
महाराष्ट्र विधानसभा 
पहहले अधधिेशन, २०१७ 
--------------------------------------------- 

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

शुक्रिार, हदनाांि १० माचच, २०१७ / फाल्गुन १९, १९३८ ( शिे ) 
  

(१) आहदिासी वििास मांत्री  

 

याांचे प्रभारी 
विभाग 

(२) उद्योग ि खननिमच मांत्री 
(३) ऊर्ाच, निीन ि निीिरणीय ऊर्ाच,  

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

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ४२ 
------------------------------------- 

  
मुांबई विद्यापीठातील िसनतगहृ बाांधिामासाठीचा रु. १ िोटी ८० लाखाांचा 

 ननधी विनािापर पडून असल्याबाबत 
  

(१) *  ७३८११   अॅड.आशशष शेलार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.राधािृष्ट् ण विखे-पाटील (शशडी), श्री.अस्त्लम शखे (मालाड पजश्चम), 
श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्रीमती ननमचला 
गावित (इगतपूरी), श्री.सांर्य पोतनीस (िशलना), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), 
श्री.सुननल प्रभू (हदांडोशी) :   सन्माननीय उच् च ि तांत्र शश्षणण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कें द्र शासनाच्या समाजकल्याण विभागाकडून मुींबई विद्यापीठात चार 
िसततगहेृ उभारण्यासाठी प्राप्त झालेला रु.१ को्ी ८० लाखाींचा तनधी मागील 
िर्ाापासून विनािापर पडून असल्याचे दिनाींक ३ जानेिारी, २०१७ रोजी िा 
त्यासुमारास तनिशानास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, तत्कालीन कुलगुरू श्री. राजन िेळूकर याींच्या हस्ते मुींबई 
विद्यापीठाच्या काललना पररसरात िोन ि ठाणे पररसरात िोन िसततगहृाच्या 
बाींधकामाचे भूलमपूजन होऊन िेखील अद्याप काम सुरु झाले नाही, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर िसततगहृाचे काम सुरु न करण्यामागील कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िसततगहेृ उभारण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५)  नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) होय, हे खरे आहे.  
(२)  होय, हे अींशतः खरे आहे. तत्कालीन कुलगुरु श्री.राजन िेळूकर याींच्या हस्ते 
काललना पररसरातील िसततगहृाचे भूलमपूजन करण्यात आले. तथावप, ठाणे 
पररसरातील िसतीगहृाचे भूलमपूजन करण्यात आले नाही.  
(३) िास्तुविशारिाने महापाललकेकडून बाींधकाम परिानगी न आणल्याने काम सुरु 
करण्यात आलेले नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(५) सिरील िसततगहृाचे बाींधकाम करण्यासाठी महापाललकेकडून परिानगी 
आणाियाचे काम िास्तवुिशारिाकड े आहे. तथावप, सींबींधधत िास्तवुिशारिाने 
बाींधकाम परिानगी न आणल्याने काम सुरु करण्यात आलेले नाही.  

----------------- 
देिरी तालुक्यातील (जर्.गोंहदया) स्त्िामी राधािृष्ट्ण आहदिासी  

आश्रमशाळेत एिा विद्यार्थयाचचा लालेला मतृ्य ू
  

(२) *  ७५७०५   डॉ.शमशलांद माने (नागपूर उत्तर) :   सन्माननीय आहदिासी 
वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) िेिरी तालुक्यातील (जज.गोंदिया) स्िामी राधाकृषण आदििासी आश्रमशाळेत 
एका विद्यार्थयाांचा मतृ्यू झाल्याचे माहे जानेिारी, २०१७ मध्ये िा त्या 
िरम्यान तनिशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच चार िर्ाांपूिी याच आश्रमशाळेतील िोन विद्यार्थयाांचा सपािींशाने मतृ्य ू
झाल्याने या आश्रमशाळेची मान्यता शासनाने रद्द केली होती तथावप, कालाींतराने 
सिर आश्रमशाळेस पुनमाान्यता िेण्यात आली, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, प्रश्न भाग १ ि २ बाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीत काय आढळून आले, 
(४) तद्नुसार सिरहू आश्रमशाळेतील अधधक्षक, मुख्याध्यापकाींची चौकशी करुन 
त्याींच्यािर शासनाने कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विष्ट् ण ुसिरा : (१) होय, हे खरे आहे.  
(२) दि. १२ जुलै, २०१२ रोजी  सपािींशाने िोन विद्याथाांचा मतृ्यु झाला होता. या 
प्रकरणी चौकशी करुन चौकशी अहिालातील लशफारशीनसुार आयुक्त, आदििासी 
विकास, नालशक याींनी दि. ६ जुलै, २०१३ अन्िये आश्रमशाळेची मान्यता रद्द 
केली होती. या आिेशाविरुद्ध सींस्थेने िाखल केलेल्या रर् याधचकेतील उच्च 
न्यायालयाच्या आिेशानुसार सुनािणी घेण्यात आली. सींस्थेने आिश्यक सुधारणा 
केलेल्या असल्याने तसेच अशा प्रकाराची पुनराितृ्ती होऊ नये अशी सक्त ताकीि 
िेिनू आयुक्त, आदििासी विकास, नालशक याींचे दिनाींक ६ जुलै, २०१३ चे आिेश 
रद्द करुन शासन तनणाय दिनाींक २६ मे, २०१४ अन्िये शाळेस पनुमाान्यता िेण्यात 
आली आहे.  
(३) ि (४) प्रश्नातील भाग २ ला अनुसरुन या प्रकरणी श्री. एम.एम.बारस्कर, 
अधधक्षक ि रात्रपाळीिर असलेले श्री. एच.एस.कोरे, कामाठी याींना तनलींबबत 
करण्यात आले होते.  

प्रश्नातील भाग १ बाबत प्रकल्प कायाालय, िेिरी कडून चौकशी करण्यात 
आली असून दिनाींक २२.२.२०१७ च्या आिेशान्िये श्री. पी.एल. उखरे, प्राथलमक 
मुख्याध्यापक, श्री. डी.एस. रहाींगडाले, िगालशक्षक, तसेच श्रीमती लता लाींजेिार, 
माध्यलमक लशक्षक्षका ि प्रभारी अधधक्षक्षका याींची एक िावर्ाक िेतनिाढ 
कायमस्िरुपी रोखण्यात आली आहे. तसेच श्री. बारस्कर, अधधक्षक  याींना 
तनलींबबत करण्यात आले असून त्याींच्याविरुद्ध विभागीय चौकशी करण्याबाबत 
सींस्थेला सुचना दिलेल्या आहेत. प्रकल्प अधधकारी याींनी शाळेची मान्यता 
कायमस्िरुपी रद्द करण्याची लशफारस दिनाींक २६.२.२०१७ च्या पत्रान्िये केली 
आहे. त्या अनुर्ींगाने दिनाींक ४.३.२०१७ च्या आिेशान्िये शाळेची कायमस्िरुपी 
मान्यता रद्द करण्यात आली आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही.  

----------------- 
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हहांगेिाडी (जर्.बीड) येथील शसांदफणा प्राथशमि आश्रमशाळेतील  
शश्षणि मुलीांशी गैरितचन िररत असल्याबाबत 

(३) *  ७३८८६   श्री.ननतेश राणे (िणििली), श्रीमती हदवपिा चव्हाण 
(बागलाण), श्री.र्यांत पाटील (इस्त्लामपूर), श्री.मिरांद र्ाधि-पाटील (िाई), 
श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाि), श्री.शामराि ऊफच  बाळासाहेब पाटील (िराड उत्तर), 
श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.राहुल मोटे (पराांडा), श्री.राणार्गर्ीतशसांह पाटील 
(उस्त्मानाबाद), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.सांर्य पोतनीस (िशलना), श्री.हदलीप 
िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.सांर्य िेळिर (ठाणे), श्री.अजर्त पिार (बारामती), 
श्री.िैभि वपचड (अिोले), श्री.हदपि चव्हाण (फलटण), श्री.शरददादा सोनािणे 
(र्ुन्नर), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.राहुल र्गताप (श्रीगोंदा), श्री.विर्य 
िडटे्टीिार (ब्रम्हपूरी), श्री.सुननल िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे (आिी), श्रीमती 
देियानी फराांदे (नाशशि मध्य), श्रीमती सीमाताई हहरे (नाशशि पजश्चम), 
श्री.सुननल प्रभू (हदांडोशी), श्री.अर्य चौधरी (शशिडी), श्री.विर्य औटी (पारनेर) :   
सन्माननीय सामाजर्ि न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) दहींगेिाडी (जज.बीड) येथील लसींिफणा प्राथलमक मुलीींच्या आश्रमशाळेच्या 
िसततगहृात मुख्याध्यापक तसेच अधधक्षक या पिाींिर स् त्री लशक्षक नसल्याने 
कायारत असलेले परुुर् लशक्षक िसततगहृात रात्रीच्या िेळी मुलीींचा लैंधगक छळ 
करीत असल्याबाबतच्या तक्रारी माहे जानेिारी, २०१७ मध्ये िा त्या िरम्यान 
“लेक लाडकी अलभयान” च्या कायाकत्याांनी शासनाच्या तनिशानास आणनू दिल्या 
आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िेिराि नाथा म्हसके या लशक्षकाविरोधात गुन्हा 
िाखल करण्यात आला असतानाही आजलमतीस अ्क करण्यात आलेली नाही, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच विमुक्त जाती, भ्क्या जमातीच्या मुलाींमुलीींसाठी स्ियींसेिी 
सींस्थेमाफा त चालविण्यात येत असलेल्या आश्रमशाळाींसाठी सुधाररत तनयमािली 
जादहर करणारा शासन तनणाय दिनाींक ३ जनू, १९९९ रोजी तनगालमत करण्यात 
आला असून सिरहू शासकीय तनणायानुसार आश्रमशाळेतील मुख्याध्यापक तसेच 
अधधक्षक या पिाींिर मदहला कमाचाऱयाींची तनयुक्ती करणे अतनिाया आहे तसेच 
लशक्षक ि लशक्षकेत्तर कमाचाऱयाींची तनयकु्ती करताना मदहला उमेििाराींना 
प्राधान्य िेणे अतनिाया असतानाही लसींिफणा आश्रमशाळेत या तनयमाचे उल्लींघन 
झालेले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, सींपूणा बीड जजल्हयात ४६ आश्रमशाळा असून त्यातील ४ 
आश्रमशाळा उसतोडणी कामगाराींच्या मुलाींसाठी असून यातील एकाही शाळेत 
मदहला अधधक्षक आणण मुख्याध्यापक नेमण्यात आलेले नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(५) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्यास, सिर 
चौकशीत िोर्ी आढळणाऱयाींिर शासनाने कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत 
आहे, नसल्यास विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. रार्िुमार बडोले : (१) होय.   
(२) नाही, सींबींधधत लशक्षकास दि. १८.१.२०१७ रोजी अ्क करण्यात आली आहे. 
(३) शासन तनणाय दि. ३ जून, १९९९ मध्ये केलेल्या सुधारीत तनयमािलीस 
स्थधगती दिली आहे. 
(४) बीड जजल्हयातील एकूण ४६ आश्रमशाळाींपकैी १० आश्रमशाळाींमध्ये मदहला 
अधधक्षक पिे मींजूर असून सिरची पिे भरण्यात आली आहेत.  

तसेच २ प्राथलमक आश्रमशाळाींमध्ये ि २ माध्यलमक शाळाींमध्ये  मदहला 
मुख्याध्यावपका कायारत आहेत. 
(५) सिर आश्रमशाळेतील सींबींधधत सहलशक्षक श्री.डी.एन.मस्के याींना तनलींबीत 
करुन त्याींचेविरुध्ि सींबींधधत पोलीस स््ेशनला गुन्हा नोंि केला आहे. तसेच 
सहलशक्षक श्री उनिणे के.व्ही ि श्री. ए.एल.का्े या िोन्ही कमाचा-याींची तीन 
िर्ााकररता िावर्ाक िेतनिाढ रोखण्यात आली आहे. 

प्रिेलशत मुलीींच्या सींरक्षणाच्यादृष्ीने खाजगी मदहलेची मानधनािर 
सींस्थेमाफा त तनयुक्ती केलेली आहे. तसेच चौकशी सलमती गठीत करण्यात आली 
असून सलमतीमाफा त चौकशीचे कामकाज चालू आहे. 

 तसेच सींचालक विजाभज, इमाि ि विमाप्र कल्याण पुणे याींनी 
सुनािणीअींती सिर आश्रमशाळेची मान्यता रद्द केली आहे. 

----------------- 
खालापूर तालुक्यातील (जर्.रायगड) डोलिली आहदिासी  

आश्रमशाळेतील विद्याथीनीचा लालेला मतृ्य ु
  

(४) *  ७४०८५   श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), डॉ.भारती लव्हेिर (िसोिा), 
श्री.सुरेश लाड (िर्चत), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन), 
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श्री.रुपेश म् हात्र े (शभिांडी पिूच), श्री.भरतशेठ गोगािले (महाड), श्री.िैभि वपचड 
(अिोले), श्री.राहुल र्गताप (श्रीगोंदा), श्री.राहुल मोटे (पराांडा), श्री.मनोहर भोईर 
(उरण), श्री.महेश चौघुले (शभिांडी पजश्चम), श्री.ननतेश राणे (िणििली), श्रीमती 
मननषा चौधरी (दहहसर), श्री.सुननल प्रभू (हदांडोशी), श्री.र्यांत पाटील (इस्त्लामपूर), 
श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाि), श्री.विर्य औटी (पारनेर), श्री.अननल िदम 
(ननफाड), श्रीमती सीमाताई हहरे (नाशशि पजश्चम), श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) :   
सन्माननीय आहदिासी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कजात-खालापूर तालुक्यात (जज.रायगड) डोलिली शासकीय आदििासी 
आश्रमशाळेतील ११ िर्ीय कु. यमुना खडके या मुलीचा ककरकोळ आजारात 
झोपेतच दिनाींक १२ जानेिारी, २०१७ रोजी िा त्या सुमारास मतृ्यू झाल्याचे 
तनिशानास आले असून या  मुलीच्या मतृ्यूस जबाबिार असणाऱया अधीक्षक ि 
िैद्यकीय अधधकारी, प्राथलमक आरोग्य कें द्र खालापूर याींच्याविरुध्ि तातडीने 
कारिाई करण्याबाबत दिशा सींस्थेचे अध्यक्ष याींनी आदििासी विकास मींत्री 
याींच्याकड ेतनिेिन दिले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी आश्रमशाळा जबाबिार असल्याचा आरोप मुलीच्या 
कु्ुींबबयाींनी केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) तसेच कजात-खालापूर तालुक्यात आदििासी विकास विभागाच्या एकूण ८ 
शासकीय ि अनिुातनत आश्रमशाळेत स्त्री अधधक्षक्षकेचे पि ररक्त असल्याने  
आश्रमशाळेतील विद्याथींनीना अनेक समस्याींचा सामना करािा लागत असून 
याबाबत अनेकिेळा मागणी करण्यात येऊनही ररक्त पिे भरण्याबाबत अप्पर 
आयुक्त, ठाणे ि प्रकल्प अधधकारी, पेण याींच्याकडून िलुाक्ष करण्यात येत आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, त्यानुसार उक्त आश्रमशाळेतील मुलीच्या मतृ्यूस जबाबिार 
असणाऱयाींविरुध्ि कोणती कारिाई केली तसेच स्त्री अधधक्षक्षकेचे पि भरण्याबाबत 
कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. विष्ट् ण ुसिरा : (१), (२), (३) ि (४) कु. यमुना िासुिेि खडके, इ. ६ िी 
दहचा दि.१३.१.२०१७ रोजी पहा्े डोलिली शासकीय आश्रमशाळेत मतृ्य ु झाला 
असून शिविच्छेिन अहिाल प्राप्त झाला नसल्याने मतृ्यचेु कारण अद्याप स्पष् 
झालेले नाही. 
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प्रस्ततु प्रकरणी दिशा सींस्थेचे अध्यक्षाींचे कुठलेही तनिेिन शासनास प्राप्त 
झालेले नाही. परींत,ु मा. श्री. मनोहर भोईर, विधानसभा सिस्य, याींनी 
दि.१९.१.२०१७ रोजीच्या पत्रान्िये प्रकरणी चौकशी करण्याची ि मतृ 
विद्याथीनीच्या पालकास आधथाक सहाय िेण्याबाबत विनींती केली आहे. 

प्रकरणी कु. यमुना िासुिेि खडके, या विद्याथीनीला ततच्या मतृ्युपिूी 
दि.९.१.२०१७ ि दि.१२.१.२०१७ रोजी शासकीय आश्रमशाळा डोलिली येथील 
कमाचाऱयाींनी प्राथलमक आरोग्य कें द्र, खालापुर, जज. रायगड येथे उपचाराथा नेलेले 
होते.  तथावप, ततच्या मतृ्यबुाबत शिविच्छेिन अहिाल प्राप्त झाला नसल्याने 
मतृ्यचेु कारण अद्याप स्पष् झालेले नाही. त्यामुळे प्रकरणी शिविच्छेिन 
अहिाल प्राप्त करून घेिून त्यानसुार पुढील कायािाही करण्यात येईल. तसेच 
सिर मयत विद्याथीनीच्या पालकाींना रू.७५,०००/- सानुग्रह अनिुान अिा 
करण्यात आलेले आहे. 

