महाराष्ट्र विधानसभा
चौथे अधधिेशन, २०१६

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

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
गुरुिार, ददनाांि ०८ डिसेंबर, २०१६ / अग्रहायण १७, १९३८ ( शिे )
(१)

आददिासी वििास मांत्री

(३)

उर्ाम, निीन ि निीिरणीय उर्ाम,

(२)

उद्योग ि खननिमम मांत्री

याांचे प्रभारी

राज्य उत्पादन शल्
ु ि मांत्री

(४)

सामाजर्ि न्याय आणण विशेष सहाय्य मांत्री

(५)

विभाग

सहिार, पणन आणण िस्त्त्रोद्योग मांत्री

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५१
-------------------------------------

नतल्लोरी (ता.ददांिोरी, जर्.नाशशि) येथील आश्रमशाळे त व्यिस्त्थापनाच्या
मनमानी िारभारामळ
ु े विद्याधथमनीांना होणारा त्रास

(१)

*

६७७३२

श्रीमती ननममला गावित (इगतपूरी), श्री.अस्त्लम शेख (मालाि

पजश्चम), श्री.अशमन पटे ल (मांब
ु ादे िी), श्री.िी.एस.अदहरे (साक्री), िॉ.सांतोष टारफे
(िळमनुरी), श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर) :
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय आददिासी वििास

(१) ततल्लोरी (ता.द ड
ीं ोरी, जि.नाशिक) येथील आद वासी मुलीींसाठी असलेल्या
तनवासी आश्रमिाळे त व्यवस्थापनाच्या मनमानी कारभाराच्या व मल
ु ीींचा मानशसक
व िारीररक छळ केल्यासीं भाातील तक्रारी असन
त्याकडे
ू
असल्याचे माहे िन
ू , २०१६ मध्ये वा त्या
आहे काय,

ल
ा
केले िात
ु क्ष

रम्यान तन िानास आले आहे , हे खरे
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(२) असल्यास, या तक्रारीींची

खल घेतली िात नसल्याने येथील ववद्याथीनी व

त्याींचे पालकाींनी आद वासी ववकास आयुक्तालयासमोर ४ द वस उपोषण केले
आहे , हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय व त्यात
आढळणाऱयाींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

ोषी

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विष्ट्णु सिरा
आहे .

(१)

िाळे च्या व्यवस्थापनाववषयी तक्रार ्ा्त आहे , हे खरे

(२) हे खरे नाही.
(३)

स र ्करणी ्कल्प स्तरावरुन चौकिी करण्यात आलेली असन
ू त्या

अनष
ु ींगाने आयुक्तालयात द नाींक १५.१०.२०१६ रोिी सुनावणी घेऊन िालेय
व्यवस्थापन व कमाचारी याींना अींतगात मतभे
कामकाि चालववण्याबाबत ताकी
(४) ्श्न उद््ावत नाही.

ववसरुन सामींिस्याने िालेय

े ण्यात आली आहे .

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

मौर्े रुईखेि टे िाळे (जर्. बल
ु ढाणा) येथील रोहीत्र आठ
मदहन्याांपासन
ू बांद असल्याबाबत

(२)

*

७०२४०

श्री.हषमिधमन सपिाळ (बल
ु ढाणा) :

सन्माननीय ऊर्ाम मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मौिे रुईखेड ्े काळे (ता.जि.बुलढाणा) येथील अनेक रोहीत्रे माहे फेब्रव
ु ारी,
२०१६ अखेर पासन
ू बीं

असल्याने वीिेअभावी िेतक-याींना वपकाींना पाणी

अिक्य झाल्याची बाब माहे ऑगष्, २०१६ मध्ये वा त्या
आली आहे , हे खरे आहे काय,

े णे

रम्यान तन िानास

(२) असल्यास, उक्त बाबीींची िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय
आढळून आले,

(३) असल्यास, मौिे रुईखेड ्े काळे येथील रोहीत्रे नव्याने कायााजन्वत करणेबाबत
िासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे

(१) व (२) द .२८ फेब्रव
ु ारी, २०१६ रोिी बल
ु ढाणा

जिल््यातील बुलढाणा उपववभागाअींतगात बुलढाणा तालुक्यातील मौिे रुईखेड
्े काळे वा आसपासच्या पररसरातील गावाींमध्ये मोठ्या ्माणावर चक्रीवा ळ व

पाऊस झाल्याने उच्च ाब व लघु ाब ववद्यत
ु वादहनीचे खाींब व तारा तु्ून

ववद्युत पुरवठा खींडीत झाला होता. या गावातील कृषीपींपाना ववद्युत पुरवठा
करणा-या वादहनीवरील एकूण ९ रोदहत्र, खाींब त्
ु ू न पडल्यामळ
ु े बीं

पडले होते. ते

चालू करण्यात आले आहे त. कृषीपींपाना ववद्यत
ु पुरवठा करणा-या वादहनीवरील

नवीन ४१ खाींब उभे करुन, उच्च ाब ववद्यत
ु वादहनीच्या एकूण १२ गाळयाींमधील
व लघु ाब वादहनीच्या एकूण ८६ गाळयाींमधील तु्लेल्या तारा िोडून कृषीपींपाचे
सवा ९ रोदहत्रे ्््या्््याने चालू करण्यात आले आहे त.

(३) मौिे रुईखेड ्े काळे येथे तीन ६३ के.व्ही.ए.रोदहत्राींची क्षमता वाढवन
ू १००
के.व्ही.ए.करण्यात आलेली आहे . तसेच

ोन ६३ के.व्ही.ए.चे अततररक्त रोदहत्र,

एक पोल मींिरू करण्यात येऊन त्याींचे काम ्गतीपथावर आहे .
(४) ्श्न उद््ावत नाही.

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

िोल्हापूर जर्ल््यातील चांदगि, आर्रा ि गिदहांग्लर् या तीन तालुक्यातील
गािाांमधील िी.पी. आणण विद्युत खाांब बदलन
ू शमळण्याबाबत

(३)

*

७११३०

श्रीमती सांध्यादे िी दे साई-िुपेिर (चांदगि) :

सन्माननीय

ऊर्ाम मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) कोल्हापूर जिल््यातील चीं गड, आिरा व गडदहींग्लि या तीन तालुक्यातील

गावाींमधील डी.पी. आणण ववद्यत
ु खाींब ब लण्याची मागणी मा.उिाा मींत्री याींचेकडे
स्थातनक लोक्तततनधीींनी द नाींक २६ िुल,ै २०१६ रोिी व तत्पूवी अनेक वेळा
करुनही स र तीन तालुक्यातील डी.पी. खाींब ब लण्यात आले नाहीत, हे खरे
आहे काय,

(२) तसेच मौिे तुडये (ता.चीं गड, जि.कोल्हापूर) येथील महाराषर वीि ववतरण
कींपनीचे सबस््े िन बीं

असल्याने स र पररसरात वीिपरु वठा कमी

असल्याने वीिपींप मो्ारी मोठ्या ्माणात िळाल्या असून स रचे बीं

ाबाने होत
असलेले

सबस््े िन सरु
ु करण्याची मागणी मा.उिाा मींत्री, ववभागीय उपअशभयींता, कोल्हापरू
याींचेकडे माहे स््ें बर, २०१६ मध्ये वा त्या
काय,

रम्यान केली आहे , हे ही खरे आहे
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(३) असल्यास, उक्त मागण्याींच्या अनष
ु ींगाने िासनाने कोणती कायावाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे

(१) हे खरे आहे .

(२) मौिे तुडये (ता.चीं गड, जि. कोल्हापूर) येथील बीं
करण्याची मागणी केली आहे , हे खरे आहे .

असलेले सबस््े िन सरु
ु

(३) ३३ के.व्ही. तुडीये या वादहनीवरील ३३ केव्ही डडस्क इन्सुले्र वारीं वार
तनकामी होत असल्याने स्थातनक ठे के ाराकडून ्््या ्््याने ५०० डडस्क
इन्सुले्र ब लूनही स र वादहनी कायााजन्वत

न झाल्यामळ
ु े सींपूणा वादहनीचे

डडस्क इन्सल
ु े्र ब लण्याकररता गडदहींग्लि ववभागीय कायाालयामाफात तनवव ा

्क्रक्रयेचे काम ्गतीपथावर असून लवकरच काम सरु
ु करण्यात येईल व डडसेंबर
२०१६ अखेर काम पूणा करुन लवकरच ३३ केव्ही वादहनी व ३३/११ केव्ही तुडीये
उपकेंद्र कायााजन्वत येईल.
(४) ्श्न उद््ावत नाही.

----------------पुणे विभागातील व्यािसानयि अभ्यासक्रमातील शैक्षणणि ि सामाजर्िदृष्ट््या
मागास विद्याथी शशष्ट्यित्ृ तीपासून िांधचत असल्याबाबत

(४)

*

७१७१३

श्रीमती मेधा िुलिणी (िोथरुि) :

सन्माननीय उच्च ि तांत्र

शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

पण
ु े

ववभागातील

सामाजिकदृष्या

मागास

व्यावसातयक

घ्कातील

अ्यासक्रमामधील

(ई.बी.सी.)

पावनेतीन

िैक्षणणक

हिार

व

ववद्याथी

िैक्षणणक वषा २०१४-१५ मधील ईबीसीपासन
ू वींचचत असल्याचे तन िानास आले, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, १०२ सींस्थामधील ववद्यार्थयाांची ८ को्ी, ५९ लाख रक्कम
अद्याप ्लींबबत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या सीं भाात ्िासनाकडून काय कायावाही केली व करण्यात येत
आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ?

5

श्री. विनोद ताििे
(२) नाही.

(१) नाही.

(३) पुणे ववभागातील एकूण १०२ सींस्थाींमध्ये सुमारे २८२९ ववद्यार्थयाांसाठी सुमारे
रुपये

८.६०

को्ी

रकमेची

मागणी

सन

२०१४-१५

साठी

होती. त्यापैकी

पडताळणीअींती एकूण ४९ सींस्थाींतील १६२६ ववद्यार्थयाांसाठी सुमारे रुपये ५.४६
को्ी इतकी रक्कम ववतरीत करण्यात आली आहे .

उवाररत ५३ सींस्थाींमधील

१२०३ ववद्यार्थयाांची रक्कम सुमारे रुपये ३.१४ को्ी अगो रच ववतरीत करण्यात
आली आहे .

(४) ्श्न उद््ावत नाही.

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

नाांदेि जर्ल््यातील २०५ अनद
ु ाननत िसनतगह
ृ ाांना
अनद
ु ान शमळाले नसल्याबाबत

(५)

*

६८१२६

श्रीमती अशमता चव्हाण (भोिर), श्री.िी.पी.सािांत (नाांदेि

उत्तर), श्री.अस्त्लम शेख (मालाि पजश्चम), िॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.हे मांत
पाटील (नाांदेि दक्षक्षण) :
खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय सामाजर्ि न्याय मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

(१) नाीं े ड जिल््यातील २०५ अनु ातनत वसततगह
ृ ाींना गेल्या
िासनाचे

अनु ान

शमळाले

वषाापासन
ू

घरभाडे

भत्त्याचे

नसल्यामळ
ु े

वसततगह
ृ ातील

ोन वषाापासन
ू

मुलाींची

भोिन

व

तनवासाची व्यवस्था करणे सींस्थाचालकाींना कठीण झाले असन
ू मागील तीन
वसततगह
ृ बीं

अनु ान

े खील

शमळालेले

नसल्यामुळे

अनेक

पडण्याच्या मागाावर असल्याचे माहे िून, २०१६ मध्ये वा

त्या रम्यान तन िानास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, नाीं े ड जिल्हा पररष

समािकल्याण ववभागामाफात चालववण्यात

्त्यक्षात फक्त साडेतीन को्ी रुपये

े ण्यात आले हे खरे आहे काय,

येणा-या अनु ातनत वसततगह
ृ ासाठी रु. ३० को्ीींची मागणी केली असताना
(३) असल्यास, वसततगह
ृ ाचे थकीत अनु ान तसेच मागील तीन वषााचे घरभाडे
भत्त्याचे अनु ान त्वरीत
करण्यात येत आहे ,

े ण्याबाबत िासनाने कोणती कायावाही केली वा

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. रार्िुमार बिोले

(१), (२) व (३) नाीं े ड जिल््यातील २०५ अनु ातनत

वसततगह
ृ ाींना सन २०१५-१६ वषाातील ्लींबबत अनु ान तसेच सन २०१६-१७ या

चालू वषाातील अनु ान अ ा करण्यासाठी रु.२८.४३ को्ी एवढी आवश्यकता होती.
सन २०१६-१७ या वषाात स र वसततगह
ृ ाींसाठी रु. १९.४८ को्ी तरतू

्ा्त

झाली असन
ू त्यातून स र वसततगह
ृ ाींचे सन २०१५-१६ मधील ्लींबबत व सन
२०१६-१७ चे ६० ्क्के पररपोषण अनु ान तसेच सन २०१६-१७ मधील माहे

एव्ल ते स््ें बर या कालावधीचे कमाचारी मानधन अ ा करण्यात आले आहे .

उवारीत रकमेतन
स र वसततगह
ू
ृ ाींच्या सन २०१३-१४ ते आिपयांत ्लींबबत
असलेले इमारत भाडे अनु ान अ ा करण्याची कायावाही सरु
ु आहे .

तसेच, उवारीत अनु ानाच्या पत
ा ेसाठी सन २०१६-१७ च्या दहवाळी
ू त

अचधवेिनात पुरवणी मागणी सा र करण्यात आलेली आहे .
(४) ्श्न उद््ावत नाही.

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

सोलापरू जर्ल््यातील िीर् िाहि टॉिरसाठी शेति-याांना
र्शमनीचा मोबदला शमळत नसल्याबाबत

(६)

*

७१२२२

श्री.बबनराि शशांदे (माढा) :

सन्माननीय ऊर्ाम मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) सोलापूर जिल््यातील ववववध तालुक्यातन
ू वीि वाहक ्ॉवर लाईनची कामे
मोठ्या

्माणावर

करण्यात

तालुक्यातील सस्
ु ते, अींिनसोंड,

आली

असन
ू

त्यामध्ये

पींढरपूर,

माळशिरस

े गाव, तारापूर, आढीव, गुरसाळे , मेंढापूर,

चचलाईवाडी, व्होळे , खेडभोसे, प्-कुरोली, आवे, तर्गाव, नाीं ोरे , कान्हापुरी, नेवरे
आद

गावामधील िेतक-याींच्या िमीनीमधन
ू ववववध कींपन्याचे १३२ के.व्ही.ए.

क्षमतेचे मोठे ्ॉवर उभे केलेले आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या गावामधील िेतक-याींना ववश्वासात न घेतल्यामळ
ु े व बाचधत
िशमनीींचा

मोब ला

शमळणेसह

इतर

मागण्यासीं भाात

पींढरपूर

तहशसल

कायाालयासमोर स्थातनक िेतक-याींनी आीं ोलने केल्याचे माहे स््ें बर, २०१६
मध्ये वा त्या

रम्यान तन िानास आलेले आहे , हे खरे आहे काय,

(३) उक्त ्श्नी िासनाने चौकिी केली आहे काय व त नुसार चौकिीचे तनषकषा
काय आहे त,
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(४) असल्यास, उक्त चौकिीच्या तनषकषाानुसार कोणती कायावाही केली वा
करण्यात येत आहे , नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे

(१) होय, हे खरे आहे .

पींढरपूर व माळशिरस तालक
ु यामध्ये पॉवरग्रीड कॉपोरे िन व एन्ीपीसी

शलशम्े ड या कींपन्याींचे १३२ के.व्ही. क्षमतेचे ्ॉवर उभे करण्यात आलेले आहे त.

(२) यासीं भाात ववववध िेतकरी सींघ्नाींनी जिल्हाचधकारी सोलापूर याींना तनवे ने

द ली होती. त्यानष
ु ींगाने द नाींक ०३.१०.२०१६ रोिी जिल्हाचधकारी याींच्याकडे बैठक
पार पडली. स र बैठकीमध्ये श्री.रामचींद्र गायकवाड व इतर स स्य तसेच

पॉवरग्रीड व एन्ीपीसी कींपनीचे अचधकारी/कमाचारी उपजस्थत होते. बैठकीमधील
सवा

उपजस्थत

अचधकारी/कमाचारी

क्र.

सींकीणा-०२१०/्.क्र.२९/ऊिाा-४,

व

तनवे नकताा

याींच्या

मागणी्माणे

व

तनयमान्वये चचेअींती जिल्हाचधकारी, सोलापूर याींनी ऊिाा ववभाग, िासन तनणाय
मोब ला

द नाींक

०१.११.२०१०

अन्वये

िेतकऱयाींना

े ण्याच्या सूचना सींबींधीत ववभागास द ल्या व बैठकीस उपजस्थत सींघषा

सशमती स स्याींनी त्यास मान्यता द ली. त्यानुसार पॉवरग्रीड व एन्ीपीसीचे
अचधकारी याींना कायावाही करण्याचे तन े ि जिल्हाचधकारी, सोलापूर याींनी द ले
आहे त.

(३) ्श्न उद््ावत नाही.
(४) ्श्न उद््ावत नाही.

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

राज्यात शसांथेटीि यानमप्रमाणे आयात िापिािर िर आिारण्याबाबत
(७)

*

पजश्चम) :
काय :-

६७६८८

श्री.रुपेश म्हात्रे (शभिांिी पूि)म , श्री.महे श चौघुले (शभिांिी

सन्माननीय िस्त्त्रोद्योग मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

(१) शभवींडी, मालेगाींव, इचलकरीं िी आणण धळ
ु े िहरातील यींत्रमाग व्यवसायाला
मीं ीतन
ू बाहे र काढण्यासाठी शसींथे्ीक यानावर आकारण्यात येणाऱया करा्माणे
कर आकारण्याबाबत व तनयाातीतन
ू व्यापाऱयाींना लाभ होण्यासाठी तनयाात

रात

घ् करण्याची मागणी स्थातनक लोक्तततनधी-शभवींडी पव
ू ,ा यींत्रमाग व्यावसातयक,
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सींस्था

व

सींघ्ना

याींनी

माहे

ऑक््ोबर,

२०१६

मध्ये

वा

त्या रम्यान

मा. मुख्यमींत्री, मा. वस्त्रोद्योग मींत्री व मा. वस्त्रोद्योग राज्यमींत्री याींच्याकडे
लेखी तनवे नाव् ारे केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) तसेच शसींथे्ीक यानावर लावण्यात येणारी एण्री डजम्पींग डय्
ु ी व सुती
कापडाच्या

तनयाातीवर

आकारण्यात

येणाऱया

अततररक्त

रामळ
ु े

यींत्रमाग

व्यावसातयकाींचे मोठ्या ्माणावर नक
ु सान होत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, तनवे नानुसार उक्त ्करणी िासनाने चौकिी केली आहे काय,

चौकिीत काय आढळून आले व त नुसार िासनाने कोणती कायावाही केली वा
करण्यात येत आहे ,
(४)

नसल्यास,

ववलींबाची

सद्यजस्थती काय आहे ?
श्री. सुभाष दे शमुख

कारणे

काय

आहे त

व

स रहू

्करणाबाबतची

(१) होय.

(२) हे खरे नाही. परीं तु एण्री डजम्पींग डय्
ु ी भारतात होणाऱया कृबत्रम धाग्याच्या
क्रकीं मतीचे सींतल
ु न कायम ठे वण्याकरीता लावण्यात येते.

(३) ॲन््ी डजम्पींग डयु्ी व तनयाात कर या बाबी केंद्रिासनाच्या अख्यत्याररतीत
येतात.

(४) ्श्न उद््ावत नाही.

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

शहापूर (जर्.ठाणे) तालुक्यातील आददिासी वििास महामांिळाच्या
गोदामात हर्ारो जक्िांटल ताांदळ
ू विनािाटप असल्याबाबत

(८)

*

६६४८०

श्रीमती ज्योती िलानी (उल्हासनगर) :

सन्माननीय

आददिासी वििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) िहापूर तालुक्यातील

(जि.ठाणे) केंद्राच्या आधारभूत भात खरे ी योिने

अींतगात राज्य सहकारी आद वासी ववकास महामींडळ कायाालयाने सन २००९ ते
२०१६ या
हिार

रम्यान िेतकऱयाींकडून खरे ी केलेला रु. ३५ को्ीींचा

जक्वीं्ल

ताीं ळ
ु

७८

गो ामात

ठे वला

असन
ू

मागील

ोन लाख १७
सहा

वषाात

िेतकऱयाींकडून खरे ी केलेला स र ३४ हिार जक्वीं्ल ताीं ळ
ू सरकारने अिूनही

ववकलेला नसल्यामळ
ु े तनम्याहून अचधक ताीं ळ
ु कुिला असल्याची बाब एव्ल-मे,
२०१६ मध्ये वा त्या रम्यान तन िानास आली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय,
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(३) असल्यास, त्यानष
ु ींगाने

ोषी अचधकारी व कमाचारी याींच्याववरुध्

कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

िासनाने

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विष्ट्णु सिरा

(१) अींित: खरे आहे .

