
महाराष्ट्र विधानसभा 
चौथे अधधिेशन, २०१६ 
--------------------------------------------- 

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

गुरुिार, ददनाांि १५ डिसेंबर, २०१६ / अग्रहायण २४, १९३८ ( शिे ) 
  

(१) आदिवासी ववकास मंत्री 

 

यांचे प्रभारी 
ववभाग 

(२) उद्योग व खनिकमम मंत्री 
(३) ऊर्ाम, िवीि व िवीकरणीय ऊर्ाम,  

राज्य उत्पािि शुल्क मंत्री 
(४) सामाजर्क न्याय आणण ववशषे सहाय्य मंत्री 
(५) सहकार, पणि आणण वस्त्त्रोद्योग मंत्री 

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ४० 
------------------------------------- 

 

राज्यातील इांग्रजी शाळाांमध्ये आददिासी मुलाांना अस्पशृ्यतेची 
 िागणिू देण्यात येत असल्याबाबत 

  

(१) *  ७०७७९   श्रीमती मननषा चौधरी (ददहसर), अॅि.पराग अळिणी 
(विलेपाले), श्री.नरेंद्र पिार (िल्याण पश्श्चम), श्री.िी.एस.अदहरे (साक्री), श्री.विजय 
ििटे्टीिार (ब्रम्हहपूरी), श्री.अस्लम शे  (मालाि पश्श्चम), ि..सांतोष ाारेे  
(िळमनुरी), श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), श्री.िुणाल पााील (धळेु ग्रामीण), 
श्रीमती ननममला गावित (इगतपूरी), श्री.पास्िल धनारे (िहाण)ू, अॅि.आशशष शेलार 
(िाांदे्र पश्श्चम), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.अशमन 
पाेल (मुांबादेिी), श्री.राधािृष्ट् ण वि े-पााील (शशिी), श्री.अब् दलु सत्तार 
(शसल्लोि) :   सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) शासनाने राज्यातील विविध शहरातील नामाींककत इींग्रजी माध्यमाींच्या 
शाळाींमध्ये आदििासी मुलाींना प्रिेश िेऊन तयाींना िजेिार शशक्षण िेण्याचा ननणणय 
दिनाींक २८ ऑगस््, २०१५ रोजी िा तया सुमारास घेतला, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, राज्यातील नामाींककत इींग्रजी शाळाींमध्ये आदििासी मुलाींसाठी 
शाळेतील व्यिस्थापनाने िेगळे बसण्याची व्यिस्था कन न तयाींना अस्पय्तयतेची 
िागणकू िेत असल्याची तसेच आदििासी विद्यार्थयाांचे स्ितींत्र िगण घेत 
असल्याची बाब माहे ऑगस््, २०१६ मध्ये िा तया िरम्यान ननिशणनास आली, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच सिर मुलाींची ननिास, खाण्यावपण्याची व्यिस्था केली जात नसल्याने 
स्िच्छतेच्या अभािामुळे मुलाींना तिचारोगासारख्या गींभीर आजाराला सामोरे जािे 
लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, आदििासी विभागातील विद्यार्थयाांची योग्य प्रकारे राहण्याची 
तसेच जेिणाची व्यिस्था न झाल्यामुळे पालघर जजल््यातील काही पालकाींनी 
विद्यार्थयाांना घरी परत आणले, हे खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, शासनाने उक्त प्रकरणी चौकशी केली आहे काय ि तयानुसार 
सींबींधधताींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, नसल्यास, विलींबाची 
कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विष्ट् ण ुसिरा   (१) हे खरे नाही. 
      सिरचा ननणणय शासनाने दि.२८.०८.२००९ च्या शासन ननणणयान्िये घेतला 
आहे.  
(२) हे खरे नाही. 
     प्रस्ततु योजनेंतगणत नामाींककत शाळेत इ.१ ली ते ५ िी च्या िगाणमध्ये 
प्रिेशशत होणारे विद्याथी हे िगुणम ि अनतिगुणम आदििासी भागातून आलेले 
असतात. प्रिेशापिूी सिरच्या विद्यार्थयाांना इींग्रजी माध्यमातून शशक्षण दिलेले 
नसल्याने, या विद्यार्थयाांना इतर सिणसाधारण विद्यार्थयाांच्या बरोबरीने 
आणण्यासाठीीं सुन िातीचे तीन ते सहा मदहन्याकरीता काही शाळाींमार्ण त पूिण 
तयारीसाठी स्ितींत्रपणे व्यिस्था करण्यात येते ि तयानींतर इतर मुलाींबरोबरच 
तयाींचा िगाणत समािेश करण्यात येतो. 
     नामाींककत शाळाींना विभागाचे अधधकारी िेळोिेळी भे्ी िेऊन तपासणी 
करतात, सिर भे्ीिरम्यान शाळा व्यिस्थापनाकडून आदििासी विद्यार्थयाांना 
िेगळे बसविल्याबाबत तसेच तयाींना अस्पय्तयतेची िागणकू िेत असल्याचे आढळून 
आले नाही. 
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     मात्र, नामाींककत शाळाींमध्ये आदििासी विद्यार्थयाांचा शक््षकणक िजाण ि 
आदििासी विद्यार्थयाांना कशाप्रकारे िागणकू िेण्यात येते, तयाींच्याशी भेि भाि 
केला जातो ककीं िा कसे आकण उपलब्ध कन न िेण्यात येत असलेल्या श्क्षकणक ि 
ननिासी सोयी-सुविधा िजाण इतयािी बाबत पाहणी करण्यासाठी विभागाच्या    
दिनाींक १९ नोव्हेंबर, २०१६ रोजीच्या शासन ननणणयान्िये सींबींधधत विभागीय 
आयुक्त याींच्या अध्यक्षतेखाली महसुल विभागननहाय सशमती गठीत करण्यात 
आली आहे. 
(३), (४) ि (५) हे खरे नाही. 
     योजनेंतगणत ननिड केलेल्या सिण नामाींककत शाळाींमध्ये ननिास ि भोजनाची 
व्यिस्था चाींगल्या प्रकारे करण्यात येत आहे. 
     विद्यार्थयाांची योग्य प्रकारे राहण्याची तसेच जेिणाची व्यिस्था न 
झाल्यामुळे पालघर जजल््यातील काही पालकाींनी तयाींच्या पाल्याींना घरी परत 
आणल्याची बाब ननिशणनास आलेली नाही. 
     तथावप, सातारा जजल््यातील पाचगणी येथील एका शाळेतील          
११ विद्यार्थयाांना खरूज या तिचाविकाराची लागण झाली होती. सींबींधधत सींस्थेने 
सिर विद्यार्थयाांिर तज्ञ डॉक््राींकडून उपचार करून घेतले आहेत. तसेच, प्रकल्प 
स्तरािरून या प्रकरणाची चौकशी करून सींबींधधत शाळेस योग्य तया सूचना 
िेण्यात आलेल्या आहेत. 

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

 
रुििी (ता.हातिणांगले, श्ज.िोल्हापूर) येथे श.ामसिीामुळे  

ऊस वपिाचे झालेले निुसान 

 (२) *  ६७६०९   ि..पतांगराि िदम (पलूस ििगेाि), श्री.राधािृष्ट् ण वि े-पााील 
(शशिी), श्री.अशमन पाेल (मुांबादेिी) :   सन्माननीय ऊजाम मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) न कडी (ता.हातकणींगले, जज.कोल्हापूर) येथे दिनाींक १५ डडसेंबर, २०१५ रोजी 
िीज मींडळाच्या अकायणक्षमतेमुळे शॉ ण्सकी् होऊन लागलेल्या आगीत 
शेतकऱयाींच्या शतेातील ४० एकरातील ऊस जळून नष् झाला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, झालेल्या नकुसानीची भरपाई शमळणेबाबत तेथील शतेकऱ याींनी 
मा.उजाण मींत्री, मा.महसूल मींत्री तसेच मा.ग्रामविकास मींत्री याींचेकड े         
दिनाींक १५ डडसेंबर, २०१५ रोजी तसेच मा.विरोधी पक्षनेता विधानसभा याींनी 
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दिनाींक २७ जुल्, २०१६ रोजी मा.ऊजाण मींत्री याींचेकड े तक्रार कन नही अद्याप 
नुकसान भरपाई िेण्यात आलेली नाही, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने अधधक चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीचे ननषकर्ण काय आहेत, तयानुसार नुकसानग्रस्त 
शेतकऱयाींना तातडीने आधथणक मित करण्याच्या दृष्ीने शासनाने कोणती 
कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशे र बािनिुळे   (१) होय, सिर ऊस जळीत अपघात हा        
दिनाींक ११.१.२०१५ रोजी झालेला आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) ि (४) विद्यतु ननररक्षक कायाणलय, कोल्हापूर याींचेकडून सिर अपघात 
प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली आहे.  
    सिर दठकाणी झालेले ऊस जळीत हे लघिुाब उपरी तारमागाणची योग्य ती 
ननगा ि िेखभाल िनु स्ती न केल्यामुळे झालेला असल्याने महाराषर राज्य िीज 
वितरण कीं पनी, इचलकरींजी याींना सींबींधधत नुकसान भरपाई िेणेबाबत विद्यतु 
ननररक्षक, कोल्हापूर याींनी कळविले आहे. तयानुसार एकूण १५ नुकसानग्रस्त 
शेतकऱयाींप्की १३ शेतकऱयाींच्या प्रस्तािाची मींजूरी प्रकक्रया सुन  आहे. उिणररत 
नुकसानग्रस्त शेतकऱयाींचे प्रस्ताि कागिपत्राींअभािी प्रलींबबत आहेत. 
(५) प्रयतन उद्् ाित नाही. 

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

अहमदनगरसह राज्यातील सहिारी सांस्थाांच्या १४५०  
सांचालिाांिी पैशांचा केलेला अपव्यय 

  

(३) *  ६५४६९   श्री.सुननल प्रभू (ददांिोशी), श्री.सांजय साििारे (भुसािळ), 
श्री.हररष वपांपळे (मुनत मजापूर) :   सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सहकार कायद्याच्या कलम ८८ नुसार राज्यातील सहकारी पतसींस्था ि 
सहकारी बकँामधील १४५० सींचालकाींिर २०० को्ी न पयाींच्या िसूलीची जबाबिारी 
ननजयतचत करण्यात आली असल्याची बाब दिनाींक ३ सप् े्ंबर, २०१६ रोजी िा तया 
सुमारास ननिशणनास आली, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, या सिण सहकारी पतसींस्था, सहकारी बकँा यातील सींचालकाींिर 
प्शाींचा अपव्यय केल्याबाबत कारिाई करण्याचे आिेश िेण्यात आले आहेत, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सहकारी सींस्था अधधननयम सन १९६० च्या कलम ८८ नुसार २५० 
प्रकरणाींची चौकशी सुन  आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशी पणूण झाल्यास तयाचा अहिाल आला आहे काय ि 
शासनाने िोर्ी सींचालकाींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे. 
(५) नसल्यास, विलबंाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सुभाष देशमु    (१) होय.    
      दि.३०/११/२०१६ अखेर महाराषर सहकारी सींस्था अधधननयम १९६० चे 
कलम ८८ नुसार राज्यातील एकूण १०६९ व्यक्तीींिर रू. १६७०.९० को्ीींची 
जबाबिारी ननजयतचत करण्यात आली आहे. 
(२) महाराषर सहकारी सींस्था अधधननयम १९६० चे  कलम ८८ अन्िये नागरी 
सहकारी पतसींस्था ककीं िा नागरी सहकारी बँकाींच्या िोर्ी सींचालक ि अधधकारी / 
कमणचारी याींचेिर सींस्थेस झालेल्या आधथणक नकुसानीची जबाबिारी ननजयतचत 
करण्यात आली असून िसुली करण्यासाठी महाराषर सहकारी सींस्था अधधननयम 
१९६० चे कलम ९८ अन्िये िसुली प्रमाणपत्र िेण्यात आले आहे. 
(३) ि (४) महाराषर सहकारी सींस्था अधधननयम १९६० चे कलम ८८ नुसार 
दि.३०/११/२०१६ अखेर राज्यातील एकूण ७३ नागरी सहकारी बँकाींचे ि १४७ 
नागरी सहकारी पतसींस्थाींचे आिेश ननगणशमत करण्यात आले असून तयापक्ी २६ 
नागरी सहकारी बकँा ि ४३ नागरी सहकारी पतसींस्थाचे अहिाल प्राप्त झाले 
आहेत. 
(५) प्रयतन उद्् ाित नाही. 
 

