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

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
शुक्रिार, हदनाांि २४ माचच, २०१७ / चैत्र ३, १९३९ ( शिे )
(१)

आहदिासी वििास मांत्री

(२)

उद्योग ि खननिमच मांत्री

(३)
(४)
(५)

ऊर्ाच, निीन ि निीिरणीय ऊर्ाच,

याांचे प्रभारी

राज्य उत्पादन शल्
ु ि मांत्री

विभाग

सामाजर्ि न्याय आणण विशेष सहाय्य मांत्री
सहिार, पणन आणण िस्त्त्रोद्योग मांत्री

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ३०
-------------------------------------

खालापूर (जर्.रायगड) तालुक्यातील एमआयडीसी भाग २
िररता भस
ू ांपादनाची प्रकक्रया रद्द िरण्याबाबत

(१)

*

७४५०७

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

श्री.अतल
ु भातखळिर (िाांहदिली पि
ू )च , अॅड.आशशष शेलार (िाांद्रे पजश्चम), श्रीमती
मननषा चौधरी (दहहसर), श्री.मनोहर भोईर (उरण) :
पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय उद्योग मांत्री

(१) खालापूर तालुक्यातील (जि.रायगड) मौिे केळवली, वाींगणी, घोडवली,

काींढरोली, नावींढे, माणककवली, अींिरूण, हाळखर्
ु द व किदत तालक्
ु यातील तळवली

येथील खालापूर एमआयडीसी भाग २ कररता प्रस्ताववत भूसींपार्न प्रकिया
अींततमररत्या रद्द करण्याची मागणी स्थातनक लोकप्रतततनधीींनी माहे डडसेंबर, २०१६
मध्ये वा त्यार्रम्यान मा.उद्योग मींत्री
हे खरे आहे काय,

याींच्याकडे तनवेर्नाद्वारे केली आहे ,
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(२)

असल्यास,

महाराषर

औद्योगगक

ववकास

महामींडळ

भाग-२

मध्ये

(ता. खालापूर, जि. रायगड) येथील प्रस्ताववत गावाींच्या ७/१२ वरील एमआयडीसी
ची पेजन्सलद्वारे केलेली नोंर् रद्द करुन ७/१२ कोरा करुन ममळणेबाबत स्थातनक

लोकप्रतततनधीनी मा. उद्योग मींत्री याींना दर्नाींक १८ऑगस््,२०१६ रोिी वा त्या
सुमारास तनवेर्न र्े ऊनही अद्यापपयंत कोणतीही कायदवाही केली नाही, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, भूसींपार्न प्रकियेच्या वेळी नोंर् करताना शेतकऱयाींना कोणत्याही
प्रकारच्या नो्ीसा र्े ण्यात आल्या नाहीत तसेच औद्योगगक प्रयोिनासाठी िमीन
सींपादर्त केल्यामुळे शेतकऱयाींना उत्पन्नाचे
नाही, हे ही खरे आहे काय,
(४)

असल्यास,

शासनाने

चौकशी

करून

कोणतेही साधन मशल्लक राहणार
उक्त

औद्योगगक

प्रयोिनासाठी

प्रस्ताववत भूसींपार्न प्रकिया रद्द करण्याबाबत कोणती कायदवाही केली वा
करण्यात येत आहे , नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुभाष दे साई : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) व (३) सर्र बाबत स्थातनक लोकप्रतततनधीनी दर्. १८/०७/२०१६ रोिी ववनींती
अिद सार्र केलेला आहे .
कलम-२

शासनाचे

तथावप, मऔवव अगधतनयम, १९६१ चे कलम १(३)
(खींड-ग)

रािपत्रात

च्या

तरतर्
ू ी

दर्नाींक

झालेली आहे . त्यानुसार

लागू करण्याबाबतची

२२.०९.२०१५ व

नस
ु ार प्रकरण-६ व

अगधसूचना

दर्.०४.०६.२०१६ रोिी

महाराषर
प्रमसध्र्

उक्त अगधतनयमाचे कलम-३२(२) नुसार वैयजक्तक

नो्ीसा बिावन
ीं ार्नाची पढ
ू भूसप
ु ील कायदवाही जिल्हागधकारी, रायगड अींतगदत
उपववभागीय अगधकारी, किदत/खालापरू याींचेमार्दत सरु
ु आहे .

सर्रचा प्रकल्प तयार झाल्यावर लहान मोठे उद्योग या भागात तनमादण

होऊन त्यामध्ये मोठया प्रमाणात रोिगार तनममदती होणार असल्याने आपोआपच

स्थातनक तरुणाींना त्याींचे योग्यतेनुसार नोकरी तसेच व्यवसायात सींधी उपलब्ध

होऊ शकतात. त्याचप्रमाणे नवीन भस
ू ींपार्न कायर्यान्वये शेतकऱयाींना िममनीचा

मोबर्ला वा्प करताना ववकसीत १५ ्क्के भख
ीं हवा असल्यास / हवा
ू ड
नसल्यास असा ववकल्प महामींडळ र्े त असल्यामुळे १५ ्क्के भूखड
ीं हवे
असणाऱया शेतकऱयाींकडून स्वत:चे लहान मोठे उद्योगधींर्े तनमादण करता येतील व
त्यामुळे शेतकऱयाींना कायम स्वरुपी काम ममळू शकेल.

(४) भूसींपार्नाची कायदवाही चालू असल्यामळ
ु े प्रश्न उद््ावत नाही
-----------------
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सािडे (ता.धचपळूण, जर्.रत्नाधगरी) येथे महावितरणची तार
गळ्यात अडिून एिा दच
ु ािीस्त्िाराचा झालेला मत्ृ यू

(२)

*

८३३७०

श्री.सदानांद चव्हाण (धचपळूण) :

सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) सावडे (ता.गचपळूण, जि.रत्नागगरी) येथे महाववतरणची रस्त्यावर लोंबणारी
तार

गळ्यात

अडकून

एका

र्च
ु ाकीस्वाराचा

मत्ृ यू

झाल्याची

घ्ना

दर्नाींक १ र्ेब्रव
ु ारी, २०१७ रोिी वा त्यासम
ु ारास घडली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सर्र रस्त्यावर धोकार्ायकरीत्या लोंबकळत असणाऱया ताराींची
मादहती महाववतरणच्या सींबध
ीं ीत कायादलयाला र्े ण्यात येऊनही ताराींची र्रु
ु स्ती न
झाल्यामळ
द ना घडली आहे , हे ही खरे आहे काय,
ु े सर्र र्घ
ु ्

(३) असल्यास, शासनाने या र्घ
द नेची चौकशी केली आहे काय, असल्यास, त्यात
ु ्
काय आढळून आले, त्यानस
ु ार सींबींगधत
वा करण्यात येत आहे ,

र्ोषीींवर शासनाने कोणती कारवाई केली

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त तसेच या घ्नेत मत्ृ यू पावलेल्या
व्यक्तीच्या कु्ूींबबयास शासनाने कोणती आगथदक मर्त दर्ली वा र्े ण्यात येत
आहे ?

श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.

(३) महाववतरण कींपनीमार्दत चौकशी करण्यात आली आहे . त्यानस
ु ार रोड

िॉसीींग गाडींगची वायरचे ्ोक रकच्या हुडाला अडकून ताणले गेल्यामळ
ु े गाडीग
वायर त्
ु ू न रोड वरुन मो्ारसायकल वरुन िाणाऱया श्री. मयुर र्े वरुखकर याींच्या
गळयात अडकून याींचा प्राणाींततक अपघात झालेला आहे . प्रथमर्शदनी श्री. धनींिय
ना. वामने, तींत्रज्ञ र्ोषी असल्याचे तनर्शदनास आल्याने

कींपनीने त्याींना तनलींबबत

केले आहे . सर्र अपघाताची प्राथममक चौकशी सींबींगधत ववद्यत
ु तनरीक्षकाींनी
र्े खील केलेली असन
ू त्याींच्याकडून अींततम चौकशी अहवाल प्राप्त व्हावयाचा आहे .

(४) महाववतरण कींपनीच्या प्रचमलत तनयमानुसार नक
ु सान भरपाईची रक्कम

रु. ४,००,०००/- मत
ृ व्यक्तीच्या वारसर्ार आई-वडडलाींना दर्. ७/०३/२०१७ रोिी
र्े ण्यात आलेली आहे .

-----------------
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गडधचरोली ि चांद्रपूर जर्ल््यातील आश्रमशाळाांमधील असवु िधाांबाबत
(३)

*

७४०४४

श्री.राधािृष्ट्ण

विखे-पाटील

(शशडी),

श्री.विर्य

िडेट्टीिार

(ब्रम्हपूरी), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे िी), श्री.अब्दल
ु सत्तार (शसल्लोड), श्री.सुननल
िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे (आिी) :

सन्माननीय आहदिासी वििास मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) गडगचरोली व चींद्रपूर जिल््यात १५६ आदर्वासी आश्रमशाळा व २५ आदर्वासी
वसतीगह
ृ े असून र्ोन्ही जिल््यात ३५ हिार ववद्याथी मशक्षण घेत आहे त, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, सर्र आश्रमशाळाींकररता इमारती बाींधण्यात आलेल्या नाहीत,
शौचालय सवु वधा, ववद्यत
ु व्यवस्था व रस्ता उपलब्ध नाही तसेच ववद्यार्थयांना
र्ोन वेळचे िेवण ममळत नसणे इ.समस्या असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये
वा त्या र्रम्यान तनर्शदनास आली, हे खरे आहे काय,
(३) तसेच सर्र आश्रमशाळाींमध्ये
असन
ू

सर्र

पर्े

मशक्षक

भरण्याबाबत

सींवगादतील सुमारे ५०० पर्े ररक्त

ववद्यार्थयांनी

मा.पालकमींत्री

याींच्या

तनवासस्थानासमोर माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये आींर्ोलन केले, हे खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याबाबत मा.ववरे ाधी पक्षनेता ववधानसभा याींनी दर्नाींक १५
िानेवारी, २०१७ रोिी मा.आदर्वासी ववकास मींत्री याींना कायदवाही करण्याबाबत

तनवेर्न दर्ले असून याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय
आढळून आले,

(५) असल्यास, त्या अनुषग
ीं ाने शासनाने कोणती कायदवाही केली वा करण्यात येत
आहे , नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. विष्ट्णु सिरा : (१) चींद्रपूर जिल््यात १३ व गडगचरोली जिल््यात ४३ अशा
एकूण ५६ शासकीय आश्रमशाळा सरु
ु आहे त.

चींद्रपूर जिल््यात ३४ व गडगचरोली जिल््यात ५० अशा ८४ अनर्
ु ातनत

आश्रमशाळा सरु
ु आहे त. या र्ोन्ही जिल््यामध्ये १४० शासकीय व अनर्
ु ातनत
आश्रमशाळा सरु
ु आहे त.

चींद्रपूर जिल््यात २९ व गडगचरोली जिल््यात ३३ अशी एकूण ६२

वसतीगह
ु आहे त.
ृ े सरु
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चींद्रपुर

व

गडगचरोली

जिल््यातील

वरील

शासकीय

आश्रमशाळामध्ये

१५,५५६ अनर्
ु ातनत आश्रमशाळाींमध्ये २९,१८१ व शासकीय वसतीगह
ृ ाींमध्ये ५,१६५
असे एकूण ४९,९०२ ववद्याथी मशक्षण घेत आहे त.

(२) चींद्रपूर जिल््यातील १३ शासकीय आश्रमशाळाींपक
ै ी सवद आश्रमशाळाींसाठी
पक्की

इमारत

आहे .

गडगचरोली

जिल््यातील

४३

आश्रमशाळाींपक
ै ी

४२

आश्रमशाळाींना स्वताची पक्की इमारत आहे . १ शासकीय आश्रमशाळा भाड्याच्या
इमारतीत सरु
ु आहे .
र्ोन्ही

जिल््यातील

सवद

शासकीय

आश्रमशाळाींमध्ये

वविेची

सोय,

शाळे पयंतचा रस्ता व शौचालय इ. उपलब्ध आहे . सर्र सवद आश्रमशाळाींमधील
ववद्यार्थयांना मेनप्र
ू माणे भोिन व अल्पोपहार र्े ण्यात येतो.

चींद्रपूर व गडगचरोली जिल््यातील ८४ अनर्
ु ातनत आश्रमशाळाींपैकी ५०

आश्रमशाळाींना स्वत:च्या इमारती असन
ू ३४ आश्रमशाळा भाड्याच्या इमारतीत
सुरु आहे त.
८४

अनर्
ु ातनत

आश्रमशाळाींपक
ै ी

आश्रमशाळाींच्या रस्त्याची सोय आहे .
भोिन व अल्पोपहार र्े ण्यात येतो.

