
महाराष्ट्र विधानसभा 
चौथ ेअधधिेशन, २०१७ 
--------------------------------------------- 

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

बधुिार, ददनाांि १३ डिसेंबर, २०१७ / अग्रहायण २२, १९३९ ( शिे ) 
  
(१) आददिासी वििास मांत्री 

 

  याांचे प्रभारी विभाग 

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

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

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५६ 
------------------------------------- 

  
परतिािा (ता.अचलपूर, जर्.अमरािती) येथे आददिासी िसतीगहृ 

बाांधण्यासाठी र्ागेच ेहस्त्ताांतरण िरणेबाबत 
  

(१) *  १००४८९   श्री.ओमप्रिाश ऊर्म  बच्चू ििू (अचलपरू), श्री.विनायिराि 
र्ाधि-पाटील (अहमदपरू) :   सन्माननीय सामाजर्ि न् याय मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) परतवाडा (ता.अचलपरू, जि.अमरावती) येथे आदिवासी मलुाींचे व मलुीींच े
वसतीगहृ बाींधण्यासाठी समािकल्याण ववभागाच्या २.५ एकर िागेपकैी अधाा 
एकर िागा आदिवासी ववकास ववभागाकड ेहसताींतरीत करावी, अशी मागणी 
लोकप्रतततनधीींनी  सचचव, सामाजिक न्याय ववभाग याींचेकड ेदिनाींक १५ िलु,ै 
२०१७ रोिी वा त्यासमुारास केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाने या िागेवर आदिवासी मलुा-मलुीींच्या वसततगहृासाठी 
आरक्षण तनजचचत करण्याचा तनणाय दिनाींक २ मे, २०१३ रोिीच्या शासन 
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तनणायाद्वारे िाहीर केल्यानींतरही अद्यापपयतं िागचेे हसताींतरण न होण्याची 
कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, उक्त िममनीचे हसताींतरण तातडीने होण्याकररता शासनाने 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ? 
  
श्री. रार्िुमार बिोल े: (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) यासींिभाात शासन पत्र क्र. सींकीणा-२०१७/प्रक्र.२०७/बाींधकाम,े       
दि. २.१२.२०१७ अन्वये आदिवासी ववभागाकडून आदिवासी वसतीगहृ 
(मलुा-मलुीींचे) मागणीचा प्रसताव सािर करणे तसेच सा.न्या. व आदिवासी 
ववकास ववभाग या िोन्ही वसतीगहृाींच्या एकत्रत्रत वासतमुाींडणी आराखडा सािर 
करावा, असे आदिवासी ववकास ववभागास कळववण्यात आल ेआहे. तद्नींतर सिर 
आराखडयाचे अवलोकन करुन िागा हसताींतरीत करण्याबाबतची कायावाही 
करण्यात येईल. 

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

नागपूर जर्ल््यातील मान्यता नसलेल्या िसतीगहृाांच्या  
सांचालिाांनी िेलेला गैरव्यिहार 

  

(२) *  ९७०५०   िॉ.मममल ांद माने (नागपरू उत्तर) :   सन्माननीय सामाजर्ि 
न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) नागपरू जिल््यातील समािकल्याण ववभागाींतगात मान्यता नसलेल्या ८२ 
वसतीगहृाींच्या सींचालकाींनी मागील अनेक वर्ांपासनू प्रािेमशक समािकल्याण 
अचधकाऱयाींच्या सींगनमताने  गरैव्यवहार केल्याची बाब माहे ऑगस् व सप् े्ंबर, 
२०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान तनिशानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, तत्कालीन प्रािेमशक उपायकु्त, समािकल्याण ववभाग, नागपरू 
याींनी शासनाकड े या सींिभााचा अहवाल सािर केला असनू सिर बाबीकड े
त्याींच्याकडून िलुाक्ष होत असल्याचेही तनिशानास येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आल,े त्यानसुार िोर्ी सींचालकाींववरुध्ि शासनाने कोणती कारवाई केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. रार्िुमार बिोल े: (१) नाही. 
(२) व (३) ववभागाींतगात काही अनिुातनत वसतीगहृाींकड ेमळू मान्यता आिेश 
नसल्याचे तनिशानास आल्यामळेु अशा वसतीगहृाींची प्रािेमशक उपायकु्त / 
उपायकु्त तथा सिसय जिल्हा िात प्रमाणपत्र पडताळणी सममती याींच्यामार्ा त 
तपासणी करण्यात आलेली आहे.  
यासींिभाात तनणाय घेण्यासाठी मा.राज्यमींत्री, सा.न्या. याींच्या अध्यक्षतखेाली 
सममती तनयकु्त करण्यात आलेली आहे. 
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

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

मुांबई जर्ल्हा मध्यिती सहिारी बँिेतील खातेदाराांच्या नािािर िर्म 
िाढून पदाधधिाऱ याांच्या नातेिाईिाांनी िेलेला गैरव्यिहार 

(३) *  ९८४८९   श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.सांर्य साििारे (भसुािळ), श्री.अर्य चौधरी (मशििी), श्री.प्रिाश सिेु 
(मागाठाणे) :   सन्माननीय सहिार मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :-  

(१) मुींबई जिल्हा मध्यवती सहकारी बँकेतील खातिेाराींच्या नावावर परसपर किा 
काढून पिाचधकाऱ याींच्या नातवेाईकाींनी आचथाक गरैव्यवहार केल्याचे बँकेच्या 
िक्षता पथकाने केलले्या चौकशीतनू दिनाींक ३१ ऑक््ोबर, २०१७ रोिी वा 
त्यासमुारास तनिशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मुींबई जिल्हा मध्यवती सहकारी बँकेत झालेल्या गरैव्यवहाराची 
चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आल ेव त्यानसुार शासनाने सींबींचधत 
िोर्ीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सभुाष देशमखु : (१) नाही. 
     मुींबई जिल्हा मध्यवती सहकारी बँकेअींतगात िक्षता पथकाने बँकेच्या 
शाखेमधील किा प्रकरणाची चौकशी केल्याचे खरे आहे. तथावप, या चौकशीमध्ये 
बँक पिाचधकाऱयाींच्या नातवेाईकाींनी गरैव्यवहार केला असल्याचे तनिशानास आल े
नाही. 
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(२)  होय. बँकेमार्ा त चौकशी करण्यात आली आहे. 
(३) चौकशीमध्ये किाप्रकरणात ताींत्रत्रक अतनयममतता आढळल्याने बँकेने िोन 
शाखा व्यवसथापकाींना तनलींत्रबत केल ेअसनू बँकेमार्ा त खाततेनहाय चौकशीची 
कारवाई चाल ूआहे. 
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
बल्लाशा (जर्.चांद्रपूर) येथील िस्त्तुरबा िॉलेर् ऑर् िॉमसम ॲण्ि सायन्स 

या सांस्त्थेने मशष्ट्यितृ्तीचा िेलेला अपहार 
  

(४) *  ९८८५७   श्री.मधुिरराि चव्हाण (तळुर्ापरू), श्री.सभुाष भोईर (िल्याण 
ग्रामीण) :  सन्माननीय सामाजर्ि न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :-  

(१) बल्लाशा (जि.चींद्रपरू) येथील कसतरुबा कॉलेि ऑर् कॉमसा ॲण्ड सायन्स या 
महाववद्यालयास शासनाची व ववद्यापीठाची मान्यता नसताींना कोणत्याही मळु 
परवानगी पत्राची पडताळणी न करता समािकल्याण ववभाग, चींद्रपरू 
याींच्याकडून सन २००७-२००८ व २००८-२००९ या कालावधीत मागासवगीय 
ववद्यार्थयांची मशषयवतृ्ती व मशषयवतृ्तीची आगाऊ रक्कम घेऊन उक्त सींसथेने 
अपहार केल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान तनिशानास आल े
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त अपहार सींसथा चालक व समािकल्याण अचधकारी व 
कमाचारी याींच्या सींगनमताने झाल्याचेही तनिशानास आल ेआहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानसुार 
िोर्ीींवर गनु्हा िाखल करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. रार्िुमार बिोल े: (१) हे खरे नाही. 
(२) नाही. 
(३) व (४) प्रचन उद्् ावत नाही 

----------------- 
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देिघर (ता.खेि, जर्.रत्नाधगरी) येथे बेिायदेशीरररत्या  
गािठी दारुचा व्यिसाय सुरु असल्याबाबत 

  

(५) *  १०१२४०   श्री.सांर्य िदम (दापोली) :   सन्माननीय राज् य उत् पादन 
शलु् ि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िेवघर (ता.खेड, जि.रत्नाचगरी) येथे मोठया प्रमाणावर बेकायिेशीर व अवधै  
गावठी िारुचा व्यवसाय सरुु असल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्या 
िरम्यान तनिशानास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर अवधै व्यवसायाने मदहला व मलुाींवर ववपररत पररणाम होत 
असल्याने तथेील मदहलाींनी हा व्यवसाय बींि करण्यासाठी प्रयत्न केल ेअसता 
आींत्रबवली पोमलस िरूक्षेत्रातील कमाचारी सिर प्रकरणी  सहकाया करत नसल्याचे 
तनिशानास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, िरम्यानच्या कालावधीत िेवघर पाचीचा माळ येथे दिनाींक ७ 
ऑक््ोबर, २०१७ रोिी ग्रामसथाींनी नवसागर व गळुाचे रसायन तयार 
करणाऱ याींना पकडून दिले असनू पोमलसाींनी धाड ्ाकली असता समुारे २२ हिार 
८०० रुपयाींचा गळु व नवसागर ममचित माल पकडला गलेा आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीनसुार 
सींबींचधताींवर कोणती कारवाई केली व ग्रामसथाींनी िारुबींिी करण्याबाबत ठराव 
करुन पोलीसाींना दिलेल्या तनवेिनाच्या अनरु्ींगाने या पररसरात िारुबींिी 
करण्यासह सींबींचधताींवर कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) होय. 
(२) हे खरे नाही. याअनरु्ींगाने पोलीस ववभाग तसेच राज्य उत्पािन शलु्क 
ववभागाकडून वेळोवेळी कारवाई करण्यात येत.े राज्य उत्पािन शलु्क ववभागाने 
सन २०१५ त ेऑगस्, २०१७ या कालावधीत २२ गनु्हे नोंिववले असनू ३ 
आरोपीींना रु.४.१४ लक्ष ककींमतीच्या मदु्देमालासह अ्क केली आहे. तसेच, पोलीस 
ववभागाने केलेल्या कारवाईत दि.१४.६.२०१६ रोिी िेवघर येथील कोंढबा या 
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दठकाणी िोन आरोपीींना तसेच दि.४.४.२०१७ रोिी िेवघर पाचाचा माळ येथ ेएका 
आरोपीस मदु्देमालासक् अ्क केली आहे. अ्क केलेल्या आरोपीींवर मुींबई मद्य 
तनर्धे कायद्यातील कलमाींतगात गनु्हे िाखल करण्यात आले आहेत. 
(३) व (४) होय. दि.७.१०.२०१७ रोिी मशवगण व  िेवघर पाचाचा माळ येथे 
ग्रामसथाींनी छापा ्ाकून तीन आरोपीींना रु.६४,२००/- ककीं मतीच्या मदु्देमालाींसह 
पकडून दिल े असनू पोलीस ववभागाकडून   त्याींचेवर मुींबई मद्य तनर्धे 
कायद्यातील कलमाींतगात गनु्हा िाखल करण्यात आला आहे. िेवघर,  तालकुा 
खेड, जि.रत्नाचगरी येथील अवधै िारुधींिे बींि करण्याबाबत ग्रामसथाींनी दिलेल्या 
तनवेिनाच्या अनरु्ींगाने चौकशी करून वेळोवेळी गसत घालनू कारवाई करण्यात 
येत आहे. 
(५) प्रचन उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
निी मुांबईतील 'मुांबई िृषी उत्पन्न बार्ार सममती' प्रशासनाने सेिािर 

िसूलीमध्ये िेलेला गैरव्यिहार 
  

(६) *  ९५२७२   श्री.मनोहर भोईर (उरण), अॅि.आमशष शलेार (िाांदे्र पजश्चम), 
अॅि.पराग अळिणी (विलेपाले), श्री.सांर्य िेळिर (ठाणे), श्री.प्रशाांत ठािूर 
(पनिेल), िॅप्टन आर.तममल सेल्िन (सायन-िोळीिािा), श्री.अर्य चौधरी 
(मशििी), श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.नरेंद्र महेता (ममरा भाईंदर), श्री.अममन 
पटेल (मुांबादेिी), श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.सरदार तारामस ांह (मलुुांि), 
श्री.बाबरुाि पाचणे (मशरुर), श्री.सनुनल िेदार (सािनेर), श्री.ओमप्रिाश ऊर्म  बच्च ू
ििू (अचलपरू), श्री.विनायिराि र्ाधि-पाटील (अहमदपरू), श्री.मशरीषदादा 
चौधरी (अमळनेर), श्री.सांर्य साििारे (भसुािळ), श्री.किसन िथोरे (मरुबाि), 
श्री.पाांिुरांग बरोरा (शहापरू), श्री.जर्तेंद्र आव्हाि (मुांब्रा िळिा), श्री.रार् परुोदहत 
(िुलाबा), श्री.शाांताराम मोरे (मभिांिी ग्रामीण), श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन), 
श्री.नारायण िुचे (बदनापरू), श्री.सरेुश (रार्ूमामा) भोळे (र्ळगाि शहर), श्रीमती 
सीमाताई दहरे (नामशि पजश्चम), श्री.मांगेश िुिाळिर (िुलाम), श्री.विर्य िाळे 
(मशिार्ीनगर), िॉ.शमशिाांत खेििेर (मस ांदखेि रार्ा) :   सन्माननीय पणन 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) नवी मुींबईतील 'मुींबई कृर्ी उत्पन्न बािार सममती' प्रशासनाने व्यापाऱ याींशी 
सींगनमत करुन  सेवाकर वसलूीमध्ये कोट्यवधी रुपयाींचा गरैव्यवहार केल्याच े
माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्या िम्यान तनिशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर गरैव्यवहारात च्ईक्षते्र तनिेशाींक (एर्.एस.आय.) आणण 
बोगस ठेवीवरील किा यासींिभाातील गरैव्यवहाराींचाही समावेश आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर गरैव्यवहाराची चौकशी करण्यासाठी बािार सममतीच े
प्रशासक याींनी िोन वररषठ अचधकाऱ याींची चौकशी सममती तनयकु्त केली आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सिर चौकशी सममतीने केलेल्या चौकशीत काय आढळून आल े
आहे व त्यानरु्ींगाने िोर्ी व्यक्तीींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. सभुाष देशमखु : (१), (२), (३) व (४) सेवाशलु्क आकारणी/वसलूी बाबत 
वसतजुसथतीिशाक अहवाल घेण्यासाठी मुींबई कृर्ी उत्पन्न बािार सममतीच्या 
दि.२८.९.२०१७ रोिीच्या आिेशान्वये द्ववसिसयीय सममती नेमण्यात आलेली 
आहे. सिर सममतीचा अहवाल अद्यावप प्राप्त झालेला नाही.या प्रकरणी 
आवचयकता असल्यास शासनामार्ा त चौकशी करुन िोर्ी अचधकारी / 
कमाचाऱयाींववरुध्ि कारवाई करण्यात येईल. 
       तसेच च्ईक्षेत्र तनिेशाींकाबाबत मा.उच्च न्यायालयात याचचका िाखल 
असनू िेना बँकेतील ठेवीबाबतचे प्रकरणात सीबीआय मार्ा त तपास होऊन ववशरे् 
न्यायालय, मुींबई येथे आरोपपत्र िाखल करण्यात आलेले आहे. िोन्ही बाबी 
न्यायप्रववष् आहेत. 
(५) प्रचन उद्् ावत नाही. 

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

हिपसर (जर्.पुणे) येथील आददिासी िसतीगहृातील असुविधाांबाबत 
  

(७) *  ९८९४१   प्रा.(श्रीमती) मेधा िुलिणी (िोथरुि) :  सन्माननीय 
आददिासी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) हडपसर (जि.पणेु) येथील आदिवासी वसतीगहृातील असवुवधाींबाबत 
ववद्यार्थयांनी रसत्यावर उपोर्ण सरुु केल ेअसल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये 
वा त्या िरम्यान तनिशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास,राज्यातील ववववध जिल््याींतनू १२५ हून अचधक ववद्याथी येथ े
राहत असनू त्याींना वेळेवर िेवण न ममळणे, वसततगहृातील असवच्छता, पाणी 
न ममळणे, खोल्याींच्या पत्रयाींची िरुवसथा झाल्याने पावसाळ्यात त ेगळत असणे 
इत्यािी गरैसोयीींसींिभाातील तक्रारीींच्या तनराकरणाकररता वॉडान हिर नसणे 
याबाबत ववद्याथांनी वसतीगहृ प्रशासनाकड ेवारींवार पाठपरुावा करूनही त्याकड े
िलुाक्ष केल्याने उपोर्ण केल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या गरैसोयीींबाबत सींबचधत िोर्ीींवर कारवाई करण्याबाबत व 
ववद्यार्थयांना मलुभतू सवुवधा परुववण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विष्ट् णु सिरा : (१) व (२) आदिवासी मलुाींचे शासकीय वसतीगहृ, हडपसर 
येथील ववद्यार्थयांनी दि.०७.१०.२०१७ रोिी भोिनामध्ये िोन्ही वेळेस ब्ा्ा 
ममक्स भािी दिल्यामळेु उपोर्ण केले असल्याची बाब तनिशानास आलेली आहे. 
(३) सन २०१७-१८ या शकै्षणणक वर्ाात सिर वसतीगहृात ११५ ववद्याथी प्रवेमशत 
असनू वपण्याच्या पाण्यासाठी आर.ओ.कर्ल््र, वॉ्र कुलर उपलब्ध असनू 
वापरासाठी महानगरपामलका तसेच बोअरवेलचे मबुलक पाणी उपलब्ध आहे. 
वसतीगहृ सवच्छतसेाठी तनयममत सर्ाईकामगार आहे. सिर वसतीगहृ 
भाड्याच्या इमारतीत कायारत असनू येथील खोल्याींच्या पत्रयाींची िरुूसती 
करण्याबाबत गहृपाल याींनी इमारत मालकास सचूना दिल्या आहेत. 
     ववद्यार्थयांच्या तक्रारीनसुार सींबींचधत गहृपाल हे वेळेवर वसतीगहृात येत 
नसल्याने वसतीगहृातील सवा कमाचाऱयाींना पणूा वेळ वसतीगहृात राहण्याबाबत 
सक्त सचूना दिल्या असनू यापढेु सचूनाींची अींमलबिावणी न केल्यास वेतन 
थाींबववण्याची कायावाही करण्यात येईल अस ेकळववण्यात आलेले आहे. 
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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दहांगोली जर्ल्हयात राबविण्यात येणाऱ या दमलत िस्त्ती 
सुधार योर्नेतील ननधीबाबत 

(८) *  ९६८९७   िॉ.सांतोष टाररे् (िळमनरुी), श्री.िुणाल पाटील (धळेु 
ग्रामीण), श्रीमती ननममला गावित (इगतपरूी), श्री.विर्य ििटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), 
श्री.अस्त्लम शखे (मालाि पजश्चम), श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी), श्री.नसीम खान 
(चाांददिली) :   सन्माननीय सामाजर्ि न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :-  

(१) दहींगोली जिल्हयात समािकल्याण ववभागामार्ा त राबववण्यात येणाऱ या 
िमलत वसती सधुार योिनेतील १ को्ीचा तनधी काम ेरद्द केल्याने शासनास परत 
करावा लागला असल्याचे माहे ऑगस्, २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान तनिशानास 
आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यामळेु अनेक गावाींतील ववकासकाम ेप्रलींत्रबत राहणार आहेत, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनाने उक्त प्रकरणाची चौकशी केली आहे काय, त्यानसुार 
सिर तनधीचे योग्य तनयोिन व ववतनयोग न करणाऱ या अचधकाऱ याींवर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. रार्िुमार बिोल े: (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) होय. 
(३) व (४) अपरुा तनधी, िागचेा अभाव, ग्राम पींचायतीने ववदहत मिुतीत काम न 
करणे, सथातनक अडचण व तनवडणूक आचार सींदहता या ववववध कारणाींमळेु ५ 
(पाच) पींचायत सममत्याींकडील रद्द झालेल्या ३१ ववकासकामाींवर तनधी खचा करता 
आलेला नाही.याबाबत सिर पींचायत सममत्याींच्या ग् ववकास अचधकारी याींना 
कारणे िाखवा नो्ीस िेऊन तनधी अखचचात ठेवण्याबाबत, सींबींचधत ग्राम 
पींचायतीींचे ग्रामसेवक याींची िबाबिारी तनजचचत करुन त्याींच्याकडून मागववण्यात 
आलेले खुलासे तपासनू मखु्य कायाकारी अचधकारी, जिल्हा पररर्ि, दहींगोली 
याींचेकडून पढुील कायावाही करण्यात येत आहे. तसेच शासन तनणाय, ववत्त 
ववभाग, दि.२१/०९/२०१७ अन्वये अखचचात तनधी खचा करण्याबाबतची 
कायाप्रणाली आयकु्त, समािकल्याण याींचेकडून सवा जिल्हा समाि कल्याण 
अचधकारी, जिल्हा पररर्ि याींना कळववण्यात आलेली आहे. ----------------- 



