
महाराष्ट्र विधानपररषद 
पहहले अधधिेशन, २०१८ 
--------------------------------------------- 

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

सोमिार, हदनाांि ०५ माचच, २०१८ / फाल्गनु १४, १९३९ (शिे) 
  
(१) आहदिासी वििास मांत्री 

 

याांचे प्रभारी विभाग 

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

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

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ६४ 
------------------------------------- 

  

धनगर समार्ास आरक्षण देण्याबाबत 
  

(१) * ३८९२९ श्री.हररसस ांग राठोड, श्री.धनांर्य मुांड,े श्री.र्यिांतराि र्ाधि, 
श्री.हेमांत टिले, श्री.अमरससांह पांडडत, श्री.सनतश चव्हाण, अॅड.ननरांर्न डािखरे, 
श्री.रामराि िडिुत,े श्री.विक्रम िाळे, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.किरण पािसिर, 
श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.सनुनल तटिरे, अॅड.र्यदेि 
गायििाड, श्री.ख्िार्ा बेग, श्री.प्रिाश गर्सभये, श्री.सांर्य दत्त, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोि ऊफच  भाई र्गताप, श्री.सतरे् ऊफच  
बांटी पाटील : सन्माननीय आहदिासी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) राज्यातील धनगर समाजाच्या आरक्षणासींदर्ाात ्ा्ा इन्न््् ट्ययु्  फ  
सोशल सायन्सेस, मुींबई या सी्ं थेने अभ्यास करुन अहवाल प्रथमत:    
डिसेंबर, २०१७ अखेर व मदुतवाढीनींतर ददनाींक १५ जानेवारी, २०१८ रोजी 
सादर करणे अपेक्षक्षत होत,े हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सी्ं  थेने ्त त समाजाच्या सामान्जक व मानव वींशशा्रीय 
दृष्ीकोनातनू र्ाग-१ व र्ाग-२ अींतगात अभ्यास करण्यासींदर्ाात तसेच 
आददवासी सींशोधन व प्रशशक्षण सी्ं था, पणेु याींनी ओरॉन, धनगि या 
अनसुचूचत जमाती आणण धनगर ही र््की जमात असल्यासींदर्ाात कायावाही 
पणूा करुन अहवाल सादर केला आहे काय, 
(३) असल्यास, ्परोत त दोन् ही अहवालाचे ्वरुप काय आहे, अहवाल सादर 
करण्यास आणखी ककती कालावधीत लागणार आहे, 
(४) असल्यास, ्परोत त प्रकरणी कायावाही होऊन धनगर समाजाला 
अनसुचूचत जमातीच्या सवलती देणेबाबत शासन कोणता व ककती कालावधीत 
ननणाय घेणार आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विष्ट् ण ु सिरा : (१), (२), (३) व (४) ्ा्ा इन्न््् ट्ययु्  फ  सोशल 
सायन्सेस, मुींबई या सी्ं थकेिून करण्यात आलेल्या सवेक्षण व सींशोधनाच्या 
अनषुींगाने, महाराषरातील ३६ न्जल्हयाींमधील १०८ तालतु यामधील ३२४ 
गावाींमध्ये र्रलेल्या ५००० प्रश्नावली याींचे ववश्लेषण मखु्य अहवालामध्ये 
समावेश करण्याचे काम सरुु आहे. तसेच अभ्यासक, अचधकारी व ववशषे तज्ञ 
याींनी रे््ी ददलेल्या ववववध पाच राज्याींचा अभ्यास व त्यातनु शमळालेल्या 
मादहतीचे एकत्ररकरण करुन त्याचे सींकलन करण्यात आलेले आहे. ववववध 
सशमत्या व आयोग याींचे अहवाल, र्ारतीय जाती-जमातीींचा मानववींशशा्रीय, 
समाजशा्रीय व ऐनतहाशसकदृषट्यया अभ्यास, न्यायालयीन न्यायननवाि ेआणण 
धनगर समाजातील नागररकाींनी सादर केलेले द्तावजे या सवाांचे चचकीत्सक 
पररक्षण करुन त्याींचे सींकलन करण्यात आले असनू या सींकलनाला मखु्य 
अहवालामध्ये समाववष् करण्याचे काम सरुु आहे.  
 सींकलीत मादहतीच्या आधारे मखु्य अहवाल तयार करण्याचे काम 
अींनतम ्प्पप्पयात असनू लवकरच मखु्य अहवाल ्ा्ा इन्न््् ट्ययु्  फ  सोशल 
सायन्सेस, मुींबई या सी्ं थकेिून सादर करण्यात येणार आहे. 
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 आयतु त, आददवासी सींशोधन व प्रशशक्षण सी्ं था, पणेु याींचकेिून 
ददनाींक ०२/११/२०१५ रोजीच्या परान्वये शासनास प्राप्पत झालेला 
व्तनु््थतीदशाक अशर्प्रायात्मक अहवाल प्राप्पत झालेला आहे. ्ा्ा 
इन्न््् ट्ययु्  फ  सोशल सायन्सेस, मुींबई याींचेमा ा त प्राप्पत होणाऱ्या अींनतम 
अहवालानींतरच पढुील कायावाही अपेक्षक्षत आहे. 
(५) प्रश्न ्द् र्वत नाही. 
 

----------------- 
  
नायगाि (ता.ससन्नर, जर्.नासशि) येथील गोदा युननयन िृषि सेिा 

सहिारी सांस्त्थेस पीि िर्ाचच ेिाटप िरण्याबाबत 
  

(२) * ३७९०८ श्री.र्यिांतराि र्ाधि, श्री.धनांर्य मुांड,े श्री.अमरससांह पांडडत, 
श्री.नरेंद्र पाटील : सन्माननीय सहिार मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) नायगाव (ता.शसन्नर, न्ज.नाशशक) येथील यनुनयन बँक फ  इींडिया याींची 
अींगीकृत कृषक सी्ं था असलेल्या गोदा यनुनयन कृषक सेवा सहकारी सी्ं थेस 
व्याज सवलत योजनेसह पीक कजााचे वा्प द.सा.द.श.े ७% दराने करण्याची 
मागणी ्थाननक लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक ७ सप्प े्ंबर, २०१७ रोजी वा 
त्यासमुारास शासनाकि ेकेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ्त त प्रकरणी शासनामा ा त कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सभुाष देशमखु : (१) होय खरे आहे. 
(२) यनुनयन बँक फ  इींडिया नायगाींव ता.शसन्नर न्ज.नाशशक या बँकेने सन 
२०१६-१७ वषाासाठी मींजूर केलेली पीक कजाासाठीची व्याज सवलत योजना बींद 
झाल्याच्या कारणावरून सदर कजाासाठीचा व् याजदर वाढववला आहे. 
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 ररझव्हा बँक फ  इींडियाच्या Master Circular ददनाींक ०१/०७/२०१४ 
नसुार राषरीयकृत बँकाींनी प्राथशमक कृषी परुवठा सी्ं थाींना अल्प मदुती पीक 
कजा परुवठा करताना नाबािाकिून पनुववात्त शमळणाऱ्या रकमेएवढीच रत कम 
बँकेच्या बेस रे्पेक्षा कमी दराने करता येईल. बँकेने ्वननधीतनू कजा परुवठा 
केलेल्या रकमेस बेस रे्पके्षा कमी व्याजदर लावता येणार नाही असे नमदू 
केले आहे. तसेच सदर राषरीयकृत बँकाींनी PACS/FSS/LAMPS याींना 
ववतरीत केलेल्या पीक कजाास व्याज परतावा लाग ू राहणार नाही, असे 
्पष्ीकरण र्ारत सरकारने ररझव्हा बँकेस ददले असल्याचे र्ारतीय ररझव्हा 
बँकेने त्याींच्या ददनाींक ९  ेब्रवुारी, २०१७ च्या परान्वये सींबींचधत सी्ं थेस 
कळववले आहे. 
 सदर बाब कें द्र शासन्तरावरील असल्याने सींबींचधत सी्ं थेस 
सवलतीच्या व्याजदराने कजा परुवठा करता येत नाही. सदर बाब 
मा.सद्याींना कळववण्यात येत आहे. 
(३) प्रश्न ्द् र्वत नाही. 

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

आणी (जर्.यितमाळ) िृषी उत्पन्न बार्ार ससमतीस  
बार्ार ि देखरेख शुल्ि अदा िरण्याबाबत 

  

(३) * ३८२९६ श्री.ख्िार्ा बेग, श्री.हेमांत टिल,े श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल 
नािेिर, श्री.नरेंद्र पाटील : सन्माननीय पणन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) आणी (न्ज.यवतमाळ) कृषी ्त्पन्न बाजार सशमतीने माहे मे-जून, २०१७ 
या मदहण् यात ना ेिमा ा त खरेदी केलेल्या २५,११२,२३ न्त वी्ं ल तरुीची एकूण 
ककींमत रुपये १२,६८,१६,७६१.५० इतकी आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आणी कृषी ्त्पन्न बाजार सशमतीस बाजार व देखरेख शलु्क 
म्हणून रुपये १३,३१,५७५.९९ इतकी रत कम न्जल्हा कृषी ्त्पन्न बाजार 
सशमती, यवतमाळ याींचेकिून अदा करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
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(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले व त्यानसुार कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सभुाष देशमखु : (१) व (२) होय. 
 हींगाम २०१६-१७ मध्ये राज्यात आधारर्तू दराने ना ेिमा ा त व 
राज्य शासनाच्या बाजार ह्तक्षेप योजनेंतगात तरू खरेदी करण्यात आली 
आहे. यवतमाळ न्जल्हयात ना ेिमा ा त २,८७,९९७.९२ न्त वी्ं ल तरू खरेदी 
ककींमत रुपये १४५,४३,८९,४९६/- इतकी होती. यवतमाळ न्जल्हयातील सबएजी्ं  
सी्ं था व बाजार सशमतीकिून दहशोबाची पतूाता नकुतीच करण्यात आली 
असनू, ना ेिकिून जस-जशा रकमा प्राप्पत होतील त्यानसुार बाजार  ी ची 
रत कम बाजार सशमतीस अदा करण्यात येईल. 
(३) व (४) प्रश्न ्द् र्वत नाही. 

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

राज्यातील िृषी पांप सौर ऊरे्ने र्ोडण्याबाबत 
  

(४) * ३७७०४ श्री.प्रिाश गर्सभये, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांर्य दत्त, 
श्री.अशोि ऊफच  भाई र्गताप, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्रीमती हुस्त्नबान ू खसलफे, श्री.र्नादचन चाांदरूिर, श्री.अमरनाथ रार्ूरिर, 
श्री.सभुाष ंाांबड, श्री.हररसस ांग राठोड, डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.सतरे् ऊफच  बांटी 
पाटील, श्री.मोहनराि िदम : सन्माननीय निीन ि निीिरणीय ऊर्ाच मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात मागील तीन वषाात ववदर्ा व मराठवाड्यात वीज जोिणी अनशुषे 
असलेल्या न्जल्हयात ४ लाख पके्षा जा्त वीज जोिण्या देण्यात आल्या 
असनू २ लाखा पेक्षा जा्त नवीन अजा प्रलींत्रबत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आगामी दोन वषाात पाच लाख पेक्षा जा्त शतेकऱ्याींचे कृषी 
पींप सौर ऊजााने जोिण्याचा ननणाय शासनाने घेतला असनू त्यासाठी      
३०० मेगावॅ् चे सौरऊजाा प्रकल्प सावाजननक-खाजगी र्ागीदारी तत्वावर 
्र्ारण्याचा ननणाय माहे डिसेंबर, २०१७ च्या दसुऱ् या आठवियात घेतला 
असनू यासाठी २५ वषाांचा करार करण्यात येणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, यासाठीच्या कराराच्या अ्ी व शती काय असणार आहेत व 
ननणायाच े्वरुप काय आहे तसेच त्याची अींमलबजावणी केव्हापासनू करण्यात 
येणार आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) ववदर्ा व मराठवाियामध्ये सन २०१४-१५ मध्ये 
७६,१०४ सन २०१५-१६ मध्ये १,०१,३३२ व सन २०१६-१७ मध्ये ७१,९४४ अस े
एकूण मागील तीन वषाात २,४९,३८० कृषीपींपाचे ऊजीकरण करण्यात आले 
आहे. सन २०१७-१८ मध्ये जानेवारी, २०१८ अखरे ३०,४७६ कृषीपींपाच े
ऊजीकरण करण्यात आल ेआहे. तसेच, ववदर्ा व मराठवाियामध्ये सन २०१७-१८ 
मध्ये जानेवारी, २०१८ अखरे १,२२,९३० कृषीपींप पसेै र्रून प्रलींत्रबत आहेत.  
(२) ्द्योग, ऊजाा व कामगार ववर्ागाच्या ददनाींक २७ माचा, २०१५ व     
१४ जून, २०१७ रोजीच्या अ्ल सौर कृषी पींप आ्थावपत करण्याच्या एकत्ररत 
धोरणा बाबतच्या शासन ननणायान्वये अनकु्रमे ७,५४० व २,४६० असे एकूण 
१०,००० नग सौर कृषी पींप आ्थावपत करण्याचा ननणाय घेण्यात आला आहे. 
(३) राज्यात जानेवारी, २०१८ अखेर ५११८ शतेकऱ्याींचे कृषी पींप सौर ऊजेने 
जोिण्यात आल ेआहेत. 
(४) सौर कृषी पींप आ्थावपत करण्यासींदर्ाातील प्रगतीचा आढावा, कें द्र 
शासनाची सदर मान्यतकेररता असणारी मदुत, कें द्र शासनाव्दारे नवीन ७,००० 
कृषी पींपाींना महाऊजाामा ा त राबववण्यास ददलेली मींजुरी, अथासहाय्यातील बदल 
लक्षात घेऊन त्यानसुार योजना नवीन ्वरूपात राबववण्याचे प्र्ताववत आहे. 
परींत ु ज्या शतेकऱ्याींनी लार्ाथी दहश्श् याची रत कम जमा केली आहे त्याींना 
सद्य:न््थतीतील योजनेत त्याींच्या अनजु्ञेयतनेसुार सौर कृषी पींप देण्याची 
कायावाही सरुू आहे. 
 

----------------- 
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महाडीबीटी पोटचल या सांिेतस्त्थळािरील त्रटुीांमुळे विद्याथी 
सशष्ट्यितृ्तीपासून िांधचत राहहल्याबाबत 

  

(५) * ३७९३८ श्री.धनांर्य मुांड,े श्री.र्यिांतराि र्ाधि, श्री.हेमांत टिल,े 
श्री.अमरससांह पांडडत, श्री.सनतश चव्हाण, अॅड.ननरांर्न डािखरे, श्री.प्रिाश 
गर्सभये, श्रीमती जस्त्मता िाघ, श्री.शरद रणवपस,े श्री.सांर्य दत्त, श्री.अशोि 
ऊफच  भाई र्गताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, श्रीमती 
हुस्त्नबान ू खसलफे, डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.र्नादचन चाांदरूिर, श्री.हररसस ांग राठोड, 
श्री.सभुाष ंाांबड, श्री.अमरनाथ रार्ूरिर, श्री.मोहनराि िदम, श्री.सतरे् ऊफच  
बांटी पाटील : सन्माननीय सामाजर्ि न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) राज्यातील सामान्जक न्याय ववर्ागामा ा त देण्यात येणाऱ्या सन २०१७-१८ 
या शकै्षणणक वषाात मॅरीकपवूा व मॅरीकेत्तर शशषयवतृ्तीचे अजा महािीबी्ी या 
सींकेत्थळावर दाखल करण्याचा ननणाय घेण्यात आला असला तरी सदर 
सींकेत्थळावरील रु् ीमळेु राज्यातील लाखो ववद्याथी शशषयवतृ्तीपासनू वींचचत 
रादहले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सामान्जक न्याय ववर्ागाच्या सदोष कामामळेु मागील तीन 
वषाापासनू ५५ लाख ववद्यार्थयाांना अद्यापपयांत शशषयवतृ्ती शमळालेली 
नसल्याने फनलाईन नोंदणी बींद करुन फ लाईन शशषयवतृ्ती वा्प 
करण्याचा ननणाय शासनाने घेतला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ननववदेतील अ्ी व शतीनसुार शस््ीम इीं्ीगे्र्रने ववदहत 
मदुतीत कामकाज पार न पािल्यास प्रनतमाह प्रकल्प रकमेच्या २ ्त के दींि 
आकारण्याची व एकूण दींिाची रत कम १० ्त  त यापयांत गेल्यास करारनामा र  
करण्याची तरतदू असताना सबींचधताींवर कोणतीही कारवाई करण्यात आली 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, फ लाईन पध्दतीने ककती ववद्यार्थयाांना शशषयवतृ्ती ववतरीत 
करण्यात आली व ्वारीत ववद्यार्थयाांना ककती ददवसात शशषयवतृ्ती ववतरीत 
करण्यात येणार आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.रार्िुमार बडोले : (१) अींशत: होय. 
(२) सन २०१७-१८ या वषाापासनू ववववध ववर्ागामा ा त राबववण्यात येणाऱ्या 
मॅरीकपवूा व मॅरीकोत्तर शशषयवतृ्ती योजनाींसाठी मादहती व तींरज्ञान 
ववर्ागामा ा त सरुु करण्यात आलेल्या िीबी्ी प्रणालीचा पणुात: वापर करणे 
शत य न झाल्याने, सदर योजनाींसाठी फ लाईन पध्दतीने अजा न््वकारुन 
पार ववद्यार्थयाांना त्याींच्या आधारसींलग्न बँक खात्यावर लार् अदा करण्याचा 
ननणाय घेण्यात आला असनू, त्याची अींमलबजावणी सरुु आहे. 
 सन २०१६-१७ अखेर अनसुचूचत जाती प्रवगाातील ववद्यार्थयाांचे प्रलींत्रबत 
शशषयवतृ्तीचे अजा हे जुनी महा-ई्कॉल प्रणाली कायाान्न्वत करुन त्याद्वारे 
ननकाली काढण्याची कायावाही क्षेत्ररय्तरावर सरुु आहे. 
(३) मादहती व तींरज्ञान ववर्ागामा ा त महािीबी्ी प्रणालीवरील रु् ीींच े
लेखापरीक्षण करण्यात येत असनू, लेखापररक्षणाच े ननषकषा प्राप्पत झाल्यावर, 
मादहती व तींरज्ञान ववर्ागामा ा त ननववदेतील अ्ी व शती आणण 
करारनाम्यातील तरतदूीनसुार आवश्यक कायावाही करण्यात येईल. 
(४) सन २०१६-१७ अखरे प्रलींत्रबत २,८७,२८६ ववद्यार्थयाांच्या अजाापकैी 
१,८९,३१९ पार ववद्यार्थयाांना शशषयवतृ्ती/फ्री-शशप अदा करण्यात आलेली असनू 
्वाररत ६८,२४५ पार ववद्यार्थयाांना शशषयवतृ्ती/फ्री-शशप अदा करण्याची 
कायावाही प्रगतीत आहे 
 सन २०१७-१८ मध्ये नतुनीकरणाच्या एकूण १,७७,८३८ अजाापकैी 
१०,५८२ अजाांचे देयक तयार करण्यात आले असनू सींबींचधत ववद्यार्थयाांना 
त्यावरील लार् अदा करण्याची कायावाही सरुु आहे. 
 अनसुचूचत जातीच्या प्रवगाातील नतुनीकरणाच े प्रलींत्रबत अजा व सन 
२०१७-१८ मध्ये नवीन प्रवेशशत ववद्यार्थयाांचे अजा माहे माचा, २०१८ अखेरपयांत 
ननकाली काढण्याच्यादृष्ीने क्षेत्ररय्तरावरुन कायावाही सरुु आहे. 
(५) प्रश्न ्द् र्वत नाही. 
 

----------------- 
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तारापूर (जर्.पालघर) औद्योधगि क्षेत्रातील  
र्मीन विक्रीत ंालेल्या गैरव्यिहाराबाबत 

  

(६) * ३७७२१ डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे : सन्माननीय उद्योग मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) तारापरू (न्ज.पालघर) औद्योचगक क्षेरात जशमनीतील र्ागीदाराच्या 
मतृ्यनूींतर बनाव् कागदपर े बनवनू रुपये दहा को्ीपेक्षा अचधक ककींमत 
असलेला र्खूींि पर्पर ववक्री केला असल्याचे माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी महाराषर औद्योचगक मींिळाचे क्षेत्रर य अचधकारी, 
 ारोख मकुादम, व्यवहार करणारे मालक, सहर्ागीदार आणण दलाल याींच्या 
ववरोधात  ौजदारी गनु्हा दाखल करण्याच ेआदेश सींबींचधताींनी ददले आहेत, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ्त त आदेशानसुार सींबींचधत दोषीींवर कोणत्या कलमान्वये 
गनु्हा दाखल करण्यात आला आहे व त्यानसुार त्याींचेवर कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे व सद्यःन््थती काय आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सभुाष देसाई : (१) बाब ननदशानास आली हे खरे आहे. 
(२) म.औ.वव. महामींिळाच्या तारापरू औद्योचगक क्षरेातील र्खूींि क्र. F-३/१ 
व र्खूींि क्र. F-३/८ र्खूींिाचे र्धूारक M/s Esskay Stell Rolling Mills 
याींचे नावावरुन सदर र्खूींिाच ेह्ताींतरण M/s Martis Pharma Pvt Ltd 
याींच्या नावे केल्या प्रकरणी मा.न्यायालय, पालघर येथे दाखल केलेल्या 
Criminal case ३६/२०१६ बाबत मा.न्यायदींिाचधकारी प्रथम वगा नतसरे 
न्यायालय, पालघर याींनी ददनाींक ०६/१२/२०१७ रोजी गनु्हा दाखल करण्याच े
आदेश पाररत केले आहेत. परींत ुमा.न्जल्हा न्यायालय, पालघर याींचे ददनाींक 
२४/०१/२०१८ च्या आदेशान्वये ्थचगती प्राप्पत झाल्यामळेु गनु्हा दाखल 
करण्यात आलेला नाही. 
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(३) सदरील प्रकरण हे न्यायप्रववषठ असनू मा.न्यायदींिाचधकारी, प्रथम वगा, 
पालघर याींच्या आदेशास मा.न्जल्हा न्यायालय, पालघर याींनी ददनाींक 
२४/०१/२०१८ च्या आदेशान्वये ्थचगती ददललेी आहे. त्यामळेु 
मा.न्यायालयाच्या आदेशान्वये सींबींचधत दोषीवर अद्यापपयांत कोणताही गनु्हा 
दाखल करण्यात आलेला नाही. 
(४) प्रश्न ्द् र्वत नाही. 