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

 
पालघर श्जल्हापररषदेस अमतृ आहार योजनेसाठी 

 ननधी उपलब्ध िरुन देणेबाबत 
  

(४) *  ६६९७६   अॅि.यशोमती ठािूर (नतिसा), श्री.राधािृष्ट् ण वि े-पााील 
(शशिी), श्री.अशमन पाेल (मुांबादेिी), श्री.विजय ििटे्टीिार (ब्रम्हहपूरी), श्री.अब् दलु 
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सत्तार (शसल्लोि) :   सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पालघर जजल्हा पररर्िेकड ेअमत् आहार योजनेतंर्गत ननधी नसल्यामुळे प्रनत 
लाभार्थयाांस प्रत्येक जेिणाकरीता ममळणा-या केिळ २५ रु. या अल्प ननधीतून 
जजल््यातील सुमारे तीन हजार अंर्णिाडयांच्या क्षेत्रातील १४ हजार गरोिर माता 
ि १७ हजार स्तनिा माताींना पुरेसे अन्न शमळत नसल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१६ 
मध्ये िा तयािरम्यान ननिशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अनुसूधचत क्षेत्रातील गभणितीींच्या आहारातील उषमाींक आकण 
प्रधथनाींच्या कमतरतेमुळे कमी िजनाची बालके जन्माला येण्याचे प्रमाण अधधक 
असून गरोिरपणाच्या शेि्च्या तीन मदहन्यात स्त्रीयाींच्या िजनिाढीचे प्रमाण 
कमी असल्याने गरोिर आकण स्तनिा माताींना एकिेळचा चौरस आहार अींगणिाडी 
सेविकामार्ण त िेण्यात येतो, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, तयासाठी सिर अींगणिाडी सेविकाींना िेण्यात येणारे २५ न पये 
शमळण्यास िोन ते तीन मदहने विलींब लागत असल्याने अींगणिाडी सेविकाींना 
उधारीिर ि जास्तीच्या भािाने िकुानिाराकडून माल विकत घ्यािा लागत आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या प्रकरणी चौकशी कन न तयानुसार २५ न पयाींच्या ननधीमध्ये िाढ 
कन न अींगणिाडी सेविकास प्रनतमाह िेण्याच्या दृष्ीने शासनाने कोणती कोणती 
कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. विष्ट् ण ुसिरा   (१) हे खरे नाही. 
     पालघर जजल्हा पररर्िे अींतगणत आदििासी क्षेत्रातील २६१६ अींगणिाडयाींमध्ये 
अमत् आहार योजना सुरू असून तयाअींतगणत ८८८८ गरोिर माता ि ९५१९ स्तनिा 
माता अशा एकूण १८४०७ एिढ्या मदहला लाभार्थयाांना एक िेळ चौरस आहार 
योजनेचा लाभ िेण्यात येत आहे. 
(२) दि.१८.११.२०१५ च्या शासन ननणणयानुसार गरोिर स्त्रीयाींना शेि्च्या नतमाही 
ि स्तनिा मातेस पदहल्या तीन मदहन्यासाठी एकिेळ आहार िेण्यात येत होता. 
परींत ुस्त्रीला गरोिर असल्याचे ननजयतचत झाल्यापासून उषमाींक ि प्रधथनाींची अधधक 
गरज असल्याने दि.०२.०८.२०१६ च्या शासन ननणणयान्िये स्त्री गरोिर असल्याचे 
ननजयतचत झाल्यापासून ते बाळींतपणापयांत ि बाळींतपणानींतर ६ मदहन्याच्या 
कालािधीसाठी एक िेळ आहार िेण्यात येत आहे. 
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(३) पालघर जजल््यामध्ये या योजनेसाठी शासनाकडून उपलब्ध करून दिलेला 
ननधी आहार सशमतीच्या बँक खातयात वितरीत करण्यास विलींब झाल्याचे 
ननिशणनास येते. 
(४) पालघर जजल्हा पररर्िेने आहार तयार करणेसाठीच्या रू.२५/- मध्ये िाढ 
करून पुरक अनिुान म्हणनू प्रनत लाभाथी रू.१०/- िेण्याचा ननणणय घेतला असून 
याकररता आियतयक तरतिु जजल्हा ननधीमधनू करण्यात आली आहे. पालघर 
जजल्हा पररर्िेने केलेल्या उपरोक्त कायणिाहीची मादहती घेऊन सिर ननणणय इतर 
जजल्हापररर्िाींना लागू करण्याची बाब शासनस्तरािर तपासण्यात येत आहे. 
(५) प्रयतन उद्् ाित नाही. 

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

राज्यातील ऊसाला किे ायतशीर ि रास्त दर न देणाऱ्या ३१ सा र  
िार ानयाांिर परिाना ननलांबनाची िारिाई िरण्याबाबत 

  

(५) *  ६६६६४   श्री.विजय औाी (पारनेर) :   सन्माननीय सहिार मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील ऊसाला ककर्ायतशीर ि रास्त िर न िेणाऱया ३१ साखर 
कारखान्याींनी १४ दििसाींत १७५ को्ी न पयाींची थकबाकी न भरल्यास तयाींच्यािर 
परिाना ननलींबनाची कारिाई करण्याचा इशारा साखर आयुक्तालयाने दिल्याची 
मादहती दिनाींक ८ सप्टेंबर, २०१६ रोजी िा तया सुमारास ननिशणनास आली आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यापिूी एर्आरपी थकविणाऱया १३ कारखान्याींिर थकबाकी 
िसूलीची नो्ीसा बजािण्यात आल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय ि तयात काय 
आढळून आले आहे, 
(४) तसेच थकबाकी न भरणाऱया सींबींधधत साखर कारखान्याींिर शासनाने कोणती 
कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, तयाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सुभाष देशमु    (१) अींशत: खरे आहे. 
     महाराषर साखर कारखाने (क्षेत्र आरक्षण ि गाळप आकण ऊस वितरण 
ननयमन) आिेश, १९८४ चे तरतिुीनुसार गाळप परिाना ननलींबनाच्या कारिाई 
सींिभाणत ६१ साखर कारखान्याींना हींगाम २०१५-१६ मधील FRP प्रमाणे सींपूणण 
ऊस िेयके भरणा करणेबाबत दि. २७.६.२०१६ अन्िये नो्ीसा बजािण्यात आल्या 
होतया. 
(२) होय. 
(३) ि (४) हींगाम २०१५-१६ मधील शतेकऱयाींची FRP िेयके थकबाकी ठेिणाऱया 
सींबींधधत साखर कारखान्याींना ऊस ननयींत्रण आिेश, १९६६ ि महाराषर साखर 
कारखाने (क्षेत्र आरक्षण ि गाळप आकण ऊस वितरण ननयमन) आिेश, १९८४ चे 
तरतुिीनुसार नो्ीसा / सुनािण्या घेण्यात आल्या. हींगाम २०१५-१६ अखेर १७ 
कारखान्याींिर RRC ि १७ साखर कारखान्याींिर गाळप परिाने रद्द कन न 
िींडातमक कारिाई केलेली आहे. 
(५) प्रयतन उद्् ाित नाही. 

----------------- 
मौजे िाळूस (ता. ेि, श्ज.पणेु) येथील भोगि ेिस्ती श्जल्हा पररषद  
शाळेस वीर् र्ोडणी न देता िीज देयिे देण्यात आल्याबाबत 

 

(६) *  ७२८२०   श्री.सुरेश गोरे ( ेि आळांदी) :   सन्माननीय ऊजाम मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मौजे काळूस (ता.खेड,जज.पुणे) येथील िाररद्र्य रेरे्खालील नागररकाींनी हररजन 
िस्ती, भोगड े िस्ती ि जजल्हा पररर्ि शाळेसाठी िीज ि तयासाठी लागणाऱया 
विद्युत खाींबाची मागणी मा.मुख्य अशभयींता, राजगुन नगर याींचेकड ेमाहे डडसेंबर, 
२०१० मध्ये िा तया सुमारास केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी दिनाींक २७ जून, २०१५ रोजी िीज 
जोडणी ि तयासाठी आियतयक खाींबाची कामे तिररत मींजूर करािी असे ननिेिन 
मुख्य अशभयींता, राजगुन नगर याींना दिले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मुख्य अशभयींता, राजगुन नगर याींनी दिनाींक १० जुल्, २०१५ रोजी 
सिर मागणीच्या अनुर्ींगाने कामास मींजुरी िेिनूही अद्याप िरील दठकाणी िीज 
जोडणी केली नाही परींतु जजल्हा पररर्ि शाळा भोगडिेस्ती याींना िीज िेयके 
िेण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, मींजुरी झाल्यानींतरही एक िर्ाणपेक्षा जास्त काळ होऊनही अद्याप 
िीजजोडणी न िेणे तसेच जजल्हा पररर्ि शाळा भोगड ेिस्ती याींना िीज जोडणी 
न करता िीज िेयके आकरणाऱ्या सींबींधधत अधधकाऱयाींिर कोणती कारिाई 
करण्यात आली िा येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रशे र बािनिुळे   (१) ि (२) हे खरे आहे 
     सिर ननिेिन कायणकारी अशभयींता, महावितरण, राजगुन नगर याींना दिले 
आहे. 
(३) हे खरे आहे. 
(४) िीज जोडणी न करता दिलेले चुकीचे िीज िेयक िनु स्त कन न रद्द केले 
असून, सिर प्रकरणी सींबींधधत अधधकाऱयािर िींडातमक कारिाई करण्यात आली 
आहे. 
(५) प्रयतन उद्् ाित नाही. 

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

ठाणे येथील ददिा पररसरातील िीज समस्येबाबत 

(७) *  ६६०३६   श्री.श्जतेंद्र आव् हाि (मुांब्रा िळिा) :  सन्माननीय ऊजाम मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे येथील दििा पररसरातील विजेची समस्या गींभीर झाल्याप्रकरणी शकेडो 
नागररकाींनी दिनाींक १० ऑगस््, २०१६ रोजी िा तया सुमारास आींिोलन केले 
होते, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रयतनी नागरीकाींनी दिलेल्या ननिेिनातील मागण्याींचे 
थोडक्यात स्िन प काय आहे ि तयानुसार कोणता ननणणय घेतला िा घेण्यात येत 
आहे, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायणिाही केली िा करण्यात येत 
आहे तसेच या पररसरातील नार्ररकांच्या विजेच्या समस्याींिर ननणणय 
घेण्यासींिभाणत कोणता पाठपुरािा केला िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रशे र बािनिुळे   (१) हे खरे आहे. 
(२) गो्ेघर कर्डरिन न दििा विभागासाठी र्ीडर चालू करणे, विज 
बबलासींबींधी ठेकेिारी पध्ित बींि करणे, दििा पररसरासाठी स्ितींत्र सब-स््ेशन 
करणे, र्ॉल््ी मी्र आकण आर.एन.ए.मी्र यािर तातडीने तोडगा काढणे, 
रान्सर्ॉमणरची सींख्या िाढिणे, कामगाराींची सींख्या िाढविणे, सडलेले जुने पोल 
आकण िायर तातडीने बिलणे इ. मागण्याचे ननिेिन िेण्यात आले. तयानुसार 
महावितरण कीं पनीकडून विशेर् उपाययोजना करण्यात आलेल्या आहेत. 
(३) गो्ेघर उपकें द्रातनू दििा पयांत िोन स्ितींत्र िीजिादहनी (८ कक.मी. भूमीगत 
िादहनी ि ५.५ कक.मी उपरी िादहनी) ्ाकण्याचे काम प्रगतीपथािर आहे.  
दिव्यातील िीज ग्राहकाींचे मी्र रीडीींग ि बबल िा्प यासाठी निीन ठेकेिाराींची 
ननयुक्ती केली आहे.  एवप्रल, २०१६ पासून आजपयांत दिव्यातील एकूण ३,२१० 
र्ॉल््ी मी्र बिली करण्यात आले आहेत.  दििा पररसरात एकूण ६ स्ितींत्र 
रान्सर्ॉमणर मींजूर करण्यात आले असून तयाप्की गणेश नगर येथे ६३० केव्हीएचे 
रोहीत्र कायाणजन्ित करण्यात आले आहेत.  तसेच दििा भागात माहे एवप्रल, २०१६ 
पासून आजपयांत एकूण २९ उच्चिाब आकण ९५ लघिुाब एिढे पोल आकण ८९०० 
मी्र लाईनची िायर बिलण्यात आली आहे.  लघिुाब िादहनीची २००० मी्र 
भूशमगत केबल बिलण्यात आली असून उच्चिाब िादहनीचे पोल बिली करण्याचे 
काम चालू आहे. 
(४) प्रयतन उद्् ाित नाही. 
 

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

धच ली ि लोणार (श्ज. बुलढाणा) येथे अिैध दारु जप्त िेल्याबाबत 
  

(८) *  ६६५७८   ि..सांजय रायमुलिर (मेहिर) :   सन्माननीय राज् य उत् पादन 
शुल् ि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) धचखली ि लोणार (जज. बुलढाणा) येथे िोन दठकाणी राज्य उतपािन शुल्क 
विभागाने दिनाींक २० सप् े्ंबर, २०१६ रोजी िा तया सुमारास अि्ध िान  जप्त 
केल्याचे ननिशणनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यािेळी ककती जणाींना अ्क केली ि ककती न पयाींचा माल जप्त 
करण्यात आला आहे, 
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(३) असल्यास, याबाबत चौकशी केली आहे काय, असल्यास, तयात काय आढळून 
आले ि तद्नुसार पढेु सींबधधत िोर्ीिर शासनाने कोणती कारिाई केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 

श्री. चांद्रशे र बािनिुळे   (१) हे खरे आहे. 
(२) ि (३) धचखली ि मेहकर, जज.बुलढाणा येथील अि्ध िान  जप्त कन न       
दि. २०.९.२०१६ रोजी एकूण ९ गुन्हे िाखल करून यात ७ आरोपीींना अ्क 
करण्यात आली आहे. या कारिाईत एकूण न .७१,१४९/- ककीं मतीचा मुद्देमाल जप्त 
करण्यात आलेला आहे. अ्क आरोपीविन ध्ि महाराषर िान बींिी कायिा १९४९ चे 
कलम ६५ (ई) ि एका प्रकरणात ६५ (ई), ८३ अन्िये गुन्हयाची नोंि करण्यात 
आली असून मा.न्यायालयात आरोपीविन ध्ि िोर्ारोप िाखल करण्यात आले आहे. 
(४) प्रयतन उद्् ाित नाही. 