10 

शासिीय पररिहन सेिा िममचाऱ याांच्या पतसांस्त्थेत झालेला गैरव्यिहार 
(९) *  ९६६९४   श्री.सांर्य साििारे (भसुािळ), श्री.शरददादा सोनािणे 
(र्ुन्नर), श्री.सरदार तारामस ांह (मलुुांि), अॅि.पराग अळिणी (विलेपाले), श्री.नरेंद्र 
पिार (िल्याण पजश्चम), िॅप्टन आर.तममल सेल्िन (सायन-िोळीिािा), 
श्री.सनुनल िेदार (सािनेर), श्री.सरेुश (रार्ूमामा) भोळे (र्ळगाि 
शहर) :   सन्माननीय सहिार मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शासनाच् या रािमशष ्ाचार ववभागाच्या अखत्याररतील शासकीय पररवहन 
सेवा कमाचाऱ याींच्या पतसींसथते समुारे ७९ लाख रुपयाींहून अचधक रकमचेा अपहार 
सन २००८ त े२०१४ या कालावधीत झाल्याने सहाय्यक तनबींधकामारं्त चौकशी 
करुन सींबींचधताींवर िबाबिारी तनजचचत केल्याची बाब माहे सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये 
वा त्यािरम्यान तनिशानास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अपहाराची रक्कम वसलु करण्याचे आिेश दिनाींक १ िून, २०१७ 
रोिी िेऊनही उक्त रक्कमपेकैी कोणतीही रक्कम अद्यापपयतं वसलू झालेली 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीच्या 
अनरु्ींगाने अपहाराची रक्कम वसलु करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. सभुाष देशमखु : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) महाराषर सहकारी सींसथा अचधतनयम, १९६० चे कलम ८८ अन्वये 
सींबींचधत चौकशी अचधकाऱयाींनी दिनाींक २७.४.२०१७ रोिीच्या अहवालानसुार 
सींसथेच्या एकूण १७ सींचालकाींवर रु. ७९.६८ लक्ष इतकी आचथाक नकुसानीची 
िबाबिारी तनजचचत केली.  
     सिर रक्कम वसलू करण्यासाठी अचधतनयमाच्या कलम ९८ अन्वये 
सींसथेच्या एकूण १७ सींचालकाींववरुद्ध दिनाींक १.६.२०१७ रोिी वसलूी प्रमाणपत्र े
तनगामीत करण्यात आलेली असनू सींबींचधताींकडून रु. २,१०,०००/- मदु्दल व रु. 
३,८५,५१०/- व्याि अशी एकूण रु. ५,९५,५१०/- रक्कमेची वसलूी करण्यात 
आलेली आहे. तसेच सींसथेच्या प्राचधकृत अचधकाऱयाींकडून वसलूीची कायावाही सरुु 
आहे.   
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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अांधेरी (पूिम), मुांबई येथील चिाला देिालांिार िो.ऑ.हौ.सोसायटी या 
सांस्त्थेने िेलेला गैरव्यिहार 

(१०) *  ९५९३८   श्री.अस्त्लम शखे (मालाि पजश्चम), श्री.विर्य ििटे्टीिार 
(ब्रम्हपरूी), श्री.सनुनल िेदार (सािनेर), श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी), अॅि.यशोमती 
ठािूर (नतिसा), िॉ.सांतोष टाररे् (िळमनरुी) :   सन्माननीय सहिार मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) चकाला िेवालींकार को.ऑ.हौ.सोसाय्ी, प्लॉ् क्र.५, चकाला सहार रोड, 
अींधेरी (पवूा), मुींबई या सींस थेचा पनुववाकास िी.नवकार त्रबल्डर ॲन्ड डवे्हलपसा या 
ववकासकामार्ा त करण्यात येत असनू ववकासकाने सींसथेस ५० लाख रुपयाींचा 
कॉपास र्ीं ड दिनाींक ११ िून, २०१४ रोिी वा त्यासमुारास दिला आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सिर सींसथेने त्यात ३० लाखाींचा गरैव्यवहार केला असनू त्याची 
चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी सथातनक सभासिाींनी व लोकप्रतततनधीींनी, 
मा.मखु्यमींत्री, मा.सहकार मींत्री, प्रधान सचचव, सहकार ववभाग, सहकार आयकु्त, 
पणेु याींच्याकड ेदिनाींक १४ मे, २०१७ व १७ मे, २०१७ रोिी वा त्यासमुारास केली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपतनबींधक सहकारी सींसथा के/पवूा वडाळा, मुींबई याींनी महाराषर 
सहकारी सींसथा अचधतनयम १९६० चे कलम ८० व १६० अन्वये गरैव्यवहार 
झालेल् या दहशोबाचा ताबा तातडीने सींसथेच्या प्रशासनाकड े िेण्यात यावा अस े
तनिेश िेऊनही सींसथेच्या पवूा पिाचधकाऱ याींनी ताबा सींसथचे्या प्रशासकाकड ेदिला 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, तहमसलिार अींधेरी (प.) याींनी महाराषर सहकारी अचधतनयम, 
१९६० चे कलम ८०(२) अन्वये गरैव्यवहार झालले्या दहशोबाच्या िप्तराचा ताबा 
प्रशासनाकड ेिेण्यात यावा अस ेवररषठ पोलीस तनररक्षक अींधेरी पोलीस ठाणे, 
मुींबई याींना दिनाींक ३० नोव्हेंबर, २०१५ रोिीच्या पत्रान्वये कळववण्यात आल े
असनूही त्याींनी पवूीच्या पिाचधकाऱयाींकड ेिप्तराचा ताबा दिला नाही, हे ही खरे 
आहे काय, 
(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणाच्या अनरु्ींगाने शासनाने चौकशी केली आहे 
काय, त्यात काय आढळून आल,े त्यानसुार सींबींचधताींववरुध्ि कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
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श्री. सभुाष देशमखु : (१) सींसथेच्या बँक खात्याच्या पासबकुातील उताराऱयावरुन 
अस ेदिसनू येत नाही. 
(२) होय. 
(३) व (४) सींसथेच्या पवूीच्या पिाचधकाऱयाींनी सींसथेच्या िप्तराचा ताबा 
प्राचधकृत अचधकारी याींना दिलेला होता. तथावप, पनुववाकासाची कागिपत्र ेत्याींना 
न ममळाल्याने महाराषर सहकारी सींसथा अचधतनयम, १९६० चे कलम ८० नसुार 
पोलीस खात्यामार्ा त िप्तराचा ताबा घेण्याकररता सींसथचेे सचचव याींचेकड ेगेले 
असता त्यावर  त्याींनी उवारीत िप्तर सींसथेच्या  तत्कालीन चेअरमन व 
खजिनिार याींचेकड ेअस ूशकेल असे साींचगतल.े 
   सींसथेची इमारत पनुववाकासाकररता तनषकामसत करण्यात आली असनू, सवा 
पिाचधकारी/सभासि इतरत्र राहावयास गेले असल्याने, तसेच 
सींसथेच े चेअरमन/खजिनिार याींच ेपत्त ेउपलब्ध नसल्याने उवाररत िप्तराचा 
ताबा घेणे शक्य झालेले नाही. 
(५) सींसथचेा  पनुववाकास करताना ववकासक व सींसथचेे सभासि याींच ेिरम्यान 
करार होत असतो. सिर करारातील अ्ी व शती तसेच सींसथेच्या सभासिाींना 
ियावयाच्या कॉपास र्ीं डाींबाबत काही आक्षेप/हरकती असल्यास सिर बाबतीत 
सींसथेच्या सभासिाींनी ववकासकाववरुध्ि मा.सक्षम न्यायालयाकड े िाि मागणे 
अपेक्षक्षत आहे. 
(६) प्रचन उद्् ावत नाही. 

----------------- 
र्व्हार (जर्.पालघर) येथील आददिासी वििास प्रिल्पाांतगमत असलेल्या 

आश्रमशाळाांतील र्ळाांचा पुरिठा बांद िरण्यात आल्याबाबत 
(११) *  १००१५३   श्री.विलास तरे (बोईसर), श्री.क्षितीर् ठािूर (नालासोपारा), 
श्री.दहतेंद्र ठािूर (िसई) :  सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) िव्हार (जि.पालघर) येथील आदिवासी ववकास प्रकल्पाींतगात चालववण्यात 
येणाऱया आिमशाळाींतील एकूण १७ हिार ५५६ ववद्यार्थयांना िररोि सकाळी 
दिला िाणारा केळी, सर्रचींि, मोसींबी आणण अींडी हा सकस आहार आदिवासी 
ववकास ववभागाकडून माहे सप् े्ंबर, २०१७ पासनू बींि करण्यात आला आहे, हे 
खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आल े व सिर सकस आहार बींि 
करण्याची कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, उक्त आिमशाळेतील तनवासी मलुाींना ममळणारा सकस आहार 
तनयममत ममळण्यासाठी शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विष्ट् णु सिरा : (१) आदिवासी ववकास ववभाग, शासन तनणाय, 
दि.१५.०६.२०१७ नसुार ऋतमुानानसुार र्ळाींऐविी शासकीय आिमशाळेतील 
ववद्यार्थयांना २५० मम.मल. िधू परुवठा करावयाचा असल्याने प्रकल्प अचधकारी, 
िव्हार (जि.पालघर) याींचेकडून आिमशाळाींमध्ये िधु परुवठयाबाबत ई-तनवविा 
प्रकक्रयेची कायावाही सरुु आहे. िरम्यानच्या कालावधीमध्ये ववद्यार्थयांची गरैसोय 
होऊ नये म्हणून ववद्यार्थयांना र्ळाींऐविी अींडी व केळी, मगु, वा्ाणा, म्की 
इत्यािी उसळीींचा पौष्ीक आहार िेण्यात येत आहे. 
(२), (३) व (४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

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

राज्यात मागासिगीय विद्यार्थयाांना देण्यात आलेल्या मॅरीिोत्तर 
मशष्ट्यितृ्तीच्या रिमेत झालेला गैरव्यिहार 

  

(१२) *  ९६५०५   श्री.हसन मशु्रीर् (िागल), श्री.जर्तेंद्र आव्हाि (मुांब्रा िळिा), 
श्री.किसन िथोरे (मरुबाि), श्री.सांर्य िेळिर (ठाणे), श्री.नरेंद्र पिार (िल्याण 
पजश्चम), श्री.हनमुांत िोळस (माळमशरस), श्री.अजर्त पिार (बारामती), श्री.र्यांत 
पाटील (इस्त्लामपरू), श्री.शमशिाांत मश ांदे (िोरेगाि), श्रीमती ददवपिा चव्हाण 
(बागलाण), श्री.पाांिुरांग बरोरा (शहापरू), श्री.िभैि वपचि (अिोल)े, श्री.नरहरी 
झझरिाळ (ददांिोरी), श्री.रार्शे टोपे (घनसािांगी), श्री.राणार्गर्ीतमसांह पाटील 
(उस्त्मानाबाद), श्री.मिरांद र्ाधि-पाटील (िाई), श्री.शामराि ऊर्म  बाळासाहेब 
पाटील (िराि उत्तर), िॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील (एरांिोल), श्री.प्रदीप नाईि 
(किनिट), श्री.ददलीप िळस-ेपाटील (आांबेगाि), िॉ.सांतोष टाररे् (िळमनरुी), 
श्री.राहुल र्गताप (श्रीगोंदा), श्री.ददपि चव्हाण (र्लटण), िॉ.अननल बोंि े



14 

(मोशी), श्री.ओमप्रिाश ऊर्म  बच्च ू ििू (अचलपरू), श्री.मोहन र्ि (पाथरी), 
अॅि.यशोमती ठािूर (नतिसा), श्री.राहूल िुल (दौंि), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), 
श्री.शरददादा सोनािणे (र्ुन्नर) :  सन्माननीय सामाजर्ि न् याय मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) राज्यात सामाजिक न्याय ववभाग व आदिवासी ववभागामार्ा त मागासवगीय 
ववद्यार्थयांना िेण्यात आलेल्या मॅरीकोत्तर मशषयवतृ्तीच्या रकमेमध्ये झालेल्या 
गरैव्यवहाराच्या सींिभाात चौकशी करणाऱया चौकशी पथकाने (एसआय्ी) समुारे 
रु.२१७४ को्ी रुपयाच्या गरैव्यवहार प्रकरणी ६४ शकै्षणणक सींसथाींवर गनु्हे िाखल 
करण्याची प्रकक्रया पणूा केली आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर ६४ सींसथाींची नाव ेकाय आहेत तसचे त्याींनी प्रत्येकी ककती 
रकमेचा गरैव्यवहार केला असल्याचे तनिशानास आल ेआहे, 
(३) असल्यास, उक्त सींसथाचालकाकडून गरैव्यवहार केलेल्या रकमेपकैी 
आतापयतं प्रत्येकी ककती रक्कम वसलू करण्यात आली आहे व त्याींच्याववरुध्ि 
कोणती कारवाई केली आहे, 
(४) असल्यास, उक्त मशषयवतृ्तीच्या रकमेमध्ये झालेल्या गरैव्यवहार प्रकरणी 
एसआय्ीने केलेली चौकशी मान्य नसल्याने अहवालाच्या आधारे पनु्हा सवतींत्र 
चौकशी करण्याबाबत घेतलेल्या तनणायानसुार सामाजिक न्याय ववभागाने पनु्हा 
चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आल ेआहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. रार्िुमार बिोल े: (१) नाही. 
(२) व (३) ववशरे् चौकशी पथकाने आदिवासी ववकास ववभागाकडील २ व 
सामाजिक न्याय व ववशरे् सहाय्य ववभागाकडील ६८ अशा एकूण ७० सींसथाींनी 
एकूण रु.२८.३० को्ी रक्कमेची अतनयममतता गरैव्यवहार केल्या प्रकरणी गनु्हे 
िाखल करण्यास कळववल ेअसनू, त्याची यािी पढुीलप्रमाणे आहे.  
     त्यानसुार पढुील कारवाई करण्याबाबत आयकु्त, समािकल्याण 
याींच्यामार्ा त सींबींचधत जिल््याींच्या सहायक आयकु्त, समािकल्याण याींना 
कळववण्यात आल े आहे. तथावप, सींबींचधत सींसथाींनी िाखल केलेल्या रर् 
याचचकाींवर मा.उच्च न्यायालयाच्या औरींगाबाि व नागपरू खींडपीठाने दिलेल्या 
सथचगती आिेशानसुार सींबींचधत सींसथाींववरुध्ि गनु्हे िाखल करण्यात आलेले 
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नाहीत. मात्र, शकै्षणणक सींसथाकडून वसलुपात्र रक्कमेच्या वसलुीची कायावाही 
सींबींचधत सहायक आयकु्ताींमार्ा त सरुु आहे.  
     ववशरे् चौकशी पथकाच्या अहवालातील एकुण १७०४ सींसथाींच्या 
लेखापरीक्षणाच्या अनरु्ींगाने ववचलेर्ण व पडताळणी करण्याची कायावाही 
आयकु्त, समािकल्याण पणेु याींच्यामार्ा त सरुु असनु, अतनयममततचे्या 
रु.१८२६.८७ को्ी रक्कमेपकैी आतापयतं रु.९६.१६ को्ी इतकी वसलुपात्र रक्कम 
सींसथाकडून वसलू करुन कोर्ागारात भरणा करण्यात आली आहे. रु.६८५.४१ 
को्ी इतक्या अचग्रम रक्कमेचे समायोिन करण्यात आलेले असनू, उवारीत 
वसलुपात्र रक्कमेच्या वसलूीची कायावाही सरुु आहे. 
(४) नाही,  
(५) प्रचन उद्् ावत नाही. 
ववशरे् चौकशी पथकाने गनु्हे िाखल करण्यासींबधात शासनास सािर केलले्या 

शकै्षणणक सींसथाींचा तपमशल    
अ.क्र 

 
सांस्त्था/महाविद्यालयाचे नाि 

 
अननयममतता/गरैव्यिहार 
झालेली एिूण रक्िम 

१  
 

सवामी वववेकानींि महाववद्यालय िळको् रोड, 
उिगीर, जिल्हा लातरू 

५८५४०७४ 

२ 
 

धन्वींतरी आयवेुदिक मेडीकल कॉलेि,  उिगीर, 
जिल्हा लातरू    

३८९०५१६ 

३ मॉडान कॉलेि ऑर् कॉम्प्यू् र सायन्स 
इन्रॅ्ारमेशन ्ेक्नॉलॉिी, ववद्यतुनगर, जिल्हा 
नाींिेड    

७८८६६९६ 

४ 
 

साववत्रीबाई रु्ले ववज्ञान व बीसीए महाववद्यालय 
पींचमशल नगर, वसमत जिल्हा दहींगोली.   

२७५२३७२ 

५ अनाथ वधृ्ि आनींि आिम सींसथा, धुळे सींचमलत 
तनमाल कॉलेि, खेड ररगर तालकुा शहािा, 
जिल्हा नींिरुबार    

१४२५८५०० 

६ अॅतनमा ॲतनमेशन अकॅडमी धडगाव जिल्हा 
नींिरूबार 

२०२२५४० 
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७ 
 

मसस्ेल कॉम्प्यु् र से्ं र नवापरू, जिल्हा 
नींिरूबार 

७०१७५५ 
 

८ 
 

एमआय्ी कॉलेि ऑर् आय्ी ॲण्ड मॅनेिमें्, 
नींिरुबार 

१४०६०१० 
 

९ िागतृा ताींत्रत्रक महाववद्यालय जिल्हा नींिरुबार ५०२४१८३ 
१० अनाथ व्हय ुॲतनमेशन अकॅडमी जिल्हा नींिरुबार २०७४२४० 
११ सींगणक शासत्र व मादहती तींत्रज्ञान 

महाववद्यालय, अींबािोगाई रोड, लातरू 
१०४९७२५६ 

१२ 
 

राििी शाहू महाराि पॉमल्ेजक्नक, ककनव्, 
जि.नाींिेड 

७०६७९५९ 

१३ 
 

सवामी रामानींि तीथा महाववद्यालय, बाळींतवाडी, 
ता.कीं धार. जि.नाींिेड 

८५०४३०० 

१४ 
 

राििी शाहू तींत्रतनकेतन ववद्यालय कळींब, 
जि.उसमानाबाि 

३८०९६१८८ 

१५ 
 

जव्ह. िे. मश ींिे तींत्रतनकेतन व अमभयाींत्रत्रकी 
महाववद्यालय, वरूडा रोड, जि. उसमानाबाि 

७३५२९३४ 

१६ 
 

महात्मा गाींधी सींगणक व तींत्र मशक्षण कॉलेि, 
घगु्गसू, जि.चींद्रपरू 

२६०६५८० 

१७ 
 

सवामी वववकेानींि इन्स्ी्यु्  ऑर् ्ेक्नॉलॉिी, 
चींद्रपरू 

६५४८२२५ 

१८ 
 

ग् लोबस कॉलेि ऑर् ्ेक्नॉलॉिी ॲण्ड 
मॅनेंिमें्, चींद्रपरू 

११९१५८५ 

१९ पिूा नमसाग सकुल, ता.परळी, जि.बीड ६७८३९५ 
२० 
 

सव. इींदिरा गाींधी नमसगं सकुल, ता.पा्ोिा, 
जि.बीड 

२७२२१५ 

२१ 
 

डॉ. डी. एम. धोंड े सकुल ऑर् नमसगं. कडा, 
ता. अष्ी, जि.बीड 
 

२२१३४६ 
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२२ 
 

जििामाता नमसाग सकुल, ता. मािलगाींव, 
जि.बीड 

२८०१६० 

२३ 
 

कै. रघनुाथराविी कें दे्र नमसगं सकुल परळी, 
विैनाथ, जि.बीड 

६९९२५ 

२४ 
 

कै. रघनुाथराविी कें दे्र नमसगं सकुल परळी, 
विैनाथ, जि.बीड 

८०००० 

२५ यशवींत नमसाग सकुल, ता.अष्ी. जि.बीड ११०६५६३ 
२६ लोकसेवा नमसगं सकुल, जि.बीड ३३१८२५ 
२७ 
 

अींककता िौंड इन्स्ी्यु्  ऑर् नमसगं 
आींबेिोगाई, जि.बीड 

३९४३५ 

२८ 
 

ज्ञानिीप कॉलिे  आय्ीआय मॅनेंिमें् ता. 
अींबािोगाई, बीड 

१९५९५५ 

२९ 
 

ककसान कॉलेि ऑर् आय्ीआय अॅण्ड 
अॅग्रीकल्चर, ता.धारूर, जि.बीड 

१४८८३६८ 

३० 
 

माणणकिािा किम-पा्ील, सींगणक व 
व्यवसथापन शासत्र महाववद्यालय, तळुिापरू, 
जि.उसमानाबाि 

