावी.
(३) ा (४) प्रश्न उद््ाात नावी.

___________

राज्यातील वस््र ोद्योग क्षे्र ाचा सवाांधगण वविास िरण्यासािी अजस्तत्वातील
उद्योग घटिाांना सोयी सवलती दे ण्याबाबत
(३७)

१११३१५ (२०-०४-२०१८).

श्री.ददलीप

वळसे-पाटील

श्री.अभमन पटे ल (मांब
ु ादे वी), श्री.अजित पवार (बारामती),

(आांबेगाव),

श्री.ियांत

पाटील

(इस्लामपूर),

श्री.शभशिाांत

भशांदे

(िोरे गाव), श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर), श्री.दत्ता्र य भरणे (इांदापूर),
श्रीमती सुमन पाटील (तासगाव - िविे महाांिाळ) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय वस््र ोद्योग मां्र ी पुढील

(१) राज्यातील ास््र ोद्योग ्षणे्र ाचा सााांिगि वाकास कर्यासाठी अजस्तत्ाातील उद्योग
घ्काींना सोयी सालती िे ्याबरोबरच राज्यात कापूस ते गारमें् अकी उत्पािन साख ी

रनमावि कर्यासाठी श्री.सुरेक व ािकर याींच्या अध्य्षणतेखाली एक सिस्यीय समिमती स्र्थापन
कर्यात आली आवे , वे खरे आवे काय,

(२) असल्यास, सिर समिमतीने याबाबतचा अवााल मावे िानेाारी, २०१५ मध्ये ाा त्या
िरम्यान मा.मुख्यमीं्र ी याींना सािर केला आवे , वे खरे आवे काय,

(३) असल्यास, सिर अवााल सािर करुन तीन ार्े वोऊनवी अींमलबिाािी कर्यात आली
नावी, वे खरे आवे काय,
(४) असल्यास, याची कारिे काय आवे त ा उ त प्रकरिी अद्यापपयांत कासनाने कोिती
कायवाावी केली ाा कर्यात येत आवे ,
(५) नसल्यास, वालींबाची कारिे काय आवे त ?
श्री. सुभार् दे शमु

(३१-०५-२०१८) : (१) ा (२) वोय,

(३), (४) ा (५) राज्य कासनाने ास््र ोद्योग ्षणे्र ाच्या ााढीसाठी उपाययोिना सुचवा्यासाठी

दिनाींक १३ नेाव्वें बर २०१४ च्या कासन रनिवयाींन्ाये श्री. सरु े क व ािकर, वाधान सभा सिस्य,
याींच्या अध्य्षणतेखाली समिमती स्र्थापन केली वोती. सिर समिमतीच्या सुचना तसेच राज्यातील
ास्रोद्योगाच्या वाकासासाठी वावाध गरिा वाचारात घेऊन कासनाने सावसमााेकक असे
मवाराषर राज्याचे नवान ास्रोद्योग धोरि २०१८-२३ दि. १५/०२/२०१८ रोिी िावीर केले आवे .
___________

वा.स. ४३९ (28)
मुांबईमधील ववक्रोळी पूवू येथील मे. गोल्ड िॉईन फॅभमली बार अॅण्ड रे स्टॉरन्टला
ववभागाने ददलेला परवाना रद्द िरण्याबाबत

(३८)

१११६१० (१८-०४-२०१८).

श्री.सुतनल राऊत (ववक्रोळी) :

सन्माननीय राज्य उत्पादन

शल्
ु ि मां्र ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मुींबईमधील वािो ी पूाव येर्थील नागररकाींचा वाकेर्तः मदवलाींचा मे. गोल्ड कॉईन फॅमिमली
बार अॅ्ड रे स््ॉरन््ला मोठया प्रमािात वारोध असल्याने सिर बार अॅ्ड रे स््ॉरन््ला
उत्पािन

कुल्क

वाभागाने

दिलेला

एफएल-३

परााना

रद्द

कर्याची

मागिी

राज्य

स्र्थारनक

लोकप्ररतरनधीींनी केली असल्याची बाब दिनाींक २६ डडसेंबर, २०१७ रोिी ाा त्या िरम्यान
रनिकवनास आली आवे , वे खरे आवे काय,
(२) असल्यास, या मागिीच्या अनुर्ींगाने कासनाने चौककी केली आवे काय, त्यानस
ु ार दिलेला
परााना रद्द कर्याबाबत कासनाने कोिती कायवाावी केली ाा कर्यात येत आवे ,
(३) नसल्यास, वालींबाची कारिे काय आवे त ?
श्री. चांद्रशे र बावनिुळे (०४-०६-२०१८) : (१) वोय, वे खरे आवे ,

तर्थापी सिर आस्र्थापनेस एफएल-३ अनज्ञ
ु प्ती प्रत्य्षण प्रिान कर्यात आली नव्वती.

(२) राज्य उत्पािन कुल्क वाभागाने अनुज्ञप्ती मींिूर केलेली नावी. सवायक आयु त, एस ााडव,
बव
ृ न्मुींबई मवानगरपामिलका याींनी त्याींचे प्र  ि.ACS/६९१/MOH दिनाींक २३.०१.२०१८ अन्ाये

सिर आस्र्थापनेचे अजग्नकमक वाभागाचे ना वरकत प्रमािप्र  रद्द केल्याचे क वाले असून,
अग्नीकमक वाभागाचे ना वरकत प्रमािप्र  रद्द केल्यामु े खाद्यगवृ अनुज्ञप्ती रद्द केली आवे .
त्यामु े एफएल-३ अनज्ञ
ु प्ती िे ्याचा प्रश्न उद््ाात नावी.
(३) प्रश्न उद््ाात नावी.