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

िुटुांबातील एिा व्यक्तीला हदलेल्या र्ात प्रमाणापत्रािरुन त्याच्या 
रक्ताच्या नात्यातील व्यक्तीांना र्ात प्रमाणपत्र देण्याबाबत 

  

(७) * ३८८८४ डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.सांर्य दत्त, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि 
ऊफच  भाई र्गताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, श्रीमती 
हुस्त्नबान ू खसलफे, श्री.हररसस ांग राठोड, श्री.विक्रम िाळे, श्री.दत्तात्रय सािांत, 
श्री.बाळाराम पाटील, डॉ.अपिूच हहरे, प्रा.अननल सोले : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि 
३४७८८ ला हदनाांि २२ डडसेंबर, २०१७ रोर्ी हदलले्या उत्तराच्या सांदभाचत 
सन्माननीय सामाजर्ि न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) कु्ुींबातील एका व्यत तीला जात प्रमाणपर शमळाल्यानींतर त्या आधारे 
त्याच कु्ुींबातील त्याच्या रत ताच्या नात्यातील व्यत तीींना जात प्रमाणपर 
देण्याबाबत शासनाने ददनाींक १७ नोव्हेंबर, २०१७ रोजी आदेश ननगाशमत केलेले 
आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्याची अींमलबजावणी राज्यात सरुु झाली आहे काय, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.रार्िुमार बडोले : (१) अींशतः खरे आहे.  
 अजादाराच्या रत तसींबींधातील वडिलाींचे ककीं वा सख्ख्या चुलत्याचे ककीं वा 
वडिलाींकिील रत तसींबींधातील इतर कोणत्याही नातवेाईकाींचे पिताळणी 
सशमतीने ददलेले वधैता प्रमाणपर महत्वाचा परुावा माननू, इतर परुाव्याींची 
मागणी न करता सक्षम प्राचधकाऱ्याने जातीच े प्रमाणपर ननगाशमत 
करण्याबाबत शासन अचधसचूना ददनाींक २४/११/२०१७ रोजी प्रशसद्ध करण्यात 
आली आहे.  
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(२) होय. 
(३) प्रश्न ्द् र्वत नाही. 

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

राज्यातील गटसधचिाांच्या असहिार आांदोलनाबाबत 
  

(८) * ३८१६३ श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल सोले : सन्माननीय सहिार 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात कायारत ग्सचचवाींच्या वेतनशे्रणी व त्यासाठी लागणाऱ्या ननधीचा 
प्रलींत्रबत प्रश्न ननकाली काढण्यासाठी सन १९६१ त े २००४ या कालावधीत 
ववववध सशमत्या नेमण्यात आल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ्त त सशमत्याींपकैी यशवींतराव गिाख याींच्या अध्यक्षतखेालील 
सशमतीने सन २००४ मध्ये शासनास सादर केलले्या अहवालातील शश ारशी 
लाग ूकेल्या नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ्परोत त प्रकरणी कोणतीही कायावाही न झाल्याने मागील   
७० त े३० वषाापासनू नोकरी करणाऱ्या ग्सचचवाींनी असहकार आींदोलन सरुु 
केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, यशवींतराव गिाख सशमतीने सचूववलेल्या शश ारसी 
अद्यापपयांत लाग ून करण्याची कारणे काय आहेत, 
(५) असल्यास, ्परोत त प्रकरणी शासनाने कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सभुाष देशमखु : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) अशी बाब ननदशानास आली नाही. तथावप, ग्सचचवाींच्या ववववध 
मागण्याींबाबतची ननवेदने प्राप्पत झाली आहेत. 
(४) व (५) ग्सचचवाींनी त्याींच्या सम्याींबाबत ददलेल्या ननवेदनाच्या 
अनषुींगाने मींरालयात ददनाींक ०५/०७/२०१७ रोजी मा.मींरी (सहकार) व मा.अपर 
मखु्य सचचव (सहकार) याींचेसमवेत चचाा होऊन ग्सचचव याींना शासकीय 
सेवेत समाववष् करणे शत य नसल्याचे तसेच त्याींच्या थकीत वेतन व 
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र्त्त्याच्या अनषुींगाने ग्सचचवाींना सवव्तरपणे अवगत करण्यात आलेले 
आहे. सवा ववर्ागीय सहननबींधक याींना त्याींच्या्तरावर सींबींचधत न्जल्हयाच े
न्जल्हा ्पननबींधक, न्जल्हा मध्यवती सहकारी बँकेचे मखु्य कायाकारी 
अचधकारी, न्जल्हा देखरेख सहकारी सी्ं था व ग्सचचव प्रनतननधी याींची 
सींयतु त बठैक घेऊन ्चचत कायावाही करण्याच्या सचूना ददनाींक ०७/०७/२०१७ 
रोजी ननगाशमत करण्यात आल्या आहेत. 
 या व्यनतररत त राज्यातील ववववध कायाकारी सेवा सहकारी सी्ं थाींनी 
सर्ासदाींना केलेल्या पीक कजा परुवठ्याच्या प्रमाणात (०.५% त े १.५%) 
सी्ं थाींच्या सक्षमीकरणासाठी अथासहाय्य मींजूर करण्याबाबत ददनाींक 
०६/०९/२०१४ व ददनाींक ०२/०८/२०१७ च े शासन ननणाय ननगाशमत करण्यात 
आले आहेत. सदर योजनेंतगात पार सी्ं थाींना त्याींच्या पीक कजा वा्पाच्या 
प्रमाणात जा्तीत जा्त रुपये १ लाख अथासहाय्य प्राप्पत होणार आहे. या 
अथासहाय्यामळेु सी्ं थचेे दैनींददन कामकाज व कमाचाऱ्याींचे वेतन इत्यादी खचा 
र्ागववण्यास मदत होणार आहे. 

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

राज्यात िीर् ननसमचतीसाठी लागणाऱ्या िोळशाचा योग्य पुरिठा न 
िरणाऱ्या िां पन्याांिर िारिाई िरण्याबाबत 

  

(९) * ३९१३५ श्री.चांद्रिाांत रघिुांशी, श्री.सतरे् ऊफच  बांटी पाटील, श्री.सांर्य 
दत्त, श्री.शरद रणवपस,े श्रीमती हुस्त्नबान ू खसलफे, श्री.अशोि ऊफच  भाई 
र्गताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.र्नादचन चाांदरूिर, 
श्री.हररसस ांग राठोड, प्रा.र्ोगेन्द्र ििाड,े श्री.अमरनाथ रार्ूरिर, श्री.सभुाष 
ंाांबड, डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.मोहनराि िदम, श्रीमती जस्त्मता िाघ, श्री.आनांद 
ठािूर, श्री.विक्रम िाळे, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल 
सोले, श्री.समतशे भाांगडडया, श्री.प्रविण दरेिर : सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात कोळशापासनू वीजननशमाती करणाऱ् या शासनाच्या महाननशमाती 
्पक्रमाला दररोज सवा लाख मेरीक ्न कोळशाची गरज असतानाही कोळसा 
परुवठा कीं पन्याकिून केवळ एक लाख मेरीक ्न कोळसाच्या परुवठा होत 
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असनू तो कोळशा ४/५ ददवस परेुल एवढाच असल्याने वीज ननशमाती कमी 
होऊन र्ारननयमन करावे लागत असल्याचे ददनाींक २ जानेवारी, २०१८ रोजी 
वा त्यासमुारास ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्यामळेु व्यापारी तत्वावर वीज ववक्री करण्यासाठी ्र्ारण्यात 
आलेल्या राज्यातील खाजगी कीं पन्याींचे कोळशावर आधाररत समुारे ४३७० 
मेगावॉ्च ेऔन्षणक वीज प्रकल्प बींद पिून रुपये २५ हजार ८०० को्ीची 
गुींतवणूक अिचणीत आल्याने तसेच र्ारननयमन ्ाळण्यासाठी कोळसा 
आयात करण् याची परवानगी ददली असल्याच ेमाहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कोळशावरील वीज प्रकल्प पणूा क्षमतनेे आणण योग्यररतीने 
चालववण्यासाठी २१ ददवसाींचा साठा असणे आवश्यक असल्याने त्यादृष्ीने 
सदर कीं पन्याींना शासनाने सहाय्य करणे आणण ननयोजन न करता अपरूा 
कोळसा परुवठा करणाऱ् या कीं पन्यावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) राज्यातील महाननशमाती कीं पनीच्या औन्षणक 
ववद्यतु कें द्राींना ननयशमत कोळसा परुवठा होण्यासाठी, महाननशमाती कीं पनीने 
कें द्र शासनाच्या अखत्यारीतील कोल इींडिया शल. या कीं पनीच्या ्पकीं पन्या 
WCL, MCL, SECL, आणण शसींगारेनी कोल कीं पनी याींच्याशी दीघाकालीन 
इींधन परुवठा करार केलेले आहेत. कोळसा परुवठा ननयोजनासाठी 
महाननशमातीकिून कोळसा कीं पन्याींना प्रत्येक मदहन्यासाठी कोळसा मागणी पर 
(order booking programme) ददले जात.े 
 औन्षणक ववद्यतु कें द्रातील कोळसा साठा व कोळसा परुवठा 
वाढीसाठी कोळसा कीं पन्या, कें द्रीय ववद्यतु प्राचधकरण (CEA) नवी ददल्ली 
याींचेसोबत सातत्याने परव्यवहार व पाठपरुावा सरुु असनू कोळसा साठयात 
हळूहळू सधुारणा होत आहे. तसेच कें द्र शासनाच्या अखत्यारीतील कोळसा 
कीं पन्या व रेल्वे याींनी सकारात्मक दृष्ीकोन ठेवनू कोळसा रेत सची सींख्या 
वाढवनू ददल्याने कोळसा परुवठ्यामध्ये आणखी सधुारणा झाली आहे. 
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 तसेच वीजननशमाती ्रोताींकिून येणारी वीज व मागणी लक्षात घेऊन 
महाववतरण कीं पनी वीज ्पलब्धता व मागणी याची ताळमेळ घालत.े त्यामळेु 
राज्यात जानेवारी, २०१८ मध्ये व तद्नींतर वीज ननशमाती कमी झाल्याच्या 
कारणा्तव कुठेही र्ारननयमन करण्यात आले नाही. 
(२) महाननशमातीचे ववद्यतु कें द्राींना लागणाऱ्या देशी कोळशाचा परुवठा आणण 
आवश्यकता यामधील तू्  र्रून काढण्यासाठी कोळसा आयात करण्याच्या 
परवानगीसाठी महाननशमातीने कें द्रीय ववद्यतु प्राचधकरण (CEA), कें द्रीय ऊजाा 
मींरालय, र्ारत सरकार व राज्य शासन याींच्याशी परव्यवहार केला असनू 
त्याबाबत कें द्र शासनाच्या परवानगीच्या अधीन राहून ननववदा प्रकक्रया सरुु 
करण्याबाबत महाननशमाती कीं पनीस ननदेश देण्यात आले आहेत. कें द्रीय ववद्यतु 
प्राचधकरण (CEA) कें द्रीय ऊजाा मींरालय, र्ारत सरकार याींचेकिून परवानगी 
शमळाल्यानींतर आयात कोळसा खरेदीबाबत अींनतम आदेश देण्यात येतील.  
(३) कोळसा परुवठा ननयोजनासाठी महाननशमातीकिून कोळसा कीं पन्याींना 
प्रत्येक मदहन्यासाठी कोळसा मागणी पर (order booking programme) 
ददले जात.े तसेच कोळसा परुवठा सधुारणेसाठी, अध्यक्ष, कोल इींडिया शल., 
सद्य (वाहतकू) रेल्वे, सींचालक (पणन)-िब्ल.ूसी.एल. व कोल इींडिया शल., 
अनतररत त सचचव व सचचव कें द्रीय कोळसा मींरालय, कें द्रीय ववद्यतु 
प्राचधकरण - ्पग् सशमती तसेच मा.मखु्यमींरी, महाराषर याींचेसोबत, कें द्रीय 
कोळसा मींरालय, कोल इींडिया शल., कें द्रीय ववद्यतु प्राचधकरण, रेल्वेज याींचे 
वररषठ अचधकाऱ्याींसमवेत ववववध बठैका घेण्यात आल्या त्यामळेु वर नमदू 
केल्याप्रमाणे कोळशाच्या परुवठयात सधुारणा झालेली आहे. कोळसा कीं पन्याींनी 
ननधााररत कोळसा मारपेेक्षा कमी कोळसा परुवठा केल्यास त्याींना त्या 
प्रमाणात दींि करण्याची तरतदू इींधन परुवठा करारात आहे. त्यानसुार अपरुा 
कोळसा परुवठा करणाऱ्या कीं पन्याींवर कारवाई करण्याबाबत योग्य ननणाय 
घेण्यात येईल. 
(४) प्रश्न ्द् र्वत नाही. 
 

----------------- 
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हहांगोली येथील शतेिऱ्याांना विक्री िेलेल्या मालाची  
थिीत रक्िम अदा िरण्याबाबत 

  

(१०) * ३९१८४ श्री.रामराि िडिुत े: सन्माननीय पणन मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) दहींगोली येथे कृषी ्त्पादन बाजार सशमतीमध्ये खरेदी-ववक्री सींघाच्या 
माध्यमातनू ्त केवारीवर ना ेिमा ा त माहे नोव्हेंबर-डिसेंबर, २०१७ या 
कालावधीत तरू, ्िीद, मगू, सोयाबीन या शतेीमालाची खरेदी करण्यात आली 
होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, दोन मदहन्याचा कालावधी होऊन सधु्दा शतेकऱ्याींना अद्याप 
सदर शतेमालाची थककत रत कम शमळाली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ्त त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले व त्यानसुार शतेकऱ्याींना थकीत रत कम देण्याबाबत कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सभुाष देशमखु : (१) हींगाम २०१७-१८ मध्ये राज्यात ककमान आधारर्तू 
दराने मगु, ्िीद व सोयाबीनची खरेदी करण्यासाठी कृषी ्त्पन्न बाजार 
सशमतीस बाजार सशमती, दहींगोलीच्या आवारात ददनाींक ४/१०/२०१७ पासनू 
पणन महासींघाने ननयतु त केलेल्या दहींगोली तालकुा खरेदी ववक्री सींघ मयाा. 
दहींगोली या सी्ं थेमा ा त खरेदी कें द्र सरुु करण्यात आले होत.े 
(२) व (३) होय. 
 प्र्ततु प्रकरणी न्जल्हाचधकारी, दहींगोली याींचे्तरावर केलेल्या 
चौकशीमध्ये सबएजीं् सी्ं थेने खरेदीचे द्तऐवज ठेवले नसनू शतेकऱ्याींच्या 
्त्पादनापेक्षा जा्त खरेदी केल्याच ेननदशानास आले आहे. परींत ूकागदपराींची 
छाननी केल्यानींतर तालकुा खरेदी ववक्री सींघाने मगु खरेदी केलेल्या       
४९ शतेकऱ्याींचे, ्िीद खरेदी केलले्या १४९ शतेकऱ्याींचे व सोयाबीन खरेदी 
केलेल्या ९ शतेकऱ्याींच ेचुकारे अदा करण्यात आले आहेत. ्वाररत शतेकऱ्याींचे 
चुकारे कागदपराींच्या छाननीनींतर अदा करण्यात येतील. 
(४) प्रश्न ्द् र्वत नाही. 

----------------- 
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महाड (जर्.रायगड) औद्योधगि िसाहतीमध्ये रासायननि साांडपाणी 
िाहून नेणारी पाईपलाईन फुटून शतेिऱ्याांच ेनुिसान होत असल्याबाबत 
  

(११) * ३७९२१ अॅड.अननल परब, श्री.प्रसाद लाड, श्री.बाळाराम पाटील, 
श्री.र्यांत पाटील : सन्माननीय उद्योग मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) महाि (न्ज.रायगि) औद्योचगक वसाहतीमध्ये रासायननक साींिपाणी वाहून 
नेणारी पाईपलाईन आींबेत खािी मागाावर  ु्ल्याने प्रदवूषत पाणी साववरी 
नदीच्या पारात शमसळून कोंिीवत े पासनू गामेंिी पयांत व केम्बलुी पासनू 
दार्ोळ कोकरे पयांतच्या समुारे १८ ककमीच्या पररसरातील गावे बाचधत झाली 
असल्याचे तसेच कोल पररसरातील शतेकऱ्याींच्या शतेात सदर साींिपाणी 
घसुल्यामळेु अनेक जशमनी नावपक झाल्याचे ददनाींक ४ जानेवारी, २०१८ रोजी 
वा त्यासमुारास ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ्परोत त र्ागातील रासायननक साींिपाणी वाहून नेणारी 
पाईपलाईन जीणा झाल्याने अनेक दठकाणी  ु्ून शतेाींमध्ये साींिपाणी घसुनू 
झालेल्या नकुसानीचे पींचनामे होत नसल्याने शतेकऱ्याना नकुसान र्रपाई 
शमळत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ओवळे पासनू अरबी समदु्रापयांत साींिपाण्याची पाईपलाईन 
नेण्याचा प्र्ताव शासनाकि े प्रलींत्रबत असनू ननधी अर्ावी त्यावर 
अमींलबजावणी झाली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, ्परोत त प्रकरणी ्थाननक लोकप्रनतननधीींनी प्राींताचधकारी, 
तहशसलदार व सींबींचधत पोलीस अचधकारी याींचकेि े तक्रार केली आहे, हे ही 
खरे आहे काय,  
(५) असल्यास, ्परोत त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात 
काय आढळून आले व त्यानसुार कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.सभुाष देसाई : (१) हे खरे आहे. 
 ददनाींक ०१/०४/२०१७ त ेददनाींक ०५/०४/२०१७ या कालावधीमध्ये मौज े
सव, गोठे, जुई व तिुील येथे तसेच ददनाींक ११/०७/२०१७ त े ददनाींक 
२१/०७/२०१७ रोजी मौजे सव गावाजवळ साींिपाणी वादहनीच्या गळतीमळेु 
शतेामध्ये रासायननक साींिपाणी गेले होत.े 
 वरील घ्नामध्ये झालले्या साींिपाणी गळतीमळेु नकुसान र्रपाई 
शमळणेबाबत ्थाननक लोकप्रनतननधी याींच े ददनाींक ०४/०१/२०१८ रोजीच े
ननवेदन महामींिळास प्राप्पत झाले आहे. 
(२) हे अींशत: खरे आहे. 
 साींिपाणी वादहनी जुनी असनू वादहनीत एअर रॅप होऊन गळतीच्या 
घ्ना घिल्या आहेत. त्याबाबत पींचनामे प्राप्पत झाल ेहोत.े तथावप त्यामध्ये 
नकुसान र्रपाईचा ्ल्लेख नसल्याने नकुसान र्रपाई प्रमाणणत करण्याबाबत 
महसलू ववर्ाग व कृषी ववर्ाग याींना कळववण्यात आलेले आहे. महामींिळास 
नकुसान र्रपाईचा अहवाल अद्याप अप्राप्पत आहे. अहवाल प्राप्पत होताच 
त्याप्रमाणे पढुील कायावाही करण्यात येईल 
(३) हे खरे नाही. 
 सदर पाईपलाईन वाढववण्याबाबत राषरीय समदु्र ववज्ञान सी्ं था 
याींचेकिून प्राप्पत झालेल्या अहवालानसुार ओवळेपासनू २.२ कक.मी. अींतरावर 
साींिपाणी सोिण्यासाठी खािीतनू पाईपलाईन ्ाकण्याचे काम प्रगतीपथावर 
आहे. 
(४) हे खरे आहे. 
 ददनाींक २१/१२/२०१७ रोजी प्राींताचधकारी महाि याींचे कायाालयात बठैक 
आयोन्जत करण्यात आली होती.त्यावेळी बठैकीत प्राींताचधकारी, तहशसलदार व 
सींबचधत पोलीस याींचेकि े ्थाननक लोकप्रनतननधीकिून कायावाही करण्याची 
मागणी केली होती. 
(५) महाराषर औद्योचगक ववकास महामींिळात े सदर वादहनीवरील      
एअर-व्हॉल्व मधून ज्यावेळी दगुांधीयतु त रासायननक साींिपाणी बाहेर पिल्याच े
ननदशानास आले. त्यावेळी महामींिळाकिून तातिीने दरुु्ती करुन सदर 
वादहनी पवुावत करणेत आलेली आहे. तसेच सदर साींिपाण्याने बाचधत  
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झालेल्या शतेकऱ्याींच्या जशमनीचे पींचनामे महूसल व कृषी ववर्ागाकिून व 
पवुीच ेनकुसान र्रपाई प्राप्पत न झालेल्या शतेकऱ्याींचे प्र्ताव शश ारशीसह 
पाठववणेबाबत ्पववर्ागीय अचधकारी, महाि याींना ददनाींक २१/१२/२०१७ रोजी 
कळववले आहे. 
(६) प्रश्न ्द् र्वत नाही. 