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

िािा (श्ज.ठाणे) तालुक्यातील सूयममाळ आश्रमशाळेतील अव्यिस्थेबाबत 

(९) *  ६९२९९   श्री.सुधािर देशमु  (नागपूर पश्श्चम), श्री.िालीदास िोळांबिर 
(ििाळा), श्री.अशमन पाेल (मुांबादेिी), श्री.अस्लम शे  (मालाि पश्श्चम) :   
सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) िाडा (जज.ठाणे) तालुक्यातील सूयणमाळ आश्रमशाळेत २६० विद्याथी तर १८७ 
विद्याधथणनी शशक्षण घेत असून १ ली ते १२ िीच्या या शाळेत विद्याथीनीींना 
रहाण्यासाठी तीन तर विद्यार्थयाणना पाच िगण खोल्या आहेत तसेच, 
विद्याथीनीींच्या िगाणची िरुिस्था झाल्याचे दिनाींक २८ ऑगस््, २०१६ रोजी िा 
तयासुमारास ननिशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच आश्रमशाळेत विद्यार्थयाांसाठी आलेल्या िस्तूींमध्ये शाळेचे पिाधधकारी 
व्यिस्थापनासोबत शमळून ग्रव्यिहार करत असल्याचा आरोप ग्रामस्थाींनी केला 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीनुसार िोर्ीींिर कोणती कारिाई करण्यात येणार आहे तसेच 
आशर्मशाळेतील विद्यार्थयाांना सोयी-सुविधा उपलब्ध कन न िेण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. विष्ट्ण ू सिरा   (१)  शासकीय आश्रमशाळा सुयणमाळ, ता. मोखाडा, जज. 
पालघर येथे इयतता १ ली ते १२ िी पयांत िगण सुरू असून सद्यजस्थती २५० 
मुले ि १८१ मुली असे एकूण ४३१ विद्याथी शशक्षण घेत आहेत. 
     एकूण १२ िगण खोल्याींप्की १० िगण खोल्याींची िरुूस्ती पुणण झालेली असून २ 
िगण खोल्याींचे िरुूस्ती काम प्रगतीत आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३), (४) ि (५) प्रयतन उद्् ाित नाही. 

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

वप ांपळ ाुा (ता.धामणगाि रेल्िे, श्ज.अमरािती) येथील श्री सांत शांिरबाबा 
आश्रमशाळेत नरबळी िेण्याचा झालेला प्रयत्न  

  

(१०) *  ६५२०९   ि..शमशलांद माने (नागपूर उत्तर) :   सन्माननीय सामाश्जि 
न याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) वपींपळखु् ा (ता.धामणगाि रेल्िे, जज.अमरािती) येथील श्री सींत शींकरबाबा 
आश्रमशाळेत माहे ऑगस््, २०१६ मध्ये १९ िर्ीय कु.प्रथमेश अिधुत सगणे या 
युिकाचा ताींबत्रक ि शाळेचा आचारी याच्या सहाय् याने नरबळी िेण्याचा प्रयतन 
झाला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, श्री. सींत शींकरबाबा आश्रमशाळेतील कमणचारी ि सींचालकाविरूिध 
र्ौजिारी स्िरूपाची कारिाई करून सिर आश्रम शाळेची मान्यता रद्द 
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) तसेच ताींबत्रक ि तयाला सहकायण करणाऱया कमणचाऱयाींिर कोणती कारिाई 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राजिुमार बिोले   (१) होय, हे खरे आहे. 
     श्री सींत शींकर महाराज आश्रम (रस््) वपींपळखु् ा सींचशलत शींकरराि 
महाराज मागासिगीय मुलाींचे अनिुाननत िसनतगह्ातील कु.प्रथमेश अिधतु सगणे 
हा ११ िर्ीय विद्याथी दि.९/०८/२०१६ रोजी मानेिर गींभीर घाि असल्याने 
बेशुध्िािस्थेत आढळून आला.  
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(२) ि (३) सिर गींभीर घ्नेनींतर घ्नेस जबाबिार असणाऱया व्यक्तीींिर 
पोशलसाींत गुन्हा िाखल करण्यात आला असून याबाबत पढुील तपास चालू आहे. 
     तसेच, कतणव्यात कसूर केल्यामुळे सिर िसनतगह्ाच्या अधीक्षकास ननलींबबत 
करण्यात आले असून सिर सींस्थेच्या िसनतगह्ाची मान्यता रद्द करण्यास 
आयुक्त, समाजकल्याण, पुणे याींचेमार्ण त परिानगी िेण्यात आली आहे. 
(४) प्रयतन उद्् ाित नाही. 

----------------- 
मुांबईला िीजपुरिठा िरणाऱ्या ाााा प.िर आणण ररलायनस  

या दोन िां पनयाांची चौिशी िरण्याबाबत 
  

(११) *  ७१३१६   श्री.नसीम  ान (चाांददिली), श्री.अशमन पाेल (मुांबादेिी), 
श्री.अस्लम शे  (मालाि पश्श्चम), श्री.जयांत पााील (इस्लामपूर), श्री.शामराि 
ऊे म  बाळासाहेब पााील (िराि उत्तर), श्री.श्जतेंद्र आव् हाि (मुांब्रा िळिा) :   
सन्माननीय ऊजाम मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईला िीजपुरिठा करणाऱया ्ा्ा पॉिर आकण ररलायन्स या िोन 
कीं पन्याींची ननयींत्रक ि महालेखापरीक्षकामार्ण त (कॅग) चौकशी करण्याची घोर्णा 
गत अधधिेशनात शासनाकडून होऊन िोन मदहने लो्ले तरी अद्याप तयाबाबत 
शासनाकडून कोणताही ननणणय घेण्यात आला नसल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये 
िा तया िरम्यान ननिशणनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रयतनाबाबत तातडीने ननणणय घेऊन ्ा्ा पॉिर आकण 
ररलायन्स या िोन कीं पन्याींची कॅगमार्ण त चौकशी करण्याबाबत तसेच मुींबईतील 
िीज ग्राहकाींना समान िीजिर िेण्याबाबत कोणती कायणिाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रशे र बािनिुळे   (१) हे खरे नाही. 
(२) मुींबईतील िीज ग्राहकाींना समान िीज िर िेण्याबाबत सिण िीज वितरण 
कीं पन्याींची शासनस्तरािर बठ्क घेण्यात आली. सिर ब्ठकीमध्ये निीन िीज 
िराप्रमाणे घरगुती िीज ग्राहकाींच्या िापर युनी्चा ्प्पा विचारात घेऊन, तयाच्या 
िराचा अ्यास करून सािरीकरण करण्यास सल्लागार कीं पनीस सूचना िेण्यात 
आल्या आहेत. 
(३) प्रयतन उद्् ाित नाही. 

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



14 

  

िेिगाि (ता.दौंि,श्ज.पुणे) येथील िीज वितरण विभागातील इांफ्रा-२ अांतगमतची 
िीजर्ोडणी ि रोदहत्र उभारणीची िामे ननधीअभािी प्रलांबबत असल्याबाबत 

(१२) *  ७३१८०   श्री.राहूल िुल (दौंि) :   सन्माननीय ऊजाम मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) िौंड (जजल्हा पुणे) येथील केडगाि िीज वितरण विभागातील इींफ्रा-२ 
अींतगणतची िीज जोडणी ि रोदहत्र उभारणीची कामे ननधी अभािी प्रलींबबत  
असल्याने स्थाननक लोकप्रतीननधधनंी ननधी शमळणेबाबत विभागाशी माहे 
ऑक््ोबर, २०१६ मध्ये  िा तया िरम्यान पत्रव्यिहार केला आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, येथील जीणण, गींजलेले ि जनेु झालेले विद्युत िाहक पोल बिलणे 
तसेच केडगाि विभागीय कायाणलयाचे विभाजन करून िौंड ि शशरूर तालुक्यासाठी 
स्ितींत्र विभागीय कायाणलय सुन  करणे ि केडगाि येथील कमणचाऱयाींसाठी स्ितींत्र 
कमणचारी ननिास व्यिस्था करणे अशा विविध मागण्याींसाठी स्थाननक 
लोकप्रतीननधधींनी माहे ऑक््ोबर, २०१५ पासून विभागाकड ेिारींिार मागणी केली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे. 
नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशे र बािनिुळे   (१) हे खरे आहे. 
    इन्फ्रा-२ योजनेअींतगणत केडगाींि विभागातील कामे रखडलेली नसून मींजूर ि 
समाविष् कामे बहुताींश स्िन पात पूणण झालेली आहेत. 
(२) ि (३) हे खरे आहे. 
       उिणररत महाराषरातील शेतीपींपाचे ऊजीकरण करण्याकररता सन २०१६-१७ 
मध्ये प्से भन न प्रलींबबत असलेल्या ि येणाऱया सींभाव्य १६९८८९ क्र्ीपींपाींना 
िीजजोडणी िेण्याच्या उद्देशाने न . १६५५.७४ को्ीींची योजना प्रस्तावित आहे. 
तयामध्ये पुणे जजल््यातील २०,२२१ क्र्ीपींपाचे ऊजीकरण करण्याकररता 
न .२०५.९६ को्ी इतक्या ननधीचा समािेश आहे. 
  केडगाींि विभागाअींतगणत िौंड तालुक्यातील जीणण, गींजलेले ि जनेु झालेले 
विद्युत पोल बिलणे ि इतर सींबींधधत कामासाठी य ु अँड एम योजनेअींतगणत 
न .११० लाख रकमेचे कायाणिेश दि. ५.१०.२०१६ रोजी िेण्यात आले असून तयाची 
कामे प्रगतीपथािर आहेत. 
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  केडगाींि विभागीय कायाणलयाचे विभाजन कन न िौंड ि शशन र तालुक्यासाठी 
स्ितींत्र विभागीय कायाणलय करण्याचा प्रस्ताि ग्राहक मानकाींची पतूणता नसल्यामुळे 
मींजूर करण्यात आला नाही.  तसेच या दठकाणी विभागीय कायाणलयाच्या 
बाींधकामाचा प्रस्ताि प्राप्त झाला असून ताींबत्रक पडताळणी सुन  आहे.  तथावप, 
कमणचाऱयाींसाठी स्ितींत्र कमणचारी ननिास व्यिस्था करणेसाठीचा प्रस्ताि 
महावितरणच्या मुख्यालयास प्राप्त झालेला नाही. 

----------------- 
शाहूिािी, राधानगरी, िागल, भुदरगि ि चांदगि (श्ज.िोल्हापूर) येथील         

२९ िाड्या-िस्त्याांिर िीज पुरिठा होत नसल्याबाबत 
  

(१३) *  ७०३२५   श्री.सत्यजीत पााील-सरुििर (शाहूिािी), श्री.प्रिाश आबबािर 
(राधानगरी) :   सन्माननीय ऊजाम मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हापूर जजल््यातील शाहुिाडी, राधानगरी, कागल, भुिरगड, चींिगड 
तालुक्यातील २९ िाडया-िस्तयाींिर अद्याप िीज पुरिठा करण्यात येत नाही, हे 
खरे आहे काय, 
(२) तसेच, शाहुिाडी तालुक्यातील कासारी खोऱयात अनेक गािाींमधील १५ ते २० 
िर्ागपूिीच्या जुन्या विजेच्या खाींबांची िेखभाल िनु स्ती न केल्याने अनेक खाींब 
पूणणतः जजणण झाले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, पािसाळ्यात मानीचा धनगरिाडा, पठार धनगरिाडा येथील िीज 
पुरिठा कायमस्िन पी बींि होिूनही विजेचे िेयक पाठविण्यात येते, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्यास तयानुसार 
चौकशीत काय आढळून आले, 
(५) तसेच सिर तालुक्यातील िाडया-िस्तयाींिर तिररत िीज जोडणी िेण्यासाठी ि 
कासारी खोऱयातील गािाींमधील िीजेच्या खाींबाचे सिे करून निीन खाींब 
लािण्याविर्यी शासनाने कोणती कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
नसल्यास, विलींबाची कारणे काय ? 
 
श्री. चांद्रशे र बािनिुळे   (१) कोल्हापूर जजल््यातील शाहुिाडी, राधानगरी, 
कागल, भुिरगड, चींिगड तालुक्यातील २९ िाडया िस्तयाींप्की ९ िाडया िस्तयाींचे 
विद्युतीकरण झाले आहे. एका िाडीचे विद्यतुीकरणाचे काम सुन  आहे. उिणररत 
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१९ िाडया िस्तयाींची कामे जजल्हा ननयोजन ि विकास सशमती योजनेअींतगणत   
सन २०१६-१७ मध्ये मींजूर असून ननवििेचे काम अींनतम ्प्प्यात आहे. 
(२) हे खरे आहे 
(३) ि (४) हे खरे नाही. 
      िोन्ही धनगरिाडयातील एकूण १२ ग्राहकाींप्की ९ ग्राहकाींना ररडीींगनुसार 
बबले िेण्यात आली ि उिणररत २ ग्राहकाींचे ररडड ींग उपलब्ध न झाल्याने ि एका 
ग्राहकाचे शम्र नािनु स्त असल्याने सरासरी बबले िेण्यात आली आहेत. या 
ग्राहकाींच्या जोडभाराची तपासणी कन न योग्य आकाराचे बबल िेण्यात येत आहेत. 
(५) सिर तालुक्यातील िाडया िस्तयाींिरील विद्यतुीकरणाच्या ननवििेचे काम 
अींनतम ्प्प्यात आहे पोल बिलण्याच्या कामासाठी यु ॲड एम िर्ण सन २०१६-
१७ योजनेअींतगणत कामाचे आिेश िेण्याचे प्रस्तावित आहे. 

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

नाशशि श्जल््यातील बारा सहिारी पतसांस्थाांमध्ये  
गैरव्यिहार झाला असल्याबाबत 

  

(१४) *  ७०७९९  श्री.योगेश (बापू) घोलप (देिळाली) : सन्माननीय सहिार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नाशशक जजल्हा सहकार क्ती सशमतीची बठ्क नुकतीच तहशसलिार याींच्या 
अध्यक्षतेखाली जजल्हाधधकारी कायाणलयात घेण्यात आली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नाशशक जजल््यातील बारा सहकारी पतसींस्थाींमध्ये २१ को्ी ६९ 
लाख ३७ हजार न पयाींचे ग्रव्यिहार झाले असून यातील आरोपीींची सींख्या ४७४ 
असून तयापक्ी ७५ बेनामी कजणिार असल्याचे सिर ब्ठकीत ननिशणनास आले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी कन न पुढे कोणती कारिाई केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४)  नसलयास, तयाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देशमु    (१) होय. 
(२) ि (३) नाशशक जजल्हयातील एकुण १२ नागरी बँका/ पतसींस्थामध्ये झालेल्या 
अपहारासींिभाणत सींस्थेच्या ततकाशलन पिाधधकारी/ अधधकारी/ कमणचारी अशा एकूण 
४७४ व्यक्तीींविरूध्ि विविध पोशलस स््ेशन मध्ये न . २१ को्ी ६९ लाख ३८ हजार 
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रकमेच्या अपहाराचा गुन्हा िाखल करण्यात आला असून तयापक्ी २०९ व्यक्तीींना 
सिरहु गुन्हयात अ्क करण्यात आली आहे. 
(४)  प्रयतन उद्् ाित नाही. 
 