खालापुर तालुक्यातील ६ शासकीय ि १ अनिुातनत अशा एकूण ७ 
आश्रमशाळा असून सिर शाळाींसाठी स्त्री अधीक्षक्षकेची ७ पिे मींजूर आहेत. 
त्यापैकी ४ शासकीय आश्रमशाळेतील स्त्री अधीक्षक्षकेच पि ररक्त असून सिर 
पिाचा प्रभार शाळेतील जेषठ लशक्षक्षका याींच्याकड े सोपविण्यात आलेला आहे. 
नोकर भरतीिरील बींधन लशधथल करून अधधक्षक ि गहृपाल याींची ८० % मयाािेत 
पिे भरण्यास शासनाने दि.१७.१२.२०१६ रोजी मान्यता दिली आहे. त्यानसुार 
भरती प्रकक्रया सुरू आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
राज्यात भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आांबेडिर स्त्िाधार योर्ना राबविण्याबाबत 

(५) *  ७३९०७   श्री.र्यांत पाटील (इस्त्लामपूर), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाि), 
श्री.मिरांद र्ाधि-पाटील (िाई), श्री.हनुमांत डोळस (माळशशरस), श्री.अजर्त पिार 
(बारामती), श्री.हदपि चव्हाण (फलटण), श्री.शामराि ऊफच  बाळासाहेब पाटील 
(िराड उत्तर), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.राहुल मोटे (पराांडा), 
श्री.राणार्गर्ीतशसांह पाटील (उस्त्मानाबाद), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), डॉ.बालार्ी 
किणीिर (अांबरनाथ), श्री.सुभाष भोईर (िल्याण ग्रामीण), श्री.िैभि वपचड 
(अिोले), श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार हहल), श्री.अर्य चौधरी (शशिडी), 
श्री.सुननल शशांदे (िरळी), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर), श्री.सांर्य पोतनीस 
(िशलना), डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील (एरांडोल), श्री.प्रिाश फातपेिर (चेंबूर), 
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अॅड.भीमराि धोंड े (आष्ट्टी), श्री.प्रिाश सुिे (मागाठाणे), श्री.रार्न साळिी 
(रार्ापूर), श्री.अशोि पाटील (भाांडूप पजश्चम), श्री.चांद्रदीप नरिे (िरिीर), 
श्री.सत्यर्ीत पाटील-सरुडिर (शाहूिाडी), श्री.गणपत गायििाड (िल्याण पूिच), 
श्री.प्रदीप नाईि (किनिट), श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री), श्री.नसीम खान (चाांहदिली), 
डॉ.राहूल पाटील (परभणी), श्री.नारायण पाटील (िरमाळा), श्री.मांगेश िुडाळिर 
(िुलाच), श्री.शाांताराम मोरे (शभिांडी ग्रामीण), श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागलाण), 
श्रीमती ननमचला गावित (इगतपूरी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.अशमन पटेल 
(मुांबादेिी), श्री.अस्त्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्रीमती तपृ्ती सािांत (िाांदे्र पिूच), 
श्री.राहुल र्गताप (श्रीगोंदा), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.प्रताप सरनाईि 
(ओिळा माजर्िडा), श्री.योगेश (बापू) घोलप (देिळाली), श्री.अननल िदम 
(ननफाड), श्री.तिुाराम िाते (अणशुक्ती नगर), श्री.किशोर पाटील (पाचोरा), 
प्रा.िषाच गायििाड (धारािी), श्री.शभमराि तापिीर (खडििासला), श्रीमती 
सीमाताई हहरे (नाशशि पजश्चम), श्री.चांद्रिाांत सोनािणे (चोपडा), अॅड.गौतम 
चाबिुस्त्िार (वपांपरी), श्री.रारे्श टोपे (घनसािांगी) :   सन्माननीय सामाजर्ि 
न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील ११ िी, १२ िी आणण १२ िी नींतरच्या व्यािसातयक तसेच बबगर 
व्यािसातयक अ्यासक्रमामध्ये प्रिेश लमळालेल्या परींतु कोणत्याही शासकीय 
िसतीगहृात प्रिेश न लमळालेल्या अनुसूधचत जाती ि निबौध्ि विद्यार्थयाांना 
भोजन, तनिास ि इतर शैक्षणणक सुविधाींसाठी थे् अनिुान उपलब्ध करुन 
िेण्यासाठी भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर स्िाधार योजना राबविण्याचा तनणाय 
शासनाने माहे जानेिारी, २०१७ च्या पदहल्या आठिड्यात घेतला आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर योजनेचे स्िरुप काय आहे, 
(३) तसेच सिर योजनेची अींमलबजािणी कोणत्या आधथाक िर्ाापासून करण्यात 
येणार आहे, 
(४) असल्यास, सिर योजनेंतगात िेण्यात येणाऱया अनिुानाचा लाभ ककती 
मागासिगीय विद्यार्थयाांना लमळणार आहे ि त्यानुर्ींगाने अींमलबजािणी 
करण्यासाठी शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहेत, 
(५)  नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. रार्िुमार बडोले : (१) होय. हे खरे आहे. 
(२) अनुसूधचत जाती ि निबौध्ि प्रिगाातील ज्या विद्यार्थयाांना शासकीय 
िसततगहृामध्ये प्रिेश लमळालेला नाही, अशा विियार्थयाांना मॅट्रीकोत्तर लशक्षण 
घेता यािे म्हणनू भोजन, तनिास ि इतर शैक्षणणक सुविधा विियार्थयाांना स्ित: 
उपलब्ध करून घेण्यासाठी आिश्यक ती रक्कम सींबधधत विियार्थयाांच्या आधार 
सींलग्न बँक खात्यात थे् उपलब्ध करण्यासाठी शासनाने “भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब 
आींबेडकर स्िाधार योजना“ ही योजना सुरू केलेली आहे. 
(३) सिर योजनेची अींमलबजािणी २०१६-२०१७ या आधथाक िर्ाांपासून 
करण्यात येणार आहे 
(४) सन २०१६-१७ या िर्ाात अनुसूधचत जाती ि निबौध्ि प्रिगााच्या १५००० 
विद्यार्थयाांना आणण सन २०१७-१८ पासून २५००० विद्यार्थयाांना या योजनेचा लाभ 
िेण्याबाबत कायािाही करण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

राज्यातील सहिारी पतसांस्त्थाांच्या िारभारािर ननयांत्रण ठेिण्यासाठी  
पतसांस्त्था ननयामि मांडळ स्त्थापन िरण्याबाबत 

  

(६) *  ७४१३९   श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.र्यांत पाटील 
(इस्त्लामपूर), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाि), श्री.मिरांद र्ाधि-पाटील (िाई), 
श्री.शामराि ऊफच  बाळासाहेब पाटील (िराड उत्तर), श्री.हनुमांत डोळस 
(माळशशरस), श्री.हदपि चव्हाण (फलटण), श्री.अजर्त पिार (बारामती), 
श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.राणार्गर्ीतशसांह पाटील (उस्त्मानाबाद), श्री.भास्त्िर 
र्ाधि (गुहागर), श्री.िैभि वपचड (अिोले), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर), श्री.राहुल 
र्गताप (श्रीगोंदा), श्री.राहुल मोटे (पराांडा), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.बाबुराि 
पाचणे (शशरुर), श्री.हदलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) 
पाटील (एरांडोल), श्री.अर्य चौधरी (शशिडी), श्री.गणपत गायििाड (िल्याण 
पूिच), श्री.प्रिाश फातपेिर (चेंबूर), डॉ.राहूल पाटील (परभणी), श्री.शाांताराम मोरे 
(शभिांडी ग्रामीण), श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.महेश चौघलेु (शभिांडी पजश्चम), श्री.सुननल प्रभू 
(हदांडोशी), श्री.योगेश (बापू) घोलप (देिळाली), श्री.अननल बाबर (खानापूर), 
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डॉ.अननल बोंड े (मोशी), श्री.शभमराि तापिीर (खडििासला), श्री.किसन िथोरे 
(मुरबाड), श्री.बळीराम शसरसिर (बाळापूर), श्री.ओमप्रिाश ऊफच  बच्चू िडू 
(अचलपूर), श्री.किशोर पाटील (पाचोरा), श्री.चांद्रदीप नरिे (िरिीर), श्री.रारे्श 
टोपे (घनसािांगी), श्री.सांर्य पोतनीस (िशलना) :   सन्माननीय सहिार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील ७२ हजार सहकारी सींस्थाींची नोंिणी राज्यशासनाने रद्द करण्याचा 
तनणाय घेतला असल्याची मादहती सहकार पररर्िेच्या अध्यक्षाींनी दिनाींक १२ 
जानेिारी, २०१७ रोजी िा त्यासुमारास दिली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यामधील २ लाख ३८ हजार सहकारी सींस्था सहकार खात्याकड े
नोंिणीकृत असून यामधील मजूर सींस्था, गहृतनमााण सींस्था तसेच मोठ्या 
पतसींस्था बोगस असल्याचे सहकार विभागाच्या सिेक्षणात तनिशानास आले आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सहकारी बॅंकाींप्रमाणेच पतसींस्थाींच्या कारभारािर तनयींत्रण 
ठेिण्यासाठी सहकार आयकु्ताींच्या अध्यक्षतेखाली तनयामक मींडळ स्थापन 
करण्याचा तनणाय राज्य शासनाने माहे जानेिारी, २०१७ मध्ये िा त्यािरम्यान 
घेतला असून या तनणायाचे सिासाधारण स्िरुप काय आहे, 
(४) असल्यास, पतसींस्थाींच्या फेडरेशनने पतसींस्था तनयामक मींडळ स्थापन 
करण्याच्या तनणायास विरोध केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, तनयामक मींडळ स्थापन करण्याबाबत शासनाने कोणती कायािाही 
केली िा करण्यात येत आहे, नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देशमुख : (१) होय. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) पतसींस्थाींच्या कारभारािर तनयींत्रण ठेिण्यासाठी सहकार आयकु्ताींच्या 
अध्यक्षतेखाली तनयामक मींडळ स्थापन करण्याचा तनणाय राज्य शासनाने माहे 
जानेिारी, २०१७ मध्ये घेतला असून, प्रस्तावित पतसींस्था तनयामक मींडळ, हे 
अध्यक्ष ि इतर ८ सिस्याींचे लमळून असेल. तनबींधक, सहकारी सींस्था, महाराषट्र 
राज्य, पुणे हे तनयामक मींडळाचे अध्यक्ष असतील, या मींडळात अपर तनबींधक, 
सहकारी सींस्था, सहकारी बकेँतील तनितृ्त अधधकारी, सनिी लेखापाल, 
पतसींस्थाींचे प्रतततनधी इत्यािीींचा समािेश असेल. 
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(४) पतसींस्था तनयामक मींडळाच्या स्थापनेस पतसींस्था फेडरेशनने विरोध 
केल्याबाबतचे तनिेिन शासनास प्राप्त नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
राष्ट्रीय ि राज्य महामागाचिरील बबयर बार ि दारुची दिुाने हटविण्याबाबत 

  

(७) *  ७३९१५   श्री.सुननल प्रभू (हदांडोशी), श्री.सरदार ताराशसांह (मुलुांड), 
श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.राधािृष्ट् ण विखे-पाटील (शशडी), श्री.अस्त्लम शेख 
(मालाड पजश्चम), श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), श्री.शरददादा सोनािणे 
(र्ुन्नर), श्री.अर्य चौधरी (शशिडी) :   सन्माननीय राज् य उत् पादन शुल् ि मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राषट्रीय ि राज्य महामागाािरील अपघाताींना प्रततबींध घालण्याकरीता सिर 
महामागाािर ५०० मी्र अींतराच्या आत िारुच्या िकुानाींना बींिी घालण्याचे आिेश 
माहे डडसेंबर, २०१६ च्या शेि्च्या आठिडयात मा.सिोच्च न्यायालयाने 
दिल्यानींतरही त्यानरु्ींगाने विभागाने अद्याप कोणतीही कायािाही करण्यात आली 
नसल्याचे तनिशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच दिनाींक ०१ मे, २०१७ पासून राज्य शासनाने महामागाालगत ५०० मी्र 
प्रततबींधीत क्षेत्रात नव्या बबयर बार तथा मद्य विक्री िकुानास परिानगी िेिू नये 
असेही आिेश दिले आहेत, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, उक्त प्रश्न भाग १ मधील ५०० मी. चे  महामागाापासूनचे अींतर  
कोणत्या पद्धतीने तनजश्चत करण्यात येणार आहे ि त्यासाठी सािाजतनक बाींधकाम 
विभागाची मित घेण्यात येणार आहे काय, 
(४) असल्यास, राज्यातील राषट्रीय आणण राज्य महामागाािरील, तेरा हजार बबयर 
बारचे परिाने रद्द होणार असल्याने, सिरहू िकुाने त्िररत ह्विण्याबाबत 
शासनातफे कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, नसल्यास, विलींबाची 
कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे खरे नाही. 
       तालमळनाडू राज्य विरुध्ि के. बालू ि इतर या लसव्हील अपील        
क्र. १२१६४-१२१६६ सन २०१६ मध्ये मा. सिोच्च न्यायालयाने दि. १५.१२.२०१६ 
रोजी दिलेल्या न्यायतनणायानुसार राज्यात कराियाच्या कायािाहीची रुपरेर्ा 
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ठरविण्यासाठी मुख्य सधचि याींचे अध्यक्षतेखाली दि. २७.१.२०१७ रोजी  बैठक 
आयोजजत करण्यात आली होती. या बैठकीत महामागाापासून अनुज्ञप्तीींचे 
महामागाापासूनच्या अींतराचे मोजमाप करुन ५०० लम्रच्या आत असलेल्या 
अनुज्ञप्तीींची मादहती सींकलीत करण्याच्या सूचना िेण्यात आल्या आहेत. 
(२) मा.सिोच्च न्यायालयाने दि. ३१ माचा, २०१७ नींतर महामागाापासून ५०० 
लम्र पररसरात मद्य विक्रीची अनुज्ञप्ती िेिू नये असे तनिेश दिले आहेत. 
(३) महामागाापासून ५०० लम्रच्या आत असलेल्या अनुज्ञप्तीींचे अींतर 
तनजश्चतीबाबतची कायािाही प्रचललत तरतिूीनुसार तसेच अींतर तनजश्चत 
करण्याकररता सािाजतनक बाींधकाम विभाग ि अन्य प्राधधकरणाची मित  घेण्यात 
येत आहे. 
(४) मा. सिोच्च न्यायालयाने दि. १५.१२.२०१६ रोजी दिलेल्या न्यायतनणायाच्या 
अनरु्ींगाने सिा पैलुींचा विचार करुन राज्यात कराियाच्या कायािाहीची रुपरेर्ा 
ठरविण्याची कायािाही सुरु आहे. 

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

मोहोळ (जर्.सोलापूर) येथील िीर् वितरण िायाचलयातील उपिायचिारी  
अशभयांता याांनी आत़्हत्या िेली असल्याबाबत 

(८) *  ७४३६६   श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्रीमती ननमचला गावित 
(इगतपूरी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री), श्री.हनुमांत 
डोळस (माळशशरस), श्री.विर्य औटी (पारनेर), श्री.हररष वपांपळे (मुनत चर्ापूर), 
श्री.गोिधचन शमाच (अिोला पजश्चम), श्री.र्यिुमार गोरे (माण), श्री.अशमन पटेल 
(मुांबादेिी) :   सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मोहोळ (जज.सोलापूर) येथील िीज वितरण कायाालयातील उपकायाकारी 
अलभयींता विकास पानसरे याींनी िररषठ अधधका-याींच्या मानलसक त्रासाला कीं ्ाळून 
आत़्हत्या केली असल्याचे माहे जानेिारी, २०१७ मध्ये िा त्या सुमारास 
तनिशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सींबींधधत िररषठ अधधका-याींिर कारिाई करण्यासाठी महावितरण 
कीं पनीच्या िीज कामगार अधधकारी अलभयींता सींयुक़् कृती सलमतीने या सुमारास 
सोलापूर जजल्हाधधकारी कायाालयािर मोचाा काढुन तनिशाने केली, हे ही खरे आहे 
काय,  
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(३) तसेच या घ्नेबाबत नालशक जजल्हयातील सबॉडड ाने् इींजजनीअसा 
असोलसएशने विद्यतु भिन येथे द्िारसभा घेऊन महावितरण कीं पनीत 
अलभयींत्याींिर मानलसक ताण िाढत असल्याचे तनिशानास आणनू राज्यव्यापी 
आींिोलनाचा इशारा दिला असल्याचे माहे जानेिारी, २०१७ मध्ये  िा त्या 
िरम्यान तनिशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत येथील लोकप्रतततनधी याींनी मा. मुख्यमींत्री ि मा.ऊजाा 
मींत्री याींना तनिेिन दिले असून शासनाने उक्त आत्महत्या प्रकरणाची चौकशी 
केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले ि त्यानुसार िोर्ी अधधका-याींिर  
कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) श्री. पानसरे याींच्या मतृ्यबूाबत पोलीसाींमाफा त 
तपास सुरु आहे. 
(२) होय. 
(३) होय. 
(४) सिर प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी महावितरण कीं पनीने चौकशी सलमती 
नेमली होती. सिर सलमतीच्या अहिालाच्या प्राथलमक तनषकर्ाािरुन िोर्ी 
कमाचाऱयाींिर लशस्तभींगाची कारिाई कीं पनीने सुरु केली आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

बोरगाि बार्ार (ता. शसल्लोड, जर्.औरांगाबाद) येथील ३३ िेव्ही  
िीर् उपिें द्राच्या उभारणीचे िाम अपूणच असल्याबाबत 