----------------- 
  
बारिी (ता.मुरबाड, जर्.ठाणे) धरणग्रस्त्ताांच्या प्रलांबबत मागण् याांबाबत 

  

(१२) * ३७९९९ श्री.सांर्य दत्त, श्री.शरद रणवपस,े श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.अशोि ऊफच  भाई र्गताप : सन्माननीय उद्योग मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) बारवी (ता.मरुबाि, न्ज.ठाणे) धरणग्र्त शतेकऱ् याींच्या कु्ुींबातील एकाला 
नोकरी व जशमनीचा योग्य मोबदला देणे इत्यादी आश्वासने पणूा न करणे 
तसेच नकुसान र्रपाईच्या धनादेशावर अचधकाऱ् याींची ्वाक्षरी नसल्याने बनकेने 
त े ्वीकारण्यास नकार ददला असल्याने शतेकऱ्याींची  सवणूक करण्यात 
आली असल्याचे माहे सप्प े्ंबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आल े
आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, सन २००४ च्या सवेक्षणानींतर पनुववाशसताींच्या घराींसाठी 
ननन्श्च त करण्यात आलेले क्षेर ळ कमी केल्याने गावठाण २ मधील जागेत 
८६ ऐवजी २०५ कु्ुींबाींच े पनुवासन केले जाणार असल्याने आददवासीींना 
शमळणाऱ् या घराींचे क्षेर ळ कमी होणार आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, ्परोत त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानसुार कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.सभुाष देसाई : (१) हे खरे नाही. 
 बारवी धरणामळेु बाचधत झालेल्या कु्ुींबातील एका व्यत तीस सींबींचधत 
नागरी ्थाननक ्वराज्य सी्ं था व महाराषर औदयोचगक ववकास महामींिळ 
याींच्या सेवेत ववदहत पद्धतीने सामावनू घेणेबाबत नगरववकास ववर्ागाकिून, 
ददनाींक ०८/०९/२०१७ अन्वये शासन ननणाय ननगाशमत करण्यात आला आहे. 
त्यानसुार प्रकल्पग्र्ताींकिून प्राप्पत झालेले सवा मळू अजा छाननी करुन त्याची 
अींनतम यादी करण्यासाठी महामींिळाने ददनाींक ०५/०१/२०१८ रोजी 
न्जल्हाचधकारी, ठाणे याींच्याकि ेपढुील कायावाहीसाठी पाठववलेली आहे. 
 म.औ.वव.अचधननयम १९६१ चे प्रकरण ६ मधील कलम ३३(२) अन्वये 
जमीन वा्ाघा्ीने सींपादीत होऊन ननवाियाप्रमाणे रुपये ३,७५,०००/- प्रती 
हेत ्री दराने रत कम खातदेाराींस पवुीच वा्प करण्यात आली आहे. 
 ददनाींक ०१/९/२०१७ रोजी वा्प केलेल्या घराींच्या नकुसान र्रपाईच्या 
धनादेशावर अनवधानाने ्वाक्षरी रादहल्याचे ददनाींक ०४/०९/२०१७ च्या दैननक 
लोकमत या वतामान परात बातमी आल्यानींतर ननदशानास आले होत.े 
त्यानसुार लगेच ददनाींक ०५/९/२०१७ रोजी सींबींचधत प्रकल्पग्र्ताींना पररपणुा 
धनादेशाच े वा्प करण्यात आलेले आहे. कुठल्याही शतेकऱ्याींची  सवणूक 
करण्यात आलेली नाही. 
(२) बारवी (धरणाची) ी्ंची वाढववल्यामळेु वव्थापीत होणाऱ्या ६ गावे व    
५ सींलग्न पाि े याींच्या पनुवासनाकरीता महामींिळामा ा त (१) काचकोळी 
गावठाण-१ व २ (२) माननवली गावठाण-१ व २ (३) कोळेविखळ गावठाण-१ 
व २ (४) तोंिली गावठाण-१ व २ (५) मोहघर गावठाण-१ व २ असे १० 
गावठाणे ननयोन्जत करण्यात आलेली असनू ५ पेक्षा कमी सद्य असलेल्या 
कु्ुींबाींस ३७०.०० चौ. मी. (B Type Plots Area) र्खूींिाचे क्षेर ळ व     
५ पेक्षा जा्त सद्य असलेल्या कु्ुींबाींस ७४०.०० चौ. मी. (A Type Plots 
Area) र्खूींिाच्या क्षेर ळास मींजुरी देण्यात आलेली आहे. 
 सदर र्खूींिाच्या क्षेर ळात कुठलाही बदल करून क्षेर ळ कमी 
केलेले नाही. 
(३) प्रश्न ्द् र्वत नाही. 
(४) लाग ूनाही. 

----------------- 
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परभणी जर्ल््यातील सहाय्यि ननबांधि  
याांच्याविरूध्द िायचिाही िरण्याबाबत 

  

(१३) * ३८४८३ श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.धनांर्य मुांड,े श्री.सनतश चव्हाण, 
श्री.अमरससांह पांडडत : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २४५०१ ला हदनाांि ५ डडसेंबर, 
२०१६ रोर्ी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय सहिार मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
(१) परर्णी न्जल्हयातील सहाय्यक ननबींधक याींनी केलेल्या गरैव्यवहाराची 
चौकशी करण्याबाबत मा.सहकार मींरी याींनी सहकार आयतु त, पणेु याींना सन 
२०१६-२०१७ मध्ये आदेश ददले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, न्जल्हा मध्यवती बँक ननविणुकीत केलेल्या गरैवताणुकीवरून 
ननविणुक ननणाय अचधकारी, परर्णी याींनी ववर्ागीय सह ननबींधक सह 
सी्ं था, औरींगाबाद याींच्याकि ेमाहे एवप्रल, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान तक्रार 
नोंदववली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, प्रश्न र्ाग १ व २ बाबत चौकशी करून दोषीींववरूध्द कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, कायावाहीची थोित यात मादहती काय 
आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?   
  
श्री.सभुाष देशमखु : (१) होय. 
(२)  होय. 
(३) १) परर्णी न्जल्हयातील श्री.पाींिुरींग शींकर राठोि, सहायक ननबींधक 
सहकारी सी्ं था याींच्यासींदर्ाात प्राप्पत तक्रारीच्या अनषुींगाने ववशषे लेखा 
पररक्षक (क रतपेथक) याींनी केलेल्या चौकशीच्या अनषुींगाने त्याींनी सादर 
केलेल्या चौकशी अहवालानसुार तक्रारीमध्ये तर्थय आढळून आले नाही, 
चौकशी अहवालानसुार तक्रारदार याींचा तक्रार अजा न्जल्हा ्प ननबींधक 
सहकारी सी्ं था, परर्णी याींनी ननकाली काढला असल्याचे त्याींच्या ददनाींक 
१०/०८/२०१७ रोजीच्या परान्वये कळववले आहे. 
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 २) न्जल्हा मध्यवती बँक ननविणुकीत केलेल्या गरैवताणुकीवरून 
ननविणूक ननणाय अचधकारी, परर्णी याींनी ववर्ागीय सह ननबींधक सह 
सी्ं था, औरींगाबाद याींच्याकि ेकेलेल्या तक्रारीच्या अनषुींगाने सहकार आयतु त 
व ननबींधक सहकारी सी्ं था, महाराषर राज्य, पणेु याींनी सींबींचधत श्री.पाींिुरींग 
शींकर राठोि याींना ददनाींक २४/११/२०१६ च्या ज्ञापनान्वये सत त ताकीद ददली 
आहे. 
(४) प्रश्न ्द् र्वत नाही. 

----------------- 
  
समार्िल्याण विभागाच्या पुणे शहर ि जर्ल््यातील ५ िसनतगहृातील 

विद्यार्थयाचच ेर्ेिण ठेिेदाराने बांद िेल्याबाबत 
  

(१४) * ३८८३९ श्रीमती विद्या चव्हाण : सन्माननीय सामाजर्ि न् याय मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पणेु न्जल्हयातील चाींिौली, राजगरुु नगर येथील मलुीची ननवासी शाळा, 
मलुाींचे वसनतगहृ, शशरुर येथील मलुाचे वसनतगहृ तसेच येरवािा येथील मलेु 
व मलुीच्या वसनतगहृातील ठेकेदाराींना त्याींची देयके न ददल्याने त्याींनी ददनाींक 
१८ डिसेंबर, २०१७ रोजीपासनू जेवण देण्याचे बींद केले असल्याचे ददनाींक    
१९ डिसेंबर, २०१७ रोजी वा त्यासमुारास ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे 
काय,  
(२) असल्यास, मध्यान्ह र्ोजन योजनेंतगात राज्यातील अनेक शाळाींना पोषण 
आहाराचा ननधी शमळाला नसल्याचे आणण शासनाकिून केवळ ताींदळुाचा 
परुवठा केल्या जात असल्याचे ननदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ्त त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानसुार कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.रार्िुमार बडोले : (१) अींशत: खरे आहे, 
(२) प्रश्न ्द् र्वत नाही. 
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(३) मागासवगीय मलुाींच े शासकीय वसनतगहृ चाींिोली, ता.खेि, न्ज.पणेु या 
वसनतगहृाच्या र्ोजन परुवठ्याची मदुत सींपल्याने सींबींचधत परुवठादाराने 
ददनाींक १८ डिसेंबर, २०१७ रोजी र्ोजन परुवठा केला नाही. त्यामळेु सदर 
वसनतगहृातील मलुाींच्या र्ोजनाची ्वतींर व्यव्था करण्यात आली होती. 
       ददनाींक १९/१२/२०१७ पासनू सदर वसनतगहृाचा र्ोजन परुवठा 
सरुळीत झाला असनू, र्ोजन परुवठ्याच्या नववन ई-ननववदा प्रशसध्द करण्यात 
आली आहे. सदर ननववदा प्रकक्रया पणूा होईपयांत या परुवठादारास मदुतवाढ 
देण्यात आलेली आहे.  
(४) प्रश्न ्द् र्वत नाही. 

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

िडिली-िािे या गािादरम्यानच्या उल्हास नदीिरील  
 पुलाची दरुिस्त्था ंाल्याबाबत 

  

(१५) * ३८६९३ श्री.र्यांत पाटील : सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) शर्वपरुी पॉवर हाऊस त े शर्वपरुी रेल्वे ्थानकाकि े जाणाऱ्या मागाात 
्ल्हासनदीवर रेल्वे पलु ्र्ारण्यात आला होता परींत ु कालाींतराने या 
रेल्वेमागााचा वापर ्ा्ा पॉवर कीं पनीने बींद केल्याने विवली-वावे या गावातील 
लोकाींची येण्या-जाण्याची सम्या लक्षात घेऊन ्त त कीं पनीने या नदीवर 
असलेल्या रेल्वेलाईनवरून ्वखचााने पादचारी पलु बाींधला होता, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, कजात तालतु यातील विवली त े वावे या गावादरम्यान 
्ल्हासनदीवर असलेल्या ्त त पलुाची पिझि झाल्याने नागरीकाींना नदीतनू 
अथवा लाींबच्या पयाायी र्त्याने प्रवास करावा लागत असल्याने त्याींची 
गरैसोय होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ्त त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले व तद् नसुार सदर पलुाच्या दरुू्तीसाठी कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) शर्वपरुी ननशमाती कें द्राच्या सादहत्य व 
्पकरणाच्या वाहतकुीसाठी शर्वपरुी पॉवर हाऊस त े शर्वपरुी रेल्वे 
्थानकापयांत समुारे १९२० मध्ये बाींधण्यात आलेला रॉली रॅक ्ा्ा पॉवर 
कीं पनीच्या मालकीचा आहे. सदर रॉली रॅक विवली-वावे या गावाजवळील 
्ल्हासनदीवरून जातो. त्याचबरोबर रॉली रॅकच्या बाजूला रॉली रॅकच्या 
देखर्ालीची व्यव्था करण्यासाठी पादचारी पलु ्ल्हासनदीवर बाींधण्यात 
आला होता. 
(२) व (३) सदरचा पादचारी पलु ्ा्ा पॉवर कीं पनीच्या मालकीचा आहे. 
शर्वपरुी पॉवर हाऊस त े शर्वपरुी रेल्वे ्थानकापयांत असलेल्या ्ा्ा पॉवर 
कीं पनीच्या रॉली रॅकचे कामकाज गेल्या २० वषाापासनू बींद आहे. रॉली रॅकच े
कामकाज बींद झाल्यामळेु ्ा्ा पॉवर कीं पनीचा पादचारी पलुाचा वापर करणे 
बींद झाले आहे. सावाजननक बाींधकाम ्पववर्ाग क्र. १ कजात याींनी ददनाींक 
१२/०२/२०१८ च्या परान्वये सदर पलु दरुु्ती करणेबाबत ्ा्ा पॉवर कीं पनीला 
कळववले आहे. 
(४) प्रश्न ्द् र्वत नाही. 

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

िोल्हापूर जर्ल््यात अनुशषे भरतीमध्ये मुिबधीर व्यक्तीांची  
ननयुक्ती िरण् याबाबत 

  

(१६) * ३७७९१ श्री.सतरे् ऊफच  बांटी पाटील, श्री.सांर्य दत्त, श्री.शरद 
रणवपसे : सन्माननीय सामाजर्ि न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) कोल्हापरू न्जल्हयातील एकाही अनशुषे र्रतीमध्ये मकुबधीराींना ्थान 
देण्यात आले नसल्याने अपींग व्यत ती (समानसींधी) सहर्ाग व हत काच े
सींरक्षण अचधननयम १९९५ ननयमाची अींमलबजावणी करण्याबाबत मकु-बधीर 
असोशशएशन, कोल्हापरू याींनी न्जल्हाचधकारी याींना अनेकदा ननवेदन ददले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ्त त ननवेदनानसुार शासनाने कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.रार्िुमार बडोले : (१) व (२) मकुबधीर व्यत तीींचा शासकीय सेवेतील 
अनशुषे र्रणे तसेच त्याींच्या ववववध मागण्याींबाबत मकु-बधीर असोशसएशन, 
कोल्हापरू या सींघ्नेमा ा त ददनाींक ०८/०१/२०१८ रोजी तसेच त्यापवुी देखील 
न्जल्हाचधकारी, कोल्हापरू याींना ननवेदन देण्यात आलेले आहेत. 
 ्त त ननवेदनात करण्यात आलेल्या मागणीच्या अनषुींगाने न्जल्हा 
पररषद, सी.पी.आर. रुग्णालय व प्रादेशशक पररवहन कायाालय याींना त्याींच्या 
कायाालयाशी ननगिीत म ुयाबाबत कायावाही करण्याच्या अनषुींगाने 
न्जल्हाचधकारी, कोल्हापरू याींच्याकिून सचूचत करण्यात आले आहे. 
 अपींग कल्याणशी सींबींचधत ववववध मागण्याींच्या अनषुींगाने या पवुी 
शासन ्तरावर वेळोवेळी बठैका आयोन्जत करण्यात आल्या होत्या. या 
बठैकामध्ये ्परोत त सींघ्नेच्या ननवेदनातील मदु्याींबाबत देखील चचाा 
करण्यात आलेली आहे. त्यानसुार सदर बठैकीतील ननदेशाप्रमाणे तात्काळ 
कायावाही करण्याबाबत सवा सींबींचधत ववर्ागाींना सचूचत करण्यात आले आहे. 
(३) प्रश्नच ्द् र्वत नाही. 

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

डोंबबिली औद्योधगि पररसरातील पाणी चोरी रोखण्याबाबत 
  

(१७) * ३८०१९ श्री.र्गन्नाथ सशांदे, अॅड.ननरांर्न डािखरे, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.आनांद ठािूर : सन्माननीय उद्योग मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) िोंत्रबवली औद्योचगक पररसरातील वाढत्या पाणी चोरीबाबत िोंत्रबवली 
वेल ेअर असोशसएशनचे सचचव, राजू नलावि े याींनी ददनाींक १ जानेवारी, 
२०१८ रोजी वा त्यासमुारास सींबींचधत अचधकाऱ्याींकि ेलेखी तक्रार केली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यापवूीही ददनाींक २७ माचा, २०१६ रोजी अश्याच प्रकारची 
तक्रार ददल्यानींतर ववधीमींिळाच्या अथासींकल्पीय अचधवेशन २०१६ मध्ये सदर 
वादहन्याींच्या रक्षणासाठी सरुक्षारक्षक नेमण्याचा ननणाय शासनाने घोवषत केला 
होता, हे ही खरे आहे काय,  
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(३) असल्यास, ्त त ननणायाची शासनाने अींमलबजावणी केली आहे काय, 
तसेच अद्यापही पाणीचोरी होत असल्याने या प्रकरणी सींबींचधताींवर जबाबदारी 
ननन्श्चत करून कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.सभुाष देसाई : (१) हे खरे आहे. 
 श्री.नलावि े याींनी ददनाींक १ जानेवारी, २०१८ रोजीच्या परान्वये 
कल्याण शशळ रोि वरील पाईपलाईनच्या Expansion Joints मधून गळती 
होत असल्याची तक्रार केली होती, त्यानषुींगाने वेळोवळी दरुु्ती करुन गळती 
बींद केलेली आहे व सद्य:न््थतीत त्यातनू कुठल्याही प्रकारची गळती होत 
नाही. 
(२) हे अींशत: खरे आहे. 
 श्री.नलावि े याींनी त्याींच्या ददनाींक २७ माचा, २०१६ च्या परामध्ये 
Expansion Joints मधून होणाऱ्या गळतीबाबत तक्रार ददली होती. 
  अथासींकल्पीय अचधवशेन २०१६ मध्ये ववधानपररषद लक्षवेधी सचूना 
क्रमाींक २५ बाबत मा.मींरी ्द्योग याींनी केलेल्या ननवेदनात का्ई त े
बदलापरू र्त्यावरील पाईपलाईनवर होत असलेल्या अनचधकृत नळ जोिण्या 
न होण्यासाठी सदर जल वादहन्याींसाठी सेत यरुर्ी एजन्सी म्हणून महाराषर 
सेत यरुर्ी कॉपेरेशन याींची ननवि करण्यात आल्याच ेनमदू केले होत.े त्यास 
अनसुरुन महामींिळात े बारवी पाणीपरुवठा योजनेच्या मखु्य जलवादहनीच्या 
सींरक्षणासाठी महाराषर राज्य सरुक्षा बलाचे सरुक्षारक्षक ददनाींक २६/०४/२०१६ 
पासनू नेमण्यात आले आहेत. 
(३) होय.  
  तसेच बारवी पाणीपरुवठा योजनेच्या क्ाई त ेबदलापरू र्त्यावरील 
पाईपलाईनवर माहे माचा, २०१६ त े जानेवारी, २०१८ या कालावधीत एकूण 
८२८ अनचधकृत नळजोिण्या ननषकाशसत करण्यात आल्या. अनचधकृत नळ 
जोिण्या आढळून आल्यास त्या ताबितोब बींद करण्याचे काम प्राधान्याने 
करण्यात येऊन पाणी गळती बींद करण्यात येत.े तसेच सद्य:न््थतीत 
अनचधकृत नळजोिण्या ननषकाशसत करण्यास प्राधान्य देण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न ्द् र्वत नाही. 

----------------- 
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सहिारी सांस्त्थेच्या दफ्तर हस्त्ताांतर िरण्यास ंालेला विलांब 
  

(१८) * ३८३११ श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.आनांद ठािूर, 
अॅड.राहुल नािेिर, श्रीमती विद्या चव्हाण : सन्माननीय सहिार मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) आचरा (ता.मालवण, न्ज.शस ींधदुगुा) येथील श्रीदेव रामेश्वर ववववध 
कायाकारी सहकारी सोसाय्ी शल. या सी्ं थेच्या माजी सचचवाींनी सी्ं थेच े
दफ्तर अनचधकृतररत्या ्वत:किचे ठेवनू ददनाींक २ एवप्रल, २०१५ मध्ये 
ननयतु त केलेल्या नववन सींचालक मींिळाींस कामकाजात सहकाया न करता 
त्याींची अिवणूक करुन कामात व्यत्यय आणत असल्याचे ननदशानास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कजामा ीसाठीच्या पिताळीणीसाठी दफ्तर ्पलब्ध करुन 
देण्यात ववद्यमान सी्ं था चालक असमथा ठरल्याने सी्ं थेचे ४४९ सर्ासद 
छरपती शशवाजी महाराज सन्मान योजना २०१७ च्या लार्ापासनू वींचचत 
रादहले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, आचरा पोलीस ठाण्यात माजी सचचवाींची तक्रार नोंदवनूही 
कारवाईस ववलींब होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, ्त त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तद्नसूार काय कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सभुाष देशमखु : (१) होय. सी्ं थेने अशी तक्रार ददनाींक ०३/०७/२०१६ च्या 
अजाान्वये सहाय्यक ननबींधक, सहकारी सी्ं था, मालवण याींच्या कायाालयास 
केली आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
     छरपती शशवाजी महाराज शतेकरी सन्मान योजना २०१७ या योजनेच्या 
अनषुींगाने सी्ं थेने तयार केलेली ४४९ लार्ार्थयाांपकैी ददनाींक ०८/०२/२०१८ 
पयांत ३८८ लार्ाथींना रुपये ७३.४४ लाख एवढ्या कजामा ी व प्रोत्साहनपर 
रत कमेचा लार् देण्यात आलेला आहे. 
 



27 

(३) व (४) सींबींचधत सी्ं थेन ेददनाींक २४/१०/२०१७ रोजी पोलीस ठाण्यात अजा 
केला होता. पोलीस ठाणे, आचरा येथे सी्ं थचेे माजी सचचव श्री.न्जतेंद्र पाींगे 
याींच्याववरूध्द ददनाींक १४/११/२०१७ रोजी FIR क्र. ००५५ नोंद करुन घेतला 
आहे. पोलीस ठाणे, आचरा याींच्याकिून पढुील कायावाही सरुू आहे. 
(५) प्रश्न ्द् र्वत नाही. 

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

सामाजर्ि न्याय विभागाच्या “अ” शे्रणीतील शाळा ि  
िमचशाळाांना अनुदान देण्याबाबत 

  

(१९) * ३८०४९ प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, 
श्री.समतशे भाांगडडया : सन्माननीय सामाजर्ि न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) शासनाच्या सामान्जक न्याय ववर्ागाच्या अपींग कल्याण 
आयतु तालयाद्वारे “अ” शे्रणीतील १२३ शाळा व कमाशाळाींना शींर्र ्त के 
अनदुान देण्याचा अध् यादेश ददनाींक ८ एवप्रल, २०१५ रोजी वा त्यासमुारास 
ननगाशमत करण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, दोन वषााचा कालावधी होऊनही सदर अध्यादेशाची 
अींमलबजावणी न झाल्याने शाळा व कमाशाळा कमाचारी अद्याप लार्ापासनू 
वींचचत रादहले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ्त त कमाचाऱ्याींना त्याींच्या लार्ापासनू वींचचत ठेवणारे 
अचधकारी व कमाचाऱ्याींववरुध्द शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) असल्यास, ्त त कमाचाऱ्याींना त्याींचे लार् कधीपयांत देण्यात येणार 
आहेत, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
 
 
 



28 

श्री.रार्िुमार बडोले : (१) शासन मान्य खाजगी सी्ं थामा ा त चालववण्यात 
येणाऱ्या “अ” शे्रणीतील १२३ ववनाअनदुान तत्वावरील अपींगाच्या ववशषे 
ननवासी /अननवासी शाळा व कमाशाळाींना अ्ीशती तसेच तपासणीच्या अधीन 
राहून अनदुान देण्यास मींजूरीचा शासन ननणाय ददनाींक ०८/०४/२०१५ रोजी 
ननगाशमत करण्यात आला, हे खरे आहे. 
(२), (३) व (४) ्परोत त शाळा/कमाशाळाींची तपासणी करुन त्यापकैी      
६० सी्ं थाना सींपणूा अनदुान आणण ६० सी्ं थाींना ६ मदहन्यात रु् ी पणूा 
करण्याच्या अ्ीींच्या अधीन राहून ५० ्त के अनदुान देण्यास पार ठरववण्यात 
आले. तसेच सदर १२० सी्ं थाींना पररपोषण आणण जागेर्ाि े प्रनतपतूी अदा 
करण्यास मान्यता देण्याचा शासन ननणाय ददनाींक १८ जानेवारी, २०१८ रोजी 
ननगाशमत करण्यात आला आहे. अनदुानासाठी पार ठरववण्यात आलेल्या 
शाळाींना वेतन व वेतनेतर अनदुान देण्यासाठी पदननशमाती करण्याची कायावाही 
करण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न ्द् र्वत नाही. 

