
महाराष्ट्र विधानपररषद 
पाचिे अधधिेशन, २०१६ 
--------------------------------------------- 

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

सोमिार, ददनाांि ०५ डिसेंबर, २०१६ / अग्रहायण १४, १९३८ ( शिे ) 
  

(१) आददिासी वििास मांत्री 

 

 याांचे प्रभारी विभाग 

(२) उद्योग ि खननिमम मांत्री 
(३) ऊर्ाम, निीन ि निीिरणीय ऊर्ाम,     

राज्य उत्पादन शुल्ि मांत्री 
(४) सामाजर्ि न्याय आणण विशषे सहाय्य मांत्री 
(५) सहिार, पणन आणण िस्त्त्रोद्योग मांत्री 

 

------------------------------------- 

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ७२ 
------------------------------------- 

 

मुांबईतील मानखदुम येथील ‘द धचल्रन्स एि सोसायटी’  
या बालगहृात झालेले मतृ्य ू

(१) *  २३५४९   श्री.किरण पािसिर, अॅि.ननरांर्न िािखरे, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.हेमांत टिले : सन्माननीय सामाजर्ि न् याय मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईच्या परू्व उपनगरातील मानखरु्व येथील ‘र् चचल्ड्रन्स एड सोसाय्ी’ या 
बालगहृात ऑगस््-सप् े्ंबर या २ महहन्याींच्या कालार्धीत १ महहलेसह इतर     
५ मतीमींर् मुलाींचा मतृ्य ूझाल्ड्याची बाब माहे सप् े्ंबर-ऑक््ोबर, २०१६ मध्ये र्ा 
त्यार्रम्यान ननर्र्वनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) सर्रहू बालगहृात २८५ मुले र् १२५ मुलीींचा समारे्र् असून मुली र् मुलाींच्या 
ननर्ासाच्या जागेत पाणी गळती, अस्र्च्छ स्र्च्छतागहेृ, अपुरा औषधोपचार र् 
बालगहृातील गैरकारभारामुळे या मुलाींचा मतृ्य ू झाल्ड्याची र्क्यता व्यक्त 
करण्यात आली असून याप्रकरणी चौकर्ी करण्यात यार्ी अर्ा आर्याचे ननरे्र्न 
येथील कमवचारी सींघ्नेचे अध्यक्ष याींनी मा.मुख्यमींत्री र् मा.महहला र् बाल 
वर्कास मींत्री याींच्याकड े माहे ऑक््ोबर, २०१६ च्या पहहल्ड्या आठर्डयात हर्ले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) तसेच सर्र घ्नेनींतर बालगहृास मा.उपसभापती, वर्धानपररषर् याींचेसह 
अन्य लोकप्रनतननधीींनी प्रत्यक्ष भे् हर्ली, हे खरे आहे काय, 
(४) मा.मुख्यमींत्रयाींच्या अध्यक्षतेखाली र् मा.महहला बालवर्कास मींत्री उपाध्यक्ष 
असलेली गव्हननींग कमम्ी ननयुक्ती केली असताना मागील र्षावपासून      
(२०१५ पासून) या बालगहृाचा कारभार चालवर्ण्यासाठी यींत्रणाच स्थापन करण्यात 
आलेली नाही, हे खरे आहे काय, 
(५) असल्ड्यास, या प्रकरणाची र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय 
आढळून आले, त्यानुसार कोणती कारर्ाई करण्यात आली तसेच चचल्ड्रन्स होम 
या सींस्थेच्या अखत्यारीत मुींबईतील अन्य आठ बालगहृाींबाबत चौकर्ी करुन 
कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, नसल्ड्यास, वर्लींबाची कारणे काय 
आहेत ? 
 
श्री. रार्िुमार बिोले : (१) बहृन्मुींबई महानगरपामलकेच्या वर्वर्ध रुग्णालयाींमध्ये 
उपचारासाठी र्ाखल असताींना १ महहलेसह इतर ५ मतीमींर् मुलाींचा मतृ्य ूझालेला आहे. 
(२) सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्ड्याण, मुींबई उपनगर याींनी पाठवर्लेल्ड्या 
मतृ्यबूाबतच्या अहर्ालाप्रमाणे चौकर्ी करण्याकरीता आयुक्त, अपींग कल्ड्याण, 
पुणे याींनी आयकु्तालयातील अचधकाऱयाींची चौकर्ी सममती नेमली आहे.  
(३) होय. 
(४) हे खरे नाही. 
(५) या प्रकरणाची सखोल चौकर्ी करण्यासाठी आयुक्त, अपींग कल्ड्याण, पुणे 
याींनी आयकु्तालयातील अचधकाऱयाींची चौकर्ी सममती नेमली असून सर्र 
सममतीमार्व त चौकर्ीची कायवर्ाही सुरु आहे. 

----------------- 
महात्मा फुले र्न आरोग्य योर्नेंतगमत देण्यात येणाऱ्या िॉ. बाबासाहेब आांबेििर 

समार्भूषण पुरस्त्िारासाठी ननधी उपलब्ध िरून देण्याबाबत 

(२) *  २४८३२   श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांत टिले :   
सन्माननीय सामाजर्ि न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य र्ासनाच्या सामाजजक न्याय र् वर्र्षे सहाय्य वर्भागाच्या महात्मा 
रु्ले जन आरोग्य योजनेंतगवत डॉ. बाबासाहेब आींबेडकर समाजभूषण 
पुरस्कार रे्ण्याची घोषणा मा.मुख्यमींत्री याींनी हर्नाींक १८ ऑगस््, २०१६ रोजी र्ा 
त्यासुमारास केली असल्ड्याचे ननर्र्वनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्ड्यास, र्ासनाने राज्यात सामाजजक पररर्तवनाचे काम करणाऱ या 
समाजभूषण पुरस्कार प्राप्त सेर्ाभार्ी सींस्थाींची नारे् जाहीर केल्ड्यानुसार ननधी 
उपलब्ध करुन ककती व्यक्तीींना त्याचा लाभ हर्ला आहे, 
(३) नसल्ड्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. रार्िुमार बिोले : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर समाजभूषण पुरस्कार प्राप्त व्यक्तीींना महात्मा रु्ले 
जन आरोग्य योजनेचा लाभ रे्ण्याचा प्रस्तार् र्ासनाच्या वर्चाराधीन आहे. 
(३) प्रश्न उद् ार्त नाही. 

----------------- 
राज्यातील अनदुाननत आश्रमशाळाांना देण्यात येणाऱ्या  

परररक्षण-भोर्न अनुदानात िाढ िरण्याबाबत 

(३) *  २३५०८   िॉ.अपिूम दहरे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २००४९ ला ददनाांि   
२२ र्ुलै, २०१६ रोर्ी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभामत : सन्माननीय सामाजर्ि 
न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील अनुर्ाननत आश्रमर्ाळाींना रे्ण्यात येणाऱया परररक्षण-भोजन 
अनरु्ानात र्ाढ करण्यासाठी र्ासन ननणवय हर्नाींक १ माचव, २०१६ अन्र्ये 
मा.मुख्य सचचर् याींच्या अध्यक्षतेखाली अ्यास ग् स्थापन करण्याींचा ननणवय 
घेण्यात आला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ड्यास, मुख्य सचचर् याींच्या अध्यक्षतेखाली स्थावपत अ्यासग्ाने 
महागाई ननरे्र्ींकानुसार र् प्रत्यक्ष खचावर्र आधाररत परररक्षण-भोजन अनुर्ानात 
र्ाढ करण्याच्या अनुषींगाने कोणता ननणवय घेतला र्ा घेण्यात येत आहे, 
(३) असल्ड्यास, सर्रहु ननणवयाचे सर्वसाधारण स्र्रुप काय आहे र् प्रत्यक्ष खचावर्र 
आधाररत र्ाढीर् अनरु्ान केव्हापासून वर्तररत होणे अपेक्षक्षत आहे, 
(४) नसल्ड्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. रार्िुमार बिोले : (१) होय. 
(२), (३) र् (४) पररपोषण अनुर्ानात र्ाढ करण्याची बाब वर्चाराधीन आहे. 
 

----------------- 
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सामाजर्ि न्याय विभागाच्या अधधिाऱ्याांच्या हलगर्ीपणामुळे  
शशष्ट्यितृ्तीची रक्िम शशल्लि रादहल्याबाबत 

(४) *  २४३९१   आकिम .अनांत गािगीळ, श्री.रामहरी रुपनिर :  ताराांकित प्रश्न 
क्रमाांि १६०९६ ला ददनाांि १७ माचम, २०१६ रोर्ी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभामत : 
सन्माननीय सामाजर्ि न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  राज्यातील अनुसूचचत जातीच्या वर्दयार्थयाांना मर्षयर्तृ्तीची रक्कम १५ माचव 
पूर्ी ममळाली पाहहजे असे वर्त्त वर्भागाचे आरे्र् असतानाही सामाजजक न्याय 
वर्भागातील काही अचधकाऱ याींच्या हलगजीपणामुळे मर्षयर्तृ्तीची रुपये ७५० को्ी 
इतकी रक्कम वर्भागाकड ेमर्ल्ड्लक राहहली असल्ड्याचे माहे जून, २०१६ मध्ये र्ा 
त्यार्रम्यान ननर्र्वनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ड्यास, या प्रकरणी र्ासनाच्या आरे्र्ानूसार वर्त्त वर्भागाने तयार 
केलेल्ड्या चौकर्ीच्या अहर्ालात सामाजजक न्याय वर्भागाच्या अचधका-याींर्रही 
ठपका ठेर्ण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्ड्यास, या प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीचे ननषकषव 
काय आहेत र् तदनुषींगाने कोणती कारर्ाई केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्ड्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. रार्िुमार बिोले : (१) हे खरे नाही. 
(२) नाही. 
(३) र् (४) प्रश्न उद् ार्त नाही. 

----------------- 
राज्यात तसेच नागपूर शहरात महावितरण ि एस.एन.िी.एल. िां पनीच्या 

ग्राहिाांना र्ादा दराने देयिे अदा िरािी लागत असल्याबाबत 
(५) *२५४७९ श्री.शमतेश भाांगडिया : सन्माननीय ऊर्ाम मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात तसेच नागपूर र्हरात महावर्तरण र् एस.एन.डी.एल. ने वर्दयतु 
मी्र ररडीींग र् बबलीींग करीता खाजगी कीं पनी र्ा सींस्थेस कीं त्रा् हर्लेले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्ड्यास, ननयमानुसार प्रत्येक महहन्याच्या एका ननजश्चत तारखेला राहाहकाींचे 
वर्दयुत मी्र ररडीींग घेणे र् त्यानुसार बील रे्णे आर्श्यक असतानाीं सर्र 
कीं पन्या ननजश्चत तारीख उल्ून गेल्ड्यानींतर र्ोन ते चार हर्र्साींच्या र्रकाने 
वर्दयुत मी्रचे ररडीींग घेतात, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्ड्यास, मी्र ररडीींग ननजश्चत तारखेला न घेता वर्लींबाने घेतल्ड्यामुळे 
घरगुती राहाहकाींना महावर्तरणाने प्रनत महहन्याकरीता हर्लेल्ड्या प्रती यनुन् र्रापेक्षा 
जास्त र्राने रे्यक अर्ा करारे् लागत आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्ड्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्ड्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे खरे आहे. 
(२) र् (३) काही कारणास्तर् मी्र ररडीींग वर्लींबाने झाले तर, प्रथमत: राहाहकाचे 
प्रनत महहना र्ीज यनुन् काढून त्यार्र र्र सींरचनेप्रमाणे र्ीज र्र आकारला 
जातो. सध्या महावर्तरण प्रणालीमध्ये प्रत्यक्ष मी्र र्ाचन तारखा उपलब्ध 
नाहीत. महावर्तरणच्या र्ीज रे्यकार्र छापलेली मी्र र्ाचन तारीख ही 
पूर्वननयोजजत असते. 
(४) महावर्तरणमार्व त सर्व पररमींडळामध्ये मोबाईल ॲपदर्ारे मी्रर्ाचन सुरु 
केले आहे. यामुळे राहाहकाच्या मी्रर्ाचनाच्या प्रत्यक्ष तारखा तसेच राहाहकाचे 
अक्षाींर् र् रेखाींर् उपलब्ध होत आहेत. यानींतरच्या काळात राहाहकाचे प्रत्यक्ष मी्र 
र्ाचनाची तारीख र्ीज रे्यकार्र रे्णे र्क्य होईल. त्यानींतर राहाहकास प्रत्यक्ष र्ीज 
र्ापरानुसार र् मी्र र्ाचन तारखेनुसार आलेल्ड्या रे्यक कालार्धीचे रे्यक हर्ले 
जाईल. 
(५) प्रश्न उद् ार्त नाही. 

----------------- 
राज्यातील मागासिगीय मुलीांच्या िसनतगहृाांिर  
ननयशमत गहृपालाांची ननयकु्ती िरण्याबाबत 

(६) *  २४६२४   अॅि.र्यदेि गायििाि, श्री.किरण पािसिर, श्री.अननल भोसले, 
श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.सनतश चव्हाण, प्रा.अननल सोले, श्री.शमतेश 
भाांगडिया : सन्माननीय सामाजर्ि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर याींच्या १२५ व्या जयींती ननममत्ताने राज्यातील 
मागासर्गीय मुलीींच्या मर्क्षणासाठी सुरु करण्यात आलेल्ड्या ५० नर्ीन 
र्सनतगहृाींसाठी र्ासकीय इमारती, गहृपाल र् सुरक्षा रक्षक तसेच परू्ीच्या १६७ 
र्सनतगहृाींसाठी ननयममत गहृपाल र् सुरक्षा रक्षक नसल्ड्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१६ 
मध्ये र्ा त्यार्रम्यान ननर्र्वनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्ड्यास, उपरोक्त प्रमाणे नागपूर येथे २५० मुलीींचे तसेच राज्यातील 
प्रत्येक जजल्ड््यात मुलामुलीींचे १२५ स्र्तींत्र र्सनतगहृ उभारण्यात येणार आहेत, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्ड्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने काय कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्ड्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. रार्िुमार बिोले : (१) हे अींर्त: खरे आहे. 
     डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर याींच्या १२५ व्या जयींती र्षावच्या ननममत्ताने 
राज्यातील मागासर्गीय मुलीींसाठी ५० नर्ीन र्सनतगहेृ सुरु करण्यात आलेली 
आहेत. सर्र र्सनतगहृाींच्या र्ासकीय इमारतीींसाठी जागा सींपार्न करण्याचे काम 
सुरु असून तात्पुरत्या स्र्रुपात सर्र र्सनतगहेृ भाड्याच्या इमारतीत सुरु 
करण्यात आलेली आहेत. सर्र र्सनतगहृाींसाठी आर्श्यक गहृपाल र् इतर 
ननयममत पर्ाींना अींनतम मान्यता अदयाप ममळाली नसल्ड्याने सर्रहू परे् 
तात्पुरत्या स्र्रुपात कीं त्रा्ी पध्र्तीने भरण्यास मान्यता रे्ण्यात आली आहे. 
     मागासर्गीय वर्दयार्थयाांसाठी सुरु असलेल्ड्या जुन्या र्ासकीय 
र्सनतगहृाींपैकी काही र्सनतगहृाींतील गहृपालाची परे् ररक्त आहेत. तथावप, सर्र 
र्सनतगहृाींचा कायवभार नजीकच्या र्सनतगहृाींतील गहृपालाींकड ेसोपवर्ण्यात आला 
आहे.   
(२) याबाबत कोणताही ननणवय अदयाप घेण्यात आलेला नाही 
(३) प्रश्न उद् ार्त नाही. 
(४) प्रश्न उद् ार्त नाही 

----------------- 
 

बबिलपािा (ता.मोखािा, जर्.पालघर) गािात मूलभूत सुविधा  
उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

(७) *  २५३४३   अॅि.राहुल नािेिर, श्री.आनांद ठािूर, श्री.हेमांत टिले, 
श्री.ख्िार्ा बेग : सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) बबर्लपाडा (ता.मोखाडा, जज.पालघर) हे तालुक्यापासून ३० ते ३५ कक.मी. 
अींतरार्र असलेले आहर्र्ासी लोकर्स्तीचे गार् आरोग्य, र्ीज, रस्ता र् मर्क्षण 
या मूलभूत सुवर्धाींपासून र्ींचचत आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्ड्यास, या गार्ाची पाहणी र्ासनाने केली आहे काय, त्यानषुींगाने 
र्ासनाने काय कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्ड्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. विष्ट् ण ु सिरा : (१) र् (२) आहर्र्ासी वर्कास ननररक्षक याींनी हर्नाींक 
१८/११/२०१६ रोजी गार्ास प्रत्यक्ष भे् हर्ली आहे. 

१) बबर्लपाड्याींपासून आसे हे प्राथममक आरोग्य कें द्र ०५ कक.मी. अींतरार्र 
असून तेथील आरोग्य सेर्क र् सहाय्यक पररचारीका हे प्रत्येक 
आठर्ड्यात गार्ात भे् रे्र्नू तपासणी करतात. 

२) सर्र गार्ात अींगणर्ाडी तसेच इयत्ता १ ली ते ५ र्ीपयांत जजल्ड्हा पररषर् 
र्ाळा आहे. 

३) गार्ात र्ीजपुरर्ठा करण्याकररता रुपये १७,३४,११०/- रकमेच्या 
अींर्ाजपत्रकास प्रर्ासकीय मान्यता रे्ण्यात आली असून सध्या लाई्चे 
पोल उभारुन त्यार्र वर्दयतु तारा जोडण्यात आल्ड्या आहेत, पींरतु 
वर्दयुत पुरर्ठा सुरु झालेला नाही. 

४) ठक्कर बाप्पा योजनेतून अींतगवत रस्त्याचे मसमें् कााँकि्ीकरण करण्यात 
आले आहे. तसचे बबर्लपाडा येथे जाणारा मुख्य रस्ता रोजगार हमी 
योजनेअींतगवत खोर्काम करुन तयार करण्यात आला आहे. 

     गार्ातील लोकाींना वपण्याच्या पाण्यासाठी छो्ी वर्हहर आहे. परींत ु सन 
२०१५-१६ मध्ये ठक्करबाप्पा योजनेतून बबर्लपाडा येथे वपण्याच्या पाण्याची 
वर्हहर बाींधणे हे काम प्रस्तावर्त आहे. 
(३) प्रश् न उद् ार्त नाही. 

----------------- 
यितमाळ येथील आददिासी शासिीय िसनतगहृाांमध्ये  

मुलभुत सोयीसुविधा उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 
(८) *  २४६८२   श्री.हररशसांग राठोि, श्री.सांर्य दत्त, श्री.अशोि ऊफम  भाई 
र्गताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.ख्िार्ा बेग, श्री.आनांद ठािूर : सन्माननीय 
आददिासी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) यर्तमाळ येथील आहर्र्ासी र्ासकीय र्सनतगहृाींमध्ये वर्दयार्थयाांना पहहले 
सत्र सींपनूही पसु्तके, र््या इ. र्ालेय साहहत्य, पौजष्क आहार तसेच अनेक 
मुलभूत सोयीसुवर्धा ममळत नसल्ड्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१६ मध्ये र्ा 
त्यार्रम्यान ननर्र्वनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्ड्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय 
आढळून आले र् तदनुसार कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्ड्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. विष्ट् ण ुसिरा : (१) र् (२) हे खरे नाही. 
     यर्तमाळ र्हरात आहर्र्ासी मुलाींसाठी ३ र् मुलीींसाठी २ असे एकूण ५ 
र्ासकीय र्सनतगहेृ वर्भागाींतगवत कायावजन्र्त असून सन २०१६-१७ या र्कै्षणणक 
र्षावत र्सनतगहृातील वर्दयाथी/वर्दयाथीनीींना रे्य आर्श्यक मूलभूत सोयी-सुवर्धा, 
र्ैक्षणणक साहहत्य, भोजन ठेकेर्ारामार्व त भोजन इत्यार्ी सुवर्धा उपलब्ध करुन 
रे्ण्यात आलेल्ड्या आहेत. 
(३) प्रश् न उद् ार्त नाही. 

----------------- 
नांदरूबार (भालेर) येथील मांर्रू औद्योधगि वििास महामांिळास  

पायाभूत सुविधा उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

(९) *  २४६६४   श्री.चांद्रिाांत रघुिांशी, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफम  भाई 
र्गताप, श्री.रामहरी रुपनिर : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १६११९ ला ददनाांि      
१७ माचम, २०१६ रोर्ी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभामत : सन्माननीय उद्योग मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नींर्रूबार (भालेर) येथे महाराषर औदयाचगक वर्कास महामींडळाने औदयोचगक 
वर्कासास मींजूरी रे्ऊनही मागील ३ र्षावत कोणत्याही पायाभूत सुवर्धा उपलब्ध 
करुन रे्ण्यात आल्ड्या नाहीत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ड्यास, उक्त प्रकरणी मा.उदयोगमींत्री याींनी आश्र्ासन रे्ऊनही कायवर्ाही 
न होण्याची सर्वसाधारण कारणे काय आहेत, 
(३) असल्ड्यास, याप्रकरणी र्ासनाने काय कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्ड्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सुभाष देसाई : (१) नींर्रुबार (भालेर) येथील औदयोचगक क्षेत्र वर्कसीत 
करण्यासाठी मौजे नतर्ी र् भालेर या गार्ातील सरकारी २८५.५८ र् खाजगी 
३५४.८३ हेक््र आर असे एकूण ६४०.४१ हेक््र आर इतके क्षेत्र अचधसूचीत 
करण्यात आले आहे. त्यापैकी २८५.५८ हेक््र आर सरकारी क्षेत्राचा ताबा 
महामींडळास प्राप्त झालेला असून त्यार्र महामींडळामार्व त खालीलप्रमाणे कामे 
करण्यात आलेली आहेत. 
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१) कीं ्ूर सरे्क्षणाचे र् मसमाींकनाचे काम ऑक््ोबर, २०१६ मध्ये पूणव 
करण्यात आले आहे. 

२) पायाभूत सुवर्धाींच्या कामास प्रर्ासकीय मींजूरी प्रर्ान करण्यात आली 
आहे. 

३) कायम स्र्रुपी पाणी पुरर्ठा योजनेस प्रर्ासकीय मींजूरी प्रर्ान करण्यात 
आली आहे. 

     कायमस्र्रुपी पाणी परुर्ठा योजना र् पायाभुत सुवर्धा याींची अींर्ाजपत्रके 
ताींबत्रक मींजूरीच्या प्रकियेत आहेत. ताींबत्रक मींजूरी नोव्हेंबर, २०१६ पयांत अपेक्षक्षत 
असून डडसेंबर, २०१६ अखेर पयांत सर्र कामाींसाठी ननवर्र्ा सूचना काढण्यात 
येतील र् ननवर्र्ा मींजूरी प्रकिया पूणव झाल्ड्यानींतर रे्ब्रुर्ारी, २०१८ पयांत पायाभूत 
सुवर्धा उपलब्ध करुन रे्ण्यात येणार आहेत. 
(२) र् (३) नींर्रूबार (भालेर) येथे औदयोचगक क्षेत्रासाठी २८५.५८ हेक््र आर 
सरकारी क्षेत्र र् ३५४.८३ हे. आर खाजगी असे एकूण ६४०.४१ हेक््र क्षेत्रापकैी 
महामींडळाच्या ताब्यात आलेल्ड्या २८५.५८ हे. आर सरकारी क्षेत्रार्र 
महामींडळामार्व त उक्त भाग ि. (१) येथे नमूर् केल्ड्याप्रमाणे कायवर्ाही करण्यात 
आलेली आहे. तथावप ३५४.८३ हे. आर खाजगी क्षेत्राच्या सींर्भावत भूसींपार्नाची 
कायवर्ाही प्रारे्मर्क अचधकारी धुळे याींचे कायावलयामार्व त सुरु आहे. त्यामुळे सर्र 
औदयोचगक क्षेत्राचा वर्कास ्प्प्या-्प्प्याने करण्याचे प्रस्तावर्त आहे. 
(४) प्रश् न उद् ार्त नाही. 