२३११०२३ 

३१ 
 

सहारा इन्स्ी्यु्  ऑर् नमसगं सकुल अकलिू, 
ता.माळमशरस, जि.सोलापरू 

१९०६२२०९ 

३२ 
 

धन् वींतरी इन्स्ी्यु्  ऑर् नमसगं सकुल, 
अकलिु, ता.माळमशरस, जि.सोलापरू 

७८९२२९९ 

३३ 
 

कररअर इन्स्ी्यु्  ऑर् कम्प्यु् र ॲण्ड 
आय्ी, मािळमोही, ता.गेवराई, जि.बीड 

५३८०४४० 

३४ 
 

ॲसपायर कॉलिे ऑर् ्ेक्नॉलॉिी C/O एस. 
पी. कॉलेि, चींद्रपरू 

२२०८३३५ 

३५ 
 

छत्रपती मशवािी कॉलेि ऑर् ्ेजक्नकल, 
बाबपेूठ, चींद्रपरू 
 

३४६०६५ 
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३६ 
 

एर्.  झङे कॉलिे ऑर् कम्प्यु् र सायन्स 
ॲण्ड मॅनेिमें्, मलू, चींद्रपरू 

१३२८४० 

३७ गरुूसाई कॉलेि, ववराई रोड, मलू, जि.चींद्रपरू ६४४०६१० 
३८ 
 

चचमरु सायन्स अॅण्ड कॉमसा कॅालेि, चचमरु, 
जि.चींद्रपरू    

१५९१७३५ 

३९ वप ींपरी नमसगं सकुल, चच ींचवड, पणेु    ११४१३०३ 
४० 
 

बकुळ ताींब् इजन्स््यु्  ऑर् नमसगं कवे, 
नगर, पणेु 

१०९८२०७ 

४१ अजचवनी इन्स्ी्यु्  ऑर् नमसगं सोलापरू ८१२९५६० 
४२ 
 

िी. मशवािी मशक्षण प्रसारक मींडळ कॉलेि 
ऑर्  नमसगं, बाशी, सोलापरू    

४४७२९२७ 

४३ 
 

गोंडवाना कॉलेि ऑर् ्ेजक्नकल िाताळा, 
चींद्रपरू    

२१५०६७५ 

४४ मलू कम्प्यु् र कॉलिे, मलू, चींद्रपरू    ६५५५७० 
४५ सावली कम्प्यू् र कॉलिे, ता.जि.चींद्रपरू   ० 
४६ 
 

सवामी वववकेानींि इन्स्ी्यु्  ऑर् ्ेक्नॉलॉिी, 
गडचाींिरु, जि.चींद्रपरू    

५२९७८५ 

४७ 
 

राधेय कॉलिे ऑर् ्ेजक्नकल एज्यकेूशन 
एचएमसी्ी, बलुढाणा    

१३०७३७६ 

४८ 
 

राधेय कॉलेि ऑर् मॅनेिमें् कॅ्रीींग 
्ेक्नॉलॉिी, बलुढाणा    

१८२०९८८ 

४९ 
 

िी.मसध्िेचवर इजन्स््यु्  ऑर् नमसगं हो्गी 
रोड, सोलापरू     

७१२९२५ 

५० 
 

त्रबनीत मेडीकल र्ाऊीं डशेन सींचमलत त्रबनीत 
नमसगं इजन्स््यु् , सोलापरू 

१८१६८६६ 

५१ 
 

वसींत िािा काळे मेडीकल र्ाऊीं डशेन सींचामलत 
िनकल्यान इजन्स्.ऑर् नमसगं एज्यकेुशन 
पींढरपरू, जि.सोलापरू     

१७३८७४५ 
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५२ 
 

धनिी इजन्स््यु्  ऑर् नमसाग सकुल कुडुावाडी, 
जि.सोलापरू     

३००४२५ 

५३ रे्री लॅड पॉमल्ेजक्नक कॉलिे, चींद्रपरू    २९११९३६० 
५४ महात्मा गाींधी कॉलेि, चचमरु, जि.चींद्रपरू    ४८२०९४० 
५५ 
 

मल्लीकािुान हेल्थ केअर ररसचा से्ं र यशोधरा 
नमसगं इन्स्ी्यु्  ऑर् नमसगं सोलापरू 

४२८४२५४ 

५६ 
 

धनरािचगरी इन्स्ी्यु्  ऑर् नमसगं सकुल, 
पाका चौक, सोलापरू 

१०७१७२८७ 

५७ 
 

एस. पी  इन्स्ी्यु्  ऑर् नमसगं सकुल, 
सोलापरू 

१९०३६६४ 

५८ 
 

माका डये सोलापरू सहकारी रूग्णालय नमसगं 
रेतन ींग सकुल, पच्चापोठ सोलापरू 

१८१९८५३ 

५९ 
 

िीमती कमलाबेन प्ेल इन्स्ी्यु्  ऑर् 
नमसगं एज्यकेूशन, कुीं भारी, ता.िक्षक्षण सोलापरू, 
जि.सोलापरू 

२५९७४७५ 

६० 
 

ववियमसींग मोदहत-े पा्ील कॉलेि ऑर् नमसगं, 
अकलिु, जि.सोलापरू 

४३०५९४५ 

६१ 
 

सरिारबी  इन्स्ी्यु्  ऑर् नमसगं सकुल, जव्ह. 
एस कॅम्पस, सीमोलघ्घन पाि रोड, मोहोळ,   
जि.सोलापरू 

४९५५३६५ 

६२ 
 

रािमाता जििाऊ नमसगं सकुल पींढरपरू, 
जि.सोलापरू 

७५१६०२२ 

६३ 
 

भक्ती इन्स्ी्यु्  ऑर् नमसगं ता.पींढरपरू,   
जि.सोलापरू 

४७४७७१० 

६४ 
 

चींद्रकाींत यशवींत िाींग् पा्ील मशक्षण व कक्रडा 
मींडळाच े इन्स्ी. ऑर् नमसगं, वडगाींव बदु्रकु, 
ता.हवेली जि.पणेु 
 

४४५२० 
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६५ 
 

कै. रािाराम तकुाराम भोई्े समतृी आरोग्य 
प्रततषठान सींचमलत, चगरीराि नमसगं सकुल, 
बारामती, जि.पणेु     

११९२४ 

६६ 
 

गँ्र् मेडीकल र्ाऊीं डशेन, रूबी हॉल जक्लनीक, 
तहेमी गँ्र् इन्स्ी्यु्  ऑर् नमसगं, पणेु स्ेशन 
जि.पणेु    

८६३५२ 

६७ 
 

यश चॅरर्ेबल र्ाऊीं डशेन इींिापरू सींचामलत, यश 
सकुल ऑर् नमसगं इींिापरू, जि.पणेु    

२३७०० 

६८ 
 

ऋर्ी बहुउद्देशीय व शकै्षणणक ववकास सींसथा, 
सींचामलत, िय इन्स्ी. ऑर् नमसगं, ित्तनगर, 
इींिापरू, जि.पणेु     

२२६१८५ 

६९ 
 

भालचींद्र सकुल ऑर् नमसगं, गोऱहे खिुा, मस ींहगड 
रोड, मशकागो दहल्स पानशते रोड, जि.पणेु     

२०१३१५५ 

७० 
 

कै. उध्िवराव तळुशीराम िाधवर,  र्ाऊीं डशेन, 
इन्स्ी्यु्  ऑर् नमसगं, इींद्रप्रसत, वडगाव, 
बदु्रकु जि.पणेु     

१२१८४९ 

                           एिूण २८३०५६५६८ 
----------------- 

 

दाभािी (ता.िहाणू, जर्.पालघर) येथील शासिीय आददिासी 
आश्रमशाळेतील विद्यार्थयाांना विषबाधा झाल्याबाबत 

(१३) *  १०००३६   श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन), श्री.नारायण िुचे (बदनापरू), 
अॅि.भीमराि धोंि े (आष्ट्टी), श्री.सनुनल मशांदे (िरळी), श्री.अममत घोिा 
(पालघर) :   सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) िाभाडी (ता.डहाण,ू जि.पालघर) येथील शासकीय आदिवासी 
आिमशाळेतील  ७६ ववद्यार्थयांना दिनाींक ८ नोव्हेंबर, २०१७ रोिी वा त्या 
समुारास अन्न पिाथाातनू ववर्बाधा झाल्याची  घ्ना घडली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्यास, सिरहू प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीच े तनषकर्ा काय आहेत व यात िोर्ी असणाऱ या 
अचधकारी/कमाचारी व भोिन परुववणाऱ या ठेकेिाराींवर शासनाने कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विष्ट् णु सिरा : (१) होय. हे खरे आहे. 
(२) प्रकल्प कायाालयाचे सहाय्यक प्रकल्प अचधकारी (मशक्षण) याींनी शाळेवर भे् 
िेऊन शाळेची पाहणी केली. सिर दिवशी केलले्या िेवणाच्या अन्न धान्याच े
नमनेु व पाण्याचे नमनेु तपासणीसाठी प्रयोगशाळेत पाठववण्यात आल ेआहेत. 
सद्य:जसथतीत प्रयोगशाळेचा अहवाल प्राप्त झालेला नाही. 
(३) व (४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
शहापूर, मभिांिी ि मुरबाि (जर्.ठाणे) तालुक्यातील आश्रमशाळाांमध्ये 

विद्यार्थयाांना भेसळयुक्त दधु देण्यात येत असल्याबाबत 
(१४) *  ९५३२२   श्री.शरददादा सोनािणे (र्ुन्नर), श्री.अममत साटम (अांधेरी 
पजश्चम), श्री.सांर्य िेळिर (ठाणे), श्री.सनुनल प्रभ ू (ददांिोशी), श्री.सरदार 
तारामस ांह (मलुुांि), श्री.सांदीपानराि भमुरे (पठैण), श्री.सनुनल िेदार (सािनेर), 
श्री.शाांताराम मोरे (मभिांिी ग्रामीण), श्री.सरेुश (रार्ूमामा) भोळे (र्ळगाि शहर), 
श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन), अॅि.भीमराि धोंि े (आष्ट्टी), श्री.सनुनल मशांदे 
(िरळी) :   सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :-  

(१) आिमशाळाींतील ववद्यार्थयांना आय.एस.ओ. नामाींकन असलेल्या 
कीं पन्याींकडून  सीलबींि (्ेरा पॅक) िधू वा्प करण्याबाबत शासनाचे आिेश 
असताना ठाणे जिल्हयातील शहापरू, मभवींडी व मरुबाड तालकु्यातील २३ 
आिमशाळाींतील ८ हिाराींहून अचधक ववद्यार्थयांना गत तीन मदहन्याींपासनू २०० 
ममलीली्र पके्षाही कमी व पाणी ममचित सु् े भेसळयकु्त िधु िेण्यात येत 
असल्याचे दिनाींक २३ ऑक््ोबर, २०१७ रोिी वा त्या समुारास तनिशानास आल,े 
हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, मखु्याध्यापक व अचधक्षक याींनी बािारातील सु् े िधू गणुवत्ता 
न तपासता दिल ेअसनू याकररता तनवविा न काढता मिीतील ठेकेिाराींकडून गेले 
अनेक मदहने िधू खरेिी करुन त्यामध्ये लाखो रुपयाींचा गरैव्यवहार केला आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनाने या प्रकरणाची चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
तनिशानास आल,े त्यानसुार शासनाने सींबचधताींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, तसेच आिमशाळाींतील ववद्यार्थयांना सीलबींि िधू 
िेण्याकररता शासनाने कोणत्या उपाययोिना केल्या आहेत, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विष्ट् णु सिरा : (१) शहापरू (जि.ठाणे) एकाजत्मक आदिवासी ववकास 
प्रकल्पाींतगात असलेल्या शहापरू, मभवींडी व मरुबाड तालकु्यातील 
आिमशाळाींमध्ये ववद्यार्थयांना नामाींककत बॅ्रन्डचे सीलबींि वपशवीत िधु परुवठा 
सरुळीत सरुु आहे. कोणत्याही आिमशाळेत सु् या िधुाचा परुवठा केला िात 
नाही. 
(२), (३) व (४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

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

राज्यातील अनुसूधचत र्ाती-र्माती ि मागास प्रिगामतील  
विद्यार्थयाांना मशिण शुल्िात सिलत ममळण्याबाबत 

  

(१५) *  ९५७१०   श्री.जर्तेंद्र आव्हाि (मुांब्रा िळिा), श्री.अजर्त पिार 
(बारामती), श्री.शमशिाांत मश ांदे (िोरेगाि), श्री.र्यांत पाटील (इस्त्लामपरू), 
श्री.किसन िथोरे (मरुबाि), श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बागलाण), 
श्री.राणार्गर्ीतमसांह पाटील (उस्त्मानाबाद), श्री.पाांिुरांग बरोरा (शहापरू), श्री.िभैि 
वपचि (अिोले) :   सन्माननीय सामाजर्ि न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :-  

(१) राज्यातील खासगी व सवायत्त ववद्यापीठाींच्या महाववद्यालयाींमधील 
अनसुचूचत िाती-िमाती व मागास प्रवगाातील ववद्यार्थयांना मशक्षण शलु्कात 
सवलत व आरक्षणाचा लाभ ममळत नसल्याने या ववद्यापीठामधील ववद्यार्थयांना 
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शलु्क प्रततपतूी िेण्याची मागणी मा.मखु्यमींत्री, मा.सामाजिक न्याय मींत्री 
याींचेकड ेलोकप्रतततनधीींनी दिनाींक १ सप् े्ंबर, २०१७ रोिी वा त्यासमुारास केली 
होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, लोकप्रतततनधीींनी केलेल्या मागणीनसुार शासनाने याबाबत 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) असल्यास, उक्त प्रचनी अद्याप कोणतीही कायावाही केली नसल्यास 
त्याची  कारणे काय आहेत, 
(४) तसेच, कायावाहीची सद्यजसथती काय आहे ? 
 
श्री. रार्िुमार बिोल े: (१) अींशत: होय.  
(२) खािगी/सवयीं अथा सहाय्यीत ववद्यापीठात अनसुचूचत िाती/िमातीच्या 
ववद्यार्थयांना र्ी प्रततपतूी ममळण्याबाबत लोकप्रतततनधीींच्या मागणी सींिभांत 
धोरणात्मक तनणाय घेण्याची बाब उच्च व तींत्र मशक्षण ववभागाशी सींबींचधत 
असल्याने, त्यावर धोरणात्मक तनणाय घेण्यासाठी सिरील तनवेिन े त्या 
ववभागाकड ेपाठववण्यात आलेली आहेत.  
(३) व (४) या सींिभांत उच्च व तींत्र मशक्षण ववभागामार्ा त कायावाही करण्याची 
बाब ववचाराधीन आहे. 

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

रायगि जर्ल्हयात आददिासी वििास महामांिळातरे्  
भात खरेदी िें द्र सुरू िरण्याबाबत 

(१६) *  ९५७७४   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.समीर िुणािार (दहांगणघाट), 
अॅि.आमशष शलेार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.अतलु भातखळिर (िाांददिली पिूम), 
श्रीमती मननषा चौधरी (ददहसर), श्री.अममत साटम (अांधेरी 
पजश्चम) :  सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) रायगड जिल्हयातील पनवेल, किात, खालापरू, पाली, अमलबाग, रोहा, मरुुड 
या तालकु्याींत आदिवासी ववकास महामींडळातरे् शासनमान्य हमी भाव िेणारी 
भात खरेिी कें दे्र तातडीने सरुू करण्याची मागणी सथातनक लोकप्रतततनधीींनी 
मा.आदिवासी ववकास मींत्री याींच्याकड े माहे सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये वा त्या 
िरम्यान तनवेिनाद्वारे केली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त तालकु्याींत पणन अचधकाऱ याींकडून भात खरेिी कें द्र वेळेवर 
सरुू होत नसल्याने आदिवासी शतेकऱ याींना कमी भावात व्यापाऱ याींना भात 
ववकावा लागत असनू त्यामळेु आदिवासीींच ेआचथाक नकुसान होत आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनाने िाहीर केलेल्या रू.१५५० प्रतत जक्वी्ं ल या भावाने भात 
खरेिी कें द्र तातडीने सरुू करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विष्ट् णु सिरा : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
     रायगड जिल्हयातील किात तालकुा आदिवासी उपयोिना क्षेत्रात येतो. 
किात तालकु्यात खरेिी कें द्र सरुु करण्यासाठी आदिवासी ववववध कायाकारी 
सहकारी सींसथा कशळेे व खाींडस या सींसथामार्ा त हींगाम २०१७-१८ साठी कशळेे 
व पाथरि येथे खरेिी कें द्र सरुु करणेसाठी जिल्हाचधकारी, रायगड याींनी दिनाींक 
२४.१०.२०१७ चे पत्रान्वये मींिुरी दिली आहे. 
(३) किात तालकु्यात िोन दठकाणी दि.२८.११.२०१७ रोिी पासनू मींिुर खरेिी 
कें द्र चाल ूझालेले आहेत. 
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
शहापूर (जर्.ठाणे) येथील आददिासी प्रिल्प िायामलयाांतगमत येणाऱ या 

आश्रमशाळाांतील अपूणम िामाांबाबत 
(१७) *  ९७११५   श्री.पाांिुरांग बरोरा (शहापरू), श्री.िभैि वपचि (अिोल)े, 
श्री.िालीदास िोळांबिर (ििाळा), श्री.शाांताराम मोरे (मभिांिी ग्रामीण), िॉ.बालार्ी 
किणीिर (अांबरनाथ) :  सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  

(१) ठाणे जिल्हयातील आदिवासी ववकास प्रकल्प कायाालय शहापरू अींतगात 
येणाऱ या आिमशाळाींतील मलुा-मलुीींच्या वसतीगहृाच्या इमारती, सभोवतालच्या 
सींरक्षण मभींती व वपण्याच्या पाण्याच्या ्ाक्या इत्यािीींची कामे अनेक वर्ांपासनू 
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अपणूा असल्याने आदिवासी ववद्यार्थयांची गरैसोय होत असल्याच ेमाहे ऑगस्, 
२०१७ मध्ये वा त्या िरम्यान तनिशानास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच शहापरू (जि.ठाणे) येथे क्षमतपेके्षा िासत ववद्याथी असनू ५०० 
ववद्याथी क्षमतचेे नववन वसततगहृ बाींधण्याची मागणी मा.आदिवासी ववकास 
मींत्री याींचकेड ेसथातनक लोकप्रतततनधीींनी दिनाींक १० ऑक््ोबर, २०१७ रोिी वा 
त्या समुारास केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त अपणूा काम ेपणूा करण्याबाबत तसेच नवीन वसतीगहृ 
बाींधण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विष्ट् णु सिरा : (१) एकाजत्मक आदिवासी ववकास प्रकल्प, शहापरू अींतगात २३ 
शासकीय आिमशाळा कायारत असनू त्यापकैी १४ शासकीय आिमशाळाींसाठी 
नववन ् ाईप प्लॅन प्रमाणे शालेय इमारत सींकुल बाींधकामाींना प्रशासकीय मान्यता 
प्रिान करण्यात आली असनू त्यापकैी ठाणे जिल्हयातील आदिवासी ववकास 
प्रकल्प, शहापरू अींतगात मशरोळ, डोळखाींब, िहाींगाव, शणेवा या आिमशाळाींतील 
मलुाीं-मलुीींच्या वसततगहृाच्या इमारतीच े बाींधकाम पणूा झाललेे असनू सिर 
इमारती ववद्यार्थयांच्या वापरात आहेत. तसेच वसततगहृ सभोवतालच्या सींरक्षण 
मभींतीचे बाींधकाम व वपण्याच्या पाण्याच्या ्ाक्याींचे बाींधकाम झालेले आहे. 
सद्य:जसथतीत शासकीय आिमशाळा ्ाकीप्ार, वपवळी, अघई, पेंढरघोळ व 
मोरोशी येथील मलुाीं-मलुीींची वसततगहृ इमारतीचे बाींधकाम प्रगतीपथावर असनू, 
इतर बाींधकामे पणूात्वास नेण्याबाबत कायावाही करण्याींत येत आहे. 
(२) शहापरू तालकु्यातील शहापरू येथे ५०० क्षमतचे ेमलुाींचे वसततगहृ मींिूरीसाठी 
प्रसताव सािर करण्याींत आलेला आहे. 
(३) आदिवासी ववकास ववभाग, शासन तनणाय दि.१४.०७.२०१६ अन्वये शासकीय 
आिमशाळा/वसततगहेृ इमारत बाींधकामासाठी आदिवासी ववकास ववभागाींतगात 
सवतींत्र बाींधकाम व्यवसथापन कक्षाची सथापन करण्याींत आलेली आहे. त्यानसुार 
शासकीय आिमशाळा/वसततगहेृ याींचे इमारत बाींधकाम होण्याच्या दृजष्न े
बाींधकाम व्यवसथापन कक्षाकडून कायावाही करण्याींत येत आहे. 
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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अिोला शहरात महावितरण िां पनीने प्रत्यि मीटरच ेिाचन न घेता 
ग्राहिाांना चिुीची देयिे ददल्याबाबत 

  