(९) *  ७९४६१   श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोड) :   सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  लसल्लोड तालुक्यातील (जज.औरींगाबाि) बोरगाि बाजार येथील ३३ केव्ही 
िीज उपकें द्राच्या उभारणीसाठी ग्रामपींचायतीने जागा उपलब्ध करुन दिलेली 
असतानाही िोन िर्ाांचा कालािधी उल्ूनही या उपकें द्राच्या उभारणीचे काम 
अपूणा जस्थतीत असल्याने पररसरातील गािात विजेची समस्या कायम असल्याचे 
माहे जानेिारी, २०१७ मध्ये िा त्या िरम्यान तनिशानास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्यास, यासींिभाात शासनाने चौकशी करुन या गािातील विजेची समस्या 
सोडविण्यासाठी सिर िीज उपकें द्राचे काम पूणा करण्याबाबत कोणती कायािाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(३)  नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे खरे आहे. 
(२) बोरगाींि िीज उपकें द्राकररता ग्रामपींचायत मालकीची जागा ग् क्र. ८०     
दि. २०.११.२०१४ रोजी कीं त्रा्िार मे. िामोिर ्ेक इीं्रनॅशनल प्रा. लल. सह मे. 
बी. व्ही. जी. इींडडया याींना हस्ताींतररत करण्यात आली आहे. सिर कीं त्रा्िाराने 
उपकें द्रासाठी प्रत्यक्ष खोिकाम सुरु केले असता, त्या जागेतून गेलेल्या वपण्याच्या 
पाण्याच्या पाईपलाईनमुळे ग्रामपींचायत ि ग्रामस्थ, बोरगाि बाजार याींनी       
दि. १३.०६.२०१५ रोजी अडथळा तनमााण केला ि काम थाींबविण्यास साींधगतले. 
महावितरण, ग्रामपींचायत, बोरगाि बाजार ि कीं त्रा्िार याींच्या समन्ियाने 
उपरोक्त अडथळा िरू करण्यात आला ि पाईपलाइन स्थलाींतररत करुन उपकें द्राचे 
काम सुरु करण्यात आले आहे. सिर उपकें द्राच्या कामाला अपेक्षक्षत गती प्राप्त न 
झाल्यामुळे महावितरण कीं पनीकडून िेळोिेळी कीं त्रा्िारासोबत बैठका घेिनू ि 
ललणखत सूचना िेिनू सिर उपकें द्राचे काम लिकरात लिकर पूणा करण्याचे आिेश 
िेण्यात आले आहेत. सिरचे काम माचा, २०१७ अखेर पूणा होणे अपेक्षक्षत आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
नतिसा, अमरािती, भातिुली ि मोशी (जर्.अमरािती) या तालुक्यातील  

ग्रामीण भाग दीनदयाल उपाध्याय ग्राम योर्ना ि  
इन्रा ३ मध्ये समाविष्ट्ट िरण्याबाबत 

  

(१०) *  ७७०२७   अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी) :   
सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ततिसा, अमरािती, भातकुली ि मोशी (जज.अमरािती) या तालुक्यातील 
ग्रामीण भाग पीं. िीनियाल उपाध्याय ग्राम योजना ि इन्रा ३ मध्ये समाविष् 
करण्याबाबत स्थातनक लोकप्रतततनधीींनी मा.ऊजाा मींत्री याींना दिनाींक २७ मे, २०१५ 
रोजी लेखी तनिेिन दिले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) तसेच ततिसा तालुक्यातील (जज.अमरािती) ग्रामीण भागात कृर्ी पींप ि िीज 
जोडणी कररता कीं त्रा्िाराींकडून उभारण्यात आलेले विद्यतु खाींबाची जलमनीत 
कमी खोलीिर उभारणी करण्यात आल्यामुळे ि सिर विद्यतु खाींब तनकृष् 
िजााचे असल्यामुळे गारपी्, िािळी पाऊस ि इतर कारणास्ति िाकलेले असून 
त्यामुळे जजवितहानी होऊ शकते ि िारींिार िीज पुरिठा खींडीत होत आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरणी चौकशी करुन चाींगल्या िजााचे विद्युत खाींब 
बसविण्याबाबत स्थातनक लोकप्रतततनधी याींनी जजल्हाधधकारी याींना दिनाींक १९ मे, 
२०१६ रोजी िा त्यासुमारास लेखी तनिेिन दिले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४)  असल्यास, प्रश्न भाग १ ि ३ बाबतच्या तनिेिनाची िखल घेत सिर 
तालुक्यातील ग्रामीण भागात उक्त  सुविधा पुरिण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५)  नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे खरे आहे. 
(२) ततिसा तालुक्यामध्ये मे, २०१६ मध्ये झालेल्या िािळी पाऊस ि गारपी्ीमुळे 
िाकलेल्या ि तु् लेल्या विद्युत खाींबाींच्या िरुुस्तीचे काम युध्िपातळीिर करुन ते 
िरुुस्त करण्यात आले आहेत. 
(३) हे खरे आहे. 
(४) प्रश्न भाग १ ि ३ मध्ये नमूि तनिेिना अींतगात मागणी केलेल्या ३३ के.व्ही. 
निीन उपकें द्रापकैी शेंिरुजना माहुरे ता. ततिसा ि तळेगाि (ब्राम्हणिाडा, मोशी) 
येथे दिनियाल उपाध्याय ग्राम ज्योती योजनेअींतगात निीन ३३ /११ केव्ही उपकें द्र 
प्रस्तावित करण्यात आले असून तनवििा प्रकक्रया प्रगतीपथािर आहे. ३३ के.व्ही. 
लालखेडी ते िलगाि िादहनीचे काम इन्रा २ योजनेअींतगात मींजूर असून काम 
प्रगतीपथािर आहे. सिर िादहनीचे काम दि. ३१ माचा, २०१७ पयांत पूणा होणे 
अपेक्षक्षत आहे. 

अमरािती, भातकुली, मोशी ि ततिसा तालुक्याअींतगात तनिेिनातील 
नमूि असलेल्या सिा गािाींमध्ये निीन वितरण रोदहत्र पायाभूत आराखडा-२, कृर्ी 
पींप उजीकरण ि दिनियाळ उपाध्याय ग्रामज्योती योजनेअींतगात प्रस्तावित 
करण्यात आले आहे. 
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कृर्ीपींपाकरीता असलेल्या िादहनीिर लसींगल फेज िीजपुरिठा िेण्याकरीता 
लागणाऱया कामाचे जजल्हा तनयोजन योजनेमध्ये अींिाजपत्रक मींजूर करण्यात 
आले असून प्रशासकीय मान्यतेसाठी जजल्हाधधकारी कायाालय, अमरािती याींना 
दि. १६.०१.२०१७ ि दि. १८.०२.२०१७ रोजी महावितरणकडून सािर करण्यात आले 
आहे. 

वििभा मराठिाडा कृर्ीपींप विद्युत पायाभूत सुविधा योजने अींतगात 
अमरािती जजल्हयास रु. ९८ को्ी इतका तनधी प्राप्त झाला असून त्यात ११०४४ 
कृर्ीपींप ऊजीकरणाची तरतूि होती. सिर योजनेअींतगात जानेिारी, २०१७ पयांत 
९६५७ कृर्ीपींपाचे ऊजीकरण करण्यात आले असून ८३२ निीन रोदहत्र ेउभारण्यात 
आले आहे ि उिाररत कामे प्रगतीपथािर आहेत. तसेच, वििभा मराठिाडा कृर्ीपींप 
विद्युत पायाभुत सुविधा योजने अींतगात अमरािती जजल्हयास रु. १३५.५९ को्ी 
इतका तनधी मींजूर असून सिर योजनेअींतगात तनवििा प्रकक्रया पूणा झाली आहे ि 
सिर योजनेअींतगात ८१६ कृर्ीपींपाचे ऊजीकरण करण्यात आले असून उिाररत 
कामे प्रगतीपथािर आहेत. 

ततिसा तालुक्यामध्ये मे, २०१६ मध्ये झालेल्या िािळी पाऊस ि 
गारपी्ीमुळे िाकलेल्या ि तु् लेल्या विद्यतु खाींबाींच्या िरुुस्तीचे काम 
युध्िपातळीिर करुन ते िरुुस्त करण्यात आले आहेत. 
(५)   प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

रार्पूर (गाडिेाडी) (ता.आांबेगाि, जर्.पुणे) येथील आहदिासी आश्रमशाळेत 
विद्यार्थयाांना ननिृष्ट्ट दर्ाचचे साहहत्य पुरविण्यात येत असल्याबाबत 

(११) *  ७६९००   श्री.हदलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि) :   सन्माननीय 
आहदिासी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) आींबेगाि तालुक्यातील (जज.पुणे) राजपूर (गाडिेाडी) येथील आदििासी 
आश्रमशाळेत विद्यार्थयाांकररता ठेकेिाराकडून पुरविण्यात येणारे धान्य, भाजीपाला, 
फळे, गणिेश, स्िे्र, बू्  अत्यींत तनकृष् िजााचे असल्याबाबतची तक्रार 
शाळेतील लशक्षक ि विद्याथी याींनी स्थातनक प्रकल्प अधधकारी, पुणे याींच्याकड े
माहे डडसेंबर २०१६ मध्ये िा त्या सुमारास तनिेिनाद्िारे केली आहे, हे खरे आहे 
काय,   
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(२) असल्यास, उक्त असुविधाींबाबत स्थातनक लोकप्रतततनधीींनी दिनाींक ७ 
जानेिारी, २०१७ रोजी मा. आदििासी विकास मींत्रयाींकड ेिेखील तनिेिन दिले आहे, 
हे ही खरे आहे काय,   
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून 
आले, 
(४) असल्यास, चौकशीच्या अनरु्ींगाने सींबधधत ठेकेिारािर कोणती कारिाई केली 
िा करण्यात येत आहे, नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विष्ट् ण ुसिरा : (१) हे खरे नाही. 
(२) ि (३) या बाबत विधान सभा सिस्य मा.श्री.दिलीप िळसे-पा्ील याींनी 
माीं.मींत्री, आदििासी विकास याींना सािर केलेले तनिेिन विभागाकड ेप्राप्त झाले 
असुन त्या अनरु्ींगाने आयकु्त, आदििासी विकास याींच्या कडुन शासन पत्र 
दि.०७.०२.२०१७ अन्िये अहिाल मागविण्यात आला होता. त्या अनुर्ींगाने प्रकल्प 
अधधकारी, घोडगेाि याींनी शाळाींची तपासणी करून दि. ०३.०३.२०१७ रोजी 
तपासणी अहिाल सािर केला आहे. सिर अहिालानुसार प्रकल्प अधधकारी याींनी 
गोहे, तेरूीं गण ि राजपूर येथील आश्रमशाळाींची तपासणी केली असता 
विद्यार्थयाांना पुरविण्यात येणाऱया सादहत्याचा पुरिठा चाींगला असल्याचे आढळून 
आले. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

हट्टा (ता.िसमत,जर्.हहांगोली) ि िेसापूर (ता.जर्.हहांगोली) या पररसरातील  
शेति-याांना िृषी पांपासाठी विद्यतु र्ोडणी देण्याबाबत 

  

(१२) *  ७७१०२   डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी) :   
सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  हट्टा (ता.िसमत,जज.दहींगोली) या पररसरातील धचखली ब्राम्हणगाि आिी 
गािातील शतेक-याींनी कृर्ी पींपासाठी सन २०१४-१५ मध्ये िीज मींडळाकड े
को्ेशन भरुनही त्याींना विद्युत जोडणी िेण्यात आली नसल्यामुळे शेतीचे मोठया 
प्रमाणात नुकसान होत असल्याचे माहे जानेिारी, २०१७ मध्ये िा त्यासुमारास 
आढळून आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२)  तसेच केसापूर (ता.जज.दहींगोली) या गािातील विद्युत तारा अततशय जीणा 
झालेल्या असल्यामुळे गािात िारींिार िीज पुरिठा खींडीत होतो तसेच या जीणा 
विद्युत ताराींमुळे केव्हाही अपघात होऊन जजवितहानी होण्याचा धोका तनमााण 
झाल्याचे माहे जानेिारी, २०१७ मध्ये िा त्या िरम्यान आढळून आले आहे, हे ही 
खरे आहे काय,     
(३) असल्यास, सिरहू गािाींतील शेतक-याींना विद्युत जोडणी िेण्याबाबत ि जीणा 
झालेल्या विद्यतु तारा बिलण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत 
आहे तसेच याबाबत विलींब ि िलुाक्ष करणाऱया अधधकाऱयाींिर कोणती कारिाई 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) मौजे धचखली गािात पैसे भरुन कृर्ीपींप िीज 
जोडणीच्या प्रततक्षते एकही ग्राहक नाही. मौजे ब्राम्हणगाि या गािातील प्रलींबबत 
िोन ग्राहकाींना कृर्ीपींप िीज जोडणी दिली आहे. 
(२) हे खरे नाही. 

जीणा झालेल्या लघुिाब िादहनीच्या विद्यतु तारा डीपीडीसी योजनेअींतगात 
दि. २५/०१/२०१७ रोजी बिलण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे जजिीतहानी होण्याचा 
धोका सींभित नाही. 
(३) ि (४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
राज्यात महावितरणने िृवष पांपाच्या िीर् दरिाढीचा घेतलेला ननणचय 

  

(१३) *  ७४८२८   श्री.रारे्श िाशीिार (सािोली), श्री.चरण िाघमारे (तुमसर), 
श्री.िृष्ट्णा गर्बे (आरमोरी), श्री.विर्य रहाांगडाले (नतरोडा), डॉ.सुजर्त शमणचेिर 
(हातिणांगले), श्री.हदपि चव्हाण (फलटण), श्री.धनर्ांय (सुधीर) गाडगीळ 
(साांगली), श्री.उल्हास पाटील (शशरोळ), श्री.सत्यर्ीत पाटील-सरुडिर 
(शाहूिाडी) :   सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) महावितरण कीं पनीने कृवर् पींपाची िीज िरिाढ करण्याचा तनणाय  घेतला 
असून आयोगाने लागू केलेल्या िरिाढीची सींपुणा रक्कम शेतकरी िीज ग्राहकाींना 
भरािी लागेल असे दिनाींक १८ नोव्हेंबर, २०१६ रोजीच्या पररपत्रकात नमुि केले 
आहे, हे खरे आहे काय,    
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(२) असल्यास, दिनाींक १ नोव्हेंबर, २०१६ पासून शेतीपींप िीज ग्राहकाींसाठी जाहीर 
केलेली िरिाढ ककमान ४० ते कमाल ९० ्क्के करण्यात आली आहे ि िरिर्ी 
्प्प्या्प्प्याने आणखी िाढ होणार असून  माहे एवप्रल, २०१९ पयांत उक्त िर 
आजच्या तुलनेत िोन ते अडीचप् होणार आहेत, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याचा विरोध करण्याचे आिाहन महाराषट्र राज्य िीजग्राहक 
सींघ्नेच्या अध्यक्षाींनी माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये िा त्या सुमारास केले, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, राज्यातील  गत तीन िर्ाातील िषुकाळी पररजस्थती लक्षात घेता 
सिर िरिाढीचा फेरविचार करण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) िीज िर ठरविण्याचे अधधकार महाराषट्र विद्यतु 
तनयामक आयोगास आहेत आयोगाने दि. ३/११/२०१६ च्या िीज िर आिेशान्िये 
दि. १/११/२०१६ पासून निीन िीज िर लागू केले आहेत त्यानुसार महावितरणने 
पररपत्रक तनगालमत केले आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
       सन २०१५ च्या िीजिराच्या तुलनेत निीन िीज िर िाढीची ्क्केिारी 
पुढीलप्रमाणे आहे. 
विना मी्र ग्राहक         - २३.६८ % ते ५०.३६ % 
मी्र असलेले ग्राहक    - ४२.३ % ते ६५.४५ %  
       तसेच वित्तीय िर्ा २०१७ - १८, २०१८ - १९ ि २०१९ - २० या 
िर्ााकररता विनामी्र ग्राहकाींकररता अनकु्रमे १०.९२ %, १६.८०% आणण     
२२.१२ % तसेच मी्र ग्राहकाींकररता अनकु्रमे ७.८९ %, ११.५१ % आणण    
१६.११ % एिढी िीजिरिाढ आहे..      
(३) हे खरे आहे. 
(४) विदहत प्रकक्रये नसुार सिा सींबींधधताींचे म्हणणे विचारात घेऊन महाराषट्र 
विद्युत तनयामक आयोगाने सिरचे निीन िीज िर तनजश्चत केले आहेत. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
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राज्यात मद्य ि मद्यािाचची अिधै िाहतिू थाांबविण्यासाठी  
‘रॅि अँड रेस’ प्रणाली िायाचजन्ित िरण्याबाबत 

  

(१४) *  ७५०४९   श्री.अतलु भातखळिर (िाांहदिली पूिच), श्री.प्रशाांत ठािूर 
(पनिेल), डॉ.शमशलांद माने (नागपूर उत्तर) :   सन्माननीय राज् य उत् पादन शुल् ि 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्याच्या उत्पािन शुल्क विभागाींतगात लमळणाऱया महसुलामध्ये िाढ 
होण्याकररता ि िेशी वििेशी मद्य ि मद्याकााच्या अिैधपणे होत असलेल्या 
तस्करीला आळा घालण्याकररता मद्य ि मद्याका  िाहतूक करणाऱया िाहनाींना 
जीपीएस बसिनू ‘टॅ्रक अँड टे्रस’ हा प्रकल्प कायााजन्ित करण्यात येणार असल्याचे 
माहे जानेिारी, २०१७ मध्ये िा त्या सुमारास तनिशानास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, यातनू मद्य ि मद्याका  िाहतूक करणाऱया िाहनाींची इत्यींभूत 
मादहती राज्य उत्पािन शुल्क विभागाच्या कीं ट्रोल रूममध्ये उपलब्ध होणार आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर प्रकल्पाचे नेमके स्िरूप काय असणार आहे, सिरचा प्रकल्प 
केव्हापयांत अजस्तत्िात येणार आहे ि तो राबविण्यासाठी ककती खचा येणार आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२), (३) ि (४) अिैध मद्य, मद्य ि मद्याकााची अिैध विक्री इत्यािी 
कारणाींमुळे शासनास उत्पािन शुल्कापासून लमळणाऱया महसूलाची गळती थाींबिनू 
महसूल िाढीसींिभाात उपाययोजना करण्याच्या अनरु्ींगाने टॅ्रक ॲन्ड टे्रस प्रणाली 
विकसीत करणे, सींगणक प्रणाली विकसीत करण्याकररता शासन तनणाय       
दि. २१.१.२०१७ अन्िये आयकु्त, राज्य उत्पािन शुल्क याींचे अध्यक्षतेखाली तज्ञ 
सलमती गठीत करण्यात आली आहे. सिरहू प्रकरणी सलमतीमाफा त कायािाही सुरु 
आहे. 
 

