
महाराष्ट्र विधानसभा 
पहहले अधधिेशन, २०१८ 
--------------------------------------------- 

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

गरुुिार, हदनाांि २२ माचच, २०१८ / चतै्र १, १९४० ( शिे ) 
  
(१) आहदिासी वििास मांत्री 

 

याांचे प्रभारी विभाग 

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

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

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ४५ 
------------------------------------- 

  
धारणी (जर्.अमरािती) येथील डॉ.बाबासाहेब आांबेडिर मागासिगीय 
मुलाांच्या िसतीगहृातील खाद्यतेल ननिृष्ट्ट दर्ाचचे असल्याबाबत 

  

(१) *  ११५४१४   डॉ.सनुनल देशमखु (अमरािती) :   सन्माननीय सामाजर्ि 
न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) धारणी (जि.अमरावती) येथील डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर मागासवगीय 
मलुाींच्या वसतीगहृातील ररफाईन सोयाबीन खाद्य तलेाचे नमनेु दिनाींक २४ 
नोव्हेंबर, २०१७ रोिी वा त्यासमुारास पररक्षणाकरीता पाठववले असता सिर 
नमनेू अप्रमाणणत घोवित करण्यात आले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, सिर वसतीगहृातील ननकृष् ििााच्या खाद्य तलेामळेु येथील 
ववद्यार्थयाांच्या आरोग्याचा प्रश्न ननमााण झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले व त्यानसुार िोिी परुवठािाराींववरुद्ध शासनाने कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. रार्िुमार बडोल े : (१) व (२) अन्न, औिध प्रशासन ववभागास प्राप्त 
तक्रारीच्या अनिुींगाने वसतीगहृातील अन्न पिाथााची नमनूा तपासणी केली 
असता, खाद्यतलेामध्ये आयोडडनची मात्रा कमी असल्याचे आढळून आल ेआहे. 
(३) प्रािेशशक उपायकु्त, समािकल्याण, अमरावती याींनी दि.०९/०२/२०१८ च्या 
आिेशान्वये सिर परुवठािाराचा ठेका रद्द केलेला आहे.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज्यातील दाररद्रयरेषेखालील अनुसूधचत र्ाती ि निबौद्ध भूममहीन 
िुटुांबाांना दादासाहेब गायििाड सबलीिरण ि स्त्िामभमान  

योर्नेतांगचत ननधी उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 
  

(२) *  १०५२०७   श्रीमती देियानी फराांदे (नामशि मध्य) :   सन्माननीय 
सामाजर्ि न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील िाररद्रयरेिखेालील अनसुचूचत िाती व नवबौद्ध भशूमहीन कु्ुींबाींना 
उत्पन्नाचे साधन म्हणून िमीन खरेिी करण्याकरीता िािासाहेब गायकवाड 
सबलीकरण व स्वाशभमान योिनेस दिनाींक २ िनू, २००४ च्या शासन 
ननणायान्वये प्रशासकीय मान्यता िेण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सिर योिनेतींगात शतेिमीन खरेिीकरीता ५० ्क्के अनिुान व 
५० ्क्के किा या स्वरुपात ननधी उपलब्ध करुन िेण्यात येतो, हेही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, शासनाने सिर योिनेतींगात मागील १० विाापासनू ननधी उपलब्ध 
करुन दिललेा नाही, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, सिर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आल ेव त्यानिुींगाने सिर प्रकरणी ननधी उपलब्ध करुन िेण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. रार्िुमार बडोल े: (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) हे खरे नाही, सन २००४-०५ त े२०१७-१८  या १४ विाात रुपये २७४८३.८१ 
लाख एवढा ननधी उपलब्ध करुन िेण्यात आलेला आहे. 
(४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

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

पुणे जर्ल््यातील पतसांस्त्थाांमध्ये लाखो रुपयाांचा झालेला गैरव्यिहार 
  

(३) *  ११११७०   श्री.विर्य िाळे (मशिार्ीनगर) :   सन्माननीय सहिार 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पणेु जिल््यातील चार पतसींस्थाींमध्ये बोगस ठेवीींबरोबरच बोगस सोनेतारण 
ठेवल्याचे िाखवनू सींबचधताींनी लाखो रुपयाींचा गरैव्यवहार केला असल्याची बाब 
सहकार ववभागाने केलेल्या लेखापररक्षणामध्ये ननिशानास आली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, पतसींस्थाींच्या पिाचधकारी आणण अचधकारी याींनी बनाव् नावाने 
खाती उघडली असनू सिर खात्याींवर किा घेतले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व त्यानिुींगाने सिर गरैव्यवहारामधील चारही पतसींस्थेच्या 
पिाचधकारी व अचधकाऱयाींवर शासनाने कोणती कारवाई केली तसेच सिर रक्कम 
वसलू करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सभुाष देशमखु : (१) व (२) होय. 
(३) पणेु जिल््यातील पतसींस्थाींपकैी ८ पतसींस्थाींमध्ये गरैव्यवहार झाल्याच े
लेखापररक्षण अहवालावरुन ननिशानास आल ेआहे. या पतसींस्थाींमध्ये समुारे ११ 
को्ीींचा गरैव्यवहार झाला असनू त्यापकैी १.६८ को्ी रुपयाींची वसलूी झालेली 
आहे. उपरोक्त पतसींस्थाींपकैी ६ पतसींस्थाींच्या अचधकारी / पिाचधकारी याींचेववरुद्ध 
फौििारी गनु्हे िाखल करण्यात आल ेअसनू ५ पतसींस्थाींची महाराषर सहकारी 
सींस्था अचधननयम, १९६० च ेकलम ८८ अन्वये चौकशी सरुु आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज्यातील िुष्ट्ठरोग वपडडताांना आधारिाडच िाढण्याची  
सक्ती न िरता पयाचयी व्यिस्त्था िरण्याबाबत 

  

(४) *  १०५८६५   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.समीर िुणािार (हहांगणघाट), 
अॅड.आमशष शलेार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.अममत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्री.अतलु 
भातखळिर (िाांहदिली पिूच), श्रीमती मननषा चौधरी (दहहसर), श्री.सांतोष दानिे 
(भोिरदन) :   सन्माननीय सामाजर्ि न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) राज्यातील स्वयींभ ूकुषठरोग वसाहतीतील कुषठरोग वपडडताींच्या हातापायाला 
ववकृती असल्यामळेु व सींवेिना तसेच बो्ाींना रेिा नसल्यामळेु आधारकाडा 
काढण्यास सक्ती न करता पयाायी व्यवस्था करण्याची मागणी स्थाननक 
लोकप्रनतननधीींनी माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्या िरम्यान मा.सामाजिक 
न्यायमींत्री याींचेकड ेननवेिनाद्वारे केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आधारकाडा सक्तीचे केल्यामळेु कुषठरोग वपडडताींना बो्ाींना रेिा 
नसल्यामळेु आधारकाडा काढण्यास अनेक अडचणी ननमााण होत असनू बँकेच्या 
खात्याशी आधारकाडा िोडल ेनसल्यामळेु कुषठरोग वपडडताींचे बँकेमधील खात ेबींि 
करण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, बँकेत खात े नसल्यामळेु कुषठरोग वपडडताींना शासनाकडून 
शमळणाऱ या ववववध योिनाींच्या लाभापासनू वींचचत रहाव ेलागत आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
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(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानसुार 
कुषठरोग वपडडताींना आधारकाडा काढण्याची सक्ती न करता तातडीने पयाायी 
व्यवस्था करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. रार्िुमार बडोल े: (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३), (४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज्यातील आहदिासी आश्रमशाळाांची सीसीटीव्ही  
खरेदीप्रकिया प्रलांिबत असल्याबाबत 

  

(५) *  १०६३१५   प्रा.विरेंद्र र्गताप (धामणगाि रेल्ि)े, अॅड.यशोमती ठािूर 
(नतिसा), श्री.हषचिधचन सपिाळ (बलुढाणा), श्री.रणर्ीत िाांबळे (देिळी), 
श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री), श्रीमती ननमचला गावित (इगतपरूी), श्री.वििास िुां भारे 
(नागपरू मध्य), श्री.बांटी भाांगडडया (धचमरू), श्री.िृष्ट्णा गर्ब े (आरमोरी), 
श्री.समीर िुणािार (हहांगणघाट), श्री.अजर्त पिार (बारामती), श्री.हदलीप 
िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.र्यांत पाटील (इस्त्लामपरू), श्री.शमशिाांत मश ांदे 
(िोरेगाि), श्री.जर्तेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.भास्त्िर र्ाधि (गहुागर), 
श्री.रार्ेश टोप े (घनसािांगी), श्री.र्यदत्त क्षीरसागर (बीड), श्री.सांदीप नाईि 
(ऐरोली), श्री.राहुल र्गताप (श्रीगोंदा), श्री.िभैि वपचड (अिोले), श्री.पाांडुरांग 
बरोरा (शहापरू), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापरू), श्री.सरेुश लाड (िर्चत), श्री.मिरांद 
र्ाधि-पाटील (िाई), श्री.हदपि चव्हाण (फलटण), श्री.हनमुांत डोळस 
(माळमशरस), श्री.राणार्गर्ीतमसांह पाटील (उस्त्मानाबाद), श्रीमती समुन पाटील 
(तासगाि - ििठेमहाांिाळ), श्री.प्रदीप नाईि (किनिट), श्रीमती हदवपिा चव्हाण 
(बागलाण), डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील (एरांडोल) :  सन्माननीय आहदिासी 
वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) आदिवासी ववकास ववभागाच्या अचधनस्थ असलेल्या ५२२ शासकीय 
आश्रमशाळाींमध्ये सीसी्ीव्ही कॅमेरे बसववण्याबाबतचा ननणाय शासनाने घेतला 
आहे मात्र सिर खरेिी ई-ननवविा प्रक्रक्रयेद्वारे न करता गव्हनामें् माके् प्लेस 
(गेम) पो ा्लमधून करण्याचे ननिेश आयकु्ताींनी दिनाींक ५ िानेवारी, २०१८ रोिी 
वा त्यासमुारास दिल्याचे ननिशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर प्रकरणी २२ को्ी रुपयाींचा ननधी प्राप्त झाला असतानाही 
सहा मदहने खरेिी प्रक्रक्रया प्रलींबबत असनू आता आयकु्ताींनी दिलेल्या उक्त 
ननिेशामळेु सीसी्ीव्ही कॅमेरा खरेिीच्या ई ननवविा प्रक्रक्रयेला आणखी ववलींब 
लागणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त ननणाय घेण्याची कारणे काय आहेत तसेच यींिाच्या 
शकै्षणणक सत्रात आश्रमशाळाींना सीसी्ीव्ही कॅमेरे शमळण्याबाबत सिर खरेिी 
प्रक्रकया िलिपणे राबववण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विष्ट् णु सिरा : (१), (२) व (३) राज्यातील आदिवासी आश्रमशाळेतील 
ववद्यार्थयाांच्या सरुक्षेच्या दृजष्न े सींननयींत्रणासाठी सीसी्ीव्हीची आवश्यकता 
असल्याने शासकीय आश्रमशाळा/वसनतगहृाींमध्ये सीसी्ीव्ही यींत्रणा 
बसववण्यासाठी क्षेत्रीय कायाालयास वेळोवेळी सचूना िेण्यात आल्या आहेत. 
त्याअनिुींगाने खरेिीबाबत सीसी्ीव्ही कॅमेरे व यींत्रणा बसववण्यासाठी शासनाच्या 
प्रचशलत धोरणानसुार सिर खरेिी प्रक्रक्रया शासनाच्या गव्हनामें् ई-माके्प्लेस 
(GeM) हया पो ा्लचा वापर करुन राबववण्याबाबत सचूचत करण्याींत आल ेआहे. 
सीसी्ीव्हीद्वारे प्राप्त मादहतीचे सींकलन करुन त्याचे सींगणक प्रणालीद्वारे 
मादहतीचे ववश्लेिण होण्यासाठी सींगणक प्रणालीशी ससुींगत कॅमेऱयाींच े
स्पेशसक्रफकेशन ठरवनू िेण्यात आल ेआहे. त्यानसुार प्रायोचगक तत्वावर एका 
प्रकल्पामध्ये चाचणी घेऊन अन्य दठकाणी राबववण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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िाढोणा (ता.नतिसा, जर्.अमरािती) ि िनिेश्िर मांहदर (ता.मोशी, 
जर्.अमरािती) येथे िीर् पुरिठा िरण्यािरीता ननधी मांरु्र िरण्याबाबत 
  

(६) *  ११५८१७   अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा) :   सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वाढोणा (ता.नतवसा, जि.अमरावती) गावासाठी होत असलेला पाणी परुवठा 
गावापासनू समुारे १.५ क्रक.मी. अींतरावरील डी.पी. वरुन होत असनू वीि खींडीत 
होत असल्यामळेु ननयशमत पाणी परुवठा होत नसल्यामळेु गावठाण क्रफडर वरुन 
उक्त वीि परुवठा होण्याकरीता ननधी मींिूरीबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी 
जिल्हाचधकारी, अमरावती याींना दिनाींक १५ िानेवारी, २०१८ रोिी वा त्या 
समुारास ननवेिन दिले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) तसेच कनकेश्वर मींदिर (ता.मोशी, जि.अमरावती) येथे ववद्यतु लाईन 
नसल्यामळेु नागररकाींना धाशमाक उत्सवाच्या काळात तथे ेरात्री राहण्यास गरैसोय 
होत असल्याने शस ींगलफेि ववद्यतु लाईन करीता रु. ४.६२ लक्ष ननधी उपलब्ध 
करुन िेण्याबाबत दिनाींक ०३ फेब्रवुारी, २०१८ रोिी वा त्या समुारास स्थाननक 
लोकप्रनतननधीींनी जिल्हाचधकारी, अमरावती याींना ननविेन दिल ेआहे, हे खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त ननवेिनाींच्या अनिुींगाने शासनाने चौकशी केली आहे 
काय, त्यानसुार उक्त िोन्ही कामाींसाठी ननधी उपलब्ध करुन िेणेबाबत शासनाने 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) हे खरे आहे. 
     मा.लोकप्रनतननधीींच्या ननविेनाच्या अनिुींगाने वाढोडा (खिुा) येथील पाणी 
परुवठा योिनेची  वीि िोडणी जिल्हा वाविाक योिनेअींतगात मींिूर केली असनू 
प्रशासकीय मान्यता व ननधी उपलब्धतकेररता प्रस्ताव जिल्हा ननयोिन 
सशमतीकड ेपाठववण्यात आला आहे.            
(२) व (३) कनकेश्वर मींदिर (ता.मोशी, जि.अमरावती) येथे नेर वप ींगळाई कृवि 
वादहनीवरुन ३३ के.व्ही. लेहगाव उपकें द्रामधून थ्री फेि ववद्यतु परुवठा करण्यात 
येत आहे. मा. लोकप्रनतननधी याींच्या ननवेिनाच्या अनिुींगाने नागररकाींची धाशमाक 
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उत्सवाच्या काळात गरैसोय ्ाळण्याकररता, नेर गावठाण वादहनीद्वारे ववद्यतु 
परुवठा करण्यासाठी, ताींबत्रक अींिािपत्रक मींिूर करण्यात आलेले आहे. अचधक्षक 
अशभयींता, महाववतरण, अमरावती याींनी जिल्हा ननयोिन सशमती याींना 
प्रशासकीय मान्यता वव नधी उपलब्धतकेररता प्रस्ताव सािर केला असनू 
प्रशासकीय मींिुरी व ननधी प्राप्त होताच कामास सरुुवात करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