___________
राज्यातील गोवारी समािाला आददवासी घोवर्त िरून अनस
ु धू चत
िमातीच्या सवलती दे ण्याच्या प्रस्तावाबाबत

(३९)

१११९३९ (१८-०४-२०१८).

डॉ.अतनल बोंडे (मोशी) :

सन्माननीय आददवासी वविास

मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यातील गोाारी समािाला आदिाासी घोवर्त करून अनस
ु ूिचत िमातीच्या सालती
िे ्याचा प्रस्ताा कासनाकडे प्रलींतबत आवे, वे खरे आवे काय,

(२) असल्यास, दिनाींक २३ नोव्वें बर, १९९४ रोिी नागपूर येर्थे गोाारी समािाच्या मोचावत ११४
गोाारी नागररकाींच्या मागिीसाठी कवीि झाले असतानावी अद्यापपयांत या सींिभावत रनिवय न
वो्याची कारिे काय आवे त,
(३) असल्यास, कासनाने या सींिभावत तातडीने रनिवय घ्यााा ा गोाारी समािाला अनुसूिचत

िमातीच्या सालती द्याव्यात अकी मागिी लोकप्ररतरनधीींनी मा.मुख्यमीं्र ी याींचेकडे दिनाींक ८
िानेाारी, २०१८ रोिी ाा त्या सम
ु ारास केली आवे, वे वी खरे आवे काय,

वा.स. ४३९ (29)
(४) असल्यास, कासनाने या सींिभावत अद्यापपयांत कोिती

कायवाावी केली ाा कर्यात येत

आवे ,
(५) नसल्यास, वालींबाची कारिे काय आवे त ?
श्री. ववष्ट्णु सवरा (२९-०५-२०१८) : (१), (२), (३) ा (४) राज्यातील अनस
ु ूिचत िमातीच्या

यािीतील Gond Gowari या नोंिीऐािी Gowari अकी िरू
ु स्ती करून गोाारी समािाचा
अनुसूिचत िमातीमध्ये समााेक कर्याबाबत कासनास वावाध स्तराारून माग्या प्राप्त

झाल्या आवे त त्या अनर्
ु ींगाने गोाारी समािाचा सींकोधनात्मक अ्यासाचे ( सींकोधन/ साे्षणि)
काम ्ा्ा इजन्स्््यू् ्फ सोकल सायन्सेस,मुींबई या स्ाायत्त सींस्र्थेकडून कर्यास
कासनाने दि.०८.१२.२०१७ च्या ज्ञापनान्ाये मान्यता दिली आवे. ्ा्ा इजन्स््ट्यू् ्फ सोकल

सायन्सेस, मुींबई याींचेकडून सींकोधनात्मक अ्यासाचा अवााल प्राप्त झाल्यानींतर पुढील
कायवाावी अपेक्ष्षणत आवे .

(५) प्रश्न उद््ाात नावी
___________
रक्ताचे नाते सांबांधातील िात वैधता प्रमाणप्र ाच्या आधारे िुटुांबातील
व्यजक्तांना िात प्रमाणप्र जिात वैधता प्रमाणप्र  दे ण्याबाबत

(४०)

१११९६४ (१९-०४-२०१८).

श्री.चांद्रिाांत सोनवणे (चोपडा) :

सन्माननीय आददवासी

वविास मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) र ताचे नाते सींबींधातील िात ाैधता प्रमािप्र ाच्या आधारे कु्ुींबातील व्यज तींना िात
प्रमािप्र /िात ाैधता प्रमािप्र  िे ्याबाबतच्या रनयम २००३ मध्ये सुधारिा कर्यासाठी
मिकफारस कर्याकरीता कासनाने मींत्र मींड
(२) असल्यास, सिर मींत्र मींड

उपसमिमती गठीत केली आवे , वे खरे आवे काय,

उपसमिमतीने याबाबत कासनास सुधारिा सुचवा्याचा अवााल

एका मदवन्यात सािर करााा असे रनिे क दिले आवे त, वे वी खरे आवे काय,
(३) असल्यास, मींत्र मींड

उपसमिमती गठीत कर्याची कारिे काय आवे त ा र तनाते

सींबींधातील िात ाैधता प्रमािप्र ासाठी ज्या सुधारिा कर्यात येिार आवे त त्यात अनुसुिचत
िमाती प्रागावचावी समााेक कर्यात आला आवे काय,
(४) असल्यास, मीं्र ीमींड

उपसमिमती गठीत करुन एक मदवन्याचा कालााधी उल्ून गेला

असन
ू समिमतीचा अवााल कासनास सािर केला आवे काय,
(५)

असल्यास,

उपसमिमतीच्या

अवाालातील

सुधारिाींचे

स्ारुप

काय

आवे

ा

याबाबत

अींमलबिाािी कर्याबाबत कासनाने कोिती कायवाावी केली ाा कर्यात येत आवे ,
नसल्यास, वालींबाची कारिे काय आवे त ?
श्री. ववष्ट्णु सवरा (०७-०६-२०१८) : (१) ा (२) वोय.

(३) (४) ा (५) “मवाराषर अनस
ु ूिचत िाती, अनुसूिचत िमाती, वामु त िाती, भ् या
िमाती, इतर मागासागव ा वाकेर् मागास प्रागव िातीचे प्रमािप्र  (िे ्याचे ा त्याच्या

वा.स. ४३९ (30)
पडता िीचे

वारनयमन)

अिधरनयम

२०००

आदिाासी वाकास वाभागाने अनस
ु ूिचत

लागू

केलेला

आवे .