----------------- 
आददिासी विद्यार्थयाांना िौशल्य वििास िायमक्रमाांतगमत बांद िायलेशससच्या 

मशशनिर प्रशशक्षण देण्यात आल्याबाबत 

(१०) *  २५२४३   प्रा.अननल सोले, श्री.शमतेश भाांगडिया : सन्माननीय आददिासी 
वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील वर्रे्षत: परू्व वर्र्भावतील आहर्र्ासी वर्दयार्थयाांना कौर्ल्ड्य वर्कास 
कायविमाींतगवत प्रमर्क्षण रे्ण्याकररता र्ासनाबरोबर यर्स्र्ी रुाहपने प्रनत वर्दयाथी 
रुपये २८,४०० असा करार करुन या प्रमर्क्षणार्रम्यान वर्दयार्थयाांची प्रमर्क्षण, 
ननर्ास, भोजन व्यर्स्थेसह १०० ्क्के नोकरीची हमी रे्खील रे्ण्यात आली 
असल्ड्याचे हर्नाींक २६ सप् े्ंबर, २०१६ रोजी र्ा त्यासुमारास ननर्र्वनास आले, हे 
खरे आहे काय, 
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(२) असल्ड्यास, या वर्दयार्थयाांना वर्र्भावतील नागपूर येथील इींहर्रा गाींधी र्ासकीय 
र्ैदयकीय महावर्दयालयातील बींर् डायलेमसस ममर्नर्र डायलेमसस ्ेजक्नमर्यनचे 
प्रमर्क्षण रे्ण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्ड्यास, अर्ी बोगस प्रमर्क्षण कें दे्र ककती र् कोणकोणत्या जजल्ड््यात सुरु 
आहेत तसेच अर्ा प्रकारे र्ासनाची र्सर्णकू केलेल्ड्या सींस्थाींर्र र्ौजर्ारी गुन्हा 
र्ाखल करण्याबाबत र्ासनाने काय कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्ड्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. विष्ट् ण ुसिरा : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) राज्यामध्ये अपर आयुक्त, आहर्र्ासी वर्कास वर्भाग अमरार्ती, नामर्क र् 
ठाणे अींतगवत डायलेमसस ममर्नर्र प्रमर्क्षण राबवर्ण्यात आलेले नसून केर्ळ 
अपर आयुक्त, आहर्र्ासी वर्कास वर्भाग, नागपूर अींतगवत प्रकल्ड्प कायावलय 
नागपूर, रे्र्री, चींद्रपूर, गडचचरोली या प्रकल्ड्प कायावलयाींसाठी यर्स्र्ी रुाहप, पुणे 
या सींस्थेस रुम अ े्ंन्ड् एल-३ (मॉडले ए) र् डायलेमसस ्ेजक्नमर्यन एल ४ 
(मॉडले ए) हे र्ोन्ही प्रमर्क्षण राबवर्ण्यास मींजूरी रे्ण्यात आली होती. 
     तथावप, हर्नाींक ११ सप् े्ंबर, २०१६ रोजी रै्.लोकसत्तामध्ये आहर्र्ासी 
वर्दयार्थयाांना बींर् डायलेमसस ममर्नर्र प्रमर्क्षण अर्ी बातमी छापून आल्ड्याने 
सर्र बातमीच्या अनषुींगाने सींस्थेच्या प्रमर्क्षणाची तपासणी करण्यात आली. सर्र 
सींस्थेचे डायलेमसस से्ं र नागपूर येथील र्ासकीय मेयो रुग्णालयात कायावजन्र्त 
करण्यात येणार होते. सर्र से्ं रमध्ये सर्व ममर्न लार्ण्यात आल्ड्याचे हर्सून 
आले, परींतु काही ताींबत्रक अडचणीींमुळे हे डायलेमसस से्ं र चालू करण्यात आले 
नसल्ड्याचे साींगण्यात आले. याबाबत सींस्थेला कारणे र्ाखर्ा नो्ीस रे्र्नू खलुासा 
मागवर्ला होता. त्यार्र सींस्थेने हर्लेला खलुासा असमाधानकारक असल्ड्याने 
नैसचगवक न्याय म्हणनू सुनार्णी घेण्यात आली. परींतु सर्र सुनार्णीमध्ये 
सींस्थेच्या प्रनतननधीने बाबननहाय उत्तरे न हर्ल्ड्याने पुन:श्च अींनतम खलुासा 
मागवर्ण्यात आला. तथावप, सींस्थेने हर्लेले सर्र खलुासापत्र रे्खील 
असमाधानकार असल्ड्याने सर्र सींस्थेमार्व त राबवर्ण्यात येणारे प्रमर्क्षण कायम 
स्र्रुपी रद्द करण्यात आले आहे. तसेच सींस्थेस कोणतीही रक्कम अर्ा करण्यात 
आलेली नाही. 
(४) प्रश् न उद् ार्त नाही. 

----------------- 
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राज्यातील िाांद्याला हमी भाि देणे ि ननयामतीस परिानगी देण्याबाबत 

(११) *  २३६११   श्री.र्यिांतराि र्ाधि, अॅि.राहुल नािेिर, श्री.हेमांत टिले, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.ख्िार्ा बेग, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, 
श्री.सांर्य दत्त, श्री.अशोि ऊफम  भाई र्गताप, श्री.र्नादमन चाांदरूिर, 
श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.सुजर्तशसांह ठािूर : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २२७५९ ला 
ददनाांि २९ र्ुलै, २०१६ रोर्ी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभामत : सन्माननीय पणन 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात वर्र्षेत: नामर्क येथील एपीएमसीत १२ लाख ्न तसेच इतर 
जजल्ड््यातील काींर्ा बाजारात पडून असून र्ासनाच्या अनार्स्थेमुळे काींदयाला ५ 
पैसे भार् हर्ल्ड्यामुळे रे्तकऱयाींनी स्ाणा मालेगार् रस्त्यार्र काींर्ा रे्कून हठय्या 
आींर्ोलन केल्ड्याचे माहे सप् ्ेंबर, २०१६ मध्ये र्ा त्यार्रम्यान ननर्र्वनास आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्ड्यास, काींदयाचे र्र जस्थर ठेर्ण्यासाठी र्ासनाने या क्षेत्रातील तज्ाींसोबत 
चचाव न केल्ड्याने काींर्ा मोठ्या प्रमाणार्र माके्मध्ये पडून रे्तकरी र् 
व्यापाऱयाींचेही नकुसान होणे तसेच कें द्राने मागवर्लेला सुधारीत प्रस्तार् वर्हहत 
रे्ळेत र्ासनाने र्ाखल न केल्ड्यामुळे राज्यातील काींर्ा उत्पार्क रे्तकरी खरीप 
हींगामातील र्ासकीय मर्तीपासून रे्खील र्ींचचत राहहल्ड्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१६ 
मध्ये र्ा त्यार्रम्यान ननर्र्वनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्ड्यास, र्ासनाने काींर्ा उत्पार्क र्तेकऱयाींना हर्लासा रे्ण्यासाठी प्रनत 
जक्र््ल रुपये १०० अनुर्ान रे्ण्याचा ननणवय हर्नाींक २९ ऑगस््, २०१६ रोजी 
घेतला असला तरी मात्र हे अनरु्ान र्क्त नगर सममतीत काींर्ा वर्िी केलेल्ड्या 
रे्तकऱयाींना ममळणार असल्ड्याने मा.कृषी र् पालकमींत्री याींच्या बुलढाणा 
जजल्ड््यातील हजारो र्तेकरी या अनरु्ानापासून र्ींचचत राहणार आहेत, हे खरे 
आहे काय, 
(४) असल्ड्यास, काींदयाला हमी भार् रे्णे, काींदयाींच्या ननयावतीस परर्ानगी रे्णे 
तसेच भाजीपाला वपके र् र्ळवपकाींच्या खलु्ड्या र् घाऊक बाजारात ककीं मती जस्थर 
ठेर्ून रे्तकऱयाींना हर्लासा रे्ण्यासाठी र्ासनाने कोणती कायवर्ाही केली र्ा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्ड्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सुभाष देशमुख : (१) अींर्त: खरे आहे. 
(२) नाही. 
(३) राज्यातील कृवष उत्पन्न बाजार सममती नर्ी मुींबई र्गळता अन्य कृवष 
उत्पन्न बाजार सममतीमध्ये जुलै र् ऑगस््, २०१६ मध्ये वर्िी केलेल्ड्या 
र्ेतकऱयाींना प्रनत जक्र्ीं्ल रुपये १००/- अनरु्ान रे्ण्याच्या प्रस्तार्ार्र कायवर्ाही 
सुरु आहे. 
(४) ककमान आधारभूत ककीं मत कें द्र र्ासनाकडून जाहीर केली जाते. राज्य 
र्ासनाकडून काींदयाला ककमान आधारभूत हमीसाठी मर्र्ारस केली जाते. तथावप, 
कें द्र र्ासनाकडून काींदयासाठी ककमान आधारभुत ककीं मत जाहीर केली नाही. काींर्ा 
ननयावतर्ाढीसाठी प्रोत्साहन ममळारे् यासाठी राज्य र्ासनाने कें द्र र्ासनाकड े
पाठपुरार्ा करुन डडसेंबर, २०१५ पासून ककमान ननयावत मुल्ड्य रु्न्य केले आहे. 
रे्तमालास चाींगला भार् र् राहाहकाींनाही र्ाजर्ी ककीं मतीत र्ळे र् भाजीपाल्ड्याींची 
वर्िी ननयींत्रण मुक्त केली आहे. तसेच खरेर्ीर्ाराकडून अडत र्सुली र् 
र्ेतमालास राज्यात एकर्ाच र्ी single point levy आकारणी अर्ा 
उपाययोजना केल्ड्या आहेत. 
(५) प्रश्न उद् ार्त नाही. 

----------------- 
दाििी, ननमगाि, गोसासी, िनेरसर, िें दरू (जर्.पुणे) या गािातील  

सेझ बाधधत शतेिऱ्याांना त्याांच्या र्शमनी परत देण्याबाबत 
(१२) *  २५६३८   िॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे : सन्माननीय उद्योग मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) र्ार्डी, ननमगार्, गोसासी, कनेरसर, कें र्रू (जज.पुणे) या गार्ातील सेझबाचधत 
र्ेतकऱयाींना त्याींच्या जममनी १५ ्क्के परताव्यासह परत रे्ण्यासींर्भावत र्तेकरी 
र् मुख्य कायवकारी अचधकारी, महाराषर औदयोचगक वर्कास महामींडळ  
याींच्यासमरे्त हर्नाींक ३१ ऑगस््, २०१६ रोजी र्ा त्यासुमारास बैठक झाली, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्ड्यास, उक्त बैठकीत र्तेकऱयाींनी परताव्याची जमीन सलग र् सपा् 
रे्ण्याची मागणी केली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्ड्यास, या बैठकीत कोणकोणत्या बाबीसींर्भावत चचाव झाली र् त्यार्र 
कोणते ननणवय घेण्यात आले आहेत, या ननणवयाची अींमलबजार्णी केव्हापासून 
करण्यात येणार आहे, 
(४) नसल्ड्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ?  
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श्री. सुभाष देसाई : (१) र् (२) हे खरे आहे. 
(३) मुख्य कायवकारी अचधकारी, महाराषर औदयोचगक वर्कास महामींडळ याींच्या 
अध्यक्षतेखाली हर्नाींक ३१ ऑगस््, २०१६ रोजी सींबींचधत र्तेकरी र् त्याींचे 
प्रनतननधी याींची बठैक आयोजजत करण्यात आली होती. त्या बैठकीत मुख्य 
कायवकारी अचधकारी याींनी र्ेतकऱयाींच्या प्रनतननधीींना केडीएल र् केईआयवपएल 
याींच्या र्रम्यान र्ासनाचे प्रनतननधी म्हणनू एमआयडीसी महामींडळामार्व त 
सर्वमान्य होईल असा तोडगा काढण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत, सर्र प्रयत्नाींना र्ोन्ही 
बाजनूी सकारात्मक प्रनतसार् हर्ल्ड्यास सकारात्मक तोडगा ननघ ूर्कतो. प्रारे्मर्क 
अचधकारी याींनी र्तेकऱयाींच्या अडीअडचणीबाबत केईआयपीएल या कीं पनीसमोर 
माींडण्यासाठी सहकायव करारे्, असे आर्ाहन केले. 
    र्ेतकरी आणण केईआयपीएल कीं पनीचे र्रम्यान उपजस्थत होणाऱया 
मुदयाींसींर्भावत कायरे्र्ीरबाबी तपासण्यात येत असून सर्वसामान्य तोडगा 
काढण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. 
(४) प्रश्न उद् ार्त नाही. 

 

----------------- 
 

राज्यातील सामाजर्ि न्याय विभागामाफम त देण्यात आलेल्या  
मॅदरिोत्तर शशष्ट्यितृ्ती/शैक्षणणि शुल्िाचा अपहार िेल्याबाबत 

(१३) *  २३७४७   श्री.विर्य ऊफम  भाई धगरिर : सन्माननीय सामाजर्ि न् याय 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील १५ सींस्थाींनी सामाजजक न्याय वर्भागामार्व त रे्ण्यात आलेल्ड्या 
मॅहरकोत्तर मर्षयर्तृ्ती/रै्क्षणणक रु्ल्ड्काचा सुमारे रुपये १२ को्ीींचा अपहार 
केल्ड्याचे र्ासनाने नेमलेल्ड्या वर्र्षे चौकर्ी पथकाने केलेल्ड्या चौकर्ीत ननषपन्न 
झाल्ड्याचे हर्नाींक ३१ ऑगस््, २०१६ रोजी र्ा त्यासुमारास ननर्र्वनास आले, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ड्यास, वर्भागाने समाजकल्ड्याण आयुक्ताींना सर्र १५ सींस्थाचालकाींवर्रुध्र् 
र्ौजर्ारी गुन्हे र्ाखल करण्याचे र् सर्र रक्कम र्सुल करण्याचे आरे्र् रे्खील 
रे्ण्यात आले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्ड्यास, सर्र आरे्र्ाची अींमलबजार्णी केली र्ा करण्यात येत आहे, 
नसल्ड्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. रार्िुमार बिोले : (१) र् (२) होय, 
     राज्यातील १५ सींस्थाींनी मॅरीकोत्तर मर्षयर्तृ्ती/रै्क्षणणक रु्ल्ड्काच्या एकूण 
रुपये ११.७४ को्ी इतक्या रकमेचा अपहार केल्ड्याचे वर्र्षे चौकर्ी पथकाने 
केलेल्ड्या चौकर्ीत आढळून आल्ड्याने, सींबींचधत सींस्था चालकाींवर्रुध्र् र्ौजर्ारी 
गुन्हे र्ाखल करण्याचे र् सर्र रक्कम र्सुल करण्याचे ननरे्र् आयकु्त, 
समाजकल्ड्याण आयुक्तालय, पुणे याींना रे्ण्यात आलेले आहेत. 
(३) होय, त्यानुसार आयकु्त, समाजकल्ड्याण आयुक्तालय, पुणे याींच्यामार्व त 
पुढील कायवर्ाही करण्यात येत आहे. 
 

----------------- 
 

पालघर जर्ल््यातील आददिासी ग्रामीण भागाांमध्ये  
खािटी िर्म योर्ना नव्याने सुरु िरण्याबाबत 

(१४) *  २५३०९   श्री.आनांद ठािूर, श्री.धनांर्य मुांि,े श्री.हेमांत टिले, श्री.सुननल 
तटिरे, अॅि.राहुल नािेिर : सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पालघर जजल्ड््यातील आहर्र्ासी राहामीण भागाींमध्ये आहर्र्ासीींसाठी सन २०१४ 
पासून खार््ी धान्य र्ा्प कजव योजना सुरु होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ड्यास, पालघर जजल्ड््यातील र्ाडा, वर्िमगड, तलासरी, जव्हार, मोखाडा, 
र्सई इत्यार्ी राहामीण भागात मोठ्या प्रमाणात आहर्र्ासी रे्तमजुराींची सींख्या 
र्ाढत असून बींर् करण्यात आलेली सर्र योजना पनु्हा सुरु करण्याची मागणी 
स्थाननक आहर्र्ासी बाींधर्ाींकडून होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्ड्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनषुींगाने कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्ड्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विष्ट् ण ुसिरा : (१) सन २०१३-१४ पयांत योजना सुरु होती. 
(२) र् (३) सर्र प्रस्तार् तपासण्याची कायवर्ाही सुरु आहे. 
(४) प्रश् न उद् ार्त नाही. 

 
----------------- 
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िोल्हापूर येथील िॅस्त्प्रो इांिस्त्रीर् या िां पनीििून िसुल  
िरण्यात आलेली अनतररक्त रक्िम परत िरण्याबाबत 

(१५) *  २३८१९   अॅि.अननल परब : सन्माननीय ऊर्ाम मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्ड्हापूर येथील कॅस्प्रो इींडस्रीज या कीं पनीने कजण््न्यअूस ऐर्जी नॉन 
कजण््न्यअुस ग्ातील स्र्स्त र्राची र्ीज रे्ण्याची मागणी केली होती, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्ड्यास, उक्त कीं पनीच्या मागणीकड े महावर्तरणाने र्लुवक्ष करुन जार्ा 
र्राने बबल र्सुली केल्ड्याने सर्र कीं पनीला सुमारे रुपये १५ लाख अनतररक्त भरारे् 
लागले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्ड्यास, यासींर्भावत राहाहक ननर्ारण आयोगाने सर्र रक्कम व्याजासह 
परत करण्याबाबत महावर्तरणाला आरे्र् हर्लेले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्ड्यास, सर्रहू प्रकरणी र्ोषी असणाऱ याींर्र र्ासनाने कोणती कायवर्ाही 
केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्ड्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) हे खरे आहे. 
(४) र्ीज ननयामक आयोगाने केलेल्ड्या र्ींडात्मक आरे्र्ावर्रुध्र् महावर्तरणने   
हर्नाींक २८ ऑक््ोबर, २०१६ रोजी रे्र याचचका र्ाखल केली आहे. 
(५) प्रश्न उद् ार्त नाही. 

----------------- 
राज्यातील आददिासी आश्रमशाळाांमधील विद्यार्थयाांना  

सोयीसुविधा उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 
(१६) *  २४७८३   श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.सांर्य दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.हररशसांग राठोि : सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्यात ५४७ र्ासनाच्या र् ५५६ अनरु्ाननत आहर्र्ासी आश्रमर्ाळा आहेत 
अर्ा १००० पेक्षा अचधक आश्रमर्ाळाींमध्ये अनिुमे १.८७ लाख र् २.१० लाख 
वर्दयाथी मर्कत असून या वर्दयार्थयाांना आर्श्यक त्या सोयीसुवर्धा ममळत 
नसल्ड्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये र्ा त् यार्रम्यान ननर्र्वनास आले, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल्ड्यास, राज्यातील अनेक आहर्र्ासी आश्रमर्ाळाींची अर्स्था र्यनीय 
असून येथील आश्रमर्ाळाींमध्ये स्र्च्छतागहृ नसणे, झोपण्यासाठी गादया नसणे, 
वपण्याचे रु्ध्र् पाणी नसणे, राहण्या/झोपण्यासाठी सुरक्षक्षत र् पुरेर्ी जागा नसणे, 
पोषक आहार न ममळणे, पार्साळ्यात रेनको् र् थींडीत स्रे््र न ममळणे, 
मर्क्षणाचा र्जाव घसरलेला असणे इ. अनेक सोयीसुवर्धा वर्दयार्थयाांना ममळत 
नसल्ड्याचे हर्नाींक ७ ऑगस््, २०१६ रोजी र्ा त्यासुमारास ननर्र्वनास आले, हे 
खरे आहे काय, 
(३) असल्ड्यास, उक्त प्रश्नाींबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले र् त्यानसुार कोणती कारर्ाई केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्ड्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. विष्ट् ण ुसिरा : (१) र् (२) हे खरे नाही. 
     र्ासकीय आश्रमर्ाळाींमध्ये मुलाींसाठी ३९२७ र् मुलीींसाठी ३८२३ 
स्र्च्छतागहेृ आहेत. र्ासकीय आश्रमर्ाळाींसाठी ३६८  हठकाणी वपण्याच्या 
पाण्याची कायमस्र्रूपी तर १४९ हठकाणी तात्पुरती व्यर्स्था करण्यात आलेली 
आहे. सन २०१५-१६ या रै्क्षणणक र्षावत गादयाींचा पुरर्ठा करण्यात आलेला आहे. 
२८० इतक्या आश्रमर्ाळाींची बाींधकामे पुणव करण्यात आली असून १५४ कामे सुरू 
आहेत. तसेच जुन्या इमारतीींची र्रुूस्ती करण्यात आल्ड्यामुळे कोठेही राहण्यासाठी 
अपूरी जागा नाही. रेनको् सींर्भावत नींर्रूबार, धुळे, राजूर र् कळर्ण र्गळता 
अन्य प्रकल्ड्पातील र्ाळाींमध्ये रेनको् र्ा्प करण्यात आलेले आहे. 
     स्रे््र खरेर्ीसाठी इयत्ता १ ली ते ५ र्ी च्या वर्र्यार्थयाांना प्रत्येकी    
रुपये ७००/- र् इयत्ता ६ र्ी ते १० र्ी च्या वर्र्यार्थयाांना प्रत्येकी रुपये ९००/- 
प्रमाणे वर्र्यार्थयाांच्या बाँक खात्यात जमा करण्यात येत आहेत. 
     अनरु्ाननत आश्रम र्ाळेतील मुलाींसाठी ३८२९ र् मुलीींसाठी ३९१९ असे 
एकुण ७७३८ स्नानगहेृ र् मुलाींसाठी ४०२७ र् मुलीींसाठी ३८१४ असे एकुण ७८४१ 
स्र्च्छतागहेृ आहेत. अनुर्ाननत आश्रमर्ाळेतील प्रत्येक वर्दयार्थयावस र्षावतनू 
एकर्ा गणरे्र्ाचे र्ोन सींच र् तीन र्षावतनू एकर्ा अींथरुण पाींघरूण र् भाींडी 
रे्ण्यात येतात. सींस्थेस हर्ल्ड्या जाणाऱया परररक्षण अनुर्ानातनू वर्दयार्थयावची 
भोजन व्यर्स्था, ननर्ासाची सोय, गणरे्र् पाठ्यपसु्तके, र््या र् लेखन साहहत्य 
इत्यार्ी र्स्तु पुरवर्ल्ड्या जातात. 
(३) र् (४) प्रश् न उद् ार्त नाही. 