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

अनुसूधचत र्ातीच्या सहिारी सांस्त्थाांना मांरू्र िरण्यात आलेल्या 
अथचसहाय्य योर्नेत गैरव्यिहार ंाल्याबाबत 

  

(२०) * ३७६७२ श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांर्य दत्त, श्री.अशोि ऊफच  भाई 
र्गताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, श्रीमती हुस्त्नबान ूखसलफे, 
डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.सभुाष ंाांबड, श्री.अमरनाथ रार्ूरिर, श्री.हररसस ांग राठोड, 
श्री.र्नादचन चाांदरूिर, श्री.सतरे् ऊफच  बांटी पाटील, श्री.मोहनराि िदम, 
आकिच .अनांत गाडगीळ, प्रा.र्ोगेन्द्र ििाड े: सन्माननीय सामाजर्ि न् याय मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सामान्जक न्याय ववर्ागामा ा त अनसुचूचत जातीच्या सहकारी सी्ं थाींना 
मींजूर करण्यात आलेल्या अथासहाय्य योजनेंतगात ३७२ नोंदणीकृत सी्ं थाींना 
केलेल्या र्ागर्ाींिवल आणण कजा वा्पात कोट्ययवधी रुपयाींचा गरैव्यवहार 
झाल्याचे माहे डिसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान शासनाच्या ननदशानास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले व तद्नसुार कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.रार्िुमार बडोले : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) व (३) दोषी सी्ं थाींवर सहकार ववर्ागामा ा त  ौजदारी/प्रशासककय कारवाई 
सरुू असनू सामान्जक न्याय ववर्ागामा ा त दोषी आढळून आलेल्या         
५ सी्ं थाींवर गनु्हयाची नोंद करण्यात आलेली आहे. 

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

परभणी ि हहांगोली जर्ल््यात मॅहरिोत्तर सशष्ट्यितृ्तीत  
ंालेला गैरव्यिहार 

  

(२१) * ३८२०७ अॅड.र्यदेि गायििाड : सन्माननीय आहदिासी वििास मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) परर्णी व दहींगोली न्जल्हयात कें द्र शासनाच्या मॅरीकोत्तर 
शशषयवतृ्तीमध्ये ८३ महाववद्यालयाींनी रुपये सव्वाचार को्ीचा गरैव्यवहार 
केला असल्याच ेमाहे डिसेंबर, २०१७ च्या शवे्च्या सप्पताहात ननदशानास आल े
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ्त त प्रकरणी शासनामा ा त चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीत काय आढळून आले व तद्नसुार सदर गरैव्यवहारास जबाबदार 
असणाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विष्ट् ण ुसिरा : (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) प्र्ततु प्रकरणी चौकशी करून गरैव्यवहार झालेली रत कम 
ननन्श्चत करण्यासाठी प्रकल्प्तरीय सशमती गठीत करण्यात आली आहे. 
सदर सशमतीने अद्यापपयांत १७ महाववद्यालयाींतील कागदपराींची तपासणी 
करून एकूण रुपये १४.१४ लक्ष इतकी गरैव्यवहाराची रत कम ननन्श्चत केलेली 
असनू त्यापकैी रुपये ८.०५ लक्ष इतकी रत कम वसलू करण्यात आलेली आहे. 
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्वारीत ६६ महाववद्यालयाींकिील कागदपराींची पिताळणी करण्याची कायावाही 
प्रकल्प्तरीय सशमतीकिून करण्यात येत असनू त्यानसुार रत कम ननन्श्चत 
करण्याची कायावाही सरूू आहे. 

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

राज्यातील रेशीम शतेी आणण व्यापार िाढीबाबत 
  

(२२) * ३८०२५ श्री.अमरससांह पांडडत, श्री.धनांर्य मुांड,े श्री.सनतश चव्हाण, 
श्री.विक्रम िाळे, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.र्यिांतराि र्ाधि, श्री.नरेंद्र 
पाटील : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३४९२२ ला हदनाांि १५ डडसेंबर, २०१७ रोर्ी 
हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय िस्त् त्रोद्योग मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) कनाा्क राज्यातील रामनगरम येथील रेशीमकोश बाजारपठेच्या धतीवर 
राज्यात जालना येथे खुली रेशीमकोश ववक्री बाजारपठे ्र्ारणीची कायावाही 
सरुू आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील रेशीम कोश ्त्पादक शतेकऱ्याींची खाजगी 
व्यापाऱ्याींकिून  सवणूक होऊ नये म्हणून आधारर्तू ककींमतीने 
शासन्तरावरून कोष खरेदी सरुु करून इतर राज्याच्या धतीवर प्रती ककलो 
ककमान रुपये ५० प्रोत्साहन अनदुान देण्यात येणार आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, रेशीम ्त्पादक शतेकऱ्याींच्या ग् शतेीप्रमाणेच मनरेगाींतगात 
वयैन्त तक शतेकऱ्याींना लार् देणे आणण रेशीम शतेी आणण व्यापाराच्या 
वाढीसाठी कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.सभुाष देशमखु : (१) होय. राज्यात जालना येथे खुली कोष ववक्री 
बाजारपेठ ्र्ारणीची कायावाही सरुु असनू ददनाींक २३  ेब्रवुारी, २०१८ च्या 
कृवष ववर्ागाच्या शासन ननणायान्वये सींचालक (रेशीम) याींना जालना येथील 
कोष माके् करीता ४.०० को्ी रुपये मींजूर करण्यात आले आहेत.  
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(२) प्र्ततु प्र्ताव शासनाच्या ववचाराधीन असनू जालना कोष खरेदी ववक्री 
बाजारपेठ कायाान्न्वत झाल्यानींतर त्याबाबत ननणाय घेण्यात येणार आहे. 
(३) मनरेगा योजना वयैन्त तक लार्ार्थयाांसाठी आहे. 
 त्याअनषुींगाने महारेशीम अशर्यान-२०१८ राबववण्यात आले असनू 
त्यामध्ये १८७३५ शतेकऱ् याींनी नोंदणी केली आहे. सीिीपी कोषोत्तर प्रककया 
योजनेअींतगात तीन ARM (Automatic Reeling Machine) कें द्र क्षरे 
योजने अींतगात र्ींिारा, जालना व साींगली येथ े मींजूर केले असनू त्याींचे 
्र्ारणीचे काम सरुु आहे. तसेच राज्यात राषरीय कृषी ववकास योजनेअींतगात 
१२ MRM (Multiend Reeling Machine) खाजगी लार्ार्थयाांना ददल े
आहेत. तसेच राज्यात १५ शासकीय ररलीींग यनुन् पकैी ०७ ररलीींग यनुन् 
र्ाितेत्वावर चालववणेस खाजगी व्यत तीींना ददलले े आहे.तसेच जालना व 
सोलापरू येथे बाजारपेठ ्र्ारणी करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न ्द् र्वत नाही. 

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

पालघर जर्ल््यातील आश्रमशाळाांच्या इमारतीांची  
बाांधिामे प्रलांबबत असल्याबाबत 

  

(२३) * ३८९९४ श्री.रवि ांद्र फाटि, श्री.बाळाराम पाटील : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि 
३६३३३ ला हदनाांि २२ डडसेंबर, २०१७ रोर्ी हदलले्या उत्तराच्या सांदभाचत 
सन्माननीय आहदिासी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) पालघर न्जल्हयातील जव्हार प्रकल्पाींतगात अनेक आश्रमशाळा इमारतीची 
बाींधकामे मागील ५ वषाापासनू प्रलींत्रबत असल्याचे माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये 
वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ्परोत त प्रकल्पाींतगात सयुामाळ (ता.मोखािा) व पळसुींिा या 
आश्रमशाळा इमारतीची बाींधकामे अत्यींत चधम्यागतीने सरुु असल्याने सदरहू 
आश्रम शाळेतील ववद्याथी गरुाींच्या गोठयात राहत असल्याचे ननदशानास आले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व त्यानसुार सदर शाळाींची प्रलींत्रबत बाींधकामे पणुा 
होण्याच्यादृष्ीने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे,, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विष्ट् ण ु सिरा : (१) पालघर न्जल्हयातील जव्हार एकान्त्मक आददवासी 
ववकास प्रकल्पाींतगात १३ आश्रमशाळाींच्या बाींधकामास मींजूरी देण्यात आली 
असनू त्यापकैी ६ आश्रमशाळाींचे बाींधकाम पणूा झाले असनू त्या वापरात 
आहेत. ्वाररत ७ इमारतीींच ेबाींधकाम प्रगतीपथावर आहे.  
(२) व (३) जव्हार एकान्त्मक आददवासी ववकास प्रकल्पाींतगात सयुामाळ व 
पळसुींिा या आश्रमशाळाींच्या नवीन इमारत बाींधकामास मींजूरी देण्यात आली 
आहे. त्यापकैी सयुामाळ आश्रमशाळेच्या बाींधकाम ठेकेदाराने मदुतीत काम पणूा 
न केल्याने त्यास कामाची मदुत सींपल्यापासनू प्रनत ददवस रुपये १,०००/- दींि 
आकारण्यात येत आहे. ठेकेदाराने माहे माचा, २०१८ पयांत काम पणूा करण्यात 
येणार असल्याचे कळववले आहे. तसेच पळसुींिा आश्रमशाळेचे इमारतीचे काम 
प्रगतीपथावर असनू त्यापकैी वसनतगहृाचे ्थापत्य काम पणूा झाल ेअसनू  
ववद्यतु परुवठयाची कामे प्रगतीपथावर आहेत. सयुामाळ व पळसुींिा या दोनही 
आश्रमशाळा सद्य:न््थतीत जुन्या इमारतीत सरुु असनू आश्रमशाळेतील जुने 
शिे दरुु्ती करण्यात आली आहे त े ववद्यार्थयाांच्या राहण्यासाठी सनु््थतीत 
आहेत. 
(४) प्रश्न ्द् र्वत नाही. 

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

अपांगत्िाच ेखोटे दाखले सादर िरुन शासिीय ि  
ननमशासिीय सेिेत ननयुक्त्या िेल्याबाबत 

  

(२४) * ३८२५२ श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय सामाजर्ि न् याय मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात अपींगत्वाच े खो्े दाखले देवनू वगा अ त े ि या पदाींवर 
ददव्याींगासाठी (अपींगासाठी) राखीव असलेल्या जागेवर खुल्या प्रवगाातील 
व्यत तीींच्या शासकीय व ननमशासकीय सेवेत ननयतु त्या केल्याच े ननदशानास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, अजा करत ेवेळी ददलेल्या अपींगत्वाच्या दाखल् याची खातरजमा 
शासनाकिून केली जात नसल् यामळेु ्च्च्तररय अचधकारी खो्े प्रमाणपर 
सादर करुन ददव्याींगासाठी (अपींगासाठी) राखीव जागी आपल्या मजीतील 
ककीं वा नात्यातील लोकाींची ननयतु ती करत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, गहृाघर तालकुा अपींग पनुवासन सी्ं थेने न्जल्हा 
शल्यचचककत्सक, िॉ.प्रल्हाद देवकर याींच्याकि े तक्रार केली असनू पदावर 
कायारत असलेल्या ददव्यागाींची  ेर तपासणी करणे, त ावत आढळलले्या 
व्यन्त तींना अपार ठरवणे तसेच वेतन, र्त्त ेव ववशषे आचथाक लार् घेणाऱ्याींना 
नोकरीतनू बित ा  करून त्याींच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी 
केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, ्परोत त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात 
काय आढळून आले व त्यानसुार कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.रार्िुमार बडोले : (१) व (२) हे खरे नाही,   
(३) होय, हे खरे आहे. 
 न्जल्हा शल्यचचकीत्सक, रत्नाचगरी याींना ननवेदन प्राप्पत झाले आहे. 
(४) न्जल्हा शल्यचचकीत्सक, रत्नाचगरी याींच्यामा ा त न्जल्हा शासकीय 
रुग्णालय आणण ्पन्जल्हा तसेच ग्राशमण रुग्णालयामधील सवा शासकीय 
पदावर कायारत असणाऱ्या ददव्याींग कमाचाऱ्याींची फनलाईन प्रणालीद्वारे  ेर 
तपासणी प्रक्रीया चाल ूआहे. 
 अपींग कल्याणशी सींबींचधत ववववध मागण्याींच्या अनषुींगाने 
शासन्तरावर वेळोवेळी बठैका आयोन्जत करण्यात आल्या होत्या. सदर 
बठैकामध्ये शासकीय सेवेत ननयतु त होणाऱ्या तसेच ननयतु त झालेल्या अपींग 
कमाचाऱ्याींच्या अपींगत्व प्रमाणपराच्या तपासणीबाबत देखील चचाा करण्यात 
आली. त्यानसुार बठैकीतील ननदेशाप्रमाणे आवश्यक ती पढुील कायावाही 
करण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्नच ्द् र्वत नाही. 

----------------- 
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अमरािती आहदिासी वििास ि सशक्षण विभागाांतगचत राबविण्यात येत 
असलेल्या प्रसशक्षण सशबबरातील गैरसोईबाबत 

  

(२५) * ३८३५२ श्री.धगरीशचांद्र व्यास : सन्माननीय आहदिासी वििास मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अमरावती आददवासी ववकास व शशक्षण ववर्ागाींतगात आश्रमशाळेतील 
शशक्षक आणण शशक्षकेतर कमाचाऱ् याींसाठी राबववण्यात येत असलेल्या सेवाींतगात 
प्रशशक्षणातील शशत्रबरात ननकृषठ र्ोजन व अनेक सवुवधाींचा अर्ाव असल्याची 
तक्रार आददवासी ववर्ागाकि े केली असल्याच े ददनाींक १० जानेवारी, २०१८ 
रोजी वा त्यासमुारास ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रशशक्षणाच्या व्यव्थापनाचे कीं रा् देण्यात आल्याने 
त्यात गरैव्यवहार झाल्याचे ननदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ्त त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले व त्यानसुार कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.विष्ट् ण ु सिरा : (१) व (२) अध्यक्ष, शशक्षण सींघषा सींघ्ना, अमरावती 
याींचेकिून ददनाींक ०७/११/२०१७ रोजी तक्रार प्राप्पत झाली आहे. त्यानषुींगाने 
अपर आयतु त, आददवासी ववकास, अमरावती याींनी सींचालक, महाराषर 
शकै्षणणक ननयोजन व प्रशशक्षण सी्ं था, औरींगाबाद याींचेकिून खलुासा घेतला 
असनू त्यानसुार सींदशर्ाय प्रशशक्षणातील सवुवधाींचा दजाा समाधानकारक असनू 
प्रशशक्षण व्यव्थापनाच्या कीं रा् देण्यात गरैव्यवहार झालेला नाही. 
(३) प्रश्न ्द् र्वत नाही. 
(४) प्रश्न ्द् र्वत नाही. 

----------------- 
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साांगली येथील समार्िल्याण विभागाला प्राप्त  
ननधी अखधचचत राहहल्याबाबत 

  

(२६) * ३८५८० श्री.मोहनराि िदम, श्री.सांर्य दत्त, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.अशोि ऊफच  भाई र्गताप, श्रीमती हुस्त्नबान ूखसलफे, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.आनांदराि पाटील, आकिच .अनांत गाडगीळ, श्री.अमरनाथ रार्ूरिर : 
सन्माननीय सामाजर्ि न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) साींगली येथील समाजकल्याण ववर्ागाला न्जल्हा ननयोजन ववकास 
आराखियानसुार शमळालेल्या रुपये ५९ को्ीींपकैी चाल ूआचथाक वषाात केवळ 
रुपये १६ को्ी इतकीच रत कम खचा झाल्याचे माहे जानेवारी, २०१७ च्या 
पदहल्या आठवियामध्ये ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अचधकाऱ् याींच्या ननषकाळजीपणामळेु समाजकल्याण ववर्ागाचा 
प्राप्पत ननधी परत जाण्याची शत यता ननमााण झाली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व त्यानसुार कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.रार्िुमार बडोले : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न ्द् र्वत नाही. 
(३) प्रश्न ्द् र्वत नाही. 
(४) प्रश्न ्द् र्वत नाही. 

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

राज्यातील आहदिासी वििास विभागात ंालेल्या गैरव्यिहारातील 
दोषीांिर िारिाई िरण्याबाबत 

  

(२७) * ३८६०१ श्री.र्नादचन चाांदरूिर, श्री.सांर्य दत्त, श्री.शरद रणवपसे : 
ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३५७२३ ला हदनाांि २२ डडसेंबर, २०१७ रोर्ी हदलले्या 
उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय आहदिासी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यात आददवासी ववकास ववर्ागाकिून मेणाच्या ववववध योजनाींमध्ये 
को्यवधी रुपयाींच्या गरैव्यवहारासींदर्ाात कायावाही करणे तसेच र्ववषयातील 
्पाययोजनाींबाबत श्री.करींदीकर याींच्या अध्यक्षतखेाली पणुावेळ सशमती गठीत 
करण्यात आलेल्या एक सद्यीय सशमतीने अहवाल शासनास सादर केला 
आहे काय, 
(२) असल्यास, ्त त अहवालानसुार या प्रकरणातील दोषीींववरुध्द कोणत्या 
्वरुपाची कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विष्ट् ण ुसिरा : (१) त े(३) मा.न्या.गायकवाि याींच्या अध्यक्षतखेाली गदठत 
करण्यात आलेल्या चौकशी सशमतीने शासनास सादर केलेल्या अहवालाची 
छाननी करुन, शासनामा ा त करावयाच्या पढुील कायावाहीसींदर्ाात शासनास 
मागादशान करण्याकरीता श्री.पी.िी. करींदीकर याींच्या अध्यक्षतखेाली ददनाींक 
२९/०९/२०१७ च्या शासन ननणायान्वये पणूावेळ एक सद्यीय सशमती गदठत 
करण्यात आलेली आहे. 
 करींदीकर सशमतीने आपला अहवाल अद्याप शासनास सादर केलेला 
नाही. करींदीकर सशमतीचा अहवाल प्राप्पत झाल्यानींतर याबाबत पढुील 
ननयमोचचत कायावाही करण्यात येईल. 
 

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

लातूर येथील सोयाबीन खरेदी िें द्रािर शतेिऱ्याांची  
फसिणूि ंाल्याबाबत 

  

(२८) * ३८०४७ श्रीमती हुस्त्नबान ूखसलफे, श्री.सांर्य दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊफच  भाई र्गताप, श्री.आनांदराि पाटील, 
श्री.र्नादचन चाांदरूिर, श्री.अमरनाथ रार्ूरिर, श्री.हररसस ांग राठोड, श्री.सभुाष 
ंाांबड, डॉ.सधुीर ताांबे, आकिच .अनांत गाडगीळ, प्रा.र्ोगेन्द्र ििाड,े श्री.सतरे् 
ऊफच  बांटी पाटील, श्री.मोहनराि िदम : सन्माननीय पणन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) लातरू येथील शासनाच्या सोयाबीन खरेदी कें द्रावर गे्रिरकिून नाकारण्यात 
आलेल्या सोयाबीनच्या काही मालापकैी मा.सहकार मींरी याींनी पनु्हा मशीनवर 
मोजणी केली असता तो योग्य असल्याचे माहे डिसेंबर, २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अशाच प्रकारे राज्यातील इतर सोयाबीन कें द्रावर शतेकऱ् याींची 
ठेकेदार कीं पन्याींकिून होणारी  सवणकू थाींबववण्याबाबत शासनाने कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सभुाष देशमखु : (१) होय. 
 लातरू येथ े ददनाींक १२/१०/२०१७ रोजी सोयाबीन खरेदी कें द्र सरुु 
करण्यात आले होत.े श्री.तोिकर रामचींद्र रींगनाथ, रा.बार्लगाींव, न्ज.लातरू या 
शतेकऱ्याींने ददनाींक २५/११/२०१७ रोजी सोयाबीन खरेदी कें द्रावर ववक्रीसाठी 
आणललेे होत.े त्यावेळी त्यामालाची आद्राता १४.५% असल्याने, (ववहीत 
मयाादा १२% पेक्षा जा्त) त्या शतेकऱ्याचा माल न््वकारला नव्हता. तथावप, 
सदर माल कें द्रावरच ठेवण्यात आला होता. लातरू येथील सोयाबीन खरेदी 
कें द्रावर मा.मींरी(पणन) याींनी ददनाींक ०८/१२/२०१७ रोजी र्े् ददली,त्यावेळी 
श्री.तोिकर याींच्या मालाच्या आद्राता तपासली असता, आद्राता १२% आढळून 
आली. त्यानींतर ददनाींक १३/१२/२०१७ रोजी सींबींचधत शतेकऱ्याींकिून        
३२ न्त वी्ं ल सोयाबीन खरेदी करुन, शतेकऱ्याला चेकद्वारे रत कम अदा केललेी 
आहे. 
(२) सोयाबीनची हमीर्ावाने खरेदी “ना ेि” च्यावतीने केल्यामळेु, ना ेिने 
ननन्श्चत केलेल्या Fair Average Quality (FAQ) दजााचा शतेमाल 
असल्याचे शसध्द झाल्यानींतर खरेदी करण्यात आलेला आहे. 
(३) प्रश्न ्द् र्वत नाही. 