मौरे् राईपाडा ते भालतपाडा (जर्.पालघर) रस्त्त्यािरील गांर्लेल्या  
विरे्च्या खाांबाची दरुुस्त्ती िरण्याबाबत 

  

(७) *  ११४२५९   श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), श्री.सरेुश लाड (िर्चत), 
श्री.जर्तेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.िभैि वपचड (अिोल)े :   सन्माननीय 
ऊर्ाच मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मौि ेराईपाडा त ेभालतपाडा (ता.जि.पालघर) येथील आदिवासी पाडयातील 
रस्त्यालगतचे वविचेे खाींब पणूात: गींिून त े वाकलेल े असल्याने कधीही 
िशमनीवर पडून जिवीत व ववत्तहानी होण्याची शक्यता आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नागररकाींच े नकुसान ्ाळण्याच्या दृष्ीन े खाींबाची िरुुस्ती 
तातडीने करण्याची मागणी तथेील नागररकाींनी दिनाींक २७ डडसेंबर, २०१७ व 
दिनाींक २५ िानेवारी, २०१८ रोिी मा.मखु्यमींत्री, मा.ऊिाामींत्री व सचचव, ऊिाा 
ववभाग तसेच कायाकारी अशभयींता, पालघर ववभाग, ववद्यतु मींडळ याींचेकड ेकेली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त ननवेिनाींच्या अनिुींगाने शासनाने  पाहणी केली आहे काय, 
पाहणीचे ननषकिा काय आहेत व तद्नसुार खाींबाींची िरुुस्ती करण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) मौि ेराईपाडा त ेभालतपाडा या भागातील ४ 
लघिुाब वादहनीचे खाींब गींिनू त ेवाकलेल ेअसल्याचे ननिशानास आल ेआहे. 
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(२) मौि ेराईपाडा त ेभालतपाडा (ता.जि.पालघर) येथील आदिवासी पाड्यातील 
रस्त्यालगतचे वीिेच ेखाींब पणूात: गींिून त ेवाकलेल ेआहेत असा तक्रार अिा 
महाववतरणच्या पालघर येथील क्षते्रीय कायाालयात दिनाींक ०९.०२.२०१८ रोिी 
प्राप्त झाला आहे. 
(३) सिर ननवेिनाच्या अनिुींगाने  महाववतरण कीं पनीच्या क्षते्रीय अचधकाऱयाींनी 
केलेल्या पाहणीत सिर दठकाणी ४ लघिुाब वादहनीचे खाींब गींिून त ेवाकलेल े
असल्याच े ननिाशनास आल ेआहे. त्याच्या िरुुस्तीच ेअींिािपत्रक महाववतरण 
कीं पनीने तयार केल ेअसनू सिरचे काम लवकरच पणूा करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

चांद्रपूर जर्ल््यात २७७२ िृषीपांप र्ोडण्या प्रलांिबत असल्याबाबत 
  

(८) *  ११३९७८   श्री.सरेुश धानोरिर (िरोरा) :   सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) चींद्रपरू जिल्हयात सद्य:जस्थतीत समुारे २७७२ कृिीपींप िोडण्या प्रलींबबत 
असल्याचे माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्या िरम्यान ननिशानास आल ेआहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच सवलतीच्या िरात शतेीसाठी वीि िोडणी शमळूनही जिल्हयातील कृिी 
ग्राहकाींकडून वीिबबल भरणा होत नसल्याने याचा आचथाक भार महाववतरणवर 
येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, प्रलींबबत कृविपींप वीि िोडण्या िेण्यासाठी समुारे ३२ को्ी १५ 
लाख रुपयाींची महाववतरणला आवश्यकता आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून 
आल,े त्यानसुार प्रलींबबत कृिीपींप िोडण्या िेण्यासाठी ननधी उपलब्ध 
करण्याबाबत व ग्राहकाींकडून थक्रकत वीि बील वसलु करण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात  येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) हे खरे आहे. 
     चींद्रपरू जिल््यात िानेवारी, २०१८ अखेर ३३२० कृिीपींप वीि िोडण्या 
प्रलींबबत आहेत. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) हे खरे आहे. 
(४) चींद्रपरू जिल््यातील प्रनतक्षा यािीतील शतेकऱयाींना कृिीपींप वीि िोडणी 
िेण्याची कायावाही ववववध योिनेतींगात करण्यात येत आहे  व थकीत वीि बबल 
भरण्याबाबत वसलुी मोदहम महाववतरण कीं पनीमाफा त राबववण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
नाांदेड जर्ल््यातील ननराधार महहला ि पुरुष लाभार्थयाांना हाताच ेठसे 

उमटत नसल्याने शासनाच्या अनुदानापासून िांधचत रहािे लागल्याबाबत 
  

(९) *  ११३५०५   श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर), श्री.विर्य िडटे्टीिार 
(ब्रम्हपरूी), श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी) :   सन्माननीय विशषे सहाय्य मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) नाींिेड जिल््यातील ननराधार मदहला व परुुिाींना अॅजक्सस बँकेच्या एिीं्द्वारे 
ननराधाराच ेमानधन अींगठा (थम्ब) घेऊन ववतरीत केले िात ेपरींत ुबहुताींशी 
वयोवदृ्धाींच्या हाताचे ठस ेउम्त नसल्याने त्याना अनिुानापासनू वींचचत रहाव े
लागत असल्याबाबतची बाब ननिशानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अनेक ननराधार वयोवदृ्धाींच्या हाताचे ठस े उम्त नसल्याने 
बहुताींशी लाथार्थयाांना अनिुान शमळत नसल्याचेही ननिशानास आले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनिुींगाने पवुीप्रमाणेच लाभार्थयाांच् या बँक खात्यात अनुिान िमा करण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येणार आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
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श्री. रार्िुमार बडोल े: (१) अींशत: खरे आहे. 
     नाींिेड जिल्हयातील ववशिे सहाय्य योिनेतील पात्र लाभार्थयाांना 
अनिुानाच ेवा्प ॲजक्सस बँकेव्िारे न करता आय.सी.आय.सी.आय. बँकेकडून 
बायोमॅरीक पध्ितीने करण्यात येत.े  
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रस्ततु प्रकरणी ज्या लाभार्थयाांच्या हाताचे ठस े उम्त नाही, अशा 
लाभार्थयाांचे अनिुानाच े वा्प बँकेमाफा त आधार सींलग्न बँक खात्यात 
करण्याबाबत जिल्हाचधकारी, नाींिेड याींना सचूना िेण्यात आल्या आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज्याच्या निीन िस्त्त्रोद्योग धोरणानुसार इांहटगे्रटेड टेक्सटाईल्स 
पािच साठी ननधीची तरतूद िरण्याबाबत 

  

(१०) *  ११५५१७   िुमारी प्रणणती मश ांदे (सोलापरू शहर मध्य) :  सन्माननीय 
िस्त् त्रोद्योग मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्याचे नवीन वस्त्रोद्योग धोरण २०१८ त े२०२३ िाहीर करण्यास दिनाींक 
६ फेब्रवुारी, २०१८ च्या मींत्रीमींडळाच्या बठैकीमध्ये मान्यता िेण्यात आली आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाच्या नव्या धोरणानसुार औरींगाबाि, िालना, परभणी, 
बीड, नाींिेड, यवतमाळ, वधाा, अमरावती, बलुढाणा आणण िळगाींव या जिल््यात 
महाराषर औद्योचगक ववकास महामींडळाकडून इींद्ग्रे् ेड ्ेक्स्ाईल्स पाका  
स्थापन करण्यात येणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ् ेक्स्ाईल्स पाका साठी ननयोिन आराखडा तयार करण्यात आला 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सिर प्रकरणी ननधीची तरतिू करण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सभुाष देशमखु : (१) व (२) होय. 
(३), (४) व (५) महाराषर राज्याचे नवीन वस्रोद्योग धोरण २०१८-२३ शासन 
ननणाय दि. १५ फेब्रवुारी, २०१८ अन्वये िाहीर करण्यात आल ेआहे. या धोरणा 
अींतगात यवतमाळ, वधाा, अमरावती, बलुढाणा, िळगाव, औरींगाबाि, िालना, 
परभणी, बीड व नाींिेड या जिल््यात महाराषर औद्योचगक ववकास 
महामींडळाकडून (MIDC), इींद्ग्रे्ेड ्ेक्स्ाईल्स हब/पाका  स्थापन करण्याचा 
ननणाय घेण्यात आला आहे. सिर ्ेक्स्ाईल पाका च्या उभारणीचे काम ववववध 
्प्प्यावर सरुू आहे. 

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

धचपी (ता.िेंगुलाच, जर्.मसांधुदगुच) येथील विमानतळ  
सुरु िरण्यास होत असलेला विलांब 

  

(११) *  ११३९८३   श्री.ननतशे राणे (िणििली) :   सन्माननीय उद्योग मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) शासनाने प्रत्येक जिल्हा हवाईमागााने िोडण्याच्या ननणाय घेतल्यानींतर चचपी 
(ता.वेगलुाा, जि.शस ींधिुगूा) येथे आींतरराषरीय ववमानतळ उभारण्याचा ननणाय 
घेण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महाराषर औद्योचगक ववकास महामींडळाच्या वतीने चचपी-परूळे 
या ववमानतळ उभारणीचे काम २८५ हेक््र िशमनीवर तत्कालीन पालकमींत्री, 
शस ींधुिगुा याींच्या हस्त ेसन २०१४ मध्ये सरुु करण्यात आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, माहे डडसेंबर, २०१५ मध्ये आयआरबी कीं पनीमाफा त सिर 
ववमानसेवा माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये वा त्या िरम्यान सरुु करण्यात येणार होती 
तथावप सिरहू ववमानतळावरुन ववमानसेवा सरुु झालेली नसनू सद्य:जस्थतीत या 
ववमानतळावर अनेक काम ेअपणूाावस्थेत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, जिल््याच े पालकमींत्री याींनी माहे िून, २०१८ पासनू या 
ववमानतळावरुन ववमान सरुु होण्याची घोिणा केली असनू, शासनाने याबाबत 
अद्यापपयांत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, तसेच कामाची 
सद्य:जस्थती काय आहे व सिर काम केव्हापयांत पणुा होणे अपेक्षक्षत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सभुाष देसाई : (१) व (२) हे खरे आहे. 
(३) हे अींशत: खरे आहे. 
     सद्यजस्थतीत ववमानतळाची ववकास काम ेसरुु असनू िून, २०१८ पयांत 
सवा काम ेपणूा होणे अपके्षक्षत आहे. 
(४) हे अींशत: खरे आहे. 
     धावपट्टी ्शमानल इमारत, ्ॅक्सी वे, ॲप्रन, िी. एस. ई इमारत 
प्रशासकीय इमारत, फायर स््ेशन व भशूमगत पाणी ् ाकी इ. काम ेपणूा  झालेली 
आहेत. ए.्ी.सी. ्ॉवर, कीं पाऊीं ड  वॉल, ए.सी. प्लाीं् इमारत, ताींबत्रक इमारत, 
ववद्यतु इमारत, व वॉश ्ॉवर इत्यािी काम ेपणुात्वाकड ेअसनू िून २०१८ पयांत 
होणे अपेक्षक्षत आहे. 
(५) करारापत्रानसुार सिर ववमानतळाची काम ेदिनाींक १८/०८/२०१४ पयांत होणे 
अपेक्षक्षत होत.े परींत ुसिर कामास खालील बाबीमळेु ववलींब झाला आहे. 
     i) ववमानतळासाठी आवश्यक असणाऱया ११.१३ हेक््र खािगी िमीन 
शमळणेबाबत सींपािनात झालेला ववलींब. 
     ii) परुळे-पा् रस्त्यावरील पलू कमकुवत झाल्याने, उप ववभागीय 
अचधकारी (महसलू), सावींतवाडी याींनी दि.३०/०९/२०१७ पयांत अविड वाहतकूीस 
घातलेला बींिी आिेश. 
     iii) ववमानतळ क्षते्राबाहेरून महामींडळाने वळववलेल ेरस्त ेखराब झाल्याने 
ववमानतळ क्षते्रातनू, जिल्हाचधकारी, शस ींधुिगूा याींनी एस.्ी. बस वाहतकूीस 
दिलेली परवानगी. 
     iv) िून त ेसप् े्ंबर पावसाच्या अनतवषृ्ीमळेु कामात झालेला अडथळा. 
     v) बाहय वळण रस्ता खराब झाल्याने, परुळे ग्रामपींचायत व परुळे 
पींचक्रोिी ग्रामस्थ याींनी वेळोवेळी घेतलेली आींिोलनाची भशूमका व त्याचा ववकास 
कामास अडथळा. 
     vi) शसींधुिगूा जिल््यात स्थाननक प्रशासनाकडून गौण खजिन उत्खनावर 
घालण्यात आलेले ननबांध.    

----------------- 
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िोल्हापूर जर्ल््यातील ग्राहिाांना मागणी िरुनदेखील  
विरे्ची मीटसच ममळत नसल्याबाबत 

  

(१२) *  १११७८३   श्री.चांद्रदीप नरिे (िरिीर), श्री.सत्यर्ीत पाटील-सरुडिर 
(शाहूिाडी) :   सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) महाववतरण कीं पनीच्या गरैकारभारामळेू कोल्हापरू जिल्हयातील पाचशहूेन 
अचधक घरगतुी, शतेी आणण औद्योचगक ग्राहकाींना गेल्या चार त े पाच 
मदहन्याींपासनू मागणी करुनिेखील वीि मी्सा शमळत नसल्याचे माहे सप् े्ंबर, 
२०१७ मध्ये ननिशानास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अनेक ग्राहकाींच ेिुने मी्सा नािरुुस्त असनू नवीन मी्रचा 
परुवठा बींि आहे  तरी  गरैसोय ्ाळण्यासाठी काही ग्राहक अवास्तव क्रकींमत 
िेऊन बािारातनू मी्र ववकत घेत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून 
आल,े तद्नसुार मी्रचा परुवठा सरुळीत करण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) हे खरे नाही. 