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

िल्याण ि उल्हासनगर (श्ज.ठाणे) पररसरामध्ये  ाजगी ठेिेदार िीज  
ग्राहिाांना अिास्ति िीज देयिे देत असल्याबाबत 

  

(१५) *  ६९६०१   श्री.गणपत गायििाि (िल्याण पूिम), श्री.सांजय पुराम 
(आमगाि), श्री.किसन िथोरे (मुरबाि), श्री.श्जतेंद्र आव् हाि (मुांब्रा िळिा), 
श्री.पाांिुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.नरेंद्र पिार (िल्याण पश्श्चम) :   सन्माननीय 
ऊजाम मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे जजल्ृयातील कल्याण ि उल्हासनगर पररसरामध्ये महावितरणकडून 
नेमलेल्या खाजगी ठेकेिाराींकडून प्रतयक्षात ररडड ींग न घेता डा्ा तयार करून 
अिास्ति िीज िेयके िेऊन ग्राहकाींची र्सिणकु होत असल्याचे माहे ऑक््ोबर, 
२०१६ मध्ये िा तया िरम्यान ननिशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले, 
(३) असल्यास, सींबींधधत ठेकेिाराींविन ध्ि कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
 
 
 

श्री. चांद्रशे र बािनिुळे   (१) महावितरण कीं पनीने माहे सप् े्ंबर, २०१६ पासून 
मोबाईल द्िारे शम्र िाचन घेणे सुन  केले आहे. तथावप, ऑक््ोंबर, २०१६ मध्ये 
ज्या ग्राहकाींचे मोबाईल ॲप द्िारे ररडीींग उपलब्ध होऊ शकले नाही. अशा 
ग्राहकाींचे प्रतयक्ष िापरानुसार बबल िेण्यात आले आहे. 
(२) ि (३) महावितरण कीं पनीने याबाबत चौकशी केली असून सींबींधधत ठेकेिाराींना 
ननयमाप्रमाणे िींड आकारणी प्रस्तावित आहे. 
(४) प्रयतन उद्् ाित नाही. 
 

----------------- 
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िोल्हापूर श्जल्हयात अण्णासाहेब पााील आधथमि मागास वििास महामांिळाििून 
े क्त चारच लाभार्थयाांना बीजभाांििल उपलब्ध झाले असल्याबाबत 

  

(१६) *  ६६६८२   ि..सुश्जत शमणचेिर (हातिणांगले) :   सन्माननीय िौशल्य 
वििास ि उद्योजिता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अण्णासाहेब पा्ील आधथणक मागास विकास महामींडळाकडून कोल्हापूर 
जजल्हयात गेल्या १४ िर्ाणत र्क्त चारच तन णाींना बीजभाींडिल उपलब्ध झाल्याचे 
माहे ऑक््ोबर, २०१६ मध्ये िा तया िरम्यान ननिशणनास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, कजाणकररता आियतयक कागिपत्राींची पतूणता यािी मोठी असल्याने 
अनेक सुशशक्षक्षत तरूणाींना कजाणचा लाभ घेता येत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या महामींडळाकडून सुशशक्षक्षत तरूणाींना सुलभ ररतया कजण उपलब्ध 
करण्याकररता शासनाने कोणती कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, तयाची कारणे काय आहेत ?  
 
श्री. सांभाजी पााील-ननलांगेिर   (१) नाही. 
(२) नाही. 
(३) लागू नाही. 
(४) प्रयतन उद्् ाित नाही. 

----------------- 
राज्य उत्पादन शुल्ि विभागातील ररक्त पिांमुळे  

शासिाचा महसूल बुडत असल्याबाबत 
  

(१७) *  ६५०७९   श्री.राधािृष्ट् ण वि े-पााील (शशिी), श्री.विजय ििटे्टीिार 
(ब्रम्हहपूरी), श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोि), श्री.अजय चौधरी (शशििी), श्री.विजय 
औाी (पारनेर), श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), श्री.अशमन पाेल (मुांबादेिी), 
प्रा.िषाम गायििाि (धारािी), श्री.अस्लम शे  (मालाि पश्श्चम), श्री.िुणाल पााील 
(धुळे ग्रामीण), श्रीमती ननममला गावित (इगतपूरी), ि..सांतोष ाारेे  (िळमनुरी), 
श्री.शभमराि तापिीर ( िििासला), श्रीमती मेधा िुलिणी (िोथरुि) :   
सन्माननीय राज् य उत् पादन शुल् ि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य उतपािन शुल्क विभागात शेकडो पिे ररक्त असल्यामुळे अपूऱया 
कमणचाऱयाींअभािी शासनाला िरिर्ी शमळणारा करोडो न पयाींचा महसूल बुडत 
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असल्याची बाब विभागीय अधधकाऱयाींनी पिे भरण्याबाबत माहे ऑगस््, २०१६ 
मध्ये िा तया िरम्यान शासनाकड ेकेलेल्या मागणीिन न ननिशणनास आली, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणी मा.विरोधी पक्षनेता, महाराषर विधानसभा याींनी माहे 
ऑगस््, २०१६ मध्ये िा तया िरम्यान मा.राज्य उतपािन शुल्क मींत्रयाींना पत्र 
दिले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच अहमिनगर जजल््यातील शमडसाींगिी (ता.पाथडी) येथे िेशी-वििेशी िान  
बनविण्यासाठी िापरले जाणारे अनतशुध्ि मद्याकाांची अि्ध िाहतूक करणारा 
्ँकर चालकासह राज्य उतपािन शुल्क विभागाने ताब्यात घेऊन पथकाने २२ 
लाख ८ हजार रक्कमेचा मुद्देमाल जप्त केल्याची मादहती दिनाींक ७ सप् े्ंबर, 
२०१६ रोजी िा तया सुमारास उघडकीस आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, राज्य उतपािन शुल्क विभागात ररक्त असलेल्या पिाींची सींख्या 
ककती आहे ि ती ररक्त राहण्याची कारणे काय आहेत, 
(५) तसेच सिर पिे तातडीने भरण्याच्या दृष्ीने अद्यापपयांत शासनाने कोणती 
कायणिाही केली आहे िा करण्यात येत आहे, नसल्यास, विलींबाची कारणे काय    
आहेत ? 
 
  

श्री. चांद्रशे र बािनिुळे   (१) हे खरे नाही. 
(२) होय. 
(३) होय 
(४) ि (५) राज्य उतपािन शुल्क विभागामध्ये दि.३०.०९.२०१६ अखेर एकूण १०१३ 
पिे ररक्त आहेत. या विभागातील ननरीक्षक सींिगाणतील एकूण २५२ पिे मींजूर 
असून तयाप्की १२२ पिे ररक्त आहेत. तयाप्की ५० पिाींिर पिोन्नती िेण्याचा 
प्रस्ताि शासनाच्या विचाराधीन आहे. 
    ियु्यम ननरीक्षक राज्य उतपािन शुल्क, हे पि महाराषर लोकसेिा 
आयोगाच्या कक्षते आले असून नामननिेशन को्यातील ररक्त पिाींप्की ियु्यम 
ननरीक्षक, नामननिेशनाच्या को्यातील ररक्त पिाींपक्ी ३०० पिे महाराषर 
लोकसेिा आयोगामार्ण त भरण्याची कायणिाही सुरू आहे. तसेच इतर सींिगाणतील 
ररक्त पिे भरण्याबाबत शासनाचे ननबांध विचारात घेऊन आियतयक ती पिे 
भरण्याबाबत कायणिाही करण्यात येत आहे. 

----------------- 
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निी मुांबई िृषी उत्पनन बाजार सशमतीच्या मसाला मािेामधील  
व्यापाऱ्याांना िमी दराने एे .एस.आय. दिल्याबाबत 

 (१८) *  ६६५३५   श्री.किसन िथोरे (मुरबाि), श्री.पाांिुरांग बरोरा (शहापूर), 
श्री.नरेंद्र पिार (िल्याण पश्श्चम), श्री.श्जतेंद्र आव् हाि (मुांब्रा िळिा), श्री.सरदार 
ताराशसांह (मुलुांि), श्री.अजय चौधरी (शशििी), श्री.वििास िुां भारे (नागपूर मध्य), 
ि..आशशष देशमु  (िााोल) :   सन्माननीय पणन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) निी मुींबई क्र्ी उतपन्न बाजार सशमतीच्या मसाला माके् मधील 
व्यापाऱयाींना कमी िराने एर्.एस.आय. िेऊन ग्रव्यिहार केल्याने मा.पणन 
सींचालक पुणे याींनी निी मुींबई क्र्ी उतपन्न बाजार सशमती सींचालक मींडळ 
बरखास्त केल्याचे माहे ऑगस््, २०१६ मध्ये ननिशणनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय ननिशनाणस आले ि तद्नुसार िोर्ी सींचालक 
मींडळािर काय कारिाई केली, तसेच कमी िराने दिलेल्या एर्.एस.आय ची 
रेडीरेकनरच्या िराप्रमाणे िसुली करण्यात आली आहे काय,   
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
  

श्री. सुभाष देशमु    (१) खरे नाही, सींचालक मींडळाचा कालािधी सींपषु्ात 
आल्यानींतर, या बाजार सशमतीिर दि.२.११.२०१४ रोजी प्रशासकीय मींडळ ननयुक्त 
करण्यात आले होते. 
(२) होय. 
(३) ि (४) एर्.एस.आय. िा्प प्रकरणी च्ई ननिेशाींक विक्रीचा ग्रव्यिहार 
झाल्यामुळे बाजार सशमतीचे आधथणक नकुसान झाल्याचे अहिालात नमुि केले 
आहे. सींबींधीताींकडून र्रकाची रक्कम िसूल करणे, भरणा करण्यास नकार 
िेणाऱयाींचे िा्प आिेश रद्द करणे ि िोर्ी असलेल्या व्यक्तीींविन ध्ि र्ौजिारी 
कारिाई करण्याबाबतचे पणन सींचालकाींना कळविण्यात आले आहे. चौकशी 
अहिालाच्या आधारे गाळाधारकाींकडून र्रकाची रक्कम िसूल करणे तसेच 
र्रकाच्या रक्कमेचा भरणा न करणाऱया गाळाधारकाींचे िा्प आिेश रद्द 
करण्याबाबत बाजार सशमतीस कळविण्यात आले आहे. तथावप सिर 
कायणिाहीविन ध्ि गाळाधारकाींनी मा.उच्च न्यायालयात, मुींबई येथे याधचका िाखल 
केली असून सिर प्रकरणी मा.न्यायालयाने अींतररम स्थधगती दिलेली आहे. 

----------------- 
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महाराष्ट्र औद्योधगि वििास महामांिळाच्या िोंबबिली िसाहतीमधील  
३६ भू ांिािर भूमाके याांनी अनाधधिृत इमारती बाांधल्याबाबत 

  

(१९) *  ६८०१२   श्री.नरेंद्र पिार (िल्याण पश्श्चम), अॅि.पराग अळिणी 
(विलेपाले), अॅि.आशशष शेलार (िाांदे्र पश्श्चम), श्री.किसन िथोरे (मुरबाि) :   
सन्माननीय उद्योग मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषर औद्योधगक विकास महामींडळाच्या डोंबबिली िसाहती मधील ३६ 
भूखींडािर िोन-तीन िर्ाांपासून भूमाकर्याींनी अनधधक्त इमारती बाींधल्या असून 
सींबींधधत अधधकाऱयाींनी तक्रारीनींतरही या इमारतीींिर कोणतीही कारिाई केली नाही 
असे ननिशणनास आले आहे, ही हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, एम.आय.डी.सी. ठाणे येथील क्षेत्र व्यिस्थापकाींनी दिलेल्या 
मादहतीनुसार एम.आय.डी.सी. पाच भूखींड मोकळे आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ए आर एर्,आर एच, आर एल या माशलकेच्या भूखींडािर ३६ 
बेकायिा इमारती उभारण्यात आल्या असून सिर इमारतीींनी ३३ हजार ८८६ 
चौरस मी्र क्षेत्रर्ळ व्यापला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सिर प्रकरणाची उच्च स्तरीय चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
चौकशीनुसार सिर अनधधक्त बाींधकामे ननषकाशसत करण्याबाबत कोणती 
कायणिाही केली ि याबाबत िलुणक्ष करणाऱया अधधकाऱ् यांिर कोणती कारिाई केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देसाई   (१) महाराषर औद्योधगक विकास महामींडळाच्या डोंबबिली 
िसाहतीमधील ३६ भूखींडािर असलेल्या इमारतीींचे प्रािेशशक कायाणलय, ठाणे 
याींच्यामार्ण त दि. १५/०७/२०१६ रोजी सव्हेक्षण करण्यात आले असता तयादठकाणी 
साधारणपणे ४ ते १७ िर्ाांपासून अनाधधक्त इमारती बाींधल्या आहेत असे 
ननिशणनास आले आहे. 
(२) डोंबबिली िसाहतीमधील ०५ ननिासी मोकळे भूखींड असलेल्या भूखींडाींची 
ननवििेव्िारे विक्री झाली असून भूखींडाचे िा्प ननवििाधारकाींना करण्यात आले 
आहे तयामुळे सद्यजस्थतीत भूखींड मोकळे नाहीत. 
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(३) डोंबबिली औद्योधगक क्षते्रातील प्रािेशशक कायाणलय, ठाणे ि या कायाणलयाने 
सींयुक्त पणे केलेल्या सिेक्षणानुसार महामींडळाच्या ए, आर, एर्, आरएच, 
आरएल या माशलकाींच्या भूखींडािर ३६ बेकायिा इमारती उभारण्यात आलेल्या 
असून तयाींचे क्षेत्रर्ळ ७३५२९ चौ.मी इतके आहे. 
(४) अनधधक्त इमारतीच्या बाींधकामाच्या अनरु्ींगाने अनकु्रमे दि. २२/१२/२०१५, 
२३/१२/२०१५, ि २६/०७/२०१६ रोजी जिळपास १२०० चौ.मी.इतके अनधधक्त 
इमारती मधील बाींधकाम ननषकासीत करण्यासींबींधीची कारिाई करण्यात आली 
आहे ि इतर रस्तान ीं िीतील बाींधकामाींिरही कायणिाही करण्यात आलेली आहे. 
तसेच MRTP कायद्यामधील तरतुिीनुसार अनधधक्त बाींधकामािर पोशलस 
बींिोबस्ताच्या उपलब्धतेनसुार ननषकासनाची कायणिाही करण्यात येत आहे. 
(५) प्रयतन उद्् ाित नाही. 
 