६४

आश्रमशाळाींना

वीि

व

७८

सर्र सवद आश्रमशाळाींमध्ये मेनप्र
ू माणे

सवदच शासकीय आश्रमशाळा व वसतीगह
ु स्ती व
ृ ाची आवश्यकतेप्रमाणे र्रु

र्े खभाल करणेबाबत

एवप्रल-मे

२०१७

च्या

उन्हाळ्याच्या

सट्ट
ु ीमध्ये

अगधकाींऱयाकडून तनयोिन बध्र् पध्र्तीने कायदवाही करण्यात येत आहे .

प्रकल्प

(३) चींद्रपरू व गडगचरोली जिल््यामध्ये ररक्त पर्े भरण्याबाबत मा. पालकमींत्री
याींच्या घरासमोर अशा प्रकारे आींर्ोलन केल्याचे तनर्शदनास आलेले नाही.

चींद्रपुर व गडगचरोली जिल््यमधील शासकीय आश्रमशाळाींमध्ये मशक्षक

सींवगादची ८६० पर्े मींिूर असून ६०८ पर्े भरलेली आहे त व २५२ पर्े ररक्त
आहे त.

चींद्रपरू व गडगचरोली जिल््यामध्ये अनर्
ु ातनत आश्रमशाळामध्ये ११३० पर्े

मींिूर असून त्यापैकी १०२५ पर्े भरलेली आहे त व १०५ पर्े ररक्त आहे त.

शासकीय आश्रमशाळाींमधील मशक्षक सींवगादची ररक्त पर्े भरण्याबाबत

कालबध्र् कायदिम तनजश्चत करुन सर्र पर्े िन
ू , २०१७ पयंत भरण्याचे तनयोिन
करण्यात आले आहे . तसेच अनर्
ु ातनत आश्रमशाळाींमधील मशक्षक सींवगादची पर्े
भरण्यासींर्भादत सींबगीं धत सींस्था चालकाींना सूचना र्े ण्यात आल्या आहे त.
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(४)

व

(५)

प्रकरणी

मा.ववरोधी

पक्ष

नेता,

महाराषर

ववधानसभा

याींच्या

दर्. २१.१.२०१७ रोिीच्या पत्राच्या अनष
ु ींगाने आयुक्त, आदर्वासी ववकास, नामशक
व अपर आयुक्त, आदर्वासी ववकास, नागपूर याींच्याकडून वरील उत्तरात नमर्
ू
भाग (२) व (३) प्रमाणे कायदवाही करण्यात येत आहे .
-----------------

शसांधद
ु ग
ु च ि रत्नाधगरी जर्ल्हयातील उद्योग उभारण्यासाठव वितरीत
िेलेले भूखड
ां विनािापर पडून असल्याबाबत

(४)

*

७७६८५

श्री.सुननल प्रभू (हदांडोशी) :

सन्माननीय उद्योग मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) कोकणातील ववशेषत: मसींधर्
ु ग
ु द व रत्नागगरी जिल्ह्यामधील उद्योिकाींना
महाराषर औद्योगगक ववकास महामींडळाने (एमआयडीसी)

उद्योग उभारण्यासाठी

ववतरीत केलेले ५१ भूखड
ीं वापराववना पडून आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त भख
ीं ाची मर्
ू ड
ु त दर्नाींक ३१ िानेवारी,२०१७ रोिी सींपषु ्ात
येवन
ीं ाचा ताबा न घेण्याची
ू ही शासनाने उद्योग न उभारणा-या सींस्थाकडून भख
ू ड
कारणे काय आहे त,

(३) तसेच उक्त भूखड
ीं त्वररत ताब्यात घेणेबाबत शासनाने
केली वा करण्यात आहे ,

कोणती कायदवाही

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुभाष दे साई : (१) हे अींशत: खरे आहे .

(२) व (३) मसींधर्
ु ग
ु द व रत्नागगरी जिल््यातील एकूण ८ औद्योगगक क्षेत्रामध्ये

२६५१ भख
ीं ाींचे आरे खन करण्यात आले असन
ीं ाींचे वा्प करण्यात
ू ड
ू २४९५ भख
ू ड
आले आहे . त्यामधील ववकमसत न केलेले ३६ भूखड
ीं महामींडळाने पींचनामा करुन
ताब्यात घेतले आहे त. तसेच १५४ भूखड
ीं धारकाींना उद्योग सींिीवनी योिनेमध्ये

भाग घेण्याबाबत कळववण्यात आले असन
ीं धारकाींना उद्योग सींिीवनी
ू ४४ भूखड

योिनेअींतगदत दर्नाींक ३१/८/२०१७ पयंत मुर्तवाढ र्े ण्यात आली आहे .उवदररत
उद्योग

सींिीवनी

योिनेमध्ये

महामींडळाच्या धोरणानुसार
करण्यात येत आहे .

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

भाग

न

घेतलेल्या

११०

भख
ीं धारकाींना
ू ड

नोद्सा बिावन
ीं ताब्यात घेण्याची कायदवाही
ू भूखड

-----------------
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शेिाळे िाडी-म्हासोली (ता.िराड,जर्.सातारा) येथील रयत सहिारी साखर
िारखान्याने शेति-याांची ऊस दे यिे अदा िेली नसल्याबाबत

(५)

*

८२८२९

श्री.र्यिुमार गोरे

डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरु ी) :

(माण), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे िी),

सन्माननीय सहिार मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :-

(१) शेवाळे वाडी-म्हासोली (ता.कराड,जि.सातारा) येथील रयत सहकारी साखर

कारखान्याला सन २०१४ मध्ये गाळपासाठी दर्लेल्या ऊसाची १० को्ी रुपयाींची
र्े यके

शेतक-याींना

अद्यापही

अर्ा

करण्यात

आली

नसल्याचे

माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्या र्रम्यान तनर्शदनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास,

सर्र

र्े यके

ममळाण्याकररता

म्हणन
ू

येथील

शेतक-याींनी

जिल्हागधकारी कायादलयासमोर १५ दर्वस उपोषण केले असतानाही शासनाने
त्याकडे र्ल
द केले, हे ही खरे आहे काय,
ु क्ष

(३) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने मध्यस्थी करुन सर्र साखर कारखान्याकडून
शेतक-याींची ऊस र्े यके र्े ण्याबाबत कोणती कायदवाही केली
आहे ,

वा करण्यात येत

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सभ
ु ाष दे शमख
ु : (१) अींशत: खरे आहे .

कुमुर्ा-रयत कारखान्याकडे हीं गाम

२०१४-१५

FRP ची रु.९,९५,६४,०७५/- रक्कम थकीत आहे .

मधील शेतकऱयाींच्या

(२) कुमुर्ा कारखान्याकडील थकीत ऊसर्े यके ममळणेसर्
ीं भादत महाराषर नवतनमादण
सेनेने दर्.०६/०१/२०१७ पासन
ू जिल्हागधकारी सातारा याींचे कायादलयासमोर उपोषण

सरु
ु केले असल्याचे जिल्हागधकारी कायादलयाने दर्.०९/०१/२०१७ चे पत्रान्वये साखर

आयुक्त याींना कळववले. सींघ्नेचे उपाध्यक्ष व इतर शेतकरी याींचेशी साखर
आयुक्तालयामध्ये दर्.१६/०१/२०१७ रोिी कुमर्
ु ा शुगसद याींचेकडील प्रलींबबत FRP
र्े यके, RRC वसुली, साखर आयुक्तालयाकडून करण्यात आलेली कायदवाही,

न्यायालयीन प्रकरणाबाबत समक्ष चचाद करण्यात येवन
ू प्रकरणाची सद्यजस्थती

अवगत करण्यात आली आहे . तसेच जिल्हागधकारी, सातारा याींनाही सर्र
प्रकरणाची सद्यजस्थती सींघ्नेस / शेतकऱयाींना अवगत करणेस दर्.२०/०१/२०१७
चे पत्रान्वये साखर आयक्
ु त कायादलयाने कळववले आहे .
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(३)

थकीत

रक्कम

वसुलीकामी

कारखान्याववरुध्र्

महाराषर

(कारखान्याींना

पुरववण्यात आलेल्या) ऊस र्राचे ववतनयमन अगधतनयम, २०१३, कलम-७ चे

तरतुर्ीनुसार मा.प्रथम वगद न्यायर्ीं डागधकारी, कराड येथे र्ौिर्ारी ख्ला र्ाखल
करण्यात आला आहे .

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

िल्याण (जर्.ठाणे) तालुक्यात महावितरणािडून चि
ु ीच्या पध्दतीने
ररडीांग घेतल्याने ग्राहिाांचे होत असलेले आधथचि नि
ु सान

(६)

*

७६९७४

श्री.सुभाष भोईर (िल्याण ग्रामीण), श्री.सुननल प्रभू (हदांडोशी),

श्री.गणपत गायििाड (िल्याण पूि)च , श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.सांर्य
िेळिर (ठाणे) :
काय :-

सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

(१) ठाणे जिल््यातील कल्याण तालक्
ु यात महाववतरणकडून चक
ु ीच्या पद्धतीने

घेतले िाणारे ररडीींग, वारीं वार खींडडत होणारा वीि पुरवठा, ररडीींग न घेता

वीिबबल पाठववणे याबाबत महाववतरणकडे तिार करूनही र्ल
द
केले िात
ु क्ष
असल्यामळ
ु े माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये वा त्या र्रम्यान नागररकाींद्वारे मोचाद
काढण्यात आला, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच या पररसरात महाववतरण कींपनीकडून बसववण्यात आलेल्या प्लॅ श
आणण रोलेक्स कींपनीच्या हिारो मी्सदमध्ये अनेक ताींबत्रक चुका असल्यामळ
ु े

मोठया प्रमाणात ग्राहकाींची आगथदक र्सवणक
झाल्याचे दर्नाींक २७ डडसेंबर,
ू
२०१६ रोिी वा त्या सुमारास तनर्शदनास आले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या मी्सदची शासनाने पाहणी केली आहे काय, त्यापैकी ककती
मी्र सर्ोष आढळून आले व या मी्रच्या माध्यमातून
आगथदक नुकसान झाले आहे ,

(४) तसेच प्रश्न भाग १ बाबत

ग्राहकाींचे

ककती

वीि ग्राहकाींकडून आलेल्या तिारीींच्या अनष
ु ींगाने

महाववतरण कींपनीने कोणती कायदवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे खरे आहे .

महाववतरण कींपनीच्या कल्याण मींडल २ अींतगदत येणाऱया माींडा-द््वाळा

शाखा कायादलयावर दर्नाींक ०९.१२.२०१६ रोिी २० ते २५ नागररकाींचा मोचाद आला
होता.

(२) हे खरे आहे .

फ्लॅ श आणण रोलेक्स कींपनीच्या मी्सद मध्ये ताींबत्रक र्ोष आढळून आले

होते. परीं तु सर्र मम्सदच्या सींबींधीच्या तिारीचे ताबडतोब तनवारण करण्यात
आले आहे . त्यामुळे ग्राहकाींची कोणतीही आगथदक र्सवणक
ू झालेली नाही.

(३) कल्याण तालुका अींतगदत महाववतरण कींपनीकडून सर्ोष मम्सदची पाहणी

करण्यात आली आहे . रोलेक्स कींपनीचे ११२५१९ व फ्लॅ श कींपनीचे २४३९५ मी्सद
बर्ली करण्यात आली आहे त.
र्े ण्यात आले आहे .

ग्राहकाींचे चक
ु ीचे आलेले वीिबबल र्रु
ु स्त करुन

(४) मी्र सर्ोष असल्याच्या तिारी प्राप्त झाल्यावर ती मी्सद तातडीने

बर्लण्यात आली असून ग्राहकाींस िर चुकीचे वीि र्े यके गेले असेल तर त्याींचे

मी्र वाचनानुसार तातडीने र्रु
ु स्ती करुन र्े ण्यात आलेली आहे . माींडा द््वाळा
या

पररसरात

वीि

परु वठा

सरु ळीत

राहण्यासाठी

महाववतरण कींपनीमार्दत

पुढीलप्रमाणे र्े खभाल व र्रु
ु स्तीची कामे करण्यात आलेली आहे त.
(अ) लघर्
ु ाब वादहनीवरील १८५० स्पेससद लावलेले आहे त.

(ब) २५ रोदहत्राच्या लघर्
ु ाब वादहनीवरील झाडाींच्या र्ाींद्या छा्ण्यात
आल्या आहे त.

(क) १५ रोदहत्राींची र्े खभाल व र्रु
ु स्ती केलेली आहे .