(१८) *  ९९४८४   श्री.रणधीर सािरिर (अिोला पिूम) :  सन्माननीय ऊर्ाम 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) अकोला शहरात महाववतरण कीं पनीने प्रत्यक्ष मी्रचे वाचन न घेता 
ग्राहकाींना चुकीची िेयके दिल्याच्या अनेक तक्रारी वीि ववतरण कीं पनीकड ेप्राप्त 
झाल्या असनू वीि िेयक प्रणालीच्या २०७११ आणण २०७१२ लॅ्ीट्यडु आणण 
लॉ ींजिट्यडु मधील सव्हारमध्ये हसतक्षेप केल्याचे दिनाींक १४ सप् े्ंबर, २०१७ रोिी 
वा त्या समुारास तनिशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, एकाच दिवशी समुारे ६०० ग्राहकाींचे मी्र वाचन  घेण्यात आल े
असनू सिर प्रकरणी ववद्यतु ववतरण कीं पनीने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर चौकशीमध्ये काय तनिशानास आले, त्यानसुार सींबचधताींवर 
कारवाई व चुकीची िेयके िरुुसत करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) व (२) याप्रकरणी महाववतरण कीं पनीकडून 
करण्यात आलेल्या चौकशीमध्ये असे आढळून आल े की, सींबींचधत सींगणक 
प्रणालीमध्ये कोणताही हसतक्षेप झालेला नाही. एकाच यिुर ID चा (ravi ४५७०) 
वापर करुन तीन वेगवेगळया मोबाईल धारकाींकडून समुारे ६६१ वीि ग्राहकाींच े
मम्र वाचन दिनाींक १४.०९.२०१७ रोिी घेण्यात आलेले आहे. 
(३) व (४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

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

खिििासला ि पररसरात (जर्.पुणे) महावितरणच ेविद्युत रोदहत्र 
धोिादायि अिस्त्थेत असल्याबाबत 

  

(१९) *  ९५१८२   श्री.मभमराि तापिीर (खिििासला) :   सन्माननीय ऊर्ाम 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) खडकवासला, धनकवडी, बालािीनगर, त्रबबवेवाडी, वडगाव, ककरकी्वाडी, 
कोथरूड, वारिे, बावधन, भसुारी कॉलनी (जि.पणेु) या भागात महाववतरणच े
ववद्यतु रोदहत्र धोकािायक अवसथेत असल्याच ेमाहे नोव्हेंबर, २०१७ मध्ये वा 
त्या िरम्यान तनिशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, रोदहत्राभोवती सरुक्षेच्या दृष्ीन ेआवचयक कुीं पण वा िाळ्या 
नसणे, बहुताींश रोदहत्र रदहवाशी सींसथा व रहिारीच्या रसत्याींमध्ये असणे, 
रोदहत्राभोवती लहान मलुाींचा वावर असणे, यामळेु िघुा् ना घडण्याची शक्यता 
लक्षात घेऊन सींबींचधत महाववतरण कायाालयाकड ेलखेी पत्रव्यवहार, पाठपरुावा 
करुनही याबाबत कोणतहेी कायावाही करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) सिर भागात रामबाग कॉलनी, खडकवासला 
येथील रोदहत्राला अततररक्त सरुक्षा िेण्याची बाब तनिशानास आल्यानींतर तथेे 
िाळीच्या कुीं पणाच ेकाम दिनाींक २२.११.२०१७ रोिी महाववतरण कीं पनीमार्ा त 
पणूा करण्यात आल ेआहे. 
(२) व (३) आवचयक त्या सवा धोकािायक दठकाणी रोदहत्र व आिूबािूची िागा 
सरुक्षक्षत करण्यासाठी िाळी, कुीं पण व पत्रयाचे आच्छािन या उपाययोिना 
महाववतरण कीं पनीमार्ा त केल्या िातात. तसेच अस ेववद्यतु रोदहत्र तनिशानास 
आल्यास त्याींना सरुक्षक्षत करण्याचे काम ताबडतोब हाती घेण्यात येत.े 
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

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

शबरी आददिासी वित्त ि आददिासी वििास महामांिळाििून  
िर्म मांरू्रीबाबत झालेली र्सिणूि 

  

(२०) *  ९५९०६   श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), श्री.अममन पटेल 
(मुांबादेिी), श्री.अस्त्लम शखे (मालाि पजश्चम), श्री.नसीम खान (चाांददिली), 
श्री.विर्य ििटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), िॉ.सांतोष टाररे् (िळमनरुी), श्री.िुणाल पाटील 
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(धुळे ग्रामीण), श्री.अममत विलासराि देशमखु (लातरू शहर), श्री.सांग्राम थोपटे 
(भोर), िॉ.पतांगराि िदम (पलसू ििगेाि), श्री.परृ्थ िीरार् चव्हाण (िराि 
दक्षिण) :   सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :-  

(१) राज्यात शबरी आदिवासी ववत्त व आदिवासी ववकास महामींडळाकडून किा 
मींिूरीबाबत झालले्या र्सवणूक प्रकरणाची व्याप्ती वाढली असल्याचे माहे 
सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान तनिशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी अहमिनगर जिल््यातील तोर्खाना पोमलस ठाणे 
येथे र्सवणूक झालेल्या २२ िणाींनी तक्रार केली असल्याचेही तनिशानास आल,े 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आल ेव तद्नसुार र्सवणूक करणाऱ या िोर्ीींवर कारवाई करण्याबाबत 
तसेच र्सवणकू झालले्या किािाराींचे पसै ेपरत करण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विष्ट् णु सिरा : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे अींशत: खरे आहे, सिरबाबत तोर्खाना पोलीस स्ेशन, अहमिनगर 
येथे आतापयतं कर्याािी व साक्षीिार अशी एकुण ८ लोकाींची तक्रार प्राप्त झालेली 
आहे. 
(३) सिरबाबत तोर्खाना पोलीस स्ेशन अहमिनगर ग.ुर.नीं ४१९/१६ भािवव 
४२०, ४०६, ३४ प्रमाणे दि.२६.१२.२०१६ रोिी १७.०५ वा. गनु्हा िाखल झाला 
असनु सिर गनु्हयात िोन आरोपीनाीं अनकु्रमे दि.१८.०७.२०१७ व            
दि. २३.०८.२०१७ रोिी अ्क केलेली आहे. सिर गनु्हयातील र्सवणकूीव्िारे 
घेतलेली रक्कम पोलीस तपासाव्िारे हसतगत झाल्यानींतर किािाराींच ेपसै ेत्याींना 
परत करण्याची कायावाही करण्यात येईल. 
(४) सिरबाबत ववलींब झाललेा नाही. 

----------------- 
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धळेु जर्ल््यातील मागासिगीय विद्यार्थयाांना गेल्या तीन िषामपासून 
मशष्ट्यितृ्ती ममळाली नसल्याबाबत 

(२१) *  ९५०२४   श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्रीमती ननममला गावित 
(इगतपरूी), श्री.िी.पी.सािांत (नाांदेि उत्तर), श्री.विर्य ििटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), 
श्री.हषमिधमन सपिाळ (बलुढाणा), श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर) :  
सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  

(१) धुळे जिल्हयातील मागासवगीय ववद्यार्थयांना आदिवासी ववकास व 
समािकल्याण ववभागाकडून गत तीन वर्ांपासनू मशषयवतृ्ती ममळाली नसल्याच े
माहे सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान तनिशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी अणखल भारतीय ववद्याथी पररर्िेच्या 
पिाचधकाऱ याींनी प्रशासनाला तनवेिन िेऊनही मशषयवतृ्तीचा लाभ ममळाला 
नसल्याने ववद्यार्थयांनी जिल्हाचधकारी कायाालयासमोर मोचाा काढून दिनाींक १९ 
सप् े्ंबर, २०१७ रोिी वा त्यासमुारास आींिोलन केल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, थकीत मशषयवतृ्ती ववद्यार्थयांना त्वररत िेण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विष्ट् णु सिरा : (१) अींशत: खरे आहे. 
     महाववद्यालय सतरावर अिा प्रलींत्रबत असणे, परेुसा तनधी उपलब्ध नसणे 
तसेच ऑनलाईन सींगणकीय प्रणालीमध्ये ताींत्रत्रक त्रबघाड इत्यािी कारणाींमळेु 
काही मशषयवतृ्ती अिा प्रलींत्रबत होत.े 
(२) हे खरे आहे. 
(३) प्रसततु प्रकरणी प्रलींत्रबत अिा सींबींचधत जिल्हा समाि कल्याण अचधकारी 
तसेच प्रकल्प अचधकारी, एकाजत्मक आदिवासी ववकास प्रकल्प याींच्याकड ेसािर 
करण्याबाबत सवा महाववद्यालयाींना सचूना िेण्यात आल्या आहेत. सामाजिक 
न्याय ववभाग तसेच आदिवासी ववकास ववभागाकडून ऑनलाईन सींगणक प्रणाली 
सरुू करण्यात आली असनू सिर प्रणालीमार्ा त पात्र लाभार्थयांना मशषयवतृ्ती 
वा्पाची कायावाही सरुू आहे. 
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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सामाजर्ि न्याय विभागाांतगमत येणाऱया िामाांच ेिां त्राट िां पन्याांना ननविदा 
न िाढता देण्यात आल्याबाबत 

  

(२२) *  ९७९६६   श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.र्यिुमार गोरे (माण), 
श्री.अममत विलासराि देशमखु (लातरू शहर), श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), 
श्री.िी.पी.सािांत (नाांदेि उत्तर), श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी), श्री.अस्त्लम शखे 
(मालाि पजश्चम), श्रीमती ननममला गावित (इगतपरूी), िॉ.पतांगराि िदम (पलसू 
ििगेाि), श्री.राहूल िुल (दौंि), श्री.शरददादा सोनािणे (र्ुन्नर), श्री.सरदार 
तारामस ांह (मलुुांि), श्री.सनुनल िेदार (सािनेर), श्री.रुपशे म् हात्र े (मभिांिी पिूम), 
श्री.सरेुश (रार्ूमामा) भोळे (र्ळगाि शहर) :   सन्माननीय सामाजर्ि न् याय 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सामाजिक न्याय ववभागाींतगात येणारी िमलत ववद्यार्थयांची वसततगहेृ, 
तनवासी शाळा आणण सामाजिक न्याय भवन याींची सार्सर्ाई, माळीकाम, 
सरुक्षा आणण वीि िेखभाल याींचे समुारे १०० को्ीहून अचधक रुपयाींचे कीं त्रा् 
कोणतीही तनवविा न काढता िोन कीं पन्याींना िेण्यात आल ेअसल्याचे माहे िलु,ै 
२०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान तनिशानास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) त्याचप्रमाणे दिनाींक १० माचा, २०१६ रोिी सामाजिक न्याय मींत्री याींनी 
मुींबईच्या बीडीडी चाळीत असलेल्या शासकीय वसतीगहृास भे् दिल्यानींतर 
तथेील गरैव्यवसथेला िबाबिार असलेल्या कीं पनीच्या कामाींबद्दल १५ त े १६ 
आक्षेप घेणारे तसेच या कीं पनीला काळया यािीत ्ाकण्याबाबत सचुना करणारे 
लेखी पत्र तत्कालीन प्रधान सचचव, सामाजिक न्याय याींना दिले होत,े हे खरे आहे 
काय, 
(३) तसेच या कीं पनीच ेकाम समाधानकारक नसल्याबाबत सींबींचधत खात्याकड े
अनेकाींनी लेखी तक्रारी करुनही, त्याच कीं पनीला पनु्हा मिुतवाढ िेण्यात आली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) तसेच सन २०१३ च्या सामाजिक न्याय ववभागाच्या शासन तनणायामध्ये 
काम असमाधानकारक असल्यास पनु्हा काम िेण्यात येऊ नये असा उल्लेख 
असतानाींही ववभागाच्या मींत्रयाींनी सचचवाींकड े लखेी तक्रार करुनही व या 
कीं पन्याींची मिुत माहे सप् े्ंबर २०१६ मध्ये सींपत असताींनाही माहे एवप्रल, २०१७ 
पयतं या कीं पन्याींचे काम तसेच चाल ुठेवण्यात आल,े हे ही खरे आहे काय, 
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(५) असल्यास, शासनाने या तनयमबा्य कीं त्रा्ाची चौकशी करुन सींबींचधत 
िोर्ीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, नसल्यास, ववलींबाची 
कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. रार्िुमार बिोल े: (१) होय. 
(२), (३), (४) व (५) होय. 
     शासकीय वसतीगहृ, तनवासी शाळा तसेच सामाजिक न्याय भवन येथ े
सार्सर्ाई व इतर काम े बा्यसत्रोताकडील मनषुयबळाद्वारे परुववण्याच े
ई-तनवविेद्वारे िेण्यात आलेल्या कायाारींभ आिेशाची मिुत सींपषु्ात आल्यामळेु  
ववद्यार्थयांची गरैसोय होऊ नये म्हणून नववन कीं त्रा्ाची कायावाही पणूा होईपयतं 
करारातील अ्ीनसुार पवूीच्या कीं त्रा्िाराकडून काम चाल ू ठेवण्यात आलेले 
आहे.  
     वरळी, मुींबई येथील वसतीगहृातील असमाधानकारक कामासींिभाात 
तपासणी करण्याचे तनिेश िेण्यात आलेले आहेत. 

----------------- 
  
मसांदेिाही (जर्.चांद्रपूर) तालुक्यातील उमा नदीिर ि बोिरिोह नाल्यािर 

पुलाच ेबाांधिाम िरण्याबाबत 
  

(२३) *  ९५२२४   श्री.विर्य ििटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील 
(मशिी), श्री.सनुनल िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.अस्त्लम शखे 
(मालाि पजश्चम), िॉ.सांतोष टाररे् (िळमनरुी), श्री.हषमिधमन सपिाळ 
(बलुढाणा) :   सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :-  

(१) पठेगाव-रािोली-ताींबेगडी-मेंढा रसत्यावरील (ता.मस ींिेवाही, जि.चींद्रपरू) प्रजिमा 
२६ वर ककमी २/०५० मध्ये उमा निीवर मोठया पलुाच ेबाींधकाम करण्यासाठी 
आणण मसींिेवाही रामाळा गडबोरी रसत्यावर बोकरडोह नाल्यावर मोठया पलुाच े
बाींधकाम करण्यासाठी माहे माचा, २०१६ मधील अथासींकल्पात आदिवासी 
ववभागाने तनधीसह मींिूरी दिलेली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उमा निीवर मोठ्या पलुाचे बाींधकाम करण्यासाठी १० को्ी रूपये 
तनधीची आवचयकता असताना आदिवासी ववभागाने र्क्त १० लक्ष रूपये आणण 
बोकरडोह नाल्यावर मोठया पलुाचे बाींधकाम करण्यासाठी ७ को्ी ५० लक्ष रूपये 
तनधीची आवचयकता असताींना आदिवासी ववभागाने र्क्त ७ लक्ष ५० रूपयास 
मींिूरीदिली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर िोन्ही दठकाणी मोठया पलुाच े बाींधकाम करण्यासाठी 
अथासींकजल्पय तरतिुीत सधुारणा करून मान्यता ियावी अस े तनिेश 
मा.आदिवासी मींत्री याींनी सींबचधत ववभागास दिले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त पलुाींच्या बाधकामाींकररता तनधी वाढवनू िेण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विष्ट् णु सिरा : (१) व (२) चींद्रपरू जिल्हयातील मसींिेवाही 
तालकु्यातील  मस ींिेवाही रामाळा गडबोरी रसत्यावर बोकरडोह नाल्यावर मोठया 
पलुाच्या बाींधकामास दि.१५.०३.२०१६ च्या शासन तनणायान्वये अधीक्षक 
अमभयींता,सावाितनक बाींधकाम मींडळ,चींद्रपरू याींनी मशर्ारस केल्यानसुार रु.७.५० 
लक्ष च्या कामास प्रशासकीय मान्यता िेण्यात आली असनू सिर कामाचा 
समावेश ववभागाच्या अथासींकल्पीय अींिाि २०१६-१७ भाग तीन मधील पररमशष् 
ड मध्ये करण्यात आलेला आहे. 
     पेठगाव रािोली ताींबेगडी मेंढा रसत्यावरील (ता.मस ींिेवाही, जि.चींद्रपरू) 
प्रजिमा २६ वर ककमी २/०५० मध्ये उमा निीवरील मोठ्या पलुाच ेबाींधकामास 
ववभागाद्वारा राज्यसतरावरून मींिूरी िेण्यात आलेली नसनू सिर कामाच्या 
अींिाजित रु.१०.०० को्ी ककींमतीच्या बाींधकामास  जिल्हा वावर्ाक योिनेंतगात 
मींिूरी िेण्यात  आलेली आहे. 
(३) व (४) आदिवासी उपयोिनेंतगात रसत ेव पलुाींच्या सरुु असलले्या व नवीन 
हाती घेतलेल्या कामासाठी मोठ्या प्रमाणावर िातयत्व प्रलींत्रबत असल्याने 
मस ींिेवाही रामाळा गडबोरी रसत्यावर बोकरडोह नाल्यावर मोठया  पलुाच े
बाींधकामासाठी तनधी वाढवनू िेणे शक्य नसल्याबाबत लोकप्रतततनधीींना 
दि.२६/०४/२०१७ च्या पत्रान्वये कळववण्यात आल ेआहे. 
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     पेठगाव रािोली ताींबेगडी मेंढा रसत्यावरील (ता.मस ींिेवाही, जि.चींद्रपरू) 
प्रजिमा २६ वर ककमी २/०५० मध्ये उमा निीवरील मोठया पलुाच ेबाींधकाम 
प्रगततपथावर आहे. 
(५) प्रचन उद्् ावत नाही. 
                         ----------------- 
  

राज्यातील अनुसूधचत र्माती प्रमाणपत्र तपासणी सममतीच्या 
िायामलयातील िममचाऱ याांची पदे ररक्त असल्याबाबत 

  

(२४) *  ९६२७४   श्री.चांद्रिाांत सोनिणे (चोपिा), श्री.चांद्रदीप नरिे (िरिीर), 
श्री.सत्यर्ीत पाटील-सरुििर (शाहूिािी) :  सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) राज्यातील अनसुचूचत िमातीच्या प्रमाणपत्राींची तपासणी करणाऱया 
ववभागीय िात वधैता िक्षता पथकाींकड ेपरेुसे कमाचारी नसल्याने आदिवासीींची 
समुारे १५ हिार प्रकरणे प्रलींत्रबत असल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये वा त्या 
िरम्यान तनिशानास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ववशरे्त: िळगाींव, धुळे व नींिरुबार या तीन जिल््यातील 
अनसुचूचत िमाती प्रमाणपत्र तपासणी सममतीच्या नींिरूबार येथील 
कायाालयातील सहआयकु्त या महत्वाच्या पिासह १७ कमाचा-याींची पिे ररक्त 
असल्याने ६ हिार प्रकरणे प्रलींत्रबत  आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, प्रलींत्रबत प्रकरणे तनकाली काढण्यासाठी कायारत असलेल्या 
कमाचाऱ याींवर भार पडत असल्यामळेु प्रमाणपत्र ममळण्यास ववलींब होत असनू 
सिर ररक्त पिे तातडीने भरण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे तसेच याबाबतची सद्यःजसथती काय आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विष्ट् णु सिरा : (१) नाही. 
     अनसुचूचत िमाती प्रमाणपत्र तपासणी सममती कायाालयातील िक्षता 
पथकाींकड ेएकूण ९८९८ प्रकरणे प्रलींत्रबत आहेत. 
 



34 

(२) अींशत: खरे आहे. सहआयकु्त पि भरण्यात आल ेअसनू सद्यजसथती १६ पिे 
ररक्त आहेत. उपसींचालक (सींशोधन) व ववधी अचधकारी पिाचा अततररक्त 
कायाभार अन्य अचधकाऱयाींकड े िेण्यात आलेला आहे. नींिरुबार सममती 
कायाालयाकड े६५९१ प्रकरणे प्रलींत्रबत आहेत. 
(३) व (४) वगा-१ ची ४ पिे ररक्त आहेत. त्यातील पोलीस उपअचधक्षक पिाींवर 
अचधकारी िेण्यासाठी गहृ ववभागाकड े पाठपरुावा करण्यात येत आहे. ववधी 
अचधकारी पि भरण्यासाठी महाराषर लोकसेवा आयोगाकड ेमागणी करण्यात 
आली असनू उपसींचालक (सींशोधन) व वररषठ सींशोधन अचधकारी पिाींसाठी 
पिोन्नतीची कायावाही सरुु आहे. वगा-२ च्या सींशोधन अचधकारी या ररक्त पिावर 
सरळसेवेने एक कमाचारी तनयकु्त करण्यात येत आहे. तसेच वगा-३ व ४ ची 
ररक्त पिे भरण्याबाबत कायावाही करण्यात येत आहे. 