----------------- 
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राज्यातील बबयर बार आणण दारु विक्री िें द्राना महापुरुष, गडकिल्ले ि 
महहलाांची नाांिे देण्यास प्रनतबांध िरण्याबाबत 

  

(२९) * ३८४४१ श्री.अशोि ऊफच  भाई र्गताप, श्री.सांर्य दत्त, श्री.शरद 
रणवपसे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३५००८ ला हदनाांि २२ डडसेंबर, २०१७ रोर्ी 
हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय राज् य उत् पादन शलु् ि मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील त्रबयरबार आणण दारु ववक्री कें द्राना महापरुुष, देव-देवता, 
गिककल्ल े व मदहलाींची नावे देण्यास प्रनतबींध करण्यासाठी कायावाही सरुु 
करण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणी अदयापपयांत केलेल्या कायावाहीचे थोित यात ्वरुप 
काय आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) होय, हे खरे आहे. परींत ुत्यामध्ये देव देवता व 
मदहलाींच्या नावाचा समावेश नाही. 
(२) राज्यातील त्रबयर बार आणण दारू ववक्री कें द्राींना महापरुूष व गिककल्ले 
याींची नावे देण्यास प्रनतबींध करण्याबाबतच्या अचधसचूनेचे प्रारूप ववधी व 
न्याय ववर्ागाच्या अशर्प्राय व सहमतीकररता सादर केलेले आहे. 
 त्याच प्रमाणे राज्यातील त्रबयर बार आणण दारू ववक्री कें द्राींना देव 
देवता याींची नाव ेदेण्यास प्रनतबींध करता येतील ककीं वा कसे याबाबत ववधी व 
न्याय ववर्ागाचे अशर्प्राय मागववण्यात आले आहेत. 
(३) प्रश्न ्द् र्वत नाही. 

----------------- 
नाांदेड जर्ल््यातील शतेिऱ्याांना िृषीपांप िीर् र्ोडण्या देण्याबाबत 

  

(३०) * ३८५२० श्री.अमरनाथ रार्ूरिर : सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नाींदेि न्जल्हयातील बामणी  ा्ा, मनाठा-करमोिी ३, चच ींचगव्हाण २ व 
शशवदरा येथील एका शतेकऱ् याने महाववतरण कीं पनीकि े ददनाींक २९ डिसेंबर, 
२०१५ व इतर शतेकऱ् याींनी ददनाींक ११ जुल,ै २०१४ रोजी कृषीपींप वीज 
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जोिणीसाठी रुपये ५ हजार २०० इतकी रत कम र्रुनही अदयाप वीज जोिणी 
देण्यात आली नसल्याचे माहे डिसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास 
आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कृषीपींपाच्या वीज जोिण्या न ददलेल्या शतेकऱ् याींना 
महाववतरणकिून रुपये ५० त े१० हजाराींची वीज देयके देण्यात आली आहेत, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ्परोत त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन शतेकऱ् याींच्या कृषी 
पींपाींना ववदयतु जोिण्या देणे तसेच बेकायदेशीरपणे वीज देयके देणाऱ् या 
अचधकाऱ् याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) सदर शतेकऱ्याींना “महाववतरण आपल्या दारी” 
या योजनेअींतगात केबलद्वारे वीज जोिणी देण्यात आली आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
सदर ग्राहकाींना ्परोत त योजनेतींगात केबलद्वारे वीज जोिणी देण्यात 
आल्यामळेु त्याची देयके देण्यात आली आहेत. 
(३) राज्यात “महाववतरण आपल्या दारी” या योजनेअींतगात केबलद्वारे 
ववद्यतु जोिण्या देण्यात आलेल्या एकूण १२९६५४ कृषीपींपाींना पायार्तू 
सवुवधा ्पलब्ध करुन देणेकररता एकूण रुपये १२५८.६७ को्ीींची योजना 
महाववतरण कीं पनीमा ा त प्र्ताववत असनू त्यामध्ये नाींदेि न्जल्हयातील 
१०३८१ कृषीपींप जोिणीकररता रुपये १००.७८ को्ी इतत या ननधीचा समावशे 
आहे.  
(४) प्रश्न ्द् र्वत नाही. 

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

अिोला जर्ल््यातील शतेिऱ्याांच ेिर्च माफ िरण्याबाबत 
  

(३१) * ३८०६५ श्री.गोवपकिशन बार्ोरीया : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३५७१८ ला 
हदनाांि १५ डडसेंबर, २०१७ रोर्ी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय 
सहिार मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) अकोला न्जल्हयातील कजामा ी योजनेंतगात कजामा ीसाठी पार ठरलेल्या 
शतेकऱ् याींना कजामा ीचा लार् देण्याची प्रककया मागील दोन मदहन्याींपासनू 
सरुु असनूही न्जल्हयातील १ लाख, ९१ हजार, १८७ पार ठरलेल्या 
शतेकऱ् याींपकैी ९० हजार १९१ शतेकऱ्याींच े कजा मा  झाल े नसल्याच े माहे 
जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, ्वाररत शतेकऱ् याींना कजामा ीचा लार् देण्यास ववलींब 
लागण्याची कारणे काय आहेत तसेच पार सवा शतेकऱ् याींना कजामा ी देण्याची 
प्रककया कधीपयात पणूा होणार आहे, 
(३) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.सभुाष देशमखु : (१) नाही. 
(२) छरपती शशवाजी महाराज शतेकरी सन्मान योजनेंतगात ददनाींक 
३१/०१/२०१८ पयांत अकोला न्जल्हयातील पार लार्ार्थयाांच्या ९७,३१८ खात्याींवर 
एकूण रुपये ४०५.८३ को्ी कजामा ी व प्रोत्साहनपर लार्ापो्ी जमा करण्यात 
आले आहेत. ्वारीत पार लार्ाथींना लार् देण्याचे काम यधु्दपातळीवर सरुू 
आहे. 
(३) प्रश्न ्द् र्वत नाही. 

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

मुरबाड (जर्.ठाणे) तालुक्यातील विद्युत पोल आणण  
ताराांच्या दरुुस्त्तीबाबत 

  

(३२) * ३९२८९ श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.हेमांत टिल,े श्री.किरण पािसिर, 
श्री.अननल भोसल,े श्री.र्यिांतराि र्ाधि, अॅड.ननरांर्न डािखरे, श्रीमती विद्या 
चव्हाण, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.र्गन्नाथ सशांदे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि 
३६२०० ला हदनाांि २२ डडसेंबर, २०१७ रोर्ी हदलले्या उत्तराच्या सांदभाचत 
सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मरुबाि (न्ज.ठाणे) तालतु यातील साखरे व इतर अनेक गावातील ववद्यतु 
पोल आणण लोंबकळणाऱ्या ताराींच्या दरुु्तीकि ेमहाववतरणाकिून दलुाक्ष होत 
असल्याचे माहे जानेवारी, २०१८ च्या नतसऱ्या सप्पताहात ननदशानास आल,े हे 
खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, ्त त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीचे 
ननषकषा काय आहेत व तद्नसुार मरुबाि तालतु यातील वाकलेले ववद्यतु पोल 
व लोंबकळणाऱ्या ववद्यतु ताराींची दरुु्ती करण्याबाबत कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) मरुबाि तालतु यातील सरळगाव ह ीतील साखरे 
या गावाची ददनाींक १९/०१/२०१८ रोजीच्या लोकमत वतृ्तपरामध्ये आलेल्या 
बातमीच्या आधारे तथेील कननषठ अशर्यींता व ्पकायाकारी अशर्यींता याींनी 
पाहणी केली असता सदर दठकाणी लघदुाब वादहनीचा पोल वाकलेल्या 
न््थतीत आढळला. 
(२) मरुबाि तालतु यातील जीणा ववद्यतु पोल व वादहनी बदली करण्याच े
अींदाज परक तयार करुन न्जल्हा वावषाक आददवासी ्पयोजना व पींडित 
ददनदयाळ ्पाध्याय ग्राम ज्योती योजनेंतगात प्र्ताववत करण्यात आलेले 
आहे. तसेच सदर कामाींची ननववदा काढून त्याींचे कायाादेश कीं रा्दाराींना 
देण्यात आले आहे. त्यापकैी ददनदयाळ ्पाध्याय ग्राम ज्योती योजनेंतगात  
कायाादेश देण्यात आलेल्या कीं रा्दाराची कामाची प्रगती समाधानकारक 
नसल्याने त्याला महाववतरण कीं पनीकिून कीं रा् र  करण्यासाठीची कारणे 
दाखवा नो्ीस बजावण्यात आली होती. परींत ु सद्य:न््थतीत सदर 
कीं रा्दाराला नेमनू ददलेले काम समाधानकारकररत्या सरुु आहे. 
(३) प्रश्न ्द् र्वत नाही. 

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

मॅरीिोत्तर सशष्ट्यितृ्तीच्या रक्िमेत गैरव्यिहार ंाल्याबाबत 
  

(३३) * ३९५६६ श्री.विक्रम िाळे, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.हेमांत टिल,े श्री.किरण 
पािसिर, श्री.अननल भोसल,े श्री.र्यिांतराि र्ाधि, अॅड.ननरांर्न डािखरे, 
श्रीमती विद्या चव्हाण, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.अमरससांह पांडडत, श्री.सांर्य 
दत्त, श्री.शरद रणवपस,े श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोि ऊफच  भाई र्गताप : 
ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३४९६८ ला हदनाांि १५ डडसेंबर, २०१७ रोर्ी हदलले्या 
उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय सामाजर्ि न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यात सामान्जक न्याय ववर्ागामा ा त मागासवगीय ववद्यार्थयाांना 
देण्यात आलेल्या मॅरीकोत्तर शशषयवतृ्तीच्या रत कमेत झालेल्या 
गरैव्यवहाराच्या चौकशीसींदर्ाात नेमलेल्या पथकाने (एसआय्ी) चौकशी 
अहवाल सादर केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर अहवालाचे ्वरुप काय आहे, त्यानसुार गरैव्यवहाराची 
एकूण रत कम ककती आहे व सींबींचधत दोषीववरुध्द केलले्या कायावाहीचे ्वरुप 
काय आहे,  
(३) असल्यास, ्त त गरैव्यवहार प्रकरणी चौकशी पथकाने (एसआय्ी) 
केलेली चौकशी मान्य नसल्याने अहवालाच्या आधारे पनु्हा ्वतींर चौकशी 
करण्याबाबत घेतलेल्या ननणायानसुार पनु्हा चौकशी केली आहे काय, त्यात 
काय आढळून आले व त्यानसुार सींबींचधताींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.रार्िुमार बडोले : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) ववशषे चौकशी पथकाने मॅरीकोत्तर शशषयवतृ्ती योजनेंतगात गरैव्यवहार 
प्रकरणी चौकशी अहवाल सादर केला असनू, त्यामध्ये दशाववलेली 
गरैव्यवहाराची रत कम रुपये १८२६.८७ को्ी इतकी आहे. सदर अहवालाची 
पिताळणी करण्याची कायावाही आयतु त, समाजकल्याण याींचे्तरावर सरुु 
आहे. 
(३) नाही, ववशषे चौकशी पथकाच्या चौकशी अहवालाची पिताळणी आयतु त, 
समाजकल्याण याींच े ्तरावर सरुु असनू पथकाने दशाववलेल्या 
अननयशमततचे्या रुपये १८२६.८७ को्ी रत कमेपकैी रुपये १०५७.७६ को्ी 
रकमेची अननयशमतता असनु त्यापकैी रुपये ६३१.२१ को्ी रकमचेे समायोजन 
झालेले आहे, रुपये ९५.४७ को्ी इतकी रत कम वसलू करुन कोषागारात 
र्रणा केली आहे आणण ्वाररत रुपये २३१.०८ को्ी रकमेच्या वसलुीची 
कायावाही सरुु आहे. 
(४) प्रश्न ्द् र्वत नाही.  

----------------- 
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सोलापूर जर्ल््यातील िर्चमाफीसाठी पात्र शतेिऱ् याांना  
रक्िम अदा िरण्याबाबत 

  

(३४) * ३९९१४ प्रा.डॉ.तानार्ी सािांत : सन्माननीय सहिार मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सोलापरू न्जल्हयातील शासनाच्या छरपती शशवाजी महाराज शतेकरी 
सन्मान कजामा ीसाठी पार ग्रीन यादीतील शतेकऱ् याींना रत कम अदा न 
केल्याने रुपये २५० को्ी राषरीय व न्जल्हा बँकेत पिून असल्यामळेु त ेपरत 
करण्याच्या सचूना शासनाने ददनाींक १ जानेवारी, २०१८ रोजी वा त्यासमुारास 
ददलेल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कजामा ीसाठी पार शतेकऱ् याींना रत कम अदा न करणाऱ्या 
न्जल्हा व राषरीय बँकाींची शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
ननषपन्न झाले व त्यानसुार सदर बँकावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.सभुाष देशमखु : (१) अींशत: खरे आहे. ग्रीन शल््मधील ज्या खात्याची 
मादहती, बँकेच्या दप्पतराप्रमाणे जुळली नाही अशा काही बँकाींना खातदेाराींच्या 
रत कमा खात्यावर जमा करता येत नसल्याने अशा रत कमा परत 
करण्याबाबत न्व्हिीओ कॉन् रन्समध्ये वेळोवेळी बँकाींना सचूना ददल्या आहेत. 
(२) याबाबतीत वेळोवेळी आढावा घेण्यात येवनू पार शतेकऱ्याींच्या खात्यावर 
बँकाींमा ा त रत कमा जमा करण्यात येत असल्याने चौकशी करण्याचा प्रश्न 
्द् र्वत नाही. 
(३) प्रश्न ्द् र्वत नाही. 

----------------- 
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मुांबई िृषी उत्पन्न बार्ार ससमतीतील पाचही बार्ारपेठाांमध्ये 
सोयीसुविधा उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

  

(३५) * ४००५० श्री.प्रविण दरेिर, श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल सोले, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास : सन्माननीय पणन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) मुींबई कृषी ्त्पन्न बाजार सशमतीतील पाचही बाजारपेठाींमध्ये 
सोयीसवुवधा नसल्याने माथािी नेत् याींनी ददनाींक ४ जानेवारी, २०१८ रोजी वा 
त्यासमुारास प्रशासक, कृषी मलू्य आयोग आणण अनतररत त आयतु त याींच्या 
दालनात माती तसेच र्त्यावर सिलेले ब्ा्े  ेकून सींताप व्यत त केल्याच े
ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असलयास, ्त त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले व त्यानसुार कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सभुाष देशमखु : (१) होय. 
(२) सदर प्रकरणी सींबींचधताची चौकशी बाजार सशमती करीत आहे. चौकशी 
अहवाल प्राप्पत झाल्यानींतर पढुील कायावाही करण्यात येईल. 
(३) प्रश्न ्द् र्वत नाही. 

----------------- 
सातारा जर्ल््यातील िोयना प्रिल्पग्रस्त्त युििाांना  
िीर् महाननसमचती िां पनीमध्ये नोिरी देण्याबाबत 

  

(३६) * ४०१३९ श्री.आनांदराि पाटील : सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) सातारा न्जल्हयातील कोयना प्रकल्पग्र्त यवुकाींना महाननशमाती 
कीं पनीमध्ये नोकरी देण्याबाबत शासनाकिून ववलींब होत असल्याचे माहे 
जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, त्यामळेु येथील बेरोजगार प्रकल्पबाचधत यवुकाींमध्ये असींतोष 
ननमााण झाला असल्याने याबाबत ननणाय घेऊन महाननशमाती कीं पनीत 
प्रकल्पबाचधत यवुकाींना सामावनू घेण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) हे खरे नाही.  
(२) व (३) सातारा न्जल्हयातील कोयना धरणासाठी लागणारी जमीन 
जलसींपदा ववर्ागाने सींपाददत केली आहे. सदर धरणावरील जलववद्यतु 
कें द्राची ्र्ारणी जलसींपदा ववर्ागाने केलेली असनू त े महाननशमाती 
कीं पनीकिून केवळ र्ाितेत्वावर चालववण्यात येत.े त्यामळेु महाननशमाती 
कीं पनीच्या धोरणानसुार सदर प्रकल्पग्र्ताींना महाननशमाती कीं पनीमध्ये 
सामावनू घेता येणार नाही. 

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

डोंगरे, धचखलडोंगरे ि बोळीांर् (ता.िसई, जर्.पालघर) येथील विद्युत 
उपिें द्र बाांधिामात गैरव्यिहार ंाल्याबाबत 

 
  

(३७) * ४०१५६ श्री.सजुर्तससांह ठािूर, श्री.बाळाराम पाटील, श्री.र्यांत पाटील : 
सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िोंगरे, चचखलिोंगरे व बोळीींज (ता.वसई, न्ज.पालघर) येथील सव्वा पाचश े
एकर जागेवर बाींधण्यात येणाऱ्या ८० गहृप्रकल्पासाठी २२/२२ के.व्ही.ए. 
सब््ेशनास मींजूरी शमळाली असताना आदेशात नमदू केल्याप्रमाणे हे 
सब््ेशन ३ मदहन्याींमध्ये पणूा करण्याऐवजी प्रत्यक्षात दसुऱ्या गहृप्रकल्पाच्या 
सब््ेशनमधून वीज परुवठा करून महाववतरणाचे कीं रा्कर व सींबींचधत 
बाींधकाम व्यावसानयक याींनी को्यवधीचा गरैव्यवहार केला असल्याच े माहे 
जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकल्पातील मे.पनुम मेगा िवे्हलपसा व मे.र्मूी आकेि या 
इमारतीच्या कॉमन (शलफ््/वा्र पींप) कनेत शनकररता वीजजोिणीची मींजूरी 
्पववर्ागीय कायाालयास देण्यात आली असताना देखील अनतररत त कायाकारी  
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अशर्यींता, ववरार याींच्याकिून अनचधकृतपणे एकूण १०२८ घरगतुी व 
व्यावसानयक शसींगल  ेज वीज जोिणी देण्यासाठी ४ इनिोअर रान्स ॉमार 
लावण्यात आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच महाववतरणसह ७८ बाींधकाम व्यावसानयकाींचाही यामध्ये समावशे 
असनू सदर जागेवर ववद्यतु ्पकें द्राऐवजी दोन मजली इमारत बाींधून 
बेकायदा बाींधकाम केल्याचे देखील ननदशानास आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, ्परोत त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात 
काय आढळून आले व तद्नसुार दोषी असलेल्याींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) हे खरे नाही. 
(२) ४x६३० केव्हीए रोदहराींना तात्परुत्या ्वरुपात २२ केव्ही वाय के नगर या 
वादहनीवरुन वीज परुवठा देण्यासाठी मखु्य अशर्यींता, महाववतरण कल्याण 
पररमींिळ याींनी त्याींच्या ददनाींक ०५/०८/२०१६ परान्वये मजूींरी ददली आहे.    
मे.पनूम मेगा िवे्हलपसा व मे.र्मूी आकेि या इमारतीच्या कॉमन (शलफ््/ 
वॉ्र पींप) कनेत शन ववर्ागीय कायाालयातनू मींजूर करण्यात आले आहे व 
रोदहराींवरील वीज ग्राहकाींना वीज मागणीप्रमाणे वीज कनेत शन देण्यात आलेले 
आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
     चचखलिोंगरे व बोळीींज या दठकाणी ्भ्या होत असलेल्या 
गहृप्रकल्पासाठी ववद्यतु जोिणी देण्याकररता ्वतींर इनिोअर न््वचचींग ््ेशन 
्र्ारण्याकरीता मखु्य अशर्यींता, महाववतरण कल्याण पररमींिळ याींनी मींजुरी 
ददली असनू त्यानसुार त्यादठकाणी इनिोअर न््वचचींग ््ेशनच्या कीं रोल 
यनुन्ची ्र्ारणीची कामे पणूा झालेली आहेत. सदर न््वचचींग इनिोअर 
असल्याकारणाने त्यादठकाणी र्शूमगत ्च्चदाब केबल, कीं रोल पॅनल व इतर 
ववद्यतु ्पकरणे याींच्या एकत्ररकरणासाठी व ननयींरणासाठी इमारत बाींधण्यात 
आलेली आहे. सदर इमारत ही २२/२२ के.व्ही. इनिोअर न््वचचींग 
््ेशनसाठीची कीं रोल रुम असनू त्याचा वापर इतर कोणत्याही कारणासाठी 
करण्यात आलेला नाही. 
(४) व (५) प्रश्न ्द् र्वत नाही. 

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



47 

राज्यातील मराठा तरुणाांना बबनव्यार्ी िर्च उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 
  

(३८) * ४०२०७ श्रीमती जस्त्मता िाघ, श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल सोले, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास : सन्माननीय सहिार मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) राज्यातील मराठा समाजाच्या बेरोजगाराींसाठी अण्णासाहेब पा्ील आचथाक 
ववकास महामींिळाच्या माध्यमातनु राषरीयकृत व नागरी सहकारी बँकाींमा ा त 
रुपये २ हजार को्ीचे त्रबनव्याजी कजा ्पलब्ध करून देणार असल्याची 
मादहती मा.सहकार मींरी याींनी माहे जानेवारी, २०१८ च्या पदहल्या सप्पताहात 
ददली असल्याचे ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, प्रनत लार्ाथी रुपये १० त े५० लाख त्रबनव्याजी कजा देण्यात 
येणार असनू त्यासाठी शासनाने काही अ्ी व ननयम लाग ूकेले आहेत, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर कजा देण्याच्या अनषुींगाने शासनाने कोणती ्पाययोजना 
वा कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.सभुाष देसाई : (१) अींशत: खरे आहे. 

