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

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

शुक्रिार, हदनाांि ०७ एवप्रल, २०१७ / चैत्र १७, १९३९ ( शिे ) 
  

(१) आहदिासी वििास मांत्री  

 

याांचे प्रभारी 
विभाग 

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

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

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - २० 
------------------------------------- 

  
र्व्हार (जर्. पालघर) येथे आहदिासी वििास प्रिल्पाांतगमत बाांधलेल्या 

आश्रमशाळाांचे विद्यतु र्ोडणीचे िाम अपूणम असल्याबाबत 
  

(१) *  ७८३५१  श्री.अममत घोडा (पालघर) : सन्माननीय आहदिासी वििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) जव्हार (जज.पालघर) येथे आदिवासी ववकास प्रकलपाींतगगत बाींधलेलया ४ 
आश्रमशाळाींच्या नव्या इमारतीचे ववद्यतु जोडणीचे काम गत २ वर्ाांपासून 
प्रलींबबत असून सिर इमारतीत बाींधकाम व ववद्यतु जोडणीचे सादहत्य ववनावापर 
पडून आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच सध्याच्या मोडकळीस आलेलया आश्रमशाळाींमध्ये वगग खोलया व 
ननवास खोलयाींची िरुावस्था झाली असून शौचालय, वपण्याचे पाणी व इतर 
मुलभूत सुववधाींचा अभाव आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असलयास, आश्रमशाळेचे काम त्वररत पूणग करुन ववद्यार्थयाांना स्थलाींतरीत 
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसलयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. विष्ट् ण ु सिरा   (१) एकाजत्मक आदिवासी ववकास प्रकलप, जव्हार अींतगगत 
शासकीय आश्रमशाळा साखरे, िेहरे, िाभेरी व ववनवळ या ४ आश्रमशाळाींपकैी 
साखरे आश्रमशाळेच्या नव्या इमारतीचे ववद्यतु फि्ीींगचे काम झाले असून 
दि.२६.१२.२०१६ रोजी उद्घा्न करून सिरची इमारत ववद्यार्थयाांच्या वापरात 
आहे. तेथे आवश्यक त्या सोयी-सुववधा उपलब्ध करून िेण्यात आलेलया आहेत. 
उवगररत िेहरे, िाभेरी व ववनवळ या तीन आश्रमशाळाींचे बाींधकाम पुणग झाले असून 
ववद्युत फि्ीींगचे काम तातडीने पूणग करून इमारतीींचा ताबा िेण्याबाबत 
सावगजननक बाींधकाम ववभागास सुचना दिलया आहेत.     
(२) व (३) शासकीय आश्रमशाळा साखरे ही शाळा नववन इमारतीत स्थलाींतरीत 
झाली आहे. तसेच शासकीय आश्रमशाळा िेहरे, िाभेरी व ववनवळ ह्या जुन्या 
इमारतीत सुरू असून तेथे स्नानगहेृ, शौचालय, शेड, ववद्यतु व्यवस्था व पाणी 
पुरवठ्याची सोय उपलब्ध आहे. सिर इमारतीची शाळा व्यवस्थापन सममतीमािग त 
आवश्यक िरुूस्त्या करण्यात आलेलया आहेत. तसेच सिर आश्रमशाळाींचे 
ववद्युतीकरणाचे काम तातडीने पुणग करून ववद्यार्थयाांना नववन इमारतीत 
स्थलाींतरीत करण्यात येणार आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

धारणी (जर्. अमरािती) येथील आहदिासी वििास प्रिल्प अधधिारी याांनी  
िौशल्य वििास िायमक्रमािररता अपात्र सांस्त्थेची ननिड िेल्याबाबत 

 

(२) *  ८२९९७   डॉ.अननल बोंड े(मोशी) :   सन्माननीय आहदिासी वििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) शासनाच्या कौशलय ववकास कायगक्रमाच्या अींमलबजावणीसाठी धारणी 
(जज.अमरावती) येथील प्रकलप अधधकारी, आदिवासी ववकास ववभाग याींचेकड े१६ 
सींस्थाींचे प्रस्ताव दिनाींक ९ जानेवारी, २०१६ रोजी अपर आयकु्त, आदिवासी 
ववकास  याींच्या बैठकीत सािर करण्यात आले, हे खरे आहे काय, 



3 

(२) असलयास, सिर १६ सींस्थाींपकैी अपात्र असणा-या व कोणताही शासकीय 
परवाना नसणाऱ् या एकाच सींस्थेला प्रकलप अधधकारी, एकाजत्मक आदिवासी 
प्रकलप ववभाग, धारणी याींनी सींगनमताने  कौशलय ववकास कायगक्रमाचे काम 
दिले, हे खरे आहे काय, 
(३) असलयास, याबाबतची तक्रार सिर लोकप्रनतननधीींनी मा.मुख्यमींत्री याींचेकड े
दिनाींक ९ जानेवारी, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास केली, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असलयास, शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले, 
त्यानुसार शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, नसलयास, 
ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. विष्ट् ण ुसिरा   (१)  हे खरे नाही. 
कौशलय ववकास योजने अींतगगत खालीलप्रमाणे प्रमशक्षण कायगक्रम घेतले होते. 
   १) हॉ्ेल मॅनेजमें् प्रमशक्षण 

   २) गारमें् मॅन्यिॅुक्चरीींग/िॅशन डडझायननींग प्रमशक्षण. 
   ३) ऑ्ोमोबाईलसचे प्रमशक्षण. 

   वरील योजनेसाठी अनुक्रमे ११, १४ व १५ असे एकूण ४० सींस्थाींचे प्रस्ताव 
प्राप्त झाले होते. 
(२) व (३) हे खरे आहे.     
     कौशलय ववकास योजने अींतगगत ज्या सींस्थेकड,े जादहरातीच्या अनरु्ींगाने 
मागील तीन वर्ागचे लेखापरीक्षण, भौनतक सोयी सुववधा अनुभव, रोजगार 
उपलब्धतेबाबत हमी आहे अशा अ्ी व शतींच्या आधारे सींस्थेची ननवड, तत्कालीन 
प्रकलप अधधकारी, धारणी याींच्या अध्यक्षतेखालील प्रकलप स्तरीय गठीत 
सममतीमािग त सींस्थेची ननवड करण्यात आली आहे.     
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