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

मसांधदुगुम जर्ल्हयातील महावितरण िां पनीच्या िां त्राटी िामगाराांचे 
मानधन थिीत असल्याबाबत 

  

(२५) *  १००५२४   श्री.िभैि नाईि (िुिाळ), श्री.सभुाष उर्म  पांडितशठे पाटील 
(अमलबाग) :   सन्माननीय ऊर्ाम मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मस ींधुिगुा जिल्हयातील महाववतरण कीं पनीच्या ३०२ कीं त्रा्ी कामगाराींच ेगेल्या 
सहा मदहन्याींपासनू समुारे १ को्ी ७५ लक्ष रुपयाींचे मानधन थकीत असल्याच े
माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्या िरम्यान तनिशानास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, गत सहा मदहन्याींपासनू वेतन थकीत असल्याने कामगाराींच्या 
िैनींदिन खचााचा प्रचन तनमााण झाला असनू कामगाराींचे वेतन थकीत 
राहण्यामागची कारणे काय आहेत, 
(३) असल् यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,त्यात काय आढळून 
आल,े तिनसुार कामगाराींचे वेतन त्वररत िेण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
     मसींधुिगुा जिल्हयातील कीं त्रा्ी कामगाराींच ेमाहे सप् े्ंबर, २०१७ पयतं वेतन 
अिा करण्यात आल ेअसनू, माहे ऑक््ोबर, २०१७ च ेवेतन अिा करण्याची 
प्रकक्रया सरुु आहे. 
(२) कीं त्रा्ी कामगाराींचे माहे सप् े्ंबर, २०१७ पयतं वेतन अिा करण्यात आल े
असनू, माहे ऑक््ोबर, २०१७ चे वेतन अिा करण्याची प्रकक्रया सरुु आहे. 
(३) माहे सप् े्ंबर, २०१७ पयतं कीं त्रा्ी कामगाराींचे वेतन अिा करण्यात आल े
असनू माहे ऑक््ोबर, २०१७ च ेिेयक कीं त्रा्िाराने महाववतरण कीं पनीस दिनाींक 
१०.११.२०१७ रोिी सािर केल ेआहे. त्यानरु्ींगाने माहे ऑक््ोबर, २०१७ चे वेतन 
अिा करण्याची प्रकक्रया सरुु आहे. प्रशासकीय पररपत्रक क्र. ५३६, दि.०२.०५.२०१६ 
मधील तरतिुीनसुार कीं त्रा्ी कामगाराींच ेवेतन सींबचधत कीं त्रा्िाराने सवत:च्या 
तनधीतनू करणे अपेक्षक्षत असनू त्याची प्रततपतूी महाववतरण कीं पनीमार्ा त केली 
िात.े   
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

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

सहिारी सांस्त्थाांच्या उभारणीसाठी ददलेल्या भाग भाांििल ि 
िर्ामची िसूली िरण्याबाबत 

  

(२६) *  ९५७१८   श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी) :   सन्माननीय सहिार 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) शासनाने काही सहकारी सींसथाींच्या उभारणीसाठी दिलेले भाग भाींडवल व 
शासकीय किा वेळेत परत न करणाऱया सींसथाींचे लखेापररक्षण करणेबाबत 
मा.मखु्यमींत्री व मखु्य सचचवाींनी सींबींचधत ववभागास सचुना दिल्या असनू 
कोल्हापरू, साींगली व सातारा जिल््यातील सहकारी सींसथाकड ेसमुारे ३८ को्ी 
६८ लाख रुपयाींचे येणे बाकी असल्याने आत्तापयतं केवळ ३९ लाख रुपयाींची 
वसलूी झाली असल्याचे तनिशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िर मदहन्याला या वसलुीचा आढावा घेऊन वसलुीकरीता धोरण 
अवलींबण्याचा तनणाय घेण्यात आला असताींना वसलुीबाबत िलुाक्ष करणाऱया 
अचधकाऱयाींवर कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही, हे खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, इतर ववभागाींच्या तलुनेत कोल्हापरू ववभागात सन २०१७-१८ 
मध्ये कोल्हापरू जिल््याला ६ को्ी ४७ लाख वसलू करण्याचे उदद्दष् िेऊन 
आत्तापयतं र्क्त १९ लाख रुपये वसलू करण्यात आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या प्रकरणी त्वररत वसलुी करण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सभुाष देशमखु : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) या वसलुीसाठी माचा २०१८ पयतं वावर्ाक उदद्िष् दिले असनू या  सींिभाात 
जिल्हासतरावर आढावा बठैका घेऊन वसलूीचा पाठपरुावा करण्यात येत आहे. 
(३) व (४) कोल्हापरू जिल्हयाला दिलेल्या उदद्िष्ापकैी माहे ऑक््ोबर, २०१७ 
अखेर रू.२२.०६ लाख इतके वसलू करण्यात आल ेआहेत. 
     शासकीय वसलूी सींिभाात तालकुा तनबींधक, जिल्हा उपतनबींधक सहकारी 
सींसथा, ववभागीय सहतनबींधक सहकारी सींसथा तसेच सहकारी आयकु्त, पणेु 
याींचेकडून शासकीय रकमा वसलू करण्यासींिभाात पाठपरुावा करण्यात येत आहे. 
तसेच सहकार कायियातील कलम १५५ अन्वये थकीत सहकारी  सींसथाींवर 
कारवाई करण्यात येत आहे. 
(५) प्रचनच उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
िोळी, आददिासी ि ठािूर समार्ासाठी र्ातीच ेदाखले िाढताना सन 

१९५० पूिीच ेपूरािे सादर िरण्याची अट मशथील िरण्याबाबत 
(२७) *  ९९३३९   श्री.किशोर पाटील (पाचोरा), श्री.धैयमशील पाटील (पणे), 
श्री.सभुाष उर्म  पांडितशठे पाटील (अमलबाग) :  सन्माननीय आददिासी वििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) शासनाने कोळी, आदिवासी, ठाकूर समािातील नागररकाींसाठी अनसुचूचत 
िाती व अनसुचूचत िमातीच ेिाखल ेकाढण्यासाठी सन १९५० पवूीच ेपरूावे सािर 
करण्याची अ् लाग ूकेलेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, रायगड जिल््यात मोठ्या प्रमाणात असलेल्या कोळी, आदिवासी, 
ठाकूर समािास सवातींत्रयपवूा काळापासनू मशक्षणाच्या सवुवधा उपलब्ध 
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नसल्यामळेु या समािाकड ेकोणतहेी िाखल ेतसेच शासन िरबारी तशी नोंि 
नसल्याने त्याींना सन १९५० पवूीचा परुावा सािर करताना अडचण तनमााण होत 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, िातीचा िाखला नसल्याने शासनाच्या ववववध योिनाींपासनू 
त्याींना वींचचत राहाव ेलागत असनू कोळी, आदिवासी, ठाकूर समािाने सिर अ् 
मशथील करण्याची मागणी शासनाकड ेकेलेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सिरहू परुावा सािर करण्याची अ् मशचथल करण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विष्ट् णु सिरा : (१), (२), (३) व (४) सींबींचधत अचधतनयमाींतगात केलले्या 
तनयमाींमधील तनयम ३ (३) नसुार उमेिवाराने कागिपत्र ेसािर करणे आवचयक 
आहे. परींत ुतनयम ३(४) मधील तरतिूीनसुार अिािार िसतऐवि सािर करण्यास 
असमथा असेल तर अिािाराने त्याबाबतची कारणे नमिु करुन सक्षम 
अचधकाऱ यास शपथपत्र सािर करावयाचे आहे. त्या शपथपत्रावर सक्षम 
प्राचधकाऱ याने ववचार करुन तसेच योग्य चौकशी करुन गणुावगणुाींवरुन (on 
merit) िाव्याचा तनणाय घ्यावा, अशी तरतिु आहे. 
     परींत ु सामाजिक न्याय ववभागाच्या शासन तनणाय दिनाींक ६.२.२०१० 
अन्वये अनसुचूचत िाती या प्रवगाातील व्यक्तीींना दिनाींक १०.८.१९५० रोिी व 
तत्पवूी त्याींचा राज्यातील सवासाधारण रदहवास असण्याची अ् ववदहत करण्यात 
आली. तनयम, २०१२ मध्ये सिर अ्ीचा समावेश करण्यात आलेला आहे. 
     मा.उच्च न्यायालयाने रर् वप्ीशन क्र.६०६०/२००८ कु.चवेता शाींतालाल 
लाल ववरुध्ि महाराषर राज्य व इतर या प्रकरणात दिनाींक १०.८.१९५० रोिी 
महाराषर राज्यात मळू तनवास नसलेली अनसुचूचत िातीच्या व्यक्तीस 
अनसुचूचत िातीकररता राखीव असलेल्या सवलतीींचा लाभ घेता येणार नाही, त्या 
व्यक्तीस त्याच्या मळू राज्यात अशा सवलतीींचा लाभ ममळेल असा महत्त्वपणूा 
तनकाली दिला आहे. 
(५) प्रचन उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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अिोला (जर्.अिोला) येथील पीएच मािेटसमोरील आददिासी 
िसनतगहृाची झालेली दरुिस्त्था 

(२८) *  ९८८२९   श्री.गोिधमन शमाम (अिोला पजश्चम) :   सन्माननीय 
आददिासी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) एकाजत्मक आदिवासी प्रकल्प ववभागाींतगात चालववण्यात येत असलेल्या 
अकोला (जि.अकोला) येथील पीएच माके्समोरील आदिवासी वसततगहृाच्या 
िरुवसथेबाबत प्रकल्प अचधकारी, अकोला व वॉडान याींच्यावर कारवाई करण्याची 
मागणी लोकप्रतततनधी याींनी सचचव, आदिवासी ववकास ववभाग याींच्याकड ेमाहे 
सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये वा त्या िरम्यान केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सथातनक लोकप्रतततनधी याींनी केलेल्या पहाणीत शौचालयाच्या 
दठकाणी सवयींपाकगहृ, बािूला भरुन ठेवलेले कचऱयाचे ड्रम, ववद्यार्थयांना 
उघडयावर अींघोळ करावी लागणे, झोपण्यासाठी पलींग नसणे इ. गरैसोयी 
आढळून आल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आल ेव तद्नसुार सिरहू वसततगहृाच्या िरुवसथेस िबाबिार असणाऱया 
सींबींचधताववरुध्ि शासनाने कोणती कारवाई केली तसेच सोयी सवुवधा 
परुववण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. विष्ट् णु सिरा : (१) मा.लोकप्रतततनधीींकडून अशा प्रकारची मागणी 
केल्याबाबतचे तनवेिन प्राप्त झाल्याचे आढळून आल ेनाही. 
(२) व (३) सवयींपाकगहृाच्या शिेारी असलेले शौचालय हे वापरात नाही. तथेे 
ओ्ा करण्यात आला असनू यादठकाणचा वापर सवयींपाकाची भाींडी 
घासण्याकररता करण्यात येतो. 
     सिर आवारामध्ये ठेवण्यात येत असलले्या डस्बीन (कचऱयाचे ड्रम) हे 
कॉरीडॉरमध्ये हलववण्यात आलेले असनू सिर ड्रम िररोि महानगरपामलकेच्या 
कचरा गाडीमध्ये खाली करण्यात येतात. सिर वसतीगहृात एकूण ६ शौचालये व 
६ सनानगहेृ आहेत. सद्यजसथतीत ववद्याथी अींघोळीसाठी सनानगहेृ वापरतात. 
गहृपालाने वसतीगहृाच्या सवच्छतसेाठी रोिींिारीवर सर्ाईगाराची नेमणूक केली 
आहे. 
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     मा.लोकप्रतततनधीींच्या वसतीगहृ भे् ीनींतर प्रसततु प्रकरणी सींबींचधत 
गहृपाल याींनी कताव्यात कसरू केल्याचे आढळून आल्याने त्याींच्याववरूद्ध अपर 
आयकु्त, आदिवासी ववकास, अमरावती कायाालयामार्ा त ववभागीय चौकशीची 
कारवाई सरुू करण्यात आललेी आहे. 
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

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

राज्यातील मॅदरिपूिम आझण मॅदरिोत्तर विद्यार्थयाांना ऑनलाईन  
पद्धतीने मशष्ट्यितृ्ती न ममळाल्याबाबत 

  

(२९) *  ९७६४४   श्री.सधुािर िोहळे (नागपरू दक्षिण), अॅि.गौतम चाबिुस्त्िार 
(वप ांपरी), श्रीमती सांगीता ठोंबरे (िेर्), श्री.बाबरुाि पाचणे (मशरुर), िॉ.आमशष 
देशमखु (िाटोल), श्री.सरेुश गोरे (खेि आळांदी), श्री.नारायण िुच े(बदनापरू), 
श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (मशिी), श्री.विर्य 
ििटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.अममत विलासराि देशमखु 
(लातरू शहर), श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी), श्री.त्र्यांबिराि मभसे (लातरू ग्रामीण), 
श्री.सनुनल िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.अस्त्लम शखे (मालाि 
पजश्चम), श्री.हषमिधमन सपिाळ (बलुढाणा), िॉ.सांतोष टाररे् (िळमनरुी), 
श्री.सांर्य साििारे (भसुािळ), श्री.सधुािर देशमखु (नागपरू पजश्चम), श्रीमती 
ननममला गावित (इगतपरूी), श्री.अजर्त पिार (बारामती), श्री.धैयमशील पाटील 
(पेण), िुमारी प्रझणती मश ांदे (सोलापरू शहर मध्य), श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली), 
अॅि.यशोमती ठािूर (नतिसा), श्री.रुपेश म् हात्र े(मभिांिी पिूम), श्री.विर्य रहाांगिाले 
(नतरोिा), श्री.रार्ेश िाशीिार (सािोली), श्री.अननल बाबर (खानापरू), श्री.ददपि 
चव्हाण (र्लटण), श्री.शमशिाांत मश ांदे (िोरेगाि), श्री.सभुाष उर्म  पांडितशठे पाटील 
(अमलबाग), श्री.वििास िुां भारे (नागपरू मध्य), श्री.अब ू आर्मी (मानखूदम 
मशिार्ीनगर) :   सन्माननीय सामाजर्ि न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील मॅदरकपवूा ७० त े७५ लाख आणण मॅदरकोत्तर २५ त े३० लाख 
ववद्याथी शासनाच्या मशषयवतृ्तीशी तनगडीत असल्याच ेमाहे ऑक््ोबर, २०१७ 
मध्ये वा त्यािरम्यान तनिशानास आल ेअसनू मागील वर्ी अनसुचूचत िाती, 
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ववमकु्त िाती भ्क्या िमाती आणण इतर मागासवगीय ववद्यार्थयांच्या ११ लाख 
अिापंकैी तीन लाख ववद्यार्थयांना मशषयवतृ्ती ऑनलाईन पद्धतीने मींिूर झाली 
होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सामाजिक न्याय, आदिवासी, अल्पसींख्याींक ववकास, शालेय 
मशक्षण, उच्च व तींत्रमशक्षण, कृवर्, वदै्यकीय मशक्षण इत्यािी ववभागाींमार्ा त 
िवळपास ५५ लाख ववद्यार्थयांच्या खात्यात मशषयवतृ्ती िमा होत,े परींत ु
ऑक््ोबर मदहनाअखेर ववद्यार्थयांना मशषयवतृ्तीचा लाभ ममळालेला नाही, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ववद्यार्थयांच्या खात्यात थे् रक्कम िमा करण्यासाठी महा 
डी्ीबी पो ा्ल सेवा सरुु करण्यात आली असनू त्या सेवेमार्ा त अद्यापही 
ववद्यार्थयांना मशषयवतृ्ती ममळालेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत चौकशी करुन मागील आणण चाल ुवर्ााची मशषयवतृ्ती 
ऑनलाईन पध्ितीने ववद्यार्थयांना त्वररत प्राप्त होण्यासाठी शासनाने कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. रार्िुमार बिोल े: (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) अशींत: खरे आहे, डडबी्ी पो ा्ल वर येणाऱया अडचणीमळेु डडबी्ी पो ा्ल 
ऐविी पदहल्या सत्राचा मशषयवतृ्तीचा लाभ पात्र ववद्यार्थयांच्या आधार सींलजग्नत 
बँक खात्यावर िेण्याबाबत कायावाही सरुु आहे. 
(३) हे खरे आहे. 
(४) मागील आणण चाल ूवर्ााची मशषयवतृ्ती ववद्यार्थयांना आधार सींलजग्नत बॅंक 
खात्यावर िमा करण्याचा तनणाय घेण्यात आला आहे. 
(५) आधार सींलग्न बॅंक खात्यावर मशषयवतृ्ती िमा करण्याची कायावाही करण्यात 
येत आहे. 

----------------- 
िाांर्री पोि, िाघोली ि अिोलाबार्ार (जर्.यितमाळ) येथील अनुदाननत 

आददिासी आश्रमशाळेच्या िामिार्ात झालेली अननयममतता 
(३०) *  १०१०२०   िॉ.अशोि उईिे (राळेगाि) :   सन्माननीय आददिासी 
वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) पाींढरकवडा महाकाली आदिवासी ववकास सींसथवे्िारा चालववण्यात येणाऱ या 
वाींिरी पोड, वाघोली व अकोलाबािार (जि.यवतमाळ) येथील अनिुातनत 
आदिवासी आिमशाळाींची तपासणी पथकाने केली असता या ततन् ही 
आिमशाळेच्या कामकािात अतनयममतता व अनेक आक्षेपाहा बाबी असल्याच े
दिनाींक १६ सप् े्ंबर, २०१७ रोिी वा त्यासमुारास तनिशानास आल,े हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, या पथकाने तपासणी केली असता इतर िमातीचे ववद्याथी 
िाखवनु  आिमशाळेच्या अनिुानात गरैव्यवहार केल्याच ेतनिशानास आल ेआहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सींबचधत आिमशाळेच्या प्रशासनाची शासनाने चौकशी केली आहे 
काय, त्यात काय आढळून आल,े त्यानसुार सींबचधताींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. विष्ट् णु सिरा : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) इतर िमातीच े ववद्याथी िाखवनु आिमशाळेच्या अनिुानात गरैव्यवहार 
केल्याचे तपासणीत तनिशानास आले नाही. 
(३) तपासणी पथकाने दिलेल्या अहवालाच्या अनरु्ींगाने अपर आयकु्त, 
आदिवासी ववकास, अमरावती याींनी त्याींच्या दि.३०.११.२०१७ रोिीच्या पत्रान्वये 
सिर ततनही आिमशाळा रद्द करण्याबाबतचा प्रसताव आयकु्त, आदिवासी 
ववकास, नामशक याींना सािर केला आहे. त्यानसुार आयकु्त, आदिवासी ववकास, 
नामशक याींच्याकडून पढुील कायावाही करण्यात येत आहे. 
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

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

राज्यातील मान्यता रद्द िरण्यात आलेल्या शले िां पन्याांबाबत 
(३१) *  ९६२४१   श्री.अतलु भातखळिर (िाांददिली पिूम) :   सन्माननीय 
उद्योग मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्यातील मान्यता रद्द करण्यात आलेल्या शले कीं पन्याींच्या मालमत्ता 
शोधण्याचा आिेश शासनाला ममळाल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्या 
िरम्यान तनिशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, शले कीं पन्याींच्या मालमत्तचेी ववक्री व इतर आचथाक व्यवहार न 
करण्याबाबत ववशरे् खबरिारी घ्यावी, अस ेआिेश कें द्र शासनाने राज्य शासनाला 
दिल ेआहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्यात मान्यता रद्द केलेल्या एकूण ककती शले कीं पन्या आहेत, 
(४) तसेच, मान्यता रद्द करण्यात आलले्या शले कीं पन्याींबाबत कें द्र शासनाने 
दिलेल्या आिेशानसुार शासनाकडून कोणती कायावाही करण्यात येत आहे ? 
  
श्री. सभुाष देसाई : (१), (२) व (३) कें द्र शासनाच्या कॉपोरे् कायाालय, नवी 
दिल्ली याींनी दिनाींक १२ सप् े्ंबर, २०१७ व १३ ऑक््ोबर, २०१७ च्या पत्रान्वये 
रजिसरार ऑर् कीं पनीि कायाालयाकडून कें द्र शासनास प्राप्त झालेली कीं पनी 
अचधतनयम, २०१३ च्या कलम २४८(५) अन्वये बींि (struck off) कीं पन्याींची यािी 
राज्य शासनास पाठववली आहे.  
     या बींि कीं पन्याींची महाराषर राज्यातील अचल मालमत्ता सींबींचधत 
जिल्हाचधकाऱयाींनी शोधून ताब्यात घ्याव्यात व कीं पनी अचधतनयम, २०१३ च्या 
कलम २५२ अन्वये या बींि कीं पन्या पनूा:सथावपत करण्याचे आिेश कें द्र 
शासनाकडून प्राप्त होईपयतं, या मालमत्ताींची ववक्री, हसताींतरण, इ. करण्यात 
येऊ नये अशा सचूना कें द्र शासनाकडून िेण्यात आल्या आहेत.  
     महाराषर राज्यातील ६०१०५ बींि कीं पन्या आहेत. 
(४) उद्योग ववभागाच्या दिनाींक ९ ऑक््ोबर, २०१७ व दिनाींक ३१ ऑक््ोबर 
२०१७ च्या पत्रान्वये प्रधान सचचव (महसलू व वन ववभाग) तसेच नोंिणी 
महातनररक्षक, महाराषर राज्य, सवा ववभागीय आयकु्त याींना कें द्र सरकारच्या 
सचूनाींच ेतात्काळ पालन करण्याच्या सचूना दिल्या आहेत. 

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

िामशम जर्ल््यात बचत गटाांना यादीत नसलेल्या िां पन्याांच ेरॅक्टर ि 
उपसाधनाांच ेिाटप िेल्याबाबत 

(३२) *  ९९४४२   श्री.हररष वप ांपळे (मनुत मर्ापरू) :   सन्माननीय सामाजर्ि 
न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) वामशम जिल््यात समाि कल्याण ववभागामार्ा त बचत ग्ाींना यािीत 
नसलेल्या कीं पन्याींचे रॅक््र व उपसाधनाींची खरेिी करुन वा्प केल्याच ेमाहे 
ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान तनिशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनामार्ा त चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आल ेव तिनसुार सींबींचधत अचधकाऱयाींवर 
कारवाई करण्याबाबत तसेच उवाररत रॅक््र व उपसाधन े खरेिी करुन पणूा 
क्षमतनेे बचत ग्ाींना वा्प करणेबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. रार्िुमार बिोल े: (१) नाही. 
(२) प्रचन उद्् ावत नाही. 
(३) व (४) तनधाारीत केलेल्या प्रमाणकानसुार  ममनी रॅक््र व त्याची उपसाधन े
खरेिी कागिपत्र े सािर केलेल्या ३७ बचत ग्ाींच्या खात्यावर शासकीय 
अनिुानाच्या ५०% चा पदहला हप्ता िमा करण्यात आलेला असनू यापकैी 
प्रािेमशक पररवहन कायाालयाकड ेनोंिणी झालले्या ११ बचत ग्ाींच्या खात्यावर 
शासकीय अनिुानाच्या ५०% चा उवारीत िसुरा हप्ता िमा करण्यात आलेला 
आहे. उवारीत बचत ग्ाींची प्रािेमशक पररवहन कायाालयाकडून नोंिणी झाल्याची 
कागिपत्र ेप्राप्त होताच सिर बचत ग्ाींच्या खात्यावर उवारीत हप्ता िमा करुन 
वा्पाची कायावाही पणूा होणार आहे. 