हीं गाम २००९-१० ते २०१५-१६ मध्ये हीं गामतनहाय ३,१७,०२१.२१ जक्वीं्ल

धानाची खरे ी करण्यात आलेली आहे . त्यापैकी १,३०,५३६.०४ जक्वीं्ल धानाची

भरडाई झाली असन
ू ववना भरडाई शिल्लक रादहलेल्या १,८६,४८५.४७ जक्वीं्ल
धानापैकी २४३२३.६३ जक्वीं्ल ही धानातील घ् असन
ू ७०,८१८.०५ जक्वीं्ल धान

ई-तनवव ा/ ई-शललावाव् ारे ववक्री करण्यात आली आहे . पस्
ु तकी साठयानुसार
९१,३४३.७९ जक्वीं्ल धान ६० गो ामात शिल्लक असन
ू पैकी हीं गाम २०१५-१६ चा

२७६७२.९६ जक्वीं्ल साठा वगळता उवाररत ६३६७०.८३ जक्वीं्ल साठा ई-तनवव ा/
ई-शललावाव् ारे जिल्हाचधकारी याींचेकडून ववक्रीची कायावाही करण्यात येत आहे .
परीं त,ु सन २००९-१० मधील वाशिीं

गो ाम मधील अीं ािे २०० जक्वीं्ल

धान सद्यजस्थतीत काळा झाला असन
ू त्या अनष
ु ींगाने गो ामाींच्या तपासणीचे
काम सरु
ु आहे .

(२) खरे ी झालेल्या धानाची भरडाई करुन ताीं ळ
ु भारतीय अन्न महामींडळाचे

गो ामात ववदहत मु तीत िमा करण्यात येतो. मु तीनींतर भरडाई ववना शिल्लक
धान, केंदद्रय साठयातन
वगळण्यात आलेला धान जिल्हाचधकारी याींचे कडून
ू
ई-तनवव ा पध् तीने ववक्री करण्यात येतो.
(३) ्श्न उद््ावत नाही.
(४) ्श्न उद््ावत नाही.

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

मुरिे (ता.खेि, जर्.रत्नाधगरी) येथील बौद्धिस्त्तीसाठी वििासिामाांना
पुरेसा ननधी शमळत नसल्याबाबत

(९)

*

७०८०३

श्री.सांर्य िदम (दापोली) :

सन्माननीय सामाजर्ि न्याय

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

मुरडे (ता.खेड, जि.रत्नाचगरी) येथील बौद्धवस्तीसाठी ववकासकामाींना पुरेसा

तनधी शमळत नसल्यामळ
ु े येथील स्थातनक लोक्तततनधीींनी व ग्रामस्थाींनी
माहे ऑक््ोबर, २०१६ मध्ये वा त्या
तनवे न द ले, हे खरे आहे काय,

रम्यान मा.सामाजिक न्याय मींत्री याींना
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(२) असल्यास, स रहू तनवे नात सावाितनक नळ पाणी पुरवठा योिना, बौद्धवाडी
ते ववदहरीपयांतचा रस्ता, गाव े वी मींद र ते बौद्धवाडी रस्ता, मुरडे बौद्धवाडी ते
स्मिानभूमी पयांत सींरक्षक शभींत बाींधणे अिा आवश्यक कामाींचा समावेि असून
या कामाींना अग्रक्रमाने तनधी शमळणे आवश्यक आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त कामाींसाठी अीं ािे ४८ लाख रुपयाींच्या तनधीची आवश्यकता
असून स र बौद्धवस्तीच्या ववकासासाठी िासन तनधी उपलब्ध करून
काय,

े णार आहे

(४) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहे त ?
श्री. रार्िुमार बिोले

(१) होय.

(२) या बाबी स र तनवे नात नमू

आहे त.

(३) व (४) अनुसचू चत िाती व नवबौध्

घ्काींच्या वस्त्याींचा ववकास करणे या

योिनेच्या सन २०१३-१४ च्या बह
ृ त आराखडयानुसार मौिे मुरडे, ता.खेड,

जि.रत्नाचगरी या गावाची लोकसींख्या २०० असल्यामळ
ु े योिनेच्या तनकषानुसार
स र

वस्तीचा

ववकास

करण्याकरीता

रु.१५

लक्ष

अनज्ञ
े
ु य

आहे त.

बह
ृ त

आराखडयाच्या वेळी स र वस्तीकरीता रु.३.८६ लक्ष इतकी रक्कम ् ान

करण्यात आली असल्याने योिनेच्या तनकषानुसार उवाररत रु.११.१४ लक्ष इतक्या
तनधीबाबत आवश्यक ती कायावाही जिल्हा पररष , रत्नाचगरी याींचे स्तरावर
करण्यात येईल.

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

बेिीसगाि-िानघणीिािी (ता.िर्मत, जर्.रायगि) या आददिासी िाियाांसाठी रस्त्ता
नसल्यामळ
ु े दळणिळणाची गैरसोय होत असल्याबाबत

(१०)

*

६६१२३

श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.समीर िुणािार (दहांगणघाट),

श्री.अतुल भातखळिर (िाांददिली पूि)म , अॅि.आशशष शेलार (िाांद्रे पजश्चम) :
सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

काय :-

(१) बेडीसगाव-वातघणीवाडी (ता.किात, जि.रायगड) या आद वासी वाडयाींसाठी
रस्ताच

नसल्यामुळे

आद वासीींची

माहे स््ें बर, २०१६ मध्ये वा त्या
काय,

ळणवळणाची

गैरसोय

होत

असल्याचे

रम्यान तन िानास आले आहे , हे खरे आहे
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(२) असल्यास,

ल शलत िशमनीवर वसलेल्या या आद वासी वाडीच्या सभोवताली

वनिमीन असल्यामुळे वन खात्याच्या िाचक अ्ीींमळ
ु े रस्ता बाींधण्यात अनेक
अडचणी येत आहे त, हे खरे आहे काय,

(३) तसेच वातघणीवाडी ते बेडीसगाव

रम्यान असलेल्या ओढयावर साकव

नसल्यामळ
ु े आद वासीींना वातघणीवाडी ते बेडीसगाव िाण्यासाठी
कालावधी लागतो, हे खरे आहे काय,

ीड तासाींचा

(४) असल्यास उक्त ्करणी िासनाने चौकिी करून बेडीसगाव ते वातघणीवाडी
येथे साकव व रस्ता बाींधण्यासाठी तनधी उपलब्ध करण्याबाबत कोणती कायावाही
केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिर्ा मुांिे

पररष े स ्ा्त नाही.

(१) हे खरे नाही. याबाबत कोणतेही तनवे न जिल्हा

(२) व (३) अींित: खरे आहे .

(४) व (५) बेडीस गाव ते वातघणीवाडी हा रस्ता ग्रामीण मागा क्र. १ असन
ू त्याची
एकूण लाींबी ४.१० क्रक.मी. आहे . त्यापैकी ०/०० ते १/६०० डाींबरी पषृ ठभाग १/६००
ते २/०० खडीपषृ ठभाग व उवारीत २/०० ते ४/०० क्रक.मी. पयात रस्ता हा
पाऊलवा्े चा आहे .

स र रस्त्याचे काम जिल्हा तनयोिन सशमती रायगड याींच्याकडे सन

२०१६-१७ कायाक्रमाींतगात मींिरू ीसाठी ्स्ताववत करण्यात आले आहे .
----------------आददिासीांच्या प्रलांबबत विविध मागण्याांबाबत
(११)

*

६५२३२

श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.अजर्त पिार (बारामती),

श्री.जर्तेंद्र आव्हाि (मरा 
ांु ा िळिा), श्री.किसन िथोरे (मरु बाि), िॉ.राहूल पाटील
(परभणी) :
सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा
करतील काय :(१)

आद वासी

वसततगहृ ाींची

सींख्या

वसततगह
ू सवु वधा
ृ ात सवा पायाभत

आणण क्षमतेत भरीव

वाढ

करणे

व

े णे, ववद्यार्थयाांना शमळणारा तनवााह भत्ता
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तनयशमत

अ ा

करणे,

आद वासी

व

े वस्थान

िेतकऱयाींचे

्श्न,

खो्या

क्रकसानसभेच्या

हिारो

ाखल्याच्या आधारे आद वासीींच्या सवलती उपभोगणाऱयाींच्या िोधासाठी वविेष

मोहीम

राबववणे

इत्या ी

कायाकत्याांनी द नाींक

२

व

मागण्याींच्या
३

ऑक््ोबर,

पूतत
ा ेसाठी
२०१६

रोिी

वा

त्या

सुमारास

मा.आद वासी ववकासमींत्री याींना तनवे न द ले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, आद वासीच्या उक्त ्लींबबत मागण्याबाबत िासनाने कोणती
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विष्ट्णु सिरा

(१) हे खरे आहे .

(२) महाराषर राज्य क्रकसान सभेने द लेल्या तनवे नाच्या अनष
ु ींगाने आद वासी
समािाच्या ववववध ्श्नासीं भाात िासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी मा.मींत्री (आद वासी

ववकास) याींच्या वाडा, जि.पालघर येथील तनवासस्थानी द .०३.१०.२०१६ रोिी
आीं ोलन केले होते. स र आीं ोलनाची गाींभीयााने

खल घेऊन आयक्
ु त, आद वासी

ववकास, नाशिक याींनी आीं ोलनकत्याा ्तततनधीींची ्त्यक्ष दठकाणी भे् घेऊन
क्रकसानसभेने

द लेल्या

तनवे नातील

मद्
ु याींबाबत

चचाा

केली.

त्यानुषींगाने

तनवे नातील मद्
ु याींबाबत ववचारववनीमय करण्यासाठी क्रकसान सभेचे प ाचधकारी

व सींबचीं धत ववभागाचे वररषठ अचधकारी याींच्या उपजस्थतीत द .०७.१०.२०१६ रोिी
मा.मींत्री (आद वासी ववकास) याींच्या अध्यक्षतेखाली मींत्रालय, मुींबई येथे बैठक
घेण्यात

आली.

तनवे नातील

खालील्माणे आहे :-

वसतीगह
ृ ामध्ये

मागणीबाबत

्वेि

न

करण्यात

शमळालेल्या

आलेली

अनुसचू चत

ववद्यार्थयाांसाठी द .१५.१०.२०१६ रोिीच्या िासन तनणायान्वये “पींडीत
उपाध्याय

तनवााहभत्ता

स्वयींयोिना”
तनयशमत

आलेल्या आहे त.

सुरू

केली

े ण्याबाबत

आहे .

्कल्प

तसेच

वसतीगह
ृ ातील

अचधकारी

याींना

कायावाही

िमातीच्या
ीन याल

सवु वधा

सच
ू ना

व

े ण्यात

वनहक्क कायद्याींतगात तरतू ीचे का्े कोरपणे अींमलबिावणी करण्याच्या

दृष्ीने द .११.११.२०१६ रोिीच्या िासन पररपत्रकान्वये सुस्पष् सच
ू ना
आलेल्या आहे त.
पडकई

ववकास

योिनेंतगात

िमीन

सपा्ीकरणाची

कामे

आद वासी िेतकऱयाींना कामाची रक्कम जिल्हा योिनेतन
ू उपलब्ध करून
येत आहे .

े ण्यात

केलेल्या

े ण्यात
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अींगणवाडयाींना स्वस्त धान्य

िासनाकडे पाठपुरावा करण्यात येत आहे .

क
ू अन्न धान्य
ु ानातन

े ण्यासाठी केंद्र

याव्यततररक्त अन्य मागण्याींबाबत उपरोक्त बैठकीमध्ये घेण्यात आलेल्या

तनणायानुसार उचीत कायावाही करण्याबाबत द .०५.११.२०१६ रोिीच्या िासन
पत्रानुसार सवा सींबचीं धताींना कळववण्यात आलेले आहे .
(३) कायावाहीस ववलींब झालेला नाही.

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

िोल्हापरू , सातारा ि साांगली जर्ल््यात शेतिऱयाांना
ऊसाचा हमी भाि िाढिून दे ण्याबाबत

(१२)

*

६७८८५

श्री.सुरेश हाळिणिर (इचलिरां र्ी) :

सन्माननीय सहिार

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) ऊस उत्पा क िेतकऱयाींनी ऊस

र वाढवून शमळावा या मागणीसाठी

कोल्हापूर, साींगली, सातारा जिल््यात माहे ऑक््ोबर, २०१६ मध्ये वा त्या
रम्यान आीं ोलन सुरु केले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ऊसाचा उत्पा न खचा वाढला असल्यामळ
ु े ऊसाचा
पेक्षा अचधक द ल्याशिवाय कारखाने सुरू न करू

र एफआरपी

े ण्याच्या आीं ोलकाींच्या

भूमीकेमळ
ु े ऊसाची परराज्यात ववक्री होत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, ऊसाचा हमीभाव वाढववणेबाबत िासनाने कोणती कायावाही केली
वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सभ
ु ाष दे शमख
ु

(१) अींित: खरे आहे .

ऊस उत्पा क िेतकऱयाींना ऊस र वाढवन
शमळावा या मागणीसाठी
ू

कोल्हापूर व साींगली जिल््यात आीं ोलन करण्यात आले असून सातारा जिल््यात
आीं ोलन झाल्याचे द सन
ू आले नाही.

(२) आीं ोलकाींच्या भम
ू ीकेमळ
ु े ऊसाची परराज्यात ववक्री होत असल्याची बाब
तन िानास आलेली नाही.
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(३) राज्यात ऊसाला हमीभाव लागू नाही. केंद्र िासनामाफात ्त्येक हीं गामाकरीता
ऊसाला भाव (FRP) िाहीर करण्यात येतो.
(४) ्श्न उद््ावत नाही.

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

राज्यातील आश्रमशाळातन
ू विद्यार्थयाांची होणारी गळती
(१३)

*

६५५१०

िॉ.शमशलांद

माने

(नागपरू

उत्तर),

श्री.सांर्य

पोतनीस

(िशलना), श्री.भरतशेठ गोगािले (महाि), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.अशमन

पटे ल (मुांबादे िी), श्रीमती ननममला गावित (इगतपूरी), श्री.अस्त्लम शेख (मालाि

पजश्चम), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.िी.एस.अदहरे (साक्री), िॉ.सांतोष
टारफे (िळमनरु ी), श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर), श्री.आशसफ शेख (मालेगाांि
मध्य) :
काय :-

सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

(१) राज्यातील िासकीय आश्रमिाळाींमध्ये सन २०११-१२ मध्ये २.०७ लाख
ववद्यार्थयाांनी ्वेि घेतला होता मात्र सन २०१४-१५ मध्ये या सींख्येत घ् होऊन

ती १.९६ लाख इतकी सींख्या झाल्याचे तन िानास आले असन
राज्यातील
ू

आद वासी ववद्यार्थयाांच्या िैक्षणणक ववकासासाठी िासनाने १ हिार ७३० को्ी
रुपये खचा करुनही आश्रमिाळाींमध्ये
होत आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

तसेच

राज्यातील

ाखल होणाऱया ववद्यार्थयाांच्या सींख्येत घ्

आश्रमिाळाींमध्ये

दहीं ी,

गणणत,

ववज्ञान

आणण

समािववज्ञान अिा अतनवाया ववषयाींसाठी शिक्षकच नसल्याची बाब कॅगच्या
अहवालातन
ू

समोर आली असन
ू

माहे

माचा, २०१५

अखेरपयांत

आद वासी

ववद्यार्थयाांसाठी राबववण्यात येणाऱया ववववध िैक्षणणक योिना आणण इतर
कायाासाठीचा तनधीही या ववभागाकडे अखचचात रादहला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, िासन वरील ववषयाींसाठी शिक्षकाींच्या तनयुक्त्या तात्काळ करणार
आहे काय तसेच ववद्यार्थयाांच्या कमी होत असलेल्या सींख्येची चौकिी करणार
आहे काय व अखचचात रादहलेल्या तनधीबाबत सींबचीं धतावर िासनाने कोणती
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विष्ट्णु सिरा

(१) अींित: खरे आहे .

(२) अींित: खरे आहे .
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अपर आयक्
ु त, ठाणे/नाशिक/अमरावती/नागपरू याींच्या अचधनस्त िासक्रकय

आश्रमिाळाींसाठी माध्यशमक शिक्षक सींवगाातील एकुण १८३१ प े मींिूर असन
ू
त्यापैकी १४४३ प े भरलेली असन
ू ३८८ प े ररक्त आहे त. तथापी अतनवाया
ववषयाींसाठी शिक्षक नसल्याबाबत कॅगच्या अहवाल ्ा्त नाही.

आद वासी ववद्यार्थयाांसाठी राबववण्यात येणा-या ववववध िैक्षणणक योिना व

इतर कायाासाठीचा तनधी अखचचात राहीलेला नाही.

(३) व (४) शिक्षक सींवगााचे तनयक्
ु ती ्चधकारी सींबींचधत अपर आयुक्त, आद वासी
ववकास हे असन
ू स र सींवगाातील ररक्त प े भरण्याबाबत त्याींच्या स्तरावर
कायावाही सरु
ु आहे .

मात्र अपर आयुक्त, आद वासी ववकास, ठाणे याींच्या

अचधनस्त पेसा क्षेत्रातील प भरती बाबत मा. उच्च न्यायालयाने द . १५/५/२०१५
रोिीच्या आ े िान्वये स्थचगती द लेली आहे .

जिल्हा पररष े च्या िाळाींमध्ये ववद्यार्थयाांना

प
ु ारचे िेवण, गणवेि व

िालेय सादहत्य परु ववले िात असल्याने आद वासी पालक ्ामख्
ु याने इयत्ता १
ली ते ४ थी पयांतच्या पाल्याींच्या शिक्षणासाठी स्थातनक िाळाींना ्ाधान्य

ेत

आहे त. तसेच नामाींक्रकत िाळा योिनेंतगात ्वेिक्षमता सन २०१५-१६ पासून
्ततवषा २५००० ववद्याथी केली आहे .

तसेच इींग्रिी माध्यमाच्या १४

एकलव्य

तनवासी िाळाींतून इ. ६ वी ते १२ वीत एकूण २४३५ आद वासी ववद्याथी शिक्षण
घेत आहे त. यामळ
ु े िासक्रकय आद वासी आश्रमिाळाींतील काही ववद्याथी वरील
िाळाींमध्ये ्वेि घेत आहे त.

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

आददनाथ नागरी सहिारी पतसांस्त्था ि दत्त ददगांबर नागरी
सहिारी पतसांस्त्थाांच्या गैरव्यिहाराची चौिशी िरुन
ठे िीदाराांच्या ठे िी परत िरण्याबाबत

(१४)

*

६९५३८

श्री.प्रताप सरनाईि (ओिळा माजर्ििा) :

सन्माननीय

सहिार मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) आद नाथ नागरी सहकारी पतसींस्था, कोरे गाव (ता.कोरे गाव, जि.सातारा) या
सींस्थेच्या चेअरमन व व्यवस्थापक याींनी सींस्थेचे रकमेचा अपहार केल्याने
सींस्थेवर ्िासकाची तनयक्
ु ती करण्यात आली आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, आद नाथ पतसींस्था व

चौकिी करण्याची व त्याींच्यावर गुन्हे

त्त द गींबर पतसींस्था याींच्या कारभाराची
ाखल करण्यासाठी द नाींक ५ डडसेंबर,

२०१५ रोिी वा त्या सुमारास ठे वी ाराींनी मा. सहकार मींत्री, सहकार आयुक्त,
पुणे, मा. जिल्हा उपतनबींधक, सातारा याींच्याकडे लेखी तक्रार केली आहे , हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त तक्रारीनस
ु ार आद नाथ नागरी सहकारी पतसींस्था व

त्त

द गींबर नागरी सहकारी पतसींस्था याींच्या चेअरमन व व्यवस्थापकाींची चौकिी
केली काय,

(४) असल्यास, चौकिीच्या अनुषींगाने सींबींधीताींवर कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे ,

(५) तसेच ठे वी ाराींच्या ठे वी परत करण्याबाबत कोणती उपाययोिना केली वा
करण्यात येत आहे ,

(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुभाष दे शमुख

(१) अींित: खरे आहे ,

सींस्थेच्या ९ सींचालकाींपक
ै ी ८ सींचालकाींनी रािीनामे द ल्याने जिल्हा

उपतनबींधक,

सहकारी

सींस्था,

सातारा

याींच्या

द .