अण्णासाहेब पा्ील आचथाक ववकास महामींिळाच्या माध्यमातनू 
मराठा बेरोजगार तरुणाींना राषरीयकृत व नागरी सहकारी बँकाींमा ा त कजा 
्पलब्ध करुन देण्याची घोषणा मा.मींरी (सहकार) याींनी केली आहे. मार 
रत कमेचा ्ल्लेख केलेला नाही.  
(२) व (३) राज्यातील आचथाकदृषट्यया मागास घ्कातील ्द्योजक बन ू
इन्च्छणाऱ्या व तशी क्षमता असणाऱ्या तरुण वगााला आचथाक सहाय्य 
परुववण्याच्या दृष्ीने कौशल्य ववकास व ्द्योजकता ववकास ववर्ागाच्या 
अखत्यारीतील अण्णासाहेब पा्ील आचथाक मागास ववकास महामींिळामा ा त 
वयैन्त तक कजा व्याज परतावा योजना, ग् कजा व्याज परतावा योजना व 
ग् कजा प्रकल्प योजना या ३ योजना राबववण्यास ददनाींक २१/११/२०१७  
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रोजीच्या शासन ननणायान्वये मान्यता देण्यात आललेी आहे. सदर शासन 
ननणायामध्ये पार लार्ार्थयाांच्या अ्ी व शती ठरवनू देण्यात आलले्या असनू 
त्याप्रमाणे कौशल्य ववकास व ्द्योजकता ववकास ववर्ागामा ा त कायावाही 
सरुु आहे.  
(४) प्रश्न ्द् र्वत नाही. 

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

पाचगणी येथील शॉलम इांजग्लश स्त्िूलमध्ये आहदिासी 
विद्यार्थयाांचा मतृ्यू ंाल्याबाबत 

 
  

(३९) * ४०२२४ श्री.आनांद ठािूर, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.हेमांत टिल,े श्री.किरण 
पािसिर, श्री.अननल भोसल,े श्री.र्यिांतराि र्ाधि, अॅड.ननरांर्न डािखरे, 
श्रीमती विद्या चव्हाण, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.अमरससांह पांडडत, श्री.धनांर्य 
मुांड,े श्री.सनुनल तटिरे : सन्माननीय आहदिासी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील गरजू आददवासी ववद्यार्थयाांना दजेदार शशक्षण शमळावे म्हणून 
आददवासी ववकास प्रकल्पाींतगात पाचगणी येथील शॉलम इींन्ग्लश ्कूलमध्ये 
पाठववलेल्या मणणपरू गींजाि (ता.िहाणू, न्ज.पालघर) येथील राकेश रामा 
र्ावार, वय वष े९ या ववद्यार्थयााचा सींशया्पद मतृ्य ूझाल्याचे माहे जानेवारी, 
२०१८ च्या दसुऱ्या सप्पताहात ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ववद्यार्थयााच्या पालकाींना शाळा प्रशासनाने मलुगा आजारी 
असल्याचे कारण देत मतृदेह त्याींच्या ताब्यात ददला, हे ही खरे आहे काय. 
(३) असल्यास, शाळा व्यव्थापनाच्या हलगजीपणामळेु सदर ववद्यार्थयााचा 
मतृ्य ू झाला असल्याने ्त त प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी मतृ 
ववद्यार्थयााच्या पालकाींनी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, ्परोत त प्रश्न र्ाग १ व २ बाबत शासनाने चौकशी केली 
आहे काय, त्यात काय आढळून आले व चौकशीच्या अनषुींगाने शाळा 
प्रशासनावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे. 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.विष्ट् ण ुसिरा : (१) हे खरे आहे. 
(२) आजारपणामळेु मतृ्य ूझालेल्या ववद्यार्थयााचा मतृदेह त्याींच्या पालकाींच्या 
ताब्यात देण्यात आला, हे खरे आहे. 
(३) व (४) प्र्ततु प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे. 
  कै.राकेश र्वर यास ददनाींक ०९/०१/२०१८ रोजी ताप आल्याकारणान े
त्यास ग्रामीण रूग्णालय, पाचगणी येथे ्पचार करण्यात आल्यानींतर शाळेवर 
परत सोिण्यात आले होत.े ददनाींक १०/०१/२०१८ रोजी पनु्हा ताप आल्याने 
त्यास खाजगी दवाखान्यात नेऊन ्पचार करण्यात आले. 
  ददनाींक ११/०१/२०१८ रोजी सदर शाळेच्या मे्रन याींना सकाळी 
६.३० वाजता सदर ववद्याथी बेशदु्ध अव्थेत आढळल्याने त्यास प्रथम 
खाजगी रूग्णालयात आणण नींतर ग्रामीण रूग्णालय, वाई येथे नेण्यात आले. 
तथावप, तथेील वदै्यकीय अचधकाऱ्याींनी सदर ववद्यार्थयााचा मतृ्य ू सकाळी 
८.०० त े८.१५ या दरम्यान झाल्याचे घोवषत केले. वदै्यकीय अचधकारी याींनी 
त्याींच्या परान्वये सदर ववद्यार्थयााचा मतृ्य ूCardiogenic shock due to 
cardiac tamponade या कारणामळेु झाला असल्याच ेकळववले आहे. 
  सदर ववद्यार्थयााच्या पो्् मॉ ा्म अहवालाची प्रत न्जल्हा 
शल्यचचकीत्सक, ससनू रूग्णालय, पणेु याींना पाठववण्यात आली असनू सदर 
अहवालाची पनु्हा तपासणी करून याबाबत अशर्प्राय मागववण्यात आलेले 
आहेत. 
(५) प्रश्न ्द् र्वत नाही. 

----------------- 
यितमाळ येथील सहिारी जर्ननांग प्रेससांगची र्ागा  

ननम्या किां मतीत वििल्याबाबत 
  

(४०) * ३७७१७ श्री.हररसस ांग राठोड : सन्माननीय सहिार मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) यवतमाळ येथील सहकारी न्जननींग पे्रशस ींगची ककींमत रुपये २४ को्ी 
इतकी असनू ती अध्याा ककीं मतीत ववकण्याचा ननणाय न्जल्हा मध्यवती 
सहकारी बँकेने घेतला असल्याचे माहे फत ्ोबर-नोव्हेंबर, २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, बँकेतील शललाव- े्ंिर प्रककया छुप्पया मागााने केल्यामळेु केवळ 
तीनच ननववदा प्राप्पत झाल्यामळेु न्जल्हा बँकेचा राजकीय व प्रशासकीय 
कारर्ार सींशया्पद असल्याचे ननदशानास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ्परोत त सवा प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीत काय आढळून आले व त्यानसुार कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.सभुाष देशमखु : (१) नाही. 
(२) नाही. 
(३) या प्रकरणी न्जल्हा ्पननबींधक, सहकारी सी्ं था, यवतमाळ याींनी केलेल्या 
चौकशीचा अहवाल ददनाींक २४/११/२०१७ व ददनाींक १३/१२/२०१७ नसुार 
ववर्ागीय सहननबींधकाींना सादर केला आहे. त्यामध्ये बँकेने न्जननींग सी्ं थेची 
्थावर मालमत्ता वाजवी मलु्याींकनापेक्षा कमी ककींमतीत ववक्री केल्याच े
ननदशानास आले आहे. बँकेने सर ेशी ॲत ् २००२ मधील तरतदूीनसुार 
न्जननींग सी्ं थचेी ्थावर मालमत्ता ववक्रीची कायावाही केली आहे. सर ेशी 
कायद्याींतगात सहकार ववर्ागास कारवाईचे अचधकार नाहीत आणण मालमत्ता 
ववक्री सींबींधात कजादार सी्ं थेला सर ेशी कायद्यातील तरतदूीनसुार योग्य त्या 
प्राचधकरणाकि ेदाद मागण्याचा अचधकार आहे.  
(४) प्रश्न ्द् र्वत नाही. 

----------------- 
राज्यातील “ड” िगाचतील नगरपररषदा ि नगरपांचायतीांना  

आम आदमी विमा योर्ना लागू िरणेबाबत 
  

(४१) * ३८२८७ श्री.ख्िार्ा बेग, श्री.हेमांत टिले, श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल 
नािेिर, श्री.नरेंद्र पाटील : सन्माननीय सामाजर्ि न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील “ि” वगाातील नगरपररषदा व नगरपींचायतीना आम आदमी 
ववमा योजना लाग ूकरण्यात आलेली नाही, हे खरे आहे काय, 
 



51 

(२) असल्यास, सदर ववमा योजना लाग ू न केल्यामळेु नगरपाशलका व 
नगरपररषद क्षरेातील शतेमजूर व र्शूमहीन लोक सदरील ववमा योजनेच्या 
लार्ापासनू वींचचत राहात आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ्त त क्षरेातील शतेमजूर व र्शूमहीन लोक व त्याींच्या 
पाल्याींना सदरील योजनेचा लार् देण्याचदेृष्ीने शासनाने कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे तसेच त्याची प्रत्यक्ष अींमलबजावणी केव्हापासनू 
करण्यात येणार आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.रार्िुमार बडोले : (१), (२) व (३) आम आदमी ववमा ही कें द्र परु्कृत 
योजना आहे. कें द्र शासनाच्या ननदेशानसुार सदर योजनेसाठी “राज्यातील 
ग्रामीण र्ागातील र्शूमहीन कु्ुींबातील १८-५९ वयोग्ातील रोजगार करणारा 
कु्ुींब प्रमखु ककीं वा त्या कु्ुींबातील एक शमळवती व्यत ती असेल” असे ननकष 
आहेत. 
 सदर योजना कें द्र शासनाच्या अखत्यारीतील असल्याने कें द्र 
शासनाकिून सदर योजनेची व्याप्पती वाढववल्यास त्याप्रमाणे कायावाही 
करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न ्द् र्वत नाही. 

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

मुांबई शहर ि उपनगर तसेच समरा भाईंदर पररसरातील िीर् 
ग्राहिाांिडून ननयमबा्यररत्या िसुली िेल्याबाबत 

 

(४२) * ३७६७६ श्री.धनांर्य मुांड,े श्री.र्यिांतराि र्ाधि, श्री.हेमांत टिल,े 
श्री.अमरससांह पांडडत, श्री.सनतश चव्हाण : सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई शहर व ्पनगर तसेच शमरा र्ाईंदर पररसरातील वीज ग्राहकाींकिून 
आर-इन्फ्रा-िी या वीज ववतरण कीं पनीने कोट्ययवधी रुपये ननयमबाहयररत्या 
वसलू केल्याच ेननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, ्परोत त कीं पनीला वीज परुववण्यासाठी जशमनीत ्ाकलेल्या 
केबलचा मोबदला वसलू करण्याची परवानगी महाराषर वीज ननयामक 
आयोगाकिून देण्यात आली परींत ूया कीं पनीने ककती मी्र व ककती ककींमतीची 
केबल जशमनीत ्ाकली याबाबतची कोणतीही मादहती महाराषर वीज ननयामक 
आयोगाकि े्पलब्ध नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ्परोत त आर-इन्फ्रा-िी कीं पनीने केलले्या केबलवरील खचााची 
मादहती महाराषर वीज ननयामक आयोगाकि े नसताना वसलूीची रत कम व 
कालावधी कशाच्या आधारे ठरववण्यात आला तसेच कीं पनीने ननयमबाहयररत्या 
ग्राहकाींकिून वसलु केलेली हजारो को्ीची रत कम शासन वसलू करणार आहे काय, 
(४) असल्यास, ्परोत त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच े
ननषकषा काय आहेत व तद्नसुार कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) व (२) हे खरे नाही. ववद्यतु अचधननयम, २००३ 
नसुार महाराषर वीज ननयामक आयोग वीज ववतरण कीं पन्याकिून प्राप्पत वीज 
दर याचचकेच्या अनषुींगाने वीज दर ननन्श्चत करत.े याचचकेत ववववध कामे 
जसे की केबल ्ाकणे, मी्र बसववणे, नववन ्पकें दे्र ्थावपत करणे 
याकररता होणारा खचा समाववष् असतो. सदर याचचकेवर ग्राहकाींकिून प्राप्पत 
होणाऱ्या सचूना व हरकती तसेच ववद्यतु अचधननयम व ववननयमातील 
तरतदूीचा ववचार करून वीज दर ननन्श्चत करतात व त्यानसुार वीज ववतरण 
कीं पन्या ग्राहकाींकिून ववजेच्या त्रबलाची वसलुी करतात. 
 ररलायन्स इन्फ्रा्रत चरद्वारा महाराषर वीज ननयामक आयोगापढेु 
सादर करण्यात आलेल्या सन २०१६-१७ त ेसन २०१९-२० या वषााकररताच्या 
बहुवषीय वीज दर याचचकेत ४१८६ ककलोमी्र HT केबल, ५९३८ ककलोमी्र 
LT केबल, ११३५३ ककलोमी्र सव्हीस लाईन केबल याचा समावेश केला 
असनू त्याबाबत ववहीत कायापध्दती अवलींबनू महाराषर वीज ननयामक 
आयोगाद्वारे वीज दर ननन्श्चत करताना एकूण रुपये ४८८.२० को्ी इतत या 
रकमेचा केबल व्यवसायापो्ीचा र्ाींिवली खचा अनजु्ञेय ठरववला आहे. 
(३), (४) व (५) प्रश्न ्द् र्वत नाही. 

----------------- 
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 राज्यातील आश्रमशाळा सांस्त्थाच्या इमारतीांना ननयसमत भाड ेदेण्याबाबत 
  

(४३) * ३८८६२ डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.सांर्य दत्त, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि 
ऊफच  भाई र्गताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, श्रीमती 
हुस्त्नबान ू खसलफे, श्री.सभुाष ंाांबड, श्री.र्नादचन चाांदरूिर, श्री.अमरनाथ 
रार्ूरिर, श्री.हररसस ांग राठोड, श्री.विक्रम िाळे, श्री.श्रीिाांत देशपाांड,े 
श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.बाळाराम पाटील : सन्माननीय सामाजर्ि न् याय मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात आश्रमशाळा चालववण्यात येणाऱ्या सी्ं थाच्या इमारतीना 
सावाजननक बाींधकाम ववर्ागाने ठरवनू ददलेल्या रत कमेचे ७५ ्त के र्ाि े
पवूीप्रमाणेच सरुु करण्याची मागणी येथील व्यव्थापनाने सींबींचधत ववर्ागाकि े
केली असल्याचे माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आल े
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सद्य:न््थतीत र्ािचे देण्यात येत नसल्याचे ननदशानास आले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ्परोत त प्रकरणी सदर सी्ं थाना ७५ ्त के र्ाि े ननयशमत 
देण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.रार्िुमार बडोले : (१) नाही. 
 अनसुचूचत जातीच्या आश्रमशाळाींना सावाजननक बाींधकाम ववर्ागाने 
प्रमाणणत केलेल्या र्ाड्याच्या ७५ ्त के इमारत र्ाि ेदेण्यात येत.े 
(२) प्रश्न ्द् र्वत नाही. 
(३) प्रश्न ्द् र्वत नाही. 
(४) प्रश्न ्द् र्वत नाही. 
 

----------------- 
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सामाजर्ि न्याय विभागाच्या िसनतगहृाांमधील भोर्न पुरिठ्याच े 
िाम ननविदा न िाढताच देण्यात आल्याबाबत 

  

(४४) * ३९९०२ श्री.नागोराि गाणार, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.सांर्य दत्त, श्री.अशोि ऊफच  भाई र्गताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती 
हुस्त्नबान ू खसलफे, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सभुाष ंाांबड, श्री.अमरनाथ 
रार्ूरिर, श्री.हररसस ांग राठोड, श्री.र्नादचन चाांदरूिर, डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.सतरे् 
ऊफच  बांटी पाटील, श्री.मोहनराि िदम : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३२४८२ ला 
हदनाांि ३ ऑगस्त्ट, २०१७ रोर्ी हदलले्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय 
सामाजर्ि न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील सामान्जक न्याय ववर्ागामा ा त चालववण्यात येणाऱ् या 
ववद्याथी वसतीगहृाींमधील र्ोजन परुवठ्याचे काम नवीन ननववदा न काढताच 
आधीच्याच परुवठादाराींना देण्यात आल्याचे माहे डिसेंबर, २०१७ च्या दसुऱ् या 
आठवड्यात ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पारदशाकतचे्यादृष्ीने ई-ननववदा प्रकक्रयेवर र्र देण्याच े
शासनाचे धोरण असताना तसेच शासनाच्या ददनाींक २० सप्प े्ंबर, २०१७ 
रोजीच्या पररपरकानसुार परुवठ्याच्या कामाचे ववकें द्रीकरण करून लहान 
तसेच मागासवगीय कीं रा्दाराींनाही कामे देण्याच्या ् ेशाने काढलले्या 
पररपरकास ्थचगती देण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ई-ननववदा न काढता देण्यात आलेल्या कामाींबाबत शासनाने 
चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानषुींगाने कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री.रार्िुमार बडोले : (१) शासकीय वसनतगहृातील ववद्यार्थयाांना र्ोजन 
परुवठा करण्यासींदर्ाात सवा प्रादेशशक ्पायतु त, समाजकल्याण  याींच्यामा ा त 
ई-ननववदा प्रशसध्द करण्यात आलेल्या आहेत. सध्या र्ोजन परुवठा करीत 
असलेल्या परुवठादाराींची मदुत सींपषु्ात आल्याने वसनतगहृातील 
ववद्यार्थयाांच्या र्ोजनाची गरैसोय होऊ नये म्हणून यासींदर्ाातील ई-ननववदा 
अींनतम होईपयांत या परुवठादाराींकिून वसनतगहृासाठी र्ोजन परुवठा सरुू 
ठेवण्यात आलेला आहे. 
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(२) नाही. 
(३) प्रश्न ्द् र्वत नाही. 
(४) प्रश्न ्द् र्वत नाही. 

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

 

नासशि जर्ल्हा मध्यिती सहिारी बँिेिडून ठेिीदाराांची  
अडिणूि होत असल्याबाबत  

(४५) * ३९१३७ श्री.चांद्रिाांत रघिुांशी : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३५२०६ ला 
हदनाांि १५ डडसेंबर, २०१७ रोर्ी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय 
सहिार मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नाशशक न्जल्हा मध्यवती सहकारी बँकेचे आचथाक देवाण-घेवाण व्यवहार 
बींद पिल्याने शतेकरी, शशक्षक व अन्य ठेवीदार सर्ासद ग्राहकाींची 
आचथाकदृष्या मोठ्या प्रमाणात अिवणूक होत असल्याचे ननदशानास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शशक्षकाींची वेतन रत कम तसेच अनेक खातदेार सर्ासदाींच्या 
हजारो को्ी रुपयाींच्या ठेवी व खात्यात शशल्लक रकमा असनूही न्जल्हा 
बँकेचे धनादेश अन्य कोणत्याच बँका ्वीकारत नसनू न्जल्हा बँकेच्या समुारे 
२५० शाखातनु इतर सवाच रोख व्यवहार बींद पिल्याने सर्ासदाींची आचथाक 
गरैसोय होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, बँकेकिून आचथाक अिचणीचे ननवारणाथा पररणामकारक प्रयत्न 
व ्पाय करण्याऐवजी गरैव्यव्थापन, चुकीच े ननणाय व अनाठायी 
कामकाजामळेु बँकेची आचथाक न््थती अचधकच हलाखीची होवनू ग्राहक 
सर्ासदाींना कोणताही ददलासा शमळत नसल्याने शासनाने ह्तक्षेप करावा 
अशी मागणी खातदेाराींकिून केली जात आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, ्परोत त प्रकरणी शासनाकिून कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.सभुाष देशमखु : (१) होय. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
(३) होय. 
(४) महाराषर सहकारी सी्ं था अचधननयम, १९६० च्या कलम ८३ अन्वये 
ननयतु त प्राचधकृत अचधकारी याींनी त्याींच्या अहवालात नाशशक न्जल्हा 
मध्यवती सहकारी बँकेस आचथाक नकुसान झाल्याच े ननषकषा नोंदववले होत.े 
त्यानषुींगाने जबाबदारी ननन्श्चत करण्यासाठी महाराषर सहकारी सी्ं था 
अचधननयम, १९६० चे कलम ८८ अन्वये नाशशक न्जल्हा मध्यवती सहकारी 
बँकेच्या सवा सींचालक व अचधकारी याींची चौकशी सरुू आहे. 
 नाशशक न्जल्हा मध्यवती सहकारी बँकेने जादहरात न देता व 
तरतदुीींचे ्ल्लींघन करुन ननयतु त केलेल्या कमाचाऱ्याींना सेवेतनू काढून 
्ाकण्यासाठी ववर्ागीय सहननबींधक, सहकारी सी्ं था, नाशशक याींनी महाराषर 
सहकारी सी्ं था अचधननयम १९६० चे कलम ७९ अन्वये ननदेश ददले. 
त्याप्रमाणे बँकेने कायावाही सरुु केल्यानींतर काही कमाचाऱ्याींनी मा.कामगार 
न्यायालय, नाशशक येथे दावे दाखल केले. सदर दाव्याींमध्ये मा.कामगार 
न्यायालयाने ददनाींक ११/०८/२०१६ रोजी जैस ेथ े पररन््थती ठेवण्याचे आदेश 
ददल्याने सदर कमाचाऱ्याींना कमी करण्यात आलेले नाही. सदर ्थचगती 
्ठववण्यासाठी कायावाही करणेबाबत बँकेस ददनाींक ०६/११/२०१७ रोजी ननदेश 
ददले आहेत. 
  नाबािाच्या सन २०१५-१६ या आचथाक वषााच्या ननरीक्षण अहवालाच्या 
अनषुींगाने बँकेने आक्षेपाींची पतूाता केली नाही. सबब बँकेच े सींचालक मींिळ 
बरखा्त करून महाराषर सहकारी सी्ं था अचधननयम, १९६० च ेकलम ११०-A 
(१)(III) अन्वये बँकेवर प्रशासकाची ननयतु ती करणेबाबतच्या प्र्तावास ररझव्हा 
बँकेच्या ददनाींक २७/१२/२०१७ रोजीच्या परानसुार मींजूरी देण्यात आली व 
सहकार आयतु ताींनी ददनाींक २९/१२/२०१७ च्या आदेशान्वये बँकेचे सींचालक 
मींिळ बरखा्त करुन बँकेवर प्रशासकाची ननयतु ती केली आहे. तथावप बँकेने 
प्रशासक ननयतु तीच्या ददनाींक २९/१२/२०१७ च्या आदेशाववरुध्द मा.्च्च 
न्यायालय, मुींबई येथे रर् वप्ीशन (््ॅम्प) नीं. २८०६/ २०१८ दाखल केले आहे.  
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त्यामध्ये मा.न्यायालयाने ददनाींक ०६/०२/२०१८ च्या आदेशान्वये प्रशासक 
ननयतु तीच्या आदेशास ्थचगती ददली आहे. सद्य:न््थतीत सदर बाब 
न्यायप्रववषठ आहे. 
(५) प्रश्न ्द् र्वत नाही. 