----------------- 
  
पुणे शहरातील ििगाि-शरेी भागातील नागररिाांना महावितरणििून 

र्ादा रिमेची देयिे येत असल्याबाबत 
  

(३३) *  ९९९२७   श्री.र्गदीश मळुीि (ििगाि शरेी) :   सन्माननीय ऊर्ाम 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) पणेु शहरातील वडगाव-शरेी भागात महाववतरणामार्ा त व्यावसातयक व 
घरगतुी स वरुपाची िेयके प्रचमलत तनयमापेक्षा वाढीव रक्कम नमिू करुन दिली 
िात असनू ररींडड ींग घेण्यासाठी नेमण् यात आलेल् या कीं त्रा्िाराने चकुीच् या 
पध् ितीने ररींडड ींग घेतल्याने सींबींचधत वीि ग्राहकाला िािा िेयके येत असल्याच्या 
तक्रारी नागररकाींनी सींबींचधत अचधकाऱयाींकड ेमाहे ऑगस ्, २०१७ च् या शवे्च् या 
आठवडयात केल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
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(२) तसेच या भागात महाववतरणकडून इन्रा-२ योिनेतींगात सरुु असलेल ेकाम 
कीं त्रा्िाराकडून तनयमाप्रमाणे होत नसल् याने सींबींचधत कीं त्रा्िार शासनाची 
र्सवणूक करत असल् याचे नकुतचे तनिशानास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त तक्रारीींची शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आल,े त्यानसुार सींबींचधत कीं त्रा्िाराींववरुध् ि शासनाने कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) ऑगस्, २०१७ मध्ये वडगाींव शरेी 
उपववभागाींतगात एकूण ७२,३८५ ग्राहकाींपकैी १७१ ग्राहकाींच्या त्रबलासींिभाात तक्रारी 
प्राप्त झाल्या आहेत. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) ऑगस्, २०१७ च्या शवे्च्या आठवडयात एकूण १७१ ग्राहकाींचे चुकीच े
ररडीींग घेतल्याबाबत महाववतरण कीं पनीकड ेतक्रारी प्राप्त झाल्या असनू त्या 
ग्राहकाींची वीि त्रबल िरुुसती करण्यात आली असनू, सींबींचधत ररडीींग घेणाऱया 
कीं त्रा्िारावर कीं त्रा्ाच्या अ्ी व शतीनसुार रु. ७,७५०/- िींड आकारण्यात आलेला 
आहे व यापढेु अशा प्रकारच्या चुका होऊ नयेत यासाठी कीं त्रा्िारास सक्त 
ताकीि िेण्यात आली आहे. 
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
िळिण (जर्.नामशि) येथील आददिासी विद्यार्थयाांना रेनिोट िाटप 

िरताना झालेला गैरव्यिहार 
(३४) *  ९५९५४   श्रीमती सीमाताई दहरे (नामशि पजश्चम), श्रीमती ननममला 
गावित (इगतपरूी) :  सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  

(१) कळवण (जि.नामशक) येथील आदिवासी ववकास ववभागामार्ा त सन 
२०१६-२०१७ या शकै्षणणक वर्ाात आदिवासी ववद्यार्थयांना रेनको् वा्प करताना 
आचथाक गरैव्यवहार झाल्याची बाब माहे सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये वा त्या िरम्यान 
तनिशानास आली, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सिर गरैव्यवहाराची चौकशी करण्यासाठी चार सिसयीय चौकशी 
सममती नेमण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय. 
(३) असल्यास, चौकशी सममतीने अहवाल सािर केला आहे काय, सािर केलेल्या 
अहवालाचे तनषकर्ा काय आहेत, 
(४) असल्यास, त्यानसुार सींबचधत िोर्ीींवर शासनाने कोणती कारवाई केली तसेच 
ववद्याथी रेनको्पासनू वींचचत राहू नयेत व वा्पात गरैव्यवहार होऊ नये 
याकररता शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विष्ट् ण ुसिरा : (१) व (२) प्रसततु प्रकरणी भ्रष्ाचार तनमूालन सममती, 
नामशक याींचेकड े वतृ्तपत्रात प्रमसध्ि झालेल्या बातमीच्या अनरु्ींगाने 
जिल्हाचधकारी, नामशक याींनी अपर आयकु्त, नामशक याींना सचूचत केल.े 
त्यानसुार अपर आयकु्त, नामशक याींचे सतरावरुन चार सिसयीय चौकशी सममती 
गदठत करण्यात आली. 
(३), (४) व (५) सिर सममतीने प्राथममक चौकशी अहवाल सािर केला आहे. सिर 
अहवालात नमिू बाबीसींिभाात प्रकल्प अचधकाऱयाींचा खुलासा घेण्यात आला आहे. 
सिर खलुासा तपासनू आवचयकता भासल्यास वररषठ सतरावरुन सखोल चौकशी 
करण्याबाबत सममतीने सचूचत केले आहे. सन २०१७-१८ पासनू ववद्यार्थयांना 
ववववध वयैजक्तक वापराच्या वसत ूखरेिीसाठी थे्  तनधी ववद्यार्थयांच्या खात्यात 
िमा करण्यात आला आहे. त्यामध्ये रेनको्चा समावेश आहे. 

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

अमरािती जर्ल््यात शतेिऱयाांची सोयाबीन अनुदानाची  
रक्िम थिीत असल्याबाबत 

(३५) *  ९५८८७   प्रा.विरेंद्र र्गताप (धामणगाि रेल्ि)े, अॅि.यशोमती ठािूर 
(नतिसा) :   सन्माननीय पणन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अमरावती जिल््यात गतवर्ीच्या खरीपात सोयाबीनचे तीन लाख हेक््रवर 
पेरणीक्षते्र होत े तसेच सरासरीपेक्षा अचधक पावसामळेु उत्पािकता िेखील 
वाढल्याने बािार सममत्याींमध्ये आवक वाढली व व्यापाऱयाींनी भाव कमी केल्याने 
िोन हिार रुपये जक्वी्ं ल प्रमाणे सोयाबीनची खरेिी करण्यात आल्याने 
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शतेकऱयाींच्या उत्पािन खचााएवढी रक्कम िेखील त्याींना ममळाली नसल्याच े
तनिशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्यामळेु माहे ऑक््ोबर त ेडडसेंबर, २०१६ या कालावधीत बािार 
सममत्याींमध्ये ववक्री झालले्या सोयाबीनला अनिुान िेण्याचा तनणाय घेण्यात 
आला होता, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मागील वर्ी अमरावती जिल््यातील बािार समीत्याींमध्ये ३८ 
हिार ७११ शतेकऱ याींचे ६ लक्ष ८ हिार २८८ जक्वी्ं ल सोयाबीन हमीभावापेक्षा 
ककतीतरी कमी भावाने ववकला गेल्याने अनिुानासाठी आवचयक असणारे १२ 
को्ी १६ लक्ष ५७ हिार ५२० रुपयाींचे प्रसताव शासनाकड ेमींिुर असताींना िेखील 
अद्यापपयतं शतेकऱयाींना कोणत्याही प्रकारचे अनिुान ममळाले नसल्याचे दिनाींक 
१३ ऑक््ोबर, २०१७ रोिी वा त् यासमुारास तनिशानास आल ेआहे, हे खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, सिर अनिुान तात्काळ ममळण्यासाठी शासनामार्ा त कोणती 
कायावाही करण्यात आली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. सभुाष देशमखु : (१) हींगाम २०१६-२०१७ मध्ये अनकुुल हवामान व 
समाधानकारक पाऊस यामळेु सोयाबीनच्या उत्पािनात मोठ्या प्रमाणात वाढ 
झाल्याने बािार सममत्याींमधील आवक वाढली होती. पररणामी बािारभाव कमी 
झालेले होत.े 
(२) व (३) राज्यातील सोयाबीन उत्पािक शतेकऱयाींना आचथाक सहाय्य 
करण्यासाठी शासन तनणाय, दिनाींक १०.०१.२०१७ अन्वये राज्यातील सोयाबीन 
उत्पािक शतेकऱयाींना रुपये २००/- प्रतत जक्वी्ं ल व कमाल २५ जक्वी्ं ल प्रतत 
शतेकरी याप्रमाणे अनिुान मींिूर करण्याचा तनणाय घेतला आहे. या 
तनणायाप्रमाणे अनिुानाची रक्कम वा्पासाठी दिनाींक २६.१०.२०१७ रोिीच्या 
शासन तनणायानसुार उपलब्ध करण्यात आली असनू, अमरावती जिल््यातील 
३८,७९१ पात्र लाभाथी शतेकऱयाींना रुपये १२,१६,५७,५२०/- इतके अनिुान दिनाींक 
१५.११.२०१७ पयात सवा लाभाथी शतेकऱयाींच्या बँक खात्यात RTGS द्वारे िमा 
करण्यात आल ेआहेत. 
(४) व (५) प्रचन उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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राज्यातील छत्रपती मशिार्ी महारार् शतेिरी सन्मान योर्नेबाबत 
(३६) *  ९५००५   श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (मशिी), श्री.विर्य ििटे्टीिार 
(ब्रम्हपरूी), श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.अममत विलासराि देशमखु (लातरू 
शहर), श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी), श्री.त्र्यांबिराि मभसे (लातरू ग्रामीण), 
श्री.सनुनल िेदार (सािनेर), श्री.हषमिधमन सपिाळ (बलुढाणा), श्री.अस्त्लम शखे 
(मालाि पजश्चम), िॉ.सांतोष टाररे् (िळमनरुी), श्री.अमर िाळे (आिी), 
श्री.अननल बाबर (खानापरू), श्री.भास्त्िर र्ाधि (गहुागर), श्री.रणधीर सािरिर 
(अिोला पिूम), श्री.र्यांत पाटील (इस्त्लामपरू), श्री.अजर्त पिार (बारामती), 
श्री.िभैि वपचि (अिोल)े, श्री.सधुािर िोहळे (नागपरू दक्षिण), प्रा.विरेंद्र र्गताप 
(धामणगाि रेल्िे), श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.प्रिाश आबबटिर 
(राधानगरी), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापरू), श्री.अर्य चौधरी (मशििी), 
श्री.शमशिाांत मश ांदे (िोरेगाि), श्री.जर्तेंद्र आव्हाि (मुांब्रा िळिा), श्री.सांदीप नाईि 
(ऐरोली), श्री.मिरांद र्ाधि-पाटील (िाई), श्री.पाांिुरांग बरोरा (शहापरू), श्री.हनमुांत 
िोळस (माळमशरस), श्री.नरहरी झझरिाळ (ददांिोरी), श्री.रार्ेश टोप े(घनसािांगी), 
श्री.राणार्गर्ीतमसांह पाटील (उस्त्मानाबाद), श्री.प्रिाश र्ातपेिर (चेंबरू), 
श्री.सनुनल राऊत (विक्रोळी), श्रीमती सांध् यादेिी देसाई-िुपेिर (चांदगि), श्री.सरेुश 
लाि (िर्मत), श्री.शामराि ऊर्म  बाळासाहेब पाटील (िराि उत्तर), श्री.ददपि 
चव्हाण (र्लटण), श्री.राहुल र्गताप (श्रीगोंदा), श्री.प्रदीप नाईि (किनिट), 
िॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील (एरांिोल), श्री.सभुाष भोईर (िल्याण ग्रामीण), 
श्री.पांिर् भरु्बळ (नाांदगाि), िॉ.सांर्य रायमलुिर (मेहिर), श्री.ददलीप 
िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.सभुाष उर्म  पांडितशठे पाटील (अमलबाग), श्री.सरेुश 
धानोरिर (िरोरा), श्री.मांगेश िुिाळिर (िुलाम), श्री.भारत भालिे (पांढरपरू), 
िॉ.बालार्ी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.सदा सरिणिर (मादहम), श्री.सरेुश गोरे 
(खेि आळांदी), श्री.सांदीपानराि भमुरे (पठैण), श्री.प्रिाश सिेु (मागाठाणे), 
श्री.चांद्रिाांत सोनिणे (चोपिा), श्री.बसिरार् पाटील (औसा), श्री.िभैि नाईि 
(िुिाळ), श्रीमती तपृ्ती सािांत (िाांदे्र पिूम), श्री.धैयमशील पाटील (पणे), श्री.प्रशाांत 
ठािूर (पनिेल), श्री.समीर िुणािार (दहांगणघाट), अिॅ.आमशष शलेार (िाांदे्र 
पजश्चम), श्री.अममत साटम (अांधेरी पजश्चम), अॅि.यशोमती ठािूर (नतिसा), 
श्री.मनोहर भोईर (उरण), श्री.छगन भरु्बळ (येिला), श्री.हसन मशु्रीर् (िागल), 
श्री.सनुनल प्रभ ू (ददांिोशी), श्री.चांद्रदीप नरिे (िरिीर), श्री.सत्यर्ीत 
पाटील-सरुििर (शाहूिािी), श्री.योगेश (बाप)ू घोलप (देिळाली), िॉ.राहूल पाटील 
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(परभणी), श्री.रार्ाभाऊ (पराग) िार्े (मसन्नर), श्री.िी.पी.सािांत (नाांदेि उत्तर), 
श्री.विर्य रहाांगिाल े(नतरोिा), श्री.चरण िाघमारे (तमुसर), श्री.रार्ेश िाशीिार 
(सािोली), श्री.नारायण पाटील (िरमाळा), श्री.सांर्य साििारे (भसुािळ), 
श्री.किशोर पाटील (पाचोरा), अॅि.िारीस पठाण (भायखळा), प्रा.(श्रीमती) मधेा 
िुलिणी (िोथरुि), श्री.सरेुश हाळिणिर (इचलिरांर्ी), श्री.प्रतापराि पाटील 
धचखलीिर (लोहा), श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), श्री.बाळासाहेब मरुिुटे 
(नेिासा), श्री.मोहन र्ि (पाथरी), श्री.विनायिराि र्ाधि-पाटील (अहमदपरू), 
िॉ.शमशिाांत खेििेर (मस ांदखिे रार्ा), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), प्रा.िषाम गायििाि 
(धारािी), श्रीमती ननममला गावित (इगतपरूी), श्री.अममत झनि (ररसोि), 
श्री.उल्हास पाटील (मशरोळ), िॉ.सजुर्त ममणचेिर (हातिणांगले), श्री.ओमप्रिाश 
ऊर्म  बच्चू ििू (अचलपरू), श्री.उदेमस ांग पाििी (शहादा), श्री.र्यिुमार गोरे 
(माण), िॉ.पतांगराि िदम (पलसू ििगेाि), श्री.र्यदत्त िीरसागर (बीि), 
श्री.राहूल िुल (दौंि), श्री.शरददादा सोनािणे (र्ुन्नर) :  सन्माननीय सहिार 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील शतेकऱयाींसाठी दिनाींक २८ िून, २०१७ रोिीच्या शासन 
तनणायाद्वारे छत्रपती मशवािी महाराि शतेकरी सन्मान योिना राबववण्यात येत 
असनू त्याद्वारे शतेकऱ याींची ३४ हिार को्ीींची किामार्ी करण्यात येणार आहे 
तथावप िादहर केलेल्या  पदहल्या ्प्प्यातील समुारे ८ लाख ४० हिार 
शतेकऱ याींच्या बँक खात्यात तनधीच िमा झाला नसल्याची बाब माहे ऑक््ोबर, 
२०१७ मध्ये वा त्या िरम्यान तनिशानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, माहे नोव्हेंबर, २०१७ अखेर किामार्ीसाठी राज्यात ककती 
शतेकऱ याींनी अिा केल ेआहेत व त्यापकैी ककती शतेकरी छाननीत पात्र ठरले 
असनू ककती शतेकऱ याींना प्रत्यक्षात किामार्ी िेण्यात आली आहे व अद्याप 
ककती शतेकऱ याींना किामार्ी िेणे बाकी आहे तसेच याकामी जिल्हा बॅंका व 
राषरीयीकृत बॅंकाना ककती तनधी उपलब्ध करुन िेण्यात आला आहे, 
(३) तसेच  या योिनेतींगात शतेकऱ याींना त्याींचा बॅंक खात े क्रमाींक आधार 
क्रमाींकाशी िोडणे अतनवाया असनू त्यामळेु राज्यातील एकूण ८७ लाख 
शतेकऱ याींपकैी समुारे १० लाख किािार शतेकरी बोगस असल्याचे आढळून आल े
असनू त्यामळेु आिममतीस कें द्र व राज्य शासनाचे ककती नकुसान झाल ेआहे, 
(४) तसेच अनसुचुचत िाती व  िमातीचा समुारे १००० को्ी रु. चा तनधी 
शासनाने किामार्ीसाठी वळववला असल् याची बाब दिनाींक १५ ऑक् ्ोबर, २०१७ 
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रोिी वा त् या समुारास तनिशानास आली असनू अनसुचुचत िाती व िमातीच् या 
कल् याणकारी योिनाींसाठीचा तनधी किामार्ीसाठी दिल् याने या योिनाींना तनधी 
अपरुा पडत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) तसेच शासनाने किामार्ीची घोर्णा केल्यानींतर माहे िून त ेऑक््ोबर, 
२०१७ या पाच मदहन्याींत राज्यातील १२५० शतेकऱयाींनी आत्महत्या केल्या 
असल्याचे माहे नोव्हेंबर, २०१७ मधील उपलब्ध आकडवेारीवरून सपष् होत आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(६) असल्यास, शासनाने उक्त सवा प्रकरणी चौकशी केली आहे काय, त्यानसुार 
बनाव्  शतेकऱ याींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे 
तसेच पात्र शतेकऱ याींना किामार्ीचा लाभ तात्काळ िेऊन त्याींच्या आत्महत्या 
रोखण्याबाबत व  अनसुचुचत िाती व िमातीच् या कल् याणकारी योिनाींसाठीच्या 
तनधीमध्ये कपात न करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(७) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सभुाष देशमखु : (१) छत्रपती मशवािी महाराि शतेकरी सन्मान योिना 
२०१७ या योिनेचा शभुारींभ दिनाींक १८/१०/२०१७ रोिी करण्यात आला असनू 
दिनाींक ५/१२/२०१७ पयतं एकूण १३.४९ लाख शतेकऱयाींना रू.८६१०.६३ को्ी 
इतक्या रकमेचे किा मार् करण्यासाठी शासनाकडून सींबींचधत बँकाींना रक्कम वगा 
करण्यात आली आहे. बँकाींकडून सींबींचधत शतेकऱयाींच्या किा खात्यावर रक्कमा 
वगा करण्याची कायावाही सरुू असनू आि अखेर सिरची प्रकक्रया चाल ूआहे. 
(२) छत्रपती मशवािी महाराि शतेकरी सन्मान योिना २०१७ या योिनेच्या 
अनरु्ींगाने दिनाींक २२/९/२०१७ अखेर ५६.५९ लाख शतेकऱयाींनी ऑनलाईन अिा 
केल.े जिल्हा मध्यवती सहकारी बँका व राषरीयकृत बँका याींच्या खाती शासनाने 
दिनाींक २७/११/२०१७ अखेर रक्कम रूपये ८६१०.६३ को्ी एवढी ववतरीत केली 
असनू त्यापकैी शतेकऱयाींच्या किा खाती दिनाींक ०५/१२/२०१७ पयतं रूपये ५१४२ 
को्ी एवढी रक्कम वगा करण्यात आली असनू, उवारीत रक्कम वगा करण्याच े
काम सरुू आहे. जिल्हा मध्यवती सहकारी बँकाींना रूपये २७७१.५३ को्ी एवढा 
तनधी उपलब्ध करून दिला असनू, राषरीयकृत, ग्रामीण व खािगी बँकाींना रूपये 
५८३९.१० को्ी एवढा तनधी उपलब्ध करून िेण्यात आला आहे. 
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(३) याबाबत मादहती घेण्यात येत असनू किामार्ीची प्रकक्रया पणूा झाल्यानींतर 
याची तनजचचती होईल. 
(४) हे खरे नाही. 
(५) महसलू व वन ववभागाकडून प्राप्त मादहतीनसुार माहे िून त ेऑक््ोबर 
२०१७ या पाच मदहन्यात राज्यातील १२५४ शतेकऱयाींनी आत्महत्या केल्या 
असल्याचे सपष् होत.े 
(६) शासनाने पात्र शतेकऱयाींना किामार्ीचा लाभ िेण्याबाबत कायावाही सरुू केली 
असनू दिनाींक ०५/१२/२०१७ अखेर ९.४३ लाख पात्र किािार शतेकऱयाींच्या खाती 
रूपये ५१४२ को्ी एवढी रक्कम वगा करण्यात आली आहे. उवारीत रक्कम 
शतेकऱयाींच्या खाती िमा करण्याचे काम यधु्िपातळीवर सरुू आहे. 
(७) प्रचन उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
मौरे् चास (ता.मसन्नर, जर्.नामशि) येथे विद्युत उपिें द्र उभारण्याबाबत 
  

(३७) *  ९५३९५   श्री.रार्ाभाऊ (पराग) िार्े (मसन्नर) :   सन्माननीय ऊर्ाम 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मौि ेचास, िातली, शहा, माळेगाव, वव ींचूर िळवी (ता.मसन्नर, जि.नामशक) 
येथे ३३/११ के.व्ही. ववद्यतु उपकें द्र उभारण्यासाठी शासनाने समुारे १० को्ी 
रुपयाींचा तनधी मींिूर केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, तनधी मींिूर करून िोन वर्ांपके्षा अचधक कालावधी होऊनही मौि े
चास येथील उपकें द्राचे प्रत्यक्षात काम सरुु झाल ेनसल्याने शतेकऱयाींना अपऱुया 
िाबाने वीि परुवठा होणे, वारींवार वीि परुवठा खींडडत होणे अशा समसयाींना 
सामोरे िावे लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच मसन्नर तालकु्यातील (जि.नामशक) ठाणगाव ११ के.व्ही. कर्डरच्या 
तारा िीणा झाल्याने पररसरात वारींवार वीि परुवठा खींडडत होत असनु त्या िीणा 
तारा बिलण्यासाठी सथातनक ग्रामसथाींनी माहे सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये वा 
त्यािरम्यान मा.उिाामींत्री याींचेकड ेलखेी तनवेिनाद्वारे मागणी केली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
 



51 

(४) असल्यास, शासनाने उक्त प्रकरणी चौकशी केली आहे काय, त्यानसुार 
ववद्यतु उपकें द्र उभारण्याबाबत व ठाणगाव कर्डरच्या िीणा तारा बिलण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) हे खरे आहे. 
(२) मौि े चास येथील उपकें द्राचे काम प्रगतीपथावर आहे. 
(३) हे खरे आहे. 
(४) ठाणगाव ११ के.व्ही. वीि वादहनीच्या िीणा तारा बिलण्यासाठीचे कायाािेश 
िेण्यात आले असनू काम प्रगतीपथावर आहे. 
(५) प्रचन उद्् ावत नाही. 