सिर

अिधरनयमाींतगवत

िमातीसाठी “मवाराषर अनुसूिचत िमातीचे प्रमािप्र 

(िे ्याचे ा त्याच्या पडता िीचे वारनयमन) रनयम, २००३ तयार केलेले आवे त. तसेच
सामाजिक न्याय वाभागाने उावररत मागासागीय प्रागावसाठी “ मवाराषर अनस
ु िू चत िाती,
वामु त िाती, भ् या िमाती, इतर मागासागव ा वाकेर् मागास प्रागव (िातीचे प्रमािप्र 
िे ्याचे ा त्याच्या पडता िीचे वारनयमन ) रनयम, २०१२ तयार केलेले आवे त.

सामाजिक न्याय वाभागाच्या रनयम २०१२ मधील रनयमाींमध्ये सुधारिा कर्यासाठी

मींत्र मींड ाने मान्यता दिली आवे. सिर सध
ु ारिा वया अनस
ु िू चत िमाती कररता रनयम २००३
साठी लागू नावी.

सामाजिक न्याय वाभागाच्या धतीार, अनुसूिचत िमातीसाठी िातीचे प्रमािप्र  /ाैधता

प्रमािप्र  िे िेवार्यक रनयमाींनावी सिर सध
ु ारिा लागू कर्याबाबत अमिभप्राय िे ्यासाठी
मींत्र मींड

आदिाासी

उपसमिमती नेम्याचा रनिवय मींत्र मींड ाने घेतला आवे . त्यानुर्ींगाने कासन रनिवय,
वाकास

वाभाग,

अध्य्षणतेखाली मींत्र मींड

दिनाींक

१५.११.२०१७

अन्ाये

मा.मीं्र ी

(मवसल
ू )

याींच्या

उपसमिमती गठीत कर्यात आलेली आवे . त्यानुर्ींगाने मीं्र ीमींड

उपसमिमतीची पदवली बैठक दि. २८.११.२०१७ रोिी सींपन्न झाली. तद्नींतर िस
ु री बैठक
दि.१८.०४.२०१८ रोिी सींपन्न झाली आवे.

___________
चोपडा व यावल (जि.िळगाव) तालुक्यासािी िमी उदद्दष्ट्ट िरववण्यात आल्याने शबरी
आददवासी घरिुल योिनेपासून अनेि लाभाथी िुटूांबे वांधचत राहणार असल्याबाबत

(४१)

१११९६५ (१८-०४-२०१८).

श्री.चांद्रिाांत सोनवणे (चोपडा) :

सन्माननीय आददवासी

वविास मां्र ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) ि गाींा जिल्हयातील चोपडा तालु यातील कबरी आदिाासी घरकुल योिनेचे सन २०१७-

१८ मध्ये २०३ ा यााल तालु यासाठी १४३ उदद्दष् वोते, परीं तू सन २०१७-१८ या आिर्थवक
ार्ावत चोपडा तालु यासाठी १०५ इतके आणि यााल तालु यासाठी केा

७४ इतके उदद्दष्

ठरवा्यात आल्याने मोठ्या प्रमािात आदिाासी कु्ूींबे घरकुलापासन
ू ाींिचत राविार आवे त, वे
खरे आवे काय,

(२) असल्यास, सन २०१७-१८ या ार्ावचे चोपडा ा यााल तालु यासाठी घरकुलाींचे उदद्दष् कमी
कर्याची कारिे काय आवे त,

(३) असल्यास, चोपडा ा यााल वे आदिाासी

बवुल तालुके असल्याने या तालु याींचे उदद्दष्
ााढवा्यात यााे अकी मागिी स्र्थारनक लोकप्ररतरनधीींनी ाारीं ाार कासनाकडे केली असन
ू
त्याबाबत कासनाने कोिती कायवाावी केली ाा कर्यात येत आवे ,

(४) नसल्यास, वालींबाची कारिे काय आवे त ा त्यानर्
ु ींगाने अींमलबिाािीची सद्यःजस्र्थती
काय आवे ?

वा.स. ४३९ (31)
श्री. ववष्ट्णु सवरा (२९-०५-२०१८) : (१) कासन प्र  दि. १ िून,२०१७ अन्ाये कबरी आदिाासी
घरकुल

योिनेअींतगवत

जिल्वयाकरीता

६०३

घरकुल

घरकुलाींचे

बाींधकामासाठी
उदद्दष्

सन

आदिाासी

२०१७-१८

लोकसींख्या

या

ार्ावकरीता

वाचारात

घेाून

ि गाींा

रनजश्चत

ठरवा्यात आले वोते. तर्थावप, लोकसींख्येच्या रनकर्ाऐािी सामाजिक, आिर्थवक ा िनगिना
(SECC)-२०११ नुसार कासन प्र  दि.५.८.२०१७ अन्ाये ि गाींा जिल्वयाकरीता ६५९ घरकुलाींचे
उदद्दष् रनजश्चत कर्यात आले. त्यामध्ये चोपडा तालु याकरीता १०५ ा यााल तालु याकरीता

७४ घरकुलाींचे उदद्दष् प्रकल्प अिधकारी, यााल याींनी रनधावररत केले. आदिाासी कु्ुींबाींना कबरी
आदिाासी घरकुल योिने व्यरतरर त अन्य योिनाींतन
ू वी घरकुले दिली िातात. सन २०१७१८मध्ये ि गाींा जिल्वयाकरीता प्रधानमीं्र ी आाास योिना ग्रामिमि अतींगत
व
अनस
ु ूिचत

िमातीचे ३३२१ ा पारधी वाकास कायविमाींतगवत घरकुल योिनेकरीता १०८ घरकुलाींचे उदद्दष्
रनजश्चत कर्यात आले आवे .