----------------- 
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मेहिर (जर्.बुलढाणा) तालुक्यातील विद्यतु मांडळाच्या गैरिारभाराबाबत 
  

(१५) *  ७५५८१   डॉ.सांर्य रायमुलिर (मेहिर) :   सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  मेहकर तालुक्यातील (जज. बुलढाणा) शेतक-याींचे ऐन रब्बीच्या हींगामात 
आलेले वपक खींडडत िीज पुरिठयामुळे धोक्यात आले असून िीज वितरण 
कीं पनीच्या बेजबाबिार कारभारामुळे शेतक-याींचे नुकसान होत असल्याने िीज 
पुरिठा सुरळीत करािा या मागणीकररता माहे ऑक््ोबर, २०१६ मध्ये िा त्या 
िरम्यान राजकीय पक्षाच्या पिाधधकारी ि ग्रामस्थाींनी विज कीं पनीच्या अधधका-
याींना घेराि घातला, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच मेहकर तालुक्यात (जज.बुलढाणा) ग्रामीण भागात विजेच्या खाींबािर 
रानिेलीचे अततक्रमण, विद्यतु तारा िािळात तु् ू न शेतक-याींचे मो्ारपींप जळणे, 
तीन पकैी एका फेजिर कमी िोल््ेज असल्याने घरातील विद्यतु उपकरणे 
बबघडणे, ककत्येक दठकाणी गािठाण डडपीला िरिाजे नसणे अशा प्रकारच्या 
तक्रारी आहेत, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या बेजबाबिार कारभारामुळे िघुा् ना होण्याची शक्यता असल्याने 
या सिा बाबीसींिभाात ग्रामस्थाींनी िारींिार िीज वितरण कीं पनीकड ेतक्रार करुनही 
अद्यापपयात कोणतीच कायािाही करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, शासन याची पाहणी करून चौकशी करणार आहे काय, तसेच 
प्रश्न भाग १ ि २ नुसार कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 

श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) ि (४) ता. मेहकर जज. बुलढाणा अींतगात १३९ गािाींमधील विद्यतु 
ग्राहकाींसाठी अखींडीत ि सुरळीत िीजपुरिठा करण्याकररता महावितरण कीं पनीतफे 
िर्ा २०१५-१६ ि २०१६-१७ मध्ये विविध योजना राबविल्या असून विद्यतु 
प्रणालीचे सक्षमीकरण खालील प्रमाणे आहे.  
      पायाभुत आराखडा योजना-२ अींतगात कळींबेश्िर, वप ींपळगाि उीं डा, भालेगाि 
पाचला या गािाींकरीता ५ एमव्हीए क्षमतेची ३ उपकें दे्र उभारण्यात आली आहे 
१०० निीन रोदहत्र,े ८० रोदहत्राींची क्षमतािाढ ४१ ककमी उच्चिाब िादहनी, ५३ 
ककमी लघुिाब िादहनी उभारण्यात आली आहे. 
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        वििभा मराठिाडा स्पेशल पॅकेज योजनेअींतगात २७ निीन रोदहत्र,े उच्च 
िाब िादहनी १५.५० ककमी तसेच लघुिाब िादहनी १७७.२१ ची उभारणी करण्यात 
आली आहे. 
       मेहकर उपविभागा अींतगात येत असलेल्या मेहकर तालुक्यातील ग्रामीण 
भागातील विद्यतुीय ि विज वितरण कीं पनीशी सींबधधत तक्रारीचा आढािा 
घेणेकररता िेळोिेळी मा. लोकप्रततनीधीींशी चचाा करण्यात येते. मेहकर 
उपविभागातील विद्यतु प्रणालीच्या िेखभाल िरुुस्तीसाठी रु. ५ लक्ष एिढया 
रक्कमेच्या ई तनवििा प्रकक्रयेव्िारे शासकीय मान्यता प्राप्त एजन्सी/कीं त्रा्िारा 
माफा त िेखभाल िरुुस्तीची अत्यािश्यक कामे करण्याची तरतूि करण्यात आलेली 
आहे. िघुा् ना प्रिण दठकाणाींचा उपविभागीय स्तरािर िारींिार आढािा घेण्यात 
येऊन तात्काळ प्रततबींधात्मक उपाय योजना करण्यात येतात. 

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

पुणे जर्ल््यातील घोडगेाांि आहदिासी वििास प्रिल्प िायाचलयातील  
प्रिल्प अधधिारी ि गहृपाल याांनी िेलेल्या गैरव्यिहाराबाबत 

  

(१६) *  ७९७२३   श्री.रुपेश म् हात्र े(शभिांडी पिूच), श्री.नरहरी णलरिाळ (हदांडोरी) :   
सन्माननीय आहदिासी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे जजल््यातील घोडगेाींि आदििासी विकास प्रकल्प कायाालयातील श्री. 
सोनकिड,े प्रकल्प अधधकारी ि श्री. गायकिाड, गहृपाल, माींजरी फामा, पुणे याींनी 
शासकीय अनिुातनत आश्रमशाळा चािींड ि तळेरान येथील प्रलशक्षक ि अधधक्षक 
भरतीमध्ये बबगर आदििासी ि इतर जजल््यातील उमेििाराींची भरती करुन 
कोट्यािधी रुपयाींचा गैरव्यिहार केल्याबाबतच्या तक्रारी आदििासी आदिम 
कातकरी सींघ्ना याींनी आदििासी विकास मींत्री ि सधचि, आदििासी विकास 
विभाग याींच्याकड ेमाहे जानेिारी, २०१७ मध्ये िा त्या  िरम्यान केल्या आहेत, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त भरती प्रकक्रयेस मा. उच्च न्यायालय याींनी स्थधगती दिली 
असतानाही श्री. सोनकिड,े प्रकल्प अधधकारी, घोडगेाींि याींनी स्ित:च्या 
अधधकारात भरती प्रकक्रया राबविली, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, शासनाने याबाबत चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून 
आले ि तिनुसार न्यायालयाचा अिमान करुन मोठया प्रमाणािर भरती प्रकक्रया 
राबविणाऱया प्रकल्प अधधकारी, घोडगेाींि ि गहृपाल, माींजरी फामा, पुणे 
याींच्याविरुध्ि शासनाने कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विष्ट् ण ुसिरा : (१) आदििासी आदिम कातकरी सींघ्नेने मा.मींत्री,आदििासी 
विकास याींना तनिेिन सािर केले असून प्रस्ततु तनिेिन तनयमोधचत 
कायािाहीसाठी आयुक्त,आदििासी विकास, नालशक याींच्याकड े पाठविण्यात आले 
आहे. 
     प्रस्ततु तनिेिनातील भरतीबाबतचा विर्य अनिुातनत आश्रमशाळेशी सींबींधधत 
आहे.  अनिुातनत आश्रमशाळेतील भरती ही सींबींधधत सींस्थेद्िारे केली जाते. 
(२) अधधक्षक (मदहला/पुरूर्) सींिगाातील पिभरतीस मा.उच्च न्यायालयाने 
स्थधगती दिलेली नाही. 
      मा.राज्यपाल महोियाींचे दि.०९ जून, २०१४ च्या अध्यािेशाच्या अनुर्ींगाने 
मा.उच्च न्यायालय मुींबई येथे िाखल केलेल्या रर् याधचका क्र.८७८३/२०१४ 
प्रकरणी अपर आयुक्त, ठाणे याींच्या अधधनस्त अनुसूधचत क्षेत्रातील शासकीय 
आश्रमशाळेतील लशक्षक सींिगा ि प्रकल्प कायाालयातील आदििासी विकास 
तनरीक्षक सींिगाातील पि भरतीस अींततम आिेश होईपयांत अींतररम स्थधगती 
िेण्यात आली आहे.  
    त्यामुळे, अपर आयुक्त, आदििासी विकास, ठाणे याींचेमाफा त शासकीय 
आश्रमशाळेतील लशक्षक सींिगााची भरती करण्यात आलेली नाही. 
(३) आदििासी आदिम कातकरी सींघ्नेने सािर केलेल्या तक्रारीबाबतचा चौकशी 
अहिाल प्राप्त झाल्यानींतर, त्यािर तनयमोधचत कायािाही करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
राज्यात आहदिासी वििास विभागाच्या आश्रमशाळाांतील ि िसनतगहृातील 

गहृपालाांसह महहला अधध्षणिाांची पदे भरण्याबाबत 
  

(१७) *  ७५१३८   श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.योगेश (बापू) घोलप 
(देिळाली), डॉ.अशोि उईिे (राळेगाि), श्री.र्यप्रिाश मुांदडा (बसमत), श्री.प्रिाश 
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फातपेिर (चेंबूर), डॉ.राहूल पाटील (परभणी), श्री.शाांताराम मोरे (शभिांडी ग्रामीण), 
श्री.विलास तरे (बोईसर), श्री.क्ष्षणतीर् ठािूर (नालासोपारा), श्री.हहतेंद्र ठािूर 
(िसई), श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.र्यिुमार गोरे (माण), श्री.अननल बाबर (खानापूर), श्रीमती सीमाताई हहरे 
(नाशशि पजश्चम), श्री.रार्न साळिी (रार्ापूर), श्री.सुननल शशांदे (िरळी) :   
सन्माननीय आहदिासी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात १०७५ आश्रमशाळा असून त्यापैकी मुलीींच्या आश्रमशाळा ि 
िसततगहृात मुलीींच्या सुरक्षेसाठी मदहला अधधक्षक तनयुक्त करण्याचा तनणाय िहा 
िर्ाांपूिी घेण्यात आला मात्र या तनणायाची राज्यात अींमलबजािणी झाली नसून 
राज्यातील ५२५ मुलीींच्या आश्रमशाळाींत अद्यापही मदहला अधधक्षकाींची तनयुक्ती 
करण्यात आलेली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच शासनाच्या आदििासी विकास विभागाच्या िसततगहृाींमधील गहृपालाींसह 
अधधक्षकाींची ३२५ पिे भरण्याचा शासनाने तनणाय घेतला असल्याचे माहे 
डडसेंबर,२०१६ मध्ये िा त्या िरम्यान तनिशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सन २०१६-१७ च्या अथासींकल्पात शासकीय आश्रमशाळाींसाठी ७६१ 
को्ी रुपये आणण खाजगी आश्रमशाळाींसाठी ५२६ को्ी रुपये अशी १२८७ को्ी 
रुपयाींची तरतिू केली असून मुलीींच्या सुरक्षक्षततेसाठी कोणत्या उपाययोजना 
करण्यात आल्या आहेत, 
(४) तसेच प्रश्न भाग १ ि २ मधील ररक्त पिे भरण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, नसल्यास, विलींबाची कारणे काय      
आहेत ? 
  
श्री. विष्ट् ण ुसिरा : (१) आदििासी विकास विभागाच्या अधधनस्त ४९१ शासकीय 
िसतीगहेृ आणण ५५२ शासकीय ि ५५६ अनिुातनत अशा एकूण ११०८ आश्रमशाळा 
कायारत आहेत. 

शासकीय आश्रमशाळेमध्ये मदहला अधधक्षकाींची ५५१ पिे मींजूर असून 
त्यापैकी २६० पिे सद्य:जस्थतीत ररक्त आहेत. 

अनिुातनत आश्रमशाळेमध्ये मदहला अधधक्षकाींची ५४७ पिे मींजूर असून 
त्यापैकी १५३ पिे सद्य:जस्थतीत ररक्त आहेत. 
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(२) ि (३)  शासकीय िसतीगहृाींमधील गहृपाल (परुुर्/मदहला) सींिगाातील 
सद्य:जस्थतीत ररक्त असलेल्या पिाींपैकी ४५ पिे ि शासकीय आश्रमशाळाींमधील 
अधधक्षक (पुरुर्/मदहला) या सींिगाातील ररक्त पिाींपकैी २८० पिे सरळसेिेने 
भरण्याकरीता आदििासी विकास विभाग, शासन तनणाय दि.१७/१२/२०१६ अन्िये  
मान्यता िेण्यात आली आहे. 
शासकीय िसतीगहृाींमधील गहृपाल (परुुर्/मदहला) आणण शासकीय आश्रमशाळाीं-
मधील अधधक्षक (परुुर्/मदहला) या पिाींची भरती करण्याकरीता तनयकु्ती 
प्राधधकारी अपर आयुक्त, आदििासी विकास याींना सूचना िेण्यात आल्या आहेत. 
       अनिुातनत आश्रमशाळेतील अधधक्षकाींची पिे भरण्याकरीता तनयुक्ती 
प्राधधकारी सींबींधधत सींस्था असून, सिर पिे तातडीने भरण्याबाबत सींबींधधताना 
सूचना िेण्यात आलेल्या आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
परभणी तालुक्यातील लरी ि आसेगाि पररसरात सलग  
१६ ते १८ तास भारननयमन िेले र्ात असल्याबाबत 

  

(१८) *  ७९२८७   डॉ.राहूल पाटील (परभणी) :   सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) परभणी तालुक्यातील झरी ३३ केव्ही उपकें द्रातींगात १९ गािाींमध्ये   गेल्या 
िोन–तीन मदहन्याींपासून सलग १८ तास भारतनयमन केले जात आहे तसेच जजींतूर 
तालुक्यातील आसेगाि पररसरातील िीजपुरिठा िारींिार खींडीत होत असून बारा ते 
सोळा तास िीज भारतनयमन होत असल्याचे  माहे जानेिारी, २०१७ मध्ये िा 
त्या िरम्यान तनिशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सततच्या भारतनयमनामुळे उक्त भागातील शतेक-याींना रब्बी 
हींगामातील वपकाींना पाणी िेताींना अनेक अडचणीींना सामोरे जािे लागत असून  
िहािी, बारािीच्या पररक्षेच्या तारखा जादहर झाल्या असतानाही िीज पुरिठा 
िारींिार खींडडत होत असल्याने विद्यार्थयाांच्या अ्यासािर िषुपररणाम होत आहे, 
हेही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या भागात सलग १६-१८ तास भारतनयमन करण्यामागील कारणे 
काय आहेत, 
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(४) असल्यास, सिर प्रकरणी शासनाने चौकशी करून भारतनयमन कमी 
करण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, नसल्यास, विलींबाची 
कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे खरे आहे. 
  परभणी तालुक्यातील झरी येथील ३३/११ केव्ही उपकें द्राअींतगात येणाऱया 
गािाींमध्ये तसेच जजींतुर तालुक्यातील आसेगाि पररसरातील मुबलक पाण्याच्या 
उपलब्धतेमुळे कृर्ीपींपाचा िापर िाढल्यामुळे िीज यींत्रणा अततभारीत होत 
असल्याने भार व्यिस्थापन करण्याच्या दृष्ीने गेल्या िोन - तीन मदहन्याींपासून 
सिर गािाींमध्ये १२ ते १६ तास भार तनयमन करण्यात येत होते. 
(२)  हे खरे नाही. 
       परभणी तालुक्यातील झरी पररसर तसेच जजींतूर तालुक्यातील आसेगाि 
पररसर लसींचनाचे प्रमाण िाढल्यामुळे िीज यींत्रणा अततभाररत होत असल्याने 
भारतनयमन करण्यात आले होते. बोरी उपकें द्रामध्ये  ५ एम. व्ही. ए. चा 
अततररक्त रोदहत्र दि. २०/१२/२०१६ रोजी कायााजन्ित केल्यामुळे अततररक्त 
भारतनयमन बींि करण्यात आले आहे. झरी उपकें द्रातील रोदहत्रािरील िीज भार 
कमी झाल्यामुळे दि. २७/०२/२०१७ पासून अततररक्त भारतनयमन बींि करण्यात 
आले आहे. 
(३) परभणी तालुक्यातील झरी पररसर तसेच जजींतूर तालुक्यातील आसेगाि 
पररसर लसींचनाचे प्रमाण िाढल्यामुळे िीज यींत्रणा अततभाररत होत असल्याने भार 
तनयमन करण्यात आले होते. 
(४) झरी येथे ५ एम.व्ही.ए क्षमतेचे अततररक्त पािर ट्रान्सफॉमार उभारण्याचे 
पायाभूत सुविधा ि विकास आरखडा - २ (इन्रा-२) या योजने अींतगात कामे 
प्रगतीपथािर आहेत. बोरी येथे ३३/११ केव्ही उपकें द्रामध्ये ५ एम.व्ही.ए क्षमतेचे 
अततररक्त पािर ट्रान्सफॉमार दि. २० डडसेंबर, २०१६ रोजी कायााजन्ित करण्यात 
आले आहे. तसेच आसेगाि पररसरासाठी िीजपुरिठा सुरळीत राहण्यासाठी ११ 
केव्ही िधुगाि कफडर िरील अततरीक्त भार कमी करण्यासाठी नविन ११ केव्ही 
विद्युत िादहनी (ललींक लाईन) उभारणीचे काम पायाभूत सुविधा ि विकास 
आराखडा-२ (इन् रा-२) योजने अींतगात प्रगतीपथािर असून ७.५ ककमी पकैी ६.८ 
ककमीचे काम पूणा झालेले असून उिाररत काम माचा, २०१७ अखेरपयांत पूणा होणे 
अपेक्षक्षत आहे. 