----------------- 
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ददग्रस (जर्.यितमाळ) येथील महाराष्ट्र औद्योधगि वििास  
महामांिळास सोयीसुविधा पुरविण्याबाबत 

(१७) *  २५०७९   श्री.ख्िार्ा बेग, श्री.आनांद ठािूर : सन्माननीय उद्योग मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) हर्राहस (जज.यर्तमाळ) येथे मागील १० र्षावपरू्ी महाराषर औदयोचगक वर्कास 
महामींडळ झोन ननमावण करण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ड्यास, सर्र एमआयडीसी पररसरात आर्श्यक त्या सर्व सोयीसुवर्धा 
पुरवर्ण्यात आल्ड्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्ड्यास, सर्र औदयोचगक कें द्रात उदयोजकाींनी जमीन (प्लॉ्) घेऊन 
कोणतेही उदयोग सुरु केले नाहीत, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्ड्यास, नवर्न उदयोजकाींना सर्र भूखींड जुन्याच र्राने उपलब्ध करुन 
रे्ण्यात येणार आहे काय, नसल्ड्यास, त्याची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देसाई : (१) र् (२) होय, हे खरे आहे. 
(३) सर्र औदयोचगक क्षेत्रात एकूण २७ भूखींड आरेणखत करण्यात आले असून, 
त्यापैकी २१ भूखींडाचे र्ा्प करण्यात आले आहे र् ६ भूखींड र्ा्पासाठी उपलब्ध 
आहे. तसेच र्ा्प करण्यात आलेल्ड्या २१ भूखींडापकैी १३ भूखींडाचा वर्कास 
कालार्धी अदयाप मर्ल्ड्लक असून, इतर भूखींड उदयोजकाींनी वर्कसीत न 
केल्ड्यामुळे परत घेण्याची कायवर्ाही मऔवर् महामींडळाकडून करण्यात येत आहे. 
(४) महाराषर औदयोचगक वर्कास महामींडळाचे प्रचमलत र्रानुसार भूखींडाचे र्ा्प 
करण्याचे धोरण आहे. 

----------------- 
सोलापूर जर्ल््यात शेतिऱ्याांना खरीप पीि िर्म उपलब्ध िरुन देण् याबाबत 

(१८) *  २५५४७   श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोि ऊफम  भाई र्गताप, श्री.सांर्य 
दत्त, श्री.आनांदराि पाटील : सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) सोलापूर जजल्ड््यात चालू र्षावत समाधानकारक पाऊस होणे तसेच र्ासनाने 
अजव दया कजव घ्या ही घोषणा केली असतानाही जजल्ड््यातील खरीप हींगामासाठी 
नर्ीन तसेच जुन्या कजवर्ार रे्तकऱयाींना कजव ममळाले नसल्ड्याचे माहे ऑक््ोबर, 
२०१६ मध्ये र्ा त्यार्रम्यान ननर्र्वनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्ड्यास, खरीप वपकासाठी र्क्त ६० ्क्केच पीक कजावचे र्ा्प केल्ड् यामुळे 
हजारो र्ेतकऱयाींना खाजगी सार्काराींकडून कजव घ्यारे् लागले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्ड्यास, या प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन र्ेतकऱयाींना खरीप वपक 
कजावपासून र्ींचचत ठेर्णाऱया सींबींचधत बाँक अचधकाऱयाींर्र कोणती कायवर्ाही केली 
आहे र्ा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्ड्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सुभाष देशमुख : (१) होय. सोलापूर जजल्ड््यासाठी खरीप २०१६ मध्ये एकूण 
रू.१९५० को्ीचा लक्षाींक रे्ण्यात आला होता. तथावप, हर्नाींक ३०/९/२०१६ 
अखेरपयांत सोलापूर जजल्ड््यातील बाँकाींनी एकूण रू.१२०० को्ी म्हणजे ६१.५६% 
कजव र्ा्प केले आहे. 
(२) पीक कजव र्ा्प न झाल्ड्यामुळे रे्तकऱयाींनी सार्काराकडून कजव घेतले, ही 
बाब ननर्र्वनास आलेली नाही. 
(३) प्रश् न उद् ार्त नाही. 
(४) प्रश् न उद् ार्त नाही. 
 

----------------- 
 

 

गुहागर (जर्.रत्नाधगरी) तसेच रोहा (जर्.रायगि) तालुक्यात  
उभारण्यात येणाऱ्या प्रिल्पाबाबत 

(१९) *  २४९४१   श्री.सुननल तटिरे : सन्माननीय उद्योग मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) गुहागर (जज.रत्नाचगरी) तसेच रोहा (जज.रायगड) तालुक्यात र्ोन मोठे उदयोग 
प्रकल्ड्प उभारण्याचा ननणवय राज्य र् कें द्र र्ासनाने सींयकु्तपणे माहे ऑक््ोबर, 
२०१६ मध्ये र्ा त्यार्रम्यान घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ड्यास, या र्ोन्ही प्रकल्ड्पाला ककती जमीन सींपार्ीत करण्यात आली आहे, 
या प्रकल्ड्पामुळे ककती तरुणाींना रोजगार उपलब्ध होणार आहे, 
(३) असल्ड्यास, हे प्रकल्ड्प ककती कालार्धीत पूणव करण्यात येणार आहेत, 
(४) नसल्ड्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सुभाष देसाई : (१), (२) र् (३) कें द्र र्ासन, राज्य र्ासन, भारत 
पेरोकेममकल्ड्स मलमम्ेड, इींडडयन ऑईल कीं पनी मलमम्ेड र् हहींर्सु्थान 
पेरोकेममकल्ड्स मलमम्ेड याींच्या सींयकु्त वर्दयमाने राज्यामध्ये प्रस्तावर्त 
असलेल्ड्या मेगा ररर्ायनरी प्रकल्ड्पासाठी स्थळ ननजश्चती करण्यासींर्भावत मा.मुख्य 
सचचर् याींचे अध्यक्षतेखाली हर्नाींक ०२ सप् े्ंबर, २०१६ रोजी बैठक आयोजजत 
करण्यात आली होती, त्या बैठकीमध्ये स्थळ ननजश्चतीसींर्भावत सवर्स्तर चचाव 
करण्यात आली र् त्यानसुार सर्र प्रकल्ड्पासाठी स्थळ ननजश्चती (जागा) 
करण्यासींबींधीची कायवर्ाही करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद् ार्त नाही. 

 
----------------- 

 
पालघर जर्ल््यातील आश्रमशाळा मदहला अधधक्षिाांची तसेच आरोग्य विभाग 

आणण इतर अनेि विभागातील ररक्त पदे भरण्याबाबत 
 

(२०) *  २५८७८   श्री.रविांद्र फाटि : सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पालघर जजल्ड््यातील आश्रमर्ाळेतील महहला अचधक्षकाींची तसेच आरोग्य 
वर्भाग आणण इतर अनेक वर्भागातील परे् ररक्त असल्ड्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१६ 
मध्ये र्ा त्यार्रम्यान ननर्र्वनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ड्यास, जजल्ड्हयात कुपोवषत बालमतृ्यूचे प्रमाण र्ाढत असताना सर्रहू परे् 
ररक्त ठेर्ण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्ड्यास, उपरोक्त ररक्त परे् भरण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायवर्ाही केली 
र्ा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्ड्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. विष्ट् ण ुसिरा : (१) र् (२) पालघर जजल्ड््यात आहर्र्ासी वर्कास वर्भागाची 
जव्हार र् डहाण ू ही र्ोन प्रकल्ड्प कायावलये कायवरत असून जव्हार प्रकल्ड्पाींतगवत 
महहला अचधक्षकाींची १८ परे् र् डहाण ूप्रकल्ड्पाींतगवत महहला अचधक्षकाींची २२ परे् 
ररक्त आहेत. 
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     तसेच सार्वजननक आरोग्य वर्भागाची र्ैदयकीय अचधकारी (र्गव-१) 
सींर्गावतील १२ मींजूर पर्ाींपैकी ८ परे् र् र्दैयकीय अचधकारी (र्गव-२) सींर्गावतील 
५९ मींजूर पर्ाींपैकी १२ परे् ररक्त आहेत. 
(३) र्ासकीय आश्रमर्ाळेतील महहला अचधक्षीकाींची ररक्त परे् भरण्यासाठी 
प्रस्तार् र्ासनास आयुक्त, आहर्र्ासी वर्कास, नामर्क याींचेकडून प्राप्त झाला 
असून, सर्र प्रस्तार् प्रधान सचचर् (सेर्ा) सामान्य प्रर्ासन वर्भाग याींच्या 
अध्यक्षतेखालील सममतीकड ेवर्हहत प्रपत्रात सार्र करण्याची कायवर्ाही सुरु आहे. 
     तर महाराषर र्दैयकीय र् आरोग्य सेर्ा ग्-अ (रेाहड पे ६६००) सींर्गावची 
ररक्त परे् नामननरे्र्नाने र् पर्ोन्नतीने भरण्याची कायवर्ाही सुरु असून र्दैयकीय 
अचधकारी ग्-अ (रेाहड पे ५४००) सींर्गावची ररक्त परे् सींबींचधत जजल्ड्हाचधकारी 
याींच्यामार्व त भरण्याची कायवर्ाही जजल्ड्हास्तरार्रुन करण्याबाबत सार्वजननक 
आरोग्य वर्भागाचे पत्र हर्नाींक १६/११/२०१६ अन्र्ये कळवर्ण्यात आलेले आहे. 
(४) प्रश् न उद् ार्त नाही. 

----------------- 
मोहा ि उांबरा (ता.िळांब, जर्.उस्त्मानाबाद) या गािात बेिायदेशीरपणे  

साििारी िरणाऱ्याांविरुद्ध िारिाई िरण्याबाबत 

(२१) * २४७१९  श्री.सुभाष झाांबि, श्री.सांर्य दत्त, श्री.अशोि ऊफम  भाई र्गताप, 
श्री.सुननल तटिरे : सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) मोहा र् उींबरा (ता.कळींब, जज.उस्मानाबार्) या गार्ात बेकायर्ा सार्कारी 
करणाऱया पपू चींर्र मडके याींनी १२ र्षावच्या अननल मु्कुळे याींना व्याजाची 
रक्कम हर्ली नाही म्हणनू नाल्ड्याचे पाणी पाजले, तो अपमान सहन न झाल्ड्याने 
सर्र तरुणाने आत्महत्या केली असल्ड्याचे हर्नाींक १० ऑगस््, २०१६ रोजी र्ा 
त्यासुमारास ननर्र्वनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ड्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासकीय यींत्रणेने सार्काराच्या घरात छापा 
्ाकला असता व्याजाने हर्लेल्ड्या पैर्ाच्या र्ोन वपर्व्या भरुन चचठ्ठया सापडल्ड्या 
असून ककरकोळ खचावसाठी सार्कार व्याजाने पैसे रे्त तसेच र्ारु आणण 
म्क्याचा धींर्ा करीत असल्ड्याचे ननर्र्वनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्ड्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले, तदनुसार काय कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्ड्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सुभाष देशमुख : (१) अींर्त: खरे आहे. 
     श्री.सुननल अर्ोक मु्कुळे, र्य २१ र्षे याींनी हर्नाींक ५ ऑगस््, २०१६ 
रोजी आत्महत्या केली आहे. 
(२) र् (३) सहाय्यक ननबींधक, सहकारी सींस्था, कळींब याींनी श्री.मडके याींच्या 
घराच्या घेतलेल्ड्या झडतीमध्ये अर्ैध सार्कारी केल्ड्याचे अनेक पुरारे् ममळाल्ड्याने, 
त्याींनी श्री.र्त्तात्रय मडके याींचेवर्रुध्र् महाराषर सार्कारी (ननयमन) अचधननयम, 
२०१४ मधील कलम ३९ अन्र्ये कायवर्ाही करण्याबाबत पोलीस ठाणे, कळींब याींना 
हर्नाींक ११/८/२०१६ रोजीच्या पत्रान्र्ये कळवर्ले आहे. तत्परु्ी सहाय्यक पोलीस 
ननरीक्षक, कळींब याींनी श्री.र्त्तात्रय मडके र् इतर याींच्या वर्रोधात हर्नाींक 
५/८/२०१६ रोजी भा.र्ीं.वर्.कलम ३०६, ३४ अन्र्ये गुन्हा र्ाखल केला आहे. 
(४) प्रश् न उद् ार्त नाही. 

----------------- 
 

 

आददिासी आश्रमशाळेतील मुलाांचा फलाहार बांद िेल्याबाबत 
 

(२२) *  २३५२७   श्री.र्यांत पाटील : सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) आहर्र्ासी वर्कास प्रकल्ड्पाींतगवत आश्रमर्ाळेतील ननर्ासी वर्दयार्थयाांना र्ररोज 
हर्ला जाणारा र्लाहार आहर्र्ासी वर्कास वर्भागाने बींर् केला असल्ड्याचे 
ननर्र्वनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ड्यास, आहर्र्ासी राहामीण भागात कुपोषणाचे प्रमाण अचधक असताना 
वर्दयार्थयाांचा र्लाहार बींर् करण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्ड्यास, र्ासनामार्व त सर्र ननणवयार्र रे्रवर्चार करण्यात येणार आहे 
काय ? 
 
श्री. विष्ट् ण ुसिरा : (१) हे खरे नाही. 
(२) र् (३) प्रश् न उद् ार्त नाही. 
 

----------------- 
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पांढरपूर (जर्.सोलापूर) तालुक्यातील शेतिऱ्याांना एनटीपीसी ि पॉिरग्रीि या 
िां पन्याांििून र्शमनीचा मोबदला शमळण्याबाबत 

(२३) *  २३९३३   श्री.प्रशाांत पररचारि, श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.श्रीिाांत देशपाांि े: 
सन्माननीय ऊर्ाम मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पींढरपूर (जज.सोलापूर) तालुक्यात एन्ीपीसी र् पॉर्रराहीड या र्ीज 
कीं पन्याींकडून बहुताींर् गार्ात र् रे्तात उभारण्यात आलेल्ड्या ्ॉर्रच्या जागेचा 
योग्य मोबर्ला र्तेक-याींना ममळाला नसल्ड्याचे ननर्र्वनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ड्यास, या ्ॉर्र उभारणीमुळे सर्र तालुक्यातील अींर्ाजे ३००       
र्ेतकऱयाींच्या ४०० एकर जममनीचे र् वपकाींचे नकुसान झाल्ड्याने या र्तेकऱयाींमध्ये 
असींतोष पसरुन त्याींनी जन आींर्ोलन उभारले असल्ड्याचे र् त्यापकैी काही 
रे्तकरी भूमीहीन झाल्ड्याचे ननर्र्वनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्ड्यास, याबाबत र्ासनाने काय कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्ड्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ?  
 

श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) पींढरपूर (जज.सोलापूर) तालुक्यामध्ये पॉर्रराहीड 
कॉपोरेर्न र् एन्ीपीसी मलमम्ेड कीं पन्याींनी उभारलेल्ड्या अनिुमे एकूण १२१ र् 
३८० मनोऱयाींनी व्यापलेल्ड्या जममनीचा मोबर्ला रे्ण्याची कायवर्ाही र्ासनाच्या 
प्रचमलत धोरणानुसार करण्यात येत आहे. 
(२) यासींर्भावत वर्वर्ध र्ेतकरी सींघ्नाींनी जजल्ड्हाचधकारी, सोलापूर याींनी ननरे्र्ने 
हर्ली होती. त्यानुषींगाने हर्नाींक ३/१०/२०१६ रोजी जजल्ड्हाचधकारी याींच्याकड ेबैठक 
पार पडली. सर्र बैठकीमध्ये श्री.रामचींद्र गायकर्ाड र् इतर सर्स्य तसेच 
पॉर्रराहीड र् एन्ीपीसी कीं पनीचे अचधकारी/कमवचारी उपजस्थत होते. बैठकीमधील 
सर्व उपजस्थत अचधकारी/कमवचारी र् ननरे्र्नाकताव याींच्या मागणीप्रमाणे र् 
ननयमान्र्ये चचेअींती जजल्ड्हाचधकारी, सोलापूर याींनी ऊजाव वर्भाग, र्ासन ननणवय 
ि.सींकीणव-०२१०/प्र.ि.२९/ऊजाव-४, हर्नाींक ०१/११/२०१० अन्र्ये र्तेकऱयाींना 
मोबर्ला रे्ण्याच्या सूचना सींबींचधत वर्भागास हर्ल्ड्या र् बैठकीस उपजस्थत सींघषव 
सममती सर्स्याींनी त्यास मान्यता हर्ली. त्यानुसार पॉर्रराहीड र् एन्ीपीसी चे 
अचधकारी याींना कायवर्ाही करण्याचे ननरे्र् जजल्ड्हाचधकारी, सोलापूर याींनी हर्ले आहेत. 
(३) प्रश् न उद् ार्त नाही. 
(४) प्रश् न उद् ार्त नाही. 

----------------- 
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भोसरी (जर्.पुणे) एमआयिीसीतील र्मीन खरेदी प्रिरणी िारिाई िरण्याबाबत 

(२४) *  २४५२५   श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांर्य दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर :  
ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २०६०१ ला ददनाांि १९ र्ुलै, २०१६ रोर्ी ददलेल्या 
उत्तराच्या सांदभामत : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) भोसरी (जज.पुणे) एमआयडीसीतील जमीन खरेर्ी प्रकरणी तसेच इतर 
गैरव्यर्हार प्रकरणी तत्कालीन महसूल मींत्री याींचेर्र झालेल्ड्या आरोपाींची चौकर्ी 
करण्यासाठी हर्नाींक २३ जून, २०१६ रोजी नेमलेल्ड्या न्यायमूती झो्ीींग सममतीने 
चौकर्ी पूणव करुन आपला अहर्ाल र्ासनास सार्र केला आहे काय, 
(२) असल्ड्यास, अहर्ालाचे स्र्रुप काय आहे, त्यानुसार कोणती कारर्ाई केली र् 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्ड्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) नाही. 
(२) र् (३) प्रश्न उद् ार्त नाही. 

 

----------------- 
 

 

राज्य सहिारी बिेँच्या माध्यमातनू वििास सांस्त्थाांना  
थेट िर्म पुरिठा िरण्याबाबत 

(२५) *  २६०८१   श्री.आनांदराि पाटील : सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य सहकारी बाँकेच्या माध्यमातनू वर्कास सींस्थाींना थे् कजव पुरर्ठा 
करताना वर्तरण, र्सूली र् त्याचे एकूणच व्यर्स्थापन करण्याचे आव्हान राज्य 
बाँकेसमोर असल्ड्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१६ मध्ये र्ा त्यार्रम्यान ननर्र्वनास 
आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ड्यास, र्ासनाच्या या ननणवयाचा र्ायर्ा र्तेकऱयाींना होणार असला तरी 
सींस्थाींना कजव पुरर्ठा करण्याची जबाबर्ारी ननजश्चत करण्याबाबत र्ासनाने 
कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(३)  नसल्ड्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सुभाष देशमुख : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) वर्वर्ध कायवकारी सहकारी सेर्ा सींस्था या जजल्ड्हा मध्यर्ती सहकारी 
बाँकेकडून पीक र् अन्य रे्ती कजव घेऊन त्याचा कजव पुरर्ठा रे्तकरी सभासर्ाींना 
करीत आहेत. 
      जजल्ड्हा मध्यर्ती सहकारी बाँका या स्र्ननधीतून त्याचप्रमाणे महाराषर 
राज्य सहकारी बाँकेकडून कजव घेऊन तसेच नाबाडवकडून रे्रकजव घेऊन सींलग्न 
वर्कास सींस्थाींमार्व त र्तेकरी सभासर्ाींना पीक कजव र्ा्प करीत आहेत. सर्रची 
बत्रस्तरीय पतसींरचना राज्यामध्ये अनेक र्षावपासून कायवरत असून या 
पतसींरचनेमार्व त राज्यातील बहुताींर्ी रे्तकऱयाींना पीक कजावचा पुरर्ठा करण्यात 
येत आहे. तथावप, महाराषर राज्य सहकारी बाँकेच्या माध्यमातनू वर्वर्ध कायवकारी 
सेर्ा सींस्थाींना थे् कजव पुरर्ठा करण्याची बाब र्ासनाच्या वर्चाराधीन आहे. 
(३) प्रश्न उद् ार्त नाही. 

----------------- 
िोिणातील िसाल, फोंिा तसेच सोलापूर आणण परभणी येथे राज्य उत्पादन 

शुल्ि विभागाच्या भरारी पथिाने िेलेल्या िारिाईबाबत 

(२६) *  २३७७५   प्रा.र्ोगेन्द्र ििाि े: सन्माननीय राज् य उत् पादन शुल् ि मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कोकणातील कसाल, र्ोंडा तसेच सोलापूर आणण परभणी येथे राज्य उत्पार्न 
रु्ल्ड्क वर्भागाच्या भरारी पथकाने केलेल्ड्या कारर्ाईत बेकायर्ा जस्परी् तसेच 
कच्चा माल हस्तगत केला असल्ड्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१६ मध्ये र्ा 
त्यार्रम्यान ननर्र्वनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ड्यास, सींरक्षण र्लासाठी सेर्ा पुरवर्ण्यासाठी ज्या पध्र्तीने रक र्ापरले 
जातात, तसाच रक उपरोक्त मालाच्या र्ाहतुकीसाठी र्ापरण्यात आला होता 
तसेच हे बेकायर्ा जस्परी् कुठून कोठे नेण्यात येत होते, 
(३) असल्ड्यास, सर्र प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन सींबींचधताींर्र कोणती 
कारर्ाई केली र्ा करण्यात येत आहे, नसल्ड्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे ? 
 