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

अस्त्िाली (ता.डहाण,ू जर्.पालघर) आश्रमशाळे त मद्यपी मख्
ु याध्यापिाने
विद्यार्थयाांना िेलेली मारहाण

(७)

*

७४२८८

श्री.विर्य िडेट्टीिार (ब्रम्हपूरी), श्री.अमर िाळे

(आिी),

श्री.सुननल िेदार (सािनेर), श्री.अस्त्लम शेख (मालाड पजश्चम), अॅड.गौतम
चाबि
ु स्त्िार (वपांपरी), श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.अशमत साटम (अांधेरी
पजश्चम), श्री.सुननल प्रभू (हदांडोशी), श्रीमती सांगीता ठोंबरे (िेर्), श्रीमती दे ियानी
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फराांदे (नाशशि मध्य), श्री.हदलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.र्यांत पाटील
(इस्त्लामपूर), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरे गाि), श्रीमती
हदवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.रार्ु तोडसाम (अणी), श्रीमती मननषा चौधरी

(दहहसर), श्री.सुरेश (रार्म
ू ामा) भोळे (र्ळगाि शहर), श्री.राधािृष्ट्ण विखे-पाटील
(शशडी), श्री.अब्दल
ु सत्तार (शसल्लोड), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे िी), श्री.अशमत

दे शमख
ु (लातरू शहर), श्रीमती सीमाताई हहरे (नाशशि पजश्चम), श्री.िैभि वपचड
(अिोले) :

करतील काय :(१) अस्वाली

सन्माननीय आहदिासी वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा

(ता.डहाण,ू जि.पालघर) येथील आश्रमशाळे तील ३५ ते ४०

ववद्यार्थयांना मद्यपी मख्
ु याध्यापकाने दर्नाींक ३१ डडसेंबर, २०१६ रोिी

बेर्म

मारहाण करुन डाींबरी रस्त्याींवर झोपून चालण्याची मशक्षा केल्याची मादहती माहे

िानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्या सुमारास तनर्शदनास आली आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, सर्र मख्
ु याध्यापक हे

मद्य प्राशन

केल्यानींतर नेहमीच

ववद्यार्थयांना बेर्म मारहाण करीत असन
ू मभतीपो्ी ववद्याथी याबाबत कुठे ही
वाच्यता करण्यास तयार नाहीत, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत आश्रमशाळे तील ववद्यार्थयांनी प्रकल्प कायादलयात िावन
ू
तिार करुनही त्याची र्खल प्रकल्प कायादलयाने घेतली नसल्याने
प्रकरणाची शासन चौकशी करणार
(४) असल्यास, त्यानस
ु ार

आहे काय,

या गींभीर

सींबींगधत मख्
द करणारे
ु याध्यापक व या घ्नेकडे र्ल
ु क्ष

प्रकल्प अगधकारी याींच्यावर शासनाने कोणती कारवाई
आहे ,

केली वा करण्यात येणार

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विष्ट्णु सिरा : (१) मख्
ु याध्यापकाने दर्.०१.०१.२०१७ रोिी २-३ ववद्यार्थयांना
मारहाण करुन रस्त्यावर झोपन
ू चालण्याची मशक्षा केल्याचे चौकशी र्रम्यान
ववद्यार्थयांनी नमर्
ू केले आहे .

(२), (३) व (४) शासकीय माध्यममक आश्रमशाळा,अस्वाली ता.डहाणू जि.पालघर
येथील २२ ववद्यार्थयांनी आश्रमशाळे चे मख्
ु याध्यापक श्री. वाघ याींनी त्याींना

मारहाण केल्याबाबत मा. श्री. आनींर् ठाकूर, ववधान पररषर् सर्स्य याींच्याकडे
दर्. ०१.०१.२०१७ रोिी तिार केली होती. सर्र तिारीचे अनष
ु ींगाने एकाजत्मक
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आदर्वासी

ववकास

प्रकल्प,

डहाणू

कायादलयाने

दर्.०३.०१.२०१७

रोिी

श्री. वाघ,मुख्याध्यापक याींची तसेच तिारर्ार ववद्यार्थयांची चौकशी केली आहे .

दर्. ०१.०१.२०१७ रोिी र्प
ु ारी ४.०० ते ४.३० र्रम्यान इयत्ता ५ वी ते ८ वी चे
ववद्याथी गोंधळ करत असल्यामळ
ु े मख्
ु याध्यापकाींनी सर्र ववद्यार्थयांना मशक्षा

केल्याचे ववद्याथी व मुख्याध्यापकाींनी मान्य केले आहे . सर्र कृत्याबाबत श्री.
वाघ, मख्
ु याध्यापक याींची अन्य आश्रमशाळे त बर्ली करण्यात आली असन
ू
त्याींच्या ववरुद्ध प्रशासककय कायदवाही प्रस्ताववत आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

र्लविद्यत
ु विभागाचे महावितरण ि महाननशमचती िांपनीिडे
िोट्यिधी रुपये थिीत असल्याबाबत

(८)

*

७७५६३

अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), श्री.योगेश सागर (चारिोप),

श्री.रार्ु तोडसाम (अणी), श्री.उन्मेश पाटील (चाळीसगाि), श्री.शशिार्ीराि िर्डचले
(राहुरी), श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन) :
खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) राज्याच्या िलववद्यत
ु ववभागाकडून घेतलेल्या वीिेचे महाववतरणकडे ६३२
को्ी

तर महातनममदतीकडे तब्बल १३६८ को्ी रुपये थकबाकी असल्याचे

माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्या र्रम्यान तनर्शदनास आले आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, सर्रहू थकबाकी अद्याप न भरण्याची कारणे काय आहे त,
(३) तसेच ही थकबाकी वसल
ु करण्याबाबत शासनाने कोणती कायदवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) सरर्ार सरोवर व पें च िलववद्यत
ु प्रकल्पातन
ू
तनमादण होणाऱया वीि खरे र्ी पो्ी िानेवारी, २०१७ अखेर महाववतरण कींपनी

कडून िलसींपर्ा ववभागास रु.४०७.९३ को्ी इतकी रक्कम र्े णे आहे . तर

महातनममदती कींपनीकडून राज्यातील २६ िलववद्युत प्रकल्पाींच्या भाडेपट्टी पो्ी
सन २०१६-१७ मध्ये रु. १०९१.४४ को्ी िलसींपर्ा ववभागास र्े णे आहे .
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(२), (३) व (४) शासनाकडून ममळणाऱया अनुर्ानाच्या रक्कमेतन
ू र्े य रक्कम
िलसींपर्ा ववभागास अर्ा करण्यात येणार आहे .

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

दत्तापूर (ता. धामणगाि रे ल्िे, जर्.अमरािती) येथील ११ िे. व्ही. मांगरुळ
फीडर विद्युत लाईन भशू मगत िरणेबाबत

(९)

*

८१६९३

(बल
ु ढाणा) :

प्रा.विरें द्र र्गताप (धामणगाि रे ल्िे), श्री.हषचिधचन सपिाळ

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

(१) र्त्तापूर (ता. धामणगाव रे ल्वे, जि.अमरावती) येथील ११ केव्ही मींगरुळ
र्ीडर ववद्यत
ु लाईन ही नागरी वस्तीवरुन िात असल्यामुळे जिववतहानी व
ववत्तहानी होण्याची शक्यता असल्यामळ
ु े सर्र लाईन भूममगत करणेबाबत
लोकप्रतततनधी याींनी कायदकारी

अमभयींता (ग्रा.) म.रा.वव.वव.क. मयाद. याींना

दर्नाींक २१ नोव्हें बर, २०१६ रोिी वा त्या र्रम्यान लेखी कळववले आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) तसेच या तालुक्यातील मौ. दर्पोरी येथील ११ के.व्ही. ववद्यत
ु लाईनची
िोडणी रािना-वाई मागे करणेबाबत स्थातनक लोकप्रतततनधी याींनी कायदवाही
अमभयींता (ग्रा.) म.रा.वव.वव.क.मयाद. अमरावती याींना दर्नाींक ४ नोव्हें बर, २०१६
रोिी वा त्या सुमारास लेखी कळववले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, शासनाने उक्त प्रश्न भाग १ व २ बाबत चौकशी केली आहे काय,
त्यात काय आढळून आले,

(४) त्यानुसार, शासनाने कोणती कायदवाही केली वा करण्यात येत आहे , ववलींबाची
कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे खरे आहे .
(२) हे ही खरे आहे .

(३) अमरावती जिल्हयातील र्त्तापुर (ता.धामणगाव रे ल्वे) येथील ३३ के.व्ही
मींगरुळ र्स्तगीर उपकेंद्रातन
ु तनघणारी ११ के.व्ही. मींगरुळ ववद्यत
ु वादहनी ही

नागरी वस्तीवरुन िात असल्यामुळे िीवीतहानी व ववत्तहानी होण्याची शक्यता

असल्यामळ
ु े सर्र वादहनी भमू मगत करण्याबाबतचे अींर्ािपत्र कायदकारी अमभयींता,
अमरावती ग्राममण याींनी तयार केले असन
सर्र अींर्ािपत्रकास प्रशासकीय
ू

मान्यतेकरीता जिल्हा तनयोिन अगधकारी, अमरावती याींचेकडे अगधक्षक अमभयींता,
अमरावती याींनी दर्. ०४.०३.१७ सार्र केलेले आहे .

13

दर्पोरी गावाचा ववि पुरवठा ११ के.व्ही. कुऱहा या मसींगल र्ेंजिींग

वादहनीव्र्ारे होत असून सर्र वादहनीची लाींबी ७० कक.मी. आहे . तसेच सर्रची
वादहनी अततभारीत असल्यामुळे दर्पोरी गावाला कमी र्ाबाचा ववि पुरवठा होतो

त्यामळ
ु े सर्र गावाचा ववि परु वठा हा चाींर्रू रे ल्वे शहरी वादहनीशी िोडण्याची

गावकऱयाींची व मा. स्थानीक लोकप्रततनीधीींची मागणी आहे . परीं तु दर्पोरी
गावामध्ये कृवषपींपाचा भार अगधक असल्यामळ
ु े दर्पोरी गाव हे रािना-वाई येथे
असलेल्या चाींर्रु रे ल्वे शहरी कर्डरवरुन िोडणे ताींबत्रक दृष्या शक्य होणार नाही.
दर्पोरी

येथील

११

के.व्ही.

ववद्युत

वादहनीची

लाींबी

तसेच

या

वादहनीवरील ताींबत्रक बबघाड कमी करण्याकररता चाींर्रू रे ल्वे एम.आय.डी.सी. मध्ये

आय.पी.डी.एस. योिनेअत
ीं गदत ३३/११ के.व्ही. उपकेंद्राचे काम प्रस्ताववत असन
ू
सर्र कामाींचे आर्े श र्े ण्यात आलेले आहे त.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

नांदरु बार जर्ल््यात उद्योर्िाांनी बनािट िागदपत्राांद्िारे अनद
ु ान घेतल्याबाबत
(१०)

*

७९०२५

श्री.किशोर पाटील (पाचोरा), श्री.अशमत साटम (अांधेरी

पजश्चम), श्री.विर्य औटी (पारनेर), डॉ.सतीश (अण्णासाहे ब) पाटील (एरां डोल),
श्रीमती सीमाताई हहरे (नाशशि पजश्चम), श्री.अननल िदम (ननफाड), श्री.चांद्रिाांत
सोनािणे (चोपडा) :
काय :-

सन्माननीय उद्योग मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

(१) नींर्रु बार जिल््यात बनाव् कागर्पत्राींद्वारे २९ उद्योिकाींनी तब्बल ६ को्ी
३ लाख १४ हिार ८६२ रुपयाींचे अनर्
ु ान घेतल्याचे माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये
वा त्या र्रम्यान तनर्शदनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,त्यात काय आढळून
आले,

(३) असल्यास, चौकशीअींती र्ोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. सभ
ु ाष दे साई : (१) राकेश वपतऱया नाईक व श्री.अमर त.ु पाडवी याींनी

केलेल्या तिारीवरुन लाचलुचपत प्रततबींधक ववभाग, नींर्रू बार याींचेमार्दत चौकशी
करण्यात आली आहे . सर्र चौकशीअींती सामुदहक प्रोत्साहन योिना-२००१
राबववताना लाभधारक घ्काींनी या येािनेचा लाभ घेताना

जिल्हा उद्योग केंद्र,
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नींर्रु बार येथील तत्कालीन अगधकारी/कमदचारी याींचेशी सींगनमत करुन बेकायर्े शीर
व अप्रामाणणकपणे सार्र केलेल्या प्रस्तावात बनाव् कागर्पत्रे सार्र करुन,

तनयम, अ्ीींचे व शतींचे पालन झालेले नसताींना तनयम, अ्ीीं व शतींचे पालन
केले असल्याबाबत खो्ी / बनाव् प्रमाणपत्र सार्र करुन ती अनर्
ु ान प्राप्त
करण्यास वापरली आहे त असे आढळून आले आहे .