----------------- 
िृषी उत्पनन बाजार सशमती, शसांदी (रेल् िे) (जर्.वर्ाम) अांतगमत श्रीिृष्ट् ण श्जननांग ि 
पे्रशसांग सेलू याांनी शेति-याांची िापसाची रक्िम थिीत ठेिली असल्याबाबत 

 

(२०) *  ७२३०४   श्री.रणजीत िाांबळे (देिळी), श्री.अशमन पाेल (मुांबादेिी) :   
सन्माननीय पणन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) िधाण जजल््यातील क्वर् उतपन्न बाजार सशमती, शसींिी (रेल् िे) अींतगणत 
श्रीक्ष ण जजननींग ि पे्रशसींग सेलू याींनी मागील िोन िर्ाणपासून शेतक-याींचे 
कापसाचे थकीत रक् कम दिली नसल्याच्या ननरे्धाथण वपडीत सिण शेतकरी 
उपोर्णाला बसले असता शासनाकडून तिरीत थकीत रक् कम िेण्याबाबत मा.मींत्री, 
सहकार ि पणन याींनी आयत िासन दिले होते, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त आयतिासनानींतरही वपडीत शतेकऱयाींना थकीत रक्कम 
अद्याप िेण्यात आली नसल् याचे माहे ऑक्टोबर, २०१६ मध्ये िा तया िरम्यान 
ननिशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मा.सहकार ि पणन मींत्री याींनी दिलेल्या आयतिासनानुसार शेतक-
याींना कापसाची थकीत रक्कम तिरीत िेण् याबाबत शासनाने कोणती कायणिाही 
केली िा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सुभाष देशमु    (१), (२), (३) ि (४) व्यापाऱयाींनी शेतकऱयाींच्या शेतमालाचे 
प्से अिा न केल्यास, ते चकुारे शासनाने अिा करािे अशी पणन अधधननयमात 
तरतिु नाही. तयामुळे सींबींधधत व्यापाऱयाकडून थककत रक्कम िसुल करण्यासाठी 
जजल्हाधधकारी याींचेकडून जशमन महसुली थकबाकी म्हणनू चुकारा िसुल 
करण्याची कायणिाही सुन  केली होती.  मात्र तयास मा. उच्च न्यायालयाने 
स्थधगती दिलेली आहे. 

----------------- 
औसा (श्ज.लातूर) येथे िीजेच्या  ाांबािर चढलेल्या एिा िां त्रााी  

िामगाराचा ववरे्च्या र्क्कक्कयािे झालेला मतृ्य ू

(२१) *  ६८४३२   श्री.िालीदास िोळांबिर (ििाळा), श्री.अशमन पाेल (मुांबादेिी), 
श्री.अस्लम शे  (मालाि पश्श्चम) :   सन्माननीय ऊजाम मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) लातूर जजल््यातील औसामध्ये िीजेच्या खाींबािर चढलेल्या एका कीं त्रा्ी 
कामगाराला विजेचा धक्का लागून तयाचा मत्य ूझाल्याचे तसेच मत्यनूींतरही ५ 
तास उल्ून गेल्यानींतरही घ्नास्थळी महावितरणाच्या अधधकाऱयाींनी प्रतयक्ष 
येऊन िखल घेतली नसल्याचे माहे ऑगस््, २०१६ मध्ये िा तया िरम्यान 
ननिशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीअींती महावितरणाच्या सींबींधधत बेजबाबिार अधधकाऱयाींिर 
शासनाने कोणती कारिाई केली तसेच मत् कामगाराींच्या कु्ुींबबयाींना आधथणक 
मित िेण्याबाबत कोणती कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशे र बािनिुळे   (१) सिर मयत व्यक्ती ही महावितरणने कीं त्रा्ी ककीं िा 
महावितरणाच्या कीं त्रा्िाराने ननयुक्त केलेली कामगार नव्हती. सिरची घ्ना 
ननिशणनास आल्यानींतर महावितरण कीं पनीकडून पोलीस ठाणे, औसा याींना 
तातकाळ कळविण्यात आली. 
(२) सिर अपघाताची विद्यतु ननरीक्षक, लातूर कायाणलयामार्ण त चौकशी करण्याींत 
आली असून अपघातग्रस्त व्यक्ती ही अनधधक्तपणे िीजेच्या खाींबािर काम 
करीत असताींना तयास िीजेचा झ्का लागून मत् झाल्याचे ननिशणनास आले 
आहे. 
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(३) महावितरणकडून सींबींधधत कायणक्षेत्रातील िोर्ी लाईनमनिर ननलींबनाची 
कारिाई करण्यात आलेली आहे. तसेच उपकें द्रातील प्रधान यींत्रचालकाविरूध्ि 
शशस्तभींगाची कारिाई सुरू आहे. 
(४) प्रयतन उद्् ाित नाही. 

----------------- 
  
येणापूर (ता.चामोशी, श्ज.गिधचरोली) येथील महावितरण िां पनीचे ३३ िे.व्ही. 

क्षमतेचे उपिें द्र उभारण्यास विलांब होत असल्याबबत 
  

(२२) *  ७२३३६   श्री.िृष्ट्णा गजबे (आरमोरी), श्री.राजेश िाशीिार (सािोली) :   
सन्माननीय ऊजाम मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) येणापूर (ता.चामोशी, जज.गडधचरोली) येथील महवितरण कीं पनीने ३३ के.व्ही. 
क्षमतेचे उपकें द्र उभारण्यास विलींब होत असल्याचे स्थाननक पींचायत सशमतीचे 
पिाधधकारी याींनी मा.मुख्यमींत्री महोियाींना तक्रार केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मा.मुख्यमींत्री महोियाींनी दिनाींक ८ ऑगस््, २०१६ रोजी 
जजल्हाधधकारी कायाणलय, गडधचरोली येथे जव्हडीओ कॉन्र्रन्सद्िारे आढािा घेिून 
तातडीने काम पूणण करण्याचे आिेश दिले, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, आिेश दिल्यािरही सींबींधधत कीं त्रा्िाराने १ मदहन्याचा कालािधी 
झाल्यािरही काम सुन  केले नसल्याने तयािर शासनाने कोणती कायणिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशे र बािनिुळे   (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) मौजे येणापूर, ता. चामोशी, जज. गडधचरोली येथील ३३/११ के.व्ही.उपकें द्र 
उभारणीचे काम दिनाींक २९.७.२०१६ नुसार मे. पद्मािती इले. सव्हीसेस, 
गडधचरोली या कीं त्रा्िारास िेण्यात आले आहे. कामाचे आिेश दिल्याच्या 
तारखेपासून मे. पद्मािती इले. सव्हीसेस, गडधचरोली याींनी विद्यतु ननरीक्षक, 
गडधचरोली याींचेकडून उपकें द्राकररता ताींबत्रक मींजूरी, जमीन ननररक्षण ि पररक्षण 
आकण जशमनीची विद्यतुरोधक तपासणी, Contour Survey, Topographical 
Survey इतयािी कामे आजपयांत पूणण केलेली आहेत.  सिर आिेशानुसार 
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कीं त्रा्िारास दिनाींक २८.७.२०१७ पयांत उपकें द्र उभारणीचे काम पूणण कराियाचे 
आहे. सिर काम तातडीने पूणण करण्याबाबत कीं त्रा्िारास ननिेश िेण्यात आले 
आहेत. 
(४) प्रयतन उद्् ाित नाही. 

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

गिधचरोली श्जल्हयातील नशसांगचे शशक्षण घेणा-या आददिासी 
 विद्याथीिीनंा शशष्ट्यितृ् ती शमळाली नसल्याबाबत 

  

(२३) *  ६९८०१   श्री.सुरेश धानोरिर (िरोरा) :   सन्माननीय आददिासी 
वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) गडधचरोली जजल्हयातील नशसांगचे शशक्षण घेणा-या आदििासी विद्याथीनीींना 
शासनाकडून शमळणारी सन २०१५-१६ या श्क्षकणक सत्रातील शशषयित्ती माहे 
ऑगस््, २०१६ पयणत शमळाली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या विद्यार्थयाांना शशषयि्त्ती न िेण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, याींस जबाबिार असणा-याींिर कोणती कारिाई केली तसेच या 
विद्यार्थयाांना तातडीने शशषयि्त्ती िेण्यासींिभाणत शासनाने कोणती कायणिाही केली 
आहे िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. विष्ट् ण ु सिरा   (१) ि (२) गडधचरोली प्रकल्पाींतगणत नशसांग अ्यासक्रमाींचे 
शशक्षण िेणाऱया ४ महाविद्यालयाींमध्ये अनुसूधचत जमातीच्या १०६ विद्याथीनी 
शशक्षण घेत आहेत. सिर महाविद्यालयाींनी भारत सरकार पोस्् मॅरीक 
शशषयित्ती अींतगणत िेय असलेल्या शशक्षण शुल्क ि पररक्षा शुल्क या व्यनतररक्त 
मेस चाजण ि होस््ेल चाजण या शुल्काच्या मागणीचा प्रस्ताि सािर केलेला आहे. 
सिर शुल्क िेण्याची बाब कें द्र शासनाच्या मागणिशणक सुचनाींप्रमाणे िेय नसल्याने 
या विद्याथीनीींना शशषयित्ती िेण्यात आलेली नाही. 
(३) ि (४) प्रकल्प अधधकारी, गडधचरोली याींनी सिर बाब सींबींधधत 
महाविद्यालयाींना ननिशणनास आणनू दिली आहे. ि तयाप्रमाणे सुधारीत प्रस्ताि 
सािर करण्याबाबत कळविले आहे. सींबींधधत महाविद्यालयाकडून सुधारीत प्रस्ताि 
प्राप्त झाल्यानींतर शशषयित्ती िेण्याबाबत कायणिाही करण्यात येईल. 

----------------- 
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देिरी ि सालेिसा तालुक्यातील (जर्.गोंदिया) आददिासी  
जनतेला पेसा िायदा लागू िरण्याबाबत 

  

(२४) *  ७०९०९   श्री.सांजय पुराम (आमगाि) :   सन्माननीय आददिासी 
वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) आदििासी बहुल गोंदिया जजल््यातील िेिरी ि सालेकसा तालुक्यातील 
आदििासी जनतेला पेसा कायिा लागू करण्याबाबत लोकप्रनतननधी, आमगाींि याींनी 
दिनाींक ६ सप् े्ंबर, २०१६ रोजी िा तया सुमारास मा.मींत्री (आदििासी विकास) 
याींचेकड ेलेखी पत्राद्िारे मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, गडधचरोली जजल् ्याप्रमाणे िेिरी ि सालेकसा तालुक् यातील 
आदििासी क्षेत्रात तेथील लोकसींख् येनुसार पेसा कायिा लागू होण् याबाबत ि 
अत याियत यक सेिा-सुविधाींसाठी ननधी उपलब् ध कन न िेण् याबाबत शासनाने कोणती 
कायणिाही केली िा करण् यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. विष्ट्ण ूसिरा   (१) होय. 
(२) ि (३) पेसा कायिा हा महाराषर राज्यातील अनुसूधचत क्षेत्रासाठीच लागू आहे. 
तयानुसार, गडधचरोली जजल््यातील १२ तालुक्याींमधील अनुसूधचत क्षेत्रात 
समाविष् असलेल्या गािाींनाच पेसा कायिा लागू आहे. 
गोंदिया जजल््यातील िेिरी ि सालेकसा या िोन्ही तालुक्याींमधील कोणतेही गाि 
अनुसूधचत क्षेत्रामध्ये समाविष् नसल्यामुळे सिर तालुक्यातील गािाींना पेसा 
कायिा लागू नाही. 

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

राज्यातील अपांगाांसाठीचा िृती आरा िा ि धोरण प्रलांबबत असल्याबाबत 
  

(२५) *  ७१०५६   श्रीमती मेधा िुलिणी (िोथरुि) :   सन्माननीय सामाश्जि 
न याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  राज्याचा अपींगाींसाठीचा क्ती आराखडा ि धोरण गेल्या पींधरा िर्ाणत प्रलींबबत 
असल्याने शारीररक दृष्या विकलाींग (अपींग व्यक्ती) शासनाच्या योजनाींपासून 
िींधचत असल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये िा तयासुमारास ननिशणनास आले, हे 
खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, या सींिभाणत िारींिार बठ्का, आींिोलने, पत्र व्यिहार होत असताना 
शारीररक विकलाींग, बहु विकलाींग, मतीमींि, अजस्थव्यींग, दृजष्हीन, या व्याधीींनी 
ग्रासलेल्याींच्या दहताचा ननणणय घेण्याच्या सींिभाणत शासन स्तरािर कोणती 
कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) तसेच या सींिभाणत शासनाकडून कोणता ननणणय घेण्यात येणार आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 
श्री. राजिुमार बिोले   (१), (२) ि (३) अपींग व्यक्ती (समान सींधी, हक्काचे 
सींरक्षण ि सींपूणण सहभाग) अधधननयम १९९५ च्या अनरु्ींगाने सन २०११ मध्ये 
महाराषर राज्य अपींग कल्याण क्ती आराखडा -२००१ लागू करण्यात आलेला 
आहे. सिर आराखडयास या विभागाच्या दि.२८.०७.२०११ च्या पररपत्रकान्िये 
महाराषर राज्य अपींग कल्याण क्ती आराखडा-२०११ अींनतम होईपयांत मुितिाढ 
िेण्यात आली आहे. तथावप, अपींग कल्याण क्ती आराखडयाऐिजी अपींगाींसाठी 
सिणकर् धोरण तयार करण्याचा ननणणय शासनाने घेतलेला आहे. तयानुसार 
प्रस्तािीत अपींग सक्षमीकरण धोरणाचा मसूिा तयार करण्यात आलेला असून 
सिर मसूिा अींनतम करण्याची कायणिाही करण्यात येत आहे. तोपयांत सन २००१ 
च्या अपींग कल्याण क्ती आराखडयाची का्ेकोरपणे अींमलबजािणी करण्याबाबत 
दि.२५.०२.२०१५ च्या पररपत्रकान्िये, सिण प्रशासकीय विभागाींना सुचना िेण्यात 
आलेल्या आहेत. 
(४) प्रयतन उद्् ाित नाही. 