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे खरे आहे. वर्भागाच्या भरारी पथकाने कसाल, 
ता.कुडाळ, जज.मसधरु्गुव येथे वर्रे्र्ी मदयाचे अर्धैररत्या र्ाहतूक करताना, र्ोंडा, 
ता.कणकर्ली, जज.मसींधरु्गुव येथे जस्परी् अर्धैररत्या र्ाहतूक करताना, सोलापूर-
जुना कारींबा नाका, हैद्राबार्-पुणे हायरे्, सोलापूर येथे जस्परी् अर्धैररत्या र्ाहतूक 
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आणण ममडसाींगर्ी, ता.पाथडी, जज.अहमर्नगर येथे जस्परी् अर्ैधररत्या र्ाहतकू 
करताना रक, ा्ँकर र् इतर साहहत्यासह मुद्देमाल जप् त करुन गुन्हे नोंर्वर्ले 
आहेत. 
(२) मौजे कसाल, ता.कुडाळ, जज.मसींधरु्गुव येथे उघडकीस आलेल्ड्या गुन््यातील 
रकच्या पढुील काचेर्र “On Naval Duty Defence Goods” असा कागर्ी 
स््ीकर लार्लेला होता. जप्त केलेल्ड्या र्ाहनातील कागर्पत्रामध्ये बबल्ड््ीमध्ये 
मे.म्ेररयल सुपरर े्ंडी्ं , म्ेररयल ऑगवनायझेर्न, नेर्ल बेस, र्ास्को-र्-गामा, 
गोर्ा येथून हे र्ाहन करींजा, मोरा, उरण, जज.रायगड येथे जात असल्ड्याचे नमूर् 
केलेले आहे. 
     र्ोंडा, ता.कणकर्ली, जज.मसींधरु्गुव येथील गुन््यात जप्त करण्यात आलेल्ड्या 
र्ाहनामध्ये बबल्ड््ीमध्ये सर्र र्ाहन वर्र्ाखापट्टणम, आींध्र प्ररे्र् येथनू गोर्ा 
राज्यात जाणार होते र् ते र्ाहन गोव्याकड ेजात असताना पकडण्यात आले आहे. 
    सोलापूर येथील गुन््यात जप्त करण्यात आलेल्ड्या ा्ँकरमधील बबल्ड््ीमध्ये 
सर्र र्ाहन जबलपूर, क्क, ओररसा येथनू मापुसा, गोर्ा येथे जाणार होते र् 
गोव्याकड ेजात असताना पकडण्यात आले. 
    पाथडी, जज.अहमर्नगर येथील गुन््यात जप्त करण्यात आलेल्ड्या ा्ँकरमध्ये 
जस्परी् हे परभणी मे.गींगाखेड रु्गसव ॲन्ड एनजी प्रा.मल., माखणी वर्जयनगर, 
ता.गींगाखेड, जज.परभणी येथनू आणनू ते धळेु येथे जाणार होते असे तपासात 
ननर्र्वनास आलेले आहे. याप्रकरणी तपास सुरु आहे. 
(३) सर्र ४ प्रकरणाींमध्ये गुन्हे नोंर्वर्ण्यात आले असून पढुील तपास सुरु आहे. 

----------------- 
परभणी-दहांगोली जर्ल्हयातील गट सधचिाांिर होत असलेल्या  

अन्यायाची चौिशी िरण्याबाबत 

(२७) *  २४४९२   श्री.अब्दलु्लाखान दरुामणी, श्री.धनांर्य मुांि,े श्री.अमरशसांह 
पांडित : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १९७५६ ला ददनाांि २२ र्लैु, २०१६ रोर्ी ददलेल्या 
उत्तराच्या सांदभामत : सन्माननीय सहिार मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) परभणी-हहींगोली जजल्ड्हयातील ग् सचचर्ाींर्र सहकार वर्भाग, परभणी जजल्ड्हा 
मध्यर्ती सहकारी बाँक र् जजल्ड्हा रे्खरेख सहकारी सींस्था याींच्याकडून होत 
असलेल्ड्या अन्यायाची चौकर्ी करण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी माहे माचव 
२०१६ मध्ये र्ा त्यार्रम्यान लेखी तिार नोंर्वर्ली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्ड्यास, उपरोक्त प्रकरणी चौकर्ी करून अहर्ाल सार्र करण्याचे आरे्र् 
जजल्ड्हा उपननबींधक, परभणी याींनी वर्र्षे लेखापररक्षक र्गव-२ याींना हर्ले आहेत, 
हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्ड्यास, सर्र प्रकरणी र्ासनास अहर्ाल सार्र केला आहे काय, 
(४) नसल्ड्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देशमुख : (१) होय.  
     याबाबत हर्नाींक ५/३/२०१६ र् हर्नाींक १५/३/२०१६ रोजी मा.सहकार मींत्री 
याींचेकड ेननरे्र्न सार्र केलेले आहे. 
(२) होय. 
     वर्र्षे लेखा पररक्षक र्गव-२ याींना हर्नाींक ०८/०६/२०१६ रोजी चौकर्ी 
करण्याबाबत कळवर्ले आहे. 
(३) होय, हे खरे आहे. चौकर्ी अचधकारी याींनी जजल्ड्हा उपननबींधक, परभणी 
याींच्याकड ेहर्नाींक ०७/११/२०१६ रोजी अहर्ाल सार्र केला आहे. 
(४) प्रश्न उद् ार्त नाही. 

----------------- 
 

बोरगाि मेघे (जर्.िधाम) येथील सबस्त्टेशनला लागलेली आग 

(२८) *  २५२७७   श्री.प्रिाश गर्शभये : सन्माननीय ऊर्ाम मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) बोरगार् मेघे (जज.र्धाव) येथील महावर्तरणाच्या सबस््ेर्नला आग लागल्ड्याचे 
हर्नाींक १९ सप् े्ंबर, २०१६ रोजी र्ा त्यासुमारास ननर्र्वनास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्ड्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय 
आढळून आले र् तदनुसार कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्ड्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) महापारेषण कीं पनीच्या र्धाव येथील २२० के.व्ही. 
उपकें द्रातील २२०/६६ के.व्ही. रोहहत्र ि.२ ला हर्नाींक १९/९/२०१६ रोजी आग 
लागलेली होती. 
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(२) याबाबत महापारेषण कीं पनीकडून प्राथममक चौकर्ी करण्यात आली आहे. सर्रहू 
आग रोहहत्राच्या ६६ के.व्ही.बी रे्जचे बमुर्ींग रु््ल्ड्यामुळे लागल्ड्याचे ननषपन्न 
झाले आहे. प्राथममक चौकर्ीत सकृतर्र्वनी महापारेषणच्या र्धाव अनत उच्च र्ाब 
वर्भागातील ताींबत्रक कमवचारी र् अचधकारी याींचे कामात र्लुवक्ष झाल्ड्याचे हर्सून 
आले असून त्याींच्यावर्रुध्र् कीं पनीकडून कारर्ाई करण्यात येत आहे. 
(३) प्रश् न उद् ार्त नाही. 

----------------- 
 

रे्एसिब्ल्यु इस्त्पात िां पनीचे ननयमबा्य विद्यतु शुल्ि माफ िेल्याबाबत 

(२९) *  २३४७७   श्री.धनांर्य मुांि,े श्री.अमरशसांह पांडित, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.किरण पािसिर, श्री.र्यिांतराि र्ाधि : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १६७०८ ला 
ददनाांि २८ माचम, २०१६ रोर्ी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभामत : सन्माननीय ऊर्ाम 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  जेएसडब्ल्ड्यु इस्पात कीं पनीला रुपये ५७२ को्ीींचे ननयमबा्यररत्या वर्दयतु 
रु्ल्ड्क मार् केल्ड्याबाबत माहे ऑक््ोबर, २०१६ मध्ये र्ा त्यार्रम्यान कोणतीच 
कायवर्ाही झाली नसल्ड्याचे ननर्र्वनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ड्यास, अर्ा प्रकरणाची भवर्षयात पनुरार्तृ्ती होऊ नये यासाठी उदयोग, 
ऊजाव र् कामगार वर्भागाींतगवत चौकर्ीची कायवर्ाही सुरु आहे असे मा.ऊजाव मींत्री 
याींनी सभागहृास आश्र्ामसत केले होते, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्ड्यास, चौकर्ी पुणव होऊन सींबींचधत कीं पनीमार्व त सर्र वर्दयतु रु्ल्ड्काचा 
भरणा केला आहे काय तसेच उक्त प्रकरणी जबाबर्ार असणाऱया र्ोषीींर्र कोणती 
कारर्ाई केली र्ा करण्यात येत आहे,   
(४) नसल्ड्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) जेएसडब्ल्ड्यु इस्पात कीं पनीस सन २०१२ पासून 
र्ाढीर् कालार्धीसाठी वर्दयतु रु्ल्ड्क मार्ी रे्ण्यात आलेली नाही. सर्र कीं पनीस 
ननयमानुसार वर्दयतु रु्ल्ड्क आकारणी करण्यात येते. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) सर्र कीं पनीने माहे ऑगस््, २०१२ ते माहे ऑक््ोबर, २०१६ या कालार्धीत 
एकूण रुपये ३९.६६ को्ी इतक्या वर्दयतु रु्ल्ड्क रकमेचा भरणा केला आहे. 
     सर्र प्रकरणी सींबींचधतावर्रुध्र् वर्भागीय चौकर्ीची कायवर्ाही सुरु आहे. 
(४) प्रश् न उद् ार्त नाही. 

----------------- 
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नागपूर येथील बुटीबोरी पांचताराांिीत औद्योधगि िसाहतीतील आरक्षक्षत  
भूखांिािर बाांधलेल्या सभागहृाचा गैरिापर होत असल्याबाबत 

(३०) *  २६११८   श्री.सुजर्तशसांह ठािूर : सन्माननीय उद्योग मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर येथील बु्ीबोरी पींचताराींकीत औदयोचगक र्साहतीत मतीमींर् मुलाींच्या 
ननर्ासी र्ाळेकररता आरक्षक्षत असलेला भूखींड जनै सहेली मींडळाचे तत्कालीन 
अध्यक्ष याींनी ताब्यात घेर्नू त्यार्र बाींधलेल्ड्या सभागहृाचा र्ापर अींपग, ननराधार 
महहलाींसाठी होत असल्ड्याचे र्ावषवक कायविमादर्ारे कागर्ोपत्री र्ाखर्णे परींत ु
प्रत्यक्षात लाखो रुपये भाड ेआकारुन भूखींडाचा गैरर्ापर करण्यात येत असल्ड्याचे 
हर्नाींक २४ सप् े्ंबर, २०१६ रोजी र्ा त्यासुमारास ननर्र्वनास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्ड्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले, त्यानुषींगाने कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्ड्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सुभाष देसाई : (१) बु् ीबोरी औदयोचगक क्षेत्रातील सुवर्धा क्षेत्रामधनू जनै 
सहेली मींडळ याींना भूखींड ि. पी-६० चे हर्नाींक ७/१०/२००९ रोजी र्ा्प करण्यात 
आले होते. तथावप माहहतीच्या अचधकारान्र्ये सर्र भूखींडाचा र्ापर लग्नकायव 
तसेच इतर प्रसींगासाठी भाडतेत्र्ार्र हर्ला जातो र् त्यासाठी महामींडळाची 
परर्ानगी घेण्यात आली आहे काय यासींबींधीची माहहती उपलब्ध करुन 
रे्ण्याबाबत प्रारे्मर्क अचधकारी नागपूर याींचेकड े हर्नाींक ६/५/२०१६ रोजी अजव 
प्राप्त झाला होता, त्यारे्ळी सर्र बाब कायावलयाच्या ननर्र्वनास आली आहे. 
(२) प्रारे्मर्क अचधकारी कायावलय नागपूर याींनी प्रस्ततु प्रकरणाची चौकर्ी 
करण्याचे हेतनेू कायवकारी अमभयींता (वर्भाग ि.-१) नागपूर याींच्याकडून हर्नाींक 
४/८/२०१६ रोजी भूखींडाच्या सदय:जस्थती बाबतचा अहर्ाल मागवर्ण्यात आला 
असता त्यानी उप अमभयींता, उपवर्भाग ि.३, बु्ीबोरी याींनी हर्नाींक १२/८/२०१६ 
र् हर्नाींक १३/८/२०१६ रोजी भूखींडास भे् हर्ली. परींतु र्ोनही रे्ळी हॉलचे 
मुख्यदर्ार बींर् जस्थतीत असून सदय:जस्थतीत तेथे काहीही कियाकलाप 
(Activity) सुरु असल्ड्याचे हर्सून आले नाही असे कळवर्ले आहे. तसेच धमवर्ाय 
आयुक्त नागपूर याींच्या कायावलयाकडून मे.जनै सहेली मींडळ याींनी सन २०१०-११ 
ते २०१५-२०१६ या कालार्धीचे सार्र केलेले आचथवक ताळेबींर् आणण जस्थती 
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वर्र्रण मागवर्ण्यात आले होते. तसेच सन २०१०-२०११ ते २०१४-२०१५ या 
कालार्धीची आचथवक ताळेबींर् आणण वर्र्रणाची तपासणी केली असता सर्र 
मींडळास भाड ेप्राप्त झाल्ड्याचे आढळून आले नाही. 
(३) प्रश् न उद् ार्त नाही. 

----------------- 
 

राज्यातील िधृ्द देिदासीांना पेन्शन सुरु िरण्याबाबत 
(३१) *  २३७७१   श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील :   
सन्माननीय सामाजर्ि न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील रे्र्र्ासीींना रे्ण्यात येणारी पेन्र्न योजना र्ासनाने बींर् केली 
असल्ड्याने ककमान उतारर्यात पेन्र्न सुरु करार्ी अर्ी मागणी मा.मुख्यमींत्री, 
महापामलका आयकु्त याींचेकड े पुणे महापामलका स्थायी सममतीचे अध्यक्ष याींनी 
माहे ऑगस््, २०१६ च्या नतसऱया सप्ताहात केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ड्यास, उक्त मागणीच्या अनषुींगाने र्ासनाने कोणती कायवर्ाही केली र्ा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्ड्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. रार्िुमार बिोले : (१) अध्यक्ष स्थायी सममती पणेु महानगरपामलका याींचे 
सर्र मुदयाबाबतचे पत्र प्राप्त झाल्ड्याचे आढळून येत नाही. तथावप, वर्र्ेष 
सहाय्य कायविमाांतगवत रे्र्र्ासीींना सींजय गाींधी ननराधार अनरु्ान योजनेंतगवत 
रे्ण्यात येत असलेले मामसक ननर्तृ्तीरे्तन बींर् करण्यात आलेले नाही. 
(२) प्रश् न उद् ार्त नाही. 
(३) प्रश् न उद् ार्त नाही. 

----------------- 
खार्गी अनदुाननत आश्रम शाळेतील अनतररक्त  

शशक्षिाांना सेिा सांरक्षण देण्याबाबत 
(३२) *  २६०४६   श्री.श्रीिाांत देशपाांि,े श्री.दत्तात्रय सािांत : सन्माननीय 
सामाजर्ि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सामाजजक न्याय र् वर्रे्ष सहाय्य वर्भागाींतगवत खाजगी अनरु्ाननत 
आश्रमर्ाळेतील मर्क्षकाींना महाराषर खाजगी र्ाळा कमवचारी सेर्ार्ती अचधननयम 
१९७७ र् ननयमार्ली १९८१ लागू करण्यात आली, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्ड्यास, प्सींख्या कमी असलेल्ड्या या आश्रम र्ाळाींमधील अनतररक्त 
मर्क्षकाींना अन्यत्र सेरे्त सामार्ून घेण्याची कायवर्ाही या ननयमाींतगवत पूणव करणे 
र् कायर्ा आणण ननयमार्लीकड ेर्लुवक्ष करून खाजगी अनुर्ाननत आश्रम र्ाळेतील 
अनतररक्त मर्क्षकाींना सेर्ा सींरक्षण न रे्ण्याचा आरे्र् र्ासनाने ननगवममत केला 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्ड्यास, उपरोक्त सींर्भावतील ननयमार्लीमध्ये र्रुूस्ती करण्याबाबत 
र्ासनाने काय कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्ड्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. रार्िुमार बिोले : (१) वर्जाभज आश्रमर्ाळाींसाठी स्र्तींत्र ननयमार्ली 
नसल्ड्यामुळे र्ालेय मर्क्षण वर्भागाच्या सर्र अचधननयम र् ननयमार्लीनसुार 
कायवर्ाही करण्यात येते. 
(२) हे खरे नाही. राज्यातील वर्जाभज आश्रमर्ाळाींमध्ये अनतररक्त ठरलेल्ड्या 
कमवचाऱयाींबाबत र्ासन ननणवय हर्नाींक १६ ऑक््ोबर, २०१२ नुसार कायवर्ाही केली 
जाते. 
(३) र् (४) प्रश्न उद् ार्त नाही. 

 

----------------- 
 

राज्यातील आददिासी आश्रमशाळाांमध्ये विद्यार्थयाांचे होत असलेले मतृ्य ू

(३३) * २३५४५   श्री.सांर्य दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि 
२२०६६ ला ददनाांि २२ र्ुलै, २०१६ रोर्ी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभामत : 
सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील आहर्र्ासी आश्रमर्ाळाींमध्ये वर्दयार्थयाांना अल्ड्पोपहार आणण जेर्ण 
रे्ळेत र् पुरेसे ममळत नसणे अर्ा अनेक कारणाींस्तर् मागील र्हा र्षावत १०७७ 
आहर्र्ासी वर्दयार्थयाांचा मतृ्य ूझाल्ड्याचे तसेच सर्र मतृ्यचूी नोंर् ननयममत ठेर्ली 
जात नसल्ड्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१६ मध्ये र्ा त्यार्रम्यान ननर्र्वनास आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्ड्यास, सर्र वर्दयार्थयाांचे मतृ्यू थाींबवर्ण्याकरीता डॉ.सुभाष साळुींखे याच्या 
अध्यक्षतेखालील र्ासनाने नेमलेल्ड्या सममतीचा अहर्ाल मा.राज्यपालाींना सार्र 
करण्यात आला, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्ड्यास, मा.राज्यपालाींनी याप्रकरणी गींभीर र्खल घेऊन वर्दयार्थयाांचे मतृ्य ू
रोखण्यासाठी सममतीने सुचवर्लेल्ड्या उपाययोजनाींची तात्काळ अींमलबजार्णी 
करण्याबाबत र्ासनास कायवर्ाही करण्याचे ननरे्र् हर्ले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्ड्यास, याबाबत र्ासनाने काय कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
नसल्ड्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. विष्ट् ण ुसिरा : (१), (२), (३) र् (४) सन २००१-०२ ते सन २०१५-१६ पयांत 
र्ासककय आश्रमर्ाळाींत वर्वर्ध कारणाींनी १०७७ वर्दयार्थयाांचा मतृ्य ूझाला आहे. 
अल्ड्पोपहार आणण जेर्ण रे्ळोत र् पुरेसे ममळत नसल्ड्यामुळे वर्दयार्थयाांचे मतृ्य ू
झाल्ड्याचे हर्सून आलेले नाही. राज्यातील शासकीय आहर्र्ासी आश्रमर्ाळाींतील 
वर्दयार्थयाांना पुरेसे, सकस जेर्ण र् नाष्टा ननधावररत रे्ळेर्र हर्ला जातो. 
     आश्रमर्ाळेतील वर्दयार्थयाांच्या मतृययांच्या कारणाींचा अ्यास करुन त्यार्र 
उपाययोजना सुचवर्ण्यासाठी डॉ.सुभाष साळुींखे, सेर्ाननवतृत आरोग्य महासींचालक 
याींच्या अध्यक्षतेखाली र्ासनाने ताींबत्रक सममती गहठत केली होती. सर्र सममतीने 
आपला अहर्ाल मा.राज्यपाल महोर्याींना हर्नाींक १९/१०/२०१६ रोजी सार्र केला 
असून सर्र अहर्ालातील मर्र्ारर्ीींची अींमलबजार्णी करण्याबाबतची कायवर्ाही 
सुरु आहे. 

----------------- 
भूगाांि (जर्.िधाम) येथील इांद्रजर्त पॉिर प्रा.शल. या िारखान्याला  

पुरविण्यात येणाऱ्या पाणी पुरिठ्याबाबत 

(३४) * २३५९८   अॅि.ननरांर्न िािखरे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २३०९६ ला 
ददनाांि २ ऑगस्त्ट, २०१६ रोर्ी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभामत : सन्माननीय ऊर्ाम 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) र्धाव जजल्ड््यातील भूगार् इींद्रजजत पॉर्र प्रा.मल. हा कारखाना र्ीज ननममवती 
करत असून उक्त र्ीजननममवती कोणत्या स्त्रोताच्या माध्यमातनू करण्यात येत 
आहे, 
(२) असल्ड्यास, र्धाव जजल्ड््यातील भूगार् इींद्रजजत पॉर्र प्रा.मल. येथील 
कारखान्याला र्ावषवक ककती र्.ल.घ.मी. पाण्याची आर्श्यकता असून सर्रहू 
कारखाना स्थापनेच्या हर्नाींकापासून अदयापपयवत र्षव ननहाय ककती पाण्याचा 
उपयोग करण्यात आला आहे, तसेच सर्र कारखान्यासाठी लागणारे पाणी 
कोणत्या स्त्रोतामार्व त उपलब्ध करुन घेण्यात येते, 
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(३) असल्ड्यास, महाराषर प्रर्षुण ननयींत्रण मींडळाने उपरोक्त कारखानाच्या 
उत्पार्न प्रकियेची तपासणी करुन सर्र कारखान्यामार्व त जल प्रर्षुण 
पसरवर्ण्यात येत असल्ड्याने सर्र कारखान्याला र्ोषी ठरवर्ण्यात आले असल्ड्याचे 
माहे ऑगस््, २०१६ मध्ये र्ा त्यार्रम्यान ननर्र्वनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्ड्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करून कोणती कायवर्ाही केली 
र्ा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्ड्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) मे. इींद्रजजत पॉर्र प्रा.मल.  हा कारखाना  र्धाव 
जजल्ड्हयातील मौजे-बरबडी येथे कायवरत  आहे. या कारखान्यामध्ये कोळर्ापासून 
८० मेगार्ॅ्  र्ीजननममवती केली जाते. सर्र प्रकल्ड्प हा कॅप््ीव्ह पॉर्र प्लान्् आहे. 
(२) मे. इींद्रजजत पॉर्र प्रा.मल. भुगाींर् या कारखान्याला १.०० र्.ल.घ.मी. प्रनत र्षव 
एर्ढया पाण्याची  आर्श्यकता आहे. या पॉर्र प्लॉन््ची स्थापना  सन २००८ या 
र्षी झाली आहे. सन २००८ या र्षावत ०.६० र्.ल.घ.मी.  र् नोव्हेंबर, २००९ मध्ये 
१.०० र्.ल.घ.मी. इतक्या पाण्याचा र्ापर झालेला आहे.  या पॉर्र प्लॉन्् साठीचे 
पाणी हे उत्तम व्हॅल्ड्य ु जस््ल मलमी्ेड, भुगाींर् र्धाव याींचेर्ी  महाराषर र्ासन 
जलसींपर्ा  वर्भाग याींचा नोव्हेंबर, २००९ मध्ये झालेल्ड्या करारनाम्यानसुार 
पुरवर्ण्यात येते. मे. इींद्रजजत पॉर्र प्रा.मल. भुगाींर् या कीं पनीस उपरोक्त 
करारनाम्यानुसार  मींजूर ३.६५ र्.ल.घ.मी. आरक्षणापकैी १.९५ र्.ल.घ.मी. प्रती 
र्षव पाणी “ना वर्िी तत्त्र्ार्र” र्ापर करण्याबाबतचा प्रस्तार् जलसींपर्ा 
वर्भागाींतगवत  वर्चाराधीन आहे. सर्र पाणी पुरर्ठा धाम नर्ी प्रकल्ड्पाच्या 
येळाकेळी  येथील उन्नई बींधाऱयाखाली महाराषर औदयोचगक वर्कास  महामींडळ, 
र्धाव याींचे  पर्नार  गार्ाजर्ळील बींधाऱयाच्या  स्त्रोतामधनू करण्यात येतो. 
(३) महाराषर प्रर्षुण ननयींत्रण महामींडळाने सार्र केलेल्ड्या अहर्ालानुसार, 
महाराषर प्रर्षुण ननयींत्रण महामींडळामार्व त सर्रील कारखान्याला रे्ळोरे्ळी भे् 
रे्ऊन तपासणी करण्यात येते. सर्र कारखान्यामार्व त जल प्रर्षूण पसरवर्ण्यात 
येते अर्ाबाबतची तिार अथर्ा मींडळातरे्  भे्ी र्रम्यान रे्खील जल प्रर्षुण 
होत असल्ड्याबाबत माहे ऑगस््, २०१६ मध्ये  र्ा त्यार्रम्यान ननर्र्वनास  
आलेले नाही. 
(४) प्रश्न उद् ार्त नाही. 
(५) प्रश्न उद् ार्त नाही. 