----------------- 
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विठ्ठल डडजस्त्टलररर् प्रा.शल.(जर्.उस्त्मानाबाद) या िारखान्याने  

उत्पादन प्रकक्रयेत लाखो रूपयाांचा िेलेला अपहार 
  

(१९) *  ७९८०५   श्री.सुननल िेदार (सािनेर), श्री.विर्य िडटे्टीिार (ब्रम्हपूरी), 
श्री.अमर िाळे (आिी) :   सन्माननीय राज् य उत् पादन शुल् ि मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) िेशी मद्य बनविणाऱया विठ्ठल डडजस््लररज प्रा.लल. (जज.उस्मानाबाि) या 
कारखान्यात राज्य उत्पािन शुल्क भरारी पथक, उस्मानाबाि ि  राज्य उत्पािन 
शुल्क, तळुजापूर या कायाालयाच्या अधधकाऱयाींनी दिनाींक ८ माचा, २०१४ रोजी 
छापा ्ाकून िेशी मद्य साठयाची तपासणी केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नोंििही नमुना सी-एल १० प्रमाणे साठा (बॉक्स) आणण प्रत्यक्ष 
साठा (बॉक्स) यात मोठया प्रमाणात तफाित आढळून आली असून त्यात ७५० 
लम.ली.मध्ये २५६, १८० लम.ली.मध्ये २४५५, ९० लम.ली.मध्ये ११२ याप्रमाणे २८२३ 
बॅाक्स िेशी मद्य साठा कमी आढळून आला असून सींबधधत अधधकाऱयाींनी २० 
लाख ३२ हजार ७८६ इतके उत्पािन शुल्क भरण्यास कीं पनीस लेखी पत्राव्िारे 
कळविले होते, हे खरे आहे काय 
(३) असल् यास, मात्र या कारखान्याने िेशी मद्याच्या तनलमातीमध्ये कमी साठा 
िाखिनू शासनाच्या उत्पािन शुल्कात लाखो रूपयाींचा गैरव्यिहार केला असून 
विभागाच्या अधधकाऱयाींनी कारखान्याला नो्ीस दिली असता सिर नो्ीशीला 
उत्तर िेताींना खो्ी ि दिशाभूल करणारी मादहती िेिून शासनाची फसिणकू 
करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या प्रकरणाची शासनाने सखोल चौकशी केली आहे काय ि त् याचा 
तपलशल काय आहे तसेच सिर प्रकरणी सींबधधतािर कोणती कारिाई केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१), (२), (३) ि (४) मे.विठ्ठल डडजस््लररज प्रा.लल., 
उस्मानाबाि या घ्काच्या सीएल-१ अनुज्ञप्तीमधील िेशी मद्यसाठ्यामध्ये 
आढळून आलेल्या तफाितीच्या अनुर्ींगाने आयुक्त, राज्य उत्पािन शुल्क, 
महाराषट्र राज्य, मुींबई याींनी दि.१९ माचा, २०१५ रोजी घ्कास कारणे िाखिा 
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नो्ीस बजािनू सिर प्रकरणी घ्कास दि.२३.९.२०१६ रोजी प्रत्यक्ष सुनािणी 
िेण्यात आली. तथावप घ्काने सािर केलेला खलुासा समाधानाकारक नसल्याने 
आयुक्त, राउशु याींनी त्याींच्या दिनाींक १७.१०.२०१६ च्या आिेशान्िये घ्काची 
सीएल-१ अनुज्ञप्ती कायमस्िरुपी रद्द करण्यात आली. याबाबत घ्काने 
शासनाकड े पनुररक्षण अजााद्िारे केलेल्या विनींतीच्या अनुर्ींगाने शासनाने 
दि.१०.१.२०१७ च्या अींतररम आिेशाद्िारे घ्काची अनजु्ञप्ती पनु:स्थावपत करून 
घ्कास चकुविलेले उत्पािन शुल्क भरण्याचे आिेलशत केले आहे. तसेच 
अपीलकाराविरुध्ि विभागाने िाखल केलेल्या गुन्हयासींिभाात न्यायालयीन प्रक्रीया 
सुरु ठेिण्याचे आिेश दिले आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
औरांगाबाद येथील प्रज्ञा सेिाभािी सांस्त्थेने िागदोपत्री खोटी  

माहहती देऊन अनदुानात गैरव्यिहार िेल्याबाबत 
  

(२०) *  ७७६०४   श्री.सांर्य िेळिर (ठाणे), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड) :   
सन्माननीय आहदिासी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) जव्हार प्रकल्पासाठीच्या न्यजुक्लअस बजे्च्या अींतगात आदििासी 
विद्यार्थयाांना प्रलशक्षण िेण्याच्या नािाखाली औरींगाबाि येथील प्रज्ञा सेिाभािी 
सींस्थेने कागिोपत्री खो्ी मादहती िेऊन शासनाच्या अनिुानात गैरव्यिहार केला 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, येथील आदििासी विद्यार्थयाांना एक मदहन्याचे प्रलशक्षण िेऊन 
तीन मदहन्याींचे प्रलशक्षण िाखविल्याची बाब दिनाींक १८ जानेिारी, २०१७ रोजी िा 
त्या सुमारास तनिशानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासन अधधक चौकशी करणार आहे काय, तसेच सिर 
चौकशीत िोर्ी आढळणाऱया सींस्थाचालकाींिर शासनाने कोणती कारिाई केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विष्ट् ण ुसिरा : (१) हे खरे नाही. 
(२)  हे खरे नाही.    
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       सिर प्रलशक्षण दिनाींक १७/०१/२०१५ ते १७/०४/२०१५ असे एकूण तीन 
मदहन्यात िेण्यात आलेले आहे.  प्रलशक्षण काळात तत्कालीन प्रकल्प अधधकारी 
याींनी भे् िेऊन सींस्थेने दिलेल्या प्रलशक्षणाची मादहती घेतली आहे. त्यामुळे 
यामध्ये गैरव्यिहार झालेला नाही.                                   
(३) ि (४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

आहदिासी विभागाच्या तत्िालीन आयुक्ताांनी वित्तीय मान्यता न  
घेता नाईट ड्रसेच्या खरेदीचे आदेश हदल्याबाबत 

  

(२१) *  ७५८९०   श्री.सांर्य साििारे (भुसािळ) :   सन्माननीय आहदिासी 
वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) आदििासी विकास विभागाच्या तत्कालीन आयुक्ताींनी शासनाकडून खचााची 
वित्तीय मान्यता न घेता पुण्यातील श्री. महालक्ष्मी  ड्रसेेस अँड ्ेलररींग फमाकडून 
नाई् ड्रसे खरेिीचे आिेश दिल्याची बाब माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये िा त्या 
िरम्यान तनिशानास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ई-तनवििा न काढताच ठेकेिाराची नेमणकू करुन २२ को्ी 
रुपयाींचे िेयक अिा करण्यात आले, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, आयुक्ताींना ५० लक्ष खरेिीचे अधधकार असतानाही २२ को्ी 
रुपयाींची खरेिी करण्यात आली, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, प्रश्न भाग १ ि २ नुसार चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
चौकशीच्या अनरु्ींगाने िोर्ी आढळणा-या सींबधधताींिर शासनाने कोणती कारिाई 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विष्ट् ण ुसिरा : (१) तनवििा काढून खरेिी करण्यास शासनाने दि. ३०.०७.२०१४ 
रोजी मान्यता दिली आहे. 
(२) हे खरे नाही. 

सन २०१४-१५ या शैक्षणणक िर्ााकरीता शासककय आश्रमशाळेतील मुला 
मुलीींना नाई् ड्रसे पुरविण्याची अींिाजीत रू.२२.१६ को्ी इतक्या रकमेची खरेिी ई 
तनिीिा प्रक्रीया राबिून करण्यात आली आहे.  
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(३), (४) ि (५) शासन मान्यतेने तनवििा प्रकक्रया राबविण्यात आली आहे. तथावप 
तनवििेनींतर शासनाची मान्यता घेतलेली नसल्याने सिर विर्या बद्दल प्राथलमक 
चौकशी करण्याबाबत विभागीय आयुक्त,नालशक याींना शासन पत्र दि. ६/२/२०१७ 
अन्िये कळविण्यात आले आहे. सिर चौकशी अहिाल अद्याप अप्राप्त आहे. 

----------------- 
मौरे् गुळिांच, मुसळगाि ि माळेगाि (ता.शसन्नर,जर्.नाशशि) येथील औद्योधगि 

्षणेत्रासाठी सांपाहदत िेलेल्या र्शमनीमधून बागायती ्षणेत्र िगळण्याबाबत 
  

(२२) *  ७८६३५   श्री.रार्ाभाऊ (पराग) िारे् (शसन्नर) :   सन्माननीय उद्योग 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मौजे गुळिींच, मौजे मुसळगाि ि मौजे माळेगाि (ता.लसन्नर,जज.नालशक) येथे 
औद्योधगक िापराकररता सींपादित केलेल्या क्षेत्रामधनू बागायती क्षेत्र िगळण्याची 
मागणी स्थातनक लोकप्रतततनधी याींनी दिनाींक २७ डडसेंबर २०१६ रोजी िा त्या 
सुमारास मा. उद्योगमींत्री याींच्या कड ेलेखी तनिेिनाद्िारे केली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उक्त मागणीच्या अनरु्ींगाने शासनाने कोणती कायािाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देसाई : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) ि (३) अतत. लसन्नर औद्योधगक क्षेत्र ्प्पा क्र. १ करीता मौजे गुळिींच ि 
मुसळगाींि येथील अधधसूधचत १५०५.७० हे.आर क्षेत्रामधील १३९.८६ हे.आर क्षेत्र 
दि.११.७.२००९ रोजी विनाअधधसूधचत केले आहे. तसेच ६३.०३ हे.आर बागायती 
क्षेत्र विनाअधधसूधचत करण्यात येत आहे. उिारीत १२७ हे.आर क्षेत्र महामींडळाच्या 
धोरणानुसार भूवपडीताींना परतािा क्षेत्र िा्प करण्यासाठी आिश्यक आहे. त्यामुळे 
सिर क्षेत्र विनाअधधसूधचत करणे शक्य नसल्याने सींपािन करण्यात येत आहे. 
     लसन्नर माळेगाि येथील अततररक्त औद्योधगक क्षते्र सींपािन करण्याकरीता 
१५६.५५५ हे.आर क्षेत्र दि.१०.६.२०१६ रोजी अधधसूधचत करण्यात आले आहें. या 
क्षेत्राची सींयकु्त मोजणीची कायािाही पुणा झाल्यानींतर भूसींपािनाबाबत तनणाय 
घेण्यात येईल. 

----------------- 
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राज्यात आहदिासी बहुल ्षणेत्रासाठी ‘पेसा’ िायदा लागू िरण्याबाबत 

(२३) *  ७७८९३   श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री) :   सन्माननीय आहदिासी वििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कें द्र शासनाने दि.२.१२.१९८५ च्या आिेशान्िये आदििासी बहुल क्षेत्रासाठी 
‘पेसा’ कायिा लागू केला ि त्याअनुर्ींगाने सन १९९६ पासून राज्यात सिर 
कायद्याची अींमलबजािणी सुरु करण्यात आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील आदििासी उपयोजनाींतगात ज्या गािात  ५०% पेक्षा 
जास्त आदििासी आहे अशा ग्रामपींचायतीींचा पेसा कायद्याअींतगात समािेश 
करण्यात यािा असे तनिेिन माहे एवप्रल, २०१६ , डडसेंबर, २०१६ ि जानेिारी, 
२०१७ मध्ये शासनाकड ेिेण्यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, साक्री (जज.धुळे) तालुक्यातील २७ ग्रामपींचायतीींची आदििासी 
लोकसींख्या ६० ्क्के पेक्षा जास्त असूनही त्या ग्रामपींचायतीींचा सिर कायद्यात 
समािेश करण्यासाठी शासनाकडून प्रस्ताि तयार करण्यात आला नाही, हे  ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, अशा ग्रामपींचायतीींना आदििासी विकास विभागामाफा त िेण्यात 
येणारे ५% अनिुान दिले जात नसून शासनाने याची चौकशी केली आहे काय, 
त्यात काय आढळून आले, त्यानुसार सिर ग्रामपींचायतीींचा पेसा कायद्यात 
समािेश करण्याबाबत शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय ि याबाबतची सद्य:जस्थती काय आहे ? 
 

श्री. विष्ट् ण ुसिरा : (१) होय. 
       कें द्र शासनाचा पींचायतीसबींधीचे उपबींध (अनसूुधचत क्षेत्राींिर विस्ताररत 
करणे) अधधतनयम, १९९६ (पेसा अधधतनयम) दि. २०.१२.१९९६ रोजी अधधतनयलमत 
करण्यात आला आहे. सिर अधधतनयम राज्यातील अनुसूधचत क्षेत्राींना लागू आहे. 
(२) होय. 
(३) सन २०११ च्या जनगणनेनुसार अनुसूधचत क्षेत्रातील गािाींपासून नव्याने 
तनमााण झालेल्या गािाींचा तसेच आदििासी लोकसींख्या ५०% पेक्षा जास्त 
असलेल्या ि आदििासी उपयोजना क्षेत्रास भौगोललक दृष्या सींलग्न असलेल्या 
गािाींचा अनुसूधचत क्षेत्रात समािेश करण्यासींिभाातील प्रस्ताि तयार करण्याचे 
काम  आयुक्त, आदििासी सींशोधन ि प्रलशक्षण सींस्था, पुणे याींच्या स्तरािर 
अींततम ्प्प्यात  आहे.  सिर प्रस्तािामध्ये साक्री (जज. धळेु) तालुक्यातील 
एकूण ४४ गािाींचा समािेश विचाराधधन आहे. 
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(४) ि (५) पेसा ग्रामपींचायतीींना ५ % थे् तनधी योजनेंतगात फक्त अनुसूधचत 
क्षेत्रातील गािे/पाड/ेिस्त्या याींना िेण्याींत येतो. 

उक्त गािाींचा अनुसूधचत क्षेत्रात समािेश करण्यासींिभाातील प्रस्ताि 
आयुक्त, आदििासी सींशोधन ि प्रलशक्षण सींस्था, पुणे याींच्याकडून शासनास प्राप्त 
झाल्यािर कें द्र शासनाच्या मान्यतेसाठी सािर करण्यात येईल. 

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

र्व्हार (जर्.पालघर) येथील देहरे आश्रमशाळेतील  
मुख्याध्यापिाांनी िेलेला गैरव्यिहार 

  

(२४) *  ७६३३२   श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.सुभाष उफच  पांडडतशेठ पाटील (अशलबाग), श्री.धयैचशील पाटील (पेण), श्री.विर्य 
औटी (पारनेर), श्री.हदलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.र्यांत पाटील (इस्त्लामपूर), 
श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाि), श्री.िैभि वपचड 
(अिोले) :   सन्माननीय आहदिासी वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) जव्हार (जज. पालघर) येथे आदििासी विकास प्रकल्पातील िेहेरे आश्रमशाळेत 
मुलाींना खेळण्यासाठी सुसज्ज मैिान लमळािे या उद्देशाने शाळेतील मिैानाच्या 
सपा्ीकरणाचा प्रस्ताि जजल्हा कक्रडा अधधकाऱ याींनी मींजूर करुन दिनाींक २५ 
नोव्हेंबर, २०१५ रोजी या कामासाठी ७ लाख ५० हजार रुपयाींची मींजूरी दिली, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या शाळेच्या मुख्याध्यापकाींनी एका सींस्थेशी सींगनमत करुन  
मैिानाचे  सपा्ीकरण न करताच ५ लाख २५ हजार रुपये खात्यातनू परस्पर 
रक्कम काढून गैरव्यिहार केला, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले, त्यानुसार गैरव्यिहार करणा-या सींबधधतािर कोणती कारिाई  
केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. विष्ट् ण ुसिरा : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) ि (३) मुख्याध्यापक, शासकीय आश्रमशाळा, िेहरे याींचेस्तरािरून 
आश्रमशाळेकररता मिैानाचे सपा्ीकरण करणे या कामाचा प्रस्ताि प्रशासकीय 
मान्यतेकररता जजल्हा कक्रडा अधधकारी, ठाणे याींचेकड ेसािर करण्यात आला होता. 
सिर प्रस्तािास त्याींनी दि.२/९/२०१६ रोजीच्या पत्रान्िये मान्यता प्रिान करून 
सिर कामाचा तनधी मुख्याध्यापक याींचे खातेिर परस्पर वितरीत केला आहे. 
मैिानाचे सपा्ीकरणाचे काम पूणा झालेले नसतानाही मुख्याध्यापकाने सींबींधधत 
ठेकेिाराला तनधी िगा केला आहे. त्यानरु्ींगाने प्रकल्प अधधकारी, जव्हार याींनी 
दि.६/१/२०१७ रोजी महाराषट्र नागरी सेिा (लशस्त ि अपील) तनयम १९७९ अन्िये 
कारणे िाखिा नो्ीस बजािनू मुख्याध्यापकाचा खलुासा घेिनू त्याींची सविस्तर 
चौकशी सुरू आहे.  
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
महाराष्ट्र राज्य िीर् वितरण िां पनीच्या प्रिाशगड िायाचलयातील मुख्य 

महाव्यिस्त्थापिाांनी लाखो रुपयाांचा गैरव्यिहार िेल्याबाबत 
  

(२५) *  ७५३४८   श्री.सरदार ताराशसांह (मुलुांड), श्री.शरददादा सोनािणे (र्ुन्नर), 
श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन), श्री.धयैचशील पाटील (पेण) :   सन्माननीय ऊर्ाच 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषट्र राज्य िीज वितरण कीं पनीच्या प्रकाशगड कायाालयातील मानि 
सींसाधन विभागात मुख्य महाव्यिस्थापक पिािर कायारत असलेले श्री.सींिेश हाके 
याींनी लाखो रुपयाींचा गैरव्यिहार केल्याप्रकरणी श्री.राकेश जाधि याींनी दिनाींक १९ 
डडसेंबर, २०१६ रोजी मा.मुख्यमींत्री, मा.उजाा मींत्री, महावितरण कीं पनीचे सींचालक 
याींचेकड ेलेखी तक्रार करुन चौकशीची मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिरहू तक्रारीमध्ये श्री.हाके याींनी महावितरण कीं पनीची दिशाभूल 
करुन १६ िेळा िावर्ाक िेतन िाढीचा लाभ घेणे, सेिापसु्तकाला जोडलेल्या 
िाखल्यात खाडाखोड करुन जन्मतारखेतही बिल करणे, कमाचारी भरतीत 
तनयमाींचे उल्लींघन करुन भरती प्रकक्रया राबविणे बाबी नमुि करण्यात आलेल्या 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, सिर तक्रारीनुसार श्री.सधचन ढोले, कायाकारी सींचालक, मानि 
सींसाधन विभाग याींनी चौकशी करुन अहिाल िररषठ अधधकारी ि व्यिस्थापकीय 
सींचालक याींना सािर केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सिर अहिालामध्ये नमूि करण्यात आलेल्या प्रमुख बाबी 
कोणत्या आहेत तसेच उक्त तक्रार अजाात नमूि केलेल्या सिा बाबीींचा तपास पूणा 
झाला आहे काय, 
(५) तसेच तपासात आढळलेल्या तनषकर्ाानुसार शासनाने सींबधधतािर कोणती 
कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, नसल्यास, विलींबाची कारणे काय      
आहेत ? 
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) होय. 
(४) उपरोक्त तक्रारीसींिभाात केलेल्या चौकशीच्या अहिालामध्ये िेतन तनजश्चती, 
सेिापसु्तकामध्ये नोंििलेली जन्म तारीख ि शाळाींच्या िाखल्याींमधील जन्म 
तारीख तसेच जन्म तारखेमध्ये खाडाखोड, ताींबत्रक सींिगाातील विद्युत सहाय्यक 
ि सरळसेिा सींिगाातील भरती प्रकक्रया, खेळाडू को्यातील तनयुक्ती, सहाय्यक 
महाव्यिस्थापक (मा.सीं.) या पिािरील तनयकु्ती, मुख्य महाव्यिस्थापक (मा.सीं.) 
याींच्या प्रशासकीय कामकाजाबाबत या बाबीसींिभाात चौकशी करण्यात आली आहे. 
       उक्त तक्रारीमधील उच्च िेतनशे्रणीच्या लाभाबाबत या बाबीसींिभाात 
प्रशासकीय कायािाही सुरु आहे. 
(५) सिर तक्रारीमध्ये तर्थय आढळून आलेले नसल्यामुळे सींबींधधताींिर कारिाई 
केलेली नाही. 