----------------- 
उल्हासनगरमधील िोणािम  इन्फास्त्रक्चर िां पनीने औद्योधगि  

क्षेत्रािर रहहिाशी क्षेत्र वििमसत िेल्याबाबत 

(३) *  ७७६६३   श्री.गणपत गायििाड (िल्याण पिूम) :   सन्माननीय उद्योग 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) उलहासनगरमधील कोणाकग  इन्िास्रक्चर कीं पनीने औद्योधगक क्षेत्रावर 
रदहवाशी क्षेत्र ववकमसत करताना शासनाच्या ननयमाींचे उललींघन करून करोडो 
रूपयाींचा महसुल बुडववलयाचे ननिशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असलयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असलयास, त्याअनरु्ींगाने सिर कीं पनी व िोर्ी अधधकाऱ्याींवर कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे तसेच महसुल भरपाइग करण्याबाबत कोणती कायगवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसलयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. सुभाष देसाई   (१), (२) व (३) उलहासनगरमध्ये महाराषर औद्योधगक 
ववकास महामींडळाचे औद्योधगक क्षेत्र नाही. तथावप महामींडळाच्या अींबरनाथ 
औद्योधगक क्षेत्रामधील भूखींड क्र. २८ क्षेत्रिळ ४०४६० चौ.मी. चे वा्प M/s. 
Bombay Malleable Iron Casting and Allied Industries Ltd. याींना 
करण्यात आले होते.  परींत ु भूखींडधारकाने आयडीबीआय, आयसीआयसीआय, 
आयएिसीआय आणण बकँ ऑि बडोिा या ववत्तीय  सींस्थाींच्या कजागची परतिेड 
न केलयाने Court Receiver, High Court याींचेमािग त सिर भूखींडाची ववक्री 
करण्यात येऊन  भूखींडाचे  हस्ताींतरण मे. ररको ऑ्ो इींडजस्रज याींचे नाींवे 
करण्यात आले. त्यानींतर, सिर भूखींड मे. ररको ऑ्ो इींडजस्रज याींच्या  
नाींवावरुन मे. कोणाकग  इन्रास्रक्चर मल. आणण मे. मारुती इन्व्हेस््में् भाधगिार 
मे. कोणाकग  प्रॉप्ीज याींचे नाींवे धगअर बॉक्स, हब असेंब्ली, क्लच बॉक्स, आईल 
पींप बोडग या उत्पािनाकरीता दिनाींक १०.१०.२०१४ च्या  आिेशान्वये हस्ताींतरीत 
करण्यात आला आहे. 

प्रस्ततु भूखींडावर कारखाना इमारत बाींधकाम आराखडा कायगकारी 
अमभयींता, अींबरनाथ ववभाग याींचेकड े दिनाींक २७.१०.२०१६ रोजी मींजूरीकरीता 
सािर करण्यात आला असून सिर भूखींडावर रदहवासी क्षते्र ववकमसत करण्यासाठी 
महामींडळामािग त कोणतीही परवानगी दिलेली नाही.         
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज्यातील आश्रमशाळाांमध्ये सीसीटीव्ही िॅमेरा यांत्रणा िायामजन्ित िरणेबाबत 

(४) *  ७६९८५   डॉ.भारती लव्हेिर (िसोिा), श्रीमती मननषा चौधरी 
(दहहसर) : सन्माननीय आहदिासी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) राज्यातील १०७५ आश्रमशाळाींपकैी ५२९ शासकीय तसेच ५४६ खाजगी 
अनिुाननत आश्रमशाळा असून कोणताही अनुधचत प्रकार होऊ नये याकररता 
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आश्रमशाळाींत तातडीने सीसी्ीव्ही कॅमेरा यींत्रणा कायागजन्वत करण्याचे ननिेश  
माहे नोव्हेंबर, २०१६ मध्ये वा त्यािरम्यान िेण्यात आले आहेत, हे खरे आहे 
काय, 
(२) तसेच, आदिवासी ववकास ववभाग, शासन ननणगय दिनाींक १८ नोव्हेंबर, २०१६ 
अन्वये सींवेिनशील जजलह्यातील शाळा व वसतीगहृातील सुरक्षेसाठी 
जजलहाधधकाऱ्याींच्या नेततृ्वाखाली सममती स्थापन करण्याचे ननिेशही  िेण्यात 
आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असलयास, अद्यापपयांत फकती शासकीय व खाजगी अनिुाननत 
आश्रमशाळाींमध्ये सीसी्ीव्ही कॅमेरे कायागजन्वत करण्यात आले वा करण्यात येत 
आहेत, तसेच जजलहाधधकाऱ्याींच्या नेततृ्वाखाली सममती स्थापन करण्याबाबतच्या 
कायगवाहीची सद्य:जस्थती काय आहे, 
(४) नसलयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
 

श्री. विष्ट् ण ु सिरा   (१) शासफकय आश्रमशाळाींत आवश्यकतेनुसार सी. सी. ्ी. 
व्ही. कॅमेरे लावण्याबाबतच्या सुचना शासनस्तरावर वेळोवेळी पार पडलेलया 
बैठकाींिरम्यान तसेच दि.१७.३.२०१७ रोजीच्या पत्रान्वये  सबींधधताींना दिलया 
आहेत.   
(२), (३) व (४) सद्यजस्थतीत ६९ शासफकय आश्रम शाळा व ८० अनिुाननत 
आश्रमशाळाींमध्ये सी. सी. ्ी.व्ही. कॅमेरे बसववण्यात आले आहेत. 

आदिवासी ववकास ववभाग, शासन ननणगय दि. १८/११/२०१६ अन्वये 
आदिवासी ववकास ववभागाच्या सवग शासफकय व अनुिाननत आश्रमशाळाींची 
तपासणी जजलह्यातील महसूल, ववकास सेवा, पोलीस व आदिवासी ववकास 
ववभागातील मदहला अधधका-याींमािग त करण्याचे ननिेश िेण्यात आले आहेत.सिर 
सममतीने आश्रम शाळाींच्या तपासणीचे काम पुणग केले असुन त्या बाबतचा 
अहवाल अपर आयुक्त, आदिवासी ववकास याींना सािर केला असुन त्याची 
छाननी करुन मशिारशीनुसार आवश्यक कायगवाही करण्यात येत आहे.  

   

----------------- 
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उांब्रर् (ता.िराड, जर्.सातारा) येथील आश्रमशाळेत िसतीगहृ अधधक्षि ि 
िममचाऱयाांनी मुलीांचे लैधगांि शोषण िेल्याबाबत 

(५) *  ७७२२१   श्री.विर्य औटी (पारनेर) :   सन्माननीय सामाजर्ि न् याय 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) उींब्रज (ता.कराड, जज.सातारा) येथील मागासवगीय मुलीींच्या आश्रमशाळेत 
वसतीगहृ अधधक्षक ित्तात्रय गोिणे व इतर तीन कमगचाऱ्याींनी मुलीींचे लैधगींक 
शोर्ण केलयाची व सिर आरोपी िरार असलयाची मादहती दिनाींक २२ 
जानेवारी,२०१६ रोजी वा त्यासुमारास ननिशगनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असलयास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी करून िोर्ीींववरुध्ि कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसलयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. रार्िुमार बडोले   (१) अींशत: खरे आहे.  तथावप सिर आरोपी िरार झाले 
आहेत, हे खरे नाही. 
(२) शासनाने गठीत केलेलया जजलहाधधकारी याींच्या अध्यक्षतेखालील मदहला 
अधधका-याींच्या सममतीने केलेलया चौकशीत सिर गैरप्रकार  उघडकीस आला 
आहे. सिर प्रकरणी,उींब्रज पोलीस स््ेशन,ता. कराड,जज. सातारा येथे गुन्हा रजज        
क्र. १८/२०१७ िाखल करण्यात आला आहे तसेच श्री. ित्तात्रय गोिणे, वसतीगहृ 
अधधक्षक, श्री. वसींत कळण ू इींगळे, मुख्याध्यापक व श्री. दिलीप कळण ू इींगळे, 
मितनीस याींना अ्क करण्यात आली आहे.  