----------------- 
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मर्ुर सहिारी सांस्त्थेला विना ई-ननविदा १५ लाख रुपयाची िामे देणेबाबत 
(३५) *  २५२००   श्री.सनतश चव्हाण, श्री.अमरशसांह पांडित, श्री.धनांर्य मुांि े:   
सन्माननीय सहिार मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील हर्नाींक २६ नोव्हेंबर, २०१४ च्या र्ासन ननणवयान्र्ये          
रुपये ३ लाखाच्या र्रील कामे ई-ननवर्र्ा पध्र्तीने हर्ली जात असल्ड्याचे 
ननर्र्वनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ड्यास, उपरोक्त र्ासनाच्या ननणवयामुळे रुपये ३ लाखाच्या र्रील कामे 
मजुर सहकारी सींस्थाना ममळत नसल्ड्याने राज्यातील १४००० सींस्थाींमधील      
७ लाख मजुर सभासर् कामापासून र्ींचचत राहत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्ड्यास, मजुर सींस्थेला सन २००६ च्या ननणवयाप्रमाणे रुपये १५ लाख 
रुपयाींची कामे ई-ननवर्र्ाींमर्र्ाय रे्ण्यासाठी र्ासनाने कोणती कायवर्ाही केली र्ा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्ड्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सुभाष देशमुख : (१) होय. 
(२) हे खरे नाही. अर्ा प्रकारची तिार कोणत्याही र्ाररद्र्य रेषेखालील मजुर 
सभासर्ाने केलेली नाही. 
(३) सामान्य प्रर्ासन वर्भागाने हर्नाींक २६/११/२०१४ च्या र्ासन ननणवयानसुार 
राज्यातील सर्व मींत्रालयीन वर्भागाींनी रुपये ३ लाखापेक्षा जास्त ककीं मतीची कामे 
ई-ननवर्र्ादर्ारे करण्याच्या सुचना हर्ल्ड्या आहेत. त्यामुळे मजूर सहकारी सींस्थाींना 
वर्ना ननवर्र्ा रुपये १५ लाखापयांतची कामे रे्ण्याबाबत सार्वजननक बाींधकाम 
वर्भागाकडून कायवर्ाही प्रस्तावर्त नाही. 
(४) लागू नाही. 

----------------- 
 

बदलापूर (जर्.ठाणे) येथील महावितरणाच्या गैरिारभाराबाबत 
(३६) *  २४२६४   श्री.र्गन्नाथ शशांदे : सन्माननीय ऊर्ाम मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) बर्लापूर (जज.ठाणे) येथील महावर्तरणाच्या गैरकारभारामुळे सातत्याने खींडडत 
होणारा र्ीजपुरर्ठा, मी्र र्ाचनामर्र्ाय र्ीज राहाहकाींना रे्ण्यात येणारी र्ीज 
रे्यके यामुळे तेथील र्ीज राहाहकाींसमोर अनेक गींभीर समस्या ननमावण होऊन 
त्याींना आचथवक भुर्ांडही सोसार्ा लागत असल्ड्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१६ मध्ये र्ा 
त्यार्रम्यान ननर्र्वनास आले आहे, हे खरे आहे काय,  
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(२) असल्ड्यास, याबाबत र्ीजराहाहकाींनी मागील सहा महहन्याींपासून सातत्याने 
स्थाननक महावर्तरण कायावलयाकड े अनेक तिारी करुनही अदयापपयांत सर्र 
कीं पनीकडून कोणतीही र्खल घेण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्ड्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ीज राहाहकाींना अखींडडत र् सुरक्षक्षत र्ीजपुरर्ठा 
तसेच र्ीज र्ापर केलेल्ड्या वर्जेचे योग्य तेच बबल वर्नावर्लींब रे्ण्याच्या दृष्ीने 
र्ासनाने कोणती कारर्ाई केली र्ा करण्यात येत आहे,   
(४) नसल्ड्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) र् (२) रे्खभाल र् र्रुुस्तीच्या कामासाठी उच्चर्ाब 
र्ाहहनी, लघुर्ाब र्ाहहनी र् रोहहत्र इत्यार्ीचे काम करण्यासाठी महावर्तरण 
कीं पनीच्या ननयमानुसार र्ीज पुरर्ठा खींडीत करण्यात येतो. 
     राहाहकाींचा र्ीज पुरर्ठा, र्ीज बबल ककीं र्ा महावर्तरणच्या कोणत्याही 
कामासींबींधी तिार प्राप्त झाल्ड्यास महावर्तरण कीं पनीच्या प्रचमलत ननयमानुसार 
रे्ळेत राहाहकाींच्या तिारीची र्खल घेऊन सर्र तिारीचे ननर्ारण केले जाते. 
(३) महावर्तरण कीं पनीकडून र्ीज राहाहकाींना अखींडीत र् सुरक्षक्षत र्ीज पुरर्ठा 
रे्णेसाठी रे्खभाल र् र्रुुस्तीची कामे ननवर्र्ा काढून मे. आहर्त्य इलेजक्रकल्ड्स, 
पुणे याींच्यामार्व त चालू केली आहेत. तसेच योग्य र्ीज बबल न हर्ल्ड्यामुळे सर्र 
एजन्सीर्र र्ींडात्मक कारर्ाई करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश् न उद् ार्त नाही. 

----------------- 
 

राज्यात साखर उत्पादनात िाढ होण्यासाठी िराियाच्या उपाययोर्ना 
(३७) *  २३६३२   श्री.नारायण राणे, अॅि.राहुल नािेिर, श्री.आनांद ठािूर, 
श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांत टिले, श्री.ख्िार्ा बेग : सन्माननीय सहिार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात मागील र्षीच्या र्षुकाळामुळे साखरेचे उत्पार्न कमी होणार 
असल्ड्याचे माहे ऑगस््, २०१६ मध्ये र्ा त्यार्रम्यान ननर्र्वनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्ड्यास, कमी ऊस उत्पार्न र् आचथवक अडचणीींमुळे राज्यातील ४० साखर 
कारखाने बींर् पडणार आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्ड्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात 
येत आहे, 
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(४) नसल्ड्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ?  
 
श्री. सुभाष देशमुख : (१) होय. 
(२) अींर्त: खरे आहे. गाळप हींगाम २०१५-१६ मध्ये गाळप घेतलेल्ड्या 
कारखान्याींपैकी गाळप हींगाम २०१६-१७ मध्ये कमी ऊस उत्पार्नामुळे सींभाव्य 
सुरु न होणारे २२ साखर कारखाने आहेत. 
(३) रे्ळ प्रसींगी बींर् साखर कारखान्याच्या कायवक्षते्रातील र्ेतकऱयाींचा ऊस 
जर्ळच्या साखर कारखान्याींच्या मर्तीने गाळप करण्याची कायवर्ाही करण्यात 
येते. 
(४) प्रश् न उद् ार्त नाही. 

----------------- 
 

पििे (ता.गुहागर, जर्.रत्नाधगरी) येथील महाराष्ट्र िीर् वितरण िां पनीच्या र्ीणम 
ि धोिादायि िीर्िादहन्यामुळे एिा तरुणाचा झालेला मतृ्य ू

 

(३८) *२४९०१ श्रीमती हुस्त्नबानू खशलफे, श्री.सांर्य दत्त : सन्माननीय ऊर्ाम मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  पडरे् (ता.गुहागर, जज.रत्नाचगरी) येथील महाराषर र्ीज वर्तरण कीं पनीच्या 
जीणव र् धोकार्ायक र्ीजर्ाहहन्यामुळे एका तरुणाचा मतृ्यू झाला असल्ड्याचे माहे 
ऑगस््, २०१६ मध्ये र्ा त्यार्रम्यान ननर्र्वनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ड्यास, र्ा्र्स्तीच्या मुस्लीम मोहल्ड्ला या भागातील नर्ीन को्ेड 
कन्डक््र र्ायर अधवर्् जस्थतीत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्ड्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्ड्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) मौजे र्रचा मोहल्ड्ला पडरे्, ता.गुहागर, जज.रत्नाचगरी 
येथे हर्नाींक ११ सप् े्ंबर, २०१५ रोजी घराजर्ळून गेलेल्ड्या र्ीज र्ाहहनीच्या 
स्पर्ावने एका तरुणाचा मतृ्यू झाला होता. सर्र घ्ना घराचे बाींधकाम 
असुरक्षक्षतपणे र्ाढवर्ल्ड्यामुळे घडली होती. 
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(२) र् (३) हे खरे आहे. 
     जेथे अपघात झाला होता. त्या र्रचा मोहल्ड्ला पडरे् येथे गींजलेले १० खाींब 
बर्लण्यात आले. त्याचबरोबर सींपूणव १५ गाळ्याींच्या वर्दयतु र्ाहहन्या काढून त्या 
हठकाणी नर्ीन को्ेड कीं डक््र (एररएल बींच केबल) बसवर्ण्यात आले आहेत र् 
काम पूणव करण्यात आले आहे. तसेच खालचा मोहल्ड्ला पडरे् येथे एकूण १४ 
गाळ्याींच्या र्ाहहन्या बर्लण्याचे काम प्रस्तावर्त असून, त्यापकैी ३ गाळ्याींच्या 
वर्दयुत र्ाहहन्या काढून नर्ीन को्ेड कीं डक््र (एररएल बींच केबल) बसवर्ण्याचे 
काम पूणव झाले आहे. उर्वररत ११ गाळ्याींचे काम प्रगतीपथार्र आहे. 
(४) प्रश्न उद् ार्त नाही. 

----------------- 
 

लोिशाहीर अण्णाभाऊ साठे वििास महामांिळात सदननिा  
खरेदीमध्ये िेलेला गैरव्यिहार 

(३९) *  २४७६०   श्री.र्नादमन चाांदरूिर, श्री.सांर्य दत्त, श्री.अशोि ऊफम  भाई 
र्गताप : सन्माननीय सामाजर्ि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) लोकर्ाहीर अण्णाभाऊ साठे वर्कास महामींडळाने र्राची योग्यता ननधावररत न 
करता सर्ननका खरेर्ी केल्ड्याने रुपये १.०२ को्ीचा जार्ा खचव झाल्ड्याचा ठपका 
भारताच्या ननयींत्रक र् महालेखापररक्षक (कॅग) याींनी राज्य र्ासनार्र ठेर्ला 
असल्ड्याचे हर्नाींक १० ऑगस््, २०१६ रोजी र्ा त्यासुमारास ननर्र्वनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ड्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन कोणती कायवर्ाही केली र्ा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्ड्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. रार्िुमार बिोले : (१) हे अींर्त: खरे आहे. 
      सन २०१३-१४ या कालार्धीमध्ये महामींडळाने खरेर्ी केलेल्ड्या सर्ननकेच्या 
र्राची योग्यता ननधावररत न करता खरेर्ी केल्ड्याचे आढळून आल्ड्याने महालेखाकार 
याींच्या लेखापररक्षण अहर्ालामध्ये रुपये ७२.२८ लाख वर्हीत कायवपध्र्तीचा 
अर्लींब न करता सर्ननका खरेर्ीसाठी जार्ा खचव केल्ड्याचा आक्षपे नोंर्वर्ण्यात 
आला आहे. 
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(२) सन २०१२-१३ ते २०१४-१५ या कालार्धीमध्ये झालेल्ड्या आचथवक 
गैरव्यर्हाराबाबत सी.आय.डी.मार्व त सुरु असलेल्ड्या चौकर्ीमध्ये वर्वर्ध प्रकरणात 
झालेल्ड्या गैरव्यर्हाराच्या अनुषींगाने तत्कालीन व्यर्स्थापकीय सींचालक, श्री.इींगळे 
अ्केत आहेत. उक्त प्रकरणी सर्ननकेचे मूळ र्स्ताऐर्ज तत्कालीन 
उपमहाव्यर्स्थापक (आस् थापना) याींनी गहाळ केले असे ननर्र्वनास आल्ड्यानींतर 
जबाबर्ार असलेल्ड्या तत्कालीन महाव्यर्स्थापक (प्रर्ा) श्री.बार्णे याींना हर्नाींक 
१८/०४/२०१५ च्या र्ासन आरे्र्ान्र्ये ननलींबबत करण्यात आले आहे. 
   सध्या सर्ननका महामींडळाच्या ताब्यात असून सर्ननकेचे मूळ र्स्ताऐर्ज 
गहाळ झाल्ड्याने मुींबई उपनगर जजल्ड्हा अींतगवत सर्व सहाय्यक र्यु्यम ननबींधक 
याींना महामींडळाच्या पुर्वपरर्ानगी मर्र्ाय बोरीर्ली येथील सर्ननका अन्य 
पक्षकाराच्या ककीं र्ा सींस्थेच्या नार्ाने र्स्त नोंर्णी करु नये असे कळवर्ले आहे.   
(३) प्रश्न उद् ार्त नाही. 

----------------- 
 

पालघर जर्ल््यात ठक्िर बाप्पा आददिासी िस्त्ती  
सुधार योर्नेत झालेला गैरव्यिहार 

(४०) *  २३६५०   श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, श्रीमती विद्या चव्हाण, 
श्री.नारायण राणे, अॅि.ननरांर्न िािखरे, श्री.र्गन्नाथ शशांदे, श्री.अशोि ऊफम  भाई 
र्गताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सुजर्तशसांह ठािूर : सन्माननीय आददिासी 
वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात आहर्र्ासी भागातील गार्ाींचा वर्कास जलर् गतीने व्हार्ा, यासाठी 
र्ासनामार्व त सन २००७-०८ पासून ठक्कर बाप्पा आहर्र्ासी र्स्ती सुधारणा 
योजना राबवर्ण्यात येत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ड्यास, सर्र योजनेमार्व त सन २००७-०८ ते २०१४-१५ पयांत जव्हार 
आहर्र्ासी वर्कास प्रकल्ड्पाींतगवत पालघर जजल्ड््यातील जव्हार, मोखाडा, वर्िमगड 
र् र्ाडा या ४ तालुक्याींमध्ये ठक्कर बाप्पा योजनेतनू १५८७ वर्कास कामे 
झाल्ड्याचा र् त्यार्र रक्कम रुपये १५४ को्ी ३३ लाख रुपयाींचा ननधी खचव झाला 
असल्ड्याचे तसेच वर्िमगड तालुक्यातील खडुरे्, घोडीचा पाडा या गार्ातील मींगल 
कायावलयाच्या इमारतीचे काम पूणव झाल्ड्याचे र्ाखवर्ण्यात आले असले तरी 
प्रत्यक्षात मात्र या मींगल कायावलयाची इमारतच अजस्तत्र्ातच नसल्ड्याने 
आहर्र्ासी वर्कास प्रकल्ड्प र् सार्वजननक बाींधकाम वर्भागाच्या अचधकारी/ 
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कमवचाऱयाींनी बनार्् कागर्पत्र ेबनर्ून जजल्ड््यात रुपये १०० को्ी पेक्षा अचधक 
ननधीचा गैरव्यर्हार झाला असल्ड्याचे हर्नाींक १७ सप् े्ंबर, २०१६ रोजी र्ा 
त्यासुमारास ननर्र्वनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्ड्यास, सर्रहू प्रकरणाची चौकर्ी करण्याची मागणी मर्र्िाींती सींघ्नेसह 
अन्य सामाजजक सींघ्नाींनी ननरे्र्नादर्ारे मा.मुख्यमींत्री र् जजल्ड्हाचधकारी, पालघर 
याींचेकड ेकेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्ड्यास, याप्रकरणी चौकर्ी करण्यात आली आहे काय र् त्यानुसार 
सींबींचधत र्ोषी अचधकाऱयाींवर्रुध्र् कोणती कारर्ाई केली र्ा करण्यात येत आहे, 
नसल्ड्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विष्ट् ण ुसिरा : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) एकाजत्मक आहर्र्ासी वर्कास प्रकल्ड्प, जव्हार कायावलयातील प्रकल्ड्प 
अचधकारी, आहर्र्ासी वर्कास ननरीक्षक र् सींबींचधत कायावसन याींनी हर्नाींक 
१२/९/२०१६ रोजी मौजे खडुरे्पैकी घोडीचापाडा येथे समक्ष पाहणी केली असता या 
पाड्यात कोणतेही मींगल कायावलयाची इमारतच अजस्तत्र्ात नसल्ड्याचे ननर्र्वनास 
आले आहे. मात्र जजल्ड््यात १०० को्ीपेक्षा जास्त अचधक ननधीचा गैरव्यर्हार 
झाला आहे, हे खरे नाही. 
(३) सींपार्क, साप्ताहहत र्ब्र् मर्ाल याींनी हर्नाींक १४/०९/२०१६ च्या पत्रान्र्ये 
चौकर्ी करण्याची मागणी केली होती. 
(४) सींबींचधत अमभयींता, सार्वजननक बाींधकाम वर्भाग, जव्हार, जज.पालघर, 
उपअमभयींता, सार्वजननक बाींधकाम वर्भाग, वर्िमगड, प्रकल्ड्प कायावलयातील 
आहर्र्ासी वर्कास ननरीक्षक, सरपींच, राहामपींचायत खडुरे् र् सींबींचधत ठेकेर्ार 
याींच्यावर्रुध्र् वर्िमगड तालुक्यातील मौजे खडुरे्पकैी घोडीचापाडा येथील मींगल 
कायावलयाचे बाींधकाम न करता र्ासकीय ननधीचा अपहार केल्ड्याप्रकरणी हर्नाींक 
४/१०/२०१६ रोजी पोलीस ठाणे, वर्िमगड येथे एकाजत्मक आहर्र्ासी वर्कास 
प्रकल्ड्प, जव्हार, जज.पालघर याींचेमार्व त (एर्आयआर ि.७१/१६) गुन्हा र्ाखल 
करण्यात आला आहे. 
 

----------------- 
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िसई-विरार पररसरातील विद्युत उपिरणे ि विद्यतु िादहन्या  
इत्यादीांच्या दरुुस्त्तीबाबत 

(४१) *  २४८८१   श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांत टिले : 
सन्माननीय ऊर्ाम मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) र्सई-वर्रार पररसरातील धोकार्ायक गींजलेले वर्दयतु पोल, जुना् वर्दयतु 
तारा, रान्सर्ॉमवर, डीपी, नार्रुुस्त वर्दयतु उपकरणे, भूमीगत वर्दयतु र्ाहहन्या 
इत्यार्ी र्रुुस्ती करण्यासींर्भावत मा.ऊजाव मींत्री याींनी मुख्य अमभयींता, महावर्तरण, 
कल्ड्याण वर्भाग याींना आरे्र् रे्ण्यात आले होते, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ड्यास, उक्त प्रकरणी कायवर्ाही केल्ड्याचा अहर्ाल र्ासनास सार्र 
करण्यात आला आहे काय, 
(३) असल्ड्यास, याप्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय 
आढळून आले, त्यानुषींगाने कोणती कारर्ाई केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्ड्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे खरे आहे. 
(२) र्सई महामींडळाींतगवत र्सई वर्रार पररसरातील धोकार्ायक गींजलेले वर्दयतु 
पोल, जुना् वर्दयुत तारा, रान्सर्ॉमवर, डीपी, नार्रुुस्त वर्दयतु उपकरणे, 
भूमीगत वर्दयतु र्ाहहन्या इत्यार्ी र्रुुस्ती करण्यासींर्भावत पायाभूत आराखडा-१, 
आरएपीडीआरपी, यु अाँड एम, ओ अाँड एम इत्यार्ी योजनेमार्व त र्ीज र्ाहहन्या र् 
उपकरणे याींची र्रुुस्ती र् नवर्नीकरण मींजूर डीपीआर प्रमाणे झाले आहे.  तसेच 
पायाभूत आराखडा-२, आरएपीडीआरपी, यु अाँड एम, ओ अाँड एम योजनेमधील 
कामे सुरु आहेत.  तसेच एकाजत्मक ऊजाव वर्कास योजनेअींतगवत भाग-१ कररता 
ननवर्र्ा काढण्यात आली असून यर्स्र्ी कीं त्रा्र्ारास कायावरे्र् (LOA) रे्ण्यात 
आला आहे.  एकाजत्मक ऊजाव वर्कास योजनेअींतगवत भाग-२ कररता कल्ड्याण 
पररमींडळ स्तरार्र ननवर्र्ा काढण्यात आलेली असून ननवर्र्ा प्रकियेचे काम 
प्रगतीपथार्र आहे. तसेच य ुअाँड एम योजनेअींतगवत गींजलेले वर्दयतु पोल, जुना् 
तारा, रान्सर्ॉमवर डीपी, नार्रुुस्त वर्दयतु उपकरणे, भूममगत वर्दयुत र्ाहहन्या 
इत्यार्ीची काम प्रगतीपथार्र आहेत.  
(३) प्रश्न उद् ार्त नाही. 
(४) प्रश् न उद् ार्त नाही. 

----------------- 
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नागपूर शहरात एस.एन.िी.एल.ने आिि ेटािून चोरी  
िरणाऱ्या ग्राहिाांिर िारिाई िेल्याबाबत 

(४२) *  २५४८२   श्री.शमतेश भाांगडिया : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २१३८२ ला 
ददनाांि १९ र्ुलै, २०१६ रोर्ी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभामत : सन्माननीय ऊर्ाम 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर र्हरात एस.एन.डी.एल.ने आकड े ्ाकून ३७ हजार यनुन् वर्दयतु 
चोरी करणाऱया चाररे्हून अचधक राहाहकाींर्र कारर्ाई केल्ड्याचे हर्नाींक २३ सप् े्ंबर, 
२०१६ रोजी र्ा त्यासुमारास ननर्र्वनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ड्यास, सामान्य राहाहकाींना त्याींच्या र्ीज रे्यकामध्ये र्ीज रु्ल्ड्क 
सर्राखाली आकारण्यात येणारी जार्ा रक्कम ही या र्ीज चोरीमुळे होणाऱया 
नुकसानाची भरपाई आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्ड्यास, उपरोक्त सर्वसामान्याींच्या मामसक र्ीज रे्यकात समावर्ष् कर 
असलेले र्ीज रु्ल्ड्क मार् करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायवर्ाही केली र्ा 
करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्ड्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) र्ीज र्ाहहन्याींर्र आकड े ्ाकून र्ीज चोरी 
करणाऱया र् नकुसान करणाऱयाींर्र मे.एस.एन.डी.एल.तरे् वर्दयुत कायर्ा २००३ 
मधील कलम १३५ र् १३८ नुसार कारर्ाई करण्यात येते. त्यानुसार आचथवक र्षव 
सन २०१६-१७ मधील सप् े्ंबर अखेर ३०९ प्रकरणाींमध्ये एकूण ३७९३६८ 
युननट्सच्या रुपये ५७,९५,५१४/- ककीं मतीची चोरी पकडण्यात आली असून 
सींबींचधताींर्र ननयमाप्रमाणे कारर्ाई करण्यात आली आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रश् न उद् ार्त नाही. 
(४) प्रश् न उद् ार्त नाही. 