माहे एवप्रल, २०१७ त ेसप् े्ंबर, २०१७ या कालावधीत १२७११ शस ींगलफेि 
व ८५० थ्रीफेि नािरुुस्त मी्सा बिलववण्यात आल ेआहेत. या िरम्यान मयाादित 
कालावधीत मी्साचा परुवठा मी्र परुवठािाराींद्वारे सींथ गतीने झाल्याने मागणी 
व परुवठा यात तफावत ननमााण झाली होती. परींत ुतद्नींतर मी्साचा परुवठा 
सरुळीत झाल्यामळेु महाववतरण कीं पनीद्वारे खरेिी करण्यात आलले्या 
मी्साद्वारे ग्राहकाींची नवीन ववद्यतु िोडणी व नािरुुस्त मी्सा बिलववण्याची 
कायावाही सरुु आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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लातूर इांडस्त्रीर् इस्त्टेट िॉ. ऑप. सोसायटीच्या सांचालिाांनी िेलेल्या 
गैरव्यिहार प्रिरणी चौिशी सममती नेमण्यात आल्याबाबत 

  

(१३) *  ११२२०९   श्री.सनुनल मशांदे (िरळी) :  सन्माननीय उद्योग मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) लातरू इींडस्रीि इस््े् कॉ. ऑप. सोसाय्ीच्या सींचालकाींनी उद्योग 
उभारण्यासाठी ९० विाांच्या करारावर प्राप्त झालले्या उद्योग सींचालनालयाच्या 
िागेवर स्वत:च्या मालकीची नोंि िाखवनू गहाणखत करणे, या िागेवरील 
िकुानाींची ववक्री करणे, या िशमनीवर मळु उद्देशाशी ववसींगत व्यवसाय करणे 
इत्यािी गरैव्यवहार केल्याप्रकरणी शासनाकड े प्राप्त झालेल्या तक्रारीनसुार 
ववभागीय आयकु्त, औरींगाबाि याींच्या अध्यक्षतखेाली चौकशी सशमती नेमली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त चौकशीत काय ननषपन्न झाल ेआहे, चौकशीच्या अनिुींगाने 
सिर प्रकरणातील सींबींचधत िोिीींवर शासनाने  कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सभुाष देसाई : (१) होय. 
(२) व (३) ववभागीय आयकु्त, औरींगाबाि याींच्यामाफा त चौकशी चाल ूआहे. 
चौकशीचा अहवाल अद्याप प्राप्त झालेला नाही. 

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

णझांगाबाई टािळी (जर्.नागपूर) येथील शक्ती िाहहनी  
पतसांस्त्थेत झालेला गैरव्यिहार 

  

(१४) *  ११०८७४   श्री.सनुनल िेदार (सािनेर), श्री.विर्य िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), 
श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.अस्त्लम शखे (मालाड पजश्चम), डॉ.सांतोष टारफे 
(िळमनरुी), श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर) :   सन्माननीय सहिार मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) णझींगाबाई ्ाकळी (जि.नागपरू) येथील शक्ती वादहनी पतसींस्थेच्या 
व्यवस्थापकाींनी बनाव् खातिेाराींच्या नाव ेकिा प्रकरण मींिूर करून व बनाव् 
पासबकु तयार करुन लाखो रुपयाींचा गरैव्यवहार केल्याची बाब माहे िानेवारी, 
२०१८ मध्ये वा त्या िरम्यान ननिशानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आल ेव त्यानिुींगाने सिर प्रकरणाींतील 
िोिीींववरुद्ध शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सभुाष देशमखु : (१) होय. 
(२) व (३) सिर पतसींस्थचे्या व्यवस्थापकाववरुद्ध तक्रार प्राप्त झाल्यानींतर 
उपननबींधक सहकारी सींस्था, नागपरू शहर (१) याींनी पतसींस्थेच्या सन २०१६-१७ 
च्या ननयशमत लेखापररक्षणाचे आिेश दिनाींक ७.११.२०१७ रोिी दिल ेआहेत. 
त्याप्रमाणे सींबींधीत लेखापररक्षकाींकडून पढुील कायावाही सरुु आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

पांढरपूर ि मांगळिेढा (जर्.सोलापूर) तालुक्यातील प्राथममि शाळेत 
मशिणार् या मागासिगीय विद्याथींनीांना सावित्रीबाई फुले  

मशष्ट्यितृ्ती ममळण्याबाबत 
  

(१५) *  ११११३६   श्री.भारत भालिे (पांढरपरू) :   सन्माननीय सामाजर्ि 
न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) पींढरपरू व मींगळवेढा (जि.सोलापरू) तालकु्यातील जिल्हा पररिि व खािगी 
अनिुाननत प्राथशमक शाळेत शशकणाऱ या मागासवगीय ववद्याथीनीींना जिल्हा 
पररिि समािकल्याण ववभागाने साववत्रीबाई फुले शशषयवतृ्ती िेण्यापासनू समुारे 
२ विाापासनू वींचचत ठेवल्यामळेु सवा प्राथशमक शशक्षक सींघ्ना व समन्वय 
सशमतीने तीव्र आींिोलन करण्याचा इशारा दिनाींक २९ डडसेंबर, २०१७ रोिी वा त्या 
समुारास दिला असल्याचे ननिशानास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, शासनाच्या समािकल्याण ववभागाकडून सिर योिना राबववली 
िात असनू त्याची अींमलबिावणी जिल्हा पररिि समािकल्याण ववभाग, 
सोलापरू याींनी २ विाापासनू केली नसल्यामळेु सींबींचधताींवर कारवाई करुन 
ननलींबन करण्याची मागणीही होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनिुींगाने सींबींचधत िोिी अचधकाऱयाींववरुद्ध शासनाने कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) तसेच जिल्हा पररिि व खािगी अनिुाननत प्राथशमक शाळेत शशकणाऱ या 
मागासवगीय ववद्याथीनीींना साववत्रीबाई फुले शशषयवतृ्ती शमळण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. रार्िुमार बडोले : (१) आींिोलन करण्याचा इशारा दिला, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही.  
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) सन २०१६-१७ या विाात साववत्रीबाई फुले शशषयवतृ्ती योिनेंतगात सवा पात्र 
मागासवगीय ववद्याथीनीींना लाभ िेण्यात आलेला आहे.  

सन २०१७-१८ ची साववत्रीबाई फुले शशषयवतृ्ती सवा पात्र मागासवगीय 
ववद्याथीनीींना माचा,२०१८ अखेरपयांत लाभ अिा करण्याची िक्षता घेण्यात येत 
आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

पनिेल (जर्.रायगड) महानगरपामलिा येथील तळोर्ा एमआयडीसीमधील 
पाणी पुरिठा िरणार् या पाण्याच्या टािीची झालेली दरुािस्त्था 

 

(१६) *  १०५०३५   श्री.मनोहर भोईर (उरण) :   सन्माननीय उद्योग मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) पनवेल (जि.रायगड) महानगरपाशलका येथील तळोिा एमआयडीसीमधील 
अनेक कीं पन्याींना पाणी परुवठा करणाऱ या पाण्याच्या ्ाकीची िरुवस्था झाली 
असनू, सिर ् ाकी कोसळण्याच्या जस्थतीत असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये 
वा त्या िरम्यान ननिशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, याबाबत तक्रार करुनही एमआयडीसी प्रशासन याकड े िलुाक्ष 
करीत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या सींिभाात शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनिुींगाने सिर प्रकरणी शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सभुाष देसाई : (१) हे खरे नाही. 
(२) महामींडळाकड ेअशी कोणतीही तक्रार प्राप्त झालेली नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

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

िडगाांि (जर्.यितमाळ) येथील आहदिासी मुलाांच े 
िसतीगहृातील असुविधाांबाबत 

  

(१७) *  ११५७२८   डॉ.अशोि उईिे (राळेगाि) :   सन्माननीय आहदिासी 
वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) वडगाींव (जि.यवतमाळ) येथे आदिवासी मलुाींचे वसतीगहृ असनू तथेे २५० 
ववद्यार्थयाांच्या ननवासाची व्यवस्था असताना प्रत्येक खोलीमध्ये क्षमतपेके्षा 
िास्त ववद्याथी आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, वसतीगहृामध्ये  मलुाींना झोपण्यासाठी फा्लेल्या गाद्या व 
चािरी दिल्या असणे तसेच भोिन व्यवस्था ननकृष् ििााची असल्याचे दि. ३० 
िानेवारी, २०१८ रोिी वा त्या समुारास ननिशानास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या असवुवधाींबाबत वसतीगहृातील ववद्यार्थयाांनी प्रकल्प कायाालय, 
पाींढरकवडा येथे तक्रार िाखल केली असनू याबाबत शासनाने चौकशी वा पाहणी 
केली आहे काय, त्यात काय ननिशानास आल,े 
(४) असल्यास, त्यानसुार वसतीगहृाच्या सींबचधत अचधकारी वा कमाचारी याींचेवर 
शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, तसेच उक्त 
वसनतगहृातील िरुवस्था िरू करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 



19 

श्री. विष्ट् णु सिरा : (१) आदिवासी मलुाींचे शासकीय वसतीगहृ, वडगाव 
(जि.यवतमाळ) येथे २५० क्षमतचेी भाड्याची इमारत उपलब्ध असनू सन 
२०१७-१८ या शकै्षणणक विाात सिर वसतीगहृात २२९ ववद्याथी प्रवेशशत आहेत.   
(२), (३) व (४) आयकु्त, आदिवासी ववकास, नाशशक याींच्या आिेशान्वये 
दि.२४.०८.२०१४ रोिी सिर वसतीगहृास ५०० नग क्वायर मॅरेस गािी परुवठा 
करण्यात आला होता. सिर गाद्याींच े ३ विााचे आयमुाान सींपल्यामळेु अपर 
आयकु्त, अमरावती स्तरावर नवीन गाद्या परुवठ्याच ेआिेश िेण्यात आल े
आहेत. 

चाल ूशकै्षणणक विाापासनू चािर, ब्लँके्, बेडशी्, उशी व उशीकव्हर या 
वस्तूींकररता ववद्यार्थयाांना थे्  ननधी िेण्यात येत आहे.  

दि.२९.०१.२०१८ रोिी वसतीगहृातील ववद्यार्थयााकडून भोिन 
परुवठ्यासींबींधी प्राप्त तक्रारीनसुार प्रकल्पस्तरावर नवीन परुवठाधारक ननयकु्त 
करुन त्याींच्यामाफा त वसतीगहृास भोिन परुवठा सरुु केला आहे. सद्यजस्थतीत 
भोिन परुवठािाराकडून भोिनपरुवठा चाींगल्या ििााचा होत असनू भोिनासींबींधी 
ववद्यार्थयाांच्या तक्रारी नाहीत. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
िनग्राम हनितखेड (ता.मोताळा, जर्.बुलडाणा) गािातील शतेिरी िृवष 

पांपाच् या विर् र्ोडणीपासून िांधचत असल् याबाबत 
  

(१८) *  ११३४४९   श्री.हषचिधचन सपिाळ (बलुढाणा), श्री.बाळासाहेब थोरात 
(सांगमनेर) :   सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वनग्राम हनवतखेड (ता.मोताळा, जि.बलुडाणा) गावातील शतेकरी 
स् वातींर्यपयप्राप् ती पासनू अद्यापपयांत कृवि पींपाच् या वीि िोडणी पासनू वींचचत 
असल् याची बाब दिनाींक २६ िानेवारी, २०१८ रोिी वा त् या समुारास ननिशानास 
आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, उक् त गावात कृवि पींपाींना ववि िोडणीचे आिेश मा.उिाा मींत्री 
याींनी दिनाींक १२ मे, २०१६ रोिी बलुडाणा येथे घेतलेल् या बठैकीत दिल ेहोत,े हे 
ही खरे आहे काय, 
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(३) असल् यास, या प्रकरणाची  शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय ननिशानास आल,े त्यानसुार वनग्राम हनवतखेड येथील शतेकऱ याींना कृवि 
पींपाींची वीि िोडणी िेणेबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण् यात येत 
आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) वनग्राम हनवतखेड (ता.मोताळा, जि.बलुडाणा) येथील कृिीपींपाच्या वीि 
िोडणीकरीता पसै े भरलले्या अिािाराींना वीि िोडणी िेण्यात आली असनू 
कृिीपींपाच्या वीििोडणी कररता मागणी प्रलींबबत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
मशरपूर (जर्.धळेु) या तालुक्यात अिैध दारु साठा पिडण्यात आल्याबाबत 
  

(१९) *  ११५४७३   श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री) :   सन्माननीय राज् य उत् पादन 
शलु् ि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) शशरपरू (जि.धुळे) तालकु्यात अडीच लाख रुपयाींचा अवधै िारु साठा िप्त 
करण्यात आला असल्याचे दिनाींक १० फेब्रवुारी, २०१८ रोिी वा त्या समुारास 
उघडकीस आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, तसेच यापवूीही रुपये ८ लाख ९१ हिाराचा अवधै िारु साठा 
पकडण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानसुार अवधै 
िारु ववक्री करणाऱ याींवर कारवाई करण्याबाबत तसेच होत असलेली अवधै िारु 
ववक्री थाींबववण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) होय, हे खरे आहे.    
(२) होय, दि. १.०२.२०१८ रोिी शशरपरु तालकु्यात राज्य उत्पािन शलु्क, धुळे 
कायाालयाने ४ गनु्हे नोंिवनु रु.५,५०,४००/- व शशरपरु शहर पोलीस स््ेशन याींनी 
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एक गनु्हा नेाींिवनु रु. ३,३०,९६५/- क्रकीं मतीचा मदु्देमाल िप्त केला आहे. या 
पाचही गनु््यात िप्त केलेल्या मदु्देमालाची क्रकींमत रु. ८,८१,३६५/- इतकी आहे. 
(३) होय, धुळे जिल््यात माहे एवप्रल २०१७ त ेिानेवारी २०१८ या कालावधीत 
एकूण ७२८ गनु्हे नोंिववले असनू २४१ इसमाींना अ्क करण्यात आलेली आहे व 
रू.२,०३,९९,४२४/- क्रकीं मतीचा मदु्देमाल िप्त केला आहे. 

अवधै मद्य ननमीती व ववक्रीच्या धींद्याची मादहती काढुन कारवाई 
करण्यात येत.े त्याकररता सामदुहक धाडसत्र आयोिीत करणे, रात्रीची गस्त 
घालणे, ्ोल नाक्यावर तसेच अचानक सींशनयत वाहने तपासणे इ. कामकाि 
केल ेिात.े मुींबई िारुबींिी अचधननयम १९४९ कलम ९३ अन्वये प्रनतबींधात्मक 
कारवाई केली िात.े तक्रारीसाठी ्ोल फ्री व व्हॉट्स ॲप क्रमाींक प्रशसद्ध केला 
आहे. तसेच ग्रामरक्षक िलाच्या माध्यमातनु अवधै मद्य ननशमाती व ववक्रीच्या 
धींद्यावर ननयींत्रण शमळववण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. 
(४) ववलींब झालेला नाही. 