(२) व (३) लाचलच
ु पत प्रततबींधक ववभाग, नींर्रु बार याींनी केलेल्या चौकशीनस
ु ार
जिल्हा

अगधकारी

उद्योग

/कमदचारी

केंद्र,

(१)

नींर्रु बार

येथे

श्री.स्वरुपमसींग

कायदरत

पाया

असलेले

वसावे,

तत्कालीन

महाव्यवस्थापक

(सेवातनवत्ृ त) (२) र्ामु शींकर पाडवी, शाखाप्रमुख, वगद-३ (३) श्री.ववियकुमार

म्हसर्
ु े व तनिड, लघ्
ु ीं कलेखक (तन.श्रे.) वगद-३, (४) िगदर्श रघन
ु ाथ श्रीवास,

उद्योग तनररक्षक, वगद-३ (५) ओेंकार गरु
ु र्याल चव्हाण, उद्योग तनररक्षक, वगद-३
(सेवा तनवत्ृ त) याींनी उद्योग घ्काींचे मालकाींशी सींगनमत करुन शासनाववरुध्र्

क् रचून, शासनाने तनगदममत केलेल्या सामुदहक प्रोत्साहन योिना-२००१ मधील
नमर्
ू तरतुर्ीींचे उल्लींघन करुन अनर्
ु ान ममळण्यासाठी िे प्रस्ताव सार्र केले
त्यात बनाव् , खो्े कागर्पत्रे खो्े असल्याचे मादहती असताना त्याकडे
डोळे झाक

करुन

घ्काींववरुध्र्

शासनाचे

नींर्रु बार

शहर

नक
ु सान
पोलीस

केले

स््े शन

म्हणन
ू

त्याींचेववरुध्र्

गु.र.नीं.१४/२०१७

,

तसेच

भा.र्.वव.

४२०,४६५,४६८,४७१,४७४,१२० (ब), ३४ तसेच भ्रष्ाचार प्रततबींधक अगधतनयम

१९८८ चे कलम १३ (१) (क) १३ (१) (ड), सह १३ (२) प्रमाणे गुन्हा र्ाखल
करण्यात आला आहे .

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

पुणे जर्ल््यातील िोळे िाडी (ता. र्ुन्नर), िडेश्िर (ता.मािळ) ि
फुलिडे (ता. आांबेगाि) या तीन आश्रमशाळे तील असुविधाांबाबत

(११)

*

८३०४७

श्रीमती मेधा िुलिणी (िोथरुड) :

सन्माननीय आहदिासी

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

जिल््यातील कोळे वाडी (ता. िुन्नर), वडेश्वर (ता.मावळ) व र्ुलवडे

(ता. आींबेगाव) या तीन
आश्रमशाळे त

मल
ु ीींसाठी

आश्रमशाळाींच्या इमारतीची र्रु वस्था झाली असन
ू

प्रथमोपचाराची,

स्नानगह
ृ ाच्या

सुववधेचा

व

स्वतींत्र
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स्वयींपाकगह
ू मुलीींना मारहाण केली िात असल्याचे
ृ ाचा अभाव असन

तसेच परु
ु ष

स्वयींपाकी मुलीींशी अस्य वतदन करीत असल्याचे दर्नाींक ११ िानेवारी, २०१७
रोिी वा त्या सुमारास तनर्शदनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्यास,
चौकशी र्रम्यान काय आढळून आले,

(३) त्यानष
ु ींगाने सींबगधताींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत
आहे त,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विष्ट्णु सिरा : (१) व (२) जिल्हागधकारी, पुणे याींनी स्थापन केलेल्या मदहला
अगधकाऱयाींच्या

आश्रमशाळाींच्या

सममतीमार्दत
केलेल्या

पुणे

जिल््यातील

तपासणीच्या

कोळे वाडी येथील इमारतीची र्रु ावस्था,
नाही

इत्यार्ी

आश्रमशाळे मध्ये

त्र्
ु ी

तनर्शदनास

मुलीींसाठी वेगळे

अहवालात

शासकीय

व

अनर्
ु ातनत

अनर्
ु ातनत

आश्रमशाळा

मुलीींच्या वसतीगहृ ासाठी स्वतींत्र इमारत

आलेल्या

आहे त.

तसेच

र्ुलवडे

या

वसतीगह
ृ नाही, स्नानगह
ृ बींर्ीस्त नाही,

शौचालय स्वयींपाकगह
ृ ाला लागून आहे , मुलीींच्या तनवासाच्या दठकाणी वपण्याचे

पाणी नाही, िेवणात रात्री भाज्या दर्ल्या िात नाही, साबण, तेल, अींथरुण,
पाींघरुण दर्ले िात नाही, मुलीींना अपुरे अन्न दर्ले िाते, स्वच्छे तेची कामे
मल
ु ीींकडून करुन घेतली िातात इत्यार्ी त्र्
ु ी तनर्शदनास आणल्या आहे त.

तसेच

वडेश्वर येथील आश्रमशाळे त प्राथममक मशक्षक्षकेने एका ववद्याथीनीसोबत गैरवतदन
केल्याबद्दल तिार होती.

तथावप, मुलीींना मारहाण करण्याचे प्रकार तसेच परु
ु ष

स्वयींपाकी मुलीींशी अस्य वतदन करीत असल्याची बाब तनर्शदनास आलेली नाही.
(३) वडेश्वर आश्रमशाळे तील मशक्षक्षकेने

ववद्याथीनीसोबत केलेल्या गैरवतदनाबाबत

प्रकल्प अगधकारी, िव्हार, जि.पालघर याींच्या अध्यक्षतेखाली सममती गठीत
करण्यात आली असन
ू

सखोल चौकशी करण्याचे आर्े श दर्लेले होते.

प्रकल्प अगधकारी, िव्हार याींनी

त्यानस
ु ार

दर्.०१ माचद, २०१७ रोिी सार्र केलेल्या चौकशी

अहवालानुसार ववद्याथीनीने केलेल्या गैरवतदनाच्या तिारीत तर्थय नसल्याचे
आढळून आले आहे .
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अनुर्ातनत आश्रमशाळा र्ुलवडे व आश्रमशाळा कोळे वाडी या शाळाींचे

परररक्षण अनर्
ु ान रोखन
ू ठे वण्यात आले आहे .

तसेच र्ुलवडे आश्रमशाळा बींर्

करण्याबाबत २०१६-१७ शैक्षणणक वषद सींपल्यानींतर तनणदय घेण्याचे ववचाराधीन
आहे .

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

सालेिसा/धचांचगड (ता. दे िरी,जर्. गोंहदया) येथील मागासिगीय
विद्यार्थयाांसाठव िसनतगह
ु िरण्याबाबत
ृ सरू

(१२)

*

७९१०३

श्री.सांर्य पुराम (आमगाि) :

सन्माननीय सामाजर्ि न्याय

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) सालेकसा/गचींचगड
मल
ु ीींना

(ता. र्े वरी, जि.गोंदर्या) येथील मागासवगीय मुलाीं-

त्रास सहन करून ५० ते ६० कक. मी. अींतरावर मशक्षणासाठी िावे लागत

असल्याने

या दठकाणी शासकीय मुलाीं- मुलीींचे वसततगह
ृ सुरू करण्याची मागाणी

स्थातनक लोकप्रतततनधीींनी दर्नाींक १६ मे, २०१६ रोिी वा त्या सुमारास पत्राद्वारे
केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, वसततगह
ृ सुरू करण्याबाबत शासनस्तरावर कोणती कायदवाही केली
वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. रार्िुमार बडोले : (१) होय, हे खरे आहे .
(२)

सालेकसा/

मुला-मुलीींच्या

गचींचगड

(ता.

ववद्यार्थयांसाठी

र्े वरी,जि.

वसततगह
ृ

गोंदर्या)

सुरू

येथील

मागासवगीय

करण्याबाबतचे

स्थातनक

लोकप्रतततनधीींचे दर्. १६/०५/२०१६ चे पत्र शासनास प्राप्त झाले असन
ू सर्र

प्रकरणी आयुक्त, समाि कल्याण, पुणे याींचा अहवाल प्राप्त झाल्यानींतर प्रचमलत
तनयमानस
ु ार योग्य ती कायदवाही करण्यात येईल.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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र्व्हार (जर्.पालघर) तालक्
ु यातील आहदिासी पाडयाांना
मुलभूत सुविधा पुरविण्याबाबत

(१३)

*

८१५०१

श्री.विलास तरे (बोईसर), श्री.क्षितीर् ठािूर (नालासोपारा),

श्री.हहतेंद्र ठािूर (िसई) :

सन्माननीय आहदिासी वििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :(१)

िव्हार

(जि.पालघर) तालुक्यातील

रुईघर,

बोपर्री,

र्ाभेरी,

पाचबुड,

सागपाणा, सरोळीपाडा, रीठीपाडा हे आदर्वासी पाडे वीि, रस्ते, पाणी, प्राथममक
आरोग्य

केंद्र

इ.

मूलभत
ू

सुववधाींपासन
ू

अद्याप

वींगचत

असल्याची

बाब

माहे र्ेब्रुवारी, २०१७ मध्ये वा त्या र्रम्यान तनर्शदनास आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या भागातील आदर्वासीींना शासनाकडून कोणत्याही सवु वधा ममळत
नसून या गावपाड्याींमध्ये कुपोषणाचा प्रश्न र्े खील गींभीर असन
ू गत वषादत
कुपोषणामुळे झालेल्या बालकाींच्या म्रत्ु यूमुळे तनर्शदनास आले आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त गावपाड्याींना मूलभत
ू सवु वधा र्े ण्याबाबत तात्काळ योग्य
त्या तनधीची तरतर्
ू करण्याबाबत शासनाने कोणती कायदवाही केली वा करण्यात
येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विष्ट्णु सिरा : (१) हे अींशत: खरे आहे .

िव्हार तालक्
ु यातील (पालघर) रुईघर, बोपर्री, र्ाभेरी, सागपाणा,

रीठीपाडा या आदर्वासी पाड्याींचे ववद्यत
ु ीकरण झालेले आहे . तथावप, उवदररत

पाचबुड, सरोळीपाडा या २ पाड्यास वीि पुरवठा करण्याकररता तनधी प्राप्त असन
ू
तेथील काम प्रगतीपथावर आहे .

रुईघर, बोपर्री, र्ाभेरी, पाचबुड, सागपाणा, सरोळीपाडा, रीठीपाडा येथील

सवद गावपाड्याींना रस्त्याींची सुववधा असन
ू सर्र गावाींस वपण्याच्या पाण्याच्या
ववदहरी, ववींधन ववदहरी

व नळ पाणी पुरवठा योिना अजस्तत्वात आहे त. या

पाड्याींना आरोग्य ववषयक सुववधा व सेवा प्राथममक आरोग्य केंद्र साखरशेत,
प्राथममक आरोग्य पथक र्ाभेरी, वैद्यकीय मर्त पथक बोपर्री व उपकेंद्र र्ाभेरी
मार्दत पुरववल्या िातात.
(२) हे खरे नाही.
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(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

राज्यातील साखर िारखान्याांच्या सहिीर् ननशमचती प्रिल्पातून ननमाचण होणाऱ्या
विर्ेिर शुल्ि आिारण्यात येत असल्याबाबत

(१४)

*

७३८४६

अॅड.आशशष शेलार (िाांद्रे पजश्चम), अॅड.पराग अळिणी

(विलेपाले), श्री.सांर्य िेळिर (ठाणे), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.अतुल
भातखळिर
िडेट्टीिार

(िाांहदिली

(ब्रम्हपूरी),

पि
ू )च ,

श्री.अशमन

श्री.राधािृष्ट्ण
पटे ल

विखे-पाटील

(मुांबादे िी),

(शशडी),

श्री.अमर

श्री.सुननल िेदार (सािनेर), श्री.अशमत दे शमुख (लातूर शहर) :

िाळे

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

श्री.विर्य

(आिी),

सन्माननीय

वीि ्ीं चाई असन
ू महाववतरणकडून आवश्यक व अखींडीत वीि

पुरववली िात नसल्यामळ
ु े साखर उद्योगावर पररणाम होऊ नये

यासाठी

राज्यातील १४७ साखर कारखान्याींनी स्वत:च गत
ींु वणक
ू करुन सहवीि तनममदती

प्रकल्प उभे केले असून या प्रकल्पातन
ू तनमादण होणा-या वविेच्या वापरावर वीि
शुल्क आकारण्याचा तनणदय शासनाने घेतला आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास,

यावषीच्या गाळप हीं गामापासन
ू प्रततयतु न् १ रुपया २० पैसे असे

शुल्क आकारण्यात येणार असल्यामुळे साखर कारखान्याींवर सुमारे ५०० को्ीींचा
अततररक्त भार पडणार असल्याची बाब माहे

िानेवारी, २०१७ मध्ये वा

त्यासुमारास तनर्शदनास आली आहे , हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या वीिशल्
ु काच्या वसुलीचे आर्े श ऊिाद ववभागाने दर्ले आहे त, हे
खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(५) त्यानुसार साखर उद्योगावर पररणाम होऊ नये म्हणन
ू कोणती कायदवाही
केली आहे वा करण्यात येत आहे , नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त?
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे खरे नाही.
(२), (३), (४) व (५) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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औसा तालुक्यातील (जर्.लातरू ) शेतीपांपाचे
(१५)

*

र्ळलेली रोहहत्रे दरु
ु स्त्त िरण्याबाबत

८२५५५

श्री.त्र्यांबिराि शभसे (लातूर ग्रामीण) :

सन्माननीय ऊर्ाच

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) औसा (जि.लातूर) तालुक्यातील शेतीपींपाची व गावठाणाची िळालेली

रोदहत्रे

बर्लन
ू वा र्रु
ु स्त करून र्े ण्यास अगधक कालावधी लागत असल्याने शेतकऱयाींचे
नुकसान होत असून सर्र ववलींबाची चौकशी करण्याबाबत व
शेतकऱयाींच्या

लोकप्रतीतनगधींनी

वपकाींचे

मा.ऊिाद

झालेले

मींत्री,

नुकसान

भरपाई

मा.पालकमींत्री

लातूर

या ववलींबामुळे

र्े ण्याबाबत
व

मख्
ु य

स्थातनक

अमभयींता,

म.रा.वव.मीं, लातूर याींच्याकडे दर्नाींक ३० डडसेंबर, २०१६ रोिी वा त्यासुमारास
तनवेर्नाद्वारे मागणी केली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) तसेच सर्र तनवेर्नाद्वारे

तनलींगा ववभागाींतगदत समाववष्

व प्रशासकीय सोयीसाठी वीि महामींडळाच्या

गावे ग्राहकाींच्या

लातूर ववभागाला िोडण्याबाबत

र्े खील स्थातनक लोकप्रतततनधीींनी मागणी केली आहे , हे ही खरे आहे काय.