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

देऊळगाि राजा (श्ज.बुलढाणा) येथील शेतिऱ्याांना थिीत  
िजाममुळे बँिेने िजम देण्यास ददलेला निार 

  

(२६) *  ६७००४   श्री.हषमिधमन सपिाळ (बुलढाणा) :  सन्माननीय सहिार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) िेऊळगाि राजा (जज.बुलढाणा) येथे गेल्या तीन िर्ाांपासून साततयाने 
पडणाऱया िषुकाळामुळे शेतकरी बकेँचे कजण भरू शकत नसल्याने बकेँतील 
कमणचारी आधी पिूीचे कजण रे्डण्याचा आग्रह धरत असल्यामुळे शतेकऱयाींनी 
शेतजमीन सािकाराकड ेगहाण ठेिली असल्याची बाब माहे सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये 
िा तयािरम्यान ननिशणनास आली, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले ि तयानुसार सािकाराींच्या जाचातून 
शेतकऱयाींची सु्का करण्याच्या दृष्ीने शासनाने कोणती कायणिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देशमु    (१) नाही, हे खरे नाही. 
     िेऊळगाींि राजा तालुक्यामध्ये मागील तीन िर्ाणपासून िषुकाळी पररजस्थती 
असल्यामुळे ि सन २०१५-१६ मध्ये आणेिारी ५० पसे्पेक्षा कमी असल्यामुळे 
कोणतयाही बँकेने कजण िसूलीबाबत सक्तीने आग्रह धरल्याचे ककीं िा सक्ती 
केल्याचे दिसून येत नाही. 
       बँकेतील कमणचारी आधी पूिीचे कजण रे्डण्याचा आग्रह धरत असल्यामुळे 
शेतकरी आपली जमीन सािकाराकड े गहाण ठेित असल्यासींिभाणतील कोणतीही 
तक्रार सप् े्ंबर २०१६ िा तयािरम्यान प्राप्त झालेली नाही. 
(२) प्रयतन उद्् ाित नाही. 
(३) प्रयतन उद्् ाित नाही. 
(४) प्रयतन उद्् ाित नाही. 

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

ठाणे श्जल्हा मध्यिती सहिारी बँिेतील गैरिारभाराबाबत 

(२७) *  ७०६५१   श्री.रुपेश म्ह हात्र े (शभिांिी पिूम) :   सन्माननीय सहिार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१)  ठाणे जजल्हा मध्यिती सहकारी बँकेतील शेती कजण, बबगर शेती कजण ि 
ि्यजक्तक कजण थकबाकी एकूण १६० को्ी ७५ लक्ष न पये अद्यापपयांत 
सींबींधधताींकडून िसूल न करता श्री. भोईर, सींचालक ि इतर सींचालक मींडळाने 
जाणीिपूिणक िलुणक्ष कन न करोडो न पयाींचा ग्रव्यिहार केल्याचे ननिशणनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय 
(२)  तसेच ठाणे जजल्हा मध्यिती सहकारी बकेँमध्ये िगण-२, ३ ि ४ मधील 
कननषठ बँकीींग अशसस् ी्ं्, शशपाई ि िॉचमन या रोजींिारीिरील ११० कमणचाऱयाींना 
दिनाींक १९ डडसेंबर, २०१५ पासून ि कीं त्रा्ी ततिािरील २७६ कमणचाऱयाींना     
दिनाींक १० रे्ब्रुिारी, २०१० पासून सेिेत कायम कन न मा.शमत्रा सशमतीने केलेल्या 
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शशर्ारशी ि तयाबाबत नाबाडणच्या मागणिशणक सूचनेनसुार भरती प्रकक्रया न 
राबविता मोठया प्रमाणािर ग्रव्यिहार केल्याचे ननिशणनास आले, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३)  असल्यास, उक्त सिण प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले ि तद्नुसार ठाणे जजल्हा मध्यिती सहकारी बकेँने 
शासनाच्या ननयमाींचे उल्लींघन कन न बोगस भरती ि बोगसररतया कजण िा्प 
कन न करोडो न पयाींचे नकुसान करणाऱयाींविन ध्ि शासनाने कोणती कारिाई केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. सुभाष देशमु    (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
      ठाणे जजल्हा मध्यिती सहकारी बकेँमधील ११० कीं त्रा्ी कमणचा-याींना    
मा. औद्योधगक न्यायालय, ठाणे याींनी युएलपी क्र २०३/२००३ प्रकरणी          
दिनाींक १९.१२.२००५ रोजी दिलेल्या ननणणयानुसार कायम करण्यात आले आहे.   
तसेच २७६ कीं त्रा्ी कमणचा-याींना मा.औद्योधगक न्यायालय, ठाणे याींनी युएलपी 
क्र. १३१/२०१० प्रकरणी दिनाींक १०.१२.२०१० रोजी दिलेल्या ननणणयानुसार कायम 
करण्यात आले आहे.  
(३) प्रयतन उद्् ाित नाही. 
(४) प्रयतन उद्् ाित नाही. 

----------------- 
राज्यातील मागासिगीय िसनतगहृाांिर ननयशमत 

 गहृपालाांची ररक्त पदे भरण्याबाबत 

(२८) *  ७३०७३   श्री.प्रिाश आबबािर (राधानगरी) :   सन्माननीय सामाश्जि 
न याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील ५० हून अधधक मागासिगीय मुलीींच्या िसनतगह्ाींिर एकाही 
ननयमीत गह्पालाची ननयुक्ती अद्याप शासनाने केली नसल्याची बाब माहे 
नोव्हेंबर, २०१६ मध्ये िा तया िरम्यान ननिशणनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सामाजजक न्याय विभागाने मुलीींच्या सुरक्षक्षततेकड े िलुणक्ष कन न 
२४ तास गह्पालाची आियतयकता असताना अनतरीक्त पिभार दिलेले आहेत, हे ही 
खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, गह्पालाींची ररक्त पिे तातकाळ भरण्याबाबत शासनाने कोणती 
उपाययोजना केली आहे काय, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. राजिुमार बिोले   (१), (२) ि (३) सामाजजक न्याय विभागामार्ण त 
मागासिगीय मुलाींची २१७ ि मुलीींची १५७ अशी एकूण ३७४ शासकीय िसनतगहे् 
चालविण्यात येत आहेत. मुलीींच्या १५७ िसनतगह्ाींपक्ी ११२ िसनतगह्ाींिर 
गह्पालाींची ननयशमत पिे भरण्यात आलेली असून उिणरीत पिे भरण्यासाठी प्रस्ताि 
उच्चस्तर सधचि सशमतीसमोर सािर करण्यात येत आहे. तथवप सिर 
िसनतगह्ाींसाठी आियतयक गह्पाल ि इतर ननयशमत पिाींना अींनतम मान्यता 
अद्याप शमळाली नसल्याने सिरहू पिे तातपुरतया स्िन पात कीं त्रा्ी पध्ितीने 
भरण्यास मान्यता िेण्यात आली आहे. 
     सद्यजस्थतीत सिर िसनतगह्ाींचा कायणभार नजीकच्या िसनतगह्ाींतील 
गह्पालाींकड ेसोपविण्यात आला आहे.    
(४) प्रयतन उद्् ाित नाही. 

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

“बॅ” नाथ प ैशशक्षण सांस्था, िुिाळ, शसांधुदगूम याांना भाि ेतत्िािर  
ददलेल्या भू ांिाची भािपेट्टा िसुली िरण्याबाबत 

  

(२९) *  ७१२६६   श्री.ओमप्रिाश ऊे म  बच्चू ििू (अचलपूर), श्री.शशरीषदादा 
चौधरी (अमळनेर), श्री.विनायिराि जाधि-पााील (अहमदपूर), ि..अननल बोंि े
(मोशी) :   सन्माननीय उद्योग मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) “बॅ” नाथ प् शशक्षण सींस्था, कुडाळ, शसींधिुगूण याींना भाड े ततिािर दिलेला 
कुडाळ औद्योधगक क्षेत्रातील भूखींड क्रमाींक ४ िरील भाडपेट्टा न .२,१७,४३,७३५ च्या 
भाडपेट्टयाची िसुली करण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी दिनाींक १९ 
ऑगस् ्, २०१६ रोजी िा तया सुमारास मा. मींत्री उद्योग याींचेकड ेलेखी पत्राद्िारे 
मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत कोणती कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सुभाष देसाई   (१) ि (२) होय, हे खरे आहे. 
तथावप, उप अशभयींता, कुडाळ याींनी सींस्थेकड ेिारींिार थकबाकी रक्कम 

महामींडळास भरणा करणेबाबत पत्रव्यिहार कन न सुध्िा सींस्थेने कोणताही 
प्रनतसाि दिलेला नाही.  तसेच सिर सींस्थेस कायणकारी अशभयींता, महाराषर 
औद्योधगक विकास महामींडळ, रतनाधगरी ि प्रािेशशक कायाणलय, रतनाधगरी याींनी 
अनकु्रमे दि.१८.७.२०१६ ि दि.१२/०८/२०१६ च्या पत्रान्िये थकबाकीची एकूण 
रक्कम भरणा करािी असे कळविण्यात आले असता सींस्थेने तयास प्रनतसाि 
दिलेला नाही.  तयामुळे महामींडळाने पुन्हा दि. २४.१०.२०१६ च्या पत्रान्िये १० 
दििसाींचे आत थकबाकीच्या रकमेचा भरणा करािा अन्यथा महामींडळाच्या 
ननयमानुसार पढुील कायणिाही करण्यात येईल असे सींस्थेस कळविले होते. तयासही 
सींस्थेने प्रनतसाि दिलेला नाही. तयामुळे महामींडळाने सिर सींस्थेस The 
Bombay Government Premises (Eviction) Act १९५५ नुसार 
२२/११/२०१६ रोजी नो्ीस बजािली असून तयानुसार पढुील कायणिाही करण्यात 
येत आहे. 
(३) प्रयतन उद्् ाित नाही. 

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

शभिांिी-ननजामपूर (श्जल्हा ठाणे) पररक्षेत्रातील यांत्रमाग  
व्यािसानयिाांच्या प्रलांबबत मागण्याांबाबत 

(३०) *  ६५७११   श्री.अब ू आजमी (मान दूम शशिाजीनगर) :   सन्माननीय 
िस् त्रोद्योग मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील विशरे्तः शभिींडी-ननजामपूर (जजल्हा ठाणे) पररक्षेत्रातील यींत्रमाग 
व्यािसानयकाींच्या आजिरच्या प्रलींबबत मागण्या तसेच मालेगाि (जज. नाशशक), 
इचलकरींजी (जज. कोल्हापूर) सोलापूर, धुळे, कामठी जज. नागपूर, कराड जज. 
सातारा येथे जस्पननींग शमल्स कररता डाईंग-वप्र्ीींग-प्रोसेशसींग कें दे्र योग्य ि रास्त 
भािात उपलब्ध करून िेण्याविर्यीची मागणी तेथील जनप्रनतननधी, पॉिरलूम 
सींघर्ण सशमती, यींत्रमाग कामगार सींघ्ना याींनी मा. मुख्यमींत्री, मा. मींत्री 
(िस्त्रोियोग) तसेच सींबींधधत जजल््याचे जजल्हाधधकारी तथा विभागीय महसूल 
आयुक्त, (कोकण, नाशशक, पुणे, नागपूर), तसेच सींबींधधत िा तयाींच्या 
आधधपतयाखालील ि इतर ततसम अधधकाऱयाींकड ेदिनाींक २० जुल्, २०१६ रोजी िा 
तया सुमारास लेखीननिेिनाद्िारे मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय,    
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(२) असल्यास, प्रयतनोक्त बाब (१) च्या अनरु्ींगाने सींबींधधत प्रकरणी सींबींधधत 
िस्त्रोद्योग विभागाच्याितीने तसेच जनप्रनतननधी ि जागत् नागररकाींच्या 
सींघ्नेने सिर बाब िेळोिेळी ननिशणनास आणली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर बाबतीत सखोल चौकशीअींती काय ननषपन्न झाले ि 
तयाबाबत कोणती कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
  

श्री. सुभाष देशमु    (१), (२) ि (३) होय, या विर्यािरील मालेगािचे 
लोकप्रनतननधी याींचे ननिेिन प्राप्त झाले होते तया अनरु्ींगाने अन्य विभागाशी 
सींबींधधत असलेले मुद्द े सींबींधधत विभागाींना कायणिाहीसाठी  पाठविण्यात आले 
आहेत. तसेच सिर ननिेिनाच्या अनरु्ींगाने मा. राज्यमींत्री (िस्त्रोद्योग), याींचे 
अध्यक्षतेखाली घेण्यात आलेल्या ब्ठकीत ननिेिनातील मुद्याींबाबतची िस्तजुस्थती 
ननिशणनास आणण्यात आली आहे. तसेच शभिींडी पॉिरलुम सींघर्ण सशमतीच्या 
ननिेिनातील मुद्दे ि उपरोक्त नमुि लोकप्रनतननधीींच्या ननिेिनातील मुद्दे एकसारखे 
आहेत. 
     राज्यात शासनाकडून अथणसहाय्य िेण्यात आलेल्या १३० सुतधगरण्याींप्की 
६७ सुतधगरण्या उतपािनाखाली आहेत.  सिर सुतधगरण्याींकडुन सरासरी १५.६० 
को्ी ककलो सुताचे उतपािन होत असते.सिर उतपािनापक्ी ३० ्क्के सुत 
सहकारी यींत्रमाग सींस्थाकडून ि उिणररत सुत राज्यातील खाजगी यींत्रमाग 
घ्काव्िारे िापरले जाते. तयाचप्रमाणे राषरीय सहकारी विकास 
ननगम योजनेअींतगणत १३ प्रकक्रया सींस्थाींना अथणसहाय्य करण्यात आले आहे.  
(४) प्रयतन उद्् ाित नाही. 