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

मौरे् गाांधीनगर ि सागरशते (ता.तलासरी, जर्.पालघर) येथील  
र्ममनीतून गेलेल्या विद्युत लाईनची नुिसान भरपाई  

र्ममन मालिाांना ममळाली नसल्याबाबत 
  

(२०) *  १०४८९२   श्री.सांर्य साििारे (भसुािळ) :  सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) पॉवर ग्रीड कापोरेशन ऑफ इींडडया शल. याींची उच् च िाबाची ववद्यतु लाईन 
मौि ेगाींधीनगर व सागरशते (ता.तलासरी, जि.पालघर) येथील िशमनीतनू गेली 
असनू िशमन मालक/कुळाींना अद्याप नकुसान भरपाई शमळालेली नाही, खरे 
आहे काय, 
(२) असल् यास, नकुसानग्रस् ताींचे िबाब, ग्रामपींचायतीचा ठराव इत् यािी परुावे 
मींडळ अचधकारी, कृिी अचधकारी, अचधकारी, बाींधकाम ववभाग, तलासरी याींनी 
तहशसलिार याींना पाठवनू ३ वि ेझाली तरी िमीन मालकाींना नकुसान भरपाई 
शमळालेली नाही, हे खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
ननिशानास आल,े 
(४) असल्यास, त्यानसुार नकुसान भरपाई तातडीने शमळण् याबाबत शासनाने 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) व (२) या प्रकरणी जिल्हाचधकारी, पालघर 
याींच्याकडून  प्राप्त झालेल्या मादहतीनसुार, पॉवरग्रीड कॉपोरेशन ऑफ इींडडया 
या कीं पनीने मौि े गाींधीनगर व सागरशते (ता.तलासरी) येथील एकूण २०२ 
बाचधत शतेकऱयाींपकैी १८८ बाचधत शतेकऱयाींना, कृविवपके/फळझाड े व 
वनझाडाच्या  नकुसानभरपाईपो्ी एकूण रु. ३,३०,५७,६२७/- एवढी रक्कम दिली 
आहे. उवाररत १४ बाचधत शतेकऱयाींपकैी १० बाचधत शतेकऱयाींच े
कृविवपके/फळझाडाींचे मलू्याींकन कृवि ववभागाकडून प्रलींबबत असल्याने तसेच ४ 
बाचधत शतेकऱयाींनी रक्कम स्वीकारण्यास नकार दिल्यामळेु, त्याींना अद्याप 
नकुसान भरपाईची रक्कम िेण्यात आलेली नाही.   
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

र्ालना जर्ल््यात गत ७ ते ८ िषाांपासून शहरातील  
पथहदिे बांद असल्याबाबत 

(२१) *  ११५९०३   श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन) :   सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) िालना पाशलकेने आतापयांत साडपेाच को्ीची रक्कम भरली असनूही गत ७ 
त े८ विाांपासनू शहरातील पथदिव ेबींि आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पथदिव्याींची थकबाकीची मादहती मादहतीच्या अचधकारात 
माचगतली असता महाववतरणकडून एका मादहतीत ८ को्ी थकबाकी तर िसुऱ या 
मादहतीत ९ को्ी ५७ लाख थकबाकी िाखवनू ववसींगत मादहती दिली िात आहे 
व अशा प्रकारे महाववतरण पाशलकेकडून अवास्तव रक्कम वसलू करत असल्याचे 
ननिशानास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, पाशलकेकडून वीि बबलाची थकबाकी ररतसर भरण्यात येत 
असताना महाववतरणकडून पथदिव ेबींि ठेवले िात असल्याने शासनाने याची 
चौकशी केली आहे काय, त्यात काय ननिशानास आल,े 
(४) त्यानसुार सींबींचधत िबाबिार अचधकारी व कमाचाऱ याींववरुद्ध शासनाने कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात  येत आहे , 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) हे खरे नाही. 

िालना नगरपाशलकेने माहे माचा, २०१४ त े ऑक््ोबर, २०१७ या 
कालावधीत थकीत वीि िेयकापो्ी रु. ५.५४ को्ी अींशत: रक्कमेचा  भरणा 
केलेला आहे. थकबाकीची रक्कम वाढल्यामळेु महाववतरण कीं पनीकडून वळेोवेळी 
पाठपरुावा करुनही िालना नगरपाशलकेने िेयकाची रक्कम न भरल्यामळेु रीतसर 
नो्ीस िेण्यात येऊन माहे ऑक््ोबर, २०१७ रोिी पथदिव्याींचा वीि परुवठा 
खींडडत करण्यात आला आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३), (४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

सांर्य गाांधी राष्ट्रीय उद्यानातील पात्र झोपडीधारिाांना  
अिार्िी दराने िीर् आिारणी िेल्याबाबत 

  

(२२) *  १०४८००   श्री.सनुनल प्रभ ू (हदांडोशी) :   सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई येथील मालाड (पवूा) व दिींडोशी क्षेत्रातील सींिय गाींधी राषरीय 
उद्यानाच्या िशमनीवरील पात्र झोपडीधारकाींना ररलायन्स एनिी कीं पनी राषरीय 
उद्यानाबाहेरील खासगी मालकाला आकारण्यात येत असलेले १७ रुपये प्रनत 
यनुन् इतका अवािवी िर आकारत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिरहू यनुन् िर ६ त े ८ रुपये आकारण्याबाबतची मागणी 
लोकप्रनतननधीींनी मा.ऊिाा मींत्री याींना दिनाींक १७ िानेवारी, २०१८ रोिी दिलले्या 
लेखी ननवेिनाद्वारे केली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, शासनाने याबाबत चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
ननिशानास आल,े त्यानसुार सिरहू कीं पनीने गरीब झोपडीधारकाींकडून प्रनत यनुन् 
१७ रुपये इतक्या महागडया िराने वीि िर आकारण्याची  कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, शासनाने याबाबत चौकशी केली आहे काय, त्यानसुार िर कमी 
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) हे खरे नाही. ररलायन्स इन्फ्रास्रक्चर 
शलशम्ेडद्वारा पात्र ग्राहकाींना महाराषर वीि ननयामक आयोगाकडून ननजश्चत 
केलेल्या िरानेच वीि आकारणी करत.े 
(२) हे खरे आहे. 
(३), (४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

रामपुर (ता.घाटांर्ी, जर्.यितमाळ) येथील ननिासी आश्रमशाळेतील 
विद्याथीनीने शाळेतील िगच खोलीत आत्महत्या िेल्याबाबत 

  

(२३) *  १०६१९०   डॉ.मममलांद माने (नागपरू उत्तर), अॅड.यशोमती ठािूर 
(नतिसा), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.विर्य िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.भारत 
भालिे (पांढरपरू), प्रा.(श्रीमती) मेधा िुलिणी (िोथरुड), डॉ.अशोि उईिे 
(राळेगाि), श्री.विर्य औटी (पारनेर) :   सन्माननीय आहदिासी वििास मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) रामपरु (ता.घा ी्ंिी, जि.यवतमाळ) येथील ननवासी आश्रमशाळेत कु. रािश्री 
तोरण को्नाके (वय १६) या ववद्याथीनीने शाळेतील वगा खोलीत गळफास 
लावनू आत्महत्या केल्याची बाब दिनाींक ९ िानेवारी, २०१८ रोिी वा त्या 
समुारास ननिशानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यापवुी  कु. तीशा अग्रवाल या इयत्ता नववी वगाात शशकणाऱया 
ववद्याथीनीनेही आत्महत्या केली असल्याचे ननिशानास आल ेआहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
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(३) असल्यास, तसेच गले्या १४ विाांत राज्यातील आदिवासी आश्रमशाळाींमध्ये 
समुारे १०७७ ववद्यार्थयाांचा ववववध कारणाींनी मतृ्य ूझाला असनू त्यापकैी ११० 
मतृ्य ू हे सपािींशामळेु झाल्याचे माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्या िरम्यान 
ननिशानास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त आश्रमशाळेतील आत्महत्याींच्या प्रकरणाींची शासनाने 
चौकशी केली आहे, त्यात काय ननिशानास आल,े 
(५) असल्यास, त्यानसुार सींबचधताींवर कारवाई करण्याबाबत तसेच सिर 
आश्रमशाळेची मान्यता कायमस्वरुपी रद्द करण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, तसेच राज्यातील आदिवासी 
आश्रमशाळाींतील वाढत े मतृ्यचूे प्रमाण रोखण्यासाठी कोणत्या उपाययोिना 
केल्या वा करण्यात येत आहेत, नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विष्ट् णु सिरा : (१) शासकीय आश्रमशाळा, रामपरू, ता.घा ी्ंिी, जि.यवतमाळ 
येथील सन २०१७-१८ या विाामध्ये इयत्ता १०वी मध्ये शशक्षण घेत असललेी 
ववद्याथींनी कु.राििी चौरींग को्नाके या ववद्याथीने दि.०९.०१.२०१८ रोिी 
सकाळी ९.३० च्या समुारास वसतीगहृातील पींख्याला ओढणीने गळफास लावनू 
आत्महत्या केली आहे हे खरे आहे.  सिर आत्महत्या व्यजक्तश: भावनात्मक 
कारणामळेु केल्याचे चौकशीवरुन दिसनू आल.े 
(२) कु.तीशा अग्रवाल, इयत्ता ९वी वगाात शशकणारी ववद्याथी ही शासकीय 
आश्रमशाळा, रामपरू येथे प्रवेशशत नव्हती. 
(३), (४) व (५) सन २००१-०२ त े२०१५-१६ या शकै्षणणक विाात राज्यातील 
शासकीय आश्रमशाळाींतील १०७७ ववद्यार्थयाांचा ववववध कारणान ेमतृ्य ूझाल्याची 
बाब आढळून आली आहे.  सिर मतृ्यूींपकैी ९६ ववद्यार्थयाांचा मतृ्य ूसपािींशामळेु 
झाला आहे. सवा मतृ्यचू्या घ्नाींची वेळोवेळी चौकशी करण्यात आली असनू 
कमाचारी िबाबिार असल्यास कारवाई करण्याींत आली आहे.   

आश्रमशाळाींतील ववद्यार्थयाांच्या मतृ्यचू्या घ्नाींचा आदिवासी ववकास 
ववभागाने स्व्त:हून गाींभीयााने िखल घेऊन ववद्याथी मतृ्यचूा अ्यास करुन 
त्यावर उपाययोिना सचुववण्यासाठी डॉ.सभुाि साींळुख,े सेवाननवतृ्त महासींचालक, 
आरोग्य सेवा याींच्या अध्यक्षतखेाली ताींबत्रक सशमती गठीत करण्याींत आली होती. 
सिर सशमतीच्या अहवालात ववद्यार्थयाांचे मतृ्य ू रोखण्यासाठी अल्पकाशलन व 
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दिघाकालीन स्वरुपाच्या शशफारशी सचुववल्या असनू त्या शशफारशीींपकैी बहुताींशी 
शशफारशीींची अींमलबिावणी करण्याींत आली आहे. त्याअनिुींगाने राज्यातील 
आश्रमशाळाींमधील ववद्यार्थयाांची आरोग्य तपासणी करण्याींत येत आहे. 
ववद्यार्थयाांचे हेल्थ ्काडा ठेवण्यात येत आहे. आश्रमशाळाींमध्ये ANM च्या सेवा 
उपलब्ध करुन दिलले्या आहेत. अचधक्षकाींची पिे भरण्यात आली आहेत. 
ववद्यार्थयाांचे आरोग्य ननरोगी राहण्यासाठी पाणी, स्वच्छता, पोिक वातावरण व 
मलुभतू सवुवधा यावर भर िेण्यात येत आहे.  तसेच WASH या कायाक्रमाच्या 
माध्यमातनू आश्रमशाळाींतील ववद्यार्थयाांना आरोग्यिायी सवयीींचे प्रशशक्षण 
िेण्यात येत आहे. तसेच क्रकशोरवयीन ववद्यार्थयाांना िीवन कौशल्य प्रशशक्षण 
िेण्यात येत आहे.  

----------------- 
  
लोटे (ता.खेड, जर्.रत्नाधगरी) येथील औदयोधगि िसाहतीतील सी.ई.टी.पी. 

विस्त्तारीिरण िामाचा दर्ाच ननिृष्ट्ट असल्याबाबत 
  

(२४) *  ११३४०९   श्री.भास्त्िर र्ाधि (गहुागर) :   सन्माननीय उद्योग मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लो्े (ता.खेड, जि.रत्नाचगरी) येथे कोट्यवधी रुपये खचा करुन औियोचगक 
वसाहतीतील सी.ई.्ी.पी. ववस्तारीकरण कामाचा ििाा अत्यींत ननकृष् असल्याचे 
ननिशानास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त ववस्तारीकरणामध्ये बाींधण्यात आलेल्या आणण रासायननक 
साींडपाण्याची साठवण करणाऱया ्ाक्याींचे प्लास््र ननखळल े असनू त्याींना 
बाहेरून मलुामा िेण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर ननकृष् ििााच्या कामामध्ये मोठ्या प्रमाणात गरैव्यवहार 
असल्याचे ननिशानास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सिर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व त्यानिुींगाने सींबींचधताींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे ? 
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श्री. सभुाष देसाई : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 

लो्े सीई्ीपी आधुननकीकरणाचे काम सध्या सरुु आहे. हायड्रोशलक 
्ेस््ीींगच े काम सरुु असताना ननिशानास आलले्या त्रु् ी िरुुस्त करणे ही 
सवासामान्य बाब आहे. त्याचप्रमाणे सिर काम प्रगतीपथावर असनू वेळोवेळी 
ििाा व गणुवत्ता तपासण्यात येत.े सिर काम दिनाींक ३१ माचा, २०१८ रोिी 
पणुात्वास होणे अपेक्षक्षत आहे.   
(३), (४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

मोहगाि (जर्.नामशि) येथे ररडीांग न घेताच  
िीर् देयिे आिारण्यात आल्याबाबत 

  

(२५) *  १०५६४८   श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (मशडी), श्री.विर्य िडटे्टीिार 
(ब्रम्हपरूी), श्री.नसीम खान (चाांहदिली), श्री.अममत विलासराि देशमखु (लातरू 
शहर), श्री.त्र्यांबिराि मभस े (लातरू ग्रामीण), प्रा.िषाच गायििाड (धारािी), 
श्री.सनुनल िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.अस्त्लम शखे (मालाड 
पजश्चम), श्री.हषचिधचन सपिाळ (बलुढाणा), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), 
श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.भारत भालिे (पांढरपरू), श्रीमती ननमचला गावित 
(इगतपरूी), श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री), अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा), प्रा.विरेंद्र 
र्गताप (धामणगाि रेल्िे), श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर), श्री.अममन पटेल 
(मुांबादेिी), श्री.िुणाल पाटील (धळेु ग्रामीण), श्री.बाळासाहेब थोरात 
(सांगमनेर) :   सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मोहगाव (जि.नाशशक) येथे कृिी वीि िेयके िपु्प् वा नतप्प् येत असल्याची 
बाब ्यमून राई् प्रो्ेक्शनने प्रत्यक्ष िागेवर िाऊन केलेल्या तपासणीस 
आढळून आली असनू माहे नोव्हेंबर, २०१७ मध्ये ३० शतेी पींपावरील मी्रची 
पाहणी केली असता १४ वीि मी्र चाल ूअवस्थेत होत ेतर १६ वीि मी्र बींि 
असल्याच ेआढळून आल ेअसनू प्रत्यक्षात चाल ूअवस्थतेील मी्रचे यनुन् व 
िेयकावरील यनुन्मध्ये तफावत असल्याची बाब माहे डडसेंबर, २०१८ मध्ये वा 
त्या िरम्यान ननिशानास आली, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, याप्रकरणी केलेल्या तपासणीत ३० शतेकऱयाींच्या ररडीींगमध्ये 
समुारे १ लाख १० हिार ८९० इतक्या यनुन्ची तफावत आढळून आल्याने 
याप्रकरणी चौकशी करण्याची मागणी तथेील शतेकऱयाींनी केली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व त्यानसुार शतेकऱयाींची शतेीपींपाची वीि िेयके िरुुस्त करुन 
िेण्याच्या दृष्ीने शासनाने कोणती  कायावाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) हे खरे आहे.  
(२) हे खरे आहे.   
(३) नाशशक पररमींडळाींतगात येणाऱया नाशशक शहर मींडळात उपरोक्त ग्राहकाींच्या 
तक्रारीची तपासणी करुन सींबींचधत ग्राहकाींची वीि िेयके िरुुस्त करण्यात आलेली 
आहेत व सींबींचधत मी्र वाचक सींस्थेवर एकूण रु.१५,७५०/- इतका िींड 
आकारण्यात आला आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