त्याचप्रमाणे सींचालक, ववजाभज,इमाव व ववमाप्र कलयाण पुणे याींनी 
सिर आश्रमशाळेची, मान्यता रद्द केली आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

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

महावितरण िां पनीमध्ये िां त्राटी िामगाराच्या िेतनात  
गैरव्यिहार होत असल्याबाबत 

(६) *  ७४०४३   श्री.राधािृष्ट् ण विखे-पाटील (मशडी), श्री.विर्य िडटे्टीिार 
(ब्रम्हपूरी), श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी), श्री.सुननल िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे  
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(आिी), श्री.अममत  देशमुख (लातूर शहर), श्री.अब् दलु सत्तार 
(मसल्लोड) : सन्माननीय ऊर्ाम मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) महाववतरणद्वारे कीं त्रा्ी कामगाराींच्या वेतनासींिभागत  पररपत्रक क्र. ५३६ 
नुसार कीं त्रा्ी कामगाराींना फकमान १२ हजार रुपये वेतन िेणे बींधनकारक 
असलयाने सिर रक्कम महाववतरणकडून कीं त्रा्िारास वेळोवेळी अिा केली जाते, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असलयास, मात्र कीं त्रा्िारामािग त कामगाराींना केवळ तीन ते चार हजार रुपये 
िेत असून उवगररत रक्कमेचा महाववतरणचे व्यवस्थापक आणण कीं त्रा्िार 
गैरव्यवहार करीत असलयाची बाब दिनाींक १२ एवप्रल, २०१६ रोजी वा त्या 
सुमारास एका कामगाराने केलेलया तक्रारीच्या अनरु्ींगाने एसीबीने केलेलया 
कारवाईत उघड झाली असून याबाबत नाींिेड पोलीस स््ेशनला तक्रार करण्यात 
येऊनही कोणतीच कारवाई करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असलयास, याबाबत मा.ववरोधी पक्षनेता, ववधानसभा याींनी मा.ऊजाग मींत्री 
याींच्याकड ेदिनाींक १५ जानेवारी, २०१७ रोजी तक्रार केली असून सिर तक्रारीच्या 
अनरु्ींगाने शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व 
त्यान्वये सींबधधत अधधकारी व कीं त्रा्िारावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसलयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे   (१) महाववतरण कीं पनीच्या पररपत्रक क्र. ५३६ अनुसार 
कीं त्रा्ी कामगाराींना त्याींच्या कामाच्या पररमींडळाप्रमाणे तसेच कुशल, अधगकुशल व 
अकुशल या वगगवारी प्रमाणे वेतन व सेवा शुलक कीं त्रा्िारास अिा करण्यात 
येते.  
(२) सींबींधधत कामगाराने लाचलुचपत प्रनतबींधक ववभागाकड े केलेलया तक्रारीच्या 
अनरु्ींगाने, सिर कीं त्रा्िाराचे कीं त्रा् अधधक्षक अमभयींता, महाववतरण, नाींिेड याींनी 
रद्द केले आहे. 
(३) दिनाींक २८ िेब्रुवारी, २०१७ च्या सिर ननवेिनाची प्रत पढुील कायगवाहीसाठी 
अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय सींचालक, महाववतरण याींच्याकड े पाठववण्यात आली 
आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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खामगाि (जर्. बुलढाणा) येथील औद्योधगि वििास महामांडळाच्या  
र्ागेिर मेगा टेक्सटाईल हब उभारणेबाबत 

  

(७) *  ८४०४३   अॅड.आिाश फुां डिर (खामगाांि) :   सन्माननीय उद्योग मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील बुलढाणासह ८ कापसू उत्पािक जजलह्याींमध्ये सरकारच्या “कापूस 
तेथे धगरणी” या धोरणाअींतगगत मेगा ्ेक्स्ाईल  हब उभारण्यात येणार आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असलयास, राज्यातील बलुढाणा जजलह्यात सवागत जास्त कापूस उत्पािन व 
व्यवसाय खामगाव येथे होतो, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असलयास, या हब उभारणीसाठी प्रत्येक जजलह्यातील औद्योधगक वसाहतीत 
जागा ननजश्चत करण्याचे आिेश औद्योधगक ववकास महामींडळाच्या अधधकाऱ्याींना 
िेण्यात आले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असलयास,खामगाव (जज. बुलडाणा) येथील औद्योधगक ववकास महामींडळाच्या 
जागेवर महाराषर सरकारच्या कापूस तेथे धगरणी या धोरणाींतगगत मेगा ्ेक्स्ाईल 
हब उभारणी करण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसलयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देसाई   (१), (२) व (३) होय. हे खरे आहे. 
(४) महाराषर औद्योधगक ववकास  महामींडळामािग त अनतररक्त यवतमाळ      
(जज.यवतमाळ), धचखली (जज.बुलढाणा), माजलगाींव (जज.बीड), कृषणरू      
(जज.नाींिेड), मालेगाींव (जज.नामशक), भालेर (जज.नींिरूबार) तसेच कन्नड    
(जज.औरींगाबाि) जामनेर (जज.जळगाींव), शेलू  (जज.परभणी)  या दठकाणी मेगा 
्ेक्स्ाईलस पाकग साठी जममनी उपलब्ध करुन िेण्यात येणार असून  भूसींपािनाची 
कायगवाही सुरु  आहे. या दठकाणी आवश्यकतेनुसार सी.ई.्ी.पी. ची सुववधा तसेच 
रस्ते, पाणी व वीज व इतर पायाभूत सुववधा पुरववण्यात येणार आहे. बुलढाणा 
जजलह्यातील धचखली ववकास कें द्राकरीता सींपादित केलेलया व ताब्यात असलेलया 
जागेपकैी  अींिाजे ४०.०० हेक््र आर. जममन ्ेक्स्ाईल पाकग  साठी आरक्षक्षत 
करण्यात आलेली आहे. बुलडाणा जजलहयात सवागत जास्त कापूस उत्पािन व 
व्यवसाय खामगाींव येथे होत असलयाने  त्या दठकाणी इन््ीगे्र्ेड ्ेक्स्ाईल पाकग  



9 

स्थापन करण्याकररता मौजे-घा्पुरी तालुका खामगाींव जजलहा बुलढाणा येथील ई-
क्लास (सरकारी) जममन  महाराषर औद्योधगक ववकास महामींडळाने ताब्यात 
घेऊन औद्योधगक क्षेत्र स्थापन करण्याकररता  भूननवड सममतीने पाहणी केलेली 
असून  त्यासींबींधीचा  प्रस्ताव  उच्चाधधकार सममती समोर  सािर करणेत येणार 
आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
साांगली जर्ल्हयामध्ये बनािट गोिा ि हुबळीमेड मद्याची मोठया  