----------------- 
राज्य उत्पादन शुल्ि विभागाच्या भरारी पथिाने शभिांडीमध्ये छापा टािून 

क्लोरल हायड्रटे चा साठा र्प्त िेल्याबाबत 

(२६) *  ७६५५२   श्री.सुभाष उफच  पांडडतशेठ पाटील (अशलबाग), श्री.धयैचशील 
पाटील (पेण) :   सन्माननीय राज् य उत् पादन शुल् ि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्य उत्पािन शुल्क विभागाच्या मुींबई येथील भरारी पथकाने लभिींडीमध्ये 
छापा ्ाकून सुमारे १५ लाख ६७ हजार ५०० रूपयाींच्या ककीं मतीचा क्लोरल हायड्रे्  
या विर्ारी पािडरचा साठा जप्त केला, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, ताडीचे सेिन करणारी व्यक्ती सींपूणापणे नशेच्या आहारी जािी 
याकररता ही विर्ारी पािडर ताडीमध्ये लमसळली जाते, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर विर्ारी पािडरमुळे ताडी अधधक विर्ारी ि जीिघेणी ठरत 
असल्याने शासनाने सींबींधधत िोर्ीींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) ि (२) होय. हे खरे आहे.  
(३) या गुन्हयात सात आरोपी असल्याचे तनषपन्न झाले असून आरोपीींविरुध्ि 
विर् कायिा, १९१९ चे कलम २ ि ६, महाराषट्र विर् तनयमािली १९७२ चे तनयम 
३ ि १२ चे उल्लींघन झाल्यामुळे आणण महाराषट्र िारुबींिी कायिा १९४९ चे कलम 
८१, ८३, ८६ ि ९० अन्िये गुन्हा रजज. क्र.५११/१६ दि.३१.१२.२०१६ रोजी नोंि 
केला आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही.  

----------------- 
धानोरा-बोधगव्हान (जर्.यितमाळ) येथील ननिासी आश्रमशाळेत बोगस विद्याथी  

पटसांख्या दाखिून धान्याचा िरण्यात आलेला अपहार 

(२७) *  ७९१३७   डॉ.अशोि उईिे (राळेगाि) :   सन्माननीय सामाजर्ि न् याय 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) यितमाळ जजल््यातील धानोरा-बोधगव्हान अनु.जाती तनिासी आश्रमशाळा 
मध्ये बोगस विद्याथी प्सींख्या िाखिनू धान्याचा अपहार झाल्याचे ि सिर 
धान्यसाठा एका िकुानामध्ये विकण्यासाठी नेत असताना तहलसल कायाालय, 
पुरिठा विभाग, यितमाळ याींनी दिनाींक ७ नोव्हेंबर, २०१६ रोजी जप्त केला 
असल्याचे दिनाींक १२ जानेिारी, २०१७ रोजी िा त्यासुमारास तनिशानास आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीअींती िोर्ीींिर शासनाने कोणती कारिाई केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. रार्िुमार बडोले : (१) होय. हे खरे आहे.  
(२) होय, सिर प्रकरणी तहसील कायाालय, यितमाळ येथील पुरिठा विभागाकडून 
चौकशी करण्यात आली आहे.  
(३) सिर प्रकरणी िोर्ीींविरुद्ध जजिनािश्यक कायिा,१९५५ चे कलम ३,७ अनुसार 
गुन्हा नोंिविण्यात आला आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

राज्यातील मागासिगीय विद्याथाांना शशष्ट् यितृ् ती देण्याबाबत 
  

(२८) *  ८००४३   श्री.हषचिधचन सपिाळ (बुलढाणा), डॉ.बालार्ी किणीिर 
(अांबरनाथ), प्रा.िषाच गायििाड (धारािी), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.सुननल 
िेदार (सािनेर), श्री.विर्य िडटे्टीिार (ब्रम्हपूरी), श्री.अमर िाळे (आिी), 
श्री.आशसफ शेख (मालेगाांि मध्य), श्री.अननल िदम (ननफाड), श्री.राधािृष्ट् ण विखे-
पाटील (शशडी), श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोड), श्री.अशमत देशमुख (लातूर शहर), 
श्री.गणपत गायििाड (िल्याण पूिच), श्रीमती सीमाताई हहरे (नाशशि पजश्चम), 
श्रीमती मेधा िुलिणी (िोथरुड) :   सन्माननीय सामाजर्ि न् याय मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील विशरे्त:  मुींबई, नागपूर, लातूर, औरींगाबाि, पुणे ि नालशक ्या 
पाच विभागात अनूसुचीत जाती, विमुक् त जमाती, भ्क् या जमाती तसेच इतर 
मागासिगीय ३ लाख ३८ हजार विद्याथी सन २०१५ - १६ या शैक्षणणक िर्ाात 
१४ डडसेंबर २०१६ पयांत लशष यितृ् ती पासून िींचीत असून सन २०१६ -१७ या 
िर्ाात दिनाींक १४ डडसेंबर, २०१६ अखेर १२ लाख ७३४ नोंिणी केलेल् या 
विद्याथाांपैकी केिळ २३ हजार ९५९ विद्याथाांना लशष यितृ् ती िेण् यात आली, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, यासींिभाात उच्च न्यायालयाच्या नागपरू खींडपीठात याधचका 
िाखल करण्यात आली असून कें द्र सरकारकडून लशषयितृ्त्तीची रक्कम लमळाली 
पण अधधकाऱयाच्या िलूाक्षामुळे सिर लशषयितृ्त्तीची रक्कम परत गेल्याची बाब 
माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये िा त्यािरम्यान तनिशानास आली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
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(३)  असल्यास, याबाबत, मा.विरोधी पक्षनेते विधानसभा याींनी मा.समाज 
कल् याण मींत्री याींना दिनाींक १२ जानेिारी, २०१६ रोजी िा त्या िरम्यान पत्र 
पाठिनू याबाबत तातडीने कायािाही करण् याबाबत विनींती करण् यात आली आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, याप्रकरणी शासनाने अधधक चौकशी केली आहे काय, चौकशीअींती 
िोर्ी आढळलेल्या सींबींधधताींिर शासनाने कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत 
आहे 
(५) तसेच अनुसूधचत जमातीच्या विद्यार्थयाांना त्िरीत लशषयितृ्ती िेण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, नसल्यास विलींबाची 
कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. रार्िुमार बडोले : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) हे खरे आहे, 
(५) लशषयितृ्ती योजनेअींतगांत पात्र विद्याथी लशषयितृ्तीपासून िींधचत राहणार 
नाहीत, याची िक्षता घेण्यात येत आहे. 

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

डहाण ूतालुक्यात (जर्.पालघर) िनाचटि, मद्रास, चेन्नई ि बेंगळुरूहून येणा-या 
िाळया गुळाची खाद्य गुळाच्या नािाखाली बेिायदेशीर विक्री सुरू असल्याबाबत 

  

(२९) *  ७८३७०   श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.ननतेश राणे (िणििली), 
श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्रीमती मननषा चौधरी (दहहसर), डॉ.भारती 
लव्हेिर (िसोिा), श्री.शशिार्ीराि िडड चले (राहुरी), श्री.सांतोष दानिे 
(भोिरदन) : सन्माननीय राज् य उत् पादन शुल् ि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) डहाण ू तालुक्यात (जज.पालघर) कनाा् क, मद्रास, चेन्नई ि बेंगळुरूहून   
येणा-या काळया गुळाची खाद्य गुळाच्या नािाखाली खलेुआम बेकायिेशीर विक्री 
सुरू असल्याचे माहे जानेिारी, २०१७ च्या शिे्च्या आठिड्यात तनिशानास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
 



38 

(२) असल्यास, पोलीस ि राज्य उत्पािन शुल्क विभागाची कारिाई 
्ाळण्याकररता सिर काळा गुळ राज्यात उत्पादित झाल्याचे ि कृर्ी उत्पन्न 
बाजार सलमतीची बोगस पािती िाखिनू विभागाची दिशाभूल करण्यात येत आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, डहाण ूशहरात काळा गूळ तसेच निसागराची विक्री करणारे ८ ते 
१० मोठे घाउक व्यापारी असून हे व्यापारी काळा गूळ ि निसागर पालघर 
जजल््यातील आदििासी बहुल पाडयातील ककराणा िकुानात विक्री करतात, हे ही 
खरे आहे काय 
(४) असल्यास, सिरहू गुळापासून हातभट्टीच्या िारुची प्रचींड तनलमाती होत असून 
त्यामुळे हजारो आदििासी तरुण व्यसनाधीन होत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणाची सखोल चौकशी करून सिरहू काळा गुळ जप्त 
करून सींबींधधताींिर शासनाने कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे,  
नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) एवप्रल २०१६ ते फेब्रुिारी २०१७ या कालािधीत 
पालघर जजल्हयातील हातभट्टी तनलमातीच्या दठकाणी धाडी ्ाकून  त्यामध्ये १५८० 
कक.गॅ्रम काळा गुळ ि २५ कक.गॅ्रम निसागर जप्त करण्यात आलेला आहे.   
(२) काळया गुळाची िाहतकु करणारी िाहने तपासताना कृर्ी उत्पन्न बाजार 
सलमतीच्या पाित्या िाखिनू दिशाभूल करण्याचा रत्नाधगरी, कोल्हापूर या 
जजल्हयात प्रयत्न केल्याचे दिसून आलेले आहे. 
(३) ही बाब तनिशानास आलेली नाही. तथावप, हातभट्टी तनलमातीच्या दठकाणी 
काळा गुळ आढळून आलेला आहे. 
(४) हे खरे नाही. 
(५) अशी बाब तनिशानास आल्यास िेळीच कारिाई करण्यात येत आहे. 

----------------- 
मराठिाड्यात िृषीमाल प्रकक्रया िें दे्र उभारण्याबाबत 

(३०) *  ७४१३१   श्री.अशमत देशमुख (लातूर शहर), श्री.राधािृष्ट् ण विखे-पाटील 
(शशडी) :   सन्माननीय उद्योग मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) शासनाने मराठिाड्यात उत्पािीत होणाऱया कृर्ी मालािर प्रकक्रया 
करण्यासाठी  ९ दठकाणी प्रकक्रया उद्योग कें दे्र सुरु करण्यात येणार असल्याची 
घोर्णा मुख्यमींत्रयाींनी औरींगाबाि येथे माहे ऑक््ोबर, २०१६ मध्ये िा त्या 
िरम्यान  केली होती, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, या तनणायानसुार जादहर केलेली ९ ठजकाणे कोणती आहते, 
(३) तसेच या तनणायाच्या अींमींलबजािणीसाठी शासनाने कोणती कायािाही केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सुभाष देसाई : (१) होय, हे खरे आहे. 

शासनाने मराठिाड्यात उत्पादित होणाऱया कृर्ी मालािर प्रकक्रया 
करणाऱया सुक्ष्म ि लघु उपक्रमाींची क्षमतािदृ्धी होण्यासाठी, त्याींच्या उत्पािकता 
िाढीसाठी ि त्याींना स्पधाात्मक बनविण्यासाठी औद्योधगक समूह तयार करून 
अशा समूहास सहाय करण्याविर्यी तनणाय घेतला आहे. 
(२) सिर तनणायानुसार मराठिाडा विभागातील औरींगाबाि, जालना, बीड, 
उस्मानाबाि, नाींिेड, दहींगोली, परभणी ि लातूर या आठ जजल््यामध्ये कृर्ी 
मालािर प्रकक्रया करणाऱया सुक्ष्म ि लघु उपक्रमाींचे औद्योधगक समूह विकलसत 
करण्यात येणार आहेत. 
(३) ि (४) सिर तनणायानसुार मराठिाडा विभागातील प्रत्येक जजल््यामध्ये 
जजल्हातनहाय ककमान एक कृर्ी मालािर प्रकक्रया करणारे सुक्ष्म ि लघ ुउपक्रमाींचे 
औद्योधगक समूह तनजश्चत करून औद्योधगक समूह प्रकल्पाींचा प्राथलमक   
अहिाल / तनिानोपयोगी अ्यास अहिाल राज्यस्तरीय सलमतीच्या मींजूरीसाठी 
सािर करणेबाबतची कायािाही सींबींधीत महाव्यिस्थापक, जजल्हा उद्योग कें द्र ि 
उद्योग सह सींचालक, औरींगाबाि विभाग याींचेकडून करण्यात येत आहे.  

----------------- 
तुमसर ि मोहाडी (जर्.भांडारा) तालुक्यातील ठक्िर बाप्पा योर्नेंतगचत  

वििास िामाांचे प्रस्त्ताि प्रलांबबत असल्याबाबत 

(३१) *  ८०५०७   श्री.चरण िाघमारे (तुमसर) :   सन्माननीय आहदिासी 
वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) भींडारा जजल््यातील तुमसर ि मोहाडी तालुक्यातील आदििासी िगुाम भागात 
ठक्कर बाप्पा योजनेंतगात विकास कामाींचे प्रस्ताि अप्पर आयुक्त, आदििासी 
विकास, नागपूर याींचेकड ेमान्यतेसाठी प्रलींबबत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) सिरहू प्रस्तािास मान्यता िेण्याबाबत स्थातनक लोकप्रतततनधीींनी          
मा. आदििासी विकास मींत्री याींना दिनाींक ७ फेब्रुिारी, २०१७ रोजी िा त्या 
सुमारास तनिेिन दिले, हे खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, 
(४) असल्यास, तद्नुसार या प्रस्तािास मान्यता िेण्याबाबत शासन कोणती 
कायािाही करीत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विष्ट् ण ुसिरा : (१)  हे खरे नाही. 
         सन २०१६-१७ मध्ये जजल्हा तनयोजन सलमतीने ठक्कर बाप्पा 
आदििासी िस्ती सुधार योजने अींतगात भींडारा जजल््यातील एकूण १० कामाींना 
मान्यता दिली आहे. त्यामध्ये मोहाडी ि तुमसर तालुक्यातील कामाींचा समािेश 
आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३), (४) ि (५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

इगतपुरी (जर्. नाशशि) येथील आहदिासी क्रीडा प्रबोधधनीतील असुविधाांबाबत 
  

(३२) *  ७४२५३   श्रीमती सीमाताई हहरे (नाशशि पजश्चम) :   सन्माननीय 
आहदिासी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) इगतपुरी (जज. नालशक) येथे आदििासी विकास विभागामाफा त उभारण्यात 
आलेल्या आदििासी कक्रडा प्रबोधधनीमध्ये सुविधाींचा अभाि असल्याचे तसेच 
प्रबोधधनीतील विद्यार्थयाांना तनिााह भत्ता, प्रलशक्षण, उपचार, योग्य आहार िेळेिर 
उपलब्ध होत नसल्याची बाब माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये िा त्या िरम्यान 
तनिशानास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या बाबीींची शासनाने िखल घेऊन कक्रडा प्रबोधधनीमध्ये 
विद्यार्थयाांना आिश्यक सुविधा ि सिलती उपलब्ध करुन िेण्याबाबत कोणती 
कायािाही केली तसेच याबाबत विलींब करणाऱया िोर्ीींविरुध्ि कोणती कारिाई 
केली, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. विष्ट् ण ुसिरा : (१) ि (२) हे खरे नाही. 
        तथावप, अनुसूधचत जमातीच्या विद्यार्थयाांना क्रीडा विर्यक सोयी 
सुविधा उपलब्ध करून िेण्याकरीता इगतपुरी (जज.नालशक) येथे क्रीडा प्रबोधधनी 
स्थापन करण्याबाबत दि.२४.०८.२००९ रोजी शासन तनणाय घेण्यात आला होता. 
परींत ु सिर दठकाणी क्रीडा प्रबोधधनी कायााजन्ित न झाल्याने ऑगस््, २०१५ 
पासून क्रीडा विभागाच्या विभागीय क्रीडा सींकुल, नालशक येथे तात्पुरत्या स्िरूपात 
सिर क्रीडा प्रबोधधनीचे कामकाज सुरू करण्यात आले आहे. 
         प्रस्ततु क्रीडा प्रबोधधनीत प्रिेलशत सिा विद्याथी/विद्याथीनीींना 
तनयलमत क्रीडा प्रलशक्षण दिले जाते तसेच क्रीडा विभागाच्या धतीिर तनजश्चत 
करून दिल्याप्रमाणे विद्यार्थयाांना आहार िेण्यात येतो. सिा विद्यार्थयाांना क्रीडा 
सादहत्य, तनिास सुविधा, िदै्यकीय सुविधा तसेच शैक्षणणक सादहत्य पुरविण्यात 
आलेले आहे. 
(३)  प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