२६.०३.२०१३

रोिीच्या

आ े िान्वये चार स स्यीय ्िासकीय मींडळाची तनयुक्ती करण्यात आली आहे .

(२) आद नाथ नागरी सहकारी पतसींस्थेकडून ठे वी शमळत नसलेबाबत तक्रारी
जिल्हा उपतनबींधक, सहकारी सींस्था, सातारा याींच्या कायाालयास ्ा्त झाल्या
आहे त. मात्र

त्त द गींबर पतसींस्थेबाबत अिा तक्रारी ्ा्त झालेल्या नाहीत.

(३) व (४) आद नाथ सहकारी पतसींस्थेच्या सन २०१३-२०१५ या कालावधीतील
वैधातनक

लेखापररक्षणाच्या

वविेष

अहवालातील

मुद्याींच्या

अचधतनयमाच्या कलम ८३ अन्वये चौकिी करण्यात आलेली आहे .

अनुषींगाने

मात्र स र

चौकिीत कोणतेही गींभीर मुद्दे आढळून आले नसल्याने सींबींचधताींवर कोणतीही
कायावाही करण्यात आली नाही.

(५) आद नाथ नागरी सहकारी पतसींस्था मयाा. कोरे गाींव या सींस्थेचे श्री.
द गींबर नागरी सहकारी पतसींस्था मयाा.

सातारा या पतसींस्थेत द . ३१.०१.२०१६

रोिी ववलीनीकरण झाले आहे . ववलीनीकरणाच्या करारामध्ये नमु

केलेल्या अ्ी

व िती नुसार ठे वी ाराींच्या ठे वी परत करण्याची कायावाही चालु आहे .
(६) ्श्न उद््ावत नाही.

त्त

-----------------
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टे म्बस
ु ोंिा (ता.धचखलदरा,जर्.अमरािती) येथील आश्रमशाळे मध्ये
मुलीांिरीता एिच अधधक्षक्षिा असल्याबाबत

(१५)

*

६८४१६

प्रा.विरें द्र र्गताप (धामणगाि रे ल्िे), श्री.अस्त्लम शेख (मालाि

पजश्चम), िॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे िी), श्री.बाळासाहे ब
थोरात (सांगमनेर), श्रीमती ननममला गावित (इगतपूरी) :
वििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

्े म्बुसोंडा

(ता.चचखल रा,

जि.अमरावती)

येथील

सन्माननीय आददिासी
आद वासी

िासकीय

माध्यशमक व उच्च माध्यशमक तनवासी कन्या आश्रमिाळे मध्ये ६७१ मुलीींकरीता
एकच अचधक्षका असन
ू िाळे च्या ्वेिद्वारावर चौकी ार नसल्याचे माहे स््ें बर,
२०१६ मध्ये वा त्या

रम्यान तन िानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, येथील मुख्याध्यापक व शिक्षक मुख्यालयात न रहाता अमरावती
येथन
ू येतात, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या्करणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय
आढळून आले,

(४) असल्यास, मुलीींच्या सरु क्षक्षततेसाठी आणखी एक अचधक्षक्षका व चौकी ार
तनयुक्त करण्याबाबत तसेच िाळे त शिस्त राखण्यासाठी येथील मख्
ु याध्यापक व
शिक्षक मख्
ु यालयात रहावे यासाठी कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विष्ट्णु सिरा

(१) अींित: खरे आहे .

िासक्रकय आश्रमिाळा, ्ें ब्रुसोंडा येथे अचधक्षकेचे एकच प

मींिूर असून स र प

भरलेले आहे .

स र आश्रमिाळे साठी चौकी ाराचे एक प

आकृतीबींधानुसार

मींिूर असन
ू स र प ावरील

कमाचारी रिेवर असल्याने त्याची िबाब ारी वगा-४ च्या अन्य कमाचा-याींकडे
आळीपाळीने

े ण्यात आली आहे .

(२) हे खरे नाही.

िासक्रकय आश्रमिाळा, ्ें ब्रुसोंडा येथे ७ िासक्रकय तनवासस्थाने उपलब्ध

आहे त. त्यामळ
ु े मख्
ु याध्यापक, पुरुष अचधक्षक व स्त्री अचधक्षक्षका ्या िाळा
पररसरातच राहतात तर उवाररत शिक्षक व कमाचारी त्याच गावात राहतात.
(३) ्श्न उद््ावत नाही.
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(४) िासक्रकय आश्रमिाळा, ्ें ब्रस
ु ोंडा येथे अचधक्षकेचे एकच प

आकृतीबींधानस
ु ार

तेथील ववद्याथीसींख्या लक्षात घेऊन तेथील स्त्री शिक्षक्षका अचधक्षक्षकेला कामात

म त करत आहे त. तसेच तनयशमत चौकी ाराची िबाब ारी वगा-४ च्या अन्य
कमाचा-याींकडे आळीपाळीने

े ण्यात आली आहे .

स र िाळे त ७ िासक्रकय तनवासस्थाने उपलब्ध आहे त. त्यामुळे

मख्
ु याध्यापक, परु
ु ष अचधक्षक व स्त्री अचधक्षक्षका ्या िाळा पररसरातच राहतात
तर उवाररत शिक्षक व कमाचारी त्याच गावात राहतात.
(५) ्श्न उद््ावत नाही.

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

रा म्हपरु ी (जर्.चांद्रपरू ) येथील खेि मागामिर असलेल्या िखार महामांिळाच्या
गोदामामध्ये झालेल्या गैरव्यिहाराबाबत

(१६)

*

६९५३२

श्री.सध
ु ािर िोहळे

(नागपूर दक्षक्षण), श्री.सुननल िेदार

(सािनेर), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.विर्य ििेट्टीिार (रा म्हपूरी) :
पणन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय

(१) ब्रम्हपूरी (जिल्हा चींद्रपरू ) येथील महाराषर वखार महामींडळाचे गो ामातन
ू
चींद्रपूर, गडचचरोली आणण भींडारा या तीन जिल््यातील स्वस्त धान्य

क
ु ाींनाना

धान्याचा पुरवठा केला िात असन
ू या गो ामातन
ू २३ लाख ४० हिार रुपये
क्रकमींतीचा

८५.४०

मेरीक

्न

ताीं ळ
ू

आणण

२६

लाख

९५

हिार

रुपये

क्रकमींतीचा १४८.९६ मेरीक ्न गहू अिा एकूण ५० लाख ३६ हिार रुपये
क्रकमींतीच्या २२८.७६ मेरीक ्न धान्य साठ्याची अफरातफर केली असल्याची

मादहती द नाींक २५ ऑक््ोबर, २०१६ रोिी वा त्या सम
ु ारास तन िानास आली
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सीबीआयच्या अचधका-याींनी स र गो ामामध्ये छापा ्ाकून
येथील भाींडारपाल श्री यिवींत भरु े याींना अ्क केली असन
ू श्री.पींकि काींचन
िग ाडे फरार आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या ्करणाची सखोल चौकिी केली आहे काय,

(४) असल्यास, चौकिीमध्ये काय आढळून आले आणण सींबचधतावर कोणती
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. सभ
ु ाष दे शमख
ु

(१) अींित: खरे आहे .

(२) सीबीआयच्या अचधका-याींनी ब्रम्हपुरी गो ामामध्ये छापा ्ाकून तेथील
भाींडारपाल श्री.यिवींत भुरे याींना अ्क केली हे खरे नाही.
वखार

महामींडळाच्या

गो ामातील

साठयाची

गो ामतनहाय

मोि ा

करण्यात आली. तपासणीमध्ये गहू व ताीं ळ
ू ाची पोती कमी असल्याचे तन िानास
आल्यामळ
ववभागीय
ु े श्री.यिवींत भरु े व श्री. पींकि िग ाळे याींचेववरुध्
व्यवस्थापक नागपूर ववभाग याींनी क्रफयाा

ाखल केली आहे . त्यामळ
ु े श्री.भुरे

याींना अ्क केली आहे . श्री. िग ाळे याींचा िामीन कतनषठ न्यायालयाने नामींिूर
केला होता, तथावप मा. उच्च न्यायालयाने क्रक्रशमनल ॲज्लकेिन (ABA)
नीं. ७२०/२०१६ ्करणी द .२६.१०.२०१६ रोिी अींतररम िामीन मींिूर केला आहे .

(३), (४) व (५) वखार महामींडळाने श्री.यिवींत भुरे व श्री. पींकि िग ाळे याींना
अनक्र
ु मे द .१५.१०.२०१६ व द .०७.०५.२०१६ रोिी तनलींबबत केले असन
ू त्याींची

खातेतनहाय चौकिीही सरु
ु केली आहे . खातेतनहाय चौकिीनस
ु ार फौि ारी गन्
ु हा
्करणी मा. न्यायालय आ े ि

े ईल त्या्माणे त्वररत कारवाई करण्यात येईल.
-----------------

राज्यातील अनेि विद्यत
ु प्रिल्प बांद असल्याबाबत
(१७)

*

६८२८०

श्री.विर्य ििेट्टीिार (रा म्हपूरी), श्री.सुननल िेदार (सािनेर),

श्री.अमर िाळे (आिी), प्रा.विरें द्र र्गताप (धामणगाि रे ल्िे), श्री.अस्त्लम शेख
(मालाि पजश्चम), िॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे िी),

श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर), श्री.िी.एस.अदहरे (साक्री), श्री.िुणाल पाटील
(धुळे ग्रामीण), श्रीमती ननममला गावित (इगतपूरी) :
पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय ऊर्ाम मांत्री

(१) पावसाळा सींपल्यानींतर राज्यात वविेची मागणी वाढत असून आिच्या
पररजस्थतीत १९८०० मेगावॅ् वीिेची आवश्यकता असताना सध्
ु ा

ग
ु ाापरू ,

खापरखेडा, कोराडी, भुसावळ, परळी या ववद्यत
ु केद्राींत अल्प ्माणात ववद्यत
ु

तनशमाती सरु
ु असल्याची मादहती द नाींक २० ऑक््ोबर, २०१६ रोिी वा त्या
सुमारास तन िानास आली आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

खापरखेडा

व

कोराडी

ववद्यत
ु

केंद्राच्या

नुतनीकरणावर

महािनकोनी करोडो रुपये खचा करुन अद्ययावत यींत्रसामग्र
ु ी बसववलेली आहे , हे
ही खरे आहे काय,
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(३)

असल्यास,

नत
ु नीकरण

केल्यानींतरसध्
ु ा

द रीं गाईमुळे खापरखेडा ववद्यत
ु ्कल्प बीं
काय,

महािनकोतील

अचधका-याींच्या

ठे वण्यात आला आहे , हे ही खरे आहे

(४) असल्यास, राज्यामध्ये वविेची मागणी लक्षात घेता व वीि ग्राहकाींना २४
तास वीि उपलब्ध होण्याकरीता िासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात
येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे

(२) हे अींित: खरे आहे .

(१) हे खरे नाही.

खापरखेडा ववद्यत
ु केंद्रातील कोणत्याही सींचाचे नत
ू नीकरणाचे काम अद्याप

हाती घेतलेले नाही.

कोराडी ववद्यत
ु केंद्रातील सींच क्र.६ चे नत
ू नीकरणाचे काम मे.भेल (BHEL)

याींचे माफात हाती घेण्यात आले आहे .
(३) हे खरे नाही.

(४) सन २०१९-२० पयांत वीिेची सींभाव्य मागणी लक्षात घेऊन महाववतरण
कींपनीने केंद्रीय ववद्यत
ु तनशमाती केंद्र, राज्य वीि तनशमाती केंद्र तसेच खािगी
वीि तनशमाती केंद्र याींच्यासोबत वीि खरे ी करार केले आहे त.
(५) ्श्न उद््ावत नाही.

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

बुलढाणा जर्ल््यातील शेतिऱयाांना अननयशमत िीर् पुरिठा होत असल्याबाबत
(१८)

*

६९२४८

श्री.राहुल बोंद्रे (धचखली), श्री.विर्य ििेट्टीिार (रा म्हपूरी),

श्री.अस्त्लम शेख (मालाि पजश्चम), िॉ.सांतोष टारफे (िळमनरु ी) :
ऊर्ाम मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय

(१) बुलढाणा जिल््यातील वीि ववतरण कींपनीच्या अतनयशमत कारभारामळ
ु े
िेतकऱयाींना सींपूणा द वसात केवळ तीन ते चार तासच अतनयशमतपणे वीि
शमळत असल्याने वपकाींना पाणी

े ता येत नाही म्हणन
ू खरीप हीं गामातील वपके

धोक्यात आली असल्याचे माहे ऑगस््, २०१६ मध्ये वा त्या
आले आहे , हे खरे आहे काय,

रम्यान तन िानास
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(२) असल्यास, या ्करणी िासनाने तनणाय घेऊन येथील वीिेचे अघोवषत
भारतनयमन कमी करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे

(१) हे खरे नाही.

परीं तु बुलढाणा जिल््यातील ३३ के.व्ही.हतेडी उपकेंद्र अींतगात िेतकऱयाींना

१२ तास वीि पुरवठा
होती.
(२)

े ण्याबाबत महाववतरण कींपनीकडे मागणी करण्यात आली

यासीं भाात ताींबत्रक बाबीींची तातडीने तपासणी करण्यात आली व ३३ के.व्ही.

हतेडी उपकेंद्र (शसींगल फेजिींग) माहे स््ें बर, २०१६ मध्ये अततभारीत झाल्यामुळे
स र उपकेंद्रावरील काही भार हा नव्याने कायााजन्वत करण्यात आलेल्या सागवन
उपकेंद्रावर ्ाकण्यात आला व काही भार हा रायपुर उपकेंद्रावर वळती करुन

तसेच हतेडी उपकेंद्रातील सी.्ी.चे करीं ् सेंद्ींग वाढवून वीि पुरवठा सुरळीत
करण्यात आला.

(३) ्श्न उद््ावत नाही.

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

िाशशम जर्ल््यात पायाभत
ू सुविधा योर्ना इन्रा २ अांतगमत
निीन िीर् उपिेंद्रे उभारण्याबाबत

(१९)

*

६८२७९

श्री.अशमत झनि (ररसोि), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे िी),

िॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.अस्त्लम शेख (मालाि पजश्चम), श्री.बाळासाहे ब

थोरात (सांगमनेर), प्रा.विरें द्र र्गताप (धामणगाि रे ल्िे), श्री.विर्य ििेट्टीिार
(रा म्हपूरी), श्रीमती ननममला गावित (इगतपूरी) :
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय ऊर्ाम मांत्री पढ
ु ील

(१) वाशिम जिल््यात वीिेसीं भाात पायाभत
सवु वधा योिनेंतगात इन्रा २
ू
अींतगात जिल््यात ५ वीि उपकेंद्रे उभारली िाणार होती मात्र गेल्या

ीड वषााच्या

काळात त्यापैकी केवळ एकच उपकेंद्र उभारण्यात आले असून इतर कामे ्लींबबत
असल्याचे माहे िल
ु ,ै २०१६ मध्ये वा त्या रम्यान तन िानास आले आहे , हे खरे
आहे काय,
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(२) असल्यास, इन्रा २ च्या माध्यमातन
ू जिल््यातील ववववध दठकाणी १०५०

रोदहत्र बसवण्यात येणार होती त्यापैकी ५५७ रोदहत्राींची कामे बाकी आहे त, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, ्श्न भाग १ व २ नुसार िासनाने येथील वीि उपकेंद्राच्या
कामाला गती

े ण्यासोबतच ्लींबबत रोदहत्राींची कामे तातडीने पूणा करण्याबाबत

कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे

(१) हे खरे आहे .

(२) व (३) पायाभत
ू आराखडा-२ योिनेचे वाशिम जिल््याचे काम ्ी-७८ या
तनवव े द्वारे मे.कस्तम
ु इींजितनअसा याींना द . ६.९.२०१४ रोिी

े ण्यात आले. स र

काम पूणा करण्याचा कालावधी २ वषा असन
ू द . ५.९.२०१६ रोिी सींपला आहे .

माहे ऑक््ोबर, २०१६ पयांत स र कींत्रा् ाराने ५ उपकेंद्रापैकी १ उपकेंद्र,

८ अततररक्त रोदहत्रापैकी ५ अततररक्त रोदहत्रे, १०५० ववतरण रोदहत्राींपक
ै ी ५००
रोदहत्राींचे काम पूणा केले आहे .

स र कींत्रा् ाराने माशसक उदद्दष्ानस
ु ार काम न केल्यामळ
ु े त्याींना २ वेळा

नो्ीस ्ु करे क््

े ण्यात आली आहे . तसेच माहे माचा, २०१६ मध्ये रु. १८.७९

को्ी रुपयाची कामे त्याींच्याकडून काढून घेऊन मींडळ स्तरावर त्या कामाच्या
तनवव ा काढून
्गतीपथवर

स
ु ऱया कींत्रा् ाराना ते काम

आहे .

त्यानींतरही

कामाची

े ण्यात आले असन
ू सवा कामे

्गती

समाधानकारक

नसल्यामळ
ु े

आणखी रु.२८.५७ को्ी रुपयाींची कामे ऑक््ोबर, २०१६ मध्ये काढून घेण्यात
आली असन
ू या कामाची तनवव ा काढण्याची ्क्रक्रया मींडळ स्तरावर सरु
ु आहे .
(४) ्श्न उद््ावत नाही.

----------------शासनाची रार्षी शाहू महारार् शल्
ु ि प्रनतपत
ू ी योर्ना आधथमि दृष्ट््या
दब
म घटिातील विद्यार्थयाांना लागू िरण्याबाबत
ु ल
(२०)

*

६५५२३

श्री.गणपतराि दे शमुख (साांगोले), िुमारी प्रणणती शशांदे

(सोलापूर शहर मध्य) :

खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय उच्च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) राज्यसरकारने आचथाक दृष्या

ब
ा घ्कातील ववद्यार्थयाांसाठी असलेल्या
ु ल

िैक्षणणक सवलती आता वावषाक उत्पन्न ६.०० लाख असलेल्या कु्ुींबातील
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मल
ु ाींनाही

शमळण्यासाठी

रािषी

िाहू महाराि िल्
ु क ्ततपत
ू ी योिना
द नाींक १३ ऑक््ोबर, २०१६ रोिी वा त्या सम
ु ारास सरु
ु करण्याचा तनणाय घेतला
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या योिनेचे स्वरूप काय आहे व चालू आचथाक वषाात राज्यातील
क्रकती ववद्यार्थयाांना वरील योिनेचा लाभ शमळणार आहे ,

(३) असल्यास, या योिनेसाठी वावषाक खचा क्रकती येईल व ही योिना लागू
करण्याबाबत िासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विनोद ताििे

(१) होय.

(२) द नाींक १३ ऑक््ोबर, २०१६ च्या िासन तनणायानस
ु ार आचथाकदृष्या

ब
ा
ु ल

घ्कातील ववद्यार्थयाांसाठी ज्याींच्या पालकाींचे उत्पन्न रुपये २.५० लाख क्रकींवा

त्यापेक्षा कमी आहे अिा ववद्यार्थयाांना व रुपये २.५० लाख ते रुपये ६.०० लाख
पयांत आहे आणण ज्याींनी इयत्ता १० / १२ वी मध्ये ६० ्क्के गुण ्ा्त केले

आहे त अिा ववद्यार्थयाांना शिक्षण िल्
ु काच्या ५० ्क्के रकमेची ्ततपत
ू ी करण्यात
येणार आहे .

या योिनेचा लाभ चालू आचथाक वषाात सम
ु ारे ५ लाखपेक्षा िास्त

ववद्यार्थयाांना शमळणार आहे .

(३) या योिनेसाठी सन २०१६-१७ साठी सम
ु ारे रुपये ७५० को्ी इतका खचा
अपेक्षक्षत आहे . स रहू योिनेच्या तनणायाची अींमलबिावणी सन २०१६-१७ मध्ये
शिकत असलेल्या सवा ववद्यार्थयाांसाठी होणार आहे . त्या्माणे आ े ि तनगाशमत
करण्यात आले आहे त.