प्रमाणात विक्री होत असल्याबाबत 

(८) *  ७९८३६   श्री.धनर्ांय (सुधीर) गाडगीळ (साांगली) :   सन्माननीय राज् य 
उत् पादन शुल् ि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) साींगली जजलहयामध्ये गोवा व हुबळीमेड कीं पन्याच्या मद्याच्या ररकाम्या 
बा्लया भींगारातून ववकत घेऊन त्यामध्ये बनाव् मद्य भरुन त्याची हॉ्ेलस, 
बार व ढाब्यावर ववक्री केली जात असलयाचे माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये वा त्या 
िरम्यान ननिशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असलयास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले तसेच सींबींधधत िोर्ीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात  येत 
आहे, 
(३) नसलयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत, याबाबतची सद्य:जस्थती काय    
आहे ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे   (१), (२) व (३) हे खरे आहे, सिर प्रकार नोव्हेंबर, 
२०१६ मध्ये उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी साींगली जजलह्यात गु.र.नीं. 
११८/२०१६ व ११९/२०१६ असे िोन गुन्हे नोंिववले असून या िोन गुन्ह्यात ९ 
इसमाींना अ्क करण्यात आली आहे तसेच ३ वाहनाींसह एकूण रु.८,६१,८०८/- 
फकीं मतीचा मुद्दमेाल जप्त करण्यात आला आहे तर साींगली जजलह्यात िोन व 
कोलहापूर जजलह्यात िोन अशा एिएल-३ च्या ४ अनुज्ञप्त्या ननलींबबत केलेलया 
आहेत. या प्रकरणी नोंिववलेलया गुन्ह्याचा तपास सुरु आहे. 
 

----------------- 
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राज्यातील िोट्यािधी रुपयाांच्या सहिारी साखर िारखान्याांची  
अत्यांत िमी दरात विक्री िरण्यात आल्याबाबत 

(९) *  ७३९७९   श्री.र्यप्रिाश मुांदडा (बसमत), श्री.डड मल्लीिार्ूमन रेड्डी 
(रामटेि), डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील (एरांडोल), श्री.रुपेश म् हात्र े(मभिांडी पिूम), 
श्री.सुननल प्रभू (हदांडोशी) :   सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :-  
(१) राज्यातील अनेक सहकारी तत्त्वावरील कोट्यावधी रुपयाींचे सहकारी साखर 
कारखाने सींचालकाींकडून अवसायनात गेलयाचे िाखवनू सिर कारखान्याींची अत्यींत 
कमी िरात ववक्री करण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असलयास, अींबािेवी सहकारी साखर कारखान्याची फकीं मत रु. १०० को्ी 
असताना महाराषर राज्य सहकारी बकेँने हा कारखाना १५ को्ी रुपयाींना 
कायने्ीक पेरोमलयम प्रा.मल. या कीं पनीस ववकला, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असलयास, याप्रकरणी राज्यात अवसायनात गेलयाचे िाखववलेलया एकूण 
फकती व कोणकोणत्या सहकारी साखर कारखान्याींची कमी िराने ववक्री झालेली 
आहे, 
(४) तसेच राज्यात सहकारी साखर कारखान्यानी अननयममतता व गैरप्रकार 
केलयाप्रकरणी यापढेु नव्या सहकारी साखर कारखान्याला परवानगी िेवू नये असे 
मा.मुींबई उच्च न्यायालयाने दिनाींक २६ जलैु, २००६ रोजी आिेश दिले असतानाही 
तत्कालीन शासनाने मा. न्यायालयाच्या आिेशाचे उललघींन करून सुमारे ५८ 
नव्या कारखान्याींना परवानगी दिलयाचे माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये ननिशगनास 
आले, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असलयास, याप्रकरणी चौकशी करून सींबींधधताींवर  शासनाने कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, नसलयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. सुभाष देशमुख   (१) नाही, हे खरे नाही. 
(२) नाही, हेखरे नाही. सिर कारखान्याची ववक्री कें द्र शासनाच्या सरिेसी 
(Securitization and Reconstruction of Financial Assets and 
Enforcement of Security interest act २००२) या कायद्याींतगगत व 
शासकीय मूलयाींकनकाराींनी केलेले मूलयाींकन ववचारात घेऊन जाहीर ननवविा 
पद्धतीने केली आहे. 
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(३) राज्यात एकूण १०२ कारखाने अवसायनात आहेत, त्यापकैी २९ कारखान्याींची 
जाहीर ननवविा पद्धतीने/ शासकीय मूलयाींकनकाराींनी केलेलया मूलयाींकनानुसार 
ववक्री झाली आहे.  
(४) हे खरे नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
खेड (जर्.पुणे) तालुक्यात १६१ गािाांमध्ये दारूबांदी िरण्याबाबत 

  

(१०) *  ८३९२१   श्री.सुरेश गोरे (खेड आळांदी) :  सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) खेड (जज.पुणे) तालुक्यात दिनाींक १५ ऑगस््, २०१६ रोजी झालेलया 
ग्रामसभाींमध्ये १६१ ग्रामपींचायतीींनी सींमत केलेलया िारूबींिीच्या ठरावाींच्या 
अनरु्ींगाने ग् ववकास अधधकारी (खेड) याींनी पोलीस ननरीक्षक, चाकण व 
राजगुरुनगर पोलीस स््ेशन याींना दिनाींक २६ ऑगस््, २०१६ रोजी लेखी  
कळवून त्वरीत िारूबींिीची कायगवाही करावी असे कळववले आहे, हे  खरे आहे 
काय, 
(२) तसेच स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी िेखील दिनाींक ०९ जानेवारी, २०१७ रोजी 
जजलहाधधकारी,पुणे याींना िारूबींिी त्वररत  करण्याबाबत लेखी स्वरूपात मागणी 
केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असलयास, अद्याप प्रशासनाने याबाबत कोणतीही कायगवाही न केलयाने 
शासनाने या प्रकरणी चौकशी केली आहे काय, त्यानरु्ींगाने शासनाने कोणती 
कायगवाही केली वा करण्यात  येत आहे , 
(४) नसलयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्रीमती पांिर्ा मुांड े  (१) होय, अींशत: खरे आहे. 
     स्थायी सममती, जजलहा पररर्ि, पुणे येथील दिनाींक १२.८.२०१६ च्या 
सभेमध्ये नाववन्यपूणग उपक्रमाींतगगत ग्राम पींचायतीींमध्ये व्यसनमुक्ती होण्यासाठी 
दिनाींक १५ ऑगस््, २०१६ च्या ग्रामसभेमध्ये अवैध िारु ववक्रीस बींिी तसेच 
COTPA कायिा २००३ अन्वये शाळा व पररसरात तींबाख ुव तींबाखजुन्य पिाथागस 
ववक्री बींिीबाबत चचाग करुन गाव व्यसनमुक्त करण्याबाबत ठराव करण्यात आला. 
त्यास अनुसरुन खेड तालुक्यातील १६१ ग्रामपींचायतीींपैकी १५१ ग्रामपींचायतीींमध्ये  
व्यसनमुक्ती व अवैध िारुबींिी असे सींममश्र ठराव घेण्यात आले आहेत. 
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        ग् ववकास अधधकारी, पींचायत सममती, खेड याींनी  दिनाींक २६.८.२०१६ 
रोजी  वर नमूि  व्यसनमुक्ती व अवैध िारुबींिी असे सींममश्र असलेले १५१ 
ग्रामपींचायतीींचे ठराव पोमलस स््ेशन चाकण व खेड याींचेकड ेपाठववले आहेत. 
(२), (३) व (४) हे खरे नाही. तथावप खेड तालुक्यातील १६१ ग्रामपींचायतीींपकैी ३१ 
ग्रामपींचायतीींमध्ये परवाना प्राप्त िारु िकुाने आहेत. त्यापकैी ४ ग्रामपींचायतीींमध्ये 
कोणतेही ठराव झाले नाहीत, २३ ग्रामपींचायतीींमध्ये अवैध िारुबींिी, तींबाखबुींिी व 
व्यसनमुक्तीचे ठराव झाले आहेत व ४ ग्रामपींचायतीींमध्ये सींपूणग िारुबींिी व 
िारुमुक्तीचे ठराव झाले आहेत. सिर िारुबींिीबाबतचे ठराव हे मुींबई िारुबींिी 
कायिा १९४९ च्या मुींबई िारुबींिी आिेश २००८ नुसार झालेले नाहीत. हे लक्षात 
घेता सिर ४ ग्रामपींचायती व अन्य कोणत्याही ग्रामपींचायतीींमध्ये सींपूणग िारुबींिी 
करावयाची असलयास  मुींबई िारुबींिी कायिा १९४९ च्या मुींबई िारुबींिी आिेश 
२००८ प्रमाणे कायगवाही करण्याचे ननिेश जजलहा पररर्ि, पुणे मािग त सवग ग् 
ववकास अधधकारी, पींचायत सममती याींना दिनाींक २३.३.२०१७  रोजी िेण्यात आले 
आहेत. तसेच उक्त आिेशानुसार प्राप्त झालेलया िारुबींिी ठरावाींबाबत वेळोवेळी 
कायगवाही करण्यात येते तसेच अवैध िारुधींियाींववरुद्ध कारवाई केलेली आहे. 