मुांबईतील खार जर्मखाना भागात राज्य उत्पादन शुल्ि  
विभागाच्या अधधिार् याांनी दोन िोटी रुपयाांचा बनािट  

विदेशी मद्यसाठा र्प्त िेल्याबाबत 
(२६) *  १०७८१०   श्री.प्रिाश फातपेिर (चेंबरू), श्री.तिुाराम िात े(अणुशक्ती 
नगर), श्री.सनुनल राऊत (विक्रोळी), श्री.विर्य औटी (पारनेर), डॉ.शमशिाांत 
खेडिेर (मस ांदखेड रार्ा), श्री.सनुनल मशांदे (िरळी), अॅड.भीमराि धोंड े(आष्ट्टी), 
श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन), श्री.प्रताप सरनाईि (ओिळा 
माजर्िडा) :   सन्माननीय राज् य उत् पादन शलु् ि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 

(१) मुींबईतील खार जिमखाना भागात राज्य उत्पािन शलु्क ववभागाच्या 
अचधकाऱ याींनी दिनाींक १४ िानेवारी, २०१८ रोिी कारवाई करुन समुारे िोन को्ी 
रुपयाींचा बनाव् वविेशी मद्यसाठा िप्त केला व २ आरोपीींना अ्क केली, हे 
खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने अचधक चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आल े व त्यानसुार सींबींचधताींववरुध्ि 
शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) होय, हे खरे आहे. सिर प्रकरणी महाराषर िारुबींिी 
कायिा १९४९ अन्वये ववभागीय भरारी पथक कोकण ववभाग, ठाणे याींनी गनु्हा 
रजिस््र नीं.२३/२०१८ दि.१४/०१/२०१८ नोंिववलेला आहे. गनु््यात १,५३,७८,६२०/- 
इतक्या क्रकींमतीचा मदु्देमाल िप्त करण्यात आला आहे. तसेच गनु््यात 
अद्यापयांत ७ आरोपीींना अ्क करण्यात आली आहे.  
(२) व (३) सिर प्रकरणाची चौकशी चाल ूआहे. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

पालघरमधील आहदिासी र्नतेिररता र्ात पडताळणीसाठी  
िायाचलय सुरु िरण्याबाबत 

(२७) *  ११५४६३   श्री.अममत घोडा (पालघर) :   सन्माननीय आहदिासी 
वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) पालघर जिल््याची ननशमाती होऊन तीन वि े पणूा झाली असतानाही 
अद्यापपयांत पालघरमधील आदिवासी िनतकेररता िात पडताळणीसाठी 
कायाालय सरुु झालेले नसल्याचे माहे फेब्रवुारी, २०१८ मध्ये वा त्या िरम् यान 
ननिशानास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, जिल््यात िातपडताळीचे कायाालय नसल्याने मोखाडा, िव्हार, 
ववकमगड, डहाण,ू तलासरी, वसई, पालघर, वाडा या आठ तालकु्याींतील 
आदिवासीींना िात पडताळणीसाठी जिल्हा ठाणे येथ े िाव े लागत असनू 
त्याकररता त्याींना अनेक अडचणीींना सामोरे िाव ेलागत आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,त्यात काय आढळून 
आल,े तद्नसुार पालघर जिल््यात तात्काळ िात पडताळणीच े कायाालय 
होणेबाबत 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) आदिवासी ववकास ववभागाच्या 
अचधपत्याखाली अनसुचूचत िमातीच्या िात प्रमाणपत्राची पडताळणी 
करण्यासाठी ठाणे, पणेु, नाशशक, औरींगाबाि, नींिरुबार, नागपरू, अमरावती व 
गडचचरोली अश्या दठकाणी एकूण आठ अनसुचूचत िमाती प्रमाणपत्र तपासणी 
सशमत्या कायारत असनू त्याींचे कायाक्षते्र ववदहत करण्यात आल ेआहे. 

सद्य:जस्थतीत अनसुचूचत िमाती प्रमाणपत्र तपासणी सशमती, ठाणे 
याींचे कायाक्षेत्रात मुींबई शहर, मुींबई उपनगर, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नाचगरी, 
शस ींधुिगुा या जिल््याींचा समावेश आहे. 

अनसुचूचत िमाती प्रमाणपत्र तपासणीच ेकामकाि अचधक गतीमान व 
पारिशाक होण्याच्या दृष्ीन ेअनसुचूचत िमातीची लोकसींख्या ववचारात घेऊन, 
अनसुचूचत िमाती प्रमाणपत्र तपासणी सशमत्याींची नवीन कायाालये ननमााण 
करण्याची बाब शासनस्तरावर ववचाराधीन आहे. 

----------------- 
  
पुणे जर्ल््यातील सामाजर्ि न्याय ि आहदिासी वििास विभागामाफच त 

देण्यात येणार्या मशष्ट्यितृ्तीमध्ये झालेला गैरव्यिहार 
  

(२८) *  १०४८८६   श्री.मभमराि तापिीर (खडििासला) :   सन्माननीय 
सामाजर्ि न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पणेु जिल््यातील सामाजिक न्याय व आदिवासी ववकास ववभागामाफा त 
िेण्यात येणाऱया शशषयवतृ्तीमध्ये मोठया प्रमाणात गरैव्यवहार झाल्याचे माहे 
िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्या िरम्यान ननिशानास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर गरैव्यवहाराप्रकरणी स्थापन सशमतीच्या अहवालानसुार 
अद्यापपयांत कोणतीही कारवाई करण्यात आली नसनू, सिर अहवाल िाहीर 
करण्यास सींबींचधत ववभागाकडून दिरींगाई केली िात आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, पणेु जिल््यातील समािकल्याण ववभागाकडून शशषयवतृ्त्या 
िेण्यात आल्याचे कागिोपत्री िशाववण्यात येऊन प्रत्यक्षात ववद्यार्थयाांना या 
शशषयवतृ्ती शमळाल्याच नसल्याचे स्पष् झाल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या शशषयवतृ्ती गरैव्यवहारामध्ये पणेु ववभागातील अचधकाऱयाींसह 
महाववद्यालयातील कमाचाऱयाींचाही सहभाग आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(५) असल्यास, सिर प्रकरणी शासनाकडून चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
चौकशीत काय आढळून आल ेव त्यानिुींगाने सिर प्रकरणी शासनाने कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. रार्िुमार बडोल े: (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) नाही.   
(४) नाही, ववशिे चौकशी पथकाच्या अहवालाच्या अनिुींगाने प्राथशमक 
ववश्लेिणानसुार अननयशमततचे्या सींिभाात आयकु्त, समािकल्याण आयकु्तालय, 
पणेु याींचेमाफा त कायावाही सरुु आहे .  
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

िुळगाि बदलापूर (जर्.ठाणे) शहरातील सुमारे १५ हर्ार  
विद्युत मीटर सदोष असल्याबाबत 

  

(२९) *  १०६२९३   श्री.किसन िथोरे (मरुबाड), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), 
श्री.जर्तेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.नरेंद्र पिार (िल्याण पजश्चम), श्री.बळीराम 
मसरसिार (बाळापरू) :  सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :-  

(१) कुळगाव बिलापरू (जि.ठाणे) शहरातील समुारे १५ हिार ववद्यतु मी्र 
सिोि असल्याचे आढळून आल्याचे माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्या िरम्यान 
ननिशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीअींती काय 
ननिशानास आल,े 
(३) असल्यास, तद्नसुार सिोि मी्र वेळेत न बिलणाऱया एिन्सी व 
सींबींचधताींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, तसेच मी्र 
तात्काळ बिलनू िेण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) व (२) कुळगाव बिलापरू शहरात ६६०३ इतके 
मी्र सिोि असल्याचे डडसेंबर, २०१७ मध्ये ननिशानास आल ेआहे. 
(३) कुळगाव बिलापरू शहरात (जि.ठाणे) डडसेंबर, २०१७ पासनू आितागायत 
६६०३ सिोि मी्सापकैी ६१०२ मी्र बिली करण्यात आलेले आहेत व उवाररत 
मी्र बिलण्याची कायावाही प्रगतीपथावर आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
फोटच (मुांबई) येथील बँि ऑफ इांडीया स्त्टाफ िो.ऑ.के्रडीट सोसायटी मल. 

पतसांस्त्थेत झालेला गैरव्यिहार 
  

(३०) *  ११३५३२   श्री.रामचांद्र अिसरे (भांडारा) :   सन्माननीय सहिार मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) फो ा् (मुींबई) येथील बँक ऑफ इींडीया स््ाफ को.ऑ.के्रडी् सोसाय्ी शल. 
पतसींस्थेचे अध्यक्ष व सचचव याींच्या ववरुध्ि सहकार अचधननयमाचे उल्लींघन 
करुन सभासिाने किााची परतफेड केल्यानींतरही सिर किााची रक्कम त्याींच्या 
पेन्शन खात्यातनू बेकायिेशीरररत्या कपात करणे, पतसींस्थेच्या बाहेरील 
व्यक्तीसोबत ४ को्ी ५३ लक्ष रुपयाींचा बेनामी व्यवहार करणे तसेच याबाबत 
ववचारणा केली असता खुलासा न करणे इत्यािी तक्रारी मा.उपननबींधक, सहकारी 
सींस्था, मुींबई याींना दिनाींक ४ िुल,ै २०१७ रोिी करुनही कायावाही झालेली नाही, 
हे ही खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत लोकप्रनतननधीींनी चौकशी करण्यासाठी प्रधान सचचव, 
सहकार ववभाग याींच्याकड ेदिनाींक २४ िुल,ै २०१७ रोिी वा त्यासमुारास ननवेिन 
केल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर प्रकरणी पतसींस्थेची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीत काय आढळून आल ेव त्यानिुींगाने पतसींस्थेमध्ये गरैव्यवहार करणाऱया 
िोिीींववरुद्ध शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सभुाष देशमखु : (१) नाही. 
(२) होय. 

लोकप्रनतननधीींच्या पत्रामध्ये नमिू मदु्दयाींच्या अनिुींगाने योग्य ती 
कायावाही करुन वस्तजुस्थतीिशाक अहवाल सािर करणेबाबत सहकार आयकु्ताींना 
दिनाींक १८.८.२०१७ रोिीच्या पत्रान्वये कळववण्यात आल ेआहे. 
(३) पतसींस्थेच्या किािाराने केलेल्या तक्रारीच्या अनिुींगाने जिल्हा उपननबींधक, 
सहकारी सींस्था, मुींबई (१) शहर याींच्या आिेशान्वये पतसींस्थचेे चाचणी 
लेखापररक्षण करण्यात आल.े  

सिर अहवालानसुार तक्रारिार किािाराकड ेरु. २.६० लक्ष इतके किा येणे 
आहे. सिर किााच्या वसलूीच्या अनिुींगाने किािाराच्या पने्शन खात्यातनू कपात 
करणेबाबत शाखा व्यवस्थापक, बँक ऑफ इींडीया बोरीवली (प.) शाखा याींना 
ववनींती करण्यात आली. त्यानसुार िुल ै २०१७ त े फेब्रवुारी, २०१८ या 
कालावधीमध्ये किािाराच्या खात्यातनू रु. ७२,०००/- वसलू करण्यात आल े
आहेत. सिर वसलूी मान्य नसल्यास त्याबाबत सहकार न्यायालयात िावा 
िाखल करणेबाबत उपननबींधक, सहकारी सींस्था, अ े ववभाग, मुींबई याींनी 
किािारास दिनाींक ६.११.२०१७ रोिीच्या पत्रान्वये कळववले आहे.  

सन २०११-१२ या कालावधीमध्ये मुींबई जिल्हा मध्यवती बँकेने 
पतसींस्थेच्या बँकेतील खात्यातनू रु. ४.५० को्ी काढल ेहोत.े मात्र सिर रक्कम 
मुींबई जि.म.स.बँकेने पतसींस्थेच्या खात्यामध्ये भरणा केलेली आहे. तसेच सन 
२०११-१२ या कालावधीमध्ये बँक ऑफ इींडीयाने पतसींस्थेच्या बँकेतील 
खात्यामधून रु. २.५० लाख रक्कम काढली होती मात्र बँक ऑफ इींडीयाने िेखील 
सिर रक्कम पतसींस्थेच्या खात्यात भरणा केली आहे.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

रार्ापूर (जर्.रत्नाधगरी) तालुक्यातील रोहहत्र  
गांर्लेल्या जस्त्थतीत असल्याबाबत 

  

(३१) *  १०६१२६   श्री.रार्न साळिी (रार्ापरू), श्रीमती तपृ्ती सािांत (िाांदे्र 
पिूच) :   सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) रािापरू (जि.रत्नाचगरी) तालकु्यातील तापरू, धाऊलवल्ली आींबेलकरवाडी 
स््ॉपिवळ, कोतापरू फा्ा त ेधारतळे या मागाावर तसेच मोगरे फा्यानिीक 
असलेले रोदहत्र उघडयावस्थते व गींिलेल्या जस्थतीत असल्याचे माहे िानेवारी, 
२०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशानास आल ेआहे, हे ही  खरे आहे काय, 
(२) तसेच रािापरू येथील महाववतरण कायाालयाच ेस्थलाींतरण करण्यात येऊ 
नये अस ेआिेश मा.उिाा मींत्री याींनी महाववतरणचे कायाकारी अशभयींता याींना 
दिल्यानींतरही त्याींनी  महाववतरणचे कायाालय स्थलाींतरीत केल,े हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, महाववतरणचे  कायाालय कोिवली ग्रामपींचायत हद्दीपासनू ४ 
क्रक.मी. पेक्षा िास्त अींतरावर स्थलाींतरीत करण्यात आल ेअसल्याने याचा त्रास 
रािापरू येथील व् यावसानयक व घरगतुी वीि ग्राहक याींना होत आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत सींबींचधत महाववतरण ववभागाकड ेग्रामस्थाींनी वारींवार 
तक्रारी करुनही कोणतीच कायावाही झालेली नसनू शासनाने याबाबत सखोल 
चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आल,े 
(५) तद्नसुार मा.उिाामींत्री याींनी आिेश दिल्यावर कायावाही न करणाऱ याींववरुद्ध 
कारवाई करण्याबाबत व रोदहत्र सींरक्षक्षत करुन िरुुस्त  करण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय 
आहेत ? 
 