(३) असल्यास, प्रश्न भाग १ व २ बाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,
त्यात काय आढळून आले व त्यानस
ु ार
करण्यात येत आहे ,

शासनाने

कोणती कायदवाही केली

वा

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१)
(२) हे खरे आहे .

हे खरे आहे .

(३) औसा तालुक्यातील महाववतरणच्या औसा उपववभागातींगत
द वषद २०१६-१७
मध्ये डडसेंबर, २०१६ अखेर ६३ केव्हीए क्षमतेची १११ ववतरण रोदहत्रे

व १००

केव्हीए क्षमतेची ६१ ववतरण रोदहत्रे नार्रु
ु स्त झालेली होती. त्यापैकी डडसेंबर,

२०१६ अखेर ६३ केव्हीए क्षमतेची ९५ ववतरण रोदहत्रे व १०० केव्हीए क्षमतेची ५३
ववतरण रोदहत्रे बर्लण्यात आली आहे त. उवदररत ६३ केव्हीए क्षमतेची कृषीपींपाची
१६ ववतरण रोदहत्रे व १०० केव्हीए क्षमतेची कृषीपींपाची ८ ववतरण रोदहत्रे,

िानेवारी, २०१७ मध्ये बर्लण्यात आली असून सद्यजस्थतीत सर्र दठकाणी
शेतकऱयाींची कोणतीही तिार नाही.
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तनलींगा ववभागाींतगदत समाववष् गावे ग्राहकाींच्या व प्रशासकीय सोयीसाठी

महाववतरणच्या लातूर ववभागाला िोडण्याबाबत तपासणी केल्यानींतर तनणदय
घेण्यात येईल.

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

अहमदनगर जर्ल््यात िाांबोरी फाट्यािर ि रां धा (ता.अिोले) येथे
अिैध मद्य साठा र्प्त िरण्यात आल्याबाबत

(१६)

*

७७५३३

श्री.विर्य औटी (पारनेर) :

सन्माननीय राज्य उत्पादन

शुल्ि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) अहमर्नगर जिल््यात वाींबोरी र्ाट्यावर (नगर-औरीं गाबार् रोड)

सुमारे ८

लाख २६ हिार रुपये ककीं मतीचा अवैध मद्य साठा व रीं धा (ता.अकोले,
जि.अहमर्नगर) येथे एका मो्ारीत ३३६ र्े शी र्ारुच्या बा्ल्या राज्य उत्पार्न
शुल्क ववभागाने

िप्त केल्याचे माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये वा त्या र्रम्यान

तनर्शदनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या प्रकरणातील र्ोषीींना पोलीसाींनी अ्क करून त्याींची

चौकशी

केली आहे काय, तसेच चौकशीअींती र्ोषीींववरुध्र् कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) व (२) होय. तनरीक्षक, राज्य उत्पार्न शल्
ु क,
भरारी पथक ि.२, श्रीरामपरू याींनी दर्.२७/१२/२०१६ रोिी नगर-औरीं गाबार् रोड,

वाींबोरी र्ा्ा, ता.जि. अहमर्नगर येथे र्मण प्रर्े श तनममदत अवैध मद्याची

वाहतुक करीत असताना ्ा्ा इींडडगो माींझा वाहनातन
ू रु.८,२६,७५०/- ककीं मतीचा

मद्य साठा िप्त केला आहे . याप्रकरणी गु.र.ि.५६१/२०१६ नोंर्वून एका आरोपीस
अ्क करण्यात आली.

तसेच दर्.२९/१२/२०१६ रोिी तनरीक्षक, राज्य उत्पार्न शुल्क, सींगमनेर

याींनी भींडारर्रा, रीं धामशवार, अकोले, ता.अकोले येथे मारुती ओमनी वाहनातन
ू

अवैधररत्या मद्याची वाहतक
ु होत असताना १८० मम.ली. क्षमतेच्या ३३६ र्े शी
मद्याच्या

बा्ल्या िप्त केल्या आहे त. सर्र गन्
ु हयात

वाहनासह एकूण
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रु.१,८९,९४०/- ककीं मतीचा मद्द
ु ेमाल िप्त करण्यात आलेला आहे . याप्रकरणी

गु.र.ि.२००/२०१६ नोंर्वून आरोपीस अ्क करण्यात आली. सींबींगधताींववरुध्र्
महाराषर र्ारुबींर्ी कायर्ा, १९४९ मधील कलम ६५ (ई), ८१, ८३, ९० व १०८
प्रमाणे बेकायर्े शीरपणे व सींगनमताने मद्याची वाहतक
ु
र्ाखल आहे .

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

(१७)

*

केल्याबाबत गन्
ु हा

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

नागपूर येथे नविन फुल मािेट बाांधण्याबाबत
७९४२४

श्री.सुननल िेदार (सािनेर), श्री.विर्य िडेट्टीिार (ब्रम्हपूरी),

श्री.अमर िाळे (आिी) :
करतील काय :-

सन्माननीय पणन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा

(१) नागपूर येथे सन १९९३ पासन
ू नेतािी माके्, बडी पररसरातील र्ुल
माके्ची िागा असल्याने र्ुले व्यापाऱयाींसाठी व ग्राहकाींसाठी िागा अपुरी पडत

असल्याने उत्पार्क ठोक व र्ुले वविेता सींघ याींनी नववन र्ुले माके् कृषी

उत्पन बािार सममती गणेशपेठ न्यु कॉ्न माके् येथील तीन एकर िागेवर
स्थलाींतरीत करुन र्े ण्यात यावे अशी मागणी लेखी तनवेर्नाव्र्ारे
याींना

मा.मुख्यमींत्री

केली असल्याचे दर्नाींक ३१ िानेवारी,२०१७ रोिी वा त्यासुमारास

तनर्शदनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मा. मुख्यींमत्री महोर्याींनी नागपूर शहरामध्ये असलेल्या कृषी
उत्पन बािार सममती गणेशपेठ न्यु कॉ्न माके् येथील तीन एकर िागेवर र्ुले

माके् स्थलाींतरीत करुन नववन र्ुले माके् तयार करण्यात येणार आहे ,अशी
घोषणा केली होती, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, मा.मुख्यमींत्री महोर्याींच्या घोषणेनत
ीं रही नववन र्ुले माके् तयार
करण्यात आले नाही, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, नागपरू येथे नववन र्ुले माके् सरु
ु करण्याकररता शासनाने
कोणती कायादवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. सुभाष दे शमुख : (१), (२), व (३) हे खरे आहे .

(४) नगरववकास ववभागाने दर्नाींक ०७ ऑगस््, २०१४ च्या शासन तनणदयान्वये

न्यु कॉ्न माके् ले-आउ् गणेश पेठ येथील कृषी उत्पन्न बािार सममती
करीता आरक्षक्षत असलेली तीन एकर िागा, नागपरू कृषी उत्पन्न बािार
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सममतीस थे् वा्प करण्यास मान्यता दर्लेली असन
ू नागपूर सुधार प्रन्यासच्या

िममन ववतनयोग तनयमातील तरतूर्ीनुसार, र्र तनयींत्रण सममतीने केलेल्या
मशर्ारशी नुसार नागपुर सुधार प्रन्यासने िागेचे मल्
ु याींकन ठरववण्यात यावे असा

शासन तनणदय झालेला आहे . त्यानस
ु ार िागा नागपरू कृषी उत्पन्न बािार
सममतीच्या ताब्यात आहे .

(५) सर्र शासन तनणदयात िमीनीचा मोबर्ला ककती असावा याववषयी उल्लेख
नसल्यामुळे व बािार सममतीने या ववषयी पढ
ु े काही कायदवाही न केल्याने
िमीनीचा मोबर्ला अद्याप दर्लेला नाही. र्रम्यान बािार सममतीने सर्र

िागेच्या मलिचे नुतनीकरण करून र्े ण्याची मागणी नागपूर सुधार प्रन्यासकडे
केलेली आहे .

----------------बािची (ता.रे णापूर, जर्.लातूर) येथील शासिीय आश्रम

(१८)

*

शाळे तील विद्याथींनीचा तापाने मत्ृ यू झाल्याबाबत

८२३९०

डॉ.भारती लव्हे िर (िसोिा) :

सन्माननीय सामाजर्ि न्याय

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) बावची (ता.रे णापूर जि.लातूर) येथील अनूसुगचत िाती मल
ु ीींच्या शासकीय
तनवासी

कमदचारी

शाळे तील
व

ववद्याथींनी

अगधक्षकाींनी

तापाने

र्ल
द
ु क्ष

आिारी

केल्याने

असतानाही

ततचा

मत्ृ यू

आश्रमशाळे तील

झाल्याची

घ्ना

माहे र्ेब्रव
ु ारी, २०१७ च्या र्स
ु ऱया आठवड्यात तनर्शदनास आली, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, शासनाने या प्रकरणी चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय
आढळून आले,

(३) असल्यास, याबाबत िबाबर्ार असणाऱया सींबींगधत अगधकारी व कमदचारी
याींच्यावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. रार्िुमार बडोले : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) सर्र घ्नेबाबत सींबगीं धत मल
ु ीच्या पालकाींनी साींगगतलेले नाही. तथावप सर्र

घ्नेची चौकशी करण्यासाठी सहाय्यक आयक्
ु त, समाि कल्याण, लातरू याींनी
नेमलेल्या सममतीला चौकशीर्रम्यान आश्रमशाळे तील प्रभारी मुख्याध्यावपका व
प्रभारी अगधक्षक्षकाींनी र्ल
द केल्याचे आढळून आलेले आहे .
ु क्ष
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(३)

होय,

याबाबत

सहाय्यक

आयुक्त,

समाि

कल्याण,

लातूर

याींनी

दर्.१३/०२/२०१७ च्या आर्े शान्वये तीन मदहला गह
ृ पालाींची सममती स्थापन करून
चौकशी केली आहे , तसेच या घ्नेस िबाबर्ार असणा-या प्रभारी मख्
ु याध्यावपका
व प्रभारी अगधक्षक्षका याींचे ववरुद्ध कारवाईचा प्रस्ताव सार्र करण्यात आलेला आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

पाळा (ता.खामगाि, जर्.बुलढाणा) येथील ननिासी आश्रमशाळे मध्ये
५० विद्याथी बोगस आढळून आल्याबाबत

(१९)

*

७५७६४

श्री.सरदार ताराशसांह (मुलुांड), श्री.शरददादा सोनािणे (र्ुन्नर),

श्री.हषचिधचन सपिाळ (बुलढाणा), डॉ.सांर्य रायमुलिर (मेहिर), श्रीमती मेधा
िुलिणी (िोथरुड) :

खल
ु ासा करतील काय :(१)

पाळा

सन्माननीय आहदिासी वििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

(ता.खामगाव,

जि.बुलढाणा)

येथील

तनवासी

आश्रमशाळे मध्ये

ववद्याथीनीींवर दर्नाींक २ नोव्हें बर, २०१६ रोिी अत्याचार झाल्याचे तनर्शदनास
आल्यामळ
ु े सर्र शाळे ची मान्यता रद्द करण्यात आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या आश्रमशाळे मधील ३८८ ववद्यार्थयांचे समायोिनाच्या प्रकिये
र्रम्यान सर्र शाळे त ५० ववद्याथी बोगस असल्याचे तनर्शदनास आले, हे ही खरे
आहे काय,

(३) त्यानुसार

सर्र बोगस ववद्यार्थयांची

नोंर्णी केव्हा करण्यात आली आहे व

या ५० ववद्यार्थयांकरीता सींबगीं धत मशक्षण सींस्थेला आत्तापयंत आदर्वासी ववकास

ववभागाने ववववध योिनाींद्वारे ककती अनर्
ु ान दर्ले आहे व सर्र अनर्
ु ानाची
रक्कम सींबगीं धत सींस्थाचालकाींकडून वसुल करण्यात येणार आहे काय,

(४) असल्यास, या गैरकारभाराची शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले,

(५) असल्यास, त्यानस
ु ार आश्रमशाळे च्या सींचालक, मख्
ु याध्यापक व र्ोषीींववरुध्र्
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
आहे त?

नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय
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श्री. विष्ट्णु सिरा : (१) होय. हे खरे आहे .

(२) सर्र आश्रमशाळे तील ३९२ ववद्यार्थयांपक
ै ी ३४६ ववद्यार्थयांचे ३५ शाळाींमध्ये
समायोिन करण्यात आले आहे .

उवदररत ४६ ववद्यार्थयांपैकी २६ ववद्याथी इतर

शाळाींमध्ये मशकत असल्याचे आढळून आले व २० ववद्याथी दर्लेल्या पत्त्यावर
आढळून आलेले नाहीत.

(३) परररक्षण अनर्
ु ान प्सींख्येनस
ु ार मींिरू करण्यात येत नाही.
वषदभरात

दर्लेल्या

भे्ीींपक
ै ी

ककमान

उपजस्थती

सरासरीनुसार परररक्षण अनुर्ान मींिूर करण्यात येते.
वषादत

३८१

प्सींख्येपैकी

२४४

प्राथममक

आश्रमशाळे ला

असलेल्या

व

तीन

भे्ीींच्या

सन २०१५-१६ या आगथदक
माध्यममक

रु.२७,९१,६९२/- परररक्षण अनुर्ान अर्ा करण्यात आले आहे .
सींस्थेस अनज्ञ
े
अनर्
ु य
ु ान अर्ा करण्यात आलेले आहे .

ववद्यार्थयांचे

याप्रमाणे प्रततवषी

त्यापैकी वरील ४६

ववद्यार्थयांकररता त्याींचे र्ाखल दर्नाींकापासन
ू ककती अनर्
ु ान दर्ले आहे याबाबत
लेखापरीक्षण करण्यात येत आहे .

त्यानुसार वसुलीबाबत तनयमानुकुल कायदवाही

करण्यात येईल.
(४) व (५)

बोगस ववद्याथी प्रकरणी सींस्थेचे अध्यक्ष, प्राथममक मख्
ु याध्यापक,

माध्यममक मख्
ु याध्यापक, मलवपक, ३ प्राथममक मशक्षक व १ माध्यममक मशक्षक

याींचेववरुध्र् दर्.३०.११.२०१६ रोिी भाीं.र्ीं .वव. कलम ४२०, ४९८, ४७१, कलम ३४
अन्वये दहवरखेड पोलीस स््े शन येथे F.I.R. र्ाखल करण्यात आला आहे .
प्रकरणी

पोलीस

तपास

पूणद

होऊन

प्रकरण

खामगाव

न्यायप्रववष् आहे . सर्र प्रकरणी ववलींब झालेला नाही.

सत्र

या

न्यायालयात

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

नागपूर शहरातील मल
ु ीांच्या िसनतगह
ृ ामध्ये सवु िधाांचा अभाि असल्याबाबत
(२०)

*

७४१६३

डॉ.शमशलांद माने (नागपूर उत्तर) :

सन्माननीय आहदिासी

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

नागपूर शहरातील मुलीींच्या ८ वसतीगह
ृ ात ववद्याथीनीींना तनकृष् र्िादचे

भोिन र्े ण्यात येत असन
ू वीि व शुध्र् पाणी इ. पायाभत
ू सवु वधाींचा अभाव
असल्याने सर्र ववद्याथीनीींनी माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्या र्रम्यान
आदर्वासी

आयुक्त

कायादलयात

तनर्शदनास आले, हे खरे आहे काय,

आींर्ोलन

करुन

कामकाि

बींर्

पाडल्याचे
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(२) असल्यास, शासनाने सर्र प्रकरणाची चौकशी केली आहे काय व चौकशीत
काय आढळून आले,
(३)

असल्यास, त्यानुसार सींबगधत वसतीगह
ृ ाच्या प्रशासनावर शासनाने कोणती

कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विष्ट्णु सिरा : (१)

नागपूर शहरातील वसतीगह
ृ ामधील ववद्यार्थयांनी नागपूर

प्रकल्प कायादलयासमोर आींर्ोलन केले होते परीं तु कायादलयीन कामकाि बींर् पाडले
नाही.

(२) हे खरे नाही.

तथावप, नागपूर शहरात आदर्वासी मुलाींसाठी ५ व मुलीींसाठी २ अशी

एकूण ७ शासकीय वसतीगह
ु ाींचे (क्षमता १०००) व
ृ े कायदरत आहे त. त्यापैकी मल
मुलीींचे (५०० क्षमता) या र्ोन वसतीगह
४
ू
ृ ात माहे सप््ें बर, २०१६ पासन
मदहन्याचा तनवादह भत्ता न ममळणे तसेच मल
ु ाींचे वसतीगह
ृ (१००० क्षमता)
मध्ये

सुरळीत पाणीपुरवठा न होणे या मख्
ु य मागण्याींकरीता ववद्यार्थयांनी

आींर्ोलन केले होते. उपरोक्त समस्याींचे तनराकरण करण्यात आलेले आहे .

सर्र वसतीगह
ू
ृ ातील ववद्यार्थयांना तनयममत आहार र्े ण्यात येत असन

आहाराबाबत ववद्यार्थयांची तिार नाही. तसेच ववद्यत
ु पुरवठा खींडीत होण्याची
समस्या तनमादण झालेली नाही.

(३) याप्रकरणी मुलाींच्या वसतीगह
ु स्त असलेले मो्रपींप
ृ इमारतीमधील नार्रू

र्रू
ू पाणीपुरवठा सुरळीत करण्यात आलेला आहे . तसेच
ु स्त करण्यात आले असन

तनवादह भत्ता या बाबीसाठी परु े सा तनधी अथदसक
ीं ल्पीत न झाल्याने सप््ें बर, २०१६
पासून ४ मदहन्याींचा तनवादह भत्ता प्रलींबबत होता, सर्र बाबीसाठी िानेवारी, २०१७
मध्ये

पन
ु ववदतनयोिनाद्वारे

तनधी

उपलब्ध

करून

ववद्यार्थयांना तनवादह भत्ता अर्ा करण्यात आलेला आहे .
(४) प्रस्तत
ु

प्रकरणी

केल्याच्या कारणास्तव

उपरोक्त

सींबगीं धत

उद्भवलेल्या

अडचणी

वसतीगह
ृ ाींच्या ६

र्े ण्यात

आलेला

असन
ू

सोडववण्याकरीता

र्ल
द
ु क्ष

गहृ पालाींववरूद्ध

प्रशासकीय

कारवाई करण्यात आलेली असून त्याींची एक वेतनवाढ रोखण्यात आलेली आहे .
-----------------
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बल
ु ढाणा ि मोताळा (जर्. बल
ु ढाणा) या तालक्
ु यातील विद्यत
ु उपिेंद्रास
३३ िे.व्ही. लाईनचे स्त्ितांत्र फीडर र्ोडणेबाबत

(२१)

*

८३११७

(धामणगाि रे ल्िे) :
काय :-

श्री.हषचिधचन

सपिाळ

(बुलढाणा),

प्रा.विरें द्र

र्गताप

सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

(१) बुलढाणा व मोताळा तालुक्यातील ३३ के.व्ही. ववद्यत
ु उपकेंद्रात सतत बबघाड

होऊन नार्रू
ु स्त होत असल्याने शेतक-याींना मुबलक ववि पुरवठा होत नसल्याची
बाब माहे िानेवारी २०१७ मध्ये वा त्या र्रम्यान
आहे काय,

(२) असल्यास,

तनर्शदनास आली आहे , हे खरे

कायादजन्वत असलेल्या उपकेंद्राींना ३३ के.व्ही. लाईनचे स्वतींत्र

कर्डर व पॉवर रान्सर्ामदर नसल्याने सर्र उपकेंद्र सतत नार्रू
ु स्त असते हे
र्े खील खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले, त्यानस
ु ार शासनाने कोणती कायदवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,

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

: (१) बुलढाणा तालुक्यातील ३३ के.व्ही. हतेडी

उपकेंद्रामध्ये दर्. २६.०१.२०१७ रोिी १९:४५ वािता अचानक ताींबत्रक बबघाड
तनमादण झाल्याने उपकेंद्रामधील वीि परु वठा खींडीत झाला होता. त्यामळ
ु े वीि
खींडीत झालेल्या ११ के.व्ही. कोलवड व र्ध
ु ा वादहनीचा वीि पुरवठा तात्पुरता
इतर चालू कर्डरवर वळवन
ू त्याच दर्वशी २१:३० वािता या वीि वादहन्याींचा

वीि पुरवठा पुवव
द त सरु
ु करण्यात आला आहे . तसेच दर्. ३०/०१/२०१७ रोिी
१६.०० वािता नार्रु
द त सरु
ु
ु स्त ररले बर्लण्यात आले व ववद्युत पुरवठा पुवव
करण्यात आला.

(२) हे खरे नाही.

(३) बल
ु ढाणा व मातोळा तालक्
ु यातील सवद वगदवारीतील वीि ग्राहकाींना समक्ष व

सुरळीत वीि पुरवठा ममळावा याकररता महाववतरण कींपनीकडून दर्न र्याळ ग्राम

ज्योती योिना (DDUGJY) अींतगदत पायाभत
सवु वधा उभारणीकरता पढ
ू
ु ील
प्रमाणे ववववध कामे प्रस्ताववत करण्यात आलेली आहे त.
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३३/११ के.व्ही. चे एक नववन उपकेंद्र, ३३ के.व्ही. ची ९ कक.मी ववद्यत
ु

वादहनी, ११ के.व्ही. ची ६० कक.मी. ची ववद्युत वादहनी, ६३ केजव्हए ची ४ नववन

ववतरण रोदहत्रे, १०० के.व्ही. ची ३० नववन ववतरण रोदहत्रे, २.९५ कक.मी. ची
लघर्
ु ाब वादहनी.

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

आसेगाि ि िरर्गाि (जर्.अमरािती) येथे १३२ िे. व्ही. च्या
(२२)

*

(अचलपूर):

उपिेंद्राांची ननशमचती िरण्याबाबत

८१२५५

डॉ.अननल बोंडे (मोशी), श्री.ओमप्रिाश ऊफच बच्चू िडू

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

(१) अमरावती जिल््यातील अचलपूर व चाींर्रू बािार या ववद्युत उपकेंद्राना

अमरावती वरून ववद्यत
पुरवठा होत असल्यामुळे वारीं वार वीिपुरवठ्याची
ु
समस्या तनमादण होत असल्याने सर्र समस्या र्रू व्हावी यासाठी अचलपूर व

चाींर्रू बािार उपकेंद्राींची क्षमता वाढवावी तसेच आसेगाव व करिगाव येथे १३२ के.
व्ही. च्या उपकेंद्राींची तनममदती करावी अशी मागणी येथील

लोकप्रतततनधीींनी

मा. उिादमींत्री याींचेकडे दर्नाींक ५ डडसेंबर २०१६ रोिी वा त्या र्रम्यान केली आहे ,
हे खरे आहे काय,

(२) तसेच उक्त तनवेर्नात अमरावती जिल््यातील (ता. अचलपूर) हरमा
मेघनाथपूर व दहरुलपूणाद येथे इन्रा २ योिने अींतगदत ३३ केव्हीच्या उपकेंद्राींना

शासनाने मींिरु ी दर्ली असन
ू ही सर्रहू काम सींथगतीने चालू असल्यामळ
ु े हे काम
तातडीने होण्याबाबतची मागणी करण्यात आली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, उक्त मागण्याींबाबत शासनाने कोणती कायदवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१)

हे खरे आहे .