 
----------------- 

 



41 

सोलापूर जर्ल्हयातील समार्िल्याण विभागाच्या बोगस  
िसनतगहृाांिर िारिाई िरण्याबाबत 

(४३) *  २४६२५   अॅि.र्यदेि गायििाि, श्री.किरण पािसिर, श्री.अननल 
भोसले,  श्रीमती विद्या चव्हाण : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २०२०४ ला ददनाांि     
५ ऑगस्त्ट, २०१६ रोर्ी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभामत : सन्माननीय सामाजर्ि 
न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सोलापूर जजल्ड्हयातील जजल्ड्हापररषरे्च्या समाजकल्ड्याण वर्भागाींतगवत 
चालवर्ण्यात येणाऱया ५८ बोगस र्सनतगहृाींमध्ये गैरव्यर्हार झाला असल्ड्याचे माहे 
जुलै, २०१६ मध्ये र्ा त्यार्रम्यान ननर्र्वनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ड्यास, याप्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय 
आढळून आले र् त्यानुषींगाने कोणती कारर्ाई केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्ड्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. रार्िुमार बिोले : (१) होय. 
(२) होय. 
     सर्र प्रकरणी र्ोषी असणाऱया अचधकारी र् कमवचाऱयाींर्र जबाबर्ारी 
ननजश्चत करुन त्याींच्यार्र प्रर्ासकीय कारर्ाई करण्याबाबत प्रस्तावर्त करण्यात 
आले आहे. तसेच, सर्र प्रकरणातील सींबींचधत र्सनतगहृाींची तपासणी करण्यासाठी 
वर्रे्ष चौकर्ी पथक नेमण्यात आले असून त्याींच्यामार्व त तपासणी करण्यात 
येत आहे.    
(३) प्रश् न उद् ार्त नाही. 

----------------- 
 

मुांबई िृवष उत्पन्न बार्ार सशमतीच्या सांचालि मांिळाने मसाला मािेटमधील 
व्यापाऱ्याांना ददलेल्या एफएसआयमध्ये झालेला गैरव्यिहार 

(४४) * २५३५९ अॅि.राहुल नािेिर, श्री.हेमांत टिले, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.किरण 
पािसिर, श्री.आनांद ठािूर : सन्माननीय पणन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) मुींबई कृवष उत्पन्न बाजार सममतीच्या सींचालक मींडळाने मसाला माके्मधील 
व्यापाऱयाींना मर्ल्ड्लक एर्एसआय रे्ण्याच्या ननणवयानसुार व्यापाऱयाींकडून ककमान 
रेडडरेकनरप्रमाणे रु्ल्ड्क आकारणे आर्श्यक असताना प्रत्यक्षात रेडडरेकनरपेक्षा ५० 
्क्के कमी र्राने एर्एसआय रे्ण्याचा ननणवय घेतल्ड्यामुळे रुपये ६०० प्रनत चौरस 
मी्र एर्ढे कमी रु्ल्ड्क आकारण्यात आल्ड्यामुळे या प्रकरणात गैरव्यर्हार 
झाल्ड्याचे एका सींचालकाने र् सामाजजक कायवकत्याांनी माहे ऑगस््, २०१६ मध्ये 
र्ा त्यासुमारास ननर्र्वनास आणले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्ड्यास, उपरोक्त प्रकरणी चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या अनषुींगाने 
या प्रकरणातील र्ोषीींर्र कोणती कारर्ाई केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्ड्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. सुभाष देशमुख : (१) होय. 
(२) र् (३) मुींबई कृवष उत्पन्न बाजार सममतीमध्ये झालेल्ड्या एर्एसआय 
गैरव्यर्हाराच्या प्रकरणाची भारतीय प्रर्ासन सेरे्तील अचधकाऱयामार्व त महाराषर 
कृवष उत्पन्न पणन (वर्कास र् वर्ननयमन) अचधननयम, १९६३ च्या कलम ४३ 
प्रमाणे चौकर्ी करण्यात आली आहे. या चौकर्ी अहर्ालाच्या आधारे पणन 
सींचालक, पुणे याींना र्ासनाच्या हर्नाींक १९ नोव्हेंबर, २०१६ च्या पत्रान्र्ये 
खालीप्रमाणे ननरे्र् रे्ण्यात आले आहेत. 
 

(अ) मुींबई कृवष उत्पन्न बाजार सममती र् गाळाधारक याींच्यात 
झालेल्ड्या मलज डडड मधील खींड (Clause) २५ प्रमाणे र्रकाची 
रक्कम र्सूल करार्ी. 

(ब) र्सूलीस नकार रे्णाऱया गाळाधारकाींचे गाळे र्ा्पाचे आरे्र् रद्द 
करुन र्सूलीबाबत याचचका जजल्ड्हा न्यायालय, ठाणे येथे र्ाखल 
करार्ी, तसेच, 

(क) सर्र प्रकरणी र्ोषी व्यक्तीींवर्रुध्र् र्ौजर्ारी कारर्ाई करण्यात 
यार्ी. 

 

----------------- 
 

राज्यातील मागासिगम, विमुक्त र्ाती ि भटक्या र्मातीतील विद्यार्थयाांच्या 
नॉनकक्रमीलेअरसांदभामत िाढलेला शासन ननणमय रद्द िरण्याबाबत 

(४५) *  २४६८५   श्री.हररशसांग राठोि, श्री.सांर्य दत्त, श्री.अशोि ऊफम  भाई 
र्गताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.ख्िार्ा बेग, श्री.आनांद ठािूर :  ताराांकित प्रश्न 
क्रमाांि २००५२ ला ददनाांि २२ र्ुलै, २०१६ रोर्ी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभामत : 
सन्माननीय सामाजर्ि न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील मागासर्गव (ओबीसी), वर्मुक्त जाती, भ्क्या जमातीतील 
वर्दयार्थयाांची नॉनकिमीलेअर उत्पन्न मयावर्ा रुपये ४.५ लाखार्रुन ६ लाख रुपये 
करण्याचा ननणवय र्ासनाने हर्नाींक २० ऑगस््, २०१६ रोजी र्ा त्यासुमारास 
घेतला असला तरी सन २०१५-१६ या र्कै्षणणक र्षावत प्ररे्र् घेतलेल्ड्या 
वर्दयार्थयाांना यातनू र्गळण्यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्ड्यास, या वर्दयार्थयाांच्या पालकाींना पढुील चार र्षे मर्क्षण रु्ल्ड्क भरारे् 
लागत असून ते न भरल्ड्यास त्या वर्दयार्थयाांना अधवर्् मध्येच मर्क्षण 
सोडण्याची र्क्यता ननमावण झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्ड्यास, उपरोक्त र्ासन ननणवय रद्द करुन नवर्न र्ासन ननणवय काढून 
सींबींचधत वर्दयार्थयाांना लाभ रे्ण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायवर्ाही केली र्ा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्ड्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. रार्िुमार बिोले : (१) र्ासन ननणवय हर्नाींक २० ऑगस््, २०१६ अन्र्ये 
घेतलेला ननणवय सन २०१६-२०१७ या रै्क्षणणक र्षावपासून लागू आहे. 
(२) हे खरे नाही, 
     सन २०१६-१७ या र्ैक्षणणक र्षावमध्ये सुधाररत उत्पन्न मयावर्ा 
प्रथम/दवर्तीय/ ततृीय/चतथुव र्षावत मर्कत असणाऱया वर्दयार्थयाांना लागू करण्यात 
आली आहे. 
(३) र् (४) प्रश् न उद् ार्त नाही. 

----------------- 
येिला (जर्.नाशशि) तालुक्यातील आददिासीांना आददिासी उपयोर्नेंतगमत 

 घरिुल ि इतर योर्नाांचा लाभ शमळण्याबाबत 

(४६) *  २३६१४   श्री.र्यिांतराि र्ाधि :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १९५८५ ला 
ददनाांि ५ ऑगस्त्ट, २०१६ रोर्ी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभामत : सन्माननीय 
आददिासी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) येर्ला (जज.नामर्क) तालुक्यातील नागरीकाींना आहर्र्ासी उपयोजनेंतगवत 
घरकुल योजना र् इतर वर्वर्ध र्यैजक्तक मुलभूत योजनाींचा लाभ ममळण्यासाठी 
कायवर्ाही करण्याचे हर्नाींक ७ नोव्हेंबर, २०१५ रोजी एकाजत्मक आहर्र्ासी वर्कास 
प्रकल्ड्प अचधकारी याींना अपर आयुक्त याींनी ननरे्र् रे्ऊनही आहर्र्ासी 
नागररकाींना मुलभूत योजनाींपासून र्ींचचत ठेर्ले असल्ड्याचे ननर्र्वनास आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्ड्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले र् तदनसुार कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्ड्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
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 श्री. विष्ट् ण ुसिरा : (१) हे खरे नाही. 
     नामर्क वर्भागातील नामर्क प्रकल्ड्प क्षेत्राींतगवत येर्ला तालुक्यातील 
आहर्र्ासी नागरीकाींना र्बरी आहर्र्ासी घरकुल योजनेंतगवत जजल्ड्हा राहामीण 
वर्कास यींत्रणा, नामर्क याींचेकडून प्रकल्ड्प कायावलयाकड े ४१ लाभार्थयाांचे अजव 
प्राप्त झालेले आहे. त्यानुसार पात्र लाभार्थयाांना घरकुल योजनेचा लाभ रे्ण्याची 
कायवर्ाही सुरु आहे. 
    तसेच येर्ला तालुक्यातील र्यैजक्तक मूलभूत लाभाच्या योजनेंतगवत 
खालीलप्रमाणे लाभार्थयाांना एच.डी.पी.ई. पाईप र् तेलपींप मींजुर केलेले आहेत. 

योजना सन २०१४-१५ सन २०१५-१६ 
एच.डी.पी.ई.पाईप १७ १० 
तेलपींप ०७ २७ 

(२) प्रश् न उद् ार्त नाही. 
(३) प्रश् न उद् ार्त नाही. 
 

 

----------------- 
 

सूयममाळा (ता.िािा, जर्.पालघर) येथील आश्रमशाळेतील गैरसुविधाांबाबत 
 

(४७) *  २३६७०   श्री.विर्य ऊफम  भाई धगरिर : सन्माननीय आददिासी वििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  सूयवमाळा (ता.र्ाडा, जज.पालघर) येथील आश्रमर्ाळेत २६० वर्दयाथी र् १८७ 
वर्दयाचथांनी मर्क्षण घेत असून या र्ाळेतील १ ली ते १२ र्ीच्या वर्दयाथीनीींना 
ननर्ासासाठी तीन तर वर्दयार्थयाांना पाच र्गव खोल्ड्या असून वर्दयाथींनीींच्या 
र्गाांची र्रूर्स्था झाली असल्ड्याचे हर्नाींक २८ ऑगस््, २०१६ रोजी र्ा 
त्यासुमारास ननर्र्वनास आले, हे खरे आहे काय,           
(२) असल्ड्यास, या आश्रमर्ाळेतील वर्दयार्थयाांसाठी रे्ण्यात येत असलेल्ड्या र्स्तू 
र्ाळेचे पर्ाचधकारी र् व्यर्स्थापनातील व्यक्ती परस्पर नेत असल्ड्याचे आरोप 
गार्कऱयाींनी केले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्ड्यास, या प्रकरणाची र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय 
आढळून आले र् त्यानुसार काय कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्ड्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. विष्ट् ण ुसिरा : (१) र्ासकीय आश्रमर्ाळा सुयवमाळ, ता.मोखाडा, जज.पालघर 
येथे इयत्ता १ ली ते १२ र्ी पयांत र्गव सुरु असून सदयजस्थती २५० मुले र् १८१ 
मुली असे एकूण ४३१ वर्दयाथी मर्क्षण घेत आहेत. 
     एकूण १२ र्गव खोल्ड्याींपैकी १० र्गव खोल्ड्याींची र्रुुस्ती पुणव झालेली असून २ 
र्गव खोल्ड्याींचे र्रुुस्तीचे काम प्रगतीत आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) र् (४) प्रश् न उद् ार्त नाही. 

----------------- 
 

पालघर जर्ल््यातील आददिासी आश्रमशाळाांमधील विद्यार्थयाांना  
सोईसुविधा उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

(४८) *  २५३१५   श्री.आनांद ठािूर, श्री.हेमांत टिले, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.किरण 
पािसिर, अॅि.राहुल नािेिर, श्री.ख्िार्ा बेग : सन्माननीय आददिासी वििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पालघर जजल्ड््यातील आहर्र्ासी आश्रमर्ाळाींमध्ये मर्कणाऱया वर्दयार्थयाांना 
माहे मे, २०१६ पासून अींडी, केळी आणण र्धू याींचे र्ा्प बींर् असून, गणरे्र् र् 
र्ालेय साहहत्याचे र्ा्प झाले नसल्ड्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१६ मध्ये र्ा 
त्यार्रम्यान ननर्र्वनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ड्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनषुींगाने बाब १ मधील नमूर् केलेल्ड्या र्स्तुींचे र्ा्प आहर्र्ासी वर्दयार्थयाांना 
तातडीने करण्याबाबत कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्ड्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विष्ट् ण ुसिरा : (१) हे खरे नाही. 
     पालघर जजल्ड््यात प्रकल्ड्प अचधकारी, एकाजत्मक आहर्र्ासी वर्कास प्रकल्ड्प 
जव्हार र् डहाण ू येथील र्ासकीय आश्रमर्ाळा सन २०१६-१७ या र्कै्षणणक 
र्षावमध्ये १५ जनू, २०१६ पासून सुरु झालेल्ड्या आहेत. तेव्हापासून वर्दयार्थयाांना 
अींडी, केळी आणण र्धू याींचा पुरर्ठा केलेला आहे. वर्दयार्थयाांना पहहला गणरे्र् 
जुलै, २०१६ अखेर र्ा्प करण्यात आला आहे. तसेच र्ालेय साहहत्याींचे र्ा्प 
सुध्र्ा करण्यात आलेले आहे. 
(२) र् (३) प्रश् न उद् ार्त नाही. 

----------------- 
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राज्यात बनािट दारु विके्रत्याांिर िारिाई िरण्याबाबत 
(४९) *  २४७९७   श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.सांर्य दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर :   
सन्माननीय राज् य उत् पादन शुल् ि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात मोठ्या प्रमाणात बनार्् र्ारुची वर्िी केली जात असल्ड्यामुळे 
राज्याचे आचथवक नकुसान होत आहे तसेच र्ारुचे नेमके ककती उत्पार्न होते र् 
त्याचा पुरर्ठा कसा केला जातो यार्र ननयींत्रण ठेर्ण्यासाठी र्ासनाने र्ारुच्या 
बा्ल्ड्याींर्र होलोराहाम बसवर्णे सक्तीचे करण्याचा ननणवय घेतला होता, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्ड्यास, एक हजार को्ी रुपयाींची होलोराहाम पुरर्ठ्यासाठी काढण्यात 
आलेल्ड्या ननवर्रे्तील अ्ी र् र्तींमध्ये त्रु् ी आढळल्ड्यामुळे हजारो को्ी रुपयाींचे 
होलोराहाम पुरर्ण्याचे कीं त्रा् रद्द करण्याचा ननणवय र्ासनाने माहे ऑगस््, २०१६ 
मध्ये र्ा त्यार्रम्यान घेण्यात आला, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्ड्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्ड्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) र् (३) राँक ॲण्ड रेस प्रणालीबाबत रे्र्/वर्रे्र्ात उपलब्ध असलेल्ड्या 
अदययार्त तींत्रज्ानाचा वर्चार करुन तसेच सखोल अ्यास करुन ननवर्रे्च्या 
अ्ी र् र्तीमध्ये आर्श्यक ते बर्ल करण्याच्या दृष्ीने ननवर्र्ा रद्द करण्यात 
आली. सुधारीत ननवर्रे्च्या प्रकिया सुरु करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद् ार्त नाही. 

----------------- 
िरमाळा (जर्.सोलापूर) येथे िीर् वितरण  

िां पनीतील ररक्त पदे भरण्याबाबत 
(५०) *  २५५५४   श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोि ऊफम  भाई र्गताप, श्री.सांर्य 
दत्त, श्री.आनांदराि पाटील : सन्माननीय ऊर्ाम मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) करमाळा (जज.सोलापूर) येथील र्ीज वर्तरण कीं पनीकडून सुरळीतपणे 
र्ीजपुरर्ठा करण्यात यार्ा यासाठी राहाहकाींकडून र्ारींर्ार तिारी करुन सुध्र्ा या 
तिारीींची र्खल घेतली जात नसल्ड्याने र्ीजराहाहक त्रस्त झाले असल्ड्याचे माहे 
जुलै, २०१६ मध्ये र्ा त्यार्रम्यान ननर्र्वनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्ड्यास, र्ीज वर्तरण कीं पनीच्या कायावलयातील अमभयत्याींसह अनेक परे् 
ररक्त आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्ड्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने कोणती कायवर्ाही केली आहे र्ा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्ड्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे अींर्त: खरे आहे. 
     माहे जनू, २०१६ या कालार्धीमध्ये करमाळा नगरपररषरे्दर्ारे र्हरातील 
पथहर्रे् बर्लून नर्ीन एल.ई.डी.पथहर्रे् बसवर्ण्याचे काम चालू होते. त्याकररता 
नगरपररषरे्कडून परस्पर रे्ळोरे्ळी वर्दयतु पुरर्ठा बींर् करण्यात येत होता. तसेच 
करमाळा र्हर र् पररसरामध्ये अनेक रे्ळा जोराचे र्ारे र्ार्ळासह पाऊस 
झाल्ड्याने वर्दयतु पोल पडल्ड्यामुळे वर्दयुत पुरर्ठा खींडीत होण्याचे प्रकार घडले. 
(२) हे खरे नाही. 
     करमाळा र्हरातील अमभयींते याींची परे् ररक्त नाहीत. यींत्रचालकाची एकूण 
४ पकैी २ ननयममत कमवचाऱयातनू र् २ परे् बा्य कीं त्रा्ी स्र्रुपात भरली आहेत. 
तारमागावची एकूण १२ परे् मींजूर असून ९ परे् ननयममत कमवचाऱयातनू भरली 
आहेत. ३ पर्ार्र वर्दयतु सहाय्यक (२) र् पहारेकरी (१) अर्ी भरलेली आहेत. 
(३) मुख्याचधकारी, नगरपररषर्, करमाळा याींना महावर्तरणच्या परर्ानगीमर्र्ाय 
करमाळा र्हरातील कोणत्याही रोहहत्राींचा र्ीज पुरर्ठा परस्पर बींर् करण्यात येऊ 
नये र् नर्ीन एल.ई.डी.पथहर्रे्. बसवर्ण्याकररता ररतसर परर्ानगी घेण्यात यार्ी 
असे सहायक अमभयींता, महावर्तरण, करमाळा र्हर याींनी कळवर्ले आहे. माहे 
जून २०१६ र् जलैु, २०१६ या कालार्धीमध्ये करमाळा र्हर र् तालुक्यामध्ये 
लघरु्ाबाचे १४० पोल, उच्चर्ाबाचे ८९ पोल र् २ डी.पी. र्ार्ळी पार्सामुळे पडले 
होते. पडलेले सर्व पोल उभारणीचे काम महावर्तरणकडून युध्र् पातळीर्र हाती 
घेऊन हर्नाींक २२ ऑगस््, २०१६ पयांत काम पूणव करण्यात आले आहे. 
(४) प्रश् न उद् ार्त नाही. 
 

----------------- 
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माळ (ता.मुरबाि, जर्.ठाणे) येथील आददिासी आश्रमशाळेतील  
विद्यार्थयाांना विषबाधा झाल्याबाबत 

(५१) *  २५९०३   श्री.रविांद्र फाटि : सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) माळ (ता.मुरबाड, जज.ठाणे) येथील र्हापूर आहर्र्ासी वर्कास प्रकल्ड्पाींतगवत 
सुरु असलेल्ड्या आश्रमर्ाळेतील २३ वर्र्यार्थयाांना हर्नाींक १५ ऑक््ोबर, २०१६ 
रोजी र्ा त्यासुमारास मर्ळे अन्न हर्ल्ड्याने वर्षबाधा झाल्ड्याचे ननर्र्वनास आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्ड्यास, याप्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले र् त्यानुषींगाने कोणती कारर्ाई केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्ड्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. विष्ट् ण ु सिरा : (१), (२) र् (३) र्ासकीय आश्रमर्ाळा माळ येथील १९ 
वर्दयार्थयाांना हर्नाींक १५/१०/२०१६ रोजी सींध्याकाळच्या जेर्णानींतर मळमळणे, 
डोके र्खुणे, पो् र्खुणे इत्यार्ी त्रास झाल्ड्याने राहामीण रुग्णालय ्ोकार्ड े येथे 
उपचारासाठी र्ाखल करण्यात आले होते. तदनींतर हर्नाींक १६/१०/२०१६ रोजी 
आणखी ४ वर्दयार्थयाांना रुग्णालयात र्ाखल करण्यात आले होते. वर्दयार्थयाांना 
झालेल्ड्या त्रासाच्या कारणाींचा र्ोध घेण्यासाठी हर्नाींक १५/१०/२०१६ रोजीच्या 
सींध्याकाळच्या जेर्णाचे नमुने तपासणीसाठी पोलीस यींत्रणेमार्व त उपसींचालक, 
आरोग्य सेर्ा, प्रयोगर्ाळा पणेु येथे पाठवर्ण्यात आले आहेत. तसेच अन्नधान्य 
र् गोडतेेल तपासणीसाठी अन्न र् औषध प्रर्ासन, ठाणे याींच्याकड ेपाठवर्ण्यात 
आले आहेत. त्याबाबतचा अहर्ाल अदयाप प्राप्त झालेला नाही. 
      सर्र प्रकरणी र्ाळेचे अचधक्षक याींना हर्नाींक १६/११/२०१६ रोजी ननलींबबत 
करण्यात आले आहे र् मुख्याध्यापक याींना कारणे र्ाखर्ा नो्ीस बजार्ण्यात 
आली आहे. 
 

----------------- 
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औरांगाबाद येथे आधनुनि शेतीमालाचे टशममनल मािेट तसेच सोलापूरमधील  
मांद्रपु येथे िाांद्यासाठी विशेष बार्ार उभारण्याबाबत 

(५२) *  २४७२४   श्री.सुभाष झाांबि, श्री.सांर्य दत्त, श्री.अशोि ऊफम  भाई 
र्गताप : सन्माननीय पणन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मराठर्ाड्यातील र्तेी मालाला जार्ा र्र ममळार्ा यासाठी औरींगाबार् 
येथे आधनुनक रे्तीमालाचे ्ममवनल माके् तसेच सोलापूरमधील मींद्रपु येथे 
काींदयासाठी वर्रे्ष बाजार (स्पेर्ल कमोडड्ी माके्) उभारण्यात येणार असल्ड्याचे 
माहे सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये र्ा त्यार्रम्यान ननर्र्वनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ड्यास, उपरोक्त प्रकरणी सवर्स्तर वर्कास आराखडा (डीपीआर) 
बनवर्ण्यासाठी ननवर्र्ा काढण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायवर्ाही केली र्ा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्ड्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सुभाष देशमुख : (१) र् (२) औरींगाबार् येथे आधनुनक बाजार (Modern 
Market) तर मींद्रपु येथे काींदयासाठी  वर्रे्ष र्स्तू बाजार उभारणी त्र्रीत पूणव 
करण्याबाबत सींचालक पणन याींना कळवर्ण्यात आलेले आहे. 
(३) प्रश्न उद भर्त नाही.  