(४) ्श्न उद््ावत नाही.
----------------आददिासी वििास विभागामाफमत नामाांकित इांग्रर्ी माध्यमाांच्या
शाळाांमध्ये आददिासी मुलाांना प्रिेश न शमळाल्याबाबत

(२१)

*

६७४२४

श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे िी), श्रीमती

ननममला गावित (इगतपूरी), श्री.अस्त्लम शेख (मालाि पजश्चम), श्री.िुणाल पाटील

(धळ
ु े ग्रामीण), श्री.िी.एस.अदहरे (साक्री), श्री.विर्य ििेट्टीिार (रा म्हपरू ी), िॉ.सांतोष
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टारफे

(िळमनरु ी),

(शहादा) :

श्री.बाळासाहे ब

थोरात

(सांगमनेर),

श्री.उदे शसांग

पाििी

सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा

करतील काय :-

(१) आद वासी ववकास ववभागामाफात नामाींक्रकत इींग्रिी माध्यमाींच्या िाळाींची
तनवड करुन त्या िाळाींमध्ये आद वासी मल
ु ाींना ्वेि
र वषााच्या िूनमध्ये

करावयाची असतानाही माहे

े ण्याची ्क्रक्रया साधारणत:

ऑगस््, २०१६ अखेर

राज्यातील बहुसख्
ीं य आद वासी एकाजत्मक ववकास ्कल्प कायाालयामाफात तनवड
करण्यात आलेल्या आद वासी मल
ु ाींना द नाींक ३१ ऑगस््, २०१६ अखेरपयांत
्वेि े ण्यात आलेला नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, नाशिक ववभागातील िवळपास तनम्मे ववद्याथी िासनाचे अक्षम्य

ल
ा झाल्यामळ
ु े ्वेिापासन
ू वींचचत रादहले असन
ू सन २०१५-१६ मध्ये इींग्रिी
ु क्ष

माध्यमाच्या तनवासी िाळा तनवडीमध्ये िैक्षणणक िल्
ु क

े ताना मोठ्या ्माणात

गैरव्यवहारही झाल्याच्या तक्रारी तन ा िनास आल्या आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) या ्करणी िासनाने चौकिी करुन या मुलाींना खास बाब म्हणन
ू इींग्रिी
माध्यमाींच्या िाळाींमध्ये ्वेि शमळवन
ू

े ण्याबाबत कोणती कायावाही केली आहे

तसेच उक्त गैरव्यवहाराची चौकिी करुन सींबचीं धताींवर कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विष्ट्णु सिरा

(१) हे खरे नाही.

नामाींक्रकत तनवासी िाळा योिनेंतगात सन २०१६-१७ या िैक्षणणक

वषााकररता राज्यस्तरीय सचचव सशमतीच्या द .१३.०५.२०१६, द .०१.०६.२०१६,
द .२८.०६.२०१६,

द .१८.०७.२०१६

व

द .०१.०८.२०१६

रोिी

आयोजित

५ बैठकाींमध्ये ्स्तावाींची तपासणी करून िाळाींची तनवड करण्यात आली. स र

बैठकाींच्या इततवत्ृ तानुसार तनवड करण्यात आलेल्या िाळाींमध्ये द .०७.०८.२०१६
अखेर ववद्याथी ्वेशित करण्यात आले आहे त.
(२) हे खरे नाही.

नामाींक्रकत

िाळाींना

्वेशित

ववद्यार्थयाांचे

िैक्षणणक

करण्यामध्ये गैरव्यवहार झाल्याची तक्रार ्ा्त झालेली नाही.
(३) व (४) ्श्न उद््ावत नाही.

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

िल्
ु क

अ ा
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उटां बर, पो.िेळशी (ता.दापोली, जर्.रत्नाधगरी) येथे बॉक्साईिचे

उत्खननामळ
ु े आांबा ि िार्ू वपिाांचे नि
ु सान होत असल्याबाबत
(२२)

*

७०८१९ श्री.अशोि पाटील (भाांिूप पजश्चम) :

सन्माननीय खननिमम मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

ापोली तालक्
ु यातील (जि.रत्नाचगरी) ग्रामपींचायत उ्ीं बर, पो.केळिी या

गावात आिापुरा व सबकॉन्रॅ क््र गुडक
े र मायतनींग गेली १० वषे बॉक्साईडचे

उत्खनन करत असल्याने उत्खननामळ
ु े लाल मातीच्या ्ा भ
ु े आींबा व
ु ाावामळ
कािच
ू ा मोहर पडून बागायती िेतीचे नुकसान होत आहे व त्यामळ
ु े िेतकऱयाींनी
स र सरु
ु असलेले उत्खनन बीं

करावे असे मागणी करणारे पत्र लोक्तततनधीींनी

द नाींक ३ माचा, २०१६ रोिी मा.मुख्यमींत्री व तत्कालीन खतनकमा मींत्री तसेच
पयाावरण मींत्री याींना द ले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पत्रातील मागणीच्या अनष
ु ींगाने खतनकमा ववभागाकडून कोणतीही
कायावाही झाली नसल्यामुळे पुन्हा लोक्तततनधीींनी मा.खतनकमा मींत्री याींना

माहे ऑक््ोबर, २०१६ मध्ये पत्र पाठवन
ू या्करणी तात्काळ कारवाई करावी
अिी मागणी केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत िासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुभाष दे साई
मे.

आिापरू ा

(१) मौ.उ्ीं बर, पो. केळिी ता.

माईनकेम

शल.

तर्फे

गेली

१०

ापोली, जि. रत्नाचगरी येथे

वषे

बॉक्साई्

खतनिाच्या

उत्खननामळ
ु े तेथील पररसरात िेतीला नक
ु सान होत असल्याचे द . ०३/०३/२०१६
चे सन्माननीय वव.स.स. याींचे मा. मख्
ु यमींत्री महो याींना अग्रेवषत तनवे न ्ा्त

झाले होते व त्यासीं भाात सींचालक, भूववज्ञान व खतनकमा सींचालनालय, नागपूर
याींचा द . २७/०७/२०१६ चा अहवाल ्ा्त झाला आहे .
(२)

सन्माननीय

लोक्ततनीधी

याींचे

पन
ु श्च

द .

२९/०८/२०१६

चे

मा. मींत्री (खतनकमा) याींना अग्रेवषत तनवे न नक
ु तेच ववभागास द . १६/११/२०१६
रोिी ्ा्त झाले असन
ू त्यावर कायावाही करण्यात येत आहे .

(३) व (४) ्स्तुत ववषयी ्ा्त अहवालानुसार मे. आिापुरा माईनकेम शल. याींचे
मौ. उ्ीं बर पो. केळिी, ता.

ापोली येथे मींिूर खाणपट्टा अद्याप पयाावरण

ववषयक मींिरू ी अभावी सरु
ु झालेला नाही.
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तथावप स र पररसरापासन
ु ४ क्रक.मी. अींतरावर असलेल्या मौ. रोवले व

मौ. उीं बरिेत येथील मे. आिापुरा माईनकेम शल. याींच्या

बॉक्साई् खतनिाच्या

उत्खननामळ
ु े पयाावरण हानी होत असल्याबाबत या पुवी ्ा्त तक्रारी व ववधान

पररष े तील उपजस्थत लक्षवेधी सूचनेच्या आधारे जिल्हाचधकारी रत्नाचगरी याींना

कृषी ववभाग व ् ष
ु ण तनयींत्रण मींडळ याींचे कडून वस्तुजस्थती िाक अहवाल
े णेबाबत कळवले होते. यासीं भाात ् ष
ु ण तनयींत्रण मींडळाने केलेल्या पाहणीत

पयाावरण ववषयक उपाययोिना पयाा्त असल्याचे तनषकषा असन
ू कृषी ववभागाने

या ववषयी ऑक््ोबर-नोव्हें बर व माचा-एव्ल या मोहोर येण्याची व र्फळधारणेच्या
अवस्थेत ्त्यक्ष पहाणी करुन अहवाल

े णे सींयुजक्तक ठरे ल असे मत द ल्याने

तत
ू ाास स र ्करणी अहवाल ्ा्त झाल्यावर वस्तुजस्थतीच्या आधारे कायावाही
करता येईल.

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

नेरळ (ता.िर्मत, जर्.रायगि) येथे आददिासी विद्यार्थयाांच्या
िसनतगह
ृ ाची झालेली दरु ािस्त्था

(२३)

*

६६७१२

श्री.भरतशेठ गोगािले (महाि), श्री.सुरेश लाि (िर्मत),

श्री.जर्तेंद्र आव्हाि (मरा 
ांु ा िळिा) :
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री पढ
ु ील

(१) किात (जि.रायगड) तालुक्यातील नेरळ येथे आद वासी ववद्यार्थयाांच्या
मोडकळीस आलेल्या वसततगह
ृ ाच्या बाींधकामासाठी आद वासी ववभागाने मींिरू
केलेले रुपये ४ को्ी तनधी ववनावापर पडून आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, स र वसततगह
ृ ातील ववद्यार्थयाांना पुरववल्या िाणाऱया अपऱू या
सोईसुववधाींबद्दल

ववद्याथी

व

पालकाींमध्ये

नारािी

असून

त्याींनी

द नाींक १५ ऑगस््, २०१६ रोिी वा त्या सुमारास उपोषण सरु
ु केले होते, हे खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, या्करणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय
आढळून आले तसेच उक्त वसततगह
ृ ातील असवु वधा

रू करण्याचे दृष्ीने आणण

वसततगह
ु करण्याचे दृष्ीने िासनाने कोणती
ृ ाचे नवीन बाींधकाम त्वररत सरु
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त व स र वसततगह
ृ ासाठी मींिूर
झालेला तनधी वापराववना पडून राहण्यामागची कारणे काय आहे त ?
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श्री. विष्ट्णु सिरा
इमारत

(१)

बाींधकामाच्या

आद वासी मल
ु ीींचे िासकीय वसततगह
ृ नेरळ येथील
अीं ािपत्रकास

जिल्हाचधकारी,

द नाींक २६.०१.२०१६ अन्वये ्िासकीय मान्यता
ववतरीत केला होता.
माचा,

स रचा

२०१६

तनधी

अखेरपयांत

तनवव ा
खचा

्क्रीया

होणे

िक्य

व

रायगड

याींनी

कायावाही

करुन

े ऊन रु. ३९९.०० लक्ष तनधी

अनुषींगीक

नसल्याने

कायाकारी

अशभयींता,

सावाितनक बाींधकाम ववभाग, पनवेल याींनी समवपात केला आहे . सन २०१६-१७ या
चालू आचथाक वषाात सावाितनक बाींधकाम ववभागाकडून मागणी ्ा्त झाल्यावर
आवश्यकतेनस
ु ार तनधी उपलब्ध करुन
(२) हे खरे नाही.

े ण्यात येईल.

(३) ्श्न उद््ावत नाही.
(४) ्श्न उद््ावत नाही.

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

अक्िलिोट (जर्.सोलापूर) तालुक्यात विशेष घटि योर्नेतून मागासिगीयाांसाठी
दे ण्यात येणाऱया विदहरीांमध्ये झालेला गैरव्यिहार

(२४)

*

६७५२९

(अक्िलिोट) :
काय :-

श्री.बाबुराि

पाचणे

(शशरुर),

श्री.शसध्दराम

म्हे त्रे

सन्माननीय िृषी मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

(१) सोलापरू जिल््यातील अक्कलको् तालक्
ीं गात
ु यातील वविेष घ्क योिनेअत
े ण्यात येणाऱया ४५० ववहीरीींच्या अनु ानाचे वा्प

बबगर मागासवगीयाींना

करण्यात आल्याची बाब माहे स््ें बर, २०१६ मध्ये वा त्या
आली, हे खरे आहे काय,

रम्यान तन िानास

(२) असल्यास, याबाबत मा.ववरोधी पक्षनेता ववधानसभा याींनी द नाींक १५
ऑक््ोबर, २०१६ रोिी मा.समािकल्याण मींत्री याींचेकडे लेखी तक्रार केली आहे , हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या्करणी िासनाने चौकिी केली आहे काय,

(४) असल्यास, चौकिीत काय आढळून आले व त्यानस
ु ार या्करणी िबाब ार
असणाऱया सींबचीं धताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहे त ?
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श्री. पाांिुरां ग फांु ििर

(१) याबाबतची तक्रार जिल्हा पररष

िून, २०१६ मध्ये ्ा्त झाली आहे .

सोलापरू कायाालयात

(२) मा. मींत्री (सामाजिक न्याय) याींच्या कायाालयात तक्रार ्ा्त झाल्याचे
आढूळन येत नाही.

(३) व (४) स र ्करणाची चौकिी ववभागीय आयक्
ु त कायाालयातील उप
आयक्
ु त (ववकास) याींच्यामाफात तसेच पोशलस उपअचधक्षक, गन्
ु हे अन्वेषण
ववभाग, सोलापूर याींच्याकडून करण्यात येत आहे .
(५) ्श्न उद््ावत नाही.

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

राज्य शासनाने ऊसासाठी दठबि शसांचन प्रिल्प राबविणे
शेतिऱयाांना सक्तीचे िेल्याबाबत

(२५)

*

७०४०९

श्री.र्यांत पाटील (इस्त्लामपरू ), श्री.शामराि ऊफम बाळासाहे ब

पाटील (िराि उत्तर), श्री.जर्तेंद्र आव्हाि (मरा 
ांु ा िळिा) :
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय सहिार

(१) राज्य िासनाने ऊसासाठी दठबक शसींचन ्कल्प राबववणे िेतकऱयाींना सक्तीचे
केले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत साींगली जिल््यातील ऊस उत्पा क िेतकऱयाींनी ववरोध

करून आपल्या मागण्याचे तनवे न मा. मख्
ु यमींत्री, मा. सहकार, पणन मींत्री
याींच्याकडे द नाींक १८ स््ें बर, २०१६ रोिी वा त्यासम
ु ारास द ले आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, तनवे नाचे स्वरूप काय आहे ,

(४) असल्यास, याबाबत िासनाने कोणती कायावाही केली केली वा करत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सभ
ु ाष दे शमख
ु

(१) नाही.

(२) साींगली जिल््यातील ऊस उत्पा क िेतक-याींनी ववरोध करून द लेले

मागण्याचे तनवे न ्ा्त झालेले नाही. तथावप, चेअरमन, क्राींततअग्रणी सहकारी
साखर कारखाना, कींु डल, जि. साींगली याींनी द नाींक २३/८/२०१६ रोिी व चेअरमन,
रा.

बा.

पा्ील

सहकारी

साखर

कारखाना,

रािारामनगर,

द नाींक २५/८/२०१६ रोिी केलेले तनवे न ्ा्त झालेले आहे .

साींगली

याींनी
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(३) स रची तनवे ने ऊस दठबक शसींचन योिनेच्या ताींबत्रक बाबी सीं भाात,
अनु ानाचे मयाा े बाबत व ्कल्प तयार करणे इत्या ी बाबत आहे त.

(४) कृषी ववभागाकडून दठबक शसींचन राबववणेची कायावाही करणेत येत असल्याने

स रची तनवे ने कृषी आयुक्तालयाकडे पाठववण्यात आलेली आहे त. ऊस दठबक

शसींचन योिनेचा ्स्ताव तयार करण्याकररता मा. अपर मुख्य सचचव (ववत्त)

याींचे अध्यक्षतेखाली िासन तनणाय द नाींक ६ ऑक््ोंबर, २०१६ अन्वये सशमती
गठीत करण्यात आलेली आहे . स र सशमतीचे ्स्ताव तयार करण्याचे काम चालू
आहे .

(५) ्श्न उद््ावत नाही.

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

दहांगोली जर्ल्हयात पां. ददनदयाल उपाध्याय योर्नेअत
ां गमत ४५ िोटी
रुपयाांचा ननधी िीर् िांपनीििे प्रलांबबत असल्याबाबत

(२६)

*

६५२५९

िॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी) :

सन्माननीय ऊर्ाम मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) दहींगोली जिल्हयात पीं.द न याल उपाध्याय योिनेअींतगात जिल्हयात सात

दठकाणी वीि उपकेंद्र स्थापन करणे, िुना् रोदहत्र ब लन
ू नवीन रोदहत्र बसववणे,

नवीन खाींब उभे करुन नवीन वीि वादहन्या िोडण्याचे काम करणे इत्या ी
कामाींसाठी ४५ को्ी रुपयाींचा तनधी वीि कींपनीकडे ्लींबबत असल्याची बाब
माहे िल
ु ,ै २०१६ मध्ये वा त्या

रम्यान तन िानास आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, दहींगोली जिल्हयात द न याल उपाध्याय योिनेतन
ू

े ण्यात

आलेल्या ४५ को्ी रुपयाींच्या कामाींच्या तनवव ा लवकरात लवकर काढून कामे
सुरु करण्याबाबत िासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे

(१)

ीन याळ उपाध्याय ग्राम ज्योती योिनेअत
ीं गात

दहींगोली जिल््यासाठी आठ नवीन ३३ के.व्ही.उपकेंद्र स्थापन करणे, उच्च ाब व

लघु ाब वादहनी उभारणे, नवीन रोदहत्र बसववणे इ. कामासाठी रु. ४०.८१ को्ी
रुपयाींचा तनधी मींिूर करण्यात आला आहे .
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(२)

ीन याळ उपाध्याय ग्राम ज्योती योिनेतील मींिरू नवीन उपकेंद्र, उपकेंद्र

क्षमतावाढ, अततररक्त रोदहत्र व त्या अनुषींगाने लागणारी उच्च

ाब वादहन्या या

कामाींची रु. १८.८३ को्ीची तनवव ा काढण्यात आली असून, कामाचा कायाा े ि
(LOA) द .२१.११.२०१६ रोिी

े ण्यात आला आहे .

उवाररत उच्च ाब/लघु ाब

वादहनी, वादहनी ववलगीकरण, नवीन रोदहत्र उभारणी तसेच
लाभार्थयाांना

वीि

िोडणी

े णे

इ.

कामाींची

रु.

२०.२७

ाररद्र्य रे षेखालील
को्ीची

द . २६.९.२०१६ रोिी काढण्यात आली असून तनवव ा ्क्रक्रया सरु
ु आहे .
(३) ्श्न उद््ावत नाही.

तनवव ा

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

राज्यातील २९ जर्ल्हा सहिारी िृषी ग्रामीण बहुउद्देशीय वििास बँिेतील
िममचाऱयाांना अनेि मदहन्याांपासून िेतन शमळत नसल्याबाबत
(२७)

*

६६१५३

श्री.विर्य औटी (पारनेर), श्री.अननल बाबर (खानापूर) :

सन्माननीय सहिार मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) राज्यातील २९ जिल्हा सहकारी कृषी ग्रामीण बहुउद्देिीय ववकास बँकेतील
कमाचाऱयाींना गत १४ मदहन्याींपासून व काही िाखाींमध्ये तीन वषाापासन
ू वेतन
शमळत नसल्यामुळे त्याींच्या कु्ुींबबयाींची आचथाक गैरसोय होत असल्याची मादहती
द नाींक ७ ऑक््ोबर, २०१६ रोिी वा त्या सम
ु ारास तन िानास आली, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, २९ जिल्हयातील भवू वकास बँकाींच्या जिल्हा िाखेत ४४ को्ी ४१
लाखाींचे भागभाींडवल असन
ू तब्बल ६५.३५ को्ी रुपयाींचे किा येणे बाकी आहे व
किा वसूली पूणप
ा णे बीं

केल्याने सवाच िाखेत अवसायक बसववण्यात आले

आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय व चौकिीत काय
तनषपन्न

झाले

तसेच

कमाचाऱयाींची वेतन

करण्यात येत आहे ,

किावसल
ू ी

होण्याच्या

दृष्ीने

आणण

भवू वकास बँक

े ण्याच्या दृष्ीने िासनाने काय उपाययोिना केली वा

(४) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहे त ?
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श्री. सभ
ु ाष दे शमख
ु

(१) अींित: खरे आहे .

(२) माचा, २०१४ अखेर राज्यातील २९ जिल्हा भवू वकास बँकाचे ्चशलत

पध् ती्माणे सभास ाींकडून रु.९४६.५४ को्ी व ओ.्ी.एस. ्माणे रु.२३७.७३

को्ी किा येणे बाकी होते. त्यापैकी, द .३१.०३.२०१६ अखेर रु.१०.४४ को्ी वसल
ू
झालेले आहे त. ओ्ीएस योिनेला द .३१.०३.२०१७ पयांत मु तवाढ
आहे .