श्री. चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) कोकणातील खाऱया हवामानामळेु पोल तसेच 
ववतरण बॉक्सपेट्या गींिण्याचे प्रमाण या भागात िास्त आहे. सिर नमिू 
पररसर रािापरू उपववभागात येत असनू या उपववभागातील गींिलेले बॉक्स 
बिलण्याचे काम दिनियाळ उपाध्याय ग्राम ज्योती योिनेअींतगात चाल ूआहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
  सिरची कायाालये ही महामागाालगतच असल्यामळेु ग्राहकाींना 
येण्या-िाण्यासाठी रस्ता, वाहनाींची चाींगली सोय असल्याने ग्राहकाींच्या दृष्ीन े
सोईची आहेत. 
(४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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बल्लारपुर ि रारु्रा (जर्.चांद्रपुर) तालुक्यातील सास्त्ती ि गोिरी िोळसा 
खाणीतील स्त्फोटाांमुळे घराांच ेहोत असलेले नुिसान 

  

(३२) *  ११५६१२   अॅड.सांर्य धोटे (रार्ूरा) :  सन्माननीय खननिमच मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) बल्लारपरु व रािुरा (जि.चींद्रपरु) तालकु्यातील वे. को. ली क्षेत्राअींतगात येत 
असलेल्या सास्ती व गोवरी कोळसा खान अींतगात खाणीत ननयमापेक्षा िास्त 
प्रमाणात िारू गोळ्याचा वापर करून स्फो् घडववण्यात येत असल्याने सास्ती 
येथील घराींना स्फो्ाींच्या तीव्रतमेळेु भेगा पडल्याचे दिनाींक ३ फेब्रवुारी, २०१८ 
रोिी व गोवरी मधील शशवािी हायस्कुल येथील बोरवले २ फु् िशमनीखाली 
गेल्याचे दिनाींक १६ फेब्रवुारी, २०१८ रोिी वा त्या समुारास ननिशानास आल ेआहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर प्रकरणी िारु गोळयाच्या वापरामळेु व स्फो्ाच्या तीव्रतमेळेु 
गोवरी येथील शशवािी हायस्कुल इमारतीला व अनेक घराींना तड ेगेले असनू 
त्याच घ्नेची पनुरावतृ्ती घडुन वेकोलीत होणाऱ या शक्तीशाली ब्लाजस् ी्ंगने शाळा 
प्रशासन, गावकरी व ववद्याथााच्या जिवाला धोका ननमााण झालेला आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त िोन्ही प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळुन आल ेव त्यानिुींगाने रािुरा तालकु्यातील 
गावाींना व नकुसानग्रस्ताींना भरपाई िेण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) असल्यास, वारींवार अशा प्रकारच्या घ्ना घडत असल्याने याबाबत शासनाने 
कोणता धोरणात्मक ननणाय घेतला वा घेण्यात येणार आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सभुाष देसाई : (१) व (२) हे खरे नाही. 

सास्ती (OC) माईन्समध्ये खाणकाम सास्ती गावाींच्या ववरुध्ि दिशनेे 
सरुु असनू सास्ती (OC) गावापासनू १.२५ त े२.१० क्रक.मी. िरू आहे.  तसेच 
शशवािीनगर हायस्कूल, गोवारी गावामध्ये असनू ब्लास््ीींग क्षते्रापासनू १.६ 
क्रक.मी. िरू आहे. Directorate General of Mines Safety Ministry of 
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Labour, Government of India (DGMS) ने दिलेल्या अनमुती (५०० मी.) 
पेक्षा िास्त अींतर असल्याचे मे.वेस््ना कोल क्रफल्ड शल. बल्लारपरू क्षते्र याींनी 
कळववले आहे. DGMS याींनी ननिेशशत केलेल्या ननयम व अ्ीनसुार व 
ब्लास््ीींग कीं रोलर प्रणालीच्या सहाय्याने केल ेिातात, त्यामळेु ननमााण होणारे 
कीं पन हे मयाादित परवानगीच्या आत असत ेव त्यामळेु कुठलेही नकुसान होत 
नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
िणी (जर्.यितमाळ) येथील मुगोंली ि िोगाांि खाणीांमुळे होणारे प्रदषुण 
  

(३३) *  ११५८१४   श्री.सांजर्िरेड्डी बोदिुरिार (िणी) :  सन्माननीय 
खननिमच मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वणी (जि.यवतमाळ) येथील उत्तर क्षेत्रात कें द्र शासनाच्या अचधनस्त कोल 
इींडडया अींतगात १४ कोळसा खाणी असनू मुींगोली व कोलगाींव खाणीमध्ये 
उत्खननींतर ननघालेली  माती पररसरातील शतेालगत ्ाकल्याने समुारे ६०० 
हेक््र शतेिशमनीवर िषुपररणाम झाल्याने शतेकऱयाींना शतेी करता येत 
नसल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये वा त्या िरम्यान ननिशानास आल ेआहे, हे 
खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, सिर बाबीमळेु मुींगोली व कोलगाींव खान क्षते्रामध्ये वाय ुप्रििुण, 
धुशलकण प्रििुण व िलप्रििुणाने मानवी आरोग्याला धोका ननमााण झाला आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनिुींगाने मातीचे दढगारे ह्ववण्याबाबत तसेच पररसरातील प्रििुणावर ननयींत्रण 
ठेवण्यासाठी शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सभुाष देसाई : (१) व (२) हे खरे नाही. 
उत्खननानींतर ननघालेली माती खाण सरुक्षा महासींचालनालयाच्या 

ननयमानसुार खाण क्षेत्रातच साठववली िात.े प्रनतमाह पयाावरण ववियक 
पररक्षणानसुार वाय ूव िलप्रििूणाची पातळी अनजु्ञेय मयाादित आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

हहांगणा (जर्.नागपूर) तालुक्यातील धगट्टीच्या खाणीतील धरुामुळे 
नागररिाांच ेआरोग्य धोक्यात आल्याबाबत 

  

(३४) *  १०८७३२   श्री.सधुािर देशमखु (नागपरू पजश्चम) :   सन्माननीय 
महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दहींगणा (जि.नागपरू) तालकु्यातील सावींगी (िेवळी), पाींिरी, िुनेवाणी, 
उखळी-खैरी शशवारातील चगट्टीच्या खाणीमधुन ननघणाऱ या धुरामळेु कापसू, तरू, 
ज्वारी, गहू, हरभरा, सींत्रा मोसींबी या वपकाींचे मोठ्या प्रमाणात नकुसान होत 
असनु नागरीकाींचे आरोग्य धोक्यात आल्याबाबतची बाब माहे डडसेंबर, २०१७ 
मध्ये वा त्या िरम्यान ननिशानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या खाणीतनु ननघणाऱ या धुरामळेु त्या भागातील सींत्रा व 
मोसींबीच्या बहुताींश झाडाींची पाने ही काळवींडलेली असनु ती रोगाींना बळी पडत 
असल्यामळेु त्याची प्रकाि सींश्लेिण प्रक्रक्रयािेखील मींिावलेली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, या भागातील सावींगी (िेवळी) सह अन्य काही ग्रामपींचायतीींनी या 
खाणीसींिभाात एक ठराव पारीत केला असनु तो कायावाहीसाठी वररषठ अचधकारी 
व शासनाकड ेपाठववलेला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या खाणी बाहेरच्या व्यक्तीींची असल्याने त ेखाणीतनु िगड 
काढण्यासाठी शासनाच्या ननयमाची पायमल्ली करून त्या दठकाणी अचधक 
तीव्रतचेे स्फो् करीत असल्यामळेु पयाावरणाचे व परीसरातील नागरीकाींच्या 
घराचे मोठ्या प्रमाणात नकुसान होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(५) असल्यास, सिर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व त्यानिुींगाने सिर खाणीतनु ननयमबाहय चगट्टी काढुन पयाावरण, 
शतेी व घराींच ेनकुसान करणाऱया सींबींचधताींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) ग्रामपींचायत सावींगी (िेवळी) याींनी त्याींच्या 
दि.२७/११/२०१७ च्या पत्रान्वये गावाशिेारील खिानीींमध्ये िगड उत्खननासाठी 
स्फो् घडवनू आणल्याने गावातील घराींना हािरे बसत असनू खाणीतनू ननमााण 
होणाऱया धुळीमळेु सींत्रा व इतर वपके प्रभावीत होत असनू शतेकऱयाींचे नकुसान 
होत असल्याने क्रशर मालकाींनी उपाययोिना कराव्यात अशी मागणी 
तहसीलिार, दहींगणा याींचेकड ेकेली आहे.  
(२) सिर भागाच्या क्षते्रीय पहाणीत वपकाींवर धूळ बसललेी दिसनू येत.े परींत ुती 
रोगाींना बळी पडत असल्यामळेु त्याची प्रकाश सींश्लेिण प्रक्रक्रया मींिावलेली 
असल्याचे ननिशानास आल ेनाही. 
(३), (४) व (५) सरुु असलले्या क्रशरबाबत क्रशरमालकाींनी प्रििुण प्रनतबींधक 
उपाययोिना करणेबाबत मौिे सावींगी (िे) ग्रामपींचायतीने दि.२/१०/२०१७ रोिी 
ठराव पाररत करुन दि.२७/११/२०१७ च्या पत्रान्वये तहसीलिार, दहींगणा याींच े
कायाालयाकड ेसींिभा केला आहे. 

सिर ठरावाच्या अनिुींगाने केलेल्या चौकशीत खाण पररसर त ेसावींगी या 
गावािरम्यान अींिािे दिड त ेिोन क्रकलोमी्र इतके अींतर असनू खाणीींमध्ये 
करण्यात येणाऱया स्फो्ाींमळेु गावातील घराींना हािरे बसल्याचे क्रकीं वा घराींच े
नकुसान झाल्याचे ननिशानास आल ेनाही. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

चाांदरु रेल्िे, धामणगाि रेल्िे ि नाांदगाि खांडशे्िर (जर्.अमरािती) 
तालुक्यातील अनाच्छाहदत रोहहत्राांमुळे अधधिारी/िमचचारी  

ि शतेिर् याांच्या जर्विताला धोिा असल्याबाबत 
(३५) *  १०६५७७   प्रा.विरेंद्र र्गताप (धामणगाि रेल्िे) :   सन्माननीय 
ऊर्ाच मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) अमरावती जिल््यातील चाींिरु रेल्व,े धामणगाव रेल्व,े नाींिगाव खींडशे्वर या 
तालकु्याींतील रोदहत्र अनाच्छादित अवस्थेत असल्याने वीि ववतरण कीं पनीच्या 
अचधकारी/कमाचारी व शतेकऱ याींच्या जिववताला धोका ननमााण झाल्याचे दिनाींक ७ 
िानेवारी, २०१८ रोिी वा त्या समुारास ननिशानास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, रामगाव (ता.धामणगाव रेल्वे) येथील एका शतेकऱ याचा 
अनाच्छादित रोदहत्राला स्पशा झाल्याने त्याचा मतृ्य ु झाल्याचे दिनाींक १३ 
नोव्हेंबर, २०१७ रोिी वा त्या समुारास ननिशानास आल ेआहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) तसेच नाींिगाव खींडशे्वर येथील बसस्थानक पररसरातील 
अमरावती-यवतमाळ या राज्य महामागााच्या मध्यभागी वप्रयिशानी मलुीींच्या 
शासकीय वसतीगहृापासनु त े रामराव भोयर ववद्यालयापयांत महाववतरणच े
क्रकमान १० पथदिव ेअसनु  खाींबाींना धडकून वाहनाींच ेअपघात होत असनू सिर 
पथदिव ेवाहतकुीला अडथळा होत असल्याचे ननिशानास आल ेआहे, हे ही खरे 
आहे काय,  
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने पाहणी केली आहे काय, त्यात काय 
ननिशानास आल,े त्यानसुार उघड ेरोदहत्र सींरक्षक्षत करण्याबाबत, मतृ शतेक-याच्या 
कु्ूींबाला नकुसान भरपाई िेण्याबाबत व वाकलेल ेववद्यतु खाींब िरुुस्त करुन 
अडथळा ठरत असलेले खाींब ह्ववण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) दिनाींक ०७.०१.२०१८ रोिी स्थाननक वतृ्तपत्रामध्ये 
सिर वतृ्त प्रकाशशत झाल ेहोत.े 
(२) सिरचा अपघात शतेातील ववहीरीवरील इलेक्रीक पींप सरुु करताना स््ा ा्रचा 
शॉक लागनू घडला आहे.   
(३) दिनाींक ०७.०१.२०१८ रोिी स्थाननक वतृ्तपत्रामध्ये याबाबतचे वतृ्त प्रकाशशत 
झाल ेहोत.े ही लघिुाब वादहनी िवळपास ४० विाापवूी उभारण्यात आलेली असनू 
त्यावेळी सिर वादहनीची उभारणी रोडपासनू सरुक्षक्षत अींतरावर केलेली होती. 
नींतरच्या काळात रोड रुीं िीकरणाचे काम झाल्यामळेु सिर वादहनी रोडच्या िवळ 
आलेली आहे. सद्यजस्थतीत या पररसरातील १३ खाींबापकैी ९ खाींब रोडचे बािूला 
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असनू ४ खाींब रोडलगत असनू यापकैी १ खाींब खालनू थोडासा वक्राकार झालेला 
आहे. सिर दठकाणी या खाींबामळेु वाहतकुीला अडथळा झाल्याबाबत क्रकीं वा 
अपघात झाल्याबाबत कुठलीही तक्रार महाववतरणच्या कायाालयास प्राप्त झालेली 
नाही.  
(४) चाींिरू रेल्वे उपववभागाअींतगात एकूण ३२ ववतरण पे्ीींची िरुुस्ती, धामणगाव 
रेल्वे उपववभागाींतगात एकूण २५ ववतरण पे्ीची िरुुस्ती तसेच नाींिगाव खींडशे्वर 
उपववभागाींतगात एकूण ४२ ववतरण पे्ीची िरुुस्ती करण्यात आली असनू 
आवश्यकतनेसुार ववतरण पे्ीींची िरुुस्तीची काम े महाववतरण कीं पनीमाफा त 
करण्यात येत आहेत. 

सिर अपघात शतेातील ववहीरीवरील इलेक्रीक पींप सरुु करताना 
स््ा ा्रचा शॉक लागनू घडला असल्याने मतृ शतेकऱयाींच्या कु्ुींबाला नकुसान 
भरपाई िेण्याचा प्रश्न उद्् ावत नाही. 