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

अप्पर आयकु्त, आहदिासी वििास, अमरािती याांनी विविध िें हद्रय सहाय्य  
योर्ना ि ठक्िरबाप्पा योर्नेमध्ये िेलेला गैरव्यिहार 

(११) *  ८३८८६   श्री.रुपेश म् हात्र े (मभिांडी पूिम) :   सन्माननीय आहदिासी 
वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अप्पर आयुक्त, आदिवासी ववकास, अमरावती याींनी आदिवासी ववद्यार्थयाांना 
िेण्यात येणाऱ्या शासकीय मशषयवतृ्ती, ववववध कें दद्रय सहाय्य योजना व 
ठक्करबाप्पा योजनेमध्ये करोडो रुपयाींचा गैरव्यवहार केलयाबाबत त्याींचेववरुद्ध 
नागपूर हुडकेश्वर पोमलस ठाणे येथे दिनाींक १८ िेब्रवुारी, २०१७ रोजी वा 
त्यासुमारास गुन्हा िाखल केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असलयास, उक्त् ा प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले, 
(३) असलयास, तिनुसार शासकीय आदिवासी आश्रमशाळेतील ववद्यार्थयाांच्या 
मशषयवतृ्तीमध्ये गैरव्यवहार करणाऱ्या अप्पर आयुक्त, अमरावती याींच्यावर 
शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
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(४) नसलयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत व सिरहू प्रकरणाबाबतची 
सद्यजस्थती काय आहे ? 
  
श्री. विष्ट् ण ुसिरा   (१)  श्री. िेवराम रूपचींि मरसकोलहे याींनी केलेलया तक्रारीच्या 
अनरु्ींगाने मशषयवतृ्ती रकमेचा अपहार केलयाबाबत प्राचायग, वववेकानींि कॉलेज, 
नागपूर व तत्कामलन प्रकलप अधधकारी, नागपूर प्रकलप तथा सद्यजस्थतीत 
कायगरत अपर आयुक्त, आदिवासी ववकास, अमरावती याींच्या ववरोधात 
दि.१७.०२.२०१७ रोजी हुडकेश्वर पोमलस ठाणे, नागपूर येथे एि.आय.आर.िाखल 
करण्यात आलेला आहे, हे खरे आहे. तथावप, यामध्ये ववववध कें दद्रय सहाय्य 
योजना व ठक्करबाप्पा योजनमेध्ये गैरव्यवहार केलयाची तक्रार नाही. 
(२) व (३) प्रस्ततु प्रकरणी पोमलसाींकडून चौकशी सुरू असून प्रकरण न्यायप्रववष् 
आहे. 
(४) प्रश्न उद्भभवत नाही. 

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

मौरे् र्ामठी ि पाडळी (ता. जर्. बुलढाणा) येथे शबरी आिास योर्ने अांतगमत  
मांर्ूर घरिुलाांसाठी लाभार्थ याांना र्ागा उपलब् ध िरून देणेबाबत 

(१२) *  ८००५० श्री.हषमिधमन सपिाळ (बुलढाणा) :  सन्माननीय आहदिासी 
वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मौजे जामठी व पाडळी (ता. जज. बलुढाणा) येथे शबरी आवास योजने 
अींतगगत मींजूर घरकुलाींसाठी आदिवासी लाभार्थ याांना शासकीय जमीन उपलब् ध 
करून िेणेबाबत स् थाननक लोकप्रनतनीधी याींनी दिनाींक ७ जानेवारी २०१६ व 
दिनाींक २ नोव् हेंबर २०१६ रोजी प्रकल प अधधकारी एकाजत्मक आदिवासी ववकास 
प्रकल प, अकोला याींना दिलेले ननवेिन शासनास प्राप् त झाले आहे, हे खरे आहे 
काय, 

(२) असल यास, उपरोक् त ननवेिन प्राप्त झाले असलयास त्या अनुर्ींगाने शासनाने 
सिर लाभार्थ याांना शासकीय जमीन उपलब् ध करून िेण्याबाबत कोणती कायगवाही 
केली वा करण् यात येत आहे, 
(३) नसल यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. विष्ट् ण ु सिरा   (१) या सींिभागत मा.श्री.हर्गवधगन सपकाळ, वव.स.स. याींचे      
दि.७ जानेवारी, २०१६ चे पत्र  एकाजत्मक आदिवासी ववकास प्रकलप कायागलय 
अकोला याींचेकड ेप्राप्त झाले नसून दि.२ नोव्हेंबर,२०१६ व दि.१५ नोव्हेंबर, २०१६ 
ची पत्र प्राप्त झाली आहेत. 
(२) प्रकलप अधधकारी, एकाजत्मक आदिवासी ववकास प्रकलप,  अकोला याींनी 
तहमसलिार बुलढाणा, उपववभागीय अधधकारी, बुलढाणा व ग्रामसेवक, 
ग्रामपींचायत, पाडळी याींना पाडळी येथील अनुसूधचत जमातीच्या लाभार्थयाांना 
घरकुल बाींधून िेण्याकरीता भुखींड उपलब्ध करुन िेण्याबाबत दि.११/११/२०१६ 
अन्वये पत्र दिले, तसेच जामठी व  पाडळी येथील अनुसूधचत जमातीच्या 
लाभार्थयाांना घरकुल बाींधुन िेण्याकरीता भुखींड उपलब्ध करुन िेण्याबाबत प्रकलप 
अधधकारी, एकाजत्मक आदिवासी ववकास प्रकलप, अकोला याींनी तहमसल बुलढाणा, 
उपववभागीय अधधकारी, बुलढाणा व ग्रामसेवक, ग्रामपींचायत, जामठी याींना 
दि.१३/१२/२०१६ अन्वये पत्र दिले. तसेच पात्र लाभार्थयाांना पींडडत िीनियाल 
उपाध्याय घरकुल जागा खरेिी अथगसहाय्य योजनेंतगगत प्रस्ताव सािर करणेबाबत 
पाक्षक्षक/मामसक सभेमध्ये ग्रामसेवकाींना कळववले असता जामठी व पाडळी या 
गावाींत खाजगी जागा ववक्रीस उपलब्ध नाही, असे ग्रामसेवकाींनी ग् ववकास 
अधधकारी, पींचायत सममती, बुलढाणा याींना कळववले. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज्यातील सौर िृषी-पांप िाटपाचे उहिष्ट्ट अपूणम राहहल्याबाबत 