े ण्यात आली

िासनाच्या द .२४.०७.२०१५ रोिीच्या धोरणात्मक तनणायानस
ु ार शिखर

भूववकास बँक व २९ जिल्हा भूववकास बँका अवसायनात घेण्याचे ठरववण्यात आले
आहे .

(३) राज्यातील २९ जिल्हा भूववकास बँकाींपैकी २४ बँकाींतील कमाचाऱयाींची थकीत

वेतनाची अीं ािे रक्कम रु.४३.३८ को्ी इतकी असून सन २००८-२०१६ या
कालावधीमध्ये शिखर बँकेने थकीत वेतनाकररता रु.१४०.५२ को्ी अल्प मु त
किा म्हणन
ू उपलब्ध करुन द ले आहे त.

िासनाच्या द .२४.०७.२०१५ च्या धोरणात्मक तनणायानुसार भवु वकास बँकाींची

किा वसुली व मालमत्तेच्या ववक्रीमधून उपलब्ध होणाऱया तनधीतून कमाचाऱयाींची
े णी भागववण्यात येणार आहे .

(४) ्श्न उद््ावत नाही.

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

राज्यातील महावितरणाच्या िांत्राटी िामगाराच्या िेतनाबाबत
(२८)

*

६७०७४

श्री.र्यिुमार गोरे (माण), श्री.राधािृष्ट्ण विखे-पाटील (शशिी),

श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे िी), श्री.शभमराि तापिीर (खिििासला), श्री.विर्य
ििेट्टीिार

(रा म्हपूरी),

श्री.सनु नल

िेदार

(सािनेर),

श्री.अमर

िाळे

(आिी),

श्री.क्षक्षतीर् ठािूर (नालासोपारा), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.जर्तेंद्र आव्हाि

(मुांरा ा िळिा), श्री.भास्त्िर र्ाधि (गुहागर), श्री.सुरेश लाि (िर्मत), श्री.शामराि
ऊफम बाळासाहे ब पाटील (िराि उत्तर), श्रीमती मेधा िुलिणी (िोथरुि),

श्री.दहतेंद्र ठािूर (िसई), श्री.विलास तरे (बोईसर), श्री.सांर्य (बाळा) भेगिे
(मािळ) :

सन्माननीय ऊर्ाम मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील महाववतरण, महापारे षण आणण महातनशमाती या तीन वीि

कींपन्याींमध्ये काम करणाऱया राज्यभरातील ३२ हिार कींत्रा्ी कामगाराींना गेल्या
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पाच मदहन्याींपासन
ू वेतन
वा त्या

े ण्यात आलेले नसल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१६ मध्ये

रम्यान तन िानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, महाववतरणकडे असलेल्या १८ ते २० हिार कुिल, अधाकुिल व
अकुिल बा्यस्त्रोत कमाचाऱयाींना महाववतरणच्या प.क्र. ५२६ नुसार अनुक्रमे
१२६४९, १२१०६ व ११७६३ रुपये वेतन
केवळ ४ ते ५ हिार वेतन

े णे कायद्यानुसार बींधनकारक असतानाही

े ण्यात येत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) तसेच बा्यस्त्रोत कमाचारी पुरववणाऱया एिन्सीला महाववतरण ४ ्क्के
कशमिन

े त असन
ू त्यातन
ू एिन्सीने ्तत कमाचाऱयाींना २०० रुपये पीएफ भरणे

आवश्यक असताना तो भरला िात नसन
ू त्यात को्यवधी रक्कमेचा गैरव्यवहार
होत असल्याची बाब माहे ऑक््ोबर, २०१६ मध्ये वा त्या
आली, हे खरे आहे काय,

रम्यान तन िानास

(४) असल्यास, या ्करणी िासनाने उच्चस्तरीय चौकिी केली आहे काय,

चौकिीत काय आढळून आले व त्यानस
ु ार या्करणी िबाब ार असणाऱया
महाववतरणाच्या सींबचीं धत अचधकारी व एिन्सी ववरोधात कोणती कारवाई केली
आहे

(५) तसेच गैरव्यवहाराची करोडो रुपयाींची वसुली तसेच कमाचाऱयाींचा पीएफ िमा
करण्याच्या दृष्ीने िासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ?
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे

(१) महाववतरणच्या काही कायाालयाच्या कींत्रा्ी

कामगाराींचे काही मदहन्याींचे वेतन ्लींबबत असल्याचे द वाळीपव
ू ी तन िानास आले
होते. कींत्रा्ी कामगाराींची बबले कींत्रा् ारामाफात कायाालयात सा र केल्यानींतर

काही त्र्
ु ीींमुळे स र बबले कींत्रा् ारास परत करण्यात आली होती. स र बबलाींच्या
त्र्
ा ा केल्यानींतर कींत्रा्ी कामगाराींना
ु ीींची पत
ू त

े य असलेल्या एकूण रक्कमेची

मागणी सींबींचधत कायाालयामाफात महाववतरणच्या मख्
ु य कायाालयास करण्यात
आली. तनधीच्या उपलब्धतेनस
ु ार मुख्य कायाालयामाफात कींत्रा्ी कामगाराींना

ेय

असलेली रक्कम सींबींचधत कायाालयास वगा करुन कींत्रा्ी कामगाराींचे वेतन व

बोनस द वाळीपव
ू ी अ ा करण्याची कायावाही महाववतरण कींपनीमाफात करण्यात
आली आहे .
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महातनशमाती

तनयशमतपणे

व

े ण्यात येते.

महापारे षण

कींपन्याींच्या

कींत्रा्ी

कमाचा-याींचे

वेतन

(२) हे खरे नाही.
(३) हे खरे नाही.

(४) ्श्न उद््ावत नाही.
(५) ्श्न उद््ावत नाही.

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

पालघर जर्ल्हयात ठक्िर बा्पा योर्नेत सन २००७-०८ ते
सन २०१४-१५ या िालािधीत झालेल्या गैरव्यिहाराबाबत

(२९)

*

६५०८१

श्री.राधािृष्ट्ण विखे-पाटील (शशिी), श्री.विर्य ििेट्टीिार

(रा म्हपूरी), श्री.अब्दल
ु सत्तार (शसल्लोि), श्री.ननतेश राणे (िणििली), श्री.अर्य

चौधरी (शशििी), श्री.सुननल शशांदे (िरळी), श्री.विर्य औटी (पारनेर), श्री.िैभि
वपचि (अिोले), श्री.पाांिुरां ग बरोरा (शहापूर), श्री.जर्तेंद्र आव्हाि (मुांरा ा िळिा),
श्री.राणार्गर्ीतशसांह
(एरां िोल),

श्री.उन्मेश

पाटील

पाटील

(उस्त्मानाबाद),

(चाळीसगाि),

िॉ.सतीश

श्री.सांर्य

(अण्णासाहे ब)
साििारे

पाटील

(भस
ु ािळ),

श्री.अशमत घोिा (पालघर), श्री.किसन िथोरे (मुरबाि), श्री.सुरेश लाि (िर्मत),
श्री.शभमराि तापिीर (खिििासला), श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.िी.एस.अदहरे
(साक्री), अॅि.यशोमती ठािूर (नतिसा) :
पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री

(१) िासनाच्या आद वासी ववकास ववभागामाफात आद वासी गावाींचा ववकास

िल गतीने व्हावा याकररता सन २००७-०८ पासन
ू ठक्कर बा्पा आद वासी वस्ती
सुधारणा योिना राबववण्यात येत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सन २००७-०८ ते सन २०१४-१५ या कालावधीत िव्हार आद वासी
ववकास ्कल्पाींतगात िव्हार, मोखाडा, ववक्रमगड व वाडा या चार तालक्
ु याींमध्ये

या योिनेतन
ू करण्यात आलेली १,५८७ ववकास कामे बोगस असन
ू ती झाल्याचे
काग ोपत्री

ाखवन
ू १०० को्ीींपेक्षा अचधक रकमेचा गैरव्यवहार झाल्याची बाब

माहे स््ें बर, २०१६ मध्ये एका िासकीय सींघ्नेने तन िानास आणली, हे खरे
आहे काय,
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(३) तसेच वाडा तालुक्यातील (जि.पालघर) खड
ु े -घोडीचा पाडा मींगल कायाालयाची
इमारत न बाींधता ठक्कर बा्पा योिनेच्या १० लाख रुपयाींच्या तनधीत परस्पर
गैरव्यवहार केल्याचे ्थम िानी

शसध्

झाल्याने िव्हार आद वासी ववकास

्कल्पातील तनरीक्षक याींना तनलींबबत करुन त्याींच्यावर शिस्तभींगाची कारवाई

करण्याचा तनणाय आद वासी ववभागाचे अ्पर आयक्
ु त याींनी घेतल्याची मादहती
द नाींक ७.१०.२०१६ रोिी वा त्या सुमारास तन िानास आली हे खरे आहे काय,

(४) असल्यास, ्श्न भाग २ व ३ बाबत िासनाने काही चौकिी केली आहे काय,
(५)

असल्यास,

करणाऱयाींववरुध्

श्री. विष्ट्णु सिरा

(२) हे खरे नाही.

चौकिीत

काय

आढळून

आले

व

त्यानुसार

करावयाच्या कारवाईची सद्य:जस्थती काय आहे ?

गैरव्यवहार

(१) होय, हे खरे आहे .

तथावप, सींपा क, सा्तादहक िब्

मिाल याींना द नाींक १४/०९/२०१६ च्या

पत्रान्वये चौकिी करण्याची मागणी केली आहे .
(३) होय. हे खरे आहे .

(४) सींबींचधत अशभयींता, सावाितनक बाींधकाम ववभाग, िव्हार, जि.पालघर,

उपअशभयींता, सावाितनक बाींधकाम ववभाग, ववक्रमगड, ्कल्प कायाालयातील
आद वासी ववकास तनरीक्षक, सरपींच, ग्रामपींचायत खड
ु े
याींच्याववरुध्

व सींबींचधत ठे के ार

ववक्रमगड तालक्
ु यातील मौिे खड
ु े पैकी घोडीचापाडा येथील मींगल

कायाालयाचे बाींधकाम न करता िासकीय तनधीचा अपहार केल्या्करणी द नाींक

४/१०/२०१६ रोिी पोलीस ठाणे, ववक्रमगड येथे एकाजत्मक आद वासी ववकास
्कल्प, िव्हार, जि.पालघर याींचेमाफात (एफआयआर क्र.७१/१६) गुन्हा
करण्यात आला आहे .

(५) याबाबत पोलीस ठाणे ववक्रमगड याींचेमाफात सखोल तपास चालू आहे .
-----------------

ाखल
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गोरे गाांि कफल्मशसटी येथील आददिासीांच्या शेती वपिाांचे
कफल्मशसटीच्या सांचालिाांनी िेलेले नुिसान

(३०)

*

६६५०५

श्री.िैभि वपचि (अिोले), श्री.पाांिुरां ग बरोरा (शहापूर),

श्री.जर्तेंद्र आव्हाि (मुांरा ा िळिा), श्री.राणार्गर्ीतशसांह पाटील (उस्त्मानाबाद),
श्री.सुरेश लाि (िर्मत), श्री.किसन िथोरे (मुरबाि) :
िायम मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) गोरे गाींव

क्रफल्मशस्ी

येथील

आद वासी

सन्माननीय साांस्त्िृनति

बाींधवाींच्या

भातिेतीसह

रोपाींवर क्रफल्मशस्ीच्या सींचालकाींनी माहे ऑगस्् २०१६ मध्ये वा त्या

काकडी

रम्यान

बुलडोिर क्रफरवन
ू िेती वपकाचे मोठ्या ्माणात नुकसान केले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत महाराषर ् े ि आद वासी यव
ु ा आघाडीचे ्तततनधीींनी
मा. आद वासी ववकास मींत्री याींच्याकडे त्याच रम्यान लेखी तक्रार केली, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, आद वासी बाींधवाींच्या िेती वपकाींचे नक
ु सान झाल्याने त्याींच्यावर
उपासमारीची वेळ आली असून िासनाने याची चौकिी केली आहे काय, त्यात
काय तनषपन्न झाले,

(४) तसेच याबाबत िासनाने आद वासीींना कोणते सा्य केले आहे , नसल्यास
ववलींबाची कारणे काय आहे त?
श्री. विनोद ताििे

(१) हे खरे नाही.

गोरे गाव चचत्रनगरी पररसरातील िोकर मै ान या बा्यचचबत्रकरण स्थळावर

अनचधकृतररत्या करण्यात आलेल्या भात िेतीचे महामींडळाने द .१०.०८.२०१६
रोिी पोशलस बीं ोबस्तामध्ये तनषकासन केले.

(२) महाराषर ् े ि आद वासी युवा आघाडीचे ्तततनधीींनी मा. आद वासी ववकास
मींत्री याींच्याकडे यासीं भाात लेखी तक्रार केली नसल्याचे आद वासी ववकास
ववभागाने अवगत केले आहे .
(३) ्श्न उद््ावत नाही.
(४) ्श्न उद््ावत नाही.
-----------------
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पाटण (जर्.सातारा) या िोंगरी तालक्
ु यातील विद्यत
ु वििासाच्या
प्रलांबबत िामाांना ननधी उपलब्ध िरून दे णेबाबत

(३१)

*

६६१६८

श्री.शांभूरार् दे साई (पाटण) :

सन्माननीय ऊर्ाम मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) महाराषर राज्य वीि तनशमाती कींपनीकडून राज्यातील डोंगरी तालक्
ु याींकररता

ववद्युत ववकासाची ्लींबबत कामे करण्याकररता डोंगरी ववकास आराखडा तयार
करण्यात आला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पा्ण (जि.सातारा) या डोंगरी तालक्
ु यातील ववद्यत
ु ववकासाच्या
्लींबबत कामाींचा महाराषर राज्य वीि तनशमाती कींपनीच्या सातारा ववभागाचे

अचधक्षक अशभयींता याींनी सम
ु ारे १८ को्ी रुपयाींचा आराखडा तयार करून तो
राज्य िासनाकडे सा र केला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, िासनाकडून या आराखडयाला कधी मींिुरी
(४) तसेच

े ण्यात येणार आहे ,

राज्य िासनाने पा्ण या डोंगरी भागातील ्लींबीत ववद्यत
ु

ववकासाच्या असलेल्या अडचणी लक्षात घेऊन या आराखडयाला तात्काळ मान्यता
े णेसीं भाात

व

तनधी

उपलब्ध

करण्याबाबत

कोणता

तनणाय

घेतला

आहे ,

अद्यापही तनणाय घेतला गेला नसल्यास तनणाय न घेण्याची सवासाधारण कारणे
काय आहे त ?

श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे

(१) हे खरे आहे .

महाराषर राज्य ववद्यत
ववतरण कींपनीकडून डोंगरी तालुक्याकरीता
ु

ववद्युत ववकास आराखडा तयार करण्यात आला आहे .
(२), (३) व (४) हे खरे आहे .

पा्ण या डोंगरी तालुक्यातील ववद्यत
ु ववकासाच्या ्लींबबत कामाींचा

्स्ताव महाववतरण कींपनीकडून ्ा्त झाला असन
ू तो ववचाराधीन आहे .
-----------------
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िोल्हापरू जर्ल््यातील शेतिऱयाांना िॉ. पांर्ाबराि दे शमख
ु व्यार्
सिलत योर्नेमधन
ू सन २०१३-१४ ि सन २०१४-१५
या िषाांचा व्यार् परतािा शमळणेबाबत

(३२)

*

६७१४५

(िरिीर) :

श्री.सत्यर्ीत पाटील-सरुििर (शाहूिािी), श्री.चांद्रदीप नरिे

सन्माननीय सहिार मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्य िासनाच्या सहकार व पणन ववभागाची डॉ. पींिाबराव

े िमुख व्याि

सवलत योिना असन
ू या योिनेअींतगात ववकास सेवा सींस्था, ग्रामीण बँका,

राषरीयकृत बँका याींच्याकडून वपककिा घेणाऱया व त्याींची ्ततवषी ३० िन
ू पयांत
परतफेड करणाऱया िेतकऱयाींना ही व्याि सवलत

े ण्यात येते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, िासन तनणायानुसार १ लाखापयांतच्या पीक किाावरील वावषाक
१ ्क्का

राने व्याि सवलत शमळते, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, कोल्हापूर जिल््यातील करवीर, पन्हाळा, गगनबावडा, िाहूवाडी,
कागल, शिरोळ, गडदहींग्लि, राधानगरी व कोल्हापूर िहरामधून १० हिार ३०७
िेतकऱयाींचे ्स्ताव सन २०१३-१४ पासन
ू ्लींबीत असन
ू व्याि परताव्याची रुपये
२ को्ी ३३ लाख २४ हिार ४७१ रक्कम िासनाकडे थकीत आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(४) असल्यास, स र व्याि परताव्याची थकीत रक्कम िेतकऱयाींना तात्काळ
े णेबाबत िासनाने कोणती कायावाही केली वा करत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ?
श्री. सभ
ु ाष दे शमख
ु

(२) अींित: खरे आहे
डॉ पींिाबराव

(१) होय, हे खरे आहे
े िमुख व्याि सवलत येािनेंतगात पीक किााची तनधाारीत

मु तीत परतफेड करणाऱया िेतकऱयाींना रु. १.०० लाखापयात ३% व्याि सवलत
द ली िाते

(३) अींित: खरे आहे

सन २०१३-१४ या कालावधीत कोल्हापूर जिल््यातील पन्हाळा तालक
ु ा

वगळता सवा तालुक्यामधून या योिनेंतगात एकूण १८५७२६ इतक्या िेतकऱयाींचे

२५२२४५८७८/- इतक्या रकमेचे ्स्ताव राषरीयकृत बँका, ग्रामीण बँका, खािगी
बँका व कोल्हापूर जिल्हा मध्यवती सहकारी बँक शल., कोल्हापूर याींच्याकडून
्ा्त झाले. उपरोक्त सवा ्स्ताव मींिरू करुन ्ा्त तनधीतन
सभास
ू
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िेतकऱयाींना लाभ

े ण्यात आला आहे . पन्हाळा तालक्
ु यातील ्स्ताव ववहीत

मु तीत सा र झाले नाहीत. तथावप, स र २१००१ िेतकऱयाींचे रु. २७१६५७९४/-

इतक्या रकमेचे ्स्ताव ्ा्त करुन घेण्यात आले असन
ू ्ा्त अनु ानातून स र
िेतकऱयाींना ्ाधान्याने लाभ े ण्यात येत आहे .
(४)

पन्हाळा

तालुक्यातील

्लींबबत

्स्ताव

तसेच

सन

२०१४-१५

करीता

िेतकऱयाींना स र योिनेंतगात लाभ शमळणेसाठी जिल्हाचधकारी, कोल्हापरू आणण
सहकार आयुक्त व तनबींधक पुणे याींचेकडे जिल्हा उपतनबींधक कायाालयाने तनधी
मागणी ्स्ताव सा र केलेला आहे
िेतकऱयाींना लाभ े ण्यात येईल
(५) ्श्न उद््ावत नाही.