(२) ा (३) सामाजिक, आिर्थवक िात िनगिना २०११ च्या प्रार्थयम यािीतील लाभार्थयाांना
प्रधानमीं्र ी आाास योिना ग्रामिमि अतींगत
व
लाभ िे ्यात येत असल्याने, सिर प्रार्थम्य
यािीबावे रील परीं तु ज्याींचे ाावर्वक उत्पन्न रु.१.२० पयवत आवे , अश्या SECC-२०११ च्या डा्ा
नुसार उपलब्ध लाभार्थयाांना कबरी आदिाासी घरकुल योिनेंतगवत लाभ िे ्यासाठी ि गाा

जिल्हयाकरीता सन २०१७-१८, २०१८-१९, २०१९-२० या ार्ावकरीता अनुिमे ६५९,६५९,६५९ असे
३ ार्ाांकरीता

एकूि १९७७ घरकुलाींचे सध
ु ाररत उदद्दष् रनजश्चत कर्यात आले आवे . सन

२०१९-२० नींतर एकवी आदिाासी घरकुलावाना राविार नावी, असे रनयोजित आवे .
(४) प्रश्न उद््ाात नावी.

___________
िालना जिल््यातील शेतिऱ्याांना सोयाबीनच्या अनुदानाची वाढीव रक्िम भमळण्याबाबत
(४२)

११२३०१ (२३-०४-२०१८).

श्री.सुतनल भशांदे (वरळी) :
(१)

श्री.सांतोर् दानवे (भोिरदन), अॅड.भीमराव धोंडे (आष्ट्टी),

सन्माननीय पणन मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

िालना जिल्वयातील सोयाबीनच्या ााढीा प्ररतज ाीं्ल २०० रुपये अनुिानासाठी

२६

विार केतकऱ्याींनी अिव केले असन
ू त्यातील २२ विार २८९ केतकरी पा्र  ठरले तर ४ विार
१५३ केतकरी अपा्र  ठरल्याचे दिनाींक १० िानेाारी, २०१८ रोिी ाा त्या सुमारास रनिकवनास
आले आवे , वे खरे आवे काय,
(२)

असल्यास, सिर प्रकरिी कासनाकडून सोयाबीनच्या अनुिानासाठी बािार समिमतीला ६

को्ी ४ लाख ९३ विार इतकी र कम अनुिान पा्र  केतकऱ्याींना िे ्यात आली आवे , वे वी खरे
आवे काय,
(३)

असल्यास, उ त प्रकरिी कासनाने चौककी केली आवे काय, चौककीच्या अनुर्ींगाने बािार

समिमतीला प्राप्त झालेले ााढीा अनि
ु ान केतकऱ्याींना मिम ्याबाबत कासनाने कोिती कायवाावी
केली ाा कर्यात येत आवे ,

(४) नसल्यास, वालींबाची कारिे काय आवे त ?

वा.स. ४३९ (32)
श्री.

सुभार्

दे शमु

(०८-०६-२०१८)

: (१)

ा

(२)

सोयाबीन

अनुिानाच्या

मागिीसाठी

केतकऱ्याींकडून िालना जिल्हयातील पाच कृवर् उत्पन्न बािार समिमतीकडे २९६१० अिव प्राप्त
झाले वोते. त्या अिावपक
ै ी २४८७८ केतकरी पा्र  ठरले ा ४७३२ केतकरी अपा्र  ठरले.

िालना जिल्हयातील पाच कृवर् उत्पन्न बािार समिमतीमधील २४८७८ केतकऱ्याींना रुपये

६,७९,३२,४१९/- इतकी र कम अिा कर्यात आली आवे .
(३) ा (४) प्रश्न उद््ाात नावी.
___________
लातूर जिल््यातील शेतिऱ्याांचे सोयाबीन
(४३)

११२३५४ (२१-०४-२०१८).

रे दी िरुन थिीत रक्िम दे ण्याबाबत

श्री.ववनायिराव िाधव-पाटील (अहमदपूर), श्री.ओमप्रिाश

ऊफू बच्चू िडू (अचलपूर) : सन्माननीय पणन मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) लातूर जिल्हयात कासनाच्या सोयाबीन खरे िी केंद्राार ‘स््ार अॅग्री’ या कींपनीतफे ग्रेडर
रनयु त कर्यात आले आवे त, वे खरे आवे काय,

(२) असल्यास, जिल्हयातील आठ खरे िी केंद्राींार खरे िी कर्यात आलेल्या सोयाबीनचे सम
ु ारे
चार को्ी रुपये केतकऱ्याींना िे ्यात आलेले नावीत, वे खरे आवे काय,

(३) असल्यास, सुमारे ४२१ केतकऱ्याींचे चाींगले सोयाबीन वावाध कारिे िाखाून स््ार अॅग्री या
कींपनीचे ग्रेडर िािीापूाक
व ररिे ् करीत असल्याचे रनिकवनास आले आवे , वे खरे आवे काय,

(४) असल्यास, सिर प्रकरिी कासनाने चौककी केली आवे काय, चौककीत काय आढ ू न आले
ा

त्यानुर्ींगाने

केतकऱ्याींचे

साव सोयाबीन खरे िी

कर्यासींिभावत

तसेच

र्थकीत

र कम

केतकऱ्याींना तातडीने िे ्यासींिभावत तसेच स््ार ॲग्री कींपनी याींनी रनयु त केलेले ग्रेडर ा

कींपनीला काम िे िारे अिधकारी ा कमवचारी याींचेार कारााई कर्याबाबत कासनाने कोिती
कायवाावी केली ाा कर्यात येत आवे ,
(५) नसल्यास, वालींबाची कारिे काय आवे त ?
श्री. सुभार् दे शमु

(०८-०६-२०१८) : (१) वोय.