(१३) *  ८२८७०   श्री.परृ्थ िीरार् चव्हाण (िराड दषक्षण), श्री.उन्मेश पाटील 
(चाळीसगाि) : सन्माननीय ऊर्ाम मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) शासनाने महाववतरणच्या सहकायागने राज्यातील मागास व िगुगम भागातील 
वीस जजलह्याींत व वविभागतील आत्महत्याग्रस्त सहा जजलह्याींत दिनाींक १ मे 
२०१६ पासून सौर कृवर्पींप योजना चालू केली असून पदहलया वर्ी १० हजार पींप 
लावण्याचे लक्ष्य असताना िेखील आतापयांत िक्त १७०० पींपच लावले गेले 
असलयाचे माहे िेब्रुवारी, २०१७ मध्ये वा त्या िरम्यान ननिशगनास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असलयास, सिर उदद्दष् अपूणग राहण्याची कारणे काय, 
(३) तसेच शासनाने याची चौकशी केली आहे काय, त्यानसुार या योजनेचे उदद्दष् 
पूणग करण्यासाठी उवगररत  मदहन्याींत ८३०० एवढे कृर्ी पींप लावण्याची गरज 
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असून सिर उदद्दष् पूणग करण्यासाठी शासनाने कोणती उपाययोजना केली वा 
करण्यात येत आहे, या योजनेत काही बिल करून  योजना प्रभावीपणे 
राबववण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसलयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे   (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सिर योजनेत लाभार्थयाांचा सहभाग महत्त्वाचा आहे. लाभार्थयाांचा अलप 
प्रनतसाि, ऑि ग्रीड सौर कृर्ीपींप ही ्ेक्नॉलॉजी अत्याधनुनक प्रणाली 
असलयामुळे, नवीन तींत्रज्ञानासींबींधी भीती, सौर पॅनल, पींप, केबल, पाईप इत्यािी 
चोरी जाण्याची भीती, सौर पींप घेतलयास पारींपररक पद्धतीने वीज जोडणी 
ममळणार नाही इत्यािी गैरसमजाींपो्ी योजनेस प्रनतसाि अलप होता. त्यामुळे 
योजना अपेक्षक्षत काळात पूणग होऊ शकली नाही. 
(३) योजना अधधक प्रभावीपणे राबववण्यासाठी लाभाथी ननवडीच्या ननकर्ाींमध्ये 
अींशत: बिल केले आहेत.  जसे, लाभार्थयाांच्या जममनीचे क्षेत्र १० एकरपयांत 
वाढववले आहे. तसेच सौर कृर्ी पींप योजनेत भाग घेणाऱ्या लाभार्थयाांना १० 
वर्ाांनींतर पारींपररक पद्धतीने वीज जोडणी ममळेल. योजनेच्या प्रमसद्धीसाठी 
शेतकऱ्याींचे मेळावे घेणे, ज्यादठकाणी सौर कृर्ी पींप आस्थावपत झाले आहेत तेथे 
शेतकऱ् याींच्या भे्ी आयोजजत करणे, बस स््ँड, आठवड े बाजार/ बाजार इत्यािी 
दठकाणी बनॅर लावणे, स्थाननक वतृ्तपत्र,े िरूिशगन व आकाशवाणी इत्यािीद्वारे 
जनजागतृी करण्यात येत आहे. सिर योजना सद्यजस्थतीत सुरु असून शेतकरी 
लाभार्थयाांचा प्रनतसाि वाढतो आहे. त्यामुळे चौकशीचा प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
नाांदगाि पेठ (जर्.अमरािती) या एमआयडीसी अांतगमत नविन  

प्रस्त्तावित उद्योगाांना चालना ममळण्याबाबत 

(१४) *  ८३८५९   अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा) :   सन्माननीय उद्योग मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नाींिगाव पेठ (जज.अमरावती) या एम आय डी सी अींतगगत नववन प्रस्ताववत 
उद्योगाींना चालना ममळण्यासाठी मा.स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी           
मा. सावगजननक बाींधकाम, उद्योग व पयागवरण राज्यमींत्री याींना दिनाींक ३० 
एवप्रल, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास लेखी ननवेिन दिले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असलयास, शासनाने सिरहू ननवेिनावर कोणती  कायगवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसलयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देसाई   (१) होय. हे खरे आहे. 
(२) प्राप्त ननवेिनाच्या अनरु्ींगाने महामींडळाने अनतररक्त अमरावती नाींिगाींवपेठ 
(्ेक्स्ाईल पाकग ) येथे ८०० हेक््र जागा  आरक्षक्षत केलेली असून त्यामध्ये ३८ 
भूखींड आरेणखत करण्यात आले आहेत. त्यामधील  २१ भूखींडाींचे वा्प करण्यात 
आले असून त्यावरील उद्योगाींमधून १७,६५२ एवढा रोजगार उत्पन्न होणार आहे. 
सिर ्ेक्स्ाईल पाकग साठी रस्ते, वीज, पाणी आणण सामानयक साींडपाणी ननचरा 
कें द्र (CETP) यासारख्या मूलभूत सोयीसुववधाींची कामे करण्यात आली आहेत. 
यामध्ये  १९ मेगा प्रकलपाना भूखींड वा्प करण्यात आले असून ४ भूखींडाींवरील 
कारखान्यात प्रत्यक्ष उत्पािनास सुरुवात झाली आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
मुगोंली ि िोगाांि (जर्. यितमाळ) येथील िोळसा खाणीमुळे  

शेतर्ममनीिर झालेला दषु्ट्पररणाम 

(१५) *  ८४३६२   श्री.सांजर्िरेड्डी बोदिुरिार (िणी), डॉ.अशोि उईिे 
(राळेगाि) : सन्माननीय खननिमम मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कें द्र शासनाच्या अधधनस्त असलेलया कोल इींडडया अींतगगत वणी उत्तर क्षेत्रात 
(जज. यवतमाळ) १४ कोळसा खाणी असून मुींगोली व कोलगाींव खाणीतील 
उत्खननानींतर  मोठया प्रमाणात उत्खनीत झालेली माती  पररसरातील शतेाींलगत 
्ाकलयाने अींिाजे ६०० हेक््र शेतजममनीवर िषुपररणाम झालयाने शेतक-याींना 
शेती करता येत नसलयाचे माहे आक््ोबर, २०१६ मध्ये वा त्यािरम्यान 
ननिशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असलयास, मुींगोली व कोलगाींव खान क्षेत्रामध्ये वाय ु प्रिरु्ण, धुमलकण 
प्रिरु्ण व जलप्रिरु्णाने मानवी आरोग्यही सींक्ात आले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असलयास, उक्त प्रकरणाची सींबधीत ववभागाने िखल घेवनू मातीचे दढग 
ह्ववण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसलयास, त्याची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सुभाष देसाई   (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
तोंडगाि (ता.चाांदरू बार्ार,जर्.अमरािती) येथील एमआयडीसी अचलपूर किां िा 