स र अनु ान ्ा्त होताच सभास

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

शासनाने वपिाांना १२ तास िीर् पुरिठा िरण्याचा घेतलेला ननणमय
(३३)

*

६५२९१

श्री.हनम
ां िोळस (माळशशरस), श्री.राहुल र्गताप (श्रीगोंदा),
ु त

श्री.िैभि वपचि (अिोले), श्री.जर्तेंद्र आव्हाि (मरा 
ांु ा िळिा), श्री.पाांिुरां ग बरोरा
(शहापूर),

श्री.अजर्त

पिार

(बारामती),

श्री.दत्तात्रय

भरणे

(इांदापूर),

श्री.राणार्गर्ीतशसांह पाटील (उस्त्मानाबाद), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.भास्त्िर
र्ाधि (गुहागर), श्री.मिरां द र्ाधि-पाटील (िाई), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरे गाि),

श्री.शामराि ऊफम बाळासाहे ब पाटील (िराि उत्तर), प्रा.विरें द्र र्गताप (धामणगाि
रे ल्िे),

श्री.विर्य

ििेट्टीिार

(रा म्हपरू ी),

श्री.अस्त्लम

शेख

(मालाि

पजश्चम),

िॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर), श्री.अशमन पटे ल
(मुांबादे िी), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्रीमती ननममला गावित (इगतपूरी),

श्री.िी.एस.अदहरे (साक्री), श्री.र्यांत पाटील (इस्त्लामपूर), श्री.सुरेश लाि (िर्मत),

श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.नरहरी णझरिाळ (ददांिोरी), िॉ.सतीश
(अण्णासाहे ब) पाटील (एरां िोल), श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), श्री.हसन मश्र
ु ीफ
(िागल),
श्री.प्रदीप

श्री.ददलीप

नाईि

(इचलिरां र्ी) :
काय :-

(१) राज्यात

िळसे-पाटील

(किनिट),

(आांबेगाि),

श्री.अननल

बाबर

(खानापूर),

श्री.राहुल मोटे (पराांिा), श्री.सुरेश हाळिणिर
सन्माननीय ऊर्ाम मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

पाण्याअभावी वपकाींचे नुकसान होवू नये म्हणन
ू १२ तास ववद्यत
ु

पुरवठा करण्याचा तनणाय िासनाने द नाींक ६/९/२०१६ रोिी वा त्या सुमारास
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घेऊनही ४० लाख कृषीपींपाींना द वासाचे बारा तास
आला

नसल्याचे

व

ववद्यत
ु परु वठा करण्यात

उक्त तनणायाची अींमलबिावणी होत नसल्याचे तन िानास

आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, स र तनणायाची अींमलबिावणी न करण्याची

कारणे काय आहे त,

(३) तसेच या तनणायाच्या अींमलबिावणीसाठी ६०० को्ीींच्या तनधीची आवश्यकता

असन
ू स र तनधी उपलब्ध करण्यासाठी िासन कोणत्या ्कारच्या उपाययोिना
करणार आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे

(२) ्श्न उद््ावत नाही.

(१) हे खरे नाही.

(३) महाववतरण कींपनीने द नाींक ८ स््ें बर ते १५ नोव्हें बर, २०१६ या कालावधीत

केलेल्या वाढीव वीि पुरवठयासाठी अीं ाजित रु. १२४४ को्ीची मागणी केली
असून

पुरवणी

मागणीद्वारे

िासनाच्या ववचाराधीन आहे .
(४) ्श्न उद््ावत नाही.

स र

तनधी

उपलब्ध

करणेबाबतचा

्स्ताव

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

र्ळगाि जर्ल््यात आधार िािामच्या नोंदणीसाठी राबविण्यात
आलेल्या विशेष मोदहमेत झालेला गैरव्यिहार

(३४)

*

६५१५०

श्री.अशमत विलासराि दे शमुख (लातरू शहर), श्री.सुननल प्रभू

(ददांिोशी), श्री.अतुल भातखळिर (िाांददिली पि
ू )म , श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल),

श्री.विलासराि र्गताप (र्त), श्री.सुभाष उफम पांडितशेठ पाटील (अशलबाग),
श्री.सांर्य पोतनीस (िशलना), श्री.अशमन पटे ल (मांब
ु ादे िी), श्री.विर्य ििेट्टीिार
(रा म्हपूरी),

प्रा.विरें द्र

र्गताप

(धामणगाि

रे ल्िे),

श्रीमती

ननममला

गावित

(इगतपूरी), श्री.अस्त्लम शेख (मालाि पजश्चम), श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर),

िॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.सुननल राऊत (विक्रोळी), श्री.सरदार ताराशसांह

(मुलुांि), श्री.शरददादा सोनािणे (र्ुन्नर), श्री.किसन िथोरे (मुरबाि), श्री.पाांिुरां ग
बरोरा (शहापरू ), श्री.जर्तेंद्र आव्हाि (मरा 
ांु ा िळिा), श्री.नरें द्र पिार (िल्याण

पजश्चम), श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्री.वििास िांु भारे (नागपूर मध्य),
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श्री.धैयश
म ील पाटील (पेण), श्री.सध
ु ािर िोहळे (नागपरू दक्षक्षण), श्री.िृष्ट्णा खोपिे
(नागपूर पि
ू )म , श्री.सुधािर दे शमुख (नागपूर पजश्चम), अॅि.गौतम चाबि
ु स्त्िार
(वपांपरी) :
काय :-

सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

(१) िळगाींव जिल््यात आधार काडााच्या नों णीसाठी राबववण्यात आलेल्या वविेष
मोदहमेतन
ू आश्रमिाळाींमध्ये हिेरी प्ावर बोगस ववद्यार्थयाांची सींख्या

ाखवन
ू

मोठ्या ्माणात िासनाच्या तनधीत गैरव्यवहार करण्यात आला असल्याचे
माहे ऑगस््, २०१६ मध्ये वा त्या
काय,
(२)

रम्यान तन िानास आले आहे , हे खरे आहे

असल्यास, िळगाींव जिल्हयातील तनवासी आश्रमिाळाींच्या हिेरीप्ावर

असलेल्या २५ हिार ९२२ ववद्यार्थयाांपक
ै ी सुमारे ८ हिार १७७ ववद्यार्थयाांचे फक्त
काग ोपत्री

अजस्तत्व असन
ू

यापैकी

अनेकिण

मध्य् े ि

वा

िेिारच्या

जिल््यातील रदहवािी असल्याचे तन िानास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, ्ाथशमक सवेक्षणामध्ये सरकारी अनु ान ्ा्त ५५९ िाळाींमधील
३० ते ४० ्क्के ववद्याथी बोगस

ाखवून िासनाचे सम
ु ारे ६८ को्ी रुपयाींचे

नुकसान करण्यात आले असून स र ्करणाची िासनाने सखोल चौकिी केली
आहे काय,
(४)

असल्यास, चौकिीमध्ये

ोषी आढळलेल्या सींबींचधताींवर िासनाने कोणती

कारवाई केली वा करणार आहे तसेच बोगस ववद्याथी
रक्कम िासन किी वसूल करणार आहे ?
श्री. विष्ट्णु सिरा

(१), (२), (३) व (४)

ाखवन
ू नक
ु सान झालेली

जिल्हाचधकारी, िळगाव याींनी सवा

आश्रमिाळाींतील ववद्यार्थयाांचे आधारकाडा काढणेसाठी द नाींक १३/८/२०१६ ते

१७/८/२०१६ या कालावधीत सवा आश्रमिाळाींवर आधारकाडा कॅम्प सरु
ु करण्यात

आले. काही ववद्यार्थयाांचे आधारकाडा १५ ऑगस््, २०१६ रोिीच्या पालकसभेत
मुख्याध्यापकाींकडे िमा केले, त्यावेळी आधारकाडा न काढलेल्या ववद्यार्थयाांची
सींख्या ३५१८ एवढी तन िानास आली.

काही ववद्यार्थयाांचे आधारकाडा काढण्यात न आल्याने जिल्हाचधकारी, िळगाव
याींनी आधारकाडा तपासणीसाठी पथक तनमााण करुन द नाींक २५/८/२०१६ रोिी

तपासणी मोहीम राबवन
ू त्याचा अहवाल सा र केला. स र तपासणीमध्ये ५०
आश्रमिाळे त ८१७७ ववद्याथी गैरहिर आढळून आले आहे त.
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या सीं भाात सींस्थाचालकाींकडून खल
ु ासा मागववण्यात आला आहे . स र

खल
ु ाश्यामध्ये िाळाींनी सणामुळे ववद्याथी गैरहिर असल्याचे द लेले कारण
लक्षात घेवन
ू धुळे ्कल्प कायाालयातील वविेष पथकामाफात िाळाींची अचानक
तपासणी सरु
ु केलेली आहे . स र तपासणी अींती आलेल्या तनषकषाानुसार पढ
ु ील
उचचत कायावाही करण्यात येणार आहे .

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

राज्यातील आददिासी आश्रमशाळा आणण िसनतगह
ृ ाांमध्ये
ननिृष्ट्ट दर्ामच्या गाद्याांचा परु िठा होत असल्याबाबत

(३५)

*

६५२८०

अॅि.आशशष शेलार (िाांद्रे पजश्चम), श्रीमती मननषा चौधरी

(ददहसर), श्री.सांर्य िेळिर (ठाणे), श्री.अतल
भातखळिर (िाांददिली पि
ु
ू )म ,
श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल) :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री पढ
ु ील

(१) आद वासी ववकास ववभागाचे तत्कालीन आयुक्त याींनी द नाींक १५ फेब्रव
ु ारी,

२०१४ रोिी राज्यातील आद वासी आश्रमिाळा आणण वसततगह
ृ ाींसाठी ३४ हिार
४३३ गाद्याींच्या खरे ीचा आ े ि काढून त्यानुसार आश्रमिाळाींसाठी १५ हिार ३०४

व वसततगह
ृ ाींसाठी १९ हिार १२९ कार्थयाच्या गाद्याींची खरे ी शिवा इीं्रनॅिनल
या उनाव, उत्तर ् े ि येथील कींपनीकडून रुपये ८ को्ी ५ लाख एवढ्या
क्रकीं मतीला करण्यात आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, एका गा ीसाठी २ हिार ३३९ रुपये मोिल्याचे काग पत्रात नमु
आहे , परीं तु या गाद्या अत्यींत तनकृष्
आणण

िााच्या असल्याने त्यातन
ू धातच
ू े तुकडे

गड बाहे र पडत असल्याची वसततगह
ृ ातील ववद्यार्थयाांनी तक्रार केली

असल्याचे द . ११ ऑगस््, २०१६ रोिी वा त्यासुमारास तन िानास आले आहे , हे
ही खरे आहे काय

(३) असल्यास, या्करणी गैरव्यवहार झाला असन
ू याची चौकिी करण्यात आली
आहे काय,

(४) असल्यास, चौकिीत काय आढळून आले तसेच

ोषी आढळणा-याींवर कोणती

कारवाई करण्यात आली आहे , नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. विष्ट्णु सिरा

(१), (२) व (३) िासनाच्या तत्काशलन ्चशलत खरे ी

धोरणानूसार कायावाही करून केंद्र िासनाच्या
ववकास,

नाशिक

याींच्या

स्तरावरून

र करारानस
ु ार आयुक्त, आद वासी

िासकीय

आश्रमिाळा

व

िासकीय

वसतीगह
ृ ाींना एकूण ३४४३३ नग गाद्याींचा पुरवठा करण्याबाबत पुरवठा आ े ि
शिवा इीं्रनॅिनल, उनाव या पुरवठा ारास
परु वठा आ े िात नमु
केला आहे .

पुरवठा

गाद्याींचा

सवा आश्रमिाळा व वसतीगह
ु ा
ृ ाींना गाद्याींचा परु वठा पण

करण्यात

पुरवठा

े ण्यात आला होता. स र पुरवठा ाराने

आलेल्या

केलेल्या

गाद्याीं

कोणत्याही

ववद्यार्थयाांची तक्रार ्ा्त झालेली नाही.
(४) ्श्न उद््ावत नाही.

तनकृष्

िााच्या

आश्रमिाळे तील

व

असल्याबाबत

वसतीगह
ृ ातील

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

सालेिसा (जर्.गोंददया) येथील आददिासी भागात िृवष उत्पन्न
बार्ार सशमती स्त्थापन िरण्याबाबत

(३६)

*

७०२६५

श्री.सांर्य पुराम (आमगाि) :

सन्माननीय पणन मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) सालेकसा (जि. गोंद या) येथील आद वासी भागात कृवष उत्पन्न बािार

सशमती स्थापन करण्याबाबत स्थातनक लोक्तततनधीींनी मा.मींत्री सहकार, पणन

व वस्त्रोद्योग याींना द नाींक १० स््ें बर, २०१६ रोिी वा त्यासम
ु ारास लेखी
तनवे न द ले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त तनवे नावार िासनाने काय कायावाही केली वा करण्यात येत
आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सभ
ु ाष दे शमख
ु

(१) होय,

(२) व (३) सालेकसा जि.गोंद या येथे कृषी उत्पन्न बािार सशमती स्थापन
करण्याच्या मागणीबाबत कायावाही सरु
ु आहे .

-----------------
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राज्यात यांत्रमाग ि हातमाग व्यािसानयिाांच्या सत
ु ि त्यािरील
प्रकक्रयेिर आिारला र्ाणारा अधधभार माफ िरण्याबाबत

(३७)

*

६५७०५

श्री.अबू आर्मी (मानखद
ू म शशिार्ीनगर) :

सन्माननीय

िस्त्त्रोद्योग मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) राज्यातील वविेषतः यींत्रमाग व हातमाग व्यावसातयकाींच्या सत
ु व त्यावरील
्क्रक्रया ्करणी िो अचधभार लावला िातो तो सींपूणत
ा ः क्षमावपत करावा अिी

मागणी राज्यातील हातमाग/यींत्रमाग व्यावसातयकाींनी मा. मख्
ु यमींत्री, मा. मींत्री

(वस्त्रोद्योग) तसेच सींबचीं धत जिल््याचे जिल्हाचधकारी तथा ववभागीय महसूल
आयुक्त, (कोकण, नाशिक, पुणे, नागपूर), तत्सम अचधकाऱयाींकडे माहे िुल,ै
२०१६ मध्ये वा त्या

रम्यान

लेखी तनवे नाद्वारे

केली आहे , हे खरे आहे

(२) असल्यास, ्श्नोक्त बाब (१) च्या अनष
ु ींगाने

िन्तततनधी व िागत
ृ

काय,

नागररकाींच्या

हातमाग/यींत्रमाग

सींघ्नेने

स र

बाब

वेळोवेळी

वस्त्रोद्योग ववभागाच्या तन िानास आणली आहे , हे ही खरे आहे काय,

सींबचीं धत

(३) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीअींती काय
तनषपन्न झाले व त्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आह,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.

सुभाष

दे शमुख

(१)

हे

खरे

नाही,

परीं तु

यींत्रमाग

व

हातमाग

व्यावसातयकाींच्या सत
ु व त्यावरील ्क्रक्रया ्करणी कोणताही अचधभार लावला
िात नाही.

(२), (३) व (४) ्श्न उद््ावत नाही.

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

िोल्हापूरसह साांगली जर्ल्हयातील महावितरणाच्या अननयशमत
िारभारामळ
ु े २६८ र्णाांचा झालेला मत्ृ यू

(३८)

*

६६४५२

श्री.उल्हास पाटील (शशरोळ) :

सन्माननीय ऊर्ाम मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) महाववतरणाच्या अतनयशमत कारभारामुळे कोल्हापूरसह साींगली जिल्हयातील
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२६८ िणाींना िीव गमवावा लागला तर २१३ िणाींना कायमचे अपींगत्व आल्याची
बाब माहे िुल,ै २०१६ मध्ये वा त्या
काय,

रम्यान तन िानास आली, हे खरे आहे

(२) असल्यास, अपघाताचे वाढते ्माण लक्षात घेऊन जिल्हयातील गींिलेले

खाींब, तारा, शसमें्चे पोल, फ्युि पे्या, केबलच्या डागडुिी या कामाकररता

कोल्हापरू च्या महाववतरण कायाालयाने मींब
ु ई महाववतरण कायाालयाकडे सम
ु ारे ९५
को्ीींचा ्स्ताव व जिल्हा तनयोिन मींडळाकडे सुमारे १३ को्ीचा ्स्ताव सा र
केला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, स रच्या ्स्तावाबाबत िासनाने तनणाय घेतला आहे काय,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त व याबाबतची सद्य:जस्थती काय
आहे ?

श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे

(१)

मख्
तनरीक्षकाींच्या अहवालानस
ु य ववद्यत
ु
ु ार

एव्ल, २०११ ते िल
ु ,ै २०१६ या कालावधीत

कोल्हापूर व साींगली जिल््यामध्ये

एकूण २५९ ्ाणाींततक व ३१७ अ्ाणाींततक ववद्यत
ु अपघात झाले आहे त.
(२)

यु

एन्ड

एम

योिने

अींतगात

महाववतरणतफे

कोल्हापूर

व

साींगली

जिल््याकररता रु.१९.१० को्ी मींिूर झाले असून तनवव ा ्क्रक्रया पुणा झाली
आहे . कोल्हापूर जिल््याकररता रु. १३ को्ीच्या ्स्तावास जिल्हा तनयोिन

मींडळाकडून मींिुरी अ्ा्त आहे . तथावप, साींगली जिल््याकररता रु. ८२.९९

लाखाच्या ्स्तावास जिल्हा तनयोिन सशमतीकडून स््ें बर, २०१६ मध्ये मान्यता
शमळालेली आहे . जिल्हा तनयोिन व ववकास सशमतीकडून ्ा्त झालेल्या
तरतु ीपो्ी िुलै मदहन्यामध्ये महाववतरणतफे तनवव ा काढण्यात आल्या असन
ू
स र कामाचे कायाा े ि स््ें बर, २०१६ मध्ये
(३) व (४) ्श्न उद््ावत नाही.

े ण्यात आले आहे त.

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

राज्यातील अपांगाांना अपांगत्ि प्रमाणपत्र शमळण्यास होत असलेल्या विलांबाबाबत
(३९)

*

६६३०७

श्री.सांर्य पोतनीस (िशलना), श्री.सदा सरिणिर (मादहम) :

सन्माननीय सािमर्ननि आरोग्य आणण िुटुांब िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील सम
ु ारे २९ लाख अपींगाींना अपींगत्व ्माणपत्र शमळण्यास ववलींब
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होत असल्याचे नक
ु तेच माहे स््ें बर, २०१६ मध्ये वा त्या
आले आहे , हे खरे आहे काय,

रम्यान तन िानास

(२) असल्यास, यासीं भाात मा.मुख्यमींत्रयाींनी समािकल्याण ववभागाला अपींगत्व
्माणपत्र तात्काळ

े ण्याबाबतचे आ े ि तनगाशमत केले असतानाही सींबचीं धत

खात्याच्या अचधका-याींकडून िाणीवपूवक
ा
आहे काय,

ल
ा करण्यात येत आहे , हे ही खरे
ू क्ष

(३) असल्यास, यासीं भाात िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात काय
आढळून आले,

(४) तद्नुसार अपींगाींना तात्काळ अपींगत्व ्माणपत्र ववतररत करण्याबाबत िासन
स्तरावर काय कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
िॉ. दीपि सािांत

(१) व (२) नाही.

राज्यात सींगणीकृत ्णालीव् ारे द .३ डडसेंबर, २०१२ ते द . १ डडसेंबर,

२०१६ या कालावधीत एकूण ४,६५,९०५ इतके अपींगत्व ्माणपत्रासाठी अिा ्ा्त
झालेले असन
ू त्यापैकी ३,५१,४९१ इतके अपींगत्व ्माणपत्र तनगाशमत करण्यात
आलेले आहे त.

(३) ्श्न उद््ावत नाही.

(४) राज्यात द .३ डडसेंबर, २०१२ पासून अपींग ्माणपत्र सींगणकीय ्णालीव् ारा
े ण्यास सुरुवात झाली. सद्य:जस्थतीत राज्यात २५ जिल्हा रुग्णालये, ३ सामान्य

रुग्णालये,

१६

िासकीय

वैद्यकीय

महाववद्यालय

व

रुग्णालये,

तसेच

३

उपजिल्हा रुग्णालये, २ ग्राशमण रुग्णालये, एक अजस्थव्यींग रुग्णालय, १ अली

यावर िींग रुग्णालय व हािी अली रुग्णालय मुींबई अिा ५२ सींस्थेतन
ू अपींगाींना
अपींगत्वाचे ्माणपत्र े ण्यात येतात.
(सवा)

राज्यातील सवा जिल्हा िल्य चचक्रकत्सक व उपसींचालक आरोग्य सेवा

अपींगाींना तातडीने

राबववण्याबाबत
े ण्याबाबत

तसेच

आरोग्य

आलेल्या आहे त.

अपींग

सेवा

(५) ्श्न उद््ावत नाही.