----------------- 
राज्यातील िीर् ग्राहिाांनी महावितरण िां पनीच े 
िोट्यिधी रुपयाांची देयिे थिविल्याबाबत 

(३८) *  ९६८३७   श्री.अननल बाबर (खानापरू), श्री.सनुनल प्रभ ू (ददांिोशी), 
श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन), अॅि.भीमराि धोंि े (आष्ट्टी), श्री.सनुनल मशांदे 
(िरळी), श्री.र्यिुमार गोरे (माण), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (मशिी), श्री.विर्य 
ििटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), प्रा.विरेंद्र र्गताप (धामणगाि रेल्िे), श्री.नसीम खान 
(चाांददिली), प्रा.िषाम गायििाि (धारािी), श्री.अस्त्लम शखे (मालाि पजश्चम), 
श्रीमती ननममला गावित (इगतपरूी), श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी), श्री.नारायण िुचे 
(बदनापरू), श्री.अब ूआर्मी (मानखूदम मशिार्ीनगर) :   सन्माननीय ऊर्ाम मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्यातील १ को्ी ४० लाख वीि ग्राहकाींनी महाववतरण कीं पनीच ेसमुारे ३३ 
हिार ६६९ को्ी रुपये वीि िेयकाींपो्ी थकववल ेअसल्याची बाब दिनाींक १४ 
सप् े्ंबर, २०१७ रोिी वा त्या समुारास तनिशानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच राज्यात वारींवार वीि खींडीत होण्यामळेु महाववतरणचे वावर्ाक ५२०० 
को्ीींचे तर उद्योग क्षेत्र व कृर्ी क्षेत्राचे चौप् नकुसान होत असल्याचे माहे 
ऑगस्, २०१७ मध्ये वा त्या िरम्यान तनिशानास आल ेअसनू हे नकुसान 
थाींबववण्याकरीता या क्षेत्रातील ताींत्रत्रकदृष्या तज्ञाींची सममती नेमण्याची मागणी 
महाराषर राज्य वीि ग्राहक सींघ्नेच्यावतीने करण्यात आली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
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(३) असल्यास, सिरहू थकबाकी असण्याची कारणे काय आहेत व ती ववनाववलींब 
वसलू करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे 
तसेच िाणीवपवूाक िेयके थककत ठेवणाऱ या ग्राहकाींववरुध्ि शासनाने कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) असल्यास, महाराषर राज्य वीि ग्राहक सींघ्नेच्या उपरोक्त मागणीनसुार 
शासनाने कोणता तनणाय घेतला वा घेण्यात येत आहे, 
(५) तसेच आचथाकदृष्या तो्यात असलेल्या महाववतरण कीं पनीला नफ्यात 
आणण्याकररता शासनाने कोणत्या उपाययोिना केल्या वा करण्यात येत आहेत, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) महाववतरण कीं पनीच्या माहे ऑगस्, २०१७ 
अखेरीस चाल ूजसथतीतील १,१३,००,१९५ ग्राहकाींची थकबाकी रु. २७,९३५/- को्ी 
तसेच ३२,८३,९०६ कायमचा ववद्यतु परुवठा खींडीत केलेल्या ग्राहकाींची थकबाकी 
रु.६,५६० को्ी अशी एकूण १,४५, ८४,१०१ ग्राहकाींची एकूण थकबाकी रु. 
३४,४९५/- को्ी एवढी आहे. 
(२) याबाबत मागणी प्राप्त झाल्याचे आढळून येत नाही. 
(३), (४) व (५) एकूण रक्कमेच्या थकबाकीपकैी ७३% एवढी थकबाकी 
पाणीपरुवठा, रसता दिवाबत्ती व कृर्ीपींपधारक ग्राहकाींची असनू कृर्ी ग्राहकाींची 
थकबाकी भरणा करण्यासाठी “मखु्यमींत्री कृर्ी सींिीवनी योिना-२०१७” ही 
योिना महाववतरण कीं पनीमार्ा त राबववण्यात येत आहे. तसेच घरगतुी, व्यापारी 
व औद्योचगक थकबाकीिार ववद्यतु ग्राहकाींच्या थकबाकी वसलुीकररता 
महाववतरणामार्ा त तनयमानसुार कायावाही करण्यात येत आहे. 
     महाववतरण कीं पनी आचथाकदृषट्या सक्षम करण्यासाठी, कायाक्षमतते 
सधुारणा आणणे, वसलुी क्षमता वाढववणे, ववतरण हानी कमी करणे, 
त्रबलीींगमध्ये सधुारणा तसेच महसलुात वाढ करण्यासाठी महाववतरणतरे् सवतींत्र 
त्रबलीींग व महसलू ववभागाची सथापना करणे तसेच महसलुी खचाात कपात करणे 
अशा ववववध उपाययोिना महाववतरणमार्ा त केल्या िात आहेत. 
(६) प्रचन उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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तुमसर ि मोहािी (जर्.भांिारा) तालुक्यात नविन शासिीय  
िसतीगहृ मांरू्र िरण्याबाबत 

  

(३९) *  १०१२०९   श्री.चरण िाघमारे (तमुसर) :   सन्माननीय सामाजर्ि 
न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) तमुसर व मोहाडी (जि.भींडारा) तालकु्यात डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर याींच्या 
१२५  व्या ियींती तनममत्त ववशरे् बाब म्हणून नववन शासकीय वसतीगहृ मींिूर 
करण्यासाठीचे तनवेिन सथातनक लोकप्रतततनधीींनी मा.सामाजिक न्याय मींत्री 
याींना दिनाींक २१ माचा, २०१७ रोिी वा त्या समुारास दिल ेआहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, तनवेिनाच्या अनरु्ींगाने नवीन वसतीगहृ मींिूर करण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. रार्िुमार बिोल े: (१) होय. 
(२) शासन तनणाय दि.१६/१२/२०१५ अन्वये डॅा बाबासाहेब आींबेडकर याींच्या १२५ 
व्या ियींतीतनममत्त राज्यात ५० मागासवगीय मलुीींची नवीन शासकीय वसततगहृ 
चाल ुकरण्याचा तनणाय घेण्यात आलेला आहे. 
(३) प्रचन उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
िोल्हापूर येथील मागासिगीय मुलाांसाठी सुरु िेलेली िॉ. बाबासाहेब 

आांबेििर स्त्िाधार योर्ना ननधीअभािी बांद झाल्याबाबत 
(४०) *  १००२३८   श्री.चांद्रदीप नरिे (िरिीर), श्री.सत्यर्ीत पाटील-सरुििर 
(शाहूिािी) :   सन्माननीय सामाजर्ि न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) कोल्हापरू येथील मागासवगीय मलुा-मलुीींच्या मशक्षणाकररता गतवर्ी 
शासनाने सरुु केलेली भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर सवाधार योिना 
पदहल्याच वर्ी तनधीअभावी बींि झाल्याच ेमाहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्या 
िरम्यान तनिशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, यामळेु राज्यभरातील सात हिार ववियार्थयांच्या मशक्षणावर 
पररणाम झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून 
आल,े तिनसुार कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. रार्िुमार बिोल े: (१) नाही. 
     डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर सवाधार या योिनेकररता प्रािेमशक उप आयकु्त, 
समाि कल्याण, पणेु याींचे आिेश दि. १३/१०/२०१७ अन्वये सहाय्यक आयकु्त 
समाि कल्याण, कोल्हापरु याींना आवचयक तरतिु उपलब्ध करुन दिली आहे.  
     तनवड केलेल्या पात्र लाभार्थयांना लाभ िेण्याची कायावाही सींबींधीत 
सहाय्यक आयकु्त समाि कल्याण याींचे सतरावर सरुू आहे.  
(२) प्रचन उद्् ावत नाही. 
(३) प्रचन उद्् ावत नाही. 
(४) प्रचन उद्् ावत नाही 

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

राज्यातील शासिीय आददिासी िसनतगहृातील विद्यार्थयाांना बचत 
गटाांमार्म त आहार देण्याबाबत 

  

(४१) *  ९५२००   अॅि.आमशष शलेार (िाांदे्र पजश्चम), अॅि.पराग अळिणी 
(विलेपाले), श्री.सांर्य िेळिर (ठाणे), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्रीमती मननषा 
चौधरी (ददहसर), िॅप्टन आर.तममल सेल्िन (सायन-िोळीिािा), श्रीमती सांगीता 
ठोंबरे (िेर्), िॉ.भारती लव्हेिर (िसोिा), श्री.नरेंद्र पिार (िल्याण पजश्चम), 
श्री.नरेंद्र महेता (ममरा भाईंदर), श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन), श्री.नारायण िुच े
(बदनापरू), श्री.उदेमस ांग पाििी (शहादा), श्री.सांर्य साििारे (भसुािळ), श्रीमती 
सीमाताई दहरे (नामशि पजश्चम) :  सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) किात (जि.रायगड) येथील शासकीय आदिवासी वसततगहृातील ववद्यार्थयांना 
ठेकेिारामार्ा त परुवठा केला िाणारा आहार हा तनकृष् ििााचा असल्याच े
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तनिशानास येताच प्रकल्प अचधकारी याींनी या ठेकेिाराींवर कारवाई करुन त्याींचे 
नाव काळया यािीत ्ाकल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्या िरम्यान 
तनिशानास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील सवा आदिवासी वसततगहृातील ववद्यार्थयांना यापढेु 
ठेकेिाराींमार्ा त आहार न िेता बचत ग्ामार्ा त िेण्याबाबत  शासन प्रयत्नशील 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या सींिभाात शासनाने अद्यापपयतं कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विष्ट् णु सिरा : (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) भोिन ठेक्यामधील ई-तनवविा प्रकक्रयेमध्ये भोिन ठेकेिार आणण 
मदहला तसेच सवासाधारण बचत ग् भाग घेत असनू सिरच्या ई-तनवविेमध्ये 
पात्र ठरणाऱया न्यनुतम िराच्या भोिन ठेकेिार/बचत ग्ास भोिन ठेके िेण्यात 
येतो. 
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

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

लोटे (ता.खेि, जर्.रत्नाधगरी) औद्योधगि िसाहतीमधील पुष्ट्िर 
पेरोिेममिल िां पनीतील िामगाराचा विरे्च्या धक्क्याने झालेला मतृ्य ू

  

(४२) *  ९५१३५   श्री.भास्त्िर र्ाधि (गहुागर) :   सन्माननीय ऊर्ाम मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) लो्े (ता.खेड, जि.रत्नाचगरी) औद्योचगक वसाहतीतील पषुकर पेरोकेममकल 
कीं पनीतील एका २३ वर्ीय कामगाराचा वविेच्या धक्क्याने मतृ्य ू झाल्याची 
घ्ना दिनाींक २१ ऑक््ोबर, २०१७ रोिी वा त्या समुारास घडली, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सिर औद्योचगक वसाहतीतील ववववध रासायतनक 
कारखान्याींमध्ये गत वर्ाभरात अनेक िघुा् नाींचे प्रकार होऊनही याबाबत 
शासनाकडून कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, सिर कीं पनीकडून सरुक्षक्षततसेाठी आवचयक खबरिारी न घेण्यात 
आल्यामळेु उक्त िघुा् ना घडली असल्याचे तनिशानास आल ेआहे, हे ही खरे आहे 
काय,   
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळुन आल ेव त्यानरु्ींगाने उक्त िघुा् नाींना कारणीभतू असणाऱया कीं पन्याींवर 
तसेच त्याींचेवर कारवाई न करणाऱया सींबींचधत अचधकाऱयाींवर शासनाने कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) हे खरे आहे. 
(२) सिर औद्योचगक वसाहतीत ८ रासायतनक कारखान्यात िानेवारी, २०१६ त े
३१ ऑक््ोबर, २०१७ पयतं ८ घ्ना घडलेल्या असनू औद्योचगक सरुक्षा व 
आरोग्य सींचालनालय याींच्याकडून सींबींचधत कारखान्याींच्या ०८ भोगव्ािार व २ 
कारखान्याींच्या व्यवसथापकाींववरुध्ि न्यायालयात ख्ल ेिाखल केलेले आहेत.   
(३) हे खरे आहे. 
(४) ववद्यतु तनरीक्षक, ववद्यतु तनरीक्षण ववभाग, रत्नाचगरी याींनी दिनाींक 
२३.१०.२०१७ रोिी प्रत्यक्ष घ्नासथळास भे् िेऊन अपघाताची चौकशी केली 
आहे. सिर चौकशीत अस ेआढळून आल ेकी, घ्नासथळी असललेी ववद्यतु 
सींचमाींडणी (पींप मो्र) सरुक्षक्षत नव्हती. मो्रचा ्ममानल बॉक्स असरुक्षक्षत 
अवसथेत होता. त्यावर पाणी पडल्यामळेु ववद्यतु क्षरण होऊन सिर अपघात 
झाला. 
     ववद्यतु तनरीक्षक, रत्नाचगरी याींनी मे.िी पषुकर केममकल्स ॲन्ड 
र्द ा्लायझर ही कीं पनी अपघातास कारणीभतू असल्यामळेु, दिनाींक २५.१०.२०१७ 
रोिी कारणे िाखवा नो्ीस व अपघात सथळावर आढळलेल्या त्रु् ीींची पतूाता 
करण्यासाठी दिनाींक २३.१०.२०१७ अन्वये ज्ञापन दिल ेआहे. 
(५) प्रचन उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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पाटण (जर्.सातारा) तालुक्यातील ग्रामीण ि िोंगरी भागातील  
रस्त्त्याांची पुनबाांधणी िरण्याबाबत 

  

(४३) *  ९६७६०   श्री.शांभरूार् देसाई (पाटण) :  सन्माननीय ऊर्ाम मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) पा्ण (जि.सातारा) तालकु्यात स्याद्रीच्या पवातराींगावर मोठ्या प्रमाणात 
सरुु असलेल्या पवनचक्की प्रकल्पाींकररता होत असलेल्या अविड वाहतकूीमळेु 
ग्रामीण आणण डोंगरी भागातील ग्रामीण रसत्याींच ेनकुसान झाल ेआहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, या रसत्याींच्या पनुबांधणीकरीता शासनाच्या ऊिाा ववभागाने 
महाराषर ऊिाा ववकास अमभकरणातगतं तनधी उपलब्ध करुन िेणेववर्यी 
मा.ऊिाामींत्री याींचकेड े दिनाींक ०६ िून, २०१६, दिनाींक २२ माचा, २०१७,     
दिनाींक ०५ एवप्रल, २०१७, दिनाींक २६ एवप्रल, २०१७ व दिनाींक १० िुल,ै 
२०१७ रोिीच्या पत्राींद्वारे मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर रसत्याींचे प्रसताव तात्काळ पाठववणेबाबत व या रसत्याींच्या 
पनुबांधणीकरीता आवचयक असणारा तनधी तात्काळ उपलब्ध करुन िेणेबाबतची 
मागणी मा.ऊिाा मींत्री याींनी मान्य केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सिर तनधी अद्यापही उपलब्ध झाला नसनू या रसत्याींच्या 
पनुबांधणीला आवचयक असणारा तनधी िेणेसींिभाात शासनाने कोणता तनणाय 
घेतला आहे वा घेण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) व (४) हररत ऊिाा तनधी अींतगात ववत्त वर्ा २०१७-१८ मध्ये तनधी 
अथासींकल्पीत झाला असनू ववभागाद्वारे प्रशासकीय मान्यता िेवनू तनधी 
उपलब्धतनेसुार ववतरणाची कायावाही करण्यात येत आहे. 
(५) प्रचन उद्् ावत नाही. 

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



58 

धामणगाांि बढे (ता.मोताळा, जर्.बुलिाणा) येथील शतेिऱ याांना  
विद्युत पुरिठा होत नसल् याबाबत 

  

(४४) *  ९६०५२   श्री.हषमिधमन सपिाळ (बलुढाणा) :   सन्माननीय ऊर्ाम 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) धामणगाींव बढे (ता.मोताळा, जि.बलुडाणा) व लगतच्या पररसरातील ववद्यतु 
वाहक तारा व खाींब जिणा झालेले असनू यामध्ये वारींवार होणारे त्रबघाड तसेच 
अमभयींता व कमाचाऱ याींच्या ररक्त िागा यामळेु गले् या ५ त े६ मदहन् यापाींसनू 
शतेकऱ याींना होणारा ववि परुवठा वारींवार खींडीत होत असल्याच ेदिनाींक ८ 
ऑक् ्ोबर, २०१७ रोिी वा त् या समुारास तनिशानास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, धामणगाींव बढे, रािुर, रोदहणखेड, तपोवन, पाींगरखेड, सोनबरड, 
बनगीवस ती या पररसरात स वतींत्र सकी्द्वारे ववि परुवठा करून शतेकऱ याींना 
सरुळीत ववि परुवठा करणेबाबत स थातनक लोकप्रतीतनधी याींनी दिनाींक १६ 
ऑक् ्ोबर, २०१७ रोिी वा त् यासमुारास अचधक्षक अमभयींता महाववतरण कीं पनी 
बलुडाणा याींना तनवेिन दिलले ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, प्रचनाधीन मदु्दयाींबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीत काय तनष पन् न झाल,े 
(४) असल्यास, त्यानसुार शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण् यात येत 
आहे, 
(५) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) माहे ऑगस्, २०१७ मधील शवे्च्या 
आठवड्यापासनू कृर्ीपींपाचा भार वाढल्यामळेु धामणगाींव बढे व पररसरातील 
काही भागातील शतेक-याींचा वीि परुवठा खींडीत झाल्याच ेतनिशानास आल ेआहे. 
     धामणगाींव बढे ववतरण कें द्राअींतगात ररक्त असललेी कतनषठ अमभयींत्याची 
िागा नकुतीच भरण्यात आलेली असनू सींबींचधत कतनषठ अमभयींता दिनाींक 
२०.११.२०१७ रोिी रुि ू झाला आहे. याव्यततररक्त धामणगाींव बढे ववतरण 
कें द्राअींतगात ताींत्रत्रक कमाचाऱयाींची एकूण १२ पिे मींिूर असनू त्यापकैी ६ पिे 
ररक्त आहेत व ही ररक्त पिे बा्यसत्रोताद्वारे भरण्याची प्रकक्रया अींततम ् प्प्यात 
आहे. 
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(२) हे खरे आहे. 
(३) व (४) धामणगाींव बढे व पररसरातील रािूर, रोदहणखेड, तपोवन, पाींगरखेड, 
सोनबरड, बनगीवसती या भागात शतेक-याींना सरुळीत ८ तास वीि परुवठा 
करण्याच्या दृष्ीन े११ के.व्ही धामणगाींव बढे कृर्ी कर्डरवर खाींडवा त ेबामनिा 
अशी एकूण १.५ कक.मी. नवीन ११ के.व्हीची वीि वादहनी उभारणीचे काम 
महाववतरण कीं पनीमार्ा त  तातडीने हाती घेण्यात आल.े सिरचे काम दिनाींक 
१५.११.२०१७ रोिी पणूा करण्यात आले असनू सद्यजसथतीत शतेकऱयाींना ८ तास 
थ्री रे्ि वीि परुवठा सरुळीतपणे करण्यात येत आहे. 
     तसेच ११ के.व्ही. उच्चिाब वादहनी व लघिुाब वादहनीच्या तातडीच्या 
िैनींदिन िरुुसतीकररता मोताळा उपववभागासाठी िेखभाल व िरुुसती (में्ेनन्स) 
करण्याकररता ई-तनवविेद्वारे वावर्ाक कीं त्रा् िेण्यात आलेले आहे. त्याअींतगात 
आकजसमक/िेखभाल व िरुुसती (में्ेनन्स) सवरुपाची काम ेतातडीने करुन घेतली 
िात आहेत. 
(५) प्रचन उद्् ावत नाही. 