(२) नावी.

लातरू जिल्हयातील १० खरे िी केंद्राार २२११ केतकऱ्याींचे ३४४२९ ज ाीं्ल सोयाबीनची

खरे िी केली असून त्याबद्दल रुपये १०,५०,०८,४५०/- इतकी र कम सबएिीं्

सींस्र्थामाफवत

केतकऱ्याींच्या खात्यात ागव केली आवे .
(३) ा (४)

नाफेडने रनजश्चत केलेल्या रनकर्ानस
ु ार ग्रेडरकडून FAQ मालाची खरे िी केली

िाते. FAQ ििावचा नसलेला केतमाल खरे िी करता येत नावी. त्यामु े ग्रेडरकडून िािीापा
व
ु क
केतमाल नाकारला िात असल्याचे रनिकवनास आलेले नावी. तसेच यासींिभावत एकवी तिार
जिल्वा पिन अिधकारी याींच्या कायावलयाकडे प्राप्त झालेली नावी.
(५) प्रश्न उद््ाात नावी.
___________

वा.स. ४३९ (33)
महातनभमूती िांपनीच्या परळी, चांद्रपूर, भुसावळ, नाभशि, िोराडी,

ापर ेडा व पारस

येथील औजष्ट्णि वीि िद्द्राच्या थिबािीबाबत

(४४)

११२५५७ (०४-०४-२०१८).

श्री.योगेश (बापू) घोलप (दे वळाली) :

सन्माननीय ऊिाू

मां्र ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मवारनमिमवती कींपनीच्या पर ी, चींद्रपूर, भुसाा , नामिकक, कोराडी, खापरखेडा ा पारस
येर्थील औजषिक ाीि केंद्राींची पािी पट्टी, पन
व र्थापना खचव, करारनामा नत
ु स्
ु नीकरि आणि िीं ड
अकी सुमारे ५०० को्ीींची र्थकबाकी आवे , वे खरे आवे काय,

(२) असल्यास, सिर र्थकबाकी कासनाने माफ करााी अकी मागिी मवारनमिमवती कींपनीने
कासनाकडे केली आवे , वे वी खरे आवे काय,
(३) असल्यास, या मागिीार कासनाने कोिता रनिवय घेतला आवे ,
(४) अद्यापवी यासींिभावत कासनाने रनिवय घेतला नसल्यास त्याची कारिे काय आवे त ा
याबाबतची सद्यःजस्र्थती काय आवे ?
श्री. चांद्रशे र बावनिुळे (१२-०८-२०१८) : (१) वे खरे नावी.

सिर र कम वी पािीपट्टी र्थकबाकीची नसन
ू वावाध कारिास्ता आकारलेला िीं ड ा इतर

कुल्क िसे मिसींचन पुनस्
व र्थापना खचावची केलेली मागिी, करारनामा नुतनीकरि न केल्यामु े

िीं ड, प्रिर्
ू ि मींड ाचे गुिात्ता प्रमािप्र  ाे े ार सािर न केल्यामु े आकारलेला िीं ड,
करारनामा न केल्यामु े

स्ाामिमत्ा कुल्काार आकारलेला िीं ड, पा्याचा ाापर आरक्ष्षणत

पररमािापे्षणा कमी केल्यामु े आकारलेला िीं ड, भाग भाींडालीचा खचव दिल्यानींतरवी सालतीींचा

िर न लाािे, िास्तीचे पािी ाापर ा कालााधी सींभ्रम इत्यादि कारिाींमु े आकारलेली आवे .
मवारनमिमवती कींपनीकडून पा्याची िे यके रनयमिमतपिे भरली िात आवे त.
(२) वे खरे आवे .

(३) ा (४) मवारनमिमवती कींपनीच्या

पर ी, चींद्रपूर, भुसाा , नामिकक, कोराडी, खापरखेडा ा

पारस येर्थील पािीपट्टी पन
व र्थापना खचव, करारनामा नत
ु स्
ू नीकरि ा िीं डनीय र कम माफ
कर्याबाबतचा प्रस्ताा कासनाच्या वाचाराधीन आवे .
___________

मेहिर (जि.बुलढाणा) बस स्टॅं ड समोरील िे.ए.िैस्वाल याांचे दारूचे दि
ु ान बांद िरण्याबाबत
(४५)

११२९३७ (०७-०४-२०१८).

डॉ.सांिय रायमुलिर (मेहिर) :

सन्माननीय राज्य

उत्पादन शल्
ु ि मां्र ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मेवकर (जि.बल
ु ढािा) बस स््ॅं ड समोरील के.ए.िैस्ााल याींचे िारूचे िक
ु ान बींि कर्याबाबत
जिल्वािधकारी याींना मावे सप््ें बर, २०१७ मध्ये ाा त्या िरम्यान गााकऱ्याींच्या सहयाींचे रनाेिन
दिले वोते, वे खरे आवे काय,
(२) असल्यास, या रनाेिनानुसार कासनाने चौककी केली आवे काय, त्यात काय आढ ू न आले
ा तद्नुसार पुढे कोिती कारााई केली ाा कर्यात येत आवे ,
(३) नसल्यास, वालींबाची कारिे काय आवे त ?