्माणपत्र तनगाशमत
रुग्णाींना

योग्य

करण्याबाबत,

त्या

सींचालनालयस्तरावरुन

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

सुववधा

वेळोवेळी

वविेष

मोदहम

सच
ु ना

े ण्यात

उपलब्ध

करुन
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राज्यातील साखर उद्योगाच्या एि हर्ार िोटी िर्ामचे पन
ु गमठन िरणेबाबत
(४०)

*

६६९६२

श्री.पर्थ
ृ िीरार् चव्हाण (िराि दक्षक्षण), श्री.अशमन पटे ल

(मुांबादे िी), श्री.अस्त्लम शेख (मालाि पजश्चम), श्री.िुणाल पाटील (धळ
ु े ग्रामीण),
श्री.सांग्राम थोपटे

(भोर),

िॉ.सांतोष

टारफे

(िळमनुरी),

(रा म्हपरू ी), श्रीमती ननममला गावित (इगतपरू ी) :
पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

श्री.विर्य

ििेट्टीिार

सन्माननीय सहिार मांत्री

(१) राज्यातील साखर उद्योग मोठ्या आचथाक सींक्ात असून या उद्योगाला
सावरण्यासाठी केंद्र आणण राज्य सरकारने एक हिार को्ी किााचे पन
ु गाठन
करावे अिी मागणी राज्य सहकारी साखर सींघाने राज्य सरकारकडे केल्याचे माहे
ऑगस््, २०१६ मध्ये वा त्या

रम्यान तन िानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, राज्यातील साखर उद्योग आचथाक सींक्ातून बाहे र काढण्यासाठी

एक हिार को्ी किााचे पन
ु गाठण करण्याबाबत काय कायावाही केली वा करण्यात
येत आहे ,

(३) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहे त ?
श्री. सभ
ु ाष दे शमख
ु

(१) होय.

(२) व (३) मा.मींत्री सशमतीच्या द .०३.१०.२०१६ रोिीच्या बैठकीमध्ये झालेल्या
चचेच्या अनष
ु ींगाने साखर सींघाने किााचे पुनगाठन करण्याबाबतचा ्स्ताव
िासनास सा र करण्याबाबत कळववण्यात आले आहे . स र ्स्ताव अ्ा्त आहे .
-----------------

पाळा (ता.खामगाांि, जर्.बुलढाणा) येथील स्त्ि.ननांबार्ी िोिरे आददिासी
आश्रमशाळे त अल्पियीन मुलीांिर झालेला अत्याचार

(४१)

*

७१९७१

श्री.पांिर् भुर्बळ (नाांदगाि), अॅि.िे.सी.पाििी (अक्िलिुिा),

अॅि.यशोमती ठािूर (नतिसा), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे िी), श्री.अस्त्लम शेख
(मालाि पजश्चम), श्री.अशोि पाटील (भाांिूप पजश्चम), श्री.सुननल िेदार (सािनेर),

श्री.विर्य ििेट्टीिार (रा म्हपरू ी), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.गणपतराि दे शमख
ु
(साांगोले) :

करतील काय :-

सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा

(१) खामगाींव (जि.बुलढाणा) तालुक्यातील पाळा येथील स्व.तनींबािी कोकरे

आद वासी आश्रमिाळे त अल्पवयीन मल
ु ीींवर सामुदहक अत्याचार करुन लैचगींक
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िोषण केल्याची घ्ना द नाींक २ नोव्हें बर, २०१६ रोिी वा त्यासम
ु ारास
तन िानास आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, स र आश्रमिाळे तील सुमारे २० ते २५ मुलीींवर या िाळे तील
शिपाई आणण कमाचाऱयाींनीच अिा्कारचे अत्याचार केल्याचे तन िानास आले
असून या ्करणी १२ िणाींना अ्क करण्यात आली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, राज्यातील िासकीय तसेच खािगी आश्रमिाळे तील सवाच
मुलीींच्या

सुरक्षक्षततेवर

अत्याचारग्रस्त

या

वपडीत

घ्नेमुळे

ववद्याथीनीस

नसल्याचे कारण साींगन
ू

्श्नचचन्ह

आरोग्य

तनमााण

तपासणीकररता

झाले

असन
ू

स्त्रीरोगतज्ञ

ोन द वस ता्कळत ठे वण्यात आले, हे ही खरे आहे

काय,

(४) असल्यास, िासन या ्करणी चौकिी करणार आहे काय, त्यानुसार स रील
्करणातील आरोपीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) तसेच राज्यातील सवाच आश्रमिाळाींची या ्करणी तपासणी करण्यात येऊन
त्यात

ोषी आढळणाऱया आश्रमिाळाींची मान्यता रद्द करण्याबाबत िासनाने

कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विष्ट्णु सिरा

(१) होय, हे खरे आहे .

(२) हे अींित: खरे आहे . स र िाळे तील २० ते २५ मुलीींवर िाळे तील शिपाई व

इतर कमाचारी याींनी अत्याचार केला, ही बाब सत्य नसन
ू पोलीस अहवालानुसार
तीन मल
ु ी वपडीत आहे त.

स र ्करणी मख्
ु य आरोपी इत्तशु सींग काळूशसींग पवार

यासह अन्य ९ शिक्षक व शिक्षकेत्तर कमाचारी याींच्याववरुध्
करण्यात आला आहे .
कमाचारी आहे त.

त्यापैकी आठ स्थायी व

तसेच सींस्थेच्या ८ प ाचधकाऱयाींना

घेण्यात आले आहे .
(३) हे खरे नाही.

ाखल

ोन रोिीं ारी तत्वावरील

े णखल चौकिीसाठी ताब्यात

पोलीस स््े िन दहवरखेड येथे द नाींक ३.१०.२०१६ रोिी

वािता गन्
ु ्याींची नों

गुन्हा

सायींकाळी

१८.३७

झाल्यानींतर लगेच वपडीत मुलीस व ततचे नातेवाईकाींसह

मदहला सहायक पोलीस तनररक्षक याींनी वैद्यक्रकय तपासणी कररता सामान्य

रुग्णालय, खामगाींव येथे नेले असता, ततथे मदहला अचधकारी नसल्याने, स र

मल
ु ीस तपासणी करणेकररता जिल्हा रुग्णालय, अकोला येथे पाठववले, वैद्यक्रकय
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तपासणी पण
ू ा करुन वपडीत मल
ु ीस द नाींक ४.११.२०१६ रोिी
आणण्यात आले आहे .

खामगाींव येथे परत

वपडीत मुलीची वैद्यक्रकय तपासणी २४ तासाच्या आत

करण्यात आली आहे .

(४) स र ्करणी मुख्य आरोपी इत्तशु सींग काळूशसींग पवार वय २३ वषा यासह
असे एकूण १० शिक्षक/शिक्षकेतर कमाचारी याींचेववरुध्

गुन्हा

ाखल करण्यात

आलेला आहे . ्कल्प अचधकारी, अकोला याींनी शिक्षक/शिक्षकेत्तर कमाचारी असे

१२ कमाचा-याींना आ े ि क्र.७१२३, द नाींक ५.११.२०१६ अन्वये तनलींबबत केले आहे .

तसेच ्कल्प कायाालयातील सहाय्यक ्कल्प अचधकारी (शिक्षण) व कनजषठ

शिक्षण ववस्तार अचधकारी याींना द नाींक ५.११.२०१६ च्या आ े िानुसार तनलींबबत
केलेले आहे .

(५) िासन पररपत्रक द नाींक ५.११.२०१६ अन्वये ववभागातील सवा आश्रमिाळा

जिल्हाचधकारी याींचे माफात मदहला अचधका-याींचे तपासणी पथक अनु ातनत
आश्रमिाळा

व

िासकीय

आश्रमिाळे ची

तपासणी

करण्यात

आली

आहे .

जिल्हाचधकारी याींचेकडून अहवाल ्ा्त करुन घेवन
ू त्यानुसार पढ
ु ील कायावाही
करण्यात येणार

आहे . स र ्करणी आयक
ु त, आद वासी ववकास, नाशिक

याींच्या द नाींक ५.११.२०१६ अन्वये अनु ातनत आश्रमिाळा, पाळा या िाळे ची
मान्यता रद्द करण्यात आलेली आहे .
(६) ्श्न उद््ावत नाही.

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

राज्यात शेतातील ऊस िाहति
ू दाराांना मि
ु ादमाने फसविल्याबाबत
(४२)

*

६७६१३

िॉ.पतांगराि िदम (पलस
ू ििेगाि), श्री.राधािृष्ट्ण विखे-पाटील

(शशिी), श्री.अशमन पटे ल (मब
ांु ादे िी) :
खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय सहिार मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

(१) राज्यातील कोल्हापरू , साींगली, सातारा, सोलापरू , पण
ु े या जिल््यातील
िेतकऱयाींच्या िेतातील ऊस
रॅ क््रच्या

मालकाींची

साखर कारखान्याकडे वाहून नेणाऱया ८७७ रक व
कारखान्याींच्या मुका माने सम
ु ारे ५० को्ी रूपयाींची

फसवणक
केल्याची बाब द नाींक २० िून, २०१६ रोिी वा त्या सुमारास
ू
तन िानास आली, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, ऊस

तोडणी

मक
ु ा म व

वाहतक
ू ार

याींच्यातील क्रकचक्

स्वरूपातील बेकाय े िीर आणण मुद्राींक अचधतनयमातील करारपत्र, िपथपत्र अथवा

नो्ीस व धना े ि हे एक वषाानत
ीं र कालबा्य ठरववण्यात आल्याने ऊस
वाहतूक ाराींची मोठ्या ्माणावर फसवणक
झाल्याने ते आचथाक अडचणीत
ू
सापडले आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत ऊस वाहतक
रक-रॅ क््र मालक सींघाने मा.मख्
ू
ु यमींत्री
याींचेकडे द नाींक १० ऑगस््, २०१५ रोिी मा.सहकार मींत्री याींचेकडे द नाींक २०
ऑगस््, २०१५ रोिी मा.ववरोधी पक्षनेता, ववधानसभा याींनी मा.सहकार मींत्री
याींचेकडे द नाींक २० िन
ू , २०१६ रोिी वा त्या
आहे काय,

रम्यान तक्रार केली आहे , हे खरे

(४) असल्यास, या्करणी िासनाने चौकिी केली आहे काय,

(५) असल्यास, चौकिीत काय आढळून आले व त्यानस
ु ार ऊस वाहतक
ू ाराींना
फसववणाऱया मक
ु ा माींवर काय कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहे त ?
श्री. सभ
ु ाष दे शमख
ु

(१) होय.

(२) अिा स्वरुपाची तक्रार ऊस वाहतूक ार सींघ्नेकडून ्ा्त झाली आहे .

(३) होय. ऊस वाहतूक रक व रॅ क््रच्या मालक सींघाने मा. मुख्यमींत्री याींचेकडे
द .१७.११.२०१५ रोिी व मा.श्री. राधाकृषण ववखे -पा्ील, ववरोधी पक्षनेता याींनी
मा. मींत्री (सहकार) याींचेकडे द .२८.०६.२०१६ रोिी तक्रार केली आहे .

(४) व (५) अिाच ्कारच्या तक्रारीच्या अनष
ु ींगाने यापव
ु ी साखर सींघाने साखर

कारखाना, ऊस वाहन धारक व ऊस तोडणी मुका म याींच्यामध्ये बत्रस्तरीय करार
करण्याची कायावाही सवा सहकारी व खािगी कारखान्याींच्या स्तरावर करावी, असे

अशभ्ाय द नाींक २३.०३.२०१४ रोिी द ले आहे त.त्यानुसार साखर आयुक्त, पुणे

याींनी सवा कारखान्याींना कायावाही करण्याच्या सूचना द .०२.११.२०१६ च्या
पत्रान्वये द ल्या आहे त.स र कायावाहीमळ
ु े कामाची व यींत्रणेची हमी शमळे ल व

ऊस वाहतूक रक- रॅ क््र मालक याींचे तोडणी मुका माकडून होत असलेल्या
फसवणक
ू ीवर तनयींत्रण राहील.
(६) ्श्न उद््ावत नाही.

-----------------
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मौर्े हलिणी (ता.चांदगि, जर्.िोल्हापरू ) येथील एमआयिीसीसाठी सांपादीत
िेलेल्या शेति-याांना सांपादीत र्शमनीऐिर्ी बदली र्शमनी दे ण्याबाबत

(४३)

*

७११३२

श्रीमती सांध्यादे िी दे साई-िुपेिर (चांदगि) :

सन्माननीय

उद्योग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

मौिे

हलकणी

(ता.चीं गड,

जि.कोल्हापरू )

येथील

िेतक-याींच्या

एमआयडीसीसाठी सींपाद त केलेल्या िेतक-याींना सींपाद त िशमनी ऐविी ब ली
िशमन

े ण्याची मागणी चीं गडचे लोक्तततनधी याींनी मा.उद्योग मींत्री याींचेकडे

द नाींक २७ िुल,ै २०१६ रोिी वा त्यासुमारास अनेक वेळा करुनही ब ली िशमनी
े ण्यात आल्या नाहीत, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, त्याींची कारणे काय,

(३) तसेच हलकणी एमआयडीसीसाठी सींपाद त केलेल्या िेतक-याींना सींपाद त
िशमनी ऐविी
आहे ,

स
ु -या िशमनी

े णेबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुभाष दे साई
केलेल्या

(१), (२) व (३) चीं गड येथील लोक्तततनधी याींनी सा र

तनवे नाच्या

अनष
ु ींगाने

महाराषर

औद्योचगक

ववकास

महामींडळास

द .२४/०८/२०१६ रोिी तपासन
ू अहवाल सा र करण्याबाबत कळववण्यात आले

आहे . तथावप महामींडळाकडून अद्यापपयांत अहवाल ्ा्त झालेला नाही तरी
महामींडळाकडून अहवाल ्ा्त होताच पढ
ु ील उचचत कायावाही करण्यात येईल.
(४) ्श्न उद््ावत नाही.

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

पन्हाळर्े ते मुांबिे (ता.खेि, जर्.रत्नाधगरी) पररसरातील
अिैध मद्यव्यिसाय बांद िरण्याबाबत

(४४)

*

७०९६२

श्री.सांर्य िदम (दापोली) :

सन्माननीय राज्य उत्पादन

शुल्ि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) पन्हाळिे ते मुींबके (ता.खेड, जि.रत्नाचगरी) पररसरातील सुमारे ११ गावाींतील
िेकडो ग्रामस्थाींनी द नाींक २४ ऑगस््, २०१६ रोिी वा त्या सुमारास उत्पा न
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िल्
ु क ववभाग व पोलीस अचधकाऱयाींची भे् घेऊन या पररसरात सरु
ु असलेले
अवैध मद्यव्यवसाय तात्काळ बीं

करण्याची मागणी केली आहे , हे खरे आहे

काय,

(२) असल्यास, तालुक्यातील खाडीपट्टी भागातील या अवैध मद्यव्यवसायाकडे
स्थातनक अचधकारी

ल
ा
करत असल्याचा आरोप ग्रामस्थाींनी केला असून
ु क्ष

मागील अनेक वषाांपासन
ू

ारुची अवैध ववक्री सरु
ु आहे , हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त मागणीच्या अनुषग
ीं ाने िासनाने सींबचधतावर कोणती
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे

(१) होय.

(२) व (३) अींित: खरे आहे . तथावप, पन्हाळिे ते मुींबके पररसरातील

ारुधीं े बीं

करण्यासाठी बहुिन कायाकारी मींडळ, खेड याींनी तनरीक्षक, राज्य उत्पा न िल्
ु क,
खेड या कायाालयास द .२४.८.२०१६ रोिी द लेल्या लेखी तनवे नाच्या अनष
ु ींगाने

तनरीक्षक, राज्य उत्पा न िल्
ु क, खेड याींनी मौ.रािवे, क मवाडी, ता.खेड येथे
द .१६.११.२०१६ रोिी तर मौ. मळ
ु गाींव
रोिी केलेल्या कारवाईमध्ये
नों ववले आहे त. या

े ऊळवाडी, ता. खेड येथे द .१८.११.२०१६

२ इसमाना मद्द
ु ेमालासह अ्क केली असून गन्
ु हे

ोन्ही गुन््यात एकूण रु.७२९२/- इतक्या क्रकींमतीचा मद्द
ु ेमाल

ि्त करण्यात आला आहे .
(४) ्श्न उद््ावत नाही.

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

र्व्हार, मोखािा, विक्रमगि, िािा (जर्. पालघर) या तालक्
ु यातील
३० शासिीय शाळे त फलाहार बांद िरण्यात आल्याबाबत

(४५)

*

पांडितशेठ

७१२४१
पाटील

श्री.प्रताप सरनाईि (ओिळा माजर्ििा), श्री.सभ
ु ाष उफम
(अशलबाग),

श्री.िैभि

नाईि

(िुिाळ) :

आददिासी वििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय

(१) आद वासी ववकास ्कल्प कायाालय, िव्हार याींच्या अींतगात असलेल्या

िव्हार, मोखाडा, ववक्रमगड, वाडा या तालक्
ु यातील ३० िासकीय िाळे त तनवासी
शिक्षण घेत असलेल्या १७,५५३ ववद्यार्थयाांना

े ण्यात येत असलेल्या सफरचीं ,
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केळीचा फलाहार आद वासी ववकास आयुक्त, ठाणे याींच्या आ े िाने अचानक बीं

केल्याचे द नाींक १० ऑक््ोबर, २०१६ रोिी वा त्यासुमारास तन िानास आले आहे
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, आद वासी ववद्यार्थयाांना

े ण्यात येत असलेला फलाहार बीं

करण्याची कारणे काय आहे त व यासाठी पयाायी कोणती व्यवस्था केली आहे ,

(३) तसेच अद्यापही ववद्यार्थयाांचा सकाळच्या सकस आहारासीं भाात कोणतीच

कायावाही केली नसल्यास, होणाऱया ववलींबाची कारणे काय आहे त व याबाबतची
सद्य:जस्थती काय आहे ?
श्री. विष्ट्णु सिरा
अपर

आयक्
ु त

(१) हे खरे नाही

आद वासी

ववकास,

आश्रमिाळाींतील ववद्यार्थयाांचा फलाहार बीं
ववकास, ठाणे याींनी कोणतेही
आहे .

ठाणे

याींच्या

अचधनस्त

िासक्रकय

करण्याबाबत अपर आयुक्त आद वासी

आ े ि द लेले नसन
ू फलाहार पुरवठा सुरशळत सरु
ु

(२) व (३) ्श्न उद््ावत नाही.

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

पनिेल येथे उत्पादन शल्
ु ि विभागाच्या अधधिा-याांनी
छापा टािून मद्यसाठा र््त िेल्याबाबत

(४६)

*

६६७२६

श्री.भरतशेठ गोगािले (महाि) :

सन्माननीय राज्य उत्पादन

शुल्ि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) पनवेल येथे उत्पा न िल्
ु क ववभागाच्या अचधका-याींनी छापा ्ाकून िवळपास
२ को्ीचा मद्यसाठा द नाींक १९ ऑगस््, २०१६ रोिी वा त्या सम
ु ारास ि्त
केला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उत्पा न िल्
ु क ववभागाच्या अचधका-याींनी केलेली सवाात मोठी
कारवाई असन
ू यातील मुख्य आरोपीना अ्क करण्यात आली आहे काय,

(३) असल्यास, स रहू वव े िी ारु कुठे नेण्यात येत होती याबाबत िासनाने
चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय आढळून आले
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे

(१) अींित: हे खरे आहे .

परीं तु स र मद्
ु येमालाची एकूण क्रकींमत रु. १ को्ी ५ लाख ७३ हिार

इतकी आहे .

(२) स र ्करणी तपास सरु
ु असन
ू स र कारवाई ही मोठया कारवाईपैकी आहे .
या ्करणी चौकिी करुन आरोपी ववरुध्

गु.र.क्र.२४५/२०१६ द .१८.०८.२०१६ रोिी

नों ववला आहे . स र गन्
ु हयात अद्यापपयांत
आलेली आहे . गन्
ु हयाचा तपास सुरु आहे .

ोन इसमाींना अ्क करण्यात

(३) व (४) स र गन्
ु हयाच्या तपासात आरोपीींनी स र मद्य हे गोवा राज्यातन
ू

्ा्त केले असन
ू ते मद्य गुिरात व रािस्थान येथे नेत असल्याचे आढळून
आले आहे . स र ्करणी पढ
ु ील तपास सरु
ु आहे .
----------------पेिगाि (ता.श्रीगोंदे , जर्. अहमदनगर) हद्दीतील शांिरनगर ते अर्नर्
ू
येथील महावितरणाच्या सादहत्याांची चोरी झाल्याबाबत

(४७)

*

६६८१५

श्री.विर्य औटी (पारनेर) :

सन्माननीय ऊर्ाम मांत्री पुढील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) श्रीगों े (जि.अहम नगर) तालक्
ु यातील पेडगाव हद्दीतील िींकरनगर ते अिनूि
येथील महाववतरणाच्या ११ के. व्ही. अिनि
ू लाईनच्या ३२ खाींबाींची डमी लाईन,
वीि वाहक तारा व इतर अिा ९ लाख १७ हिार सादहत्याींची चोरी झाल्याची
तक्रार सहाय्यक अशभयींता याींनी सींबींचधत पोलीस स््े िनात द ल्याची मादहती
द नाींक ४ स््ें बर, २०१६ रोिी वा त्या सुमारास तन िानास आली, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय व त्यात काय
तनषपन्न झाले आहे ,
(३) तसेच

ोषीींववरुध्

िासनाने कोणती कारवाई केली वा येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे
तथावप,

(१) हे खरे आहे .