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

 
पुणे श्जल््यातील सांत ज्ञानेश्िर मुलाांचे शासिीय िसनतगहृाच्या  

इमारतीचा भाग िोसळल्याबाबत 

 (३१) *  ७२६४४   श्री.सांजय (बाळा) भेगि े(मािळ) :   सन्माननीय सामाश्जि 
न याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे जजल्हा - समाज कल्याण विभागातरे् चालविण्यात येणाऱया सींत 
ज्ञानेयतिर मुलाींच्या िसनतगह्ाच्या नतसऱया मजल्यािरील स्लॅबचा भाग दिनाींक ४ 
ऑगस््, २०१६ रोजी िा तयासुमारास कोसळला आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, दह इमारत बब्र्ीशकालीन असून बाींधकामाला तब्बल ९४ िर्ण पूणण 
होत आली आहेत तरीही या धोकािायक इमारतीमध्ये ७३ विद्याथी राहाियास 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर िेळी िसनतगह्ात विद्याथी उपजस्थत नसल्यामुळे कोणतीही 
जजिीतहानी झाली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सामाजजक न्याय ि विशरे् सहाय्य विभागाने निीन इमारत 
बाींधण्यासाठी शासनाकड ेप्रस्ताि सािर केला आहे काय, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. राजिुमार बिोले   (१) होय. 
(२) सींत ज्ञानेयतिर मुलाींचे शासकीय िसनतगह्ाची इमारत १९४९ मध्ये बाींधण्यात 
आली असून सिर बाींधकामास ६८ िर्ण पूणण झाली आहेत. सिर िसतीगह्ातील 
प्रिेशशत विद्यार्थयाांचे स्थलाींतर विश्राींतीिाडी येथील शासकीय िसतीगह्ात 
करण्यात आले आहे. 
(३) सिर शासकीय िसनतगह्ामध्ये घ्ना घडली तयािेळी ७३ विद्याथी ननिास 
करीत होते. तथापी सिर इमारतीचा काही भाग ज्यािेळी कोसळला तयािेळी तया 
जागी कोणताही विद्याथी नसल्यामुळे जजिीत हानी झाली नाही अथिा कोणालाही 
इजा झाली नाही. 
(४) नाही. 
   अशभयाींत्रीकी महाविद्यालय, (COEP) पुणे याींच्याकडून िसतीगह्ाच्या 
इमारतीचे स्रक्चरल ऑडी् करण्यात येत आहे. ऑडी्च्या अहिालानसुार योग्य 
तो ननणणय घेण्यात येईल. 
(५) प्रयतन उद्् ाित नाही. 

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

अमरािती श्जल््यात शेति-याांना देण्यात आलेल्या  
पीििजामच्या िसूलीबाबत 

  

(३२) *  ६८०४२   अॅि.यशोमती ठािूर (नतिसा), श्री.सांग्राम थोपाे (भोर), 
श्री.अशमन पाेल (मुांबादेिी), श्री.अस्लम शे  (मालाि पश्श्चम), श्री.िुणाल पााील 
(धुळे ग्रामीण) :   सन्माननीय सहिार मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील    
काय :- 
  

(१) अमरािती जजल््यात शतेक-याींना िेण्यात आलेल्या पीककजाणची िसूली बकँा 
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मनमानी पध्ितीने करीत असल्याचे माहे जल्ु, २०१६ िरम्यान ननिशणनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शतेक-याींना पूिणसूचना न िेता तयाींना शमळणारा पीकविमा ि 
इतरही मित थे् थकीत कजाणत िळविण्यात येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, बकँाच्या िसूली विरोधात शासनाने कोणती कायणिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देशमु    (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रयतन उद्् ाित नाही. 
(४) प्रयतन उद्् ाित नाही. 
 

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

राज्यातील सा र िार ानयाांना इथेन.लच्या उत्पादनािर  
ददलेली अबिारी िराची सिलत िाढून घेतल्याबाबत 

  

(३३) *  ६६०७४   श्री.श्जतेंद्र आव् हाि (मुांब्रा िळिा) :   सन्माननीय राज् य 
उत् पादन शुल् ि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील साखर कारखान्याींना इथेनॉलच्या उतपािनािर दिलेली अबकारी 
कराची सिलत काढून घेण्यात आल्याने साखर कारखान्याींना सुमारे २०० को्ी 
न पयाींचे नुकसान होत असल्याचे माहे ऑगस् ्, २०१६ मध्ये िा तया िरम्यान 
ननिशणनास आले होते, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रयतनी चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून 
आले ि तयानुसार कोणता ननणणय घेतला िा घेण्यात येत आहे तसेच साखर 
कारखान्याींच्या समस्या सोडविण्याच्या दृष्ीने कोणती कायणिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(३)  नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रशे र बािनिुळे   (१) हे खरे नाही. तथावप, कें द्र शासनाने कें द्रीय 
अबकारी कराची सिलत काढून घेतल्यामुळे साखर कारखान्याींना नुकसान होणार 
असल्याची बाब ननिशणनास आली नाही.  
(२) ि (३) प्रयतन उद्् ाित नाही. 
 

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

अिोला, बुलढाणा ि िाशशम या तीन श्जल्हयातील मागासिगीय  
विद्यार्थयाांना जात िधैता प्रमाणपत्र शमळाले नसल्याबाबत 

  

(३४) *  ६६६४४   ि..सांजय रायमुलिर (मेहिर) :   सन्माननीय सामाश्जि 
न याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अकोला, बुलढाणा ि िाशशम या तीन जजल््यातील विज्ञान, अशभयाींबत्रकी ि 
ताींबत्रक महाविद्यालयात प्रिेश घेतलेल्या ६ हजार ६७३ मागासिगीय विद्यार्थयाांनी 
जात ि्धता प्रमाणपत्राकररता दि.२१.९.२०१६ रोजीपयांत अकोल्यातील विभागीय 
जात िध्ता प्रमाणपत्र पडताळणीचे अजण सशमतीकड ेसािर केले आहेत, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, अद्यापपयांत एकाही विद्यार्थयाणचे जातप्रमाणपत्र पडताळणी करून 
िेण्यात आले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यामुळे विद्यार्थयाांचे श्क्षकणक नकुसान होत आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीनसुार पढेु 
कोणती कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. राजिुमार बिोले   (१) अींशत: खरे आहे. 
     माहे सप् े्ंबर, २०१६ पयांत एकूण ६२४२ प्रकरणे प्राप्त झाली आहेत. 
(२) हे खरे नाही. 
(३), (४) ि (५) प्रयतन उद्् ाित नाही. 
 

----------------- 
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येरमागि (ता.धानोरा, श्ज.गिधचरोली) येथील शासिीय आश्रमशाळेतील  
एिा विद्यार्थयामचा उपचाराअभािी झालेला मतृ्य ू

  

(३५) *  ६५५६४   ि..शमशलांद माने (नागपूर उत्तर) :   सन्माननीय आददिासी 
वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) येरमागड (ता.धानोरा, जज.गडधचरोली) येथील शासकीय आश्रमशाळेतील एका 
विद्यार्थयाणचा शशक्षणाधधकारी याींनी केलेल्या हलगजीपणामुळे उपचाराअभािी मत्यू 
झाल्याची बाब माहे सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये िा तया िरम्यान ननिशणनास आली, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर आश्रमशाळेतील शशक्षक, कमणचारी ि आदििासी विभागातील 
अधधकारी या विद्यार्थयाणच्या मत्यूला जबाबिार आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे, चौकशीच्या अनरु्ींगाने 
िोर्ीींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. विष्ट् ण ुसिरा   (१), (२) ि (३) शासककय माध्यशमक आश्रमशाळा येरमागड, 
ता. धानोरा, जज. गडधचरोली येथे इयतता आठिी मध्ये शशक्षण घेत असलेला 
विद्याथी रजण ु बुिकेर धुिे यास दिनाींक २६/०९/२०१६ रोजी सकाळी ०७.३० 
िाजता तयाचे पो्ात िखुत असल्याने प्राथशमक आरोग्य कें द्र मालेिाडा येथे भरती 
केले. प्राथशमक आरोग्य कें द्रातील डॉक््राींचे सल्ल्यानसुार, तयानींतर उपजजल्हा 
न ग्णालय, कुरखेडा येथे िाखल केले असता, उपचारा िरम्यान सिर विद्यार्थयाणचा 
मत्यु झाला. शि विच्छेिन अहिालात ‘Death due to respiratory failure 
due to some bite as postmortem finding’ असे ि्द्यककय अधधकाऱयाींनी 
नमुि केले असुन मत्यूच्या कारणाची पुजष् करण्यासाठी शिविच्छेिनानींतर 
जव्हसेरा तपासणीसाठी न्याय िद््यक प्रयोग शाळा, नागपूर येथे पाठविण्यात 
आला आहे. 
    मयत विद्यार्थयाणच्या मत्यू प्रकरणी चौकशीअींती श्री. पी. एम. िानखेड े
मुख्याध्यापक हे प्रथमिशणनी िोर्ी आढळून आल्याने तयाींची एकस्तर िेतनशे्रणी 
बींि केली असून तयाींना मुख्याध्यापक या पिािन न पिािनत करणे प्रस्तािीत 
आहे. 
(४) प्रयतन उद्् ाित नाही. 

----------------- 
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सहिारी सूत धगरण्याांसाठी िीज दराची सिलत आणण अथमसहाय्य  
देण्याबाबतच्या प्रस्तािास शासनाचा होत असलेला विलांब 

  

(३६) *  ६७८५१   ि..सुश्जत शमणचेिर (हातिणांगले) :   सन्माननीय 
िस् त्रोद्योग मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सहकारी सूत धगरण्याींसाठी िीज िराची सिलत आकण अथणसहाय्य िेण्याचा 
प्रस्ताि असूनही गेले तीन मदहने शासनाकडून प्रलींबबत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच राज्यातील ६३ सूत धगरण्या दििाळीपासून बींि करण्याचा ननणणय 
िस्त्रोद्योग महासींघाने माहे सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये िा तयािरम्यान घेतला आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यामुळे इचलकरींजीतील (जज. कोल्हापूर) येथील सुमारे ४० हजार 
कामगाराींिर उपासमारीचा िेळ आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनाची भूशमका काय आहे ?  
 

  

श्री. सुभाष देशमु    (१) हे खरे नाही. 
(२) ि (३) महाराषर राज्य सहकारी िस्त्रोद्योग महासींघ मयाणदित मुींबई याींनी 
शासनास सािर केलेल्या दि.३०/९/२०१६ रोजीच्या ननिेिनात सूतधगरण्या बींि 
करण्याचा ननणणय मुींबई येथील ब्ठकीत घेतला असल्याचे नमूि केले आहे. तथावप 
तद्नींतर मा. मींत्री महोियाींशी चचाण झाल्यानींतर सूतधगरण्याीं बींि न करण्याचा 
ननणणय घेतला आहे. 
(४)  सहकारी सूतधगरण्याींना िीज िरात सिलत िेणे ि इतर मागण्याींच्या 
अनरु्ींगाने मा. मींबत्रमींडळ बठ्कीत ननणणय घेण्यासाठी प्रस्ताि सािर करण्यात 
आला आहे. 

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

 
राज्यातील ६९ सा र िार ानयाांना ९०० िोाीचा तोाा  

सहन िरािा लागत असल्याबाबत 
  

(३७) *  ६५०८६   श्री.राधािृष्ट् ण वि े-पााील (शशिी), श्री.विजय ििटे्टीिार 
(ब्रम्हहपूरी), श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोि) :   सन्माननीय सहिार मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  राज्यातील चौिा जजल््याींिर अपूरा पाऊस आकण िषुकाळाचा पररणाम झाला 



38 

असून िेशातींगणत उतपािन आकण ननयाणत धोरणातील उिाशसनता यामुळे साखरेचे 
िर प्रनत जक्िीं्ल िोन हजार न पयाींनी कमी झाले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मागील िर्ाणचे आधथणक सींक् ओळखनू यािर्ी कें द्र सरकारने 
िेशातनू चाळीस लाख मेरीक ्न साखर ननयाणतीचे उदद्दष् ननजयतचत कन न 
तयापक्ी १४ लाख मेरीक ्न को्ा राज्याला ठरिनू िेण्यात आला होता, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, िषुकाळामुळे पढुील िर्ी साखरेचे उतपािन कमी राहणार 
असल्याने साखरेचे िर िाढण्याची शक्यता लक्षात घेऊन कें द्र शासनाने माहे जून, 
२०१६ पासून ननयाणत बींि कन न साखरेच्या ननयाणतीिरच २० ्क्के शुल्क लागू 
केले, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, शासनाने व्यापाऱयाींच्या साखर खरेिीिर ननबांध आणले असल्याने 
साखर विक्री जिळपास बींि झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, येतया हींगामासाठी कारखान्याींना बकँाकडून खेळते भाींडिली कजण 
शमळणार नसल्याने राज्यातील ६९ साखर कारखान्याींना ९०० को्ी न पयाींचा तो्ा 
सहन करािा लागणार असून याप्रकरणी शासनाने कोणती कायणिाही केली आहे िा 
करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
 

श्री. सुभाष देशमु    (१)  नाही. हींगाम २०१५-१६ च्या सुन िातीस साखरेचे िर   
न . २४००/- प्रनत जक्िी्ं ल होते ि हींगाम सींपताना िर  न . ३२०० /- प्रनत जक्िीं्ल 
आहे. 
(२) अींशतः खरे आहे. कें द्र शासनाने दि. १८ सप् े्ंबर २०१५ च्या अधधसुचनेव्िारे 
महाराषर राज्यातनू १३.९६ लाख मे.्न साखर ननयाणतीचा को्ा 
ननजयतचत केला होता. 
(३) अींशतः खरे आहे. साखर ननयाणतीिर कोणती ही बींिी नाही, तथावप कें द्र 
शासनाने १६ जनू २०१६ च्या अधधसूचनेद्िारे साखरेच्या ननयाणतीिर २० % 
ननयाणत शुल्क लागु केलेले आहे. 
(४) नाही. शासनाने व्यापा-याींच्या साखर खरेिीिर कोणतेही ननबांध घातलेले 
नाहीत. 
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(५) साखरेचे िर चाींगले असल्याने साखर कारखान्याींना कोणताही तो्ा होणार 
नाही. 
(६) प्रयतन उद्् ाित नाही. 