वा.स. ४३९ (34)
श्री. चांद्रशे र बावनिुळे (०२-०६-२०१८) : (१) वोय. वे खरे आवे . मेवकर येर्थील के.ए. िैस्ााल

याींचे िारूचे िक
ु ान बींि कर्याबाबत श्री.ज्ञानेश्ार प्रल्वाि आव्वा े ा इतर रदवााश्याींचा

दि.७.९.२०१७ ा दि.२५.९.२०१७ रोिीचा तिार अिव जिल्वािधकारी, बुलडािा कायावलयास प्राप्त
झाला आवे .

(२) सिर तिार अिावच्या अनुर्ग
ीं ाने रनरी्षणक, राज्य उत्पािन कुल्क, िचखली याींनी चौककी
अवााल सािर केला आवे . मुख्यािधकारी, नगर पररर्ि,

मेवकर याींनी दि.११.१०.२०१७ ा

दि.५.१२.२०१७ च्या प्र ान्ाये सिर अनुज्ञप्ती वाकास आराखडयात १५ मी्र डी.पी. रोड
प्रस्तावात केलेल्या रस्त्याने बाधीत वोत नसल्याचे क वाले असन
ू नगर पररर्िे कडून सन

२००४ न.प. ठराा ि.९ नुसार सिर अनुज्ञप्तीस नावरकत प्रमािप्र  ा बाींधकाम अिधकृत
असल्याबाबतचा िाखला िे ्यात आला आवे. तर्थावप, प्राप्त तिारीच्या अनुर्ींगाने मुख्यािधकारी,

नगर पररर्ि, मेवकर याींनी दि.३०.१०.२०१७ रोिी सिर िागेच्या ताबे पाातीस स्र्थिगती दिली
आवे . यामु े अनुज्ञप्तीधारकाने मा.दिाािी न्यायालय, मेवकर येर्थे दिाािी िााा िाखल केला

आवे . मा.न्यायालयाचे िैसे र्थे चे आिे क असल्याने याप्रकरिी कोितीवी कायवाावी कर्यात
आलेली नावी. प्रकरि सद्य:जस्र्थतीत न्यायप्रवाषठ आवे .
(३) प्रश्न उद््ाात नावी.
___________
लातूर जिल््यातील शेतिऱ्याांच्या सोयाबीनचे पेमद्ट थकित असल्याबाबत
(४६)

११३१११ (२३-०४-२०१८).

वव े-पाटील

(भशडी),

श्री.अभमत ववलासराव दे शमु

श्री.बाळासाहे ब

थोरात

(सांगमनेर),

(लातूर शहर), श्री.राधािहष्ट्ण

प्रा.वर्ाू

गायिवाड

(धारावी),

अॅड.यशोमती िािूर (ततवसा), िुमारी प्रझणती भशांदे (सोलापूर शहर मध्य), श्री.नसीम
(चाांददवली), श्री.अभमन पटे ल (मांब
ु ादे वी), श्री.अस्लम शे

ान

(मालाड पजश्चम), श्री.िुणाल पाटील

(धुळे ग्रामीण), श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.वविय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), डॉ.सांतोर् टारफे
(िळमनुरी) : सन्माननीय पणन मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) लातूर जिल्हयातील १० वमीभाा खरे िी केंद्राार डडसेंबर अखेरपयांत ३३ विार ज ाीं्ल
सोयाबीनची खरे िी झाली असून २

विार ज ाीं्ल सोयाबीनचे पेमें् अद्याप झालेले नसून ५०

लाखाींचे पेमें् र्थककत असल्याचे रनिकवनास आले आवे , वे खरे आवे काय,

(२) असल्यास, त्यामु े केतकऱ्याींनी खरे िी केंद्राार पेमें्चे ाा्प कर्याबाबत वाचारिा केली

असता केतकऱ्याींना सींबींिधत अिधकाऱ्याींकडून योग्य ती उत्तरे दिली िात नसल्याचे रनिकवनास
आले आवे , वे वी खरे आवे काय,

(३) असल्यास, सिर प्रकरिी कासनाने चौककी केली आवे काय, चौककीच्या अनुर्ींगाने
केतकऱ्याींना पेमें् ाा्प कर्याबाबत तसेच सबींिधत अिधकाऱ्याींार कारााई कर्याबाबत
कासनाने कोिती कारााई केली ाा कर्यात येत आवे ,
(४) नसल्यास, वालींबाची कारिे काय आवे त ?
श्री. सुभार् दे शमु

(०८-०६-२०१८) : (१), (२) ा (३) नावी.

वा.स. ४३९ (35)

लातूर जिल्हयातील १० खरे िी केंद्राार

२२११ केतकऱ्याींची ३४,४२९ ज ाीं्ल सोयाबीन

खरे िी केली असून रुपये १०,५०,०८,४५०/- इतकी र कम सबएिीं् सींस्र्थामाफवत केतकऱ्याींच्या
खात्यात ागव केली आवे .

(४) प्रश्न उद््ाात नावी.
___________
ििूत (जि.रायगड) येथील शासिीय आददवासी वसततगह
ह ातील ववद्यार्थयाांना
तनिहष्ट्ट दिाूचे अन्न दे ण्यात येत असल्याबाबत

(४७)

११४४०९ (१८-०४-२०१८).