चोरी

झालेल्या

सादहत्याची

रु.१,१७,०००/- इतकी आहे .

क्रकींमत

घसारा

विा

करुन

(२) व (३) स र ्करणी श्रीगों ा पोलीस स््े िनमध्ये द .३०.८.२०१६ रोिी
गु.र.क्र.५४४/२०१६ अन्वये गन्
ु हा नों ववण्यात आला असून पोलीस तपास सरु
ु
आहे .

(४) ्श्न उद््ावत नाही.

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

मागासिगीय विद्यार्थयाांच्या शशष्ट्यित्ृ तीत अननयशमतता होत असल्याबाबत
(४८)

*

६५०८२

श्री.राधािृष्ट्ण विखे-पाटील (शशिी), श्री.विर्य ििेट्टीिार

(रा म्हपूरी), श्री.अब्दल
ु सत्तार (शसल्लोि), िुमारी प्रणणती शशांदे (सोलापूर शहर
मध्य), श्री.बाबुराि पाचणे (शशरुर) :
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

सन्माननीय सामाजर्ि न्याय मांत्री पढ
ु ील

मागासवगीय ववद्यार्थयाांच्या शिषयवत्ृ ती मध्ये सींस्था चालक व सरकारी

अचधकारी

अतनयशमतता

करीत

असल्याने

ववद्यार्थयाांचे

शिषयवत्ृ तीचे

अिा

ऑनलाईन भरुन घेऊन शिषयवत्ृ तीची रक्कम ववद्यार्थयाांच्या बँक खात्यात िमा
करण्याचा तनणाय सहा वषाापव
ू ी घेण्यत आला होता, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, िासन तनणायानस
ु ार या कामाचे कींत्रा् मास््े क या कींपनीला
द नाींक २५ ऑक््ोंबर, २०१० रोिी
भरणे, वसतीगह
ृ ात ्वेि

े ऊन स र कींपनीकडून शिषयवत्ृ तीचे अिा

े णे, अिा मींिूर करणे, अिा समािकल्याण ववभागाकडे

पाठववणे इ. कामे करुन घेण्यात ये त होती, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबतचा मास््े क कींपनी सोबतचा सरकारचा करार िन
ू , २०१६
मध्ये सींपला असन
ू , नवीन करार न केल्यामळ
ु े कींपनीने आपली वेबसाई् बीं
केली असल्याने

ववद्यार्थयाांना त्याींचे

शिषयवत्ृ तीचे

अिा सा र करता येत

नसल्याची बाब माहे िुल,ै २०१६ मध्ये वा त्या रम्यान तन िानास आली, हे ही
खरे आहे काय,

(४) असल्यास, लाखो मागासवगीय ववद्यार्थयाांवर आचथाक भार पडत असल्याने
त्याींना शिक्षण सोडावे लागत आहे , हे ही खरे आहे काय,
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(५) असल्यास, या्करणी चौकिी केली आहे काय, चौकिीचे तनषकषा काय
आहे त, त्यानस
ु ार मागासवगीय ववद्यार्थयाांना शिषयवत्ृ ती व री शिप

े ण्याच्या

सीं भाात कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,नसल्यास ववलींबाची कारणे
काय आहे त ?

श्री. रार्िुमार बिोले

(१) अींित: होय, शिषयवत्ृ ती तसेच शिक्षण फी, परीक्षा

फी या योिनाींमध्ये एकसुत्रता, अचक
ु ता, पार िाकता आणन
ू ववलींब ्ाळण्यासाठी
राज्यिासनाने

सन

२०११

ई-स्कॉलिीप

योिना

कायााजन्वत

केलेली

असन
ू

त्यामध्ये शिषयवत्ृ तीची रक्कम सींबचीं धत ववद्यार्थयााच्या बँक खात्यावर व शिक्षण
फी परीक्षा फी सींबचीं धत शिक्षण सींस्थेच्या खात्यावर ऑनलाईनद्वारे िमा केली
िाते.

(२) होय.

(३) मे. मास््े क कींपनीचा िासनासोबतचा करार िून २०१६ मध्ये सींपला आहे .
परीं तु

ववद्यार्थयाांचे

नक
ु सान

होऊ

नये

म्हणन
ू

मे.

मास््े क

कींपनीमाफात

ई-स्कॉलरिीप सींगणक ्णालीचे काम चालू ठे वण्याच्या कामास द नाींक ३०
एव्ल २०१७ पयांत क्रकींवा राज्य िासनामाफात (मादहती व तींत्रज्ञान ववभाग)

शिषयवत्ृ तीसाठी ्स्ताववत असलेली सींगणक ्णाली कायााजन्वत होईपयांत िे
आधी घडेल तोपयांत मु तवाढ
(४) नाही.

(५) ्श्न उद््ावत नाही.

े ण्यात आलेली आहे .

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

दादर, मांब
ु ई येथील सीिेपी बँिेत गैरव्यिहार िेलेल्या
सांचालिाांिर िारिाई िरण्याबाबत

(४९)

*

६५४२३

अॅि.आशशष शेलार (िाांद्रे पजश्चम), श्री.सांर्य िेळिर (ठाणे),

अॅि.पराग अळिणी (विलेपाले), श्रीमती मननषा चौधरी (ददहसर), श्री.अर्य चौधरी

(शशििी), श्री.राधािृष्ट्ण विखे-पाटील (शशिी), श्री.विर्य ििेट्टीिार (रा म्हपूरी),

श्री.अब्दल
सत्तार (शसल्लोि), श्री.किसन िथोरे (मरु बाि), श्री.जर्तेंद्र आव्हाि
ु
(मुांरा ा िळिा), श्री.नरें द्र पिार (िल्याण पजश्चम), श्री.पाांिुरां ग बरोरा (शहापूर),
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श्री.अस्त्लम शेख (मालाि पजश्चम), श्री.िी.एस.अदहरे (साक्री), अॅि.यशोमती ठािूर
(नतिसा), श्री.सांर्य साििारे (भुसािळ) :
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) मुींबईतील

सन्माननीय सहिार मांत्री पढ
ु ील

ा र येथील सीकेपी बँकेत तब्बल ८५ को्ी रुपयाींचा गैरव्यवहार

झाल्याची बाब द नाींक २३ ऑगस््, २०१६ रोिी वा त्यासम
ु ारास तन िानास आले
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सीकेपी बँकेच्या तत्कालीन सींचालक मींडळाने बँकेचे तनयमबा्य
किावा्प केले पण किावसूलीकडे

ल
ा केले, हे ही खरे आहे काय,
ु क्ष

(३) असल्यास, या ्काराची सखोल चौकिी करुन

िासनाकडून कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

ोषी

आढळणा-याींवर

(४) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुभाष दे शमुख

(१) होय.

(२) बँकेच्या सन २०११-१२ च्या लेखापररक्षण अहवालानुसार बँकेच्या सींचालक
मींडळाने किा वसल
ु ीकडे

ल
ा केल्याचे द सन
ू येते.
ु क्ष

(३) वविेष लेखापररक्षक, वगा-२, सहकारी सींस्था, मुींबई याींनी बँकेच्या रु.८५.४९

को्ी आचथाक नुकसानीस तत्कालीन अध्यक्ष, सींचालक मींडळ व िनरल मॅनेिर
िबाब ार असल्याने एकूण २३ व्यक्तीींवर द .२२.०८.२०१६ रोिी शिवािी पाका
पोशलस ठाणे मुींबई येथे भा. .वव. कलम ४०९,३४ अन्वये एफआयआर क्र.२६८/१६
ाखल केला आहे .

(४) ्श्न उद््ावत नाही.

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

राज्यात िाांद्याला आधारभत
ू किां मत दे ण्याबाबत
(५०)

*

६५०८३

श्री.राधािृष्ट्ण विखे-पाटील (शशिी), श्री.विर्य ििेट्टीिार

(रा म्हपूरी), श्री.अब्दल
ु सत्तार (शसल्लोि), श्री.अशमत विलासराि दे शमुख (लातूर
शहर),

श्री.गणपतराि

श्री.राणार्गर्ीतशसांह

दे शमुख

पाटील

(साांगोले),

(उस्त्मानाबाद),

श्री.अजर्त

श्री.दत्तात्रय

पिार

भरणे

(बारामती),

(इांदापरू ),

श्री.बाबुराि पाचणे (शशरुर), श्रीमती ननममला गावित (इगतपूरी), श्री.अशमन पटे ल
(मुांबादे िी), श्री.अस्त्लम शेख (मालाि पजश्चम), श्री.िुणाल पाटील (धळ
ु े ग्रामीण),
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िॉ.सांतोष टारफे (िळमनरु ी), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.िी.एस.अदहरे (साक्री),
श्री.आशसफ शेख (मालेगाांि मध्य), िॉ.सतीश (अण्णासाहे ब) पाटील (एरां िोल),

श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.जर्तेंद्र आव्हाि (मुांरा ा िळिा), श्री.भास्त्िर र्ाधि

(गुहागर), श्री.सुरेश लाि (िर्मत), श्री.शामराि ऊफम बाळासाहे ब पाटील (िराि

उत्तर), श्री.िैभि वपचि (अिोले), श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), श्री.राहुल बोंद्रे
(धचखली), श्री.सरु े श हाळिणिर (इचलिरां र्ी), श्री.उन्मेश पाटील (चाळीसगाि),
श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरे गाि), श्री.सुननल प्रभू (ददांिोशी), श्रीमती सीमाताई दहरे

(नाशशि पजश्चम), श्री.प्रताप सरनाईि (ओिळा माजर्ििा), प्रा.िषाम गायििाि
(धारािी),

श्री.र्यिुमार

गोरे

श्री.छगन भर्
ु बळ (येिला) :
करतील काय :-

(माण),

श्री.शभमराि

तापिीर

(खिििासला),

सन्माननीय पणन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा

(१) उन्हाळी काींद्याचा उत्पा न खचा ्तत जक्वीं्लला ९०० रुपये, सहा मदहने
काीं ा

चाळीत

ठे वल्याने

विनातील

घ्,

सडणे,

भावाींची

घसरण,

मिुरी,

वाहतूकीचा वाढलेला खचा ्त्यक्षात मात्र िेतकऱयाींच्या हातात केवळ ४०० रुपये

्तत जक्वीं्ल पडत असून शिल्लक रादहलेल्या पाच लाख ्न काींद्याचा ववचार
करता ७०० को्ी रुपयाींचे िेतकऱयाींचे आचथाक नुकसान झाल्याची बाब ९ स््ें बर,
२०१६ रोिी वा त्या सम
ु ारास स्ाणा बािार सशमतीमध्ये तन िानास आली, हे
खरे आहे काय,

(२) तसेच राज्यातील ७०% काींद्याचे वपक घेणा-या लासलगाव पररसरात

काींद्याच्या साठवणक
ू ीच्या सुववधाींअभावी काींद्याचे भाव ४ रुपये क्रकलो पयांन्त
कमी झाले असन
ू काींद्याचे नवे वपक येणार असल्याने हे
होण्याची िक्यता तनमााण झाले आहे , हे ही खरे आहे काय,

र आणखी कमी

(३) असल्यास, द नाींक ९ स््ें बर, २०१६ रोिी स्ाणा बािार सशमतीमध्ये

िेतकऱयाींनी ववक्रीसाठी आणलेल्या एक हिार रॅ क््र काीं ा खराब असल्याचे
कारण

साींगन
ू

शललाव

होणार

नसल्याचे

व्यापाऱयाींनी

साींचगतल्याने

सींत्त

झालेल्या िेतकऱयाींनी अडीच तास रस्ता रोको आीं ोलन केले, हे ही खरे आहे
काय,

(४) असल्यास, या्करणी िासनाने अचधक चौकिी केली आहे काय,

(५) असल्यास, चौकिीत काय आढळून आले व त्यानस
ु ार काीं ा उत्पा काींना
द लासा

े ण्याच्या दृष्ीने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
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(६) तसेच काीं ा साठवणक
ू , काीं ा ्क्रक्रया सवु वधेत वाढ करण्याबरोबरच काींद्याला
आधारभत
क्रकीं मत
ू

े ण्याबाबत िासनाने

श्री. सुभाष दे शमुख

(१) व (२) नाही.

ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

कोणता तनणाय घेतला, नसल्यास

(३), (४) व (५) द नाींक ०९/०९/२०१६ रोिी िेतक-याींनी केलेल्या रास्ता रोको
आीं ोलनाच्या अनष
ु ींगाने तहशसल ार, बागलाण सहाय्यक तनबींधक, सहकारी सींस्था

व पोलीस तनररक्षक स्ाणा याींनी स्ाणा कृवष उत्पन्न बािार सशमतीच्या

आवारात ्त्यक्ष उपजस्थत राहून चौकिी केल्यानींतर समोर आलेली वस्तजु स्थती
पुढील्माणे आहे .

द नाींक ०९/०९/२०१६ रोिी स्ाणा बािार सशमतीच्या आवारात सम
ु ारे १०५०

वाहने काीं ा ववक्रीसाठी आलेली होती सुरवातीस ४५ वाहनामधील १३५० जक्वीं्ल

काींद्याचा शललाव झाल्यानींतर एक- ोन वाहनामध्ये अत्यींत हलक्या ्तीचा सडका
काीं ा असल्याने ववक्रीसाठी ्थमत: व्यापा-यानी शललाव करण्यास नकार द ला

तथावप िेतक-याींच्या आग्रहास्तव व बािार सशमतीच्या साींगण्यानुसार स र
काींद्यासाठी रुपये २५ ्माणे बोली लागल्याने िेतक-याींनी काीं ा गे्समोर ्ाकून

रस्त्यावरती आीं ोलन केले. स र वस्तजु स्थती आीं ोलन करणा-या िेतक-याींच्या
तन िानास आणन
ू द ल्यानींतर उवाररत काीं ा शललावाचे काम सुरळीतपणे सरु
ु
होऊन १००५ वाहनामधील १६८८४ जक्वीं्ल काींद्याचे शललाव होऊन काींद्याला
क्रकमान १८० व कमाल ६५१ आणण सरासरी ५२५ इतका बािार भाव शमळाला.

(६) काीं ा साठवणक
ु ीसाठी सन २०१५-१६ पयात वेगवेगळया योिनाअींतगात एकूण
८११२ काीं ाचाळी अींतगात १८०४४९ मे.्न क्षमता तनमााण झालेली आहे . तसेच
नव्याने ७०७२५ मे.्न क्षमतेचा ्कल्प ्स्ताववत करण्यात आलेला आहे .

क्रकमान आधारभत
ू क्रकींमत केंद्र िासनाकडून िाहीर केली िाते राज्य

िासनाकडून काींद्याला क्रकमान आधारभत
ू हमीसाठी शिफारस केली िाते.तथावप
काीं ा हे नािवींत वपक असल्याने केंद्रिासनाकडून काींद्यासाठी क्रकमान आधारभत
ू
क्रकीं मत िाहीर केली िात नाही.

-----------------
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राज्यातील सांस्त्थाांनी मॅदरिोत्तर शशष्ट्यित्ृ ती शल्
ु िात गैरव्यिहार िेल्याबाबत
(५१)

*

६५५९९

अॅि.आशशष शेलार (िाांद्रे पजश्चम), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल),

श्री.सांर्य िेळिर (ठाणे), श्रीमती मननषा चौधरी (ददहसर), श्री.ननतेश राणे
(िणििली),

प्रा.िषाम

गायििाि

(धारािी),

श्री.विर्य

ििेट्टीिार

(रा म्हपूरी),

श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे िी), श्री.अस्त्लम शेख (मालाि पजश्चम), िॉ.सांतोष टारफे
(िळमनरु ी), श्रीमती ननममला गावित (इगतपरू ी), श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर),

श्रीमती सीमाताई दहरे (नाशशि पजश्चम), श्री.सुननल राऊत (विक्रोळी), श्री.सरदार
ताराशसांह (मुलुांि), श्री.सुधािर दे शमुख (नागपूर पजश्चम), श्री.उन्मेश पाटील

(चाळीसगाि), श्री.रार् पुरोदहत (िुलाबा), श्री.अर्य चौधरी (शशििी), श्री.हे मांत

पाटील (नाांदेि दक्षक्षण), श्री.सांर्य साििारे (भुसािळ), श्री.िी.पी.सािांत (नाांदेि
उत्तर), श्री.सुननल प्रभू (ददांिोशी), िॉ.शमशलांद माने (नागपूर उत्तर), श्री.जर्तेंद्र

आव्हाि (मरा 
ांु ा िळिा), श्री.किसन िथोरे (मुरबाि), श्री.पाांिुरां ग बरोरा (शहापूर),
श्री.राणार्गर्ीतशसांह

पाटील

(उस्त्मानाबाद),

िॉ.सांर्य

रायमल
ु िर

(मेहिर),

अॅि.पराग अळिणी (विलेपाले), श्री.नरें द्र पिार (िल्याण पजश्चम), श्री.शभमराि
तापिीर (खिििासला), श्रीमती मेधा िुलिणी (िोथरुि), श्री.चांद्रिाांत सोनािणे
(चोपिा) :
काय :-

सन्माननीय सामाजर्ि न्याय मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

(१) राज्यातील १५ सींस्थाींनी सामाजिक न्याय ववभागाच्या माध्यमातून वा्ण्यात

आलेल्या मॅदरकोत्तर शिषयवत्ृ ती /िैक्षणणक िल्
ु कातील सम
ु ारे १२ को्ी रुपयाींचा
गैरव्यवहार झाल्याचे राज्यिासनाने नेमलेल्या वविेष चौकिी पथकाने केलेल्या
चौकिीत तनषपन्न झाले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, समािकल्याण आयक्
ु ताींना स र १५ सींस्थाींववरुध्

फौि ारी गन्
ु हे

ाखल करण्याचे आ े ि सामाजिक न्याय ववभागाने द ले असल्याचे द नाींक ३१

ऑगस््, २०१६ रोिी वा त्यासुमारास तन िानास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास, या सींस्थाींकडून ही रक्कम वसूल करणेबाबत आ े ि द ले आहे त,

हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, स र आ े िाची अींमलबिावणी करण्यात आली आहे काय तसेच
आतापयांत क्रकती सींस्थाकडून रक्कम वसूल करण्यात आली आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. रार्िुमार बिोले

(१) व (२) होय,

राज्यातील १५ सींस्थाींनी मॅरीकोत्तर शिषयवत्ृ ती / िैक्षणणक िल्
ु काच्या

एकूण रु.११.७४ को्ी इतक्या रकमेचा अपहार केल्याचे वविेष चौकिी पथकाने
केलेल्या चौकिीत आढळून आल्याने, सींबींचधत सींस्था चालकाींववरुध्
गुन्हे

फौि ारी

ाखल करण्याचे व स र रक्कम वसुल करण्याचे तन े ि आयक्
ु त,

समािकल्याण आयक्
ु तालय, पण
ु े याींना

े ण्यात आलेले आहे त.

(३) व (४) आयुक्त, समािकल्याण आयुक्तालय, पुणे याींनी सींबचीं धत सींस्थाींवर
गुन्हे

ाखल करण्याच्या तसेच वसूलपात्र रक्कम वसूल करण्याच्या सच
ू ना

सींबींचधत जिल्हयाींचे सहायक आयुक्त, समािकल्याण याींना द लेल्या आहे त.

त्यानुसार आतापयांत एकूण ८ सींस्थाींकडून रक्कम वसूल करण्यात आली असन
ू
उवाररत रकमेच्या वसल
ू ीची कायावाही करण्यात येत आहे .
(५) ्श्न उद््ावत नाही.

विधान भिन
नागपूर.

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

िॉ. अनांत िळसे
प्रधान सधचि
महाराष्ट्र विधानसभा

________________________________________________________
मुद्रणपव
ू ा सवा ्क्रक्रया महाराषर ववधानमींडळ सचचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर
मद्र
ु ण: िासकीय मध्यवती मद्र
ु णालय, नागपूर.