सिर पोल हे सावािननक बाींधकाम ववभागाच्या हद्दीत येत असल्यामळेु 
त्या ववभागाकडून सिर पोल स्थलाींतरीत करण्याचा प्रस्ताव आल्यास 
ननयमानसुार सिर पोल स्थलाींतरीत करण्याची कायावाही करण्यात येईल. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

सुिणच महोत्सिी मशष्ट्यितृ्ती योर्नेंतगचत आहदिासी विद्यार्थयाांच्या 
खात्यात मशष्ट्यितृ्तीची रक्िम र्मा िरण्याबाबत 

  

(३६) *  ११३५१६   श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर), श्री.विर्य िडटे्टीिार 
(ब्रम्हपरूी), श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी) :   सन्माननीय आहदिासी वििास मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) आदिवासी ववद्यार्थयाांसाठी सवुणा महोत्सव शशषयवतृ्ती योिनेतींगात त्याींच्या 
खात्यात शशषयवतृ्ती िमा करण्याचा ननणाय शासनाने घेतला असताना सन 
२०१५-१६ व सन २०१६-१७ या शकै्षणणक विाासाठी धमााबाि (जि.नाींिेड) येथील 
१२ शाळेतील ववद्यार्थयाांना अद्याप शशषयवतृ्ती शमळाली नसल्याची बाब 
ननिशानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, या १२ शाळेतील ववद्यार्थयाांना शशषयवतृ्ती िेण्याबाबतचा प्रस्ताव 
आदिवासी ववकास प्रकल्प कायाालयाकड ेपाठवल ेअसतानाही सिरील प्रकरणात 
अद्यापही शशषयवतृ्ती मींिूर झाली नसल्याची बाब ननिशाानास आली आहे, हे 
ही  खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
ननिशानास आल,े त्यानसुार शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विष्ट् ण ुसिरा : (१) धमााबाि तालकु्यातील १२ शाळाींमधील ५५ ववद्यार्थयाांच े
बँक खात ेक्रमाींक चुकीचे असल्याने त्याींना सन २०१५-१६ या विााची सवुणा 
महोत्सवी शशषयवतृ्ती अिा करण्यास ववलींब झाला आहे. 
(२) व (३) सन २०१५-१६ या शकै्षणणक विाातील  ववद्यार्थयाांचे चुकीचे बँक खात े
क्रमाींक सधुारीत करून त्याप्रमाणे पात्र लाभार्थयाांना शशषयवतृ्ती अिा करण्याची 
कायावाही सरुू आहे. 

त्याचप्रमाणे सन २०१६-१७ या विाामधील प्राप्त अिाांची छाननी 
करण्यात आलेली असनू त्यानिुींगाने पात्र लाभार्थयाांना सवुणा महोत्सवी 
योिनेतगात लाभ िेण्याची कायावाही जिल्हा पररिि, नाींिेड याींच्या स्तरावरून 
सरुू आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

मुांबईतील धोबी िल्याण औद्योधगि वििास िो-ऑप. सोसायटी या 
सांस्त्थेच्या पदाधधिार्याांनी िेलेला गैरव्यिहार 

 

(३७) *  ११५२५३   श्री.सनुनल मशांदे (िरळी), श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन), 
अॅड.भीमराि धोंड े (आष्ट्टी) :   सन्माननीय सहिार मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील धोबी कल्याण औद्योचगक ववकास को-ऑप. सोसाय्ी, 
म्यनुनशसपल महालक्ष्मी धोबीघा्, डॉ. ई. मोिेस रोड, िकेब सका ल या सींस्थेच्या 
अध्यक्ष व पिाचधकारी याींनी सींस्थेच्या ननधीत गरैव्यवहार करणे, सींस्थेच्या 
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ननवडणुकीबाबत महाराषर सहकारी सींस्था अचधननयम १९६० चे कलम ७३ कब 
मधील तरतिुीींचे व महाराषर सहकारी सींस्था ननयम २०१४ मधील तरतिुीींच े
उल्लींघन करणे, तसेच लखेापरीक्षणामध्येही अचधननयम १९६० चे कलम ८१ च े
उल्लींघन करून गरैव्यवहार केल्याची बाब माहे फेब्रवुारी, २०१८ मध्ये वा त्या 
िरम्यान ननिशानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या सोसाय्ीमध्ये ६६४ सभासि िाखववण्यात आल े असनू 
त्यातील ४०० सभासि हे अनचधकृत असनू सींस्थेच्या प्रशासकाने मनपामध्ये 
शशलाधारक म्हणून नाव नसलेल्या, मयत असलेल्या व्यक्तीींना, तसेच नाव े
हस्ताींतरण / बिल न झालेल्या व्यक्तीींना पात्र ठरवनू सोसाय्ीमध्ये समाववष् 
करून घेतले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,  असल्यास, 
चौकशीत काय आढळून आल ेव त्यानिुींगाने गरैव्यवहार करणाऱया अध्यक्ष, 
पिाचधकारी आणण प्रशासक याींच्यावर शासनाने कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सभुाष देशमखु : (१) व (२) नाही. 

तथावप, सींस्थेच्या अध्यक्ष, पिाचधकारी व प्रशासक याींनी सींस्थेच्या 
ननधीचा गरैव्यवहार केल्याबाबत व अनचधकृत व्यक्तीींना सभासित्व दिल्याची 
तक्रार प्राप्त झाली असनु सिर तक्रारीच्या अनिुींगाने सींस्थेची चौकशी करण्यात 
येत आहे. 
(३) सिर तक्रारीच्या अनिुींगाने महाराषर सहकारी  सींस्था अचधननयम १९६० च े
कलम ८९अ अन्वये तपासणीचे आिेश िेण्यात आल े असनु तपासणीनींतर 
गणुवत्तनेसुार पढुील कायावाही करण्यात येईल.  
(४) लाग ुनाही. 

----------------- 
आहदिासी प्रिल्प िायाचलय, पाांढरििडा ि पुसद (जर्.यितमाळ) या 

विभागाचा वििास ननधी अखधचचत असल्याबाबत 
(३८) *  ११५७३०   डॉ.अशोि उईिे (राळेगाि) :   सन्माननीय आहदिासी 
वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) आदिवासी प्रकल्प कायाालय, पाींढरकवडा व पसुि (जि.यवतमाळ) याींनी 
आदिवासीींच्या ववकासाकरीता सन २०१७ व सन २०१८ या विाात मींिूर असलले्या 
रु.१६८ को्ी ६६ लाख ९८ हिार ननधीपकैी  केवळ १९ को्ी ९३ लाख रुपये 
प्रशासनाने खचा केल्याचे माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्या िरम्यान ननिशानास 
आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आदिवासी ववकासाच्या योिनाींसाठीचा ननयत ननधी ववदहत 
कालावधीत खचा न केल्याने त्या अपणुा रादहल्या असनू आदिवासी समािाच्या 
ववकास योिनाींवर त् यामळेु पररणाम झाला आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनाने याप्रकरणी चौकशी केली आहे काय, त्यानसुार उक्त 
ननधी ववदहत कालावधीत  खचा न करणा-या सींबचधत ववभागाचे अचधकारी व 
कमाचारी याींचेवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विष्ट् णु सिरा : (१) आदिवासी घ्क कायाक्रमाींतगात जिल्हा वाविाक योिना 
सन २०१७-१८ कररता यवतमाळ जिल््यास ववतरीत रु. १६८ को्ी ६६ लाख ९८ 
हिार तरतिूीपकैी माहे डडसेंबर, २०१७ अखेर रु. ३३ को्ी ३९ लाख ननधी खचा 
करण्यात आला आहे. तसचे माहे फेब्रवुारी, २०१८ अखेर रु. ७३ को्ी ११ 
लक्ष  इतका ननधी खचा करण्यात आला असनू माहे माचा, २०१८ अखेर पयांत 
१०० ्क्के ननधी खचा करण्याबाबत जिल्हा प्रशासनामाफा त ननयोिन करण्यात 
आल ेआहे. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
िोिण विभागाच्या विभागीय अधधिारी याांनी भूखांडाच ेननयमबा्य  

िाटप िरून गैरव्यिहार िेल्याबाबत 
  

(३९) *  १०५३९४   श्री.सनुनल प्रभ ू (हदांडोशी), श्री.अजर्त पिार (बारामती), 
श्री.हदलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.जर्तेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.र्यांत 
पाटील (इस्त्लामपरू), श्री.प्रिाश फातपेिर (चेंबरू), डॉ.सांर्य रायमलुिर (मेहिर), 
श्री.सदा सरिणिर (माहहम), श्री.सनुनल राऊत (विक्रोळी), डॉ.बालार्ी किणीिर 
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(अांबरनाथ), श्री.प्रताप सरनाईि (ओिळा माजर्िडा), श्री.सरेुश धानोरिर 
(िरोरा), श्री.सनुनल मशांदे (िरळी), अॅड.भीमराि धोंड े(आष्ट्टी), श्री.सांतोष दानिे 
(भोिरदन), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (मशडी), श्री.विर्य िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), 
श्री.नसीम खान (चाांहदिली), श्री.त्र्यांबिराि मभस े (लातरू ग्रामीण), प्रा.िषाच 
गायििाड (धारािी), श्री.सनुनल िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे (आिी), 
श्री.अस्त्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.हषचिधचन सपिाळ (बलुढाणा), डॉ.सांतोष 
टारफे (िळमनरुी), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.भारत भालिे (पांढरपरू), 
श्री.शमशिाांत मश ांदे (िोरेगाि), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), श्री.िभैि वपचड 
(अिोल)े, श्री.राणार्गर्ीतमसांह पाटील (उस्त्मानाबाद), श्रीमती हदवपिा चव्हाण 
(बागलाण), श्री.राहुल र्गताप (श्रीगोंदा), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापरू), 
श्री.र्यप्रिाश मुांदडा (बसमत) :   सन्माननीय उद्योग मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्य शासनाच्या उद्योग ववभागाअींतगात असलले्या महाराषर औद्योचगक 
ववकास महामींडळातील कोकण ववभागाच्या ववभागीय अचधकारी याींनी रत्नाचगरी 
व शसींधिुगुा जिल््यातील १७८ भखूींडाचे ननयमबा्य वा्प केल्याची मादहती 
दिनाींक ५ िानेवारी, २०१८ रोिी वा त्या समुारास ननिशानास आली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर प्रकरणी कायारत असणाऱया एमआयडीसीच्या उच्चस्तरीत 
सशमती समोर प्रथम अिा करणाऱया अिािाराचा प्रस्ताव अग्रक्रमाने सशमतीपढेु 
ठेवनू त्यास मींिूरी िेण्याच ेबींधनकारक असताींना, कोकण ववभागीय अचधकारी 
याींनी परस्पर भखूींड ववतरणास मींिूरी िेण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर बेकायिा भखूींड वा्प प्रकरणाची शासनाने उच्चस्तरावरुन 
सखोल चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीचे ननषकिा काय आहेत, त्यानुसार सिर बेकायिा व 
ननयमबाहयररत्या ववतरीत केलेल्या भखूींडाचे ववतरण तात्काळ रद्द करुन सबींचधत 
िोिी अचधकारी व भखूींडधारक याींचेववरुध्ि शासनाने कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सभुाष देसाई : (१) व (२) हे अींशत: खरे आहे. 
(३) होय. 
(४) सिर प्रकरणी महामींडळ स्तरावर चौकशी करण्यात आललेी आहे. सिर 
चौकशीमध्ये भखूींड वा्पामध्ये अननयशमतता झाल्याचे ननिशानास आल.े 
सबींचधत प्रािेशशक अचधकारी याींची ववभागीय चौकशी करणेकरीता महसलु 
ववभागास पत्र दिनाींक ०३/०८/२०१७ अन्वये कळववल े आहे. तसेच सिर 
भखूींड  वा्प करतवेेळी प्रािेशशक अचधकारी याींनी ररक्त भखूींडाची उपलब्धता, 
िेषठता सचूी, महामींडळाने परत घेतलेल्या भखूींडाच े वा्प करण्याच े धोरण 
डावलनू िेकारपत्र व वा्पपत्र तसेच भखूींडाचा ताबा िेणे, प्राथशमक करारनामा 
करणे याबाबत अननयशमतता दिसनू आल्यामळेु महामींडळाने सवा िेकारपत्र वा्प 
व करारनाम ेरद्द  करण्याचा ननणाय घेऊन १७८ प्रकरणापकैी १६० प्रकरणात 
भखूींडाच े वा्प रद्द करण्याबाबतच्या नो्ीसा बिावण्यात आल्या आहेत. 
त्यानिुींगाने अिािार / भखूींडधारक व औद्योचगक सींघ्नेच्या प्रनतननधीींनी 
िेकारपत्र/वा्पपत्र रद्द करु नये याकररता दिलले्या ननवेिनाच्या अनिुींगाने 
महामींडळा माफा त कायावाही सरुु आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
अांबूर्ा मसमेंट िां पनीने उपरिाही (जर्.चांद्रपूर) येथे सांपाहदत िेलेल्या 

र्ममनीचा मोबदला प्रिल्पग्रस्त्ताांना न हदल्याबाबत 
  

(४०) *  १०९०१४   श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (मशडी) :  सन्माननीय महसलू 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) अींबिूा शसमें् कीं पनीने उपरवाही (जि.चींद्रपरू) येथ ेकीं पनी उभारण्यासाठी 
कोपर येथील १२०० हेक््र िमीन सींपादित केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, रु.३६ को्ी या अल्प क्रकींमतीत सींपादित केलेली सिर िमीन 
कीं पनीने ६ हिार को्ी रुपयाींना ववकून अचधक लाभ शमळववल्याची बाब माहे 
िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्या िरम्यान ननिशानास आली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
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(३) असल्यास, यासींिभाात तथेील प्रकल्पग्रस्ताींनी दिनाींक २० िानेवारी, २०१८ 
पासनू जिल्हाचधकारी, चींद्रपरू याींच्या कायाालयासमोर बेमिुत उपोिण आींिोलन 
सरुु केल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, िशमन सींपािन करताना प्रकल्पग्रस्ताींना शतेिशमनीच्या 
मोबिल्यात हक्काची व स्थायी नोकरीची हमी िेऊन त्याची अींमलबिावणी 
करण्यात आली नसल्याची तसेच मािी सनैनकाच्या मलुाींनाही नोकरी न 
दिल्याची तक्रार मा.मखु्यमींत्री, मा.उद्योग मींत्री तसेच पालकमींत्री याींचेकड े
वारींवार करुनही त्याची िखल घेण्यात आली नाही, हेही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, सिर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व त्यानिुींगाने प्रकल्पग्रस्ताींच्या उक्त मागण्याींबाबत शासनाने 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय 
आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) अींबिुा शसमें् कीं पनी करीता भसूींपािन कायिा १८९४ अन्वये िमीन सींपादित 
करण्यात आली असनू तत्काशलन बािारभावानसुार मोबिला ननजश्चत करून 
अींनतम आवाडा प्रमाणे बहुताींशी खातिेाराींना मोबिला वा्प करण्यात आलेला 
आहे. परींत ूकाही प्रकरणात आक्षेप असल्याने व मा.दिवाणी न्यायालयात प्रकरण 
असल्याने सींबींचधत खातिेाराींना मोबिला वा्प करण्यात आलेला नाही व त्याींची 
रक्कम मा.न्यायालयात िमा करण्यात आलेली आहे. सींपादित केलेली सिर 
िमीन कीं पनीने ६ हिार को्ी रूपयाींना ववकून मोठ्या प्रमाणात नफा 
शमळववल्याची बाब जिल्हाचधकारी, चींद्रपरू याींच्या कायाालयाच्या ननिशानास 
आलेली नाही. 
(३) होय, खरे आहे. 
(४) व (५) प्रकल्पग्रस्ताींच्या तक्रारीच्या अनिुींगाने जिल्हाचधकारी, चींद्रपरू याींनी 
उपजिल्हाचधकारी (पनुवासन) याींची “चौकशी अचधकारी” म्हणुन ननयकु्ती केली 
असनू, त्याींना ४५ दिवसात कायावाही पणुा करुन अहवाल सािर करण्याबाबत 
आिेशशत केले आहे. चौकशी बाबतची कायावाही सरुु आहे. 