चाांदरूबार्ार तालुक्यातील पडीत क्षेत्रािर उभारण्याबाबत 

(१६) *  ८२९३९   श्री.ओमप्रिाश ऊफम  बच्चू िडू (अचलपूर) :   सन्माननीय 
उद्योग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) तोंडगाव (ता.चाींिरू बाजार,जज.अमरावती) येथील एमआयडीसीसाठी १७८ हेक््र 
शेतजममनीचे सींपािन करण्यात आले असून ववववध आकाराींचे १०५ औद्योधगक 
भूखींड पाडण्यात आले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असलयास, ही सींपािीत करण्यात आलेली जमीन काळी व कसिार असून या 
जममनीवर अजनूही शेतकरी शेती करीत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल यास, ही सुवपक कसिार जमीन शेतीसाठी आवश्यक असलयामुळे या 
जममनीवरील ववकास आराखडा स्थधगत करून अचलपूर वा चाींिरूबाजार 
तालुक्यातील पडीत क्षेत्रावर एमआयडीसी उभारण्यात यावी अशी मागणी स्थाननक 
लोकप्रनतननधीींनी दिनाींक ५ डडसेंबर, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास मा. मुख्यमींत्री 
याींचेकड ेकेली, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असलयास, यासींिभागत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसलयास, त्याची कारणे काय आहेत ? 
 
 

श्री. सुभाष देसाई   (१) होय. हे खरे आहे. 
(२) आरेणखत करण्यात आलेलया १०५ भूखींडाींपैकी, ९० भूखींडाींवर स्थाननक शेतकरी 
ननयमबाह्य शतेी करीत आहेत. 
(३) होय. हे खरे आहे. 

तोंडगाव एमआयडीसी तालुका चाींिरूबाजार जजलहा अमरावती  येथील 
ववकास कें द्राींतील ववकमसत करण्यात आलेलया आराखड्याला स्थधगती िेऊन 
तालुका चाींिरू बाजार अींतगगत बदहरम, िुबगाींव, आसेगाींव फकीं वा तालुका अचलपूर 
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अींतगगत भूगाींव येथील पडीत क्षेत्रावर नवीन औद्योधगक क्षेत्र स्थापन करण्याची 
ववनींती स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी केली आहे.  
(४) ननवेिनाच्या अनरु्ींगाने महाराषर औद्योधगक ववकास महामींडळ स्तरावरील  
भूननवड सममती सिर क्षेत्राची पाहणी करणार असून त्यानुसार  पुढील कायगवाही 
करण्यात येणार आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

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

गडधचरोली जर्ल््यात आहदिासी बाांबू प्रकक्रया सहिारी सांस्त्थेने  
सुरु िेलेल्या प्रिल्पात अननयममतता झाल्याबाबत 

(१७) *  ८३५३७   डॉ.देिराि होळी (गडधचरोली), श्री.रारे्श िाशीिार (सािोली), 
श्री.चरण िाघमारे (तुमसर) :   सन्माननीय आहदिासी वििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) गडधचरोली जजलह्यातील आदिवासी बाींबू प्रफक्रया सहकारी सींस्थेने 
जजलह्यातील आदिवासी लोकाींना बाींबू प्रकलपाच्या माध्यमातून रोजगार प्राप्त 
करून िेण्याच्या उद्देशाने १९ को्ी ४० लक्ष ९४ हजार रुपयाींचा बाींबू प्रकलप 
गडधचरोली प्रकलप कायागलयाकडून प्रस्ताव न पाठववताच मींजूर करुन घेण्यात 
आला, हे खरे आहे काय, 
(२) असलयास,  या प्रकलपासाठी ७ को्ी ३१ लक्ष रुपयाींचे ववतरणही  सिर 
सींस्थेला करण्यात आले असून सिर प्रकलपात अननयममतता झालयाची तक्रार 
आदिवासी ववकास ववभागाच्या सधचवाींकड ेआलयाने त्याींनी पढुील ५ को्ी १७ 
लक्ष रूपयाींचा  ननधी  रोखनू ठेवला आहे,  हे ही खरे आहे काय, 
(३) असलयास, सिर सींस्थेने प्राप्त झालेलया ननधीतून या भागात कोणतेही काम 
केले नसून शासनाने या प्रकरणाची व सींस्थेची चौकशी केली आहे काय, त्यात 
काय आढळून आले, 
(४) असलयास, त्यानुसार या सींस्थेवर व सींस्थाचालकाींवर शासनाने कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, नसलयास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. विष्ट् ण ुसिरा   (१) हे खरे नाही. 
गडधचरोली जजलह्यातील आदिवासी बाींबू प्रक्रीया सहकारी सींस्थेचा प्रस्ताव 

प्रकलप अधधकारी, एकाजत्मक आदिवासी ववकास प्रकलप गडधचरोली याींचे कडून     
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दि. २९/०६/२०१२ रोजीच्या पत्रान्वये खास बाब म्हणनू अपर आयुक्त याींना सािर 
करण्यात आला होता. 
(२) अींशत: खरे आहे. 

गडधचरोली जजलह्यातील आदिवासी बाींब ू प्रक्रीया सहकारी सींस्थेच्या 
प्रकलपाकरीता मींत्रीमींडळाच्या मान्यतेने एकुण रु. १९.४० को्ी दि. ०६/०६/२०१४ 
रोजीच्या शासन ननणगयान्वये प्रकलपासाठी मींजूर करण्यात आले होते. यापकैी 
३५% शासकीय भागभाींडवल, ३५% शासकीय दिघग मुितीचे कजग, २५% नाबाडगचे 
कजग व ५% सींस्थेचे भाग भाींडवल याप्रकारे मींजूर करण्यात आले होते. यापकैी 
शासकीय भागभाींडवल व शासकीय दिघग मुिती कजागकरीता सिर प्रकलपा करीता 
सींस्थेस रु. ८०९.८५ लक्ष ननधी िोन ्प्प्याींमध्ये  ववतरीत करण्यात आला आहे. 
उवगरीत रक्कम कें द्र शासनाच्या ववशेर् कें द्रीय सहाय्य योजनेअींतगगत कें द्र 
शासनाकडून प्राप्त करण्यात आली आहे यापकैी कें द्र शासनाचा पहीला हफ्ता रु. 
५ को्ी १७ लक्ष ननधी प्रकलप अधधकारी, एकाजत्मक आदिवासी ववकास प्रकलप 
याींचेस्तरावर राखनू ठेवला आहे. 
(३) सिर सींस्थेची सिर प्रकलपाच्या अनरु्ींगाने व जजलहाधधकारी गडधचरोली 
याींच्या अहवालाच्या अनुर्ींगाने चौकशी करण्याचे आिेश दि. २०/०२/२०१७ 
रोजीच्या पत्रान्वये अपर आयुक्त, आदिवासी ववकास, नागपूर याींना कळववण्यात 
आले आहे. 
(४) चौकशी चालु आहे. चौकशी अहवलानींतर पढुील कायगवाही करण्यात येईल. 