ठाणे जर्ल््यातील आश्रमशाळाांनी विद्यार्थयाांच्या साहहत्य  
ननविदा प्रकक्रयेत िेलेला गैरव्यिहार 

  

(३३) *  ७४१४६   श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.र्यांत पाटील 
(इस्त्लामपूर), श्री.मिरांद र्ाधि-पाटील (िाई), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाि), 
श्री.शामराि ऊफच  बाळासाहेब पाटील (िराड उत्तर), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), 
श्री.राहुल मोटे (पराांडा), श्री.राणार्गर्ीतशसांह पाटील (उस्त्मानाबाद), श्री.हनमुांत 
डोळस (माळशशरस), श्री.हदपि चव्हाण (फलटण), श्री.भास्त्िर र्ाधि (गुहागर), 
श्री.शरददादा सोनािणे (र्ुन्नर), श्री.िैभि वपचड (अिोले), श्री.ननतेश राणे 
(िणििली), श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), श्री.राहुल र्गताप (श्रीगोंदा), 
श्री.हदलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील (एरांडोल), 
श्री.अजर्त पिार (बारामती), श्री.प्रदीप नाईि (किनिट), श्री.सरदार ताराशसांह 
(मुलुांड), डॉ.भारती लव्हेिर (िसोिा), श्री.गणपत गायििाड (िल्याण पिूच), 
श्रीमती ननमचला गावित (इगतपूरी), श्री.सांर्य साििारे (भुसािळ), श्री.दत्तात्रय 
भरणे (इांदापूर), डॉ.बालार्ी किणीिर (अांबरनाथ), श्रीमती देियानी फराांदे (नाशशि 
मध्य), श्री.सुरेश लाड (िर्चत), श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.सुननल प्रभू (हदांडोशी), 
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श्रीमती सीमाताई हहरे (नाशशि पजश्चम), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), 
श्री.शशिार्ीराि िडड चले (राहुरी), श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन) :   सन्माननीय 
आहदिासी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) आदििासी विकास विभागाकडून आश्रमशाळाींमधील विद्यार्थयाांसाठी        
सन २०१६-२०१७ या िर्ाासाठी ्ूथपेस््, साबण, तेलखरेिी आिीींसाठी तनवििा 
काढण्यात आल्या, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्यामध्ये ठाणे जजल्हयातील १२० आश्रमशाळाींना ्ूथपेस््चा 
पुरिठा करण्यासाठी सुमारे ११ को्ी रूपयाींच्या तनवििा काढण्यात आल्या होत्या 
ि त्यामध्ये ३ सींस्थाींनी तनवििा भरल्या होत्या, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, आदििासी आयुक्त ि सींबींधधत अधधका-याींनी सींगनमताने ज्या 
सींस्थेने नमुना सािर केला नव्हता त्याींची तनिड केली असून ज्या सींस्थेने 
्ुथपेस््चा पुरिठा केला त्यामध्ये बाजार भाि ि खरेिीमध्ये तफाित आढळून 
आली असल्यामुळे िक्षल कीं पनीने सिरहू गैरव्यिहाराबाबत सखोल चौकशी 
करण्यात यािी म्हणनू मुख्यमींञ्याकड ेमाहे डडसेंबर २०१६ मध्ये िा त्या िरम्यान 
तक्रार केली आहे, हे ही खरे आहे काय  
(४) असल्यास, सिरहू तक्रारीच्या अनुर्ींगाने सखोल चौकशी करण्यात आली आहे 
काय, 
(५) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले ि त्यानुसार पुढे कोणती कारिाइा 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विष्ट् ण ुसिरा : (१) शासन तनणाय १०/०३/२०१६ मधील तरतिुीनुसार शासकीय 
आश्रमशाळेतील विद्यार्थयाांना आींघोळीचा साबण, कपड े धुण्याचा साबण, भाींडी 
धुण्याचा साबण, खोबरेल तेल, ्ुथपेस््, ्ुथब्रश, सॅतन्री नॅपककन पुरविणेसाठी 
अपर आयुक्त, ठाणे, नालशक, अमरािती ि नागपूर याींचे स्तरािरुन ई-तनवििा 
प्रकक्रया राबविण्यात आली आहे. 
(२), (३), (४), (५) ि (६) अपर आयकु्त, ठाणे याींनी त्याींचे अींतगात १२० 
शासकीय आश्रमशाळाींतील विद्यार्थयाांना िरील िस्तू पुरविण्यासाठी अींिाजे ११.६३ 
को्ी इतक्या रकमेची ई-तनवििा प्रकक्रया राबविण्यात आली होती. प्रकरणी एकूण 
१० तनवििा प्राप्त झाल्या होत्या. त्यापैकी कागिपत्र ेतपासणीत ९ तनवििाधारक 
पात्र ठरले. त्यापैकी ्ुथपेस्् पुरिठ्यासाठी ८ पुरिठािाराींनी िर नमूि केले होते. 
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सिर तनवििेमध्ये सिाात कमी िर  (L-१) हे आदिम आदििासी स्ियींरोजगार सह. 
सींस्था मयाा. घोडगेाींि याींचे असून त्याींनी प्रॉमीस ्ुथपेस््(१०० गॅ्रम) साठी रु. 
२२.९० िर नमूि केला होता. तिनींतर िक्षल कॉस्मे्ीकने (L-२) पला व्हाई् 
्ुथपेस्् (१०० गॅ्रम) साठी रु. २३ िर नमूि केला होता. तथावप आदिम आदििासी 
स्ियींरोजगार सह. सींस्थेने प्रॉलमस ्ूथपेस््चे नमूने प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी 
सािर केलेले नव्हते. मात्र आदििासी विकास विभागाींतगात अपर आयुक्त, 
आदििासी विकास, नागपूर याींनी मागविलेल्या  तनवििेमध्ये प्रॉलमस ्ुथपेस््साठी 
तपासणी मध्ये पात्र ठरलेला अहिाल विभागास प्राप्त झाला होता. प्रॉलमस 
्ुथपेस्् ही नामाींककत (ब्रँडडे) असून ततचे िर अन्य ्ुथपेस्् कीं पन्यापेक्षा कमी 
होते. त्यामुळे राज्यस्तरािर सिाच आश्रमशाळाींसाठी एकाच ब्रँडचा विचार करुन 
प्रॉलमस ्या ्ुथपेस््चा ब्रॅड तनजश्चत करण्यात आला आहे. अपर आयकु्त, ठाणे 
याींच्या कायाक्षेत्रातील शाळाींमधील विियार्थयाांसाठी ्ुथपेस्् खरेिीची अींिाजजत 
रक्कम रु. १२८.४९ लक्ष इतकी आहे.  

िक्षल कीं पनीने गैरव्यिहाराची चौकशीची मागणी केलेली होती परींत ु
िरीलप्रमाणे तनयमानुसार कायािाही केली असल्याने चौकशी करण्याचा प्रश्न 
उद्् ाित  नाही. मात्र या प्रकरणी ्ुथपेस्् पुरिठयाबाबत प्रकरण मा. उच्च 
न्यायालय, मुींबई येथे न्यायप्रविष् आहे. त्यामुळे सन २०१६-१७ या शैक्षणणक 
िर्ाामध्ये ्ुथपेस्् पुरिठयासींिभाात न्यनुतम िराच्या पुरिठािारास ्ूथपेस््चा 
पुरिठा आिेश िेण्यात आलेले नाहीत.   

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

राज्यातील मागासिगीय सहिारी सांस्त्थाांनी शासनािडून िर्च 
घे्रऊनही उद्योग सुरू न िेल्याबाबत 

  

(३४) *  ७७०७०   श्री.सुननल प्रभू (हदांडोशी) :   सन्माननीय सामाजर्ि न् याय 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात ३७२ मागासिगीय औद्योधगक सहकारी सींस्थाींना सन २००४ पासून 
आतापयांत ११०० को्ी कजााचे िा्प करण्यात आले असून १० िर्ाात केिळ ६० 
सींस्थाींनी उद्योग सुरू केल्याचे माहे जानेिारी, २०१७ मध्ये िा त्यािरम्यान 
तनिशानास आले, हे  खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, राज्यात उद्योग सुरू न केलेल्या ३१२ सींस्थाींना शासनाने एकूण 
ककती  तनधी कजा स्िरूपात वितरीत केला आहे तसेच अन्य कोणत्या सिलती 
िेण्यात आल्या आहेत काय,  
(३) असल्यास, १० िर्ाात शासनाचे कजा ि अन्य सिलतीचा लाभ घेिनूही 
उद्योग सुरू न करणा-या ३१२ सींस्थाींविरूध्ि शासनाने कोणती कारिाई केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्यास, त्याची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. रार्िुमार बडोले : (१)  होय. अींशत: खरे आहे. 
(२)  राज्यातील मागासिगीय सहकारी सींस्थाींपैकी उद्योग सुरू न केलेल्या २९९ 
सींस्थाींना शासककय भागभाींडिल रूपये ३७९.०० को्ी ि शासककय कजा      
रूपये ३९९.३३ को्ी अथासहाय्य मींजूर केले आहे. महाराषट्र सहकारी सींस्था 
अधधतनयमाींतगात सींस्थेची नोिणी झाली असल्यास प्रकल्पाच्या जमीन खरेिीसाठी 
नोंिणी शुल्क ि मुद्राींक शुल्क आकारले जात नाही. 
(३) ि (४) ३७२ मागासिगीय औद्योधगक सहकारी सींस्थाींपकैी ७३ सींस्थाींमध्ये 
उत्पािन सुरु झाले असून २९९ सींस्थाींमध्ये अद्यापही उत्पािन सुरू झालेले नाही. 
त्यापैकी ११४ सींस्थाींना अथासहाय्य मींजुर केलेले आहे, परींत ुसींस्थाींनी अद्यापही 
उचल घेतलेली नाही. तसेच १८५ सींस्थाींच्या बाबतीत कारिाई सुरू / प्रस्तावित 
आहे. 

----------------- 
नाशशि शहरातील “श्री गणेश सहिारी बॅंिेत” लालेला अपहार 

  

(३५) *  ७४८५७   श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम), अॅड.गौतम चाबुिस्त्िार 
(वपांपरी), श्रीमती देियानी फराांदे (नाशशि मध्य), श्री.शभमराि तापिीर 
(खडििासला) :   सन्माननीय सहिार मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) नालशक शहरातील “श्री गणेश सहकारी बॅंकेत” शाखा व्यिस्थापक आणण 
कमाचा-याींनी बनाि् कजा प्रकरणाच्या आधारे ६ को्ी ७ लाख रूपयाींचा अपहार 
केला असल्याचे माहे जानेिारी, २०१७ मध्ये िा त्यािरम्यान तनिशानास आले, हे 
खरे आहे काय,  
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(२) असल्यास, सिर प्रकरणी २४ जणाींविरुध्ि सरकारिाडा पोललस ठाण्यात गुन्हा 
िाखल करण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्यास, सिर 
चौकशीअींती िोर्ी असणा-याींिर शासनाने कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, याबाबत विलींबाची कारणे ? 
  
श्री. सुभाष देशमुख : (१), (२) ि (३) हे खरे आहे. 
श्री गणेश सहकारी बँक लल. नालशक या बकेँचे सन २०१२-१३ ि सन २०१३-१४ 
या िोन िर्ााच्या लेखापररक्षण अहिालामध्ये बँकेमध्ये अफरातफर, बनाि् कजा 
प्रकरणे, अपहार, शाखा जुळिणी अफरातफर तसेच इतर गींभार बाबी तनिशानास 
आल्या. त्यामुळे सींबधीत सनिी लेखापाल याींनी जजल्हा उपतनबींधक, सहकारी 
सींस्था,नालशक याींना सािर केलेल्या विशेर् अहिालामध्ये सींबींधीताींविरुद्ध फौजिारी 
गुन्हा िाखल करण्याची परिानगी माधगतली. त्यानुसार जजल्हा उपतनबींधक, 
सहकारी सींस्था, नालशक याींनी त्याींच्या दिनाींक ६.२.२०१५ रोजीच्या पत्रान्िये 
फौजिारी गुन्हा िाखल  करण्याची  परिानगी  दिली. त्यानुसार सींबींधीत  सनिी 
लेखापाल याींनी दिनाींक २०.२.२०१५ रोजी सरकारिाडा पोलीस स््ेशन येथे कफयााि 
िाखल केली. सिर कफयाािीच्या अनुर्ींगाने दिनाींक ४.१.२०१७ रोजी गुन्हा       
क्र. ०३/२०१७ अन्िये बकेँचे मुख्य कायाकारी अधधकारी  याींचेसह १२ कमाचारी ि 
बँकेचे सींचालक मींडळ याींचेिर गुन्हा िाखल करण्यात आला आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

घोडगेाांि (ता. आांबेगाांि, जर्. पुणे) येथील आहदिासी इांग्रर्ी  
माध्यमाच्या शाळेत शश्षणि नसल्याबाबत 

  

(३६) *  ७६९०१   श्री.हदलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि) :   सन्माननीय 
आहदिासी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) आींबेगाींि तालुक्यातील घोडगेाींि (जज. पुणे) येथील आदििासी विभागाच्या 
इींग्रजी माध्यमाच्या शाळेत इींग्रजी माध्यमाचेच लशक्षक नसल्याने आदििासी 
विद्यार्थयाांना इींग्रजी लशक्षणापासून िींधचत रहािे लागत असून यासींिभाात स्थातनक 
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लोकप्रतततनधीींनी दिनाींक ८ जानेिारी, २०१७ रोजी मा.आदििासी विकास मींत्रयाींकड े
तनिेिन दिले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच यासींिभाात स्थातनक लोकप्रतततनधीींनी विद्यार्थयाांना इींग्रजी माध्यमाचा 
लशक्षक िेण्याबाबत स्थातनक प्रकल्प अधधकारी, पुणे याींच्याकडहेी माहे डडसेंबर, 
२०१६ मध्ये िा त्या िरम्यान तनिेिन दिले, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत स्थातनक प्रकल्प अधधकाऱयाींनी कोणती कायािाही केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विष्ट् ण ु सिरा : (१) होय, स्थातनक लोकप्रतततनधीींनी दि.८/०१/२०१७ च्या 
पत्रान्िये मा. मींत्री, आदििासी विकास याींचेकड े दिलेले तनिेिन दि.३१/०१/२०१७ 
रोजी  प्राप्त झाले आहे.  
        लशक्षकाींची पिभरती करण्याबाबतचे तनयुक्ती प्राधधकारी अपर आयुक्त, 
आदििासी विकास हे असल्यामुळे अपर आयुक्त, आदििासी विकास, ठाणे याींना 
याबाबत तातडीने कायािाही करण्याच्या सूचना िेण्यात आलेल्या आहेत. 
(२) हे खरे नाही 
(३) ि (४) लशक्षक सींिगााच्या पिभरती सींिभाातील तनयुक्ती प्राधधकारी अपर 
आयुक्त, आदििासी विकास हे आहेत. त्यामुळे याबाबत प्रकल्प अधधकारी 
स्तरािर कायािाही अपेक्षक्षत नाही. 