----------------- 
तळोर्ा (ता.पनिेल, जर्.रायगि) येथील निीन िांमपीांग ग्राऊां ि प्रिल्पाबाबत 

(५३) *  २३५७७   श्री.र्यांत पाटील :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १९४२१ ला ददनाांि 
२० र्ुलै, २०१६ रोर्ी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभामत : सन्माननीय उद्योग मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) तळोजा (ता.पनरे्ल, जज.रायगड) येथील मसडको नागरी घनकचरा डींम्पीींग 
राहाऊीं डच्या पररसरातील गार्ातील वर्हीरी, कुपनमलका, डबके, तलार् इत्यार्ी ९ 
ननरननराळया पाण्याच्या स्त्रोताींतनू पाण्याचे र्ोन नमुने केव्हा घेण्यात आले 
आहेत, 
(२) असल्ड्यास, सर्र नमुने महाराषर प्रर्षुण ननयींत्रण मींडळाच्या महापे येथील 
प्रयोग र्ाळेत केव्हा पाठवर्ण्यात आले र् त्यार्र कोणती कायवर्ाही केली र्ा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्ड्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सुभाष देसाई : (१) महाराषर प्रर्षुण ननयींत्रण मींडळाने हर्नाींक १३ जून, 
२०१६ रोजी पाण्याचे र्ोन नमुने घेतले आहे. 
(२) मसडको नागरी घनकचरा डींम्पीींग राहाऊीं ड तळोजा याींच्या आजबुाजूच्या 
गार्ाींतील (वर्हीरी, कुपनलीका, डबके) ९ ननरननराळ्या पाण्याच्या स्त्रोतातनू 
पाण्याचे र्ोन नमूने घेण्यात आले होते र् ते महाराषर प्रर्षुण ननयींत्रण मींडळ, 
महापे याींच्यामार्व त तपासणीसाठी राहाऊीं ड र्ॉ्र सरे् ॲन्ड डवे्हलपमें् एजन्सी, 
कोकण वर्भाग, नर्ी मुींबई याींचेकड ेहर्नाींक १४ जनू, २०१६ रोजी तपासण्यासाठी 
पाठवर्ण्यात आले असता, त्याींनी हर्नाींक २० जुलै, २०१६ रोजी उपसींचालक, 
महाराषर प्रर्षुण ननयींत्रण मींडळ, नर्ी मुींबई याींच्याकड ेअहर्ाल सार्र केला आहे 
र् त्यानुसार पुढील कायवर्ाही महाराषर प्रर्षुण ननयींत्रण मींडळ, नर्ी मुींबई 
याींच्यामार्व त करण्यात येत आहे. 
(३) प्रश्न उद् ार्त नाही. 

----------------- 
सोलापूर जर्ल््यात मागासिगीयाांसाठी देण्यात येणाऱ्या  

विशषे ननधीचे योग् य विननयोर्न िरण्याबाबत 

(५४) *  २३९१९   श्री.प्रशाांत पररचारि : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सोलापूर जजल्ड्हा पररषरे्च्या समाजकल्ड्याण वर्भागामार्ां त रे्ण्यात येणा-या 
सेस र्ीं डातनू राहामीण भागातील मागासर्गीय कु्ुींबाला आधार ममळार्ा यासाठी 
हर्ल्ड्या जाणाऱया वर्र्ेष ननधीचे योग्यररत्या वर्ननयोजन होत नसल्ड्याचे ननर्र्वनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ड्यास, वर्भागाच्या अनेक जाचक अ्ीींमुळे मागासर्गीय कु्ुींबातील 
महहलाींना मोर्त गॅस सींच ममळवर्ण्याकररता अनेक अडचणी ननमावण होतात, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्ड्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने काय कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्ड्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिर्ा मुांि े: (१) र् (२)  हे खरे नाही, 
(३) र् (४) प्रश् न उद् ार्त नाही. 

----------------- 
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सोलापूर, उस्त्मानाबाद, औरांगाबाद येथील शतेिऱ्याांना लोिमांगल  
िां पनीने व्यार्ासह भागभाांििल परत िरण्याबाबत 

(५५) *  २४५२९   श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांर्य दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.सुभाष झाांबि, श्री.अशोि ऊफम  भाई र्गताप : सन्माननीय सहिार मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सोलापूर, उस्मानाबार्, औरींगाबार् इत्याहर् हठकाणी कायवक्षेत्र असलेल्ड्या 
लोकमींगल ॲराहो कीं पनीने साखर उदयोग उभारणीसाठी सुमारे ४ हजार ७५१ 
रे्तकरी गुींतर्णकूर्ाराींकडून रुपये ७४ को्ी ८२ लाख इतके भागभाींडर्ल 
ननयमबा्य पद्धतीने जमा केल्ड्याप्रकरणी सेबीने माहे ऑगस््, २०१६ मध्ये र्ा 
त्यार्रम्यान कीं पनीच्या १२ सींचालकाींना नो्ीसा रे्ऊन सर्र रक्कम र्तेकऱयाींना 
व्याजासह परत करण्याचे सेबीने आरे्र् हर्ल्ड्याचे ननर्र्वनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ड्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले र् त्यानुषींगाने कोणती कारर्ाई केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्ड्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सुभाष देशमुख : (१) लोकमींगल ॲराहो कीं पनी ही कें द्र र्ासनाने कीं पनी कायव 
मींत्रालयामार्व त रजजस्रार याींनी कीं पनी अचधननयम, १९५६ अींतगवत नोंर्णी केलेली 
आहे. सर्र कीं पनी खाजगी असल्ड्याने सहकार वर्भागार्ी सींबींचधत नाही. 
(२) र् (३) प्रश् न उद् ार्त नाही. 

----------------- 
 

सार्ुरेश्िर सहिारी पाणी पुरिठा सांस्त्था, मयाम. (ता.िराि, जर्.सातारा) या  
सांस्त्थेत झालेला गैरव्यिहार 

(५६) *  २६०८४   श्री.आनांदराि पाटील : सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) साजुरेश्र्र सहकारी पाणी पुरर्ठा सींस्था, मयाव. (ता.कराड, जज.सातारा) या 
सींस्थेत मयत सभासर्ाींच्या र्ारसाींच्या नोंर्ी केलेल्ड्या नसणे, बॉन्डधारक 
खातेर्ाराींना सींस्थेचे सभासर्त्र् रे्ण्याबाबत जाणीर्परू्वक ्ाळा्ाळ करणे, 
सींस्थेच्या सींस्थापक सभासर्ाींचे नार् सभासर् यार्ीतनू कमी करणे इ. 
सभासर्ाींच्या तिारी असल्ड्याचे माहे ऑगस््, २०१६ मध्ये र्ा त्यार्रम्यान 
ननर्र्वनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्ड्यास, या प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन सर्र सींस्थेर्र कोणती 
कारर्ाई केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्ड्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सुभाष देशमुख : (१) होय खरे आहे, 
(२) सभासर्ाींच्या तिारीस अनुसरुन उपननबींधक, सहकारी सींस्था, कराड कायावलय 
मधील सहकारी अचधकारी, शे्रणी-२ याींची चौकर्ी अचधकारी म्हणनु नेमणकु 
करण्यात आली. चौकर्ी अचधकाऱयाींच्या अहर्ालात नमुर् करण्यात आलेल्ड्या 
त्रु् ीींची पतुवता करणेबाबत महाराषर सहकारी सींस्था अचधननयम १९६० चे कलम 
७९ (अ) (१) अन्र्ये उपननबींधक, सहकारी सींस्था, कराड याींनी हर्नाींक 
१८/११/२०१६ रोजीच्या आरे्र्ान्र्ये सींस्थेस अहर्ालामधील त्रृ् ीींची पतुवता करण्यास 
कळवर्ले आहे.  
(३) प्रश्न उद् ार्त नाही. 

----------------- 
 

राज्यात वित्त पुरिठा िरणाऱ्या विविध खार्गी िां पन्याांनी  
मदहला बचतगटाांना लक्ष्य िेल्याबाबत 

(५७) *  २३५१५   प्रा.र्ोगेन्द्र ििाि े: सन्माननीय सहिार मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात वर्त्त पुरर्ठा करणाऱया वर्वर्ध खाजगी कीं पन्याींकडून नर्ीन 
सार्कारी पध्र्त सुरु झाली असून त्याींनी महहला बचतग्ाींना लक्ष्य केल्ड्याने 
अनेक कु्ुींबाची कजावमुळे र्ाताहात होत असल्ड्याची बाब माहे ऑक््ोबर, २०१६ 
च्या नतसऱया आठर्ड्यात ननर्र्वनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ड्यास, र्धाव जजल्ड््यासह पररसरातील गार्ाींमधील बचतग्ाींतील महहला 
या वर्त्त पुरर्ठा करणाऱया कीं पनीच्या कमवचाऱयाींच्या छळाला कीं ्ाळून डोंगरार्र 
लपून बसणे, गार् सोडणे, रे्हवर्िय करणे अर्ा प्रकाराींना बळी पडत आहेत, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्ड्यास, या बचतग्ाींतील महहलाींना कजावच्या वर्ळख्यातून बाहेर 
काढण्याकररता वर्त्त पुरर्ठा करणाऱया खाजगी कीं पन्याींर्र सार्कारी कायर्ाींतगवत 
र्ासनाने कोणती कारर्ाई केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्ड्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सुभाष देशमुख : (१) र् (२) हे खरे नाही, 
     खाजगी कीं पन्याींकडून र्धाव जजल्ड्हयातील राहामीण भागात महहलाींच्या ग्ाींना 
वर्त्त पुरर्ठा केला जात असला तरी त्यामुळे सींबींचधत कु्ुींबाींची कजावमुळे 
र्ाताहात होत असल्ड्याचे ननर्र्वनास आलेले नाही. तसेच वर्त्त पुरर्ठा करणाऱया 
कमवचाऱयाींच्या छळाला कीं ्ाळून महहला वर्वर्ध प्रकाराींना बळी पडत असल्ड्याच्या 
तिारी रे्खील प्राप्त झालेल्ड्या नाहीत. 
(३) महहलाींच्या ग्ाींना कजव पुरर्ठा करणाऱया बहुराज्यीय पतसींस्था र् 
मायिोर्ायनान्स कीं पन्याींबाबत प्राप्त झालेल्ड्या तिारीींच्या अनुषींगाने प्राथममक 
चौकर्ी केली असता, सर्र कीं पन्याींकड ेवर्हीत परर्ाने असल्ड्याने त्या कीं पन्याींर्र 
महाराषर सार्कारी (ननयमन) अचधननयम, २०१४ मधील तरतरु्ीनुसार कायवर्ाही 
करण्यात आलेली नाही. तथावप, सर्र कीं पन्याींची महाराषर सार्कारी (ननयमन) 
अचधननयम, २०१४ मधील तरतरु्ीनसुार सवर्स्तर चौकर्ी करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद् ार्त नाही. 

----------------- 
 

परभणी जर्ल्हयातील सहाय्यि ननबांधि याांनी िेलेल्या  
गैरव्यिहाराांची चौिशी िरण्याबाबत 

(५८) *  २४५०१   श्री.अब्दलु्लाखान दरुामणी, श्री.धनांर्य मुांि,े श्री.अमरशसांह 
पांडित : सन्माननीय सहिार मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) परभणी जजल्ड्हयातील सहाय्यक ननबींधक याींनी केलेले गैरप्रकार तसेच सुरु 
केलेल्ड्या बोगस सींस्थाींबाबतची मुद्दनेनहाय चौकर्ी करून त्याींच्यार्र कायवर्ाही 
करण्याबाबत परभणी जजल्ड्हा मध्यर्ती सहकारी बाँकेच्या सींचालकाींनी माहे जुलै, 
२०१६ मध्ये र्ा त्यार्रम्यान मा.सहकार मींत्री याींच्याकड े लेखी ननरे्र्न सार्र 
केले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ड्यास, याप्रकरणी चौकर्ी करण्यात आली आहे काय, चौकर्ीत काय 
ननषपन्न झाले र् र्ोषीींवर्रूध्र् कोणती कारर्ाई केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्ड्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सुभाष देशमुख : (१) होय. 
(२) र् (३) सहकार आयकु्त कायावलयामार्व त चौकर्ी करण्यात येत आहे. 
 

----------------- 
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राज्यातील भटक्या विमुक्त र्ातीच्या वििासासाठी यशिांतरात चव्हाण  
मुक्त िसाहत योर्ना सुरु िरण्याबाबत 

(५९) * २५२८९  श्री.प्रिाश गर्शभये, श्री.रामराि िििुते : सन्माननीय सामाजर्ि 
न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात सन २०११ पासून भ्क्या वर्मुक्त जातीच्या वर्कासासाठी 
यर्र्ींतरार् चव्हाण मुक्त र्साहत योजना सुरु करण्यात आली होती, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्ड्यास, सर्र योजनेंतगवत भ्क्या समाजाला ५ गुींठे जमीन रे्णे, २६९ 
र्गवर्ी्मध्ये घरे बाींधनू रे्णे र् उर्वररत जागेर्र स्र्यींरोजगार ननमावण करण्यात 
येणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्ड्यास, याबाबत अथवसींकल्ड्पात ननधीची तरतूर् करण्यात आली आहे काय 
र् आतापयांत ककती र्साहती ननमावण केलेल्ड्या आहेत, 
(४) नसल्ड्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. रार्िुमार बिोले : (१) होय 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) होय, 
     सन २०१६-१७ मध्ये रु.५.४६ को्ी इतकी अथवसींकजल्ड्पय तरतूर् करण्यात 
आली असून योजना सुरु झाल्ड्यापासून आतापयवत यर्र्ींतरार् चव्हाण मुक्त 
र्साहत योजनेंतगवत पाच र्साहती ननमावण करण्यात आलेल्ड्या आहेत.  
(४) प्रश् न उद् ार्त नाही. 

----------------- 
र्ळगाांि येथील भाईचांद दहराचांद रायसोनी (बीएचआर) मल्टीस्त्टेट  

सहिारी पतसांस्त्थेत झालेल्या गैरव्यिहाराबाबत 
(६०) *  २३९६४   श्री.धनांर्य मुांि,े श्री.अमरशसांह पांडित, अॅि.ननरांर्न िािखरे, 
श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २६५९ ला ददनाांि 
१३ माचम, २०१५ रोर्ी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभामत:    सन्माननीय सहिार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) जळगाींर् येथील भाईचींर् हहराचींर् रायसोनी (बीएचआर) मल्ड््ीस््े् सहकारी 
पतसींस्थेच्या वर्वर्ध र्ाखाींतील ठेर्ीर्ाराींचे रुपये ९५० को्ी प्रलींबबत असून 
लेखापररक्षकाींनी गैरव्यर्हार झाल्ड्याचे ननर्र्वनास आणल्ड्याने या बाँकेच्या सींचालक 
मींडळास न्यायालयीन कोठडी रे्ण्यात आलेली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्ड्यास, महाराषर ठेर्ीर्ार हहतसींरक्षक अचधननयम, १९९९ मधील 
तरतुर्ीनुसार सींचालक र् सींस्थेची मालमत्ता जप्त करुन ठेर्ीर्ाराींचे पैसे परत 
करण्याबाबतचे “र्ासकीय राजपत्र” ननगवममत र् मालमत्ताींची अनुसूची जाहीर 
करण्याबाबतची कायवर्ाही ककती हर्र्सात पुणव करण्यात येईल, 
(३) नसल्ड्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सुभाष देशमुख : (१) अींर्त: खरे आहे, 
(२) सींस्थेच्या अर्सायकाींनी सींचालकाींच्या २६ मालमत्ताींची माहहती महाराषर 
ठेर्ीर्ार हहतसींरक्षक अचधननयम, १९९९ मधील तरतरु्ीनसुार कायवर्ाहीसाठी 
जजल्ड्हाचधकारी, जळगाींर् याींना हर्नाींक १५/०३/२०१६ रोजीच्या पत्रान्र्ये कळवर्ली आहे. 
(३) प्रश् न उद् ार्त नाही. 

----------------- 
राज्यातील प्रत्येि जर्ल्हयात खननर् प्राधधिरण स्त्थापन िरण्याबाबत 

(६१) *  २४०९९   श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.र्गन्नाथ शशांदे, श्री.सुननल तटिरे : सन्माननीय खननिमम मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील प्रत्येक जजल्ड्हयात खननज प्राचधकरण स्थापन करण्याचा ननणवय 
माहे ऑगस््, २०१६ च्या र्सुऱया सप्ताहात घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ड्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्ड्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सुभाष देसाई : (१) र् (२) कें द्रीय खाण मींत्रालयाने खाण र् खननजे (वर्कसन 
र् वर्ननयमन) अचधननयम, १९५७ मध्ये केलेल्ड्या सुधारणाींच्या अनुषींगाने हर्नाींक 
१०/८/२०१६ रोजी झालेल्ड्या मींबत्रमींडळ बैठकीमध्ये ३५ जजल्ड््याींमध्ये (मुींबई र्हर 
जजल्ड्हा र्गळून) खाण बाचधत क्षेत्र र् समुर्ायाचा वर्कास करण्यासाठी जजल्ड्हा 
खननज प्रनतषठान स्थापन करण्यास मान्यता रे्ण्यात आली आहे. सर्र 
मान्यतेच्या अनषुींगाने र्ासन अचधसुचना हर्नाींक ०१/०९/२०१६ अन्र्ये जजल्ड्हा 
खननज प्रनतषठानच्या स्थापनेबाबतचे ननयम, रचना र् कायवपध्र्ती वर्हहत 
करण्यात आली आहे. 
(३) प्रश् न उद् ार्त नाही. 

----------------- 
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राज्यात अनसूुधचत र्ाती-र्माती अत्याचार प्रनतबांधि िायद्याचा (ॲरॉशसटी) 
गैरिापर रोखण्यासाठी उपाययोर्ना िरण्याबाबत 

(६२) *  २४२३९   श्री.सांर्य दत्त, श्री.र्नादमन चाांदरूिर, श्री.अशोि ऊफम  भाई 
र्गताप : सन्माननीय सामाजर्ि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) राज्यात अनुसूचचत जाती-जमाती अत्याचार प्रनतबींधक कायदयाचा (ॲरॉमस्ी) 
गैरर्ापर रोखण्यासाठी ॲरोमस्ी कायदयाींतगवत नर्ीन धोरण लागू करण्यात 
येणार असल्ड्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये र्ा त् यार्रम्यान ननर्र्वनास आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्ड्यास, ॲरॉमस्ी कायदयाचा गैरर्ापर रोखणे तसेच सर्र प्रकरणे 
तातडीने ननकाली काढण्यासाठी प्रत्येक जजल्ड््यात न्यायालये सुरु करण्यात येतील 
अर्ी घोषणा मा.सामाजजक न्याय मींत्री याींनी केली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्ड्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्ड्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. रार्िुमार बिोले : (१) नाही 
(२) र् (३) अनुसूचचत जाती जमाती अत्याचार प्रनतबींधक कायदयाींतगवत प्रत्येक 
जजल्ड्हयात न्यायालये स्थापन करण्याबाबत वर्धी र् न्याय वर्भागाकडून 
अचधसूचना ननगवममत करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश् न उद् ार्त नाही. 

----------------- 
ठाणे जर्ल््यातील आददिासी विद्याथी सुिणम महोत्सिी शशष्ट्यितृ्ती  

योर्नेपासून िांधचत रादहल्याबाबत 
(६३) *  २३९९६   अॅि.ननरांर्न िािखरे : सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  राज्यातील आहर्र्ासी वर्दयार्थयाांना र्कै्षणणक र् अन्य ककरकोळ खचावसाठी 
सन २०१०-११ मध्ये सुरु करण्यात आलेल्ड्या सुर्णव महोत्सर्ी मर्षयर्तृ्ती 
योजनेपासून ठाणे जजल्ड््यातील २५ हजाराहून अचधक वर्दयाथी मागील र्ीड 
र्षाांपासून र्ींचचत असल्ड्याचे हर्नाींक ९ सप् े्ंबर, २०१६ रोजी त्यासुमारास 
ननर्र्वनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्ड्यास, श्रममक मुक्ती सींघ्ना या सामाजजक सींघ्नेने केलेल्ड्या 
सव्हेक्षणानुसार, ठाणे जजल्ड््यातील एकाही वर्दयार्थयावस मर्षयर्तृ्तीचा लाभ 
ममळालेला नसून मुरबाड र् र्हापूर तालुक्यातील ९ हजार वर्दयार्थयाांना रे्खील 
अदयाप मर्षयर्तृ्ती ममळाली नसल्ड्याचे ननर्र्वनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्ड्यास, या प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय 
आढळून आले र् त्यानुसार कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्ड्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. विष्ट् ण ुसिरा : (१) र् (२) राज्यातील अनुसूचचत जमातीच्या इयत्ता १ ली ते 
१० मध्ये मर्क्षण घेत असलेल्ड्या वर्दयार्थयाांकररता र्ैक्षणणक तसेच इतर खचव 
भागवर्ण्यासाठी हर्नाींक ३१ मे, २०१० रोजीच्या र्ासन ननणवयान्र्ये “सुर्णव 
महोत्सर्ी आहर्र्ासी पूर्व माध्यममक मर्षयर्तृ्ती योजना” सुरु करण्यात आलेली 
आहे. सन २०१५-१६ पासून सर्र योजना ई-स्कॉलरमर्प सींगणकीय प्रणालीदर्ारे 
राबवर्ण्यात येत आहे. तथावप, यामध्ये काही ताींबत्रक अडचणी येत असल्ड्यामुळे 
प्राप्त अजाांची पडताळणी करण्यास काही प्रमाणात वर्लींब होत आहे. 
     सर्र योजनेंतगवत सन २०१५-१६ या र्षावमध्ये ठाणे जजल्ड््यातील र्हापूर 
प्रकल्ड्पाींतगवत ४२४३० वर्दयार्थयाांचे अजव प्राप्त असून यापकैी २९४०६ अजावर्र 
कायवर्ाही झाली असून प्रलींबबत १३०२४ अजव पडताळणी करुन लाभ मींजूर 
करण्याबाबत प्रकल्ड्प कायावलय, र्हापूर र् जजल्ड्हा पररषर्, ठाणे याींच्या स्तरार्र 
कायवर्ाही सुरु आहे. 
(३) र् (४) प्रश् न उद् ार्त नाही. 