----------------- 
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एिाजत्मि आहदिासी वििास प्रिल्प, डहाणू माफच त (जर्.पालघर) 
मशक्षणासाठी पाचगणीत पाठविलेल्या विद्याथीनीचा झालेला मतृ्य ू

  

(४१) *  ११५८०८   श्री.अममत घोडा (पालघर) :   सन्माननीय आहदिासी 
वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) आदिवासी ववकास प्रकल्प कायाालय, डहाण ू माफा त (जि.पालघर) 
शशक्षणासाठी पाचगणीतील ब्लशुम ींग ड े स्कूल अ ॅण्ड कॉलेिमध्ये पाठववलेल्या 
इयत्ता सातवीत शशकणाऱ या श्रध्िा सभुाि गवळी या ववद्याथीनीचा राहत्या घरी 
आिारपणाने मतृ्य ूझाल्याची घ्ना दिनाींक ३१ िानेवारी, २०१८ रोिी वा त्या 
समुारास घडली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर घ्ना ही प्रशासनाच्या बेिबाबिारपणामळेु झाली असल्याने 
िोिी अचधकाऱ याींची चौकशी करुन कारवाई करावी अन्यथा आमरण उपोिण 
करण्याचा इशारा आदिवासी अजस्मता पालघर या सींघ्ननेे दिला आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,त्यात काय आढळून 
आल,े तद्नसुार या प्रकरणातील िोिीींववरुध्ि शासनाने कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. विष्ट् णु सिरा : (१) हे खरे आहे. 
(२) तथावप, अशा प्रकारच ेननवेिन शासनास प्राप्त झालेले नाही. 
(३) प्रस्ततु प्रकरणी प्रकल्प कायाालय, डहाण ूतसेच घोडगेाव येथील सहायक 
प्रकल्प अचधकारी (शशक्षण) याींच्यामाफा त चौकशी करण्यात आलेली आहे. 

अनसुचूचत िमातीच्या ववद्यार्थयाांना इींग्रिी माध्यमाच्या नामाींक्रकेत 
ननवासी शाळाींमध्ये शशक्षण िेणे या योिनेंतगात श्रद्धा गवळी ही ववद्याथीनी 
ब्लशुम ींगडले इींजग्लश मेडीयम स्कूल, पाचगणी येथ ेइयत्ता ७ वीमध्ये शशक्षण घेत 
होती. सिर ववद्याथीनीस दि.१९.०१.२०१८ रोिी सकाळी लघवीचा त्रास होत 
असल्याने शाळेच्या मखु्याध्यापकाींनी नतला खािगी िवाखान्यात नेल.े तथेे सिर 
ववद्याथीनीवर उपचार करण्यात आले तसेच नतचे रक्ताच ेव लघवीचे नमनेु 
तपासण्यात आल.े सिर बाब सींबींचधत मखु्याध्यापकाींनी प्रकल्प अचधकारी, डहाण ू
याींना पत्रान्वये तसेच ववद्याथीनीच्या पालकाींना िरूध्वनीवरून कळववली. 
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तद्नींतर दि.२१.०१.२०१८ रोिी कु.श्रद्धाचे डोळे वपवळे दिस ूलागल्याच े
मखु्याध्यापकाींच्या ननिशानास येताच त ेनतला घेऊन वाई येथे िवाखान्यात घेऊन 
िात असताना त्याींना वा्ेत ववद्याथीनीचे पालक भे् ल.े मखु्याध्यापक नतच्या 
पालकाींसोबत िवाखान्यात गेल्यावर तथेील डॉक््राींनी कु.श्रद्धाला ॲडमी् 
करण्यास साींचगतले तथावप, नतच्या पालकाींनी श्रद्धाला ॲडमी् करण्यास नकार 
िेऊन डॉक््राींच्या सल्ल्याववरूध्ि स्वत:च्या िबाबिारीवर नतला दि.२१.०१.२०१८ 
रोिी घरी घेऊन गेले. 

त्यानींतर दि.२६.०१.२०१८ रोिी पालकाींनी नतला डहाणू येथील खािगी 
रूग्णालयात िाखल केल.े सिर ववद्याथीनीस कावीळ झाल्याचे ननिशानास आल े
होत.े नतचा उपचाराचा खचा शाळेमाफा त अिा करण्यात येईल, अस ेसींबींचधत 
शाळेने प्रकल्प कायाालय, डहाण ू याींना कळववले होत.े दि.२९.०१.२०१८ व 
दि.३०.०१.२०१८ रोिी नतच्या पालकाींकड ेचौकशी केली असता, श्रद्धाची प्रकृती 
बरी असल्याच ेत्याींनी साींचगतले. 

त्यानींतर डहाण ूयेथील रूग्णालयातनूही नतच्या पालकाींनी िोन दिवस 
घरगतुी उपचार करतो या कारणास्तव डॉक््राींच्या सल्ल्याववरूध्ि स्वत:च्या 
िबाबिारीवर नतला दि.३०.०१.२०१८ रोिी घरी नेल.े 

तथावप, दि.३१.०१.२०१८ रोिी सिर ववद्याथीनीचा मतृ्य ूझाल्याबाबत 
ववद्याथीनीच्या पालकाींनी सींबींचधत शाळेच्या मखु्याध्यापकाींना कळववले. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
पुणे येथील डॉ.बाबासाहेब आांबेडिर सांशोधन ि प्रमशक्षण िें द्र (बाटी) या 

सांस्त्थेत लॅपटॉपच्या खरेदीमध्ये झालेल्या गैरव्यिहाराबाबत 
  

(४२) *  १०४९२७   श्री.मभमराि तापिीर (खडििासला) :  सन्माननीय 
सामाजर्ि न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पणेु येथील डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर सींशोधन व प्रशशक्षण कें द्र (बा्ी) या 
सींस्थेत एकश ेतीन लॅप्ॉपच्या खरेिीमध्ये समुारे ५२ लाख रुपयाींचा गरैव्यवहार 
झाला असल्याचे माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये ननिशानास आल ेआहे, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्यास, या प्रकरणी तक्रार दिल्यावर प्रकल्प अचधकाऱयाला गरैव्यवहार 
प्रकरणी अ्क झाली असनू सिरहू अचधकारी या सींस्थेत कीं त्रा्ी पद्धतीने कायारत 
होता, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त सींस्थेत प्रशशक्षण घेण्यासाठी येणाऱया अनसुचूचत िातीच्या 
उमेिवाराींना शासनामाफा त लॅप्ॉप उपलब्ध करुन दिल ेिातात तथावप प्रकल्प 
अचधकारी याींनी हे लॅप्ॉप गरिू ववद्यार्थयाांना न िेता गरैव्यवहार केला आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त गरैव्यवहाराबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात 
काय ननिशानास आल े व त्यानिुींगाने शासनाची फसवणूक करणाऱया उक्त 
प्रकल्प अचधकाऱयावर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. रार्िुमार बडोल े: (१) अींशतः खरे आहे.  

िानेवारी, २०१७ मध्ये लॅप्ॉपचा अपहार झाला असल्याची बाब 
ननिशानास आली. 
(२) होय. 

अपहार करणारी व्यक्ती प्रकल्प अचधकारी म्हणून बा्ी या सींस्थेत 
कीं त्रा्ी पद्धतीने कायारत होती. 
(३) होय. 
(४) या प्रकरणी सींबींचधत प्रकल्प अचधकारी श्री.राहुल रणवीर याींना कामावरून 
काढून ् ाकण्यात आल ेआहे. तसेच त्याींच्याववरुद्ध पोलीस स््ेशन, कोरेगाव पाका , 
पणेु येथे दि.२९/०५/२०१७ रोिी FIR (गनु्हा रजि.क्र.१०१/२०१७) िाखल करण्यात 
आलेला आहे. सिर गनु््याच्या तपासाची कायावाही पोशलसाींकडून चाल ूआहे.  
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
राज्यातील िृषी उत्पन्न बार्ार सममतीच्या गोदाम मालिाांना गोदामाच्या 

भाड्याची थिबािी ममळण्याबाबत 
 

(४३) *  १०९२९६   श्री.सधुािर देशमखु (नागपरू पजश्चम) :   सन्माननीय 
पणन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यातील कृिी उत्पन्न बािार सशमतीच्या गोिामात साठवनू ठेवलेल्या 
धान्याच्या भाड्याची १७.१५  को्ी रूपयाची थकबाकी गोिाम मालकाींना 
शमळाली नसल्याचे माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्या िरम्यान ननिशानास आल े
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सन २००९-२०१० त ेसन २०१४-२०१५ या कालावधीतील गोिाम 
मालकाींच े शासनाकड े असलेले थकीत भाड े शमळण्याकरीता सींचालक, कृिी 
उत्पन्न बािार सशमती व सींस्था याींनी माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान 
सींबींचधत ववभागाकड ेपाठपरुावा केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर प्रकरणी गोिाम मालकाींना भाड्याची थकबाकी शमळाली 
नसल्यामळेु त्याींना मोठ्या आचथाक अडचणीींना सामोरे िाव ेलागत आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सिर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनिुींगाने कृिी उत्पन्न बािार सशमतीच्या गोिाम मालकाींना धान्य साठवनू 
ठेवलेल्या गोिामाची थकबाकी शमळण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सभुाष देशमखु : (१) अींशत: खरे आहे.  

कृिी उत्पन्न बािार सशमतीच्या गोिाम भाड्याची रक्कम रुपये १७.१५ 
को्ी नसनू रु. १,१२,०८,४०१/- एवढी रक्कम थकीत असल्याच े दिसनू आल े
आहे. 
(२) होय. 
(३) होय. 
(४) कृिी उत्पन्न बािार सशमत्याींनी सींबींधीत थकबाकीिाराींकड े याबाबतची 
मागणी केली आहे तरीसधु्िा बािार सशमतीननहाय सववस्तर मादहती घेऊन 
सींबींधीत ववभागाकड ेयाकररता शासन स्तरावरून पाठपरुावा करण्यात येईल.  
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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पुणे शहरातील िात्रर् भागात महहलेचा विरे्च्या तारेचा  
धक्िा लागून मतृ्य ूझाल्याबाबत 

  

(४४) *  १०४९३४   श्री.मभमराि तापिीर (खडििासला), श्री.योगेश हटळेिर 
(हडपसर) :  सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) पणेु शहरातील कात्रि भागात एका मदहलेचा दिनाींक २ िानेवारी, २०१८ 
रोिी वा त्या समुारास वविेच्या आवरण नसलेल्या तारेचा धक्का लागनू मतृ्य ू
झाल्याची घ्ना घडली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या घ्नेची वीि ववतरण कीं पनीच्या माध्यमातनू त्वररत िखल 
घेतली गेली नसनू या घ्ननेींतर पाच दिवस होऊनही घ्नेचा अहवाल स्थाननक 
ववद्यतु ननरीक्षकाींनी दिला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अशा प्रकारच्या अनेक घ्नाींमध्ये मनषुय व प्राणी याींच्या 
मतृ्यमूध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत असनू शासनाने या घ्नाींची चौकशी केली आहे 
काय, त्यात काय ननिशानास आल,े त्यानसुार शासनाने वविेच्या उघड्या तारा व 
रोदहत्राींना सींरक्षक्षत करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 

महाववतरणच्या धनकवडी कायाालयातील कमाचाऱयाींनी त्वरीत 
घ्नास्थळी िाऊन ववद्यतु परुवठा खींडीत केला. 
अनतररक्त कायाकारी अशभयींता, महाववतरण, धनकवडी उपववभाग याींनी या 
घ्नेची मादहती दि. ०४.०१.२०१८ रोिी ववद्यतु ननरीक्षक, ववद्यतु ननरीक्षण 
ववभाग, पणेु याींना कळववली.  

सिर अपघाताची चौकशी ववद्यतु ननरीक्षक, ननरीक्षण ववभाग पणेु या 
कायाालयामाफा त दि. ०५/०१/२०१८ रोिी करण्यात आली आहे. ववद्यतु ननरीक्षक, 
पणेु याींनी दि. १२/०१/२०१८ रोिी प्राथशमक अहवाल महाववतरण कीं पनीस दिला 
आहे. 
(३) कात्रि भाग येत असलले्या धनकवडी उपववभागात महाववतरण कीं पनीमाफा त 
इन्फ्रा-१ व २ या योिनेअींतगात उपरी लघिुाब वादहनी-१०८.७३ क्रक.मी., २२ 
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के.व्ही. वादहनी-१४.८८ क्रक.मी., ११ के.व्ही. वादहनी-६.९ क्रक.मी. भशूमगत 
करण्यात आलेली आहे. 

तसेच डीपीडीसी योिना आणण महापाशलकेकडून १.३% योिनेअींतगात 
उपरी लघिुाब वादहनी-५.८७ क्रक.मी. भशूमगत करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

नागपूर जर्ल््यातील समार्िल्याण विभागामध्ये समार् िल्याण 
अधधिारी पद ररक्त असल्याने ननधी अखधचचत राहहल्याबाबत 

  

(४५) *  ११०२३८   श्री.सधुािर देशमखु (नागपरू पजश्चम) :   सन्माननीय 
सामाजर्ि न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) नागपरू जिल््यातील समािकल्याण ववभागाच्या कायाालयामध्ये जिल्हा 
समाि कल्याण अचधकारी हे पि ररक्त असल्याने ववववध योिनेचे समुारे ३० 
को्ी रूपये अखचचात असल्याबाबतची बाब माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा 
त्यािरम्यान ननिशानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नागपरू जिल्हा पररििेच्या समािकल्याण ववभागाच्या 
अचधकाऱयाची मळु िागी बिली केल्यामळेु सिर ववभागाचा पिभार गोंदिया 
जिल्हयाच ेसहाय्यक आयकु्त याींचेकड ेसोपववण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, गोंदिया जिल््याच े सहाय्यक आयकु्त याींचेकड े मळु 
आस्थपनेबरोबर तीन अनतरीक्त जिल््याची िबाबिारी असल्यामळेु नागपरू 
जिल्हा पररििेचा सन २०१७-१८ चा िलीत वस्तीचा २४ को्ी ३९ लक्ष व 
वयैक्तीक लाभाचा ६ को्ी रूपयाींचा ननधी कायाालयाकड ेअखचचात रादहला आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सिर प्रकरणी नागपरू जिल्हा पररििेच्या समािकल्याण 
ववभागाकड ेसन २०१७-२०१८ चा अखचचात असलेला ३० को्ी ननधी उपयोगात 
आणण्याबाबत तसेच जिल्हा समाि कल्याण अचधकारी पिावर अचधकाऱयाींची 
ननयकु्ती करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. रार्िुमार बडोल े: (१) नाही. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) नाही, ननधीच्या खचााबाबत कायावाही सरुू आहे. 
(४) जिल्हा समाि कल्याण अचधकारी, नागपरू पिाचा अनतररक्त कायाभार 
दि.०६.०३.२०१८ च्या आिेशान्वये समाि कल्याण अचधकारी, ग् ब, प्रािेशशक 
उपायकु्त कायाालय, नागपरू याींना िेण्यात आला आहे. त्या अनिुींगाने ननधीच्या 
खचााबाबतची कायावाही सरुू आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

महाराष्ट्र विधानसभा 
______________________________________________________ 
मुद्रणपवूा सवा प्रक्रक्रया महाराषर ववधानमींडळ सचचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर 
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