श्री.सभ
ु ार् उफू पांडडतशेि पाटील (अभलबाग) सन्माननीय

आददवासी वविास मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) किवत (जि.रायगड) येर्थील कासकीय आदिाासी ासरतगव
ृ ातील वाद्यार्थयाांना मिक े आणि
रनकृष् ििावचे अन्न िे ्यात येत आवे , वे खरे आवे काय,

(२) असल्यास, या कासकीय आदिाासी ासतीगव
ृ ाला स्ात:ची

इमारत नसल्याने कवरातील

एका िीिव इमारतीत ासतीगव
ु असन
ू त्याची िरु ास्र्था झाल्याने या वाद्यार्थयाांना
ृ सरू

तेर्थे

ाास्तव्य करिे ्र ासिायक झाले आवे , वे वी खरे आवे काय,
(३) असल्यास, याबाबत कासनाने चौककी केली आवे
ासतीगव
ृ ाला कासनाकडून स्ातीं्र  इमारत उभार्यास

काय, त्यानुसार या आदिाासी

िागा ा रनधी िे ्याबाबत ा रनकृष्

अन्न िे िा-या प्रकासनाार कारााई कर्याबाबत कासनाने कोिती कायवाावी केली ाा कर्यात
येत आवे ,
(४) नसल्यास, वालींबाची कारिे काय आवे त ?

श्री. ववष्ट्णु सवरा (१४-०६-२०१८) : (१) सन २०१७-१८ कररता किवत, जि.रायगड येर्थील
ासतीगव
ृ ातील

मल
ु ाींच्या

भोिनाकरीता

नेम्यात

आलेल्या

भोिन

परु ाठाधारकाने

दि.१३.१०.२०१७ रोिी ा त्या सुमारास ासतीगव
ृ ातील वाद्यार्थयाांना भोिन कमी िे ि,े चादवन
भोिन िे िे, चायरनि पिार्थव खाऊ घालिे, मिक े िेाि िे ि,े सब ठे केिार नेमिे अका
प्रकारच्या तिारी प्रकल्प अिधकारी, पेि, जि.रायगड याींच्याकडे प्राप्त झाल्या आवे त.

(२), (३) ा (४) सिर ासतीगव
ृ ासाठी साव सुवाधायु त आर.सी.सी. बाींधकामाची १८ रूम
असलेली प की नाीन इमारत दि.०१.१२.२०१७ पासन
ू भाडेतत्ााार घे्यात आली आवे . तसेच
सिर ासतीगव
ृ ाकरीता कासकीय इमारत बाींध्यासाठी िागा उपलब्ध करून िे ्याबाबत

जिल्वािधकारी, रायगड याींच्याकडे प्रकल्प अिधकारी, पेि याींनी प्रस्ताा सािर कर्यात आलेला
आवे . त्याचप्रमािे सींबींधीत भोिन पुराठािाराची अनामत र कम िप्त कर्यात आलेली
असन
ू त्या परु ाठािारकाचे नाा काळ्या यािीमध्ये समावाषठ कर्यात आलेले आवे.
___________

वा.स. ४३९ (36)

राज्यातील सा र िार ानदार ऊसाला मान्य िेलेला भाव
दे त नसल्याबाबत
(४८)

११५०६२

(१९-०४-२०१८).

श्री.अजित

पवार

(बारामती),

श्री.ददलीप वळसे-पाटील

(आांबेगाव), श्री.ियांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.शभशिाांत भशांदे (िोरे गाव), श्री.जितद्द्र आव्हाड

(मुांब्रा िळवा), श्री.रािेश टोपे (घनसावांगी), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.राहुल िगताप
(श्रीगोंदा), श्री.दत्ता्र य भरणे (इांदापूर), श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर),

श्री.सुरेश लाड (ििूत), श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), श्री.हनुमांत डोळस (माळभशरस), श्रीमती

सम
ु न पाटील (तासगाव - िविे महाांिाळ), श्री.प्रदीप नाईि (किनवट), श्री.सांिय िदम
(दापोली), डॉ.सतीश (अण्णासाहे ब) पाटील (एरां डोल), श्रीमती सांध्यादे वी दे साई-िुपेिर (चांदगड),

श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.शामराव ऊफू बाळासाहे ब पाटील (िराड उत्तर), श्री.राहुल मोटे
(पराांडा), श्री.पांिि भुिबळ (नाांदगाव), श्री.वविय भाांबळे (जिांतूर) :
सन्माननीय सहिार मां्र ी
पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यात साखरे चा भाा कमी असल्याचे िाखाून साखर कारखानिार ऊसाला मान्य केलेला

भाा िे ्यास दिरीं गाई करीत असन
ू कावी कारखान्याींची एफआरपी िे खील िे ता येत नसल्याचे
भुमिमका घेत असल्याचे रनिकवनास आल्याार मान्य केलेले िर न दिल्यास राज्यभर आींिोलन
कर्याचा इकारा ऊस उत्पािक सींघर्व समिमतीने दिला आवे , वे खरे आवे काय,
(२)

असल्यास, साखरे च्या भाााारुन ऊसाचा भाा ठरवा्याऐािी उसाच्या भाााारुन साखरे चा

भाा ठराााा, उसाला उत्पािन खचावार आधारीत ककमान समान पदवली उचल िे ्याचे धोरि
जस्ाकार्याचे सींिभावत समिमती स्र्थापना कर्याबाबत मा.मख्
ु यमीं्र ी ा मा.सवकार मीं्र ी याींच्या
उपजस्र्थतीत नागपूर येर्थे सींघर्व समिमती सोबत झालेल्या बैठकीत रनिवय घे्यात आला वोता, वे
वी खरे आवे काय,

(३) असल्यास, सिर प्रकरिी समिमती गठीत कर्यात आली आवे काय, असल्यास, सिर

समिमती केव्वा गठीत कर्यात आली आवे ा त्या समिमतीमध्ये सिस्य म्विन
ू कोिाची
रनयु ती कर्यात आली आवे ाा कर्यात येत आवे ,
(४) नसल्यास, वालींबाची कारिे काय आवे त ?
श्री. सुभार् दे शमु

(११-०६-२०१८) : (१) वोय.