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

 

िोल्हापूर श्जल््यातील शतेिऱ याांना ि..पजंाबराि देशमु   
व्याज सिलत योजनेचे पैसे शमळण्याबाबत 

 

(३८) *  ७३०७५   श्री.प्रिाश आबबािर (राधानगरी) :   सन्माननीय सहिार 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हापूर जजल््यातील १ लाख ८१ हजार १५७ शेतकऱयाींना गेल्या ३ 
िर्ाणपासून डॉ. पंजाबराि िेशमुख व्याज सिलत योजनेचा लाभ शमळाला 
नसल्याची बाब माहे सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये िा तया िरम् यान ननिशणनास आली, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सन २०१३ पासून आतापयांत ककती रक्कम व्याज रूपाने खाते 
परतािा शेतकऱयाींना शमळणार आहे, 
(३) असल्यास, सहकार ि पणन विभागाकडून डॉ.पींजाबराि िेशमुख व्याज 
सिलत योजनेचे प्से शतेकऱयाींना शमळण्याकरीता कोणतया उपाययोजना केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
 

श्री. सुभाष देशमु  : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) डॉ.पींजाबराि िेशमुख व्याज सिलत योजनेंतगणत सन २०१३-१४ पासून 
आजपयांत प्राप्त एकूण न .६८.०० को्ी अनिुान सींबींधधत लाभार्थयाांना अिा 
करण्यात आले आहे. तसेच उिणरीत अनिुान रू.३८.०० को्ीची मागणी स््े् पूल 
ि जजल्हा ननयोजन सशमतीकड ेकरण्यात आली आहे. सिर अनुिान प्राप्त होताच 
सींबींधधत शतेकऱयाींना लाभ िेण्यात येईल. 
(३) शेतकऱयाींना सिर योजनेंतगणत लाभ शमळणेसाठी जजल्हाधधकारी, कोल्हापूर 
आकण सहकार आयुक्त ि ननबींधक, पुणे याींचेकड ेजजल्हा उपननबींधक कायाणलयाने 
ननधी मागणी प्रस्ताि सािर केलेला आहे. सिर अनिुान प्राप्त होताच सींबींधधत 
शेतकऱयाींना लाभ िेण्यात येईल. 
(४) प्रयतन उद्् ाित नाही. 

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



40 

राज्यातील आददिासीबहूल श्जल््याांतील िुपोषणामुळे 
बालमतृ्युच्या प्रमाणात झालेली िाढ 

 

 (३९) *  ६५७४६   श्री.अब ूआजमी (मान दूम शशिाजीनगर), श्री.सांजय पोतनीस 
(िशलना), श्री.प्रिाश े ातपेिर (चेंबूर), श्री.अशमन पाेल (मुांबादेिी), श्री.विजय 
ििटे्टीिार (ब्रम्हहपूरी), श्रीमती ननममला गावित (इगतपूरी), श्री.अस्लम शे  (मालाि 
पश्श्चम), ि..सांतोष ाारेे  (िळमनुरी), प्रा.विरेंद्र जगताप (धामणगाि रेल्िे), 
श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), श्री.िुणाल पााील (धुळे ग्रामीण), श्री.सांजय 
िेळिर (ठाणे), श्री.किसन िथोरे (मुरबाि), श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार दहल), 
श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्री.राजाभाऊ (पराग) िाजे (शसननर), श्री.सुरेश गोरे 
( ेि आळांदी), श्री.सुननल शशांदे (िरळी), श्री.शशरीषदादा चौधरी (अमळनेर), 
श्री.गणपत गायििाि (िल्याण पिूम), श्री.िैभि नाईि (िुिाळ), प्रा.िषाम गायििाि 
(धारािी), अॅि.यशोमती ठािूर (नतिसा), िुमारी प्रणणती शशांदे (सोलापूर शहर 
मध्य) :   सन्माननीय सािमजननि आरोग् य आणण िुाुांब िल्याण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील एकूण १६ आदििासीबहूल जजल््याींतील कुपोर्णामुळे बालमत्युच्या 
प्रमाणात लक्षणीय िाढ झाली असून १०८ सरकारी आकण खाजगी अनिुाननत 
आश्रमशाळेत शशकत असलेल्या एकूण ४ लाख विद्याथीप्की गेल्या िहा िर्ाणत 
७२० आदििासी मुलाींचा कुपोर्णाने मत्यू झाल्याचे माहे सप् े्ंबर २०१६ मध्ये िा 
तया सुमारास ननिशणनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, विशरे्तः राज्यातील पालघर ि इतर दठकाणच्या ५ िर्ाणपयांतच्या 
सिण बालकाींचे पनु:सिेक्षण माहे सप् े्ंबर, २०१६ अखेर पयांत पूणण करण्याची 
मागणी आदििासी बाींधिाींनी, स्ियींसेिी सींस्था, श्रमजीिी सींघ्ना, येथील 
लोकप्रनतननधी याींनी मा.मींत्री (आदििासी विकास) याींचेकड े लेखी ननिेिनाद्िारे 
केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) तसेच राज्यात निसींजीिन योजनेंतगणत उक्त १६ आदििासी बहूल जजल््याींना 
ननधी शमळत असूनही ठाणे ि पालघर जजल््यात सन २०१४-१५ मध्ये ९६७ तया 
पाठोपाठ नींिरूबार ७७०, नाशशक ५८०, गडधचरोली ५९९, अमरािती ३३४, 
बालमत्यूींची नोंि झाली असल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये िा तया िरम्यान 
ननिशणनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, राज्यातील आदििासी भागात कुपोर्णामुळे होणारे बालमत्यूही 
धचींतेची बाब असल्याने तातडीने िखल घेऊन शासनाने कुपोर्ण रोखण्यासाठी 
कोणतया प्रकारच्या उपाययोजना केल्या आहेत िा करण्यात येत आहेत, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
 

डॉ.दिपक सावतं : (१) हे खरे नाही.  
राज्यातील आदििासी भार्ातील बालमतृ्यूंची मार्ील काही िर्ागची आकडिेारी 
पाहता बालमतृ्यूच्या प्रमाणात घट दिसून आली आहे. शासकीय ि अनुिाननत 
आश्रमशाळेत झालेले मतृ्यू हे कुपोर्णाने झालेले नसून अपघात, पाण्यात बुडून, 

आजारपण अशा कारणामुळे झालेले आहेत.   
(२)  ननिेिन प्राप्त झाल्याचे दिसून येत नाही.  
तथावप, एकाजत्मक बाल विकास सेिा योजनेअतंर्गत मदहला ि बाल विकास 
विभार्, जजल्हा पररर्ि, ठाणे, पालघर, नंिरुबार, नामशक ि र्डधचरोली यांनी 
बालकांचे पुनसगिेक्षण केले आहे.   
(३) हे अंशत: खरे आहे. 

सन 2014-15 मध्ये सिर जजल्हयात निसजंीिणी क्षेत्रात झालेले 
बालमतृ्यू (० ते ६ िर्ग) पढुीलप्रमाणे  

ठाणे - 849, पालघर - 626, नंिरूबार - 759, नामशक - 1133,  

र्डधचरोली-677, अमरािती - 338 

(४) आदििासी भार्ातील बालमतृ्य ूविविध कारणांमुळे होतात त्यांच्या 
प्रनतबधंासाठी पढुीलप्रमाणे उपायायोजना राबविण्यात येतात - 
   •   िोन बाळंतपणामधील अंतर िाढविणे, िोन अपत्यापयांत पाळणा थांबविणे. 
   •   र्रोिर मातेची 16 आठिडयाच्या आत नोंिणी करुन धनुगिात प्रनतबधंक  
     लस, फेरस सल्फेटच्या र्ोळया िेणे, जोखमीच्या मातांची रंु्तारंु्त उिभि ू 

     नये यासाठी स्त्रीरोर्तज्ांकडून तपासणी ि उपचार करणे. 
   •   जननी सुरक्षा कायगक्रमातंर्गत र्रोिर मातानंा प्रसुतीसाठी ििाखान्यात  
     आणणे ि प्रसुतीनंतर घरी सोडणे िरम्यानच्या कालािधीत आहार िेणे. 
   •   प्रसुतीपश्चात निजात बालकांची विशेर् काळजी घेणे. 
   •   सॅम ि मॅम मधील बालकांची िदै्यकीय तपासणी करणे तसेच  ० ते ६  
     ियोर्टातील बालकानंा िोन िेळा अ जीिनसत्ि ि जंतनाशक और्धे िेणे.  
   •   र्रोिर माता ि स्तनिा तसेच बालकानंा पोर्क ि सकस आहार िेणे. 
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   •   िरु्गम भार्ामध्ये आरोग्य सेिा पुरविण्यासाठी मशबबरे आयोजजत करणे,  

     र्रोिर, स्तनिा माता तसेच ० ते ६ िर्ग ियाच्या बालकांची तज्ांमाफग त    
     तपासणी ि और्धोपचार करणे. 
   •   पाळणाघर चालविणे. 
   •   स्ियंसेिी संस्थेमाफग त आरोग्य तपासणी ि मुलानंा आहार िेणे. 
   •   संस्थेत (एफ.बी.एन.सी.) ि घरी (एच.बी.एन.सी) निजात बालकांची ि  
     माताचंी काळजी  
   •   कुपोवर्त बालकांच्या उपचारासाठी बालउपचार कें द्र ि पोर्ण पुनिगसन कें द्र  

   •   ननयममत लसीकरण 

   •  निसजंीिनी कायगक्रमातंर्गत भरारी पथकामाफग त तसेच मानि विकास  

     कायगक्रमातंर्गत मशबबरे आयोजजत करुन विशेर्ज्ाकंडून तपासणी ि  

     उपचार करणे. 
   •   जननी सुरक्षा योजना. 
   •   कलापथक, पोस्टसग, बॅनसग यांच्यामाफग  जनजार्तृी तसेच, नाविन्यपनुग  
     उपक्रमाचें आयोजन करणे. 
   •    पंतप्रधान सुरक्षक्षत माततृ्ि अमभयान िरमहा ९ तारखेला राबविणे. 
(५) प्रश्न उद्भित नाही. 

 

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

राज्यातील अनुसूधचत जाती-जमातीांच्या नागररिाांसाठी जात प्रमाणपत्र  
शमळण्यात येणाऱ्या अिचणी दरू िरण्याबाबत 

  

(४०) *  ६६०८३   श्री.श्जतेंद्र आव् हाि (मुांब्रा िळिा), श्री.किसन िथोरे (मुरबाि), 
श्री.पाांिुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.राणाजगजीतशसांह पााील (उस्मानाबाद) :   
सन्माननीय सामाश्जि न याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील अनुसूधचत जाती-जमातीींच्या नागरीकाींसाठी जात प्रमाणपत्र 
शमळविण्यामधील अिघड प्रकक्रयास सुलभ करण्यासींिभाणत मा.मुख्यमींत्री याींच्या 
उपजस्थतीत मा.सामाजजक न्याय मींत्री ि सिण सींबधधताींसमिेत मींत्रालयामध्ये     
दिनाींक १९ ऑगस््, २०१६ रोजी िा तया सुमारास ब्ठक घेतली होती, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रयतनी घेतलेल्या ननणणयाचे थोडक्यात स्िन प काय आहे ि 



43 

तयानुसार कोणता ननणणय घेतला िा घेण्यात येत आहे, 
(३) असल्यास, उक्त प्रयतनी शासनाने कोणती कायणिाही केली, िा पाठपुरािा केला 
आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
 

श्री. राजिुमार बिोले   (१) अींशत: खरे आहे. 
     सिर विर्याबाबत दि.१९.०९.२०१६ रोजी कायणशाळा घेण्यात आली होती. 
(२) ि (३) या विभागाच्या दि.०१.०४.२०१६ च्या शासन ननणणयान्िये जात 
प्रमाणपत्र ि जात पडताळणी प्रमाणपत्र िेण्याची कायणपध्िती सुलभ करण्यासाठी 
मा.सामाजजक न्याय मींत्री याींचे अध्यक्षतेखाली सशमती गदठत करण्यात आली 
आहे. या सशमतीने सुचविलेल्या उपाययोजनाींच्या अनुर्ींगाने दि.१९.०९.२०१६ रोजी 
झालेल्या कायणशाळेतील चचेप्रमाणे, सुलभीकरणाचा प्रस्ताि तयार करण्याची 
कायणिाही चालू आहे. 
(४) प्रयतन उद्् ाित नाही. 
 
 

----------------- 
  
  
विधान भिन     ि.. अनांत िळसे 
नागपूर.   प्रधान सधचि 

महाराष्ट्र विधानसभा 
________________________________________________________ 
मुद्रणपिूण सिण प्रकक्रया महाराषर विधानमींडळ सधचिालयाच्या सींगणक यींत्रणेिर 

मुद्रण: शासकीय मध्यिती मुद्रणालय, नागपूर. 