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

राज्यातील आहदिासी आश्रमशाळाांतील विद्याथी शालेय  
साहहत्याांपासून िांधचत असल्याबाबत 

(१८) *  ८३४२३   श्री.सुननल मशांदे (िरळी), श्री.रार्न साळिी (रार्ापूर), 
अॅड.भीमराि धोंड े (आष्ट्टी) :   सन्माननीय आहदिासी वििास मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील आदिवासी आश्रमशाळाींतील सन २०१६-१७ या शकै्षणणक वर्ागतील 
शालेय सादहत्य, स्वे्र बू् इ.करीता रु. ८७ को्ी रुपयाींच्या ननवविा 
गैरव्यवहारामुळे रद्द झालयाने सुमारे २ लाख ववद्याथी सिर सादहत्यापासून वींधचत 
रादहले असलयाची बाब माहे िेब्रुवारी, २०१७ मध्ये वा त्या िरम्यान ननिशगनास 
आली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असलयास, उक्त प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल यास, चौकशीत काय आढळून आले आणण सिर प्रकरणात गैरव्यवहार 
करणाऱ्या सींबधधत अधधकारी व कमगचाऱ्याींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे 
(४) नसलयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विष्ट् ण ुसिरा   (१) हे, खरे नाही, 

राज्यातील शासफकय आदिवासी आश्रमशाळेतील ववियार्थयाांना शासन 
ननणगय दि. १०/३/२०१६ अन्वये ननजश्चत केलेले ववववध सादहत्य व वस्तू पुरवठा 
करणेसाठी  सन २०१६-१७ शैक्षणणक वर्ागत सींबींधधत अपर आयुक्त, आदिवासी 
ववकास व  आयुक्त, आदिवासी ववकास याींचे स्तरावरुन ई-ननवविा प्रफक्रया 
राबववण्यात आलेलया आहेत. त्यानुसार शालेय सादहत्य व बू्  याींचे वा्प 
करण्यात आले आहे. आयकु्त, आदिवासी ववकास याींच्या स्तरावरुन स्वे्र 
पुरवठ्याबाबत राबववण्यात आलेली अींिाजे रु. १० को्ी रकमेची ईननवविा रद्द 
करुन स्वे्रची रक्कम ववियार्थयागच्या / पालकाींच्या खात्यावर जमा करण्यात 
आली आहे.  
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

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

नामशि येथे मुांबई-आग्रा महामागामिर दोन लाख रुपये किमतीचा  
विदेशी अिधै मद्यसाठा र्प्त िेल्याबाबत 

(१९) *  ८३२२२   श्री.विर्य औटी (पारनेर) :   सन्माननीय राज् य उत् पादन 
शुल् ि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नामशक येथे मुींबई-आग्रा महामागागवर िोन लाख रुपये फकीं मतीचा वविेशी 
अवैध मद्यसाठा रुग्णवादहकेतनू नेला जात असताना राज्य उत्पािन शुलक 
ववभागाने दिनाींक १८ िेब्रवुारी, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास जप्त केलयाचे 
ननिशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असलयास, शासनाने या प्रकरणाची चौकशी केली आहे काय, 
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(३) असलयास, उक्त चौकशीत काय आढळून आले व त्यानुसार आरोपीींवर 
पोलीसाींनी कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसलयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे   (१) होय, हे खरे आहे. 
(२), (३) व (४) ननरीक्षक, राज्य उत्पािन शुलक ववभागीय भरारी पथक, नामशक 
याींनी या प्रकरणी महाराषर िारुबींिी कायिा १९४९ अन्वये गु.र.नीं.२१/२०१७, 
दि.१७/०२/२०१७ नोंिववलेला आहे व एका इसमास अ्क करण्यात आलेली आहे. 
प्रस्ततू प्रकरणी भारतीय बनाव्ीचे वविेशी मद्य (िािरा नगरहवेली करीता ववक्री 
असलेला) मद्यसाठा मारुती सुझुकी इको वाहन क्र. एमएच-१५, ईएि-७२२ या 
रुग्णवादहकेसह एकूण रु.३,८९,२८०/- फकीं मतीचा मुद्देमाल जप्त केला आहे. सिर 
गुन्ह्याचा तपास सुरु आहे. 

----------------- 
नामशि जर्ल््यातील आहदिासी आश्रमशाळाांतील विद्यार्थयाांनी  

‘आनांदी पेटी’ च्या माध्यमातनू िेलेल्या तक्रारी 

(२०) *  ७४०४५   श्री.राधािृष्ट् ण विखे-पाटील (मशडी), श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.सुननल िेदार (सािनेर), श्री.अममत  देशमुख (लातूर शहर) :   सन्माननीय 
आहदिासी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नामशक जजलह्यातील आदिवासी आश्रमशाळाींतील ववद्यार्थयाांच्या समस्या 
जाणनू घेण्याच्या उद्देशाने जजलहाधधकारी, नामशक याींनी माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये 
३० पथकाींच्या माध्यमातनू वेगवेगळ्या तालुक्यातील आश्रमशाळाींची ‘आनींिी पे्ी’ 
घेऊन तपासणी केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असलयास, ‘आनींिी पे्ी’ च्या माध्यमातनू आश्रमशाळेतील ववद्याथी व 
ववद्याथीनीींना लेखी तक्रार करण्याचे आवाहन पथकाकडून करण्यात आलयाने 
आश्रमशाळेतील ववद्याथी व ववद्याथीनीींनी मोठ्या प्रमाणात तक्रारी पाठववलया 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असलयास, सिर तक्रारीींचे थोडक्यात स्वरुप काय आहे व त्याअनरु्ींगाने सिर 
तक्रारीींचे ननवारण करण्यासाठी शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
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(४) तसेच दोष ींविरुध्द शासनाने कोणती कारवाई केली  वा करण्यात येत आहे, 
नसलयास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विष्ट् ण ुसिरा   (१) होय, हे खरे आहे. 
(२), (३) व (४) महीला अधधका-याच्या तपासणी पथकाने आश्रमशाळाींच्या 
केलेलया तपासणी िरम्यान आनींिी पे्ी मध्ये काही तक्रारी प्राप्त झालया आहेत. 
यातील ३ आश्रमशाळाींमध्ये लैंधगक छळाच्या नननावी तक्रारी प्राप्त झालया होत्या. 
सिर तक्रारीींची सखोल चौकशी करण्यात आली असता एका तक्रारीत तर्थय दिसून 
आलयाने  सींबींधधत िोर्ी मशक्षकास ननलींबबत करण्यात आले आहे. इतर िोन 
तक्रारीत तर्थय आढळले नाही. तक्रार पे्ीत प्राप्त इतर तक्रारी या बहुताींशी सोयी 
सुववधाींबाबत आहेत. त्यासींिभागत कायगवाही करण्यात येत आहे. 

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

महाराष्ट्र विधानसभा 
________________________________________________________ 
मुद्रणपवूग सवग प्रफक्रया महाराषर ववधानमींडळ सधचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर 

मुद्रण: शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई. 