----------------- 
मोखाडा तालुक्यात (जर्.पालघर) असलेल्या िीरे्च्या समस्त्याांबाबत 

  

(३७) *  ७९७२५   श्री.रुपेश म् हात्र े (शभिांडी पिूच) :   सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मोखाडा तालुक्यात (जज.पालघर) विजेची गींभीर समस्या तनमााण झाली असून 
या भागात सतत विज नसणे तसेच लम्रचे रीडीींग न घेता िेयके आकारणे, 
िेळेिर ग्राहकाींना िेयके न िेणे तसेच बाजारपेठेत िीज िेयके भरणा कें द्र 
नसल्याने ग्राहकाींची गैरसोय होत असल्याच्या अनेक तक्रारी स्थातनक नागररकाींनी 
तसेच लोकप्रतततनधी याींनी शासनाकड े माहे जानेिारी, २०१७ मध्ये िा त्या 
िरम्यान केल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
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(२) तसेच मोखाडा तालुक्यात ९ हजाराहून अधधक िीज मी्र ग्राहकाींना िीजेच्या 
या असुविधेबाबत महावितरणकड े अनेकिेळा तक्रारी करुनही महावितरणाच्या 
अधधकारी/कमाचारी याींच्याकडून जाणीिपूिाक िलुाक्ष करण्यात येऊन  नागररकाींना 
असमाधानकारक उत्तरे िेण्यात येत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून ि तद्नसुार शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१)  हे खरे आहे. 
        पालघर जजल्हयातील मोखाडा तालुक्यातील ३३/२२ केव्ही उपकें द्रास 
डहाण ू येथील १३२ केव्ही उपकें द्रातनू ७८ ककमी लाींब असलेल्या उच्चिाब 
िादहनीव्िारे पुरिठा करण्यात येतो. सिर िादहनीची िेखभाल ि िरुुस्तीचे काम 
माहे सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये करण्यात आलेले असून माहे नोव्हेंबर - २०१६ मध्ये 
पायाभूत आराखडा - २ या योजनेअींतगात निीन ३३ केव्ही िीजिादहनी कायााजन्ित 
केल्यामुळे िीज पुरिठा खींडीत होण्याचे प्रमाण कमी झाले आहे. सद्यजस्थतीत 
सिर िादहनीिर िीज पुरिठा खींडीत होण्याची कोणतीही तक्रार नाही 
        सद्य:जस्थतीत मी्र िाचनाच्या कामासाठी मे. लशिकृपा एी्ं रप्रायजेस 
याींना माहे डडसे. २०१६ पासून िका  ऑडार िेण्यात आली आहे. मोखाडा 
तालुक्यातील ग्राहकाींना िीज िेयके भरणे सुलभ ि सोईस्कर होण्याकररता एक 
निीन िीजबबल भरणा कें द्र  जव्हार अबान बकँ, मोखाडा येथे माहे फेब्रिुारी २०१७ 
पासून कायााजन्ित करण्यात आले आहे. त्यामुळे या पररसरातील ग्राहकाींना 
िीजबबल भरण्याबाबत सुविधा उपलब्ध झाली आहे. 
(२)  हे खरे नाही. 
(३) ि (४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

---------------- 
गडधचरोली येथील अनुसूधचत र्माती प्रमाणपत्र तपासणी  

सशमतीिड ेमाना र्मातीची ७ हर्ार प्रिरणे प्रलांबबत असल्याबाबत 

(३८) *  ७५८८७   श्री.सांर्य साििारे (भुसािळ), श्री.डड मल्लीिार्ूचन रेड्डी 
(रामटेि), श्री.िृष्ट्णा गर्बे (आरमोरी) :   सन्माननीय आहदिासी वििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अनुसूधचत जमाती जात प्रमाणपत्र तपासणी सलमती, गडधचरोली याींच्या 
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कायाालयाकड े सन २०१०-११ पासून सींपूणा ‘माना’ जमातीतील सुमारे ७ हजार 
जात प्रमाणपत्र तपासणी प्रकरणे प्रलींबबत असल्याची बाब माहे डडसेंबर, २०१६ 
मध्ये िा त्या िरम्यान तनिशानास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर प्रलींबबत प्रकरणे तनकाली काढण्याबाबत माहे डडसेंबर २०१६ 
च्या पदहल्या आठिड्यात िा त्यासुमारास मोचाा काढण्यात येऊन स्थातनक 
लोकप्रतततनधीींनी मा. राज्यपाल महोियाींना तथा मा. मुख्यमींत्री महोियाींना 
तनिेिने दिली आहेत, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर प्रमाणपत्राअभािी ‘माना’ जमातीतील मुलाींना उच्च 
लशक्षणासाठी शकै्षणणक सींस्थामध्ये प्रिेश ि नोकरी लमळण्यास अडचणी येत 
असून शासनाने जात प्रमाणपत्र तपासणी तातडीने होण्यासाठी कोणती कायािाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) ऩसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विष्ट् ण ु सिरा : (१) नाही. अनसूुधचत जमाती प्रमाणपत्र तपासणी सलमती, 
गडधचरोली याींचेकडील माहे डडसेंबर, २०१६ अखेरीस प्रलींबबत प्रकरणाींपकैी माना 
अनुसूधचत जमातीची एकूण २०४३ प्रकरणे प्रलींबबत असून त्यातील १९५५ प्रकरणे 
पोलीस  िक्षता पथकाकड ेशालेय ि गहृ चौकशीसाठी प्रलींबबत आहेत. 
(२) होय. 
(३) शासनाने अनुसूधचत जमाती प्रमाणपत्र तपासणी सलमत्याींचे कामकाज 
सींपूणापणे ऑनलाईन केले असून दिनाींक १.५.२०१६ पासून आदि प्रमाण प्रणाली 
ही सींगणकीकृत कायाप्रणाली कायााजन्ित केलेली आहे. 
     तसेच आदििासी व्यक्तीींना अनुसूधचत जमातीचे िधैता प्रमाणपत्र िेणे ही 
सेिा महाराषट्र लोकसेिा हक्क अधधतनयमाींतगात अधधसूधचत केली आहे. 
    गडधचरोली सलमतीमधील पोलीस िक्षता पथकातील पोलीस उप अधधक्षक 
आणण पोलीस तनरीक्षक ही ररक्त पिे भरण्याबाबत शासन स्तरािर कायािाही 
करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
 

----------------- 
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मौरे् िोळपेिाडी (ता. िोपरगाि, जर्.अहमदनगर) येथील निीन  
१३२ िे.व्ही. िीर् उपिें द्राला मांर्ुरी देणेबाबत 

  

(३९) *  ७८६४५   श्री.रार्ाभाऊ (पराग) िारे् (शसन्नर) :   सन्माननीय ऊर्ाच 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  
(१) मौजे कोळपेिाडी (ता.कोपरगाि, जज.अहमिनगर) पररसरातील िीज समस्येिर 
कायमची उपाययोजना करण्यासाठी येथे निीन १३२ के.व्ही.  िीज उपकें द्र 
होण्याकररता माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये िा त्या िरम्यान शासनाकड े विदहत 
नमुन्यात प्रस्ताि सािर करण्यात आलेला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास,  याबाबत स्थातनक लोकप्रतततनधीींनी दिनाींक ०८ डडसेंबर, २०१६ 
रोजी िा त्या सुमारास मा.उजाा मींत्री याींचेकड ेलेखी तनिेिनाद्िारे मागणी केलेली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त मागणीच्या अनरु्ींगाने शासनाने कोणती कायािाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) महावितरण  कीं पनीकडून  यासींबींधीचा प्रस्ताि  
महापारेर्ण  कीं पनीस प्राप्त झालेला नाही. 
(२) याबाबत दि. २०.०६.२०१६ चे तनिेिन प्राप्त झाले आहे. 
(३) कोळपेिाडी पररसरास २२० के.व्ही.  कोपरगाि उपकें द्रातनू िीज पुरिठा होतो. 
२२० के.व्ही. कोपरगाि उपकें द्रातील  स्थापीत  क्षमता १०० (२ X ५०) एम.व्ही.ए. 
असून त्यािर एकूण  फक्त ६९ एम.व्ही.ए. उच्चत्तम भाराची  नोंि आहे. 
म्हणजेच  उपकें द्र कमीभारीत  (Underloaded)  असून उपकें द्रात  क्षमता 
लशल्लक  आहे. तसेच कोळपेिाडी ते कोपरगाि  हे अींतर  अींिाजे  फक्त् ा १० 
कक.मी.  एिढेच  आहे. त्यामुळे कोळपेिाडी येथे िेगळया उपकें द्राची  सध्यातरी  
आिश्यकता नाही. परींतु कोळपेिाडी येथे निीन  उपकें द्रासाठी  प्रस्ताि प्राप्त 
झाल्यास प्रणाली  अ्यासाच्या  आधारे  त्याची  सुसाध्यता तपासून योग्य तो 
तनणाय घेण्यात येईल. 
(४)  प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
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नाशशि जर्ल्हयामध्ये सांत रोहीदास चमोद्योग महामांडळािडून  
िर्चिाटपात लालेल्या अपहाराबाबत 

  

(४०) *  ७४२५४   श्रीमती सीमाताई हहरे (नाशशि पजश्चम), श्री.विर्य औटी 
(पारनेर) :   सन्माननीय सामाजर्ि न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) नालशक येथे सींत रोदहिास चमोद्योग ि चमाकार विकास महामींडळातील 
अधधकारी ि कमाचारी याींनी सींगनमत करुन जलमनीच्या ७/१२  ि लशधापबत्रकेच्या 
बनाि् कागिपत्राींच्या आधारे २५० प्रकरणामध्ये  कजा मींजूर करुन लाखो 
रूपयाींचा अपहार केल्याचे दिनाींक ३० डडसेंबर, २०१६ रोजी िा त्या सुमारास 
तनिशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणात जजजाबाई िाघ या मदहलेने सन २०११ मध्ये सिरहू 
महामींडळाकडून २५ हजार रुपयाींच्या घेतलेल्या कजासाठी तारण म्हणनू श्री. विठ्ठल 
रामिास कचरे (रा. डोळासणे,ता.सींगमनेर) ्या शतेकऱयाच्या जलमनीचा ७/१२ 
उतारा ि लशधापबत्रकेच्या बनाि् प्रती जोडल्याचे श्री. कचरे याींनी केलेल्या 
मादहतीच्या अधधकारातनू तनिशानास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास,याप्रकरणाींची चौकशी करण्याची मागणी काही सामाजजक सींस्थाींनी 
केलेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्यास,चौकशीअींती 
िोर्ी असलेल्या सींबींधधत अधधकारी,कमाचाऱयाींविरुध्ि कोणती कारिाई केली िा 
करत आहे, 
(५)  नसल्यास, त्याची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. रार्िुमार बडोले : (१) हे खरे नाही, 
तथावप नालशक येथील एका प्रकरणाबाबत जालमनिाराकडून तक्रार प्राप्त झाल्याने 
त्याबाबत चौकशी करून शहातनशा करण्यात येत आहे. 
(२) होय. 
(३) होय. 
(४) ि (५) जामीनिार श्री विठ्ठल कचरे याींनी लाभाथी श्रीमती जजजा सींजय िाघ 
श्री. राजेद्र समशेर, व्हेडर श्री.विजय बी.चींद्रात्रये ि महामींडळाच्या नालशक येथील 
तत्कालीन जजल्हा कायाालयातील अधधकारी ि कमाचारी याींचेिर गु.र.नीं. ३३०/१६ 
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दिनाींक २२.१२.२०१६ नूसार मुींबई नाका पोललस स््ेशन,नालशक शहर  येथे तक्रार 
िाखल केली आहे. 
         त्यामूळे महामींडळातील श्री. लश.रा. साींगळे, सेिातनितृ्त विभागीय 
अधधकारी, नालशक, श्री. सी.डी. जोशी विभागीय अधधकारी कोकण तथा तत्कालीन 
जजल्हा व्यिस्थापक नालशक ि श्री. प्र.ना.तायड े सेिातनितृा िसूली तनरीक्षक 
याींच्या कडून सिर प्रकरणाबाबत खलुासा मागविण्यात आलेला आहे. 
 

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

नागपूर जर्ल्हयातील तुली माध्यशमि शाळेच्या िसनतगहृातील आचाऱ्याने 
आहदिासी मुलीांिर अत्याचार िेल्याबाबत 

  

(४१) *  ७५०९१   श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्री.सुधािर देशमुख 
(नागपूर पजश्चम), श्री.राधािृष्ट् ण विखे-पाटील (शशडी), श्री.विर्य िडटे्टीिार 
(ब्रम्हपूरी), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोड), श्री.सुननल 
िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.अशमत देशमुख (लातूर शहर) :   
सन्माननीय आहदिासी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर जजल्हयातील कोराडी-बोखारा मागाािर असलेल्या तुली माध्यलमक 
शाळेच्या िसतीगहृात राहणाऱया ५ गरीब आदििासी विद्यार्थयींनीचा शाळेमध्ये 
काम करणाऱया आचाऱयाने विनयभींग केल्याची बाब माहे जानेिारी, २०१७ मध्ये 
िा त्या िरम्यान तनिशानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नागपूरच्या आदििासी प्रकल्पाच्या अधधकारी याींनी िसततगहृाला 
दिलेल्या भे्ी िरम्यान सिर प्रकार उघड झाला असून आदििासी विद्याथींनीिर 
लैधगींक अत्याचाराची िसुरी घ्ना नागपूर जजल््यात घडली असल्यामुळे मुलीींच्या 
सुरक्षेचा प्रश्न तनमााण झाला आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) तसेच लशक्षणाधधकाऱयाींनी या प्रकरणाचा तपास ि तनरीक्षण करण्याकरीता 
पाठविलेल्या पथकाींनी तुली शाळेच्या प्रशासनाकड े विचारणा केली असता त्याींनी 
प्रकरण िडपण्यसाठी प्रयत्न केला, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या शाळेमधील विद्याथींनीचे पाल्य विचारपुस करण्याकररता तेथे 
गेले असता शाळा आणण िसतीगहृाचे प्रशासनाने त्याींच्याशी अस्य िागणकु 
केली असून शाळेमधील विद्याथींनीचा विनयभींग करणाऱया आचाऱयािर ि हे 
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प्रकरण गींभीरपणे न घेणाऱया प्रशासनाची चौकशी करुन त्याींच्यािर कोणती 
कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(५)  नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विष्ट् ण ुसिरा : (१) हे खरे आहे. 
(२) प्रकल्प कायाालय, नागपरू येथील कतनषठ लशक्षण विस्तार अधधकारी याींच्या 
पथकामाफा त दि.०४.०१.२०१७ रोजी तुली पब्लीक स्कूल या शाळेस दिलेल्या भे्ीत 
तनिशानास आलेली नागपूर जजल््यातील लैंधगक अत्याचाराची ही िसुरी घ्ना 
आहे, हे खरे आहे. 

तथावप, प्रकरणी तात्काळ कारिाई करण्यात आलेली आहे. सबब, 
मुलीींच्या सुरक्षचेा प्रश्न तनमााण झाला नाही. 
(३)  हे खरे नाही. 
(४) मुलीींिर अत्याचार करणाऱया आपचारी विरूद्ध पोललस स््ेशन, कोराडी येथे 
दि.०५.०१.२०१७ रोजी एफ.आय.आर. नोंिविण्यात आलेला आहे. सिर प्रकरणातील 
आरोपी जमीर बाप्ती शहा याच्याविरूद्ध भा.ि.वि. कलम ३५४ (अ), तसेच 
प्रो्ेक्शन ऑफ चाईल्ड रॉम सेक्शुअल ऑफेन्सस ॲक््, २०१२ कलम ७,८,११,१२ 
अींतगात गुन्हा नोंिविण्यात आला असून अनसूुधचत जमाती प्रततबींधक 
कायद्याच्या कलम ३ (१) (W) (i) (ii) अन्िये गुन्हा नोििनू त्यास अ्क 
करण्यात आली आहे.  
(५) प्रश्न उद्् ाित  नाही. 

----------------- 
  
गडधचरोली, चांद्रपूर, भांडारा ि गोंहदया या जर्ल्हयातील आहदिासी वििास सहिारी 

सांस्त्थाांचे िशमशन नाशशि येथील महामांडळाने थिविल्याबाबत 

(४२) *  ७५८८६   श्री.सांर्य साििारे (भुसािळ) :   सन्माननीय आहदिासी 
वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पूिा वििभााच्या गडधचरोली, चींद्रपूर, भींडारा, गोंदिया या चार जजल्हयातील 
जिळपास ५०० पेक्षा जास्त विविध आदििासी विकास सहकारी सींस्थाींचे कलमशन 
नालशक येथील महामींडळाकडून मागील ३ िर्ाांपासून थककत असल्याची बाब    
माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये िा त्या िरम्यान तनिशानास आली, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, शासनाने सिरहू प्रकरणाची चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीच्या अनरु्ींगाने थककत कलमशनची रक्कम तातडीने 
सींस्थाींना लमळण्यासाठी शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विष्ट् ण ुसिरा : (१) ि (२) होय, हे अींशत: खरे आहे. 
          वििभाातील गडधचरोली,चींद्रपूर,गोंदिया ि नागपूर  या जजल्हयातील 
१९२ सींस्था या आदििासी विकास महामींडळाच्या सभासि असून त्यापकैी २०१३-
१४ मध्ये १४१ सींस्था,२०१४-१५ मध्ये १२८ ि २०१५-१६ मध्ये ११८ सींस्थाींनी 
३०,५८,२४८.०० जक्िी्ं ल धान खरेिी केलेले आहे. प्रती जक्िी्ं ल २५ रु.प्रमाणे 
कलमशन रु.७,३३,६०,१२०/- िेय होते.त्यापकैी रु.३,६५,७२,४८१/- इतकी रक्कम 
िेळीच अिा करण्यात आलेली आहे. उिाररत कलमशनची रु. ३,६७,८७,६३९/- इतकी 
रक्कम सिर सींस्थाींना िेय आहे. २% पयांतची घ् िाजिी घ् मान्य करून 
त्यािरील अिाजिी घ्ीस सींस्था जबाबिार रादहल याबाबतचे करार सींस्थाींकडून 
महामींडळासोबत करण्यात येतात. ज्या आदििासी विविध कायाकारी सींस्थाकड े
घ्ीचे प्रमाण मोठया प्रमाणािर आहे अशा सींस्थाींना िेय असलेले खरेिी कलमशन 
घ् /तू् िसूली पो्ी समायोजजत केली जाते ि त्यातील उिाररत रक्कम त्या 
सींस्थाींना दिली जाते. 
           परींत ुया सींस्थाींकड ेततनही हींगामातील अिाजिी घ्पो्ी जिळपास 
रु.१०,६६,२७,७०८/- इतकी रक्कम िसूल पात्र असल्याने त्याींना कलमशनपो्ी िेय 
असलेली रक्कम समायोजजत करण्याची कायािाही सुरु आहे. 
(३) ि (४) प्रश्न उद्् ाित  नाही. 

----------------- 
  
  
विधान भिन    डॉ. अनांत िळसे 
मुांबई   प्रधान सधचि 

महाराष्ट्र विधानसभा 
________________________________________________________ 
मुद्रणपिूा सिा प्रकक्रया महाराषट्र विधानमींडळ सधचिालयाच्या सींगणक यींत्रणेिर 
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