(२) अींकत: खरे आवे.
याबाबत उच्चस्तरीय समिमती गठीत करिेची बाब कासन स्तराार वाचाराधीन आवे .
(३) सिर समिमती गठीत कर्याचे वाचाराधीन असल्याने उावररत उपप्रश्नाींची उत्तरे रनरीं क
आवे त.
(४) प्रश्न उद््ाात नावी.
___________

वा.स. ४३९ (37)
राज्यातील नवीन वस््र ोदयोग धोरणाबाबत
(४९)

११५१९२ (२३-०४-२०१८).

(चद् बूर) :

श्री.गणपतराव दे शमु

(साांगोले), श्री.प्रिाश फातपेिर

सन्माननीय वस््र ोद्योग मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील नाीन ास््र ोद्योग धोरि कासनाने दिनाींक ६ फेब्रुाारी, २०१८ रोिी िावीर केले
आवे , वे खरे आवे काय,

(२) असल्यास, सिर नाीन ास््र ोद्योग धोरिाची ाैमिकषट्ये काय आवे त,
(३) असल्यास, राज्यातील चालू असलेल्या सूतिगर्याींना इतर राज्याच्या तल
ु नेत वािेच्या िर

युरन्मागे २ ते ३ रुपये िास्त िर द्यााा लागत असल्यामु े राज्यातील चालू असलेल्या
सुतिगर्या अडचिीत आल्या आवे त, वे वी खरे आवे काय,

(४) असल्यास, सिर प्रकरिी कासनाने चौककी केली आवे काय, चौककीच्या अनुर्ींगाने
सूतिगर्याींना वािेच्या िरात सालत िे ्याच्या दृष्ीने कासनाने कोिती कायवाावी केली ाा
कर्यात येत आवे ,

(५) नसल्यास, वालींबाची कारिे काय आवे त ?
श्री. सभ
ु ार् दे शमु

(३१-०५-२०१८) : (१) मवाराषर राज्याचे नवान ास्रोद्योग धोरि २०१८-२३

दि. १५/०२/२०१८ रोिी िावीर झाले आवे .
(२) ास्रोद्योगाच्या साख ीमधील साव प्रिीया उद्योगाींार वाकेर् भर िे ऊन, तसेच राज्यात
उत्पादित वोिाऱ्या कापस
ू ,रे कीम, लोकर, अन्य अपारीं पारीक तींतूार ा माना रनमिमवत तींतूार
प्रकिया वोाून रोिगार रनमिमवती व्वााी या साठी राज्याचे नवान ास्रोद्योग धोरि २०१८-२३
िावीर कर्यात आले आवे .
(३) अींकत: खरे आवे.
(४) कासन रनिवय दिनाींक १५ फेब्रा
ु ारी, २०१८ अन्ाये िावीर केलेल्या “ास््र ोद्योग धोरि
२०१८-२०२३” मध्ये घेतलेल्या रनिवयानुसार राज्यातील सवकारी सत
ू िगर्याींना ाीििरात प्ररत
यरू न् रु. ३/- इतकी स्
ू तीन ार्ावकरीता िावीर कर्यात आली आवे .
(५) प्रश्न उद््ाात नावी.

___________

राज्यातील सा र िार ान्याांना परु े शा प्रमाणावर ऊस न भमळाल्याने
४० टक्िे सा र िार ाने बांद झाल्याबाबत

(५०)

११५७४२ (१९-०४-२०१८).

श्री.अस्लम शे

(मालाड पजश्चम), श्री.राधािहष्ट्ण वव -े पाटील

(भशडी), श्री.वविय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.अभमन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.अमर िाळे (आवी),
श्री.सुतनल िेदार (सावनेर), श्री.अभमत ववलासराव दे शमु

(लातूर शहर), श्री.आभसफ शे

(मालेगाांव मध्य), श्री.िालीदास िोळां बिर (वडाळा), श्रीमती तनमूला गाववत (इगतपूरी),
श्री.बाळासाहे ब

थोरात

(सांगमनेर),

डॉ.सांतोर्

(बुलढाणा), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर) :
करतील काय :-

टारफे

(िळमनरु ी),

श्री.हर्ूवधून

सपिाळ

सन्माननीय सहिार मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा

वा.स. ४३९ (38)
(१) राज्यातील साखर कारखान्याींना पुरेका प्रमािाार ऊस न मिम ाल्याने ४० ् के साखर
कारखाने बींि झाल्याचे मावे िानेाारी, २०१८ मध्ये ाा त्या िरम्यान रनिकवनास आले आवे , वे
खरे आवे काय,
(२) असल्यास, त्यामु े साखरे च्या उत्पािनात घ् वोिार आवे, वे वी खरे आवे काय,

(३) असल्यास, सिर प्रकरिी कासनाने कोिती कायवाावी केली ाा कर्यात येत आवे ,
(४) नसल्यास, वालींबाची कारिे काय आवे त ?
श्री. सभ
ु ार् दे शमु

(०८-०६-२०१८) : (१) नावी.

(२) नावी.

(३) प्रश्न उद््ाात नावी.
(४) प्रश्न उद््ाात नावी.
___________

ववधान भवन :

डॉ. अनांत िळसे

नागपूर.

प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.

__________________________________________________________________

मुद्रिपूाव साव प्रकिया मवाराषर वाधानमींड

सिचाालयाच्या सींगिक यीं्र िेार

मुद्रि: कासकीय मध्याती मुद्रिालय, नागपूर.