----------------- 
मोखाडा (जर्.पालघर) येथील शासिीय िसनतगहृास 

सुविधा पुरविणेबाबत 
  

(४६) * ३८८८९ श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.हेमांत टिल,े श्री.धनांर्य मुांड,े 
श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर, 
श्री.सनुनल तटिरे, श्री.विक्रम िाळे, अॅड.ननरांर्न डािखरे, श्री.ख्िार्ा बेग, 
श्री.रामराि िडिुत े: सन्माननीय आहदिासी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) मोखािा (न्ज.पालघर) येथील जव्हार प्रकल्पाींतगात असलेल्या मलुीींच्या 
शासकीय आददवासी वसनतगहृातील ररत त पदे, कायम्वरुपी इमारत व 
असवुवधाींबाबत मा.आददवासी ववकास मींरी, सचचव, आददवासी ववकास ववर्ाग 
व पोलीस अचधक्षक, पालघर याींच्याकि ेसमथान या सी्ं थेने लखेी पराद्वारे 
ददनाींक १ जानेवारी, २०१८ रोजी वा त्यासमुारास तक्रार केली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, ्परोत त प्रकरणी वसनतगहृाला कायम्वरुपी इमारत व   
सोयी-सवुवधा परुववणे तसेच ररत त पदे र्रण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विष्ट् ण ुसिरा : (१) होय. 
(२) मोखािा, (न्ज.पालघर) येथील मलुीींचे शासकीय वसनतगहृासाठी १ एकर 
जागा ्पलब्ध झाली आहे. 
 नववन इमारत बाींधकामाचे अींदाजपरक तयार करण्याची कायावाही सरुू 
आहे. 
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 चाल ू शकै्षणणक वषाात मोखािा येथील मलुीींच े वसनतगहृात एकूण    
७४ ववद्याथीनीींना प्रवेश ददला असनू प्रवेशशत ववद्याथीनीींना मो त ननवास, 
र्ोजन व इतर शकै्षणणक /मलुर्तू सवुवधा ्पलब्ध करुन ददल्या जात आहे. 
 सदर वसनतगहृासाठी ६ पदे मींजूर असनू ४ पदे र्रललेी आहेत. ररत त 
असलेले कननषठ शलपीक या पदाच्या र्रतीची कायावाही करण्यात येत आहे. 
तसेच वसनतगहृात सध्या ठेकापध्दतीने दैनींददन र्ोजन व्यव्था असल्यामळेु 
मींजूर कामाठी पद आश्रमशाळेकि ेवगा केले आहे. 
(३) प्रश्न ्दर्वत नाही 

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

रायगड जर्ल््यात सिच तालुक्याांना ठक्िर बाप्पा योर्नेचा समान 
ननधी उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

  

(४७) * ३८६६८ श्री.र्यांत पाटील : सन्माननीय आहदिासी वििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रायगि न्जल्हयातील अनसुचूचत जमाती असलेल्या गाव पाियाींचा ववकास 
करण्यासाठी शासनामा ा त राबवल्या जाणाऱ्या ठत कर बाप्पपा योजनेंतगात सन 
२०१७- १८ या वषााकरीता रुपये १ को्ी, २८ लाख, ७६ हजार ननधीची तरतदू 
करण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर योजनेंतगात न्जल्हयातील एकूण २६ योजना मींजूर 
असणे, १५ तालतु याींपकैी केवळ ७ तालतु याींना ठत कर बाप्पपा योजनेंतगात 
ननधीची तरतदू केली असनू त्यापकैी कजात तालतु यात ११ योजनाींना शासनाने 
मींजूरी ददली आहे तर इतर ६ तालतु याींसाठी अत्यल्प ननधी देण्यात आला 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ्परोत त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात 
काय आढळून आले व त्यानसुार अन्य तालतु याींना मींजूर झालेला ववकास 
ननधी शमळणे तसेच सींबींचधत दोषीींवर कारवाई करण्याबाबत कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.विष्ट् ण ुसिरा : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सन २०१७-१८ या चाल ू आचथाक वषाामध्ये ठत कर बाप्प पा योजनेंतगात 
्ीएसपी क्षेरासाठी रुपये ६०.०० लक्ष तर ओ्ीएसपी क्षेरासाठी          
रुपये ७०.०० लक्ष इतका ननधी प्राप्पत आहे. रायगि न्जल्हयामध्ये ्ीएसपी 
क्षेरात केवळ कजात तालतु यातील काही गावे असल्याने सदर ननधी पणुात: 
त्या गावाींसाठी वापरण्यात येतो. तर ओ्ीएसपी क्षेरात रायगि न्जल्हयातील 
्वाररत १४ तालकेु व कजात तालतु यातील काही गावाींचा समावेश आहे. 
त्यामळेु ओ्ीएसपी क्षेरासाठी प्राप्पत झालेल्या ननधीपकैी कजात तालतु यातील 
५ कामाींसाठी रुपये १२.८३ लक्ष व इतर ६ तालतु यातील १३ कामाींसाठी   
रुपये ३६.१७ लक्ष इतका ननधी मींजूर केलेला आहे. 
(३) ओ्ीएसपी क्षेरासाठी ्पलब्ध केलले्या ननधीपकैी अद्याप          
रुपये २१.०० लक्षचा ननधी शशल्लक असनू त्यामधून इतर तालतु यातील पार 
ठरणाऱ्या कामाींचा ववचार करण्यात येणार आहे. 
(४) प्रश्न ्द् र्वत नाही. 

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

राज्यातील सहिारी सांस्त्थाांच्या लेखापररक्षणात गैरव्यिहार ंाल्याबाबत 
  

(४८) * ३९३३९ श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांत टिले, श्री.नरेंद्र पाटील, 
अॅड.राहुल नािेिर, श्री.र्यिांतराि र्ाधि, अॅड.ननरांर्न डािखरे, डॉ.(श्रीमती) 
नीलम गोऱ्हे, श्री.र्यांत पाटील : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३५७८४ ला हदनाांि 
१५ डडसेंबर, २०१७ रोर्ी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय सहिार 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील एक लाख सात हजार सहकारी सी्ं थाींचे लेखापररक्षण झाल े
असनू ४० मोठ्या सी्ं थाींसह अनेक सी्ं थाींमध्ये रुपये ९७ को्ी ४९ हजाराचा 
गरैव्यवहार झाल्याच ेमाहे जानेवारी, २०१८ च्या नतसऱ्या सप्पताहात ननदशानास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ्त त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तद्नसुार दोषी आढळलेल्या सहकारी सी्ं थाींचे अध्यक्ष, 
पदाचधकारी, सींचालक व कमाचारी याींचेवर कारवाई होण्याच्यादृष्ीने  ौजदारी 
गनु्हे दाखल करण्यात आल ेआहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.सभुाष देशमखु : (१) अींशत: खरे आहे. प्रत्यक्षात रुपये १०५ को्ी      
१० लाख ५१ हजार इतत या रकमेचा अपहार व गरैव्यवहार झालेला आहे. 
(२) वधैाननक लेखापररक्षकाींकिून  ौजदारी गनु्हे दाखल केलेले असल्याने 
तसेच त्यापढुील कायावाही मा.न्यायालयाच्या ्तरावरुन होत असल्याने, सदर 
प्रकरणी शासकीय चौकशीची आवश्यकता नाही. 
(३) लाग ूनाही. 

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

राज् यातील अनुदाननत आश्रम शाळाांमधील प्रलांबबत समस्त् याबाबत 
  

(४९) * ३९०५६ प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार, श्री.धगरीशचांद्र व्यास : 
सन्माननीय आहदिासी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज् यातील अनदुाननत आश्रम शाळाींमधील शशक्षक/कमाचाऱ् याींच् या प्रलींत्रबत 
सम् या ननकाली काढण् याबाबतचे ननवेदन लोकप्रनतननधीींनी मा.आददवासी 
ववकास मींरी याींना माहे डिसेंबर, २०१७ मध् ये वा त् यादरम्यान ददले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, ्त त ननवेदनातील १९ मागण् याींवर शासनाने कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विष्ट् ण ुसिरा : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) मा.आमदार, श्री.नागो गाणार याींनी त्याींचे ददनाींक १६/१२/२०१७ च्या 
परान्वये “अनदुाननत आश्रमशाळेची वेळ बदलणे, काम नाही वेतन नाही 
शासन ननणाय र  करणे, शशक्षकेतर व चतथुाशे्रणी कमाचाऱ् याींना कालबद्ध 
पदोन्नती देणे, शशक्षकाींचे वेतन देयक मींजूर करताींना बायोमेरीक न््लप न 
तपासणे, मदहन्याच्या एक तारखेस कमाचाऱ् याींच े वतेन देणे, कमाचाऱ् याींचे 
वयैन्त तक प्रकरणे तात्काळ ननकाली काढणे, िीसीपीएस कपात बींद करणे, 
महाराषर दशान र्त्ता देणे अनदुाननत आश्रमशाळाींसाठी ्वतींर वेतन 
पिताळणी पथकाची ननशमाती करणे, शशक्षकाींना रारपाळीची सेवा न लावणे, 
्वयींपाकी मदतनीस व प्रयोगशाळा पररचर याींना ददघासटु्टी न देणाऱ् या 



61 

मखु्याध्यापक व सी्ं थाचालकाींवर दींिात्मक कायावाही करणे शालेय शशक्षण 
ववर्ागाची सवा पररपरके जशीच्या तशी लाग ूकरणे, ्च्च माध्यशमक च ेवगा 
जोिल्यास ववद्याथी सी्ं थनेसुार चतथुाशे्रणी कमाचारी मींजूर करणे” अशा 
मागण्या केलेल्या आहेत. कालबद्ध पदोन्नतीचा प्र्ताव ववत्त ववर्ागास 
 ेरसादर करण्यात येत आहे. क्षेत्ररय्तरावरील कायावाही सींबींचधत मागण्याींवर 
्चचत कायावाही करण्याचे ननदेश सींबींचधताींना ददलेले आहेत. अन्य 
मागण्याींसदर्ाात क्षते्ररय यींरणाींचे अशर्प्राय घेवनू ्चचत ननणाय घेण्यात येत 
आहे. 
(३) प्रश्न ्द् र्वत नाही. 

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

तळेगाि दाभाड े(जर्.पुणे) येथे भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आांबेडिर  
याांच ेस्त्मारि उभारण्याबाबत 

  

(५०) * ४०५३५ अॅड.र्यदेि गायििाड, श्री.हेमांत टिले, श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.किरण पािसिर, श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर, 
श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.सनुनल तटिरे, श्री.ख्िार्ा बेग, श्री.र्गन्नाथ सशांदे, 
श्री.रामराि िडिुत े: सन्माननीय सामाजर्ि न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) तळेगाव दार्ाि े (न्ज.पणेु) येथील र्ारतरत्न िॉ.बाबासाहेब आींबेिकर 
याींच्या ननवास्थानाचे र्व्य ्मारकात रुपाींतर करुन तथे ेवाचनालय आणण 
अभ्यासक व सींशोधकाींना ग्रींथालय ्थापन करण्याची मागणी तळेगावाींतील 
िॉ.बाबासाहेब आींबेिकर ्मारक सशमतीने शासनाकि ेकेली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, मा.सामान्जक न्याय मींरी याींनी ददलेल्या र्े् ीच्या वेळी 
प्र्ताववत र्खूींि नगरपाशलकेच्या माध्यमातनू ह्ताींतरीत करुन ्मारकासाठी 
्पलब्ध करुन देण्यात येईल असे आश्वासन देऊन यासाठी आरक्षक्षत केलेल्या 
समुारे २९ गुींठा जागेचे आरक्षण शासनाने र  केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले व त्यानसुार कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.रार्िुमार बडोले : (१), (२), (३) व (४) सामान्जक न्याय व ववशषे सहाय 
ववर्ागाच्या ददनाींक ०९/१०/२०१५ च्या शासन ननणायान्वये र्ारतरत्न 
िॉ.बाबासाहेब आींबेिकर याींच्या १२५ व्या जयींती महोत्सवाननशमत्त ववववध 
्पक्रम हाती घेण्यात आलेले असनू सदर शासन ननणायातील र्ाग-१ नसुार 
अनसुचूचत जाती व नवबौध्द घ्काींसाठी ऐनतहाशसक व साीं्कृनतक दृष्या 
महत्वाच्या ्थळाींचा ववकास करणे या अतींगात िॉ.बाबासाहेब आींबेिकर याींनी 
वा्तव्य केलेल्या बींगल्याची िागिूजी व सशुोशर्करणाच्या कामास       
रुपये ९९.९९ लक्ष रकमेस मान्यता प्रदान करण्यात आलेली आहे. 
 सदर कामाचे अींदाजपरक शासनास प्राप्पत झाले असनू कामास 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करुन सदर ननधी सींबींचधत प्राचधकरणाकि े वगा 
करण्यात येईल. 

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

बीड जर्ल्हा मध्यिती सहिारी बँिेतील गैरव्यिहाराबाबत 
  

(५१) * ४००१५ श्री.अमरससांह पांडडत : सन्माननीय सहिार मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बीि न्जल्हयातील न्जल्हा मध्यवती सहकारी बँक शल.च् या प्रशासकीय 
मींिळाच्या तत्कालीन अध्यक्षाींनी केलेल्या गरैव्यवहाराबाबत मा.सर्ापती, 
महाराषर ववधानपररषद याींच्या अध्यक्षतखेाली ददनाींक २० डिसेंबर, २०१७ रोजी 
बठैकीच ेआयोजन करण्यात आले होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, बँकेच्या प्रशासकीय मींिळाच्या तत्कालीन अध्यक्ष 
याींच्याववरोधातील तक्रारीबाबत सहकार आयतु त, पणेु याींचकेिून तीन 
मदहन्यात ्वतींर चौकशी करण्याचे ननदेश मा.सर्ापती याींनी ददले आहेत, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ्त त प्रकरणी लोकप्रनतननधीींनी प्रधान सचचव, सहकार याींना 
ददनाींक २३ जानेवारी, २०१७ रोजी वा त्यासमुारास ददलेल्या लेखी पराबाबत 
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) असल्यास, प्रश्न र्ाग (१) व (२) बाबत शासनाने कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.सभुाष देशमखु : (१) होय. 
(२), (३) व (४) ददनाींक २० डिसेंबर, २०१७ रोजीच्या बठैकी दरम्यान बीि 
न्जल्हा मध्यवती सहकारी बँक शल. च्या प्रशासकीय मींिळाच्या 
कामकाजाबाबत तत्कालीन अध्यक्षाींची ववर्ागीय चौकशीची कायावाही सरुु 
असल्याचे ननदशानास आणण्यात आले. सद्य:न््थतीत सींबींचधताींची ननवेदने 
आणण सहकार आयतु त याींनी सादर केलेल्या अहवालाचे आधारे दोषारोपपर े
सधुाररत करणे व एकत्ररत ववर्ागीय चौकशी आदेशशत करण्याचे अनषुींगाने 
सामान् य प्रशासन ववर्ागास प्रकरण अशर्प्रायाथा सादर केले आहे. त्याींचे 
अशर्प्रायानसुार पढुील कायावाही लवकरच करण्यात येईल. 
 मा.लोकप्रनतननधीींचे ददनाींक २३ जानेवारी, २०१८ चे पर पढुील 
कायावाहीसाठी सहकार आयतु ताींस पाठववण्यात आले आहे. ददनाींक २० डिसेंबर, 
२०१७ च्या बठैकीच्या इनतवतृ्ताच्या अनषुींगाने पढुील आवश्यक ती कायावाही 
करण्यात येईल.  

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

आहदिासी विभागािडून राबविण्यात येणाऱ्या योर्नाांसाठीचा  
ननधी अखधचचत राहहल्याबाबत 

  

(५२) * ३८९८२ श्री.रवि ांद्र फाटि, श्री.बाळाराम पाटील : सन्माननीय आहदिासी 
वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) आददवासी ववर्ागाकिून राबववण्यात येणाऱ् या योजनाींचा लार् आददवासी 
बाींधवाींपयात पोहचत नसल्याने को्यवधीचा ननधी ववना खचा शासनाकि ेपरत 
जात असल्याचे माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आल,े 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर योजनाींचा लार् थे् आददवासी बाींधवापयात पोहचावा व 
यासाठी ववतरीत करण्यात आलेला ननधी ननयशमत खचा व्हावा याकररता 
आददवासी ववकास ववर्ागाींतगात आयएएस दजााच्या अचधकाऱ् याींची नेमणूक 
करण्यात येणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ्त त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.विष्ट्ण ू सािरा : (१) आददवासी ्पयोजनेंतगात सन २०१७-१८ मध्ये 
अथासींकल्पीत रुपये ९११० को्ी पकैी माहे जानेवारी, २०१८ अखेर        
रुपये ३८७७ को्ी खचा झाला असनू खचााची ्त केवारी ४३% इतकी होती. 
ददनाींक २६  ेब्रवुारी, २०१८ पयात ४७ ्त के खचा झाला असनू माचा, २०१८ 
अखेर ववर्ागास ्पलब्ध करून ददलेला पणुा ननधी खचा करण्याचे ननयोजन 
केलेले आहे. तसेच सन २०१६-१७ मध्ये एकूण ९२.१८% ननधी खचा झालेला 
आहे. 
(२) राज्यातील २९ एकान्त्मक आददवासी प्रकल्प कायाालयापकैी            
११ सींवेदनशील एकान्त्मक आददवासी प्रकल्प कायाालयाींकरीता र्ा.प्र.सेवेतील 
प्रकल्प अचधकाऱ्याची नेमणूक करण्यासाठी तरतदू आहे. सद्य:न््थतीत      
१२ एकान्त्मक आददवासी प्रकल्प कायाालयाींचा कायार्ार र्ा.प्र.से. 
अचधकाऱ्याींकि ेआहे. तसेच ४ पकैी ३ अपर आयतु त, आददवासी ववकास या 
पदावर र्ा.प्र.से. सींवगाातील अचधकारी आहेत. 
(३) आददवासी ्पयोजनेंतगात जा्तीत जा्त खचा होवनू योजनाींचा लार् 
आददवासीींपयांत पोहचण्यासाठी वेळोवेळी न्जल्हाननहाय व ववर्ागननहाय खचााचा 
आढवा घेण्यात आला असनू ्पलब्ध ननधी पणुात: खचा करण्याच्या अनषुींगाने 
ननदेशशत केले आहे. 
(४) प्रश्न ्द् र्वत नाही. 

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

गुहीर (ता.िाडा, जर्.पालघर) येथील आश्रमशाळा इमारतीच्या िामास 
विलांब िरणाऱ्या ठेिेदाराांिर िारिाई िरण्याबाबत 

  

(५३) * ३९००१ श्री.र्नादचन चाांदरूिर, श्री.सांर्य दत्त, श्री.आनांदराि पाटील, 
श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊफच  भाई र्गताप, श्रीमती हुस्त्नबान ू खसलफे, 
श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय आहदिासी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) गहुीर (ता.वािा, न्ज.पालघर) येथील शासकीय पोष् बेशसक 
आश्रमशाळेच्या इमारतीचे बाींधकाम मागील सात वषाापासनू प्रलींत्रबत असनू 
ठेकेदार इमारतीच े बाींधकाम प्रलींत्रबत ठेऊन शासनाकिून वेळोवेळी ननधी 
वाढवनू घेऊन शासककय ननधीचा अपहार करीत आहेत, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर बाींधकाम केव्हापयांत पणूा होणार आहे तसेच या 
बाींधकामाची मळू मींजूर रत कम ककती व आतापयांत ककती रत कम खचा झाली 
आहे, 
(३) असल्यास, ्परोत त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात 
काय आढळून आले व त्यानसुार या कामास ववलींब करणाऱ्या ठेकेदाराींवर 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.विष्ट् ण ुसिरा : (१) व (२) गहुीर (ता.वािा, न्ज.पालघर) येथील शासकीय 
पोष् बेशसक आश्रमशाळेच्या इमारतीचे बाींधकामाची मळू मींजूर रत कम    
रुपये ३,७९,९०,२१७/- इतकी आहे. आतापयांत सदरच्या कामावर         
रुपये ३,२२,३५,७७८/- इतका ननधी खचा झालेला आहे. सदरहू बाींधकाम माहे 
जून, २०१८ पयांत पणूा करण्याचे ननयोजन आहे. 
(३) व (४) सदरहू प्रकरणी दक्षता व गणुननयींरक मींिळ, नवी मुींबई 
याींचेमा ा त कामाची तपासणी करण्यात आलेली आहे.  
  इमारतीच्या बाींधकामाच्या कालावधीत वाळू ्पसा करण्यावर बींदी 
आल्याने वाळू वेळेत ्पलब्ध होत नसल्याने कामास ववलींब झालेला आहे. 

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

रत्नाधगरी औद्योधगि िसाहतीतील अनधधिृत िामाांबाबत 
  

(५४) * ३८०८७ श्रीमती हुस्त्नबान ू खसलफे, श्री.अशोि ऊफच  भाई र्गताप, 
श्री.शरद रणवपस,े श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सांर्य दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर, 
आकिच .अनांत गाडगीळ, डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.र्नादचन चाांदरूिर, श्री.अमरनाथ 
रार्ूरिर : सन्माननीय उद्योग मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रत्नाचगरी औद्योचगक वसाहतीमध्ये अनचधकृत बाींधकामे, व्यापारी 
र्खूींिावर रदहवाशी वापर तसेच र्ींगार ठेवण्यासाठी अनचधकृतपणे जागा 
र्ाियाने देत असल्याचे ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ्परोत त प्रकरणी शशरगाव येथील ग्राम्थाींनी न्जल्हाचधकारी, 
रत्नाचगरी व औद्योचगक महामींिळाकि ेअनेकदा तक्रारी करुन सधु्दा सींबींचधत 
अचधकारी दलुाक्ष करीत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, ्परोत त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सभुाष देसाई : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) शशरगाव येथील ग्राम्थानी अनचधकृत बाींधकामाबाबत तक्रारी केलेल्या 
आहेत. सदर अनचधकृत बाींधकाम ह्ववण्याची कायावाही ननयशमत होत.े 
(३) महामींिळाच्या र्त्याच्या जागेवरील अनचधकृत बाींधकामे/र्खूींिाच्या 
वापरातील बदल व अनचधकृत र्ींगार व्यवसानयक याींना समज व नो्ीसा 
देण्यात आल्या असनू पोलीस बींदोब्त ्पलब्ध झाल्यानींतर अनचधकृत 
बाींधकामे ह्ववणेबाबतची कायावाही करण्यात येईल. याबाबतची इतर 
कायदेशीर कायावाही सरुू आहे. 
(४) प्रश्न ्द् र्वत नाही. 