(३)

अचलपूर

(२)

हे खरे आहे .
महाववतरण

कींपनीने

ववभागाकरीता

इन्रा-२

कामाचे कींत्रा् तनववर्ा प्रकियेव्र्ारे मे. कौस्तुभ इींजितनअसद,

योिनेच्या

औरीं गाबार्

याींना

दर्. १७ िानेवारी, २०१५ मध्ये दर्ले होते. सर्रचे काम िानेवारी, २०१७ पूणद
करावयाचे होते. परीं तु कींत्रा्र्ाराने माईलस््ोन प्रमाणे कामे

न केल्यामुळे सर्र
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कींत्रा्

दर्. ०१.०६.२०१६ रोिी अींशत: रद्द करुन हाती घेतलेली कामे आता

माचद, २०१७ पयंत पूणद करण्यास परवानगी र्े ण्यात आली आहे . तसेच त्याींनी

हाती न घेतलेल्या कामाच्या एकूण रु. २६.७८ को्ीींच्या ११ तनववर्ा अमरावती
पररमींडळाने काढून कामाचे आर्े श ऑगस््, २०१६ मध्ये र्े ण्यात आले. सर्र कामे

प्रगतीपथावर आहे त. मे. कौस्तुभ इींजितनअसद याींना कामास ववलींब झाल्यामळ
ु े
कींत्रा्ाच्या तनयमाप्रमाणे र्ीं ड आकारण्यात येत आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

िागल (जर्. िोल्हापूर) येथील औद्योधगि िसाहतीमधील भूखड
ां ािर
उद्योग सरु
ु िरण्यात आले नसल्याबाबत

(२३)

*

८१२०८

श्री.उल्हास पाटील (शशरोळ) :

सन्माननीय उद्योग मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) कागल

(जि. कोल्हापूर) पींचताराींककत औद्योगगक वसाहतीमध्ये आिी-मािी

अगधका-याींसह अनेक भख
ीं मार्ीयाींनी बेनामी पध्र्तीने
ू ड

भख
ीं घेतले असन
ू ड
ू या

िागाींवर कोणताही उद्योग सुरू केला नसून अन्य उद्योिकाींना त्या िागा
भाड्याने

दर्ल्या

असल्याचे

माहे

तनर्शदनास आले, हे खरे आहे काय,

िानेवारी,

२०१७

मध्ये

वा

त्यार्रम्यान

(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून
आले,

(३) असल्यास, चौकशीनुसार कोणती कायदवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुभाष दे साई : (१) हे खरे नाही.
कागल-हातकणींगले

पींचताराींककत औद्योगगक क्षेत्रामध्ये एकूण १२७९

भूखड
ीं आरे णखत करण्यात आले असन
ीं धारकाींनी बीसीसी
ू त्यापैकी ७४१ भूखड
घेतले आहे .उवदररत ५३८ भूखड
ीं ाींपैकी उत्पार्नातील भूखड
ीं -७८, उत्पार्न सरु
ु करुन
बींर् पडलेले-८,बाींधकाम पूणद परीं तु उत्पार्न सरु
ु नसलेले-३१,अधदव् बाींधकाम

असलेले -७५,ववकास कालावधी असलेले -२१७,ववकास कालावधी सींपुष्ात आलेले
व भख
ीं ववकमसत
ू ड

न केलेले -८९उद्योग सींिीवनीमध्ये भाग घेतलेले-३२ तर
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न्यायप्रववष् असलेले-८ भख
ीं
आहे त.सद्य:जस्थतीमध्ये
ू ड
अद्यापी

भूखड
ीं

ववकासाकररता

कोणतीही

कायदवाही

ज्या भूखड
ीं धारकाींनी

केली

भूखड
ीं धारकाींना कारणे र्ाखवा नो्ीस बिावण्यात आलेली आहे .

नाही

अशा

७०

(२), (३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

परभणी जर्ल्हा मध्यिती सहिारी बँिेने ननिषाांचे पालन न िरता
५ िोटी रुपयाांचे गह
ृ िर्च िाटप िेल्याबाबत

(२४)

*

८२०५७

श्री.प्रशाांत बांब (गांगापूर) :

सन्माननीय सहिार मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) परभणी जिल्हा मध्यवती सहकारी बँकेने गह
ृ किादबाबत सन २०१० मधील
पररपत्रकाकडे र्ल
द करुन सींचालकाींनी तनकषाींचे पालन न करता सम
ु ारे ५ को्ी
ु क्ष
रुपयाींचे गह
ृ किद वा्प केल्याची बाब माहे िानेवारी,२०१७ मध्ये वा त्या र्रम्यान
तनर्शदनास आली, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास,

सर्र गह
ृ किद अपहार प्रकरणी सींचालकाींना िबाबर्ार धरण्याची

मशर्ारस जिल्हा उपतनबींधकाींनी सहकार आयुक्ताींकडे केली आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, या प्रकरणी चौकशी करुन शासनाने सींबगीं धताींवर कोणती कारवाई
केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुभाष दे शमुख : (१) अींशत: खरे आहे .

परभणी जिल्हा मध्यवती सहकारी बँकेने रु. ३६९.७० लाख वा्प केलेल्या

गह
ृ किद प्रकरणाचा चौकशी अहवाल जिल्हा उपतनबींधक, सहकारी सींस्था, परभणी

याींनी त्याींच्या दर्. ७/१०/२०१६ च्या पत्रान्वये ववभागीय सहतनबींधक, सहकारी
सींस्था, औरीं गाबार् याींना सार्र केलेला आहे .
(२) नाही.
(३)

ववभागीय सहतनबींधक, सहकारी सींस्था, औरीं गाबार् याींनी महाराषर सहकारी

सींस्था अगधतनयम १९६० चे कलम ८३ अन्वये चौकशीचे आर्े श दर्. २३/२/२०१७
रोिी तनगदममत केले आहे त.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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धेरांड-शहापरू (ता.अशलबाग, जर्.रायगड) येथील गािसांरिण बांधाऱ्याची
टाटा पॉिर िांपनीमाफचत दरु
ु स्त्ती िरण्याबाबत

(२५)

*

७४५११

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

अॅड.आशशष शेलार (िाांद्रे पजश्चम), श्री.अतुल भातखळिर (िाांहदिली पि
ू )च , श्रीमती
मननषा चौधरी (दहहसर) :
करतील काय :-

सन्माननीय उद्योग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा

(१) धेरींड-शहापूर (ता.अमलबाग, जि.रायगड) येथील कोळशावर चालणाऱया ववद्यत
ु

तनममदतीसाठी ्ा्ा पॉवर कींपनीच्या प्रकल्पासाठी एमआयडीसीमार्दत सन २००९
पासून शेतकऱयाींच्या हिारो एकर िममनी सींपादर्त करण्यात आल्या असल्याचे
माहे िानेवारी, २०१७
काय,

मध्ये वा त्यार्रम्यान

तनर्शदनास आले, हे खरे आहे

(२) असल्यास, िममनी सींपादर्त करण्यात आल्यापासून कींपनीकडून कोणत्याही
प्रकारची गावसींरक्षण बींधाऱयाींची र्रू
ु स्ती करण्यात आली नाही, हे ही
काय,

खरे आहे

(३) असल्यास, नार्रू
ु स्तावस्थेत असलेले गाव व शेती सींरक्षण बींधारे भरतीच्या

वेळी र्ु्ून शेतकऱयाींचे मोठया प्रमाणात नक
ु सान होवून शेती नापीक होण्याची
शक्यता आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून ्ा्ा पॉवर कींपनीमार्दत
सींरक्षक बींधारे बाींधण्यासाठी कोणती कायदवाही केली वा कररत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. सुभाष दे साई : (१) अमलबाग तालुक्यातील मौिे धेरींड व शहापूर येथील
३८७.७५० हे .आर. क्षेत्र म. औ. वव. महामींडळाने महाराषर औद्योगगक ववकास
अगधतनयम १९६१ अन्वये

सींपादर्त करुन मे. ्ा्ा पॉवर कींपनीच्या औजषणक

ववद्युत प्रकल्पासाठी दर्.२४/११/२०१४ रोिी क्षेत्राचा ताबा सुपर्
ू द केलेला आहे .

(२), (३) व (४) ्ा्ा पॉवर कींपनीने धेरींड खारभूमी योिना धाक्ा पाडा शहापुर
खारभूमी योिना व मोठा पाडा शहापुर (खािगी खारभूमी )योिनाींचे क्षेत्र सींपार्न
केलेले आहे . धेरींड व धाक्ा पाडा शहापुर या सरकारी खारभूमी योिना असल्याने
सर्र

योिनाींची

र्े खभाल

र्रु
ु स्ती

खारभम
ू ी

ववकास

उपववभाग,

अमलबाग

याींच्यामार्दत करण्यात येत आहे . िममनी सींपादर्त केल्यापासन
्ा्ा पॉवर
ू
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कींपनीकडून रक्कम रु.२२.३६ लक्ष कायदकारी अमभयींता खारभूमी सवेक्षण व

अन्वेषण ववभाग पेण याींचेकडे िमा करण्यात आली आहे . त्यानुसार सींरक्षण
बींधाऱयाची र्रु
ु स्ती करण्यात आली आहे .

तसेच मोठा पाडा शहापुर ही खािगी

खारभम
ू ी असल्याने त्या बाींधाींची र्े खभाल व र्रु
ु स्तीची िबाबर्ारी ्ा्ा पॉवर
कींपनीची

आहे .

या

योिनेच्या

र्रु
ु स्तीबाबत

रक्कम

रु.९,९१,५१०/-

इतके

अींर्ािपत्रक तयार करुन ्ा्ा पॉवर कींपनीस कायदकारी अमभयींता खारभम
ू ी
सवेक्षण व अन्वेषण ववभाग पेण याींनी सार्र केले असन
ू पढ
ु ील कायदवाही
करण्यात येत आहे .

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
----------------खापरखेडा (जर्.नागपूर) औजष्ट्णि विद्यत
ु िेंद्रातील अधधिि
अशभयांत्यास लाच घेताना झालेली अटि

(२६)

*

८१०९९

श्री.विर्य िडेट्टीिार (ब्रम्हपरू ी), श्री.सनु नल िेदार (सािनेर),

श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.अशमन पटे ल (मब
ांु ादे िी) :
पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) महातनममदतीच्या खापरखेडा

सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री

(जि.नागपूर) येथील वीि प्रकल्पात

वाहन

पुरववण्याचे कींत्रा् ममळवन
ू र्े ण्यात मर्त केल्याबाबत तसेच थकीत बबलाींची

रक्कम ममळवन
ू र्े ण्यासाठी कींत्रा्ाच्या एकूण रक्कमेच्या तीन ्क्के अथादत ३
लाख ७५ हिार रूपयाींची लाच अगधक्षक अमभयींत्याींनी मागगतली असता त्यातील

पदहल्या ्प्प्यातील ५० हिाराींची लाच स्वीकारताींना लाच लुचपत प्रततबींधक
ववभागाच्या पथकाने अगधक्षक अमभयींता याींना पकडून अ्क केली असल्याची

मादहती दर्नाींक ७ र्ेब्रव
ु ारी, २०१७ रोिी वा त्या सुमारास तनर्शदनास आली, हे
खरे आहे काय

(२) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने उच्चस्तरीय अगधकाऱयामार्दत
चौकशी केली आहे काय व त्याचा तपमशल काय आहे ,

(३) असल्यास, या प्रकरणी कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

सखोल
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श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे

: (१), (२) व (३) सींबगीं धत अगधक्षक अमभयींता

याींच्याववरुध्र् गन्
ु हा र्ाखल होऊन अ्क झाल्यामळ
ु े , महातनममदती कींपनीने

दर्. ४ र्ेब्रव
ु ारी, २०१७ पासन
ू त्याींना सेवेतन
ू तनलींबबत केले आहे . पढ
ु ील चौकशी
पोलीसाींमार्दत सरु
ु आहे .

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
----------------धचांचपरू (जर्.अमरािती) या पन
ू िचसीत गािातील विद्यत
ु परू िठ्यािररता
स्त्ितांत्र एक्सप्रेस कफडर िनेक्शन दे णेबाबत

(२७)

*

८१७०२

(बुलढाणा) :

प्रा.विरें द्र र्गताप (धामणगाि रे ल्िे), श्री.हषचिधचन सपिाळ

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

(१) अमरावती जिल््यातील लोअर वधाद प्रकल्पाींतगदत गचींचपरू या पन
ु वदमसत
गावातील

नववन

गावठानाला

सावदितनक

पाणीपुरवठा

योिना

कायादजन्वत

होण्यासाठी तनयममत ववद्यत
ु पुरवठ्याकररता स्वतींत्र एक्सप्रेस कर्डर कनेक्शनचे
अींर्ािपत्रक र्े णेबाबत स्थातनक लोकप्रततनीधी याींनी कायदकारी अमभयींता (ग्रा.)

म.रा.वव.वव.क.मयाद. अमरावती याींना दर्. ७ नोव्हें बर, २०१६ रोिी वा त्या सुमारास
लेखी तनवेर्नाद्वारे कळववले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सर्र कनेक्शन करीता आवश्यक तनधी लोअर वधाद प्रकल्प

ववभाग उपलब्ध करुन र्े णार असल्याचेही प्रकल्प ववभागाने ववद्यत
ु कींपनीस
दर्नाींक ११ ऑगस््, २०१६ चे पत्रान्वये लेखी कळववले आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, सर्र तनधीतून महाववतरणामार्दत उक्त पाणीपुरवठा योिनेस
तात्काळ ववद्युत पुरवठा होण्याकररता शासनाने कोणती कायदवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) व (२) धामनगाव रे ल्वे नगर पररषर् पाणीपुरवठा
एक्सप्रेस कर्डरवरुन वीिपरु वठा करण्यासाठी तनम्न वधाद प्रकल्प ववभागाने

महाववतरण कींपनीस दर्. ११/८/२०१६ रोिी पत्र दर्ले होते. परीं तु याबाबत
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धामनगाव रे ल्वे नगरपररषर्े कडून नाहरकत प्रमाणपत्र प्राप्त झाले नाही. त्यामुळे

र्स
ू ३३ के व्ही अींिनमसगी उपकेंद्र मधून नवीन एक्सप्रेस
ु रा पयादय म्हणन
कर्डरव्र्ारे वीि पुरवठा करण्यासाठी पैसे भरण्याबाबतचे सींमती पत्र कायदकारी

अमभयींता, तनम्न वधाद प्रकल्प वधाद, याींच्याकडून मागणी करण्यात आली असन
ू ते
अद्याप त्याींच्याकडून महाववतरण कींपनीस प्राप्त झाले नाही.