 

----------------- 
मुांबइम शहर आणण उपनगरातील नोंदणीिृत सहिारी सांस्त्थाांच्या  

लेखापररक्षणास झालेला विलांब 

(६४) *  २४३२७   श्री.र्गन्नाथ शशांदे : सन्माननीय सहिार मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
 (१) मुींबइव र्हर आणण उपनगरात ४ जजल्ड्हा उपननबींधक कायावलयाींतगवत ३००३३ 
नोंर्णीकृत सहकारी सींस्था अजस्तत्र्ात असतानाही सन २०१५-२०१६ या आचथवक 
र्षावत १७ हजार ३१५ सहकारी सींस्थाचे अदयापपयांत (सप् े्ंबर २०१६ अखेर) लेखा 
पररक्षण झाले नसल्ड्याचे ननर्र्वनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्ड्यास, सर्व सींस्थेच्या र्ावषवक सर्वसाधारण सभेत ऑडड्रची नेमणकू 
करून ३१ जुलै अखेरपयांत लेखा पररक्षण पूणव करून त्याचा अहर्ाल प्रत्येक 
र्षावच्या ३१ ऑगस््पयांत सहकार वर्भागाच्या जजल्ड्हावर्र्ेष लेखा पररक्षणाकड े
सार्र करणे बींधनकारक असतानाही वर्हहत मुर्तीत र्क्त १२ हजार ५४७ 
सहकारी गहृननमावण सींस्थाींनी लेखा पररक्षण अहर्ाल सार्र केला आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्ड्यास, ज्या सहकारी सींस्थेने ३१ ऑगस््पयांत लेखा पररक्षणाचा अहर्ाल 
सहकार वर्भागाकड े सार्र न केलेल्ड्या सींस्थेच्या सींचालक मींडळार्र जबाबर्ारी 
ननजश्चत करून रूपये ५ हजार र्ींडाची तरतूर् आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्ड्यास, आतापयांत ककती सींस्थाकडून र्ींडाची एकूण ककती रक्कम र्सूल 
केली आहे, नसल्ड्यास, त्याची सर्वसाधारण कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सुभाष देशमुख : (१) होय, हे अींर्त: खरे आहे. 
     मुींबई र्हर आणण उपनगरात ४ जजल्ड्हा उपननबींधक कायावलयाींतगवत ३००३३ 
नोंर्णीकृत सहकारी सींस्था अजस्तत्र्ात असून, त्यापकैी आतापयांत २०५८२ 
सींस्थाींचे लेखापरीक्षण पुणव झालेले आहे. उर्वरीत  ९४५१ सींस्थाींचे अदयाप 
लेखापरीक्षण झालेले नाही. 
(२) होय, हे ही अींर्त: खरे आहे. 
     मुींबई र्हर र् उपनगरातील एकूण २२९२९ गहृननमावण सींस्थाींपकैी १४४६२ 
गहृननमावण सहकारी सींस्थाींचे लेखापरीक्षण पूणव झालेले असून, त्याींनी त्याींचा 
लेखापरीक्षण अहर्ाल जजल्ड्हा वर्र्षे लेखापरीक्षकाींकड ेसार्र केला आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) प्रश्न उद् ार्त नाही. 

 

----------------- 
 

राज्य उत्पादन शुल्ि विभागातील ररक्त पदे भरण्याबाबत 
(६५) *  २३६३४   श्री.नारायण राणे : सन्माननीय राज् य उत् पादन शुल् ि मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील मोठ्या प्रमाणात महसूल ममळर्नू रे्णाऱया राज्य उत्पार्न रु्ल्ड्क 
वर्भागातील ९४७ परे् मागील र्हा र्षावपासून ररक्त असल्ड्याचे माहे ऑगस््, 
२०१६ मध्ये र्ा त्यार्रम्यान ननर्र्वनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्ड्यास, या वर्भागासाठी २५२ ननररक्षकाींची परे् मींजूर असताना त्यापैकी 
१२३ परे् ररक्त आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्ड्यास, या वर्भागातील अपऱुया कमवचाऱयाींअभार्ी र्ासनाचा र्रर्षी 
कोट्यर्धी रुपयाींचा महसूल बुडत आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्ड्यास, या वर्भागातील ररक्त परे् भरण्याबाबत र्ासनाने कोणती 
कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(५)  नसल्ड्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ?  
 
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे अींर्त: खरे आहे. या वर्भागातील ननरीक्षक सींर्गावतील एकूण २५२ परे् 
मींजूर त्यापैकी १२२ परे् ररक्त आहेत. 
(३) प्रत्येक र्षी महसूलात र्ाढ झालेली असून सन २०१४-१५ या र्षावपेक्षा सन 
२०१५-१६ या र्षावत ९.४१ ्क्क्याने र्ाढ झाल्ड्याचे हर्सून येते. 
(४) ननरीक्षक सींर्ींगावतील एकूण ५० पर्ार्र पर्ोन्नती रे्ण्याचा प्रस्तार् र्ासनाच्या 
वर्चाराधीन आहे. र्यु्यम ननरीक्षक, राज्य उत्पार्न रु्ल्ड्क हे पर् महाराषर 
लोकसेर्ा आयोगाच्या कक्षते आले असून नामननरे्र्नाच्या कोट्यातील ररक्त 
पर्ाींपैकी ३०० परे् महाराषर लोकसेर्ा आयोगामार्व त भरण्याची कायवर्ाही सुरु 
आहे. तसेच इतर सींर्गावतील ररक्त परे् भरण्याबाबत र्ासनाचे ननबांध वर्चारात 
येऊन आर्श्यक ती परे् भरण्याबाबत कायवर्ाही करण्यात येत आहे. 
(५) प्रश् न उद् ार्त नाही. 

----------------- 
 

आददिासी मुलाांच् या शशक्षणासाठी सुरु िेलेले  
मॉिले स्त् िूल शासनाने बांद िेल्याबाबत 

(६६) *  २६१३९   श्रीमती हुस्त्नबानू खशलफे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १२९३० ला 
ददनाांि २१ डिसेंबर, २०१५ रोर्ी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभामत : सन्माननीय 
आददिासी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यातील आहर्र्ासी मुलाींच् या मर्क्षणासाठी तत्कालीन र्ासनाने सुरु केलेले 
मॉडले स् कूल वर्दयमान र्ासनाने बींर् केले असणे, परींतु आता १६ र्ाळाींमधनू 
सुमारे ३ हजार २०० आहर्र्ासी वर्दयार्थ याांना पहहली ते पाचर्ीपयांतचे मर्क्षण 
खाजगी र्ाळेत रे्ण् यासींबींधी एक पररपत्रक काढले असले तरी अधे रै्क्षणणक र्षव 
सींपल्ड्यामुळे सर्र वर्दयाथी मर्क्षणापासून र्ींचचत राहणार असल्ड्याचे माहे 
ऑक् ्ोबर, २०१६ मध् ये र्ा त्यार्रम्यान ननर्र्वनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्ड् यास, ननधीचा तु् र्डा असल्ड् याने मॉडले स् कूल र्ासनाने बींर् केल्ड्या 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्ड् यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने काय कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्ड्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. विष्ट् ण ु सिरा : (१) मॉडले स्कूल योजना र्ासनाने बींर् केलेली आहे ही 
र्स्तजुस्थती आहे. 
     तथावप, आहर्र्ासी वर्कास वर्भाग, र्ासन ननणवय हर्नाींक २५/१०/२०१६ 
अन्र्ये अनसूुचचत जमातीच्या वर्दयार्थयाांना नामाींककत ननर्ासी इींराहजी 
माध्यमाच्या र्ाळाींमध्ये मर्क्षण रे्णे या योजनेंतगवत १६ र्ाळाींमध्ये प्रत्यक्षात 
प्ररे्मर्त असलेल्ड्या र्ाढीर् १७४८ वर्दयाथी सींख्येस मान्यता रे्ण्यात आलेली आहे. 
प्रस्ततु र्ाळाींमध्ये वर्दयाथी प्रत्यक्षात प्ररे्मर्त असल्ड्यामुळे सर्र वर्दयाथी 
मर्क्षणापासून र्ींचचत राहण्याचा प्रश् न उद् ार्त नाही. 
(२) कें द्र पुरस्कृत मॉडले स्कूल योजनेस कें द्र र्ासनाकडून प्राप्त होणारे आचथवक 
अनरु्ान बींर् करण्यात आल्ड्यामुळे र्ालेय मर्क्षण वर्भागामार्व त राबवर्ण्यात 
आलेली मॉडले स्कूल योजना सन २०१५-१६ पासून बींर् केलेली आहे. तथावप, 
गडचचरोली जजल्ड््यातील ५ मॉडले स्कूल तात्पुरत्या स्र्रुपात सुरु ठेर्ण्यात 
आलेल्ड्या आहेत. 
(३) मॉडले स्कूल बींर् झाल्ड्यामुळे सींबींचधत र्ाळाींमध्ये मर्क्षण घेत असलेल्ड्या 
वर्दयार्थयाांचे समायोजन नजीकच्या ५ कक.मी.च्या पररसरामध्ये सेमी इींराहजी 
माध्यमाच्या र्ाळाींमध्ये करण्यात आलेले आहे. यामर्र्ाय नामाींककत ननर्ासी 
र्ाळा ही योजना सुरु असून त्याअींतगवत प्ररे्मर्त वर्दयाथी ननयममत मर्क्षण घेत 
आहेत. 
(४) प्रश् न उद् ार्त नाही. 

----------------- 
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मुांबईतील गोरेगाांि कफल्मशसटी येथील आददिासीांच्या शेती वपिािर  
कफल्मशसटीच्या सांचालिाांनी बुलिोर्र कफरिनू नुिसान िेल्याबाबत 

(६७) *  २३६५१   श्री.किरण पािसिर, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.नरेंद्र पाटील, 
अॅि.ननरांर्न िािखरे, श्री.हेमांत टिले : सन्माननीय साांस्त् िृनति िायम मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील गोरेगाींर् कर्ल्ड्ममस्ी येथील आहर्र्ासी बाींधर्ाींच्या भातर्तेी र् 
काकडी रोपाींर्र कर्ल्ड्ममस्ीच्या सींचालकाींनी बुलडोजर कर्रर्नू रे्ती वपकाचे 
नुकसान केल्ड्याचे माहे ऑगस््, २०१६ मध्ये र्ा त्यार्रम्यान ननर्र्वनास आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्ड्यास, याबाबत महाराषर प्ररे्र् आहर्र्ासी युर्ा आघाडीचे अध्यक्ष याींनी 
मा.आहर्र्ासी वर्कास मींत्री याींच्याकड े लेखी तिार केली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्ड्यास, आहर्र्ासी बाींधर्ाींच्या रे्ती वपकाींचे नकुसान झाल्ड्याने त्याींच्यार्र 
उपासमारीची रे्ळ आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्ड्यास, याबाबत र्ासनाने कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्ड्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. विनोद तािि े: (१) हे खरे नाही. 
     गोरेगार् चचत्रनगरी पररसरातील जोकर मरै्ान या बा्यचचबत्रकरण स्थळार्र 
अनचधकृतररत्या करण्यात आलेल्ड्या भात रे्तीचे महामींडळाने हर्.१०/०८/२०१६ 
रोजी पोलीस बींर्ोबस्तामध्ये ननषकासन केले.   
(२) महाराषर प्ररे्र् आहर्र्ासी युर्ा आघाडीचे अध्यक्ष याींनी मा. आहर्र्ासी 
वर्कास मींत्री याींच्याकड ेयासींर्भावत लेखी तिार केली नसल्ड्याचे आहर्र्ासी वर्कास 
वर्भागाने अर्गत केले आहे. 
(३), (४) र् (५) प्रश् न उद् ार्त नाही. 
 
 

----------------- 
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पुणे जर्ल्हयातील महाविद्यालयाांनी मागासिगीय विद्यार्थयाांच्या शशष्ट्यितृ्ती ि 
किशशपचे अर्ामसांदभामतील िागदपत्र ेगहाळ झाल्याबाबत 

(६८) *  २४६२६   अॅि.र्यदेि गायििाि, श्री.किरण पािसिर, श्री.अननल 
भोसले,  श्रीमती विद्या चव्हाण :   सन्माननीय सामाजर्ि न् याय मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे जजल्ड्हयातील महावर्दयालयाींतील मागासर्गीय वर्दयार्थयाांच्या मर्षयर्तृ्ती 
र् किमर्पचे सन २००९-१० र् २०१०-११ या र्षावच्या अजावसींर्भावतील कागर्पत्र े
पुणे येथील सामाजजक न्याय वर्भागाच्या कायावलयाकडून गहाळ झाल्ड्याचे 
ननर्र्वनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ड्यास, सर्र कागर्पत्र े गहाळ झाल्ड्यामुळे पुणे जजल्ड्हयातील सुमारे २० 
हजाराहून अचधक मागासर्गीय वर्दयाथी लाभापासून र्ींचचत राहहले आहेत, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्ड्यास, यासींर्भावत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले र् तर्नुसार कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्ड्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. रार्िुमार बिोले : (१) अर्ींत: खरे आहे. 
(२), (३) र् (४) चौकर्ी करुन सर्रहु बाब तपासण्यात येत आहे. 
 

----------------- 
 

खाांिस मधील चाफेिािी (ता.िर्मत, जर्.रायगि) येथे आददिासी वििास 
विभागाच्याितीने मांर्ूर सादहत्य अन्य मांिळाला ददल्याबाबत 

(६९) *  २३८८१   श्री.विर्य ऊफम  भाई धगरिर, श्री.अशोि ऊफम  भाई र्गताप, 
श्री.सांर्य दत्त : सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) खाींडस मधील चारे्र्ाडी (ता.कजवत, जज.रायगड) येथील आहर्र्ासी 
ममत्रमींडळाला सन २०१४ मध्ये आहर्र्ासी वर्कास वर्भागाच्यार्तीने मींजूर झालेले 
मींडप आणण डीजेचे साहहत्य पेण येथील आहर्र्ासी वर्भागाच्या प्रकल्ड्प 
कायावलयाने परस्पर अन्य मींडळाला हर्ल्ड्याने येथील तरुण रोजगारापासून र्ींचचत 
राहहल्ड्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये र्ा त्यार्रम्यान ननर्र्वनास आले, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल्ड्यास, याप्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय 
आढळले र् त्यानुसार काय कारर्ाई केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्ड्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विष्ट् ण ुसिरा : (१) हे खरे नाही. 
(२) र् (३) प्रश् न उद् ार्त नाही. 

----------------- 
राज्याच्या उत्पादन शुल्ि विभागातील गुन््याांच्या तपासात होत असलेला विलांब 

(७०) *  २४८०४   श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.सांर्य दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर :   
सन्माननीय राज् य उत् पादन शुल् ि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्याच्या महसुल र्ाढीत महत्र्ाची भुममका बजार्णाऱया उत्पार्न रु्ल्ड्क 
वर्भागाने बनार्् वर्रे्र्ी मदय आणण हातभट्टी र्ारु उत्पार्नाप्रकरणी ४२ हजार 
३२९ जणाींर्र कारर्ाई केली असली तरी या वर्भागाला २१ हजार २३७ गुन््याींचा 
तपास लागलेला नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ड्यास, सर्र गुन््यात जप्त केलेली सुमारे ५२ को्ी रुपयाींची मालमत्ता 
पडून असल्ड्याची माहहती माहे ऑगस््, २०१६ मध्ये र्ा त्यार्रम्यान ननर्र्वनास 
आली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्ड्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले र् त्यानसुार कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्ड्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) अींर्त: हे खरे आहे. 
     एवप्रल,२०१४ ते माचव, २०१५ या कालार्धीत एकूण ४२,३२९ गुन्हे नोंर् 
केलेले आहेत.  त्यापकैी एकूण २१,०९२ र्ारस गुन्हयाींत २१,४६१ इसमाींना अ्क 
करण्यात आलेली आहे. उर्वरीत २१२३७ गुन्हे बेर्ारस आहेत. २०१६ मध्ये एकूण 
रुपये ७२.६८  को्ी इतक्या रक्कमेचा मुदयेमाल जप्त करण्यात आलेला आहे.  
     हातभट्टी र्ारु ननममवती बहुताींर् नर्ी/ओढे/नाले र् खाडी ककनारी, डोंगर र् 
्ेकडी मार्थयार्र तसेच अडचणीच्या हठकाणी केली जाते. त्यामुळे अचधकारी 
त्याहठकाणी पोहोचेपयांत सींबींचधत इसम पळून गेलेले असतात र् तेथे र्ारुबींर्ी 
गुन्हयाींतींगवत मुदयेमाल आढळून येतो. तो जप्त करण्यात येतो र् बेर्ारस गुन्हा 
नोंर्वर्ला जातो.   
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(२) र् (३) हे खरे नाही. 
     सन २०१४-१५ या कालार्धीत जप्त केलेल्ड्या मुदयेमालाची एकूण ककीं मत 
रुपये ७२.६८ को्ी इतकी आहे. तर सन २०१३-१४ या कालार्धीत जप्त 
मुदयेमालाची एकूण ककीं मत रुपये ५२.३७ को्ी इतकी आहे. 
   जप्त मुदयेमालामध्ये र्ाहने, हातभट्टी ननममवतीसाठी लागणारे रसायन र् 
साहहत्य, हातभट्टी र्ारु, रे्र्ी/वर्रे्र्ी मदय, बबअर, ताडी, मळी, मोहारु्ले, जस्परर् 
इत्यार्ी बाबी असतात.  
   हातभट्टी र्ारु ननममवतीसाठी तयार केलेले रसायन जागीच नष् केले जाते र् 
हातभट्टीची र्ारुसुध्र्ा नष् केली जाते.  तसेच र्ारस गुन्हयात मा. न्यायालयाच्या 
ननणवयाच्या परर्ानगीअींती जप्त रे्र्ी/वर्रे्र्ी मदय, बबअर इत्यार्ी नष् करण्यात 
येते र् ररकाम्या बा्ल्ड्याींचा मललार् करण्यात येतो.  मा. न्यायालयाींच्या 
ननणवयानींतर जर र्ाहन र्ासन जमा करण्याचे आरे्र् झाले तर अर्ा र्ाहनाींची 
मललार्ादर्ारे वर्िी केली जाते.  ही कायवर्ाही रे्ळोरे्ळी र् ननयमानुसार केली 
जाते. 
(४) प्रश् न उद् ार्त नाही. 

----------------- 
 

र्ळगाि जर्ल््यातील आश्रमशाळाांमध्ये झालेल्या गैरव्यिहाराबाबत 

(७१) *  २३८००   श्री.र्यांत पाटील : सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) जळगार् जजल्ड््यात आधार काडावच्या नोंर्णीसाठी जजल्ड्हाचधकारी, जळगाींर् 
याींच्या कायावलयाकडून राबवर्ण्यात आलेल्ड्या मोहहमेर्रम्यान काही अनुर्ाननत 
ननर्ासी आश्रमर्ाळाींमध्ये कोट्यर्धीचा गैरव्यर्हार झाला असल्ड्याचे माहे ऑगस््, 
२०१६ मध्ये र्ा त्यार्रम्यान ननर्र्वनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ड्यास, जळगार् जजल्ड््यातील ननर्ासी आश्रमर्ाळाींच्या हजेरीप्ार्र 
असलेल्ड्या २५ हजार ९२२ वर्दयार्थयाांपकैी सुमारे ८ हजार १७७ बोगस वर्दयाथी 
असल्ड्याने रुपये ६८ को्ीींचे नुकसान झाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्ड्यास, याप्रकरणी र्ासनाने र्ोषी असलेल्ड्याींर्र कोणती कारर्ाई केली र्ा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्ड्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. विष्ट् ण ु सिरा : (१), (२) र् (३) जजल्ड्हाचधकारी, जळगाींर् याींनी सर्व 
आश्रमर्ाळाींतील वर्दयार्थयाांचे आधारकाडव काढणेबाबत र् प्सींख्येप्रमाणे १०० 
्क्के आधारकाडव काढणेसाठी हर्नाींक १३/८/२०१६ ते १७/८/२०१६ या कालार्धीत 
सर्व आश्रमर्ाळाींर्र आधारकाडव कॅम्प सुरु करण्यात आले. काही वर्दयार्थयाांचे 
आधारकाडव हर्नाींक १५ ऑगस््, २०१६ रोजीच्या पालकसभेत मुख्याध्यापकाींकड े
जमा केले, त्यारे्ळी आधारकाडव न काढलेल्ड्या वर्दयार्थयाांची सींख्या ३५१८ एर्ढी 
ननर्र्वनास आली. 
     काही वर्दयार्थयाांचे आधारकाडव काढण्यात न आल्ड्याने जजल्ड्हाचधकारी, 
जळगाींर् याींनी आधारकाडव तपासणीसाठी पथक ननमावण करुन हर्नाींक २५/८/२०१६ 
रोजी तपासणी मोहहम राबर्ून त्याचा अहर्ाल र्ासनास सार्र केला. सर्र 
तपासणीमध्ये ५० आश्रमर्ाळेत ८१७७ वर्दयाथी गैरहजर आढळून आले आहेत. 
     या सींर्भावत सींस्थाचालकाींकडून खलुासा मागवर्ण्यात आला आहे. सर्र 
खलुाश्यामध्ये र्ाळाींनी सणामुळे वर्दयाथी गैरहजर असल्ड्याचे हर्लेले कारण 
लक्षात घेर्नू धुळे प्रकल्ड्प कायावलयातील वर्रे्ष पथकामार्व त र्ाळाींची अचानक 
तपासणी सुरु केलेली आहे. सर्र तपासणी अींती आलेल्ड्या ननषकषावनुसार पढुील 
उचचत कायवर्ाही करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद् ार्त नाही. 

----------------- 
 

  

महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामांिळ मयामदीत, नागपूर ि महाटेक्स, मुांबई या 
नोंदणीिृत सोसायटयाांनी शासनाची िेलेली फसिणिू 

(७२) *  २३९८८   श्री.धनांर्य मुांि,े श्री.अमरशसांह पांडित, अॅि.ननरांर्न िािखरे, 
श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील : सन्माननीय िस्त् त्रोद्योग मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) उदयोग र् ऊजाव वर्भागाच्या र्ासन ननणवयाच्या र्र करारार्र र् आरक्षणाच्या 
अनषुींगाने राखीर् ठेर्लेल्ड्या र्स्तुींचा पुरर्ठा करताींना महाराषर राज्य हातमाग 
महामींडळ मयावर्ीत, नागपूर र् महा्ेक्स मुींबई या नोंर्णीकृत सोसायट्याींनी 
परराज्यातनू खरेर्ी केलेल्ड्या र्स्तू या स्र्त: उत्पार्ीत केल्ड्याचे भासर्नू र्ासनाची 
र्सर्णकू केल्ड्याची बाब माहे माचव, २०१६ मध्ये र्ा त्यार्रम्यान ननर्र्वनास 
आली, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्ड्यास, महामींडळातील अचधकाऱयाींना हातार्ी धरुन रे्यके पारीत करुन 
घेण्यात आली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्ड्यास, सींबींचधताींर्र काय कारर्ाई केली र्ा करण्यात येत आहे, 
नसल्ड्यास, वर्लींबाची कारणे काय ? 
  
श्री. सुभाष देशमुख : (१) नाही. 
(२) नाही. 
(३) प्रश्न उद् ार्त नाही. 

----------------- 
  
  
विधान भिन :   उत्तमशसांग चव्हाण 
नागपूर.   सधचि, 

महाराष्ट्र विधानपररषद 
________________________________________________________ 
मुद्रणपूर्व सर्व प्रकिया महाराषर वर्धानमींडळ सचचर्ालयाच्या सींगणक यींत्रणेर्र करण्यात आली आहे. 

मुद्रण: र्ासकीय मध्यर्ती मुद्रणालय, नागपूर. 