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

िृष्ट्णूर (ता.नायगाांि, जर्.नाांदेड) पांचताराांकित औद्योधगि  
िसाहतीत पाण्याची गळती होत असल्याबाबत 

  

(५५) * ३८५३० श्री.अमरनाथ रार्ूरिर : सन्माननीय उद्योग मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कृषणूर (ता.नायगाींव, न्ज.नाींदेि) पींचताराींककत औद्योचगक वसाहतीतील 
पाणी वाहून नेणाऱ्या वादहनी दरुु्तीसाठी लाखो रुपये खचा होऊन देखील 
वादहनी वारींवार  ु्ून लाखो ली्र पाणी वाया जात असल्याचे ददनाींक      
५ जानेवारी, २०१८ रोजी वा त्यासमुारास ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, ्त त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानसुार सींबचधत अचधकाऱ् याींवर कोणती कारवाई केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.सभुाष देसाई : (१) हे खरे नाही. 
  नाींदेि त े कृषणूर मखु्य जलवादहनी तसेच कृषणूर औद्योचगक 
क्षेरातील अींतगात जलववतरण व्यव्थेच े देखर्ाल व दरुू्तीच े काम 
कीं रा्दारामा ा त करण्यात येत असनू काही कारणामळेु पाणीगळती झाल्यास 
यधु्द पातळीवर दरुु्तीचे काम करून पाणी गळती थाींबववण्यात येत.े 
  कृषणूर औद्योचगक क्षरेास होणाऱ्या पाणीपरुवठ्यात माहे एवप्रल, 
२०१७ त ेजानेवारी, २०१८ या कालावधीत पाणी गळतीच ेप्रमाण अल्प आहे. 
(२) व (३) प्रश्न ्द् र्वत नाही. 
  

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

पारस येथील (ता.बाळापूर, जर्.अिोला) येथील प्रस्त्तावित  
िीर् प्रिल्प बांद िरण्यात आल्याबाबत 

  

(५६) * ३८०७७ श्री.गोवपकिशन बार्ोरीया : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३५७३६ ला 
हदनाांि २२ डडसेंबर, २०१७ रोर्ी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय 
ऊर्ाच मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पारस औन्षणक (ता.बाळापरू, न्ज.अकोला) येथील प्र्ताववत नवीन 
वव्ताररत वीज प्रकल्प बींद करण्यात आल्याचे माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ्त त ६६० मेगावॅ् च्या प्रकल्पाकररता ८९ शतेकऱ् याींकिून    
११० हेत ्र जमीन अचधग्रदहत करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ्परोत त प्रकल्प बींद करणे तसेच सदर प्रकल्पासाठी 
अचधग्रदहत केलेल्या जशमनीबाबत शासन्तरावर कोणता ननणाय घेण्यात 
आला वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) हे खरे नाही. 
 पारस येथे सध्या २ x २५० मे.व.ॅ क्षमतचेे सींच कायारत आहेत. तसेच 
तथेे कोळश्यावर आधाररत १ x २५० मे.व.ॅ क्षमतचेा औन्षणक वीज ननशमाती 
प्रकल्प प्र्ताववत आहे. परींत ुसदरचा प्रकल्प ततूा ्थचगत ठेवण्यात आलेला 
आहे. 
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(२) व (३) कें द्रीय ऊजाा मींरालयाच्या ददनाींक १३/११/२००९ च्या परानसुार    
१३ व्या योजनेच्या अींतगात नवीन प्रकल्प हे  त त Supercritical 
Technology वर आधाररत राहतील व कें द्रीय ववद्यतु प्रचधकरणाकिून असे 
कळववण्यात आले आहे की, १ x २५० मे.व.ॅ प्रकल्पा ऐवजी १ x ६६० मे.व.ॅ 
चा सपुर कक्र्ीकलचा प्रकल्प ्र्ारण्यात यावा. परींत ुपारस या दठकाणी ६६० 
मे.व.ॅ प्रकल्पासाठी पाण्याची ्पलब्धता नसल्यामळेु सदर प्रकल्प ततूा ्थचगत 
ठेवण्यात आला आहे. तथावप सदर प्रकल्पाच्या पररसरातील शशल्लक 
असलेल्या जागेवर ६० मे.व.ॅ क्षमतचेा सौर ऊजाा प्रकल्प महाननशमाती 
कीं पनीमा ा त ्र्ारण्याचे ननयोजन आहे.  
(४) प्रश्न ्द् र्वत नाही. 

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

मेळघाटातील (जर्.अमरािती) आश्रमशाळाांच्या समस्त्याांबाबत 
  

(५७) * ३७७१८ श्री.हररसस ांग राठोड : सन्माननीय आहदिासी वििास मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मेळघा्ातील (न्ज.अमरावती) आश्रमशाळाींसाठी असलेल्या ्वतींर सींदहतचेे 
शासनाकिून पालन होत नसणे, ववद्यार्थयाांच्या र्ोजन अनदुानात चौप् 
त ावत असणे तसेच इमारत अनदुान, कमाचारी सींख्या व पद मान्यतमेध्ये 
देखील त ावत असल्याच े माहे डिसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ्परोत त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानसुार कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विष्ट् ण ु सिरा : (१) अनदुाननत आश्रमशाळाींना आश्रमशाळा सींदहततेील 
तरतदूीप्रमाणे १०० ्त के वेतन अनदुान, प्रनतववद्याथी प्रनतमाह रुपये ९००/- 
परररक्षण अनदुान, ८ व १२ ्त के आकन््मक अनदुान, सा.बाीं.वव. ने 
प्रमाणणत केलले्या र्ाड्याच्या ७५ ्त के इमारत र्ाि े प्रदान करण्यात येत.े 
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धारणी प्रकल्पात अींतगात अनदुाननत आश्रमशाळाींमध्ये आश्रमशाळा 
सींदहतनेसुार ववदहत केलेली ७२२ पदे मींजूर असनू ६८६ पदे र्रण्यात आली 
आहेत. 
(२) परररक्षण अनदुानात वाढ करण्याचा प्र्ताव शासनाच्या ववचाराधीन 
असनू त्यावर लवकरच ननणाय घेण्यात येणार आहे. तसेच अनदुाननत 
आश्रमशाळाींमधील ररत त पदेही लवकरच र्रण्याची कायावाही करण्यात येत 
आहे.  
(३) प्रश्न ्द् र्वत नाही. 

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

शासिीय अथचसहाय्य योर्नेतून हदलेले धनादेश  
न िटता परत आल्याबाबत 

  

(५८) * ३८२८२ श्री.ख्िार्ा बेग, श्री.हेमांत टिले, श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल 
नािेिर, श्री.नरेंद्र पाटील : सन्माननीय सामाजर्ि न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) यवतमाळ येथील गौतम नगरात राहणाऱ्या ददपक इींगळे याींचा माहे माचा, 
२०१७ मध्ये ववजचेा धत का लागनू मतृ्य ूझाला असनू कें द्र शासनाच्या राषरीय 
सामान्जक अथासहाय्य योजनेतनू त्याींच्या कुीं ्ुींत्रबयास देण्यात आलेला     
रुपये २० हजाराचा धनादेश तसेच इतर कु्ुींत्रबयाींना देण्यात आलेले धनादेश न 
व्ता परत आल्याचे माहे डिसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास 
आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत लार्ार्थयाांना बँकेने दींि आकारला असल्याने धनादेश 
देण्याऐवजी रोख रत कम द्यावी व बनकेकिून आकारण्यात आलेली दींिाची 
रत कम प्रशासनाने र्रावी अशी मागणी पीडित सपना इींगळे याींनी केली आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ्त त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले व त्यानसुार पीडिताींच्या कु्ुींत्रबयाींना आचथाक मदत देणे तसेच 
खात्यात परेुशी रत कम नसतानाही धनादेश ववतरीत करणाऱ्या सींबींचधताींवर 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.रार्िुमार बडोले : (१) श्रीमती सपना ददपक इींगळे व श्रीमती सींचगता 
सरु्ाष ठाकरे याींना देण्यात आललेा धनादेश न व्ता परत आलेले आहेत. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) श्रीमती इींगळे व श्रीमती ठाकरे याींना ददलेला धनादेश बँकेच्या सींगणकीय 
प्रणालीतील चुकीमळेु न व्ता परत आलेले आहेत. परींत ुतहशसल कायाालय, 
यवतमाळ याींच्याकिून सींबींचधताींना देय असलेल्या रत कमेचे वा्प करण्यात 
आलेले आहे. प्र्ततु प्रकरणी चौकशी करण्याकरीता अपर न्जल्हाचधकारी 
याींच्या अध्यक्षतखेाली सशमती नेमण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न ्द् र्वत नाही. 

----------------- 
  
ननिासी आश्रमशाळाांमध्ये सफाई िमचचारी ि सुरक्षारक्षि नेमण्याबाबत 

  

(५९) * ३८८६३ डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.सांर्य दत्त, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि 
ऊफच  भाई र्गताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, श्रीमती 
हुस्त्नबान ू खसलफे, श्री.श्रीिाांत देशपाांड,े श्री.विक्रम िाळे, श्री.दत्तात्रय सािांत, 
श्री.बाळाराम पाटील : सन्माननीय सामाजर्ि न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील सामान्जक न्याय ववर्ागाच्या ननवासी आश्रमशाळेत ्वच्छता 
(सा स ाई) कमाचारी नसल्याचे तसेच रारी सरुक्षारक्षक हे मानधनावर काम 
करण्यास तयार नसल्याच े माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम् यान 
ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ्त त प्रकरणी शासनाने ्वच्छता कमाचारी याींची पदे ननमााण 
करुन त्वरीत र्रणे व पणूा वेतनावर रारी सरुक्षारक्षक नेमण्याची मागणी 
शाळा व्यव्थापनाकिून होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ्परोत त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानसुार कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.रार्िुमार बडोले : (१) व (२) नाही. 
      अनसुचूचत जातीच्या मलुा-मलुीींच्या शासकीय ननवासी शाळा व 
शासकीय वसनतगहृाींच्या सा स ाई तसेच सरुक्षारक्षकाची काम े
बाहय्रोताद्वारे करून घेण्यात येतात. 
(३) प्रश्न ्द् र्वत नाही. 
(४) प्रश्न ्द् र्वत नाही. 

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

िाडा (जर्.पालघर) तालुक्यातील विरे्च्या गैरसोईबाबत 
  

(६०) * ४०११२ श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण पािसिर, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.ख्िार्ा बेग, 
श्री.अशोि ऊफच  भाई र्गताप : सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) वािा (न्ज.पालघर) तालतु यातील आददवासीबहुल गावातील कासघर, 
सोनाळे, तसेु, (कातकरी वािी, िोंगरी पािा) िोंग्त,े ओगदा, चचखले 
(माळीपािा), अवव्घर, मोज, सागमाळ, वप ींगेमान येथील कमी दाबाचा वीज 
परुवठा, मौजे राईपािा त े र्ालतपािा या र्त्यालगतचे तसेच इतर जीणा 
झालेले ववजचेे खाींब, जुना् झालेल्या ववजेच्या तारा, रोदहराींमध्ये झालेला 
त्रबघाि, नवीन शम्रचे पेसे र्रून मी्र ददलेले नसणे तसेच काही दठकाणी 
ववजेच े खाींब ्र्ारण्याकि े होत असलेले दलुाक्ष इत्यादीबाबत लेखी तक्रारी 
गावकऱ् याींनी ददनाींक २७ डिसेंबर, २०१७ रोजी व ददनाींक २५ जानेवारी, २०१८ 
रोजी वा त्यासमुारास मा.मखु्यमींरी, मा.ऊजाा राज्यमींरी व सचचव, ऊजाा तसेच 
कायाकारी अशर्यींता, पालघर ववर्ाग ववदयतु मींिळ याच्याींकि ेकेली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) तसेच, महाववतरणाच्या ववरोधात गावकरी व श्रमजीवी सींघ्नेच्या 
कायाकत्याांनी ददनाींक ११ जानेवारी, २०१८ रोजी वा त्यासमुारास वािा 
महाववतरण कायाालयासमोर दठय्या आींदोलन केले होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ्त त प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय ननषपन्न झाल ेव त्यानषुींगाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) श्रमजीवी सींघ्ना याींनी वािा ्पववर्ागाींतगात 
येणाऱ्या वीज सम्येसींदर्ाात ददनाींक ११/१२/२०१७ रोजी लेखी ननवेदन 
्पकायाकारी अशर्यींता, वािा ्प ववर्ाग, न्ज.पालघर याींना ददलेले होत.े 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) श्रमजीवी सींघ्ना याींनी वािा ्पववर्ागाींतगात येणाऱ्या वीज 
सम्येसींदर्ाात ददनाींक ११/१२/२०१७ रोजी लेखी ननवेदन ्पकायाकारी 
अशर्यींता, वािा ्प ववर्ाग याींना ददलेले असनू त्यात एकूण २२ दठकाणच्या 
सम्याींचा ्ल्लेख केलेला आहे. या सींदर्ाात श्रमजीवी सींघ्नेला सम्याींच्या 
्पाययोजनेबाबत ददनाींक १८/१२/२०१७ रोजी महाववतरण कीं पनीकिून सवव्तर 
्त्तर पाठववण्यात आले आहे.  
(४) प्रश्न ्द् र्वत नाही. 

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

असलबाग (जर्.रायगड) तालुक्यातील आहदिासी  
िाड्या िस्त्त्याांच्या वििासाबाबत 

  

(६१) * ३८६६९ श्री.र्यांत पाटील : सन्माननीय आहदिासी वििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अशलबाग (न्ज.रायगि) तालतु यातील गाव व वािया-व्त्याींवरील 
आददवासी ठाकूर मागास जमात वपढ्यानवपढ्या ्वातींत्र्य पवूा काळापासनू 
कायम्वरूपी िोंगरावर दगूाम र्ागात वा्तव्य करीत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ्वातींत्र्य प्राप्पतीनींतरही सदर तालतु यातील दगुाम र्ागातील 
आददवासी ठाकूर जमातीच्या २० गाव व वाड्या-व्त्याींपयांत र्त्यासारख्या 
पायार्तू सवुवधा व ववद्यतु परुवठा नसल्याने त्या मुख्य र्त्यापासनू ककीं वा 
शाळेपासनू ४ त े ५ कक.मी. अींतरावर असल्याने ग्राम्थ, रूग्ण तसेच 
ववद्यार्थयाांना पायी प्रवास करावा लागतो, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ्त त आददवासी ठाकूर समाजाचा ववकास होण्याच्यादृष्ीने 
सदर गाव, वाड्या-व्त्याींना सोईसवुवधा ्पलब्ध होण्यासाठी शासनाने कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.विष्ट् ण ु सिरा : (१), (२), (३) व (४) रायगि न्जल्हयामध्ये एकूण १५ 
तालकेु असनू त्यापकैी ६ तालकेु आददवासी ्पयोजना क्षेरात समाववषठ 
आहेत. अशलबाग तालकुा आददवासी ्पयोजना क्षरेात येत नसल्याने सदर 
तालतु यामध्ये सामदुहक ्वरुपाची कामे आददवासी ्पयोजना घ्क 
कायाक्रमाींतगात करता येत नाही. दगुाम र्ागातील द्एसपी अींतगात गावाशी 
जोिणाऱ् या र्त्याींब ल न्जल्हा ननयोजन सशमतीमध्ये प्राधान्य देणेकरीता 
सचूना देण्यात आली आहे. 

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

िार्ळी (ता.तलासरी, जर्.पालघर) येथील आहदिासीांना  
िीर् उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

  

(६२) * ३८९८४ श्री.रवि ांद्र फाटि, श्री.बाळाराम पाटील : सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) काजळी (ता.तलासरी, न्ज.पालघर) येथील १३ आददवासी कु्ुींत्रबयाींपयांत 
वीज पोहचली नसल्याच े माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले व तद्नसुार ्परोत त १३ आददवासी कु्ुींत्रबयाींना वीज 
परुववण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) हे खरे आहे. 
(२) सदर १३ आददवासी कु्ुींत्रबयाच्या घराींना वीज परुवठा करण्याच्या कामाचा 
समावेश “ददनदयाळ ्पाध्याय ग्रामज्योती योजना” या योजनेत करण्यात 
आला असनू सदरच ेकाम प्रगतीपथावर आहे. 
(३) प्रश्न ्द् र्वत नाही. 

----------------- 
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बबलोली (जर्.नाांदेड) तालुक्यातील गोदािरी नदीिरील  
उपसा र्लससांचन प्रिल्प प्रलांबबत असल्याबाबत 

  

(६३) * ३८५३५ श्री.अमरनाथ रार्ूरिर, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांर्य दत्त, 
श्री.सभुाष ंाांबड, श्रीमती हुस्त्नबान ूखसलफे : सन्माननीय सहिार मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) त्रबलोली (न्ज.नाींदेि) तालतु यातील गोदावरी नदीवर सन १९८५ साली 
्पसा जलशसींचन प्रकल्प ्र्ा करण्यात आला परींत ूमागील ३२ वषाापासनू हा 
प्रकल्प पणूा होऊ शकला नाही तसेच हा प्रकल्प ्र्ारण्यासाठी घेण्यात आलले े
कजा शतेकऱ् याींच्या सातबाऱ् याींवर वाढल्यामळेु शतेकरी अिचणीत आले 
असल्याचे माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आल,े हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, गोदावरी नदीवर दोन ्पसा शस ींचनमधुन (शलफ््) कुीं िलवािी, 
चनापरू या गावातील ८१० हेत ्र तर पा्ोदा, माष्ी, शळेगाींव आदद गावातील 
६९० हेत ्र शस ींचनक्षेर ओलीताखाली आणण्याचे ननयोजन होते, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल् यास, ्त त कजााची वसलूी कुीं िलवािी कायाकारी सोसाय्ी 
शतेकऱ् याींकिून करणार होत े परींत ू हा प्रकल् प पणुा होऊ न शकल्याने 
शतेकऱ् याींचे कजा वाढत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, ्त त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानषुींगाने ्त त प्रकल्प पणूा होण्यासाठी व 
शतेकऱ् याींच्या सातबाऱ् याींवर वाढलेले कजा कमी करण्यासाठी कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सभुाष देशमखु : (१) व (२) हे खरे आहे. 
(३), (४) व (५) कुीं िलवािी वव.का. सेवा सहकारी सोसाय्ी, ता.त्रबलोली या 
सी्ं थेने नतच्या सर्ासदाींसाठी १) कुीं िलवािी – शळेगाव - चन्नापरू आणण २) 
पा्ोदा-माष्ी या दोन ्पसा जलशसींचन योजनाींची सन १९९४ मध्ये ्र्ारणी  
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केली. सदर दोन्ही योजनाींसाठी नाींदेि न्ज.म.स. बँकेने एकूण रुपये २०५.२८ 
लाख इतके कजा मींजूर केले होत.े तथावप गोदावरी नदीच्या पारात पाण्याचा 
साठा कमी असल्याने सदर योजना कायाान्न्वत होऊ शकल्या नाहीत. 
 दरम्यान ्परोत त ्पसा जलशसींचन सी्ं थाींसाठी वदै्यनाथन पॅकेज 
मधून प्राप्पत रुपये ३,००,९९,०००/- इतकी रत कम कुीं िलवािी वव.का.सेवा 
सहकारी सोसाय्ीने ददनाींक २७/०८/२००९ रोजी नाींदेि न्ज.म.स. बँकेकि ेर्रणा 
केली. 
 सद्य:न््थतीत ददनाींक ३१/०१/२०१८ अखेर या योजनाींच ेरुपये २०५.२८ 
लाख कजा व त्यावरील व्याज रुपये ६३६.७२ लाख असे एकूण रुपये ८४२.०० 
लाख इतकी थकबाकी आहे.  

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

विदभाचतील बांद सुतधगरण्या सुरु िरण्याबाबत 
  

(६४) * ३८१३१ श्री.गोवपकिशन बार्ोरीया, डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे, 
श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल सोले, श्री.धगरीशचांद्र व्यास : ताराांकित प्रश्न 
क्रमाांि २७४४१ ला हदनाांि १४ माचच, २०१७ रोर्ी हदलले्या उत्तराच्या सांदभाचत 
सन्माननीय िस्त् त्रोद्योग मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ववदर्ाातील बींद सतुचगरण्या पनु्हा सरुू करण्याबाबतचा प्र्ताव शासनाच्या 
ववचाराधीन आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, बींद पिलेल्या सतुचगरण्या सक्षम बनवनू कायम्वरूपी सरुू 
व्हाव्यात याकररता धोरण आखण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, बींद सतूचगरण्या पनु्हा सरुू करण्याबाबतच्या प्र्तावामध्ये 
अकोला, बलुढाणा व वाशशम न्जल्हयातील सतुचगरण्याींचा समावेश करण्यात 
आलेला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, प्र्ततू प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे व त्याचे सवासाधारण ्वरूप काय आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.सभुाष देशमखु : (१) व (२) व्रोद्योग धोरण २०१८-२३ बाबत ददनाींक 
१७/०२/२०१८ रोजी शासन ननणाय ननगाशमत करण्यात आला असनू यामध्ये 
सतूचगरणीस एक वेळची ननगामन योजना (One Time Exit Policy) लाग ू
करण्यात आली आहे. 
(३) व (४) अकोला न्जल्हयातील ननळकीं ठ सहकारी सतूचगरणी मयाा, अकोला 
या चगरणीचा आधनुनकीकरणाचा प्र्ताव मा.मींत्ररमींिळाने मान्य करुन 
त्यानषुींगाने राषरीय सहकारी ववकास ननगमास कळववण्यात आले आहे. 
(५) प्रश्न ्द् र्वत नाही. 

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

महाराष्ट्र विधानपररषद 
______________________________________________________ 
मुद्रणपूवा सवा प्रकक्रया महाराषर ववधानमींिळ सचचवालयाच्या सींगणक यींरणेवर करण्यात आली आहे. 

मुद्रण: शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई. 