(३) तनधी र्े ण्यास सींमती पत्र प्राप्त होताच पढ
ु ील कायदवाही महाववतरणकडून
करण्यात येईल.

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

िोळे िाडी (ता. राहूरी, जर्. अहमदनगर) येथील शासिीय
आश्रमशाळे तील गैरसोयीांबाबत
(२८)

*

७६९९३

श्री.विर्य औटी (पारनेर) :

सन्माननीय आहदिासी वििास

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) अहमर्नगर जिल्हयातील रािूर एकाजत्मक आदर्वासी ववकास प्रकल्पाींतगदत

असलेल्या ५ वसततगह
ू अशध्
ु र् पाणी, सभोवताली
ृ ाींना स्वत:ची इमारत नसन
अस्वच्छता व तनकृष् भोिन व्यवस्था या गैरसोयीींमुळे ववद्रोही ववद्याथी
सींघ्नेच्या नेतत्ृ वाखाली ववद्यार्थयांनी रािूर येथील आदर्वासी ववकास प्रकल्प

कायादलयावर मोचाद काढून अगधकारी व ठे केर्ाराींना तनलींबबत करावे अशी मागणी
केल्याचे दर्नाींक २० डडसेंबर, २०१६ रोिी वा त्या सुमारास तनर्शदनास आले, हे
खरे आहे काय,

(२) तसेच कोळे वाडी (ता.राहूरी, जि. अहमर्नगर) येथील शासकीय आश्रमशाळे त
र्े खील वपण्याच्या पाण्याची ्ाकी अस्वच्छ व अनाच्छादर्त असन
ू , ववद्यार्थयांच्या
आरोग्याकडे होणारे र्ल
द व अगधक्षकाींचा गैरकारभार याबाबत राज्य उपाध्यक्ष,
ु क्ष
मानव अगधकारी पररषर् याींनी मा. मुख्यमींत्री व मा. आदर्वासी ववकास मींत्री
याींचेकडे दर्नाींक २८ डडसेंबर, २०१५ रोिी वा त्या सम
ु ारास तिार केलेली आहे , हे
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रश्न भाग (१) व (२) बाबत शासनाने चौकशी केली आहे
काय व त्यात काय आढळून आले,
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(४) असल्यास, त्यानुसार शासनाने उक्त सोयीसवु वधा पुरववण्यास अपयशी
ठरलेल्या आश्रमशाळे च्या प्रशासनावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत
आहे , नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विष्ट्णु सिरा : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) होय, हे खरे आहे .

(३) व (४) प्रश्न भाग (१) ववद्रोही ववद्याथी सींघ्नेने दर्. १९.१२.२०१६ रोिी

सार्र केलेले तनवेर्नातील प्रकल्प अगधकारी, रािूर अींतगदत प्रलींबबत मशषयवत्ृ ती
अर्ा

करणे,

शासककय

वसतीगह
ृ ाींतील

पाणी

परु वठ्याची

व्यवस्था

या

मागण्याींबाबत कायदवाही करण्यात आलेली आहे . तर शासककय वसतीगह
ृ श्रीरामपूर
येथील गह
ृ पालाबाबतच्या तिाररत तर्थय आढळून आले नाही.

प्रश्न भाग (२) कोळे वाडी शासकीय आश्रमशाळे बाबत

शासनाने या पव
ु ी

प्राप्त तिारीच्या अनष
ु ींगाने शासन पत्र दर्.२१.१०.२०१६ अन्वये

आयुक्त,

आदर्वासी ववकास नामशक याींना शाळे स भे् र्े उन चौकशी करण्याबाबत कळववले

होते. त्याअनष
ु ींगाने सहायक आयुक्त र्िादच्या आगधका-याने शाळे स भे् र्े ऊन

चौकशी केली आहे . सर्र तिारीची चौकशी केली असता सर्र तिार ही वैयक्तीक
स्वाथादपो्ी व आगथदक लाभापो्ी केली असल्याचे तनर्शदनास आले आहे .

आश्रमशाळे तील ववद्यार्थयांना सकस व पौष्ीक आहार र्े ण्यात येत आहे .

तसेच आश्रमशाळे तील पाण्याची ्ाकी ही पण
द णे झाकलेली असन
ु प
ु वेळोवेळी
्ाकीची स्वच्छता केली िाते. तसेच आश्रमशाळे चा परीसर स्वच्छ ठे वण्यात येत

असुन ववद्यार्थयांच्या आरोग्याकडे लक्ष र्े ण्यात येत आहे . परीं तु चौकशी र्रम्यान

शाळे तील मशक्षक व मशक्षकेत्तर कमदचारी शाळे त मुक्कामी थाींबत नसणे,शाळे चे
डे-बुक(र्ैंतनक प्) भरलेला नसणे,शाळे त साींस्कृततक कायदिम न घेणे,वगद ४ चे
कमदचा-याींनी काम व्यवजस्थत न करणे, मख्
ु याध्यापक व अगधक्षक याींचे शालेय
प्रशासनाकडे र्ल
द
असणे ई.प्रशासकीय त्रट्
ु या
ु क्ष

आढळुन आल्याने त्याबाबत

कारवाई करुन मुख्याध्यापक व अगधक्षक याींची अन्यत्र बर्ली करण्यात आली
आहे .

-----------------
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राज्यातील विद्यार्थयाचिरील अत्याचाराच्या घटना ननदशचनास आलेल्या
आश्रमशाळाांची मान्यता रद्द िरण्याबाबत

(२९)

*

८१५९६

श्री.हषचिधचन सपिाळ (बल
ु ढाणा), श्री.राहुल बोंद्रे (धचखली),

श्री.सुननल शशांदे (िरळी), अॅड.भीमराि धोंडे (आष्ट्टी), श्री.रार्न साळिी (रार्ापूर),
श्री.र्यिुमार

(िळमनुरी) :

गोरे

(माण),

श्री.अशमन

पटे ल

(मब
ांु ादे िी),

डॉ.सांतोष

टारफे

सन्माननीय आहदिासी वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा

करतील काय :-

(१) राज्यात ववद्याथींनीींवर होणाऱया अत्याचाराच्या व

गैरसोयीच्या घ्ना

तनर्शदनास आलेल्या सवद आश्रमशाळाींची मान्यता रद्द करण्यात यावी अशी
मागणी राज्य मदहला आयोगाच्या अध्यक्षा याींनी केली असल्याचे माहे नोव्हें बर,
२०१६ मध्ये वा त्या र्रम्यान तनर्शदनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, राज्यात गेल्या वषदभरात मानखर्
ु द (चेंबूर), पनवेल(रायगड), चाींर्रू

बािार(अमरावती), खामगाव (बल
ु ढाणा), मसींर्र्णा(बीड) आणण उीं ब्रि(सातारा)
येथील आश्रमशाळे तील मशक्षक आणण कमदचाऱयाींकडून मल
ु ीींच्या लैगगक शोषणाच्या
एकूण सहा घ्ना तनर्शदनास

आल्याने

आश्रमशाळे त मशकणाऱया

सुरक्षक्षततेबाबतचा प्रश्न तनमादण झाला आहे , हे खरे आहे काय,

मल
ु ीींच्या

(३) असल्यास, बुलढाणा जिल््यातील आश्रम शाळे तील आदर्वासी ववद्याथीनीवर
झालेल्या लैंगगक अत्याचाराच्या माहे नोव्हे बर २०१६ मध्ये तनर्शदनास आलेल्या

घ्नेनत
ीं र मा. मख्
ु यमींत्री याींनी राज्यातील सवद आश्रमशाळाींची सखोल चौकशी
करून र्ोषीींवर कारवाई करण्याचे तनर्े श सींबींगधत ववभागास दर्ले होते, हे खरे
आहे काय,

(४) असल्यास, त्यानस
ु ार शासनाने

राज्यातील आश्रमशाळाींची चौकशी केली आहे

काय,त्यात काय आढळून आले, त्यानष
ु ींगाने सर्र आश्रमशाळाींची मान्यता रद्द
करण्याबाबत

व

उक्त

आश्रमशाळे तील

ववद्याथी-ववद्याथीनीींचे

अन्य

आश्रमशाळामध्ये समायोिन करण्यासाठी शासनाने कोणती कायदवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विष्ट्णु सिरा : (१) राज्य मदहला आयोगाच्या अध्यक्षाींची अशा प्रकारची
मागणी या ववभागाकडे प्राप्त झालेली नाही.
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(२)

या

ववभागाींतगदत

अशा

प्रकारच्या

घ्ना

तनर्शदनास

आलेल्या

पाळा

(ता.खामगाींव, जि. बुलढाणा) व मकरधोकडा (ता.र्े वरी, जि. गोंदर्या) येथील
आश्रमशाळाींची मान्यता ववभागाने रद्द केलेली आहे . तसेच सामाजिक न्याय
ववभागाच्या उीं ब्रि व मसींर्र्णा या शाळाींची मान्यता रद्द केलेली आहे .
(३) होय हे खरे आहे .

(४) शासन पररपत्रक दर्. ५.११.२०१६ अन्वये जिल्हागधकारी याींनी गठीत केलेल्या

जिल््यातील मदहला अगधका-याींच्या सममतीने आदर्वासी ववकास ववभागातील सवद
शासकीय

व

अनर्
ु ातनत

आश्रमशाळाींची

तपासणी

पूणद

केली

जिल््याींतील आश्रमशाळाींचे तपासणी अहवाल सार्र केलेला आहे .
लैंगगक

अत्याचाराच्या

तनर्शदनास

आलेल्या

घ्ना

आहे .

लक्षात

सवद

घेवून

आदर्वासी ववकास ववभागाच्या पाळा, (ता.खामगाींव जि. बल
ु ढाणा), मकरधोकडा
(ता.र्े वरी जि. गोंदर्या), सामाजिक न्याय व ववशेष सहाय्य ववभागाच्या उीं ब्रि
(ता.कराड, जि.सातारा) व मसींर्र्णा (ता.मशरुर(का.), जि.बीड)
मान्यता रद्द करण्यात आली आहे .

या आश्रमशाळाींची

मान्यता रद्द करण्यात आलेल्या आश्रमशाळाींमधील ववद्यार्थयांचे शासकीय

आश्रमशाळा, नामाींककत शाळा व जिल्हा पररषर् शाळाींमध्ये समायोिन करण्यात
आले आहे .

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

बल
ु ढाणा जर्ल््यातील टे क्सटाईल पािच उभारण्याबाबत
(३०)

*

८१५८८

श्री.हषचिधचन सपिाळ (बुलढाणा) :

सन्माननीय िस्त्त्रोद्योग

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) बुलढाणा जिल््यातील खामगाींव येथे शासनाने ्े क्स्ाईल पाकद मींिूर केले
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या ्े क्स्ाईल पाकदसाठी भूसींपार्ान करण्यात आले आहे काय,
(३) असल्यास, ्े क्स्ाईल पाकदचे स्वरूप व रूपरे षा काय असणार आहे ,

(४) तसेच ्े क्स्ाईल पाकद उभारणीच्या अनष
ु ींगाने शासनाने कोणती कायदवाही
केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ?
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श्री. सभ
ु ाष दे शमख
ु : (१) ते (५) अध्यक्ष, महाराषर राज्य वस्त्रोद्योग महामींडळ,
मुींबई याींनी खामगाव, जि.बल
ु ढाणा येथे प्रस्ताववत ्े क्स्ाईल पाकद हे महाराषर

राज्य वस्त्रोद्योग महामींडळामार्दत स्थावपत करण्याबाबत शासनाकडे प्रस्ताव

पाठववला होता. सर्र प्रस्तावास मा.मुख्यमींत्री महोर्याींनी सहमती दर्ली आहे .
त्यानष
ु ींगाने ्े क्स्ाईल पाकदसाठी आवश्यक शासकीय िममन उपलब्ध आहे ककीं वा

कसे याबाबत, जिल्हागधकारी, बुलढाणा याींच्याकडे ववचारणा करण्यात आली होती.
जिल्हागधकारी याींनी ्े क्स्ाईल पाकदसाठी ४० हे क््र शासकीय िममन उपलब्ध
असल्याचे कळववले आहे . सर्र िममन महाराषर राज्य वस्त्रोद्योग महामींडळाकडे
हस्ताींतरीत करण्याबाबत महसूल ववभागाकडे प्रस्ताव पाठववण्यात आला आहे .

सर्र प्रस्तावावर महसल
ू ववभागात कायदवाही सरु
ु आहे . िममन हस्ताींतरणाची
कायदवाही अद्याप पूणद झालेली नाही.

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

विधान भिन
मुांबई

डॉ. अनांत िळसे
प्रधान सधचि

महाराष्ट्र विधानसभा
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