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

वपसिली (जर्.ठाणे) गािात उच्च दाबाची तार अांगािर  
पिून तरुणाचा झालेला मतृ्यू 

(४५) *  ९६१९६   श्री.मनोहर भोईर (उरण) :   सन्माननीय ऊर्ाम मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) कल्याण-मशळ मागाावर असलले्या वपसवली (जि.ठाणे) गावात घरािवळून 
िाणारी उच्चिाबाची तार जितेंद्र ततवारी याींच्या अींगावर पडून उपचारािरम्यान 
त्याींचा मतृ्य ूझाल्याची घ्ना माहे सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये वा त्या  िरम्यान 
घडली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कीं पनीच्या अचधकाऱ याींवर मनषुयवधाचा गनु्हा िाखल करण्याची 
मागणी त्याींच्या नातवेाईकाींनी करुन त्याींच्या मतृिेहासह महाववतरण 
कायाालयासमोर दठय्या आींिोलन केले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आल,े त्यानसुार शासनाने सींबचधताींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
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(४) तसेच मतृ व्यक्तीच्या नातवेाईकास भरपाई िेण्याबाबत व रायगड 
जिल्हयातनू मुींबईकड ेवीि परुवठा करणारी उच्चिाबाची तार कोसळून अपघात 
होण्याची शक्यता असल्याने याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) सिरील घ्ना वपसवली गावात घरािवळून 
िाणाऱया उच्चिाब वादहनीची तार अींगावर पडून झालेली नाही. 
   दिनाींक ०४.०९.२०१७ रोिी मशळरोडने कल्याणकड ेिाणाऱया मागाावर िेशमखु 
होम्स, नेतीवली, मशळरोड कल्याण पवूा येथील रोड क्रॉस करुन िाणारी उपरी 
इीं्रने् केबल व त्यासोबत िोडलेली िीआय वायर, सिर मागाावर भरधाव 
वेगाने िाणाऱया अज्ञात रकमध्ये अडकल्याने तु् ली. तु् लेल्या िीआय वायरचा 
एक भाग त्याखालनू िाणाऱया उच्चिाब वादहनीच्या तारेस सपशा होऊन अींधातरी 
लोंबकळत रादहला. लोंबकळलेली तार अधाींतरी रादहल्यामळेु व िममनीच्या 
सींपकाात न आल्यामळेु वीि वादहनी चाल ूरादहली व त्यामळेु सिरचा अपघात 
घडला आहे.  
(२) हे खरे आहे. 
(३) ववद्यतु तनरीक्षक, ठाणे २ याींनी सिर प्रकरणाची चौकशी केली असनू 
सींबींचधत इीं्रने् केबल ऑपरे्साना कारणे िाखवा नो्ीस बिावली आहे.  तसेच 
महाववतरण कीं पनीसही नो्ीस बिावण्यात आली आहे.  
(४) तातडीची आचथाक मित म्हणून रु. २०,०००/- (अक्षरी रुपये वीस हिार 
र्क्त) मतृ व्यक्तीींच्या वारसास िेण्यात आल ेआहेत. आवचयक  कागिपत्र े
प्राप्त झाल्यानींतर उवाररत नकुसान भरपाई रक्कम रु. ३,८०,०००/- (अक्षरी रुपये 
तीन लाख ऐींशी हिार र्क्त) धनािेशाद्वारे कायिेशीर वारसास प्रिान करण्यात 
येईल. 
     धोकािायक ववद्यतु सींचमाींडणी व उपरी तारमागा याींचे तनयममत सवेक्षण 
केल े िात असनू, त्याची सचचत्र मादहती वीि ववतरण कीं पनीच्या सींबींचधत 
ववभागास, उचचत िरुुसती करण्यासाठी, शासनाच्या ववद्यतु तनरीक्षणालयामार्ा त 
पाठववण्यात येत.े   
(५) प्रचन उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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राज्यातील िीर् ग्राहिाांििून सजव्हमस लाईन चारे्स आझण मीटर 
घेण्याच्या आिारापोटी िसूल िेलेली रक्िम परत िरण्याबाबत 

(४६) *  ९६१२१   श्री.अस्त्लम शखे (मालाि पजश्चम), श्री.विर्य ििटे्टीिार 
(ब्रम्हपरूी), श्री.सनुनल िेदार (सािनेर), अॅि.यशोमती ठािूर (नतिसा), श्री.अममन 
पटेल (मुांबादेिी), िॉ.सांतोष टाररे् (िळमनरुी), श्री.सांर्य साििारे (भसुािळ), 
श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (मशिी), श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.अममत 
विलासराि देशमखु (लातरू शहर), श्री.त्र्यांबिराि मभसे (लातरू ग्रामीण), 
श्री.हषमिधमन सपिाळ (बलुढाणा), श्री.अमर िाळे (आिी), श्रीमती ननममला गावित 
(इगतपरूी) :   सन्माननीय ऊर्ाम मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्यातील वीि ग्राहकाींकडून दिनाींक २० िानेवारी, २००५ त ेदिनाींक ३० 
एवप्रल, २००७ या कालावधीत महाववतरणने सजव्हास लाईन चािेस आणण मी्र 
घेण्याच्या आकारापो्ी वसलू केलेली समुारे ३६७ को्ीींची रक् कम व् यािासह परत 
करण् याचे आिेश महाराष र ववद्यतु तनयामक आयोगाने व मा.सवोच्च 
न्यायालयाने माहे सप् ्ेंबर, २०१७ मध्ये वा त्या िरम् यान दिले आहेत, हे खरे 
आहे काय, 
(२) तसेच राज्यभरातील ग्राहकाींकडून प्रततवर्ी सरुक्षा ठेवीच्या नावाखाली दिनाींक 
३१ माचा, २०१७ अखेर महाववतरणकड े६०७५ को्ी रुपये िमा करण्यात आल े
असनू या ठेवीींवर कालावधीनसुार ग्राहकाींना १०.७५ ्क्क्याींपयतं व्याि 
िेण्याबाबत राज्य ववद्यतु तनयामक आयोगाचे तनिेश असनूही वीि ग्राहकाींना 
व्याि दिल ेिात नसल्याची बाब माहे ऑगस्, २०१७ मध्ये तनिशानास आली, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, महाववतरणने वीि ग्राहकाींकडून घेतलेल्या सरुक्षा ठेव रकमेवरील 
व्यािाबाबत तसेच सजव्हास लाईन चािेस आणण मी्र घेण्याच्या आकारापो्ी 
ग्राहकाींकडून वसलू केलेली रक्कम परत करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) हे खरे आहे. 
(२) माहे माचा, २०१७ अखेर महाववतरण कीं पनीकड ेसवा वगावारीच्या ग्राहकाींची 
ममळून एकूण रु.६०७५.६३ को्ी एवढी सरुक्षा ठेव रक्कम िमा आहे. सिर 
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रकमेवर सन २०१७-१८ या वर्ाामध्ये मा.ववद्यतु तनयामक आयोगाच्या 
तनिेशानसुार दिनाींक ०१.०४.२०१६ त े३१.१२.२०१६ या कालावधीकररता १०.८०% 
िराने व दिनाींक ०१.०१.२०१७ त े ३१.०३.२०१७ या कालावधीकररता १०.७५% 
व्याि ग्राहकाींना अिा करण्यात आले आहे. 
(३) मा.आयोगाच्या आिेशानसुार, सजव्हास लाईन आकार, आऊ् राई् 
कॉन्रीब्यशुन आकार व मी्रची ककींमत वीि ग्राहकाींना व्यािासह परतावा 
करण्याकररता महाववतरण कीं पनीने दिनाींक १२ ऑक््ोबर, २०१७ रोिी 
पररपत्रकाद्वारे क्षते्रत्रय कायाालयाींना सचूना िेण्यात आल्या आहेत. 
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

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

राज्यातील मनतमांद मुलाांसाठी असलेल्या िसनतगहृाच्या अनुदानाची 
रक्िम िाढविण्याबाबत 

(४७) *  ९६५११   श्री.हसन मशु्रीर् (िागल), श्री.जर्तेंद्र आव्हाि (मुांब्रा िळिा), 
श्री.किसन िथोरे (मरुबाि), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.राहूल िुल (दौंि), 
श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.शरददादा सोनािणे (र्ुन्नर), श्री.दत्तात्रय भरणे 
(इांदापरू), श्री.पाांिुरांग बरोरा (शहापरू), श्री.िभैि वपचि (अिोले), िॉ.अननल बोंि े
(मोशी), श्री.ओमप्रिाश ऊर्म  बच्चू ििू (अचलपरू), श्री.अजर्त पिार (बारामती), 
श्री.र्यांत पाटील (इस्त्लामपरू), श्री.शमशिाांत मश ांदे (िोरेगाि), श्रीमती ददवपिा 
चव्हाण (बागलाण), श्री.हनमुांत िोळस (माळमशरस), श्री.नरहरी झझरिाळ 
(ददांिोरी), श्री.रार्ेश टोप े (घनसािांगी), श्री.राणार्गर्ीतमसांह पाटील 
(उस्त्मानाबाद), श्री.मिरांद र्ाधि-पाटील (िाई) :  सन्माननीय सामाजर्ि न् याय 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्यातील मततमींि मलुाींसाठी असलले्या वसततगहृाच्या अनिुानाची रक्कम 
वाढववण्याबाबतचा मा.उच्च न्यायालयाने दिलेल्या तनिेशकानसुार पररपोर्ण 
रक्कमेत वाढ करण्याचा प्रसताव शासनास प्राप्त झाला आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर ववचाराधीन प्रसतावाची शासनाने छाननी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, त्यानसुार शासनाने कोणता तनणाय घेतला आहे, 
(४) अद्याप अहवालाची छाननी करुन त्यानसुार तनणाय घेतला नसल्यास, 
ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. रार्िुमार बिोल े: (१) होय. 
(२) होय. 
(३) मदहला व बाल ववकास ववभागाकडून सामाजिक न्याय ववभागाकड े
हसताींतरीत झालेल्या अनिुानीत मततमींि बालगहेृ सींलग्नीत शाळा/कमाशाळा या 
चौिा सींसथाींमधील प्रवेमशताींना पररपोर्ण अनिुान सधुारीत करण्यासींिभाात गठीत 
करण्यात आलले्या सममतीचा तनणाय होईपयतं एवप्रल, २०१७ पासनू प्रततमाह, 
प्रततप्रवेमशत रु.२०००/- या िराने पररपोर्ण अनिुान िेण्यास मान्यता िेण्यात 
आली आहे. 
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

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

पुणे येथील र्ी नेक्स्त्ट सोल्युशन मीटर रीडि ांग एर्न्सीने  
महावितरण िां पनीच ेनुिसान िेल्याबाबत 

  

(४८) *  ९५९९९   श्री.मभमराि तापिीर (खिििासला) :   सन्माननीय ऊर्ाम 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) पणेु येथील िी नेक्स् सोल्यशुन मी्र रीडड ींग एिन्सीने महाववतरणच्या से्ं  
मेरी उपववभागातींगात ७ हिार ७०९ वीि ग्राहकाींना णझरो यतुन् िेयके ववतरीत 
केल्याने शासनाचे समुारे १ को्ी ७१ लाख रुपयाींचे नकुसान झाल्याचे माहे 
सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये वा त्या िरम्यान तनिशानास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर एिन्सीने यापवूी महाववतरण कीं पनीकड ेिमा केलेला बँक 
हमीचा िसत चोरून त्याऐविी िसुऱया बँकेचा बनाव् िसत िमा करून 
महाववतरण कीं पनीची र्सवणूक केल्याचेही तनिशानास आल ेआहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, शासनाने उक्त प्रकरणी चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आल,े त्यानसुार आचथाक नकुसान करणाऱ या िोर्ी एिन्सीवर शासनाने 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) महाववतरण कीं पनीच्या रासतापेठ शहर मींडळाींतगात 
से्ं  मेरी उपववभागातील वीि ग्राहकाींचे मोबाईल ॲपद्वारे र्ो्ो ररडीींग 
घेण्यासाठी पीसी-३ व ४ कररता मे.  िी नेक्स् ्ेक सोल्यशुन, पणेु याींना मे, 
२०१७ मध्ये कामाचे आिेश िेण्यात आल ेहोत.े माहे ऑगस्, २०१७ मध्ये पीसी 
३ च े त्रबलीींग करताना ७,७०९ ग्राहकाींना शनू्य यतुन्ची वीि त्रबल े दिल्याच े
तनिशानास आल.े तथावप सिर ग्राहकाींना सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये त्याींनी वापरलेल्या 
वीिेच्या यतुन्प्रमाणे त्रबल ेआकारण्यात आली आहेत. त्यामळेु कीं पनीच ेकुठलेही 
महसलुाचे नकुसान झालेले नाही. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) सिर एिन्सीवर भारतीय िींड सींदहता, १८६० कलम ३८०/४२०/४६५/४६७/४६८/ 
४७१/३४ कलमान्वये FIR No. ०१८३ दिनाींक १४.०९.२०१७ रोिी समथा पोलीस 
स्ेशन, पणेु येथे र्ौििारी गनु्हा िाखल करण्यात आला आहे. तसेच 
एिन्सीच्या चकुीमळेु ७,७०९ ग्राहकाींना शनू्य यतुन्चे वीि त्रबल दिल्याच े
तनिशानास आल्याने मे. िी नेक्स् ् ेक सोल्यशुन एिन्सीच्या कामाचे कीं त्रा् रद्द 
करण्यात आल ेआहे. तसेच सिर एिन्सीला काळया यािीत ्ाकण्याबाबत 
नो्ीस िेण्यात आलेली आहे व त्यानसुार सिर एिन्सीला काळया यािीत 
्ाकण्याची प्रकक्रया सरुु आहे. 
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
धळेु जर्ल््यात मसध्दाांत एांटरप्रायर्ेस या खासगी िां पनीच ेिममचारी  

चिुीच ेमीटर ररिीांग घेत असल्याबाबत 
  

(४९) *  ९५१२७   श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्रीमती ननममला गावित 
(इगतपरूी), प्रा.विरेंद्र र्गताप (धामणगाि रेल्ि)े, श्री.हषमिधमन सपिाळ 
(बलुढाणा), श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी), श्री.अस्त्लम शखे (मालाि पजश्चम), 
श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.विर्य ििटे्टीिार (ब्रम्हपरूी) :   सन्माननीय 
ऊर्ाम मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) धुळे जिल््यात महाववतरणने मी्र ररडीींग घेण्याचे काम मसद्धाींत 
एीं्रप्रायिेस या खािगी कीं पनीवर सोपववल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सिर कीं पनीचे कमाचारी चुकीचे ररडीींग घेत असल्यामळेु येथील 
वीि ग्राहकाींना समुारे १ हिार त े७० हिाराींपयतं वीि िेयके आली असल्याचे 
माहे सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये वा त्या िरम्यान तनिशानास आल ेआहे, हे खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, यासींिभाात शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानसुार येथील 
वीि ग्राहकाींना आललेी वाढीव वीि िेयके कमी करुन िेण्याबाबत तसेच चुकीचे 
ररडीींग घेणाऱ या कमाचाऱ याींवर कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) महाववतरण कीं पनीच्या धुळे ग्रामीण उपववभागातील अचधकारी याींनी मे. 
मसध्िाींत एीं्रप्रायिेस या एिन्सीचे कमाचारी िी. ववठ्ठल लक्ष्मण पा्ील, रा. 
गरताड, ता. जि. धळेु याींच्या ववरुध्ि धुळे तालकुा पोलीस स्ेशन, ता.जि.धुळे 
येथे गनु्हा क्र. २२०/१७ दिनाींक १४.०७.२०१७ रोिी भा.िीं.वव. कलम ४२० व ४६५ 
अन्वये गनु्हा िाखल करण्यात आला आहे.  
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

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

िोल्हापूर ि साांगली जर्ल््यातील िृषी पांपाच्या विद्युत र्ोिण्या 
महावितरण िां पनीििून प्रलांबबत असल्याबाबत 

  

(५०) *  ९६००९   श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी), श्रीमती सांध् यादेिी 
देसाई-िुपेिर (चांदगि), िॉ.सांतोष टाररे् (िळमनरुी), श्री.अममन पटेल 
(मुांबादेिी), श्री.अस्त्लम शखे (मालाि पजश्चम), अॅि.यशोमती ठािूर (नतिसा), 
श्रीमती ननममला गावित (इगतपरूी), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.विर्य 
ििटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), श्री.सत्यर्ीत 
पाटील-सरुििर (शाहूिािी) :  सन्माननीय ऊर्ाम मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
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(१) महाववतरणच्या कोल्हापरू व साींगली जिल््यातील कृर्ी पींपाच्या ववद्यतु 
िोडणीसाठी सन २०१४ मध्ये २०८ को्ी रु. तनधीची मागणी करण्यात आली 
असनू सिर तनधी अद्यापही प्राप्त झाला नसल्यामळेु समुारे १५ हिार कृर्ी 
पींपाच्या ववद्यतु िोडण्या तनधी अभावी प्रलींत्रबत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ववशरे्त: कोल्हापरू जिल््यामध्ये सन २०१२ पासनू आिपयतं 
हिारो वीि पींपाच्या िोडण्या प्रलींत्रबत असनू गडदहींग्लि ववभागामध्ये १७९४ 
प्रकरणे, इचलकरींिी ववभागामध्ये १९३ प्रकरणे, ियमसींगपरू ववभागामध्ये १९६०, 
ग्रामीण १ मध्ये २५०९, ग्रामीण २ मध्ये २६०६, तर कोल्हापरू शहरामध्ये १३ 
प्रकरणे प्रलींत्रबत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ववि िोडण्याींकरीता अींिाि े २०८ को्ी रुपयाींची आवचयकता 
असनू या मागणीचा प्रसताव एवप्रल मदहन्यामध्ये मखु्य अमभयींता 
कायाालयाकडून शासनाकड ेपाठववण्यात आला असनू उक्त प्रसतावास कधीपयतं 
मींिूरी ममळणे अपके्षक्षत आहे, 
(४) तसेच काही ववभागात शतेकऱ याींना शतेीपींपाचा परवाना ममळूनही िोडणी व 
मी्र िेण्यास महाववतरण कीं पनीकडून दिरींगाई होत असल्याचेही माहे सप् े्ंबर, 
२०१७ मध्ये वा त्या िरम्यान तनिशानास आल े असनू यासींिभाात शासनाने 
चौकशी केली आहे काय, 
(५) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आल े व त्यानसुार शतेकऱ याींच्या 
शतेीपींपाना वीि िोडणी व मी्र िेण्यास दिरींगाई करणाऱ या अचधकाऱ याींवर 
कोणती कारवाई केली तसेच कोल्हापरू व साींगली जिल््यातील अिा केलेल्या 
शतेकऱ याींना तातडीने तनधी उपलब्ध करुन वीि िोडणी व मी्र िेण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) कोल्हापरू  व साींगली जिल््यामध्ये ऑक््ोबर, 
२०१७ अखेर अनकु्रमे ८,४६२ व १५,७७५ अस ेएकूण २४,२३७ कृर्ीपींप पसै ेभरुन 
अिा प्रलींत्रबत आहेत. 
(२) कोल्हापरू जिल््यामधील गडदहींग्लि ववभागामध्ये १८८२, इचलकरींिी 
ववभागामध्ये १६९, ियमसींगपरू ववभागामध्ये ११३३, ग्रामीण ववभाग-१ मध्ये 
२५७६, ग्रामीण-२ मध्ये २६९२, कोल्हापरू शहरामध्ये १० अस े एकूण ८४६२ 
कृर्ीपींप ऑक््ोबर, २०१७ अखेर पयतं पसै ेभरुन अिा प्रलींत्रबत आहेत. 
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(३) राज्यात प्रलींत्रबत कृर्ीपींपाींना नवीन वीि िोडणी िेण्यासाठी आवचयक तनधी 
उभारुन त्यामधून सिरची काम ेकरण्याची कायावाही महाववतरण कीं पनीमार्ा त 
करण्यात येत आहे. 
(४) सद्यजसथतीत मी्र उपलब्ध असनू शनू्य पोल लागत असलेल्या (only 
service connection) कृर्ीपींपाना वीि िोडण्या िेण्याचे काम प्रगतीपथावर 
आहे. 
(५) कोल्हापरू व साींगली जिल््यामध्ये सन २०१६-१७ मध्ये अनकु्रमे ८३७६ व 
६९३६ कृर्ीपींपाींना वीि िोडण्या िेण्यात आल्या आहेत. तसेच, सिर 
जिल््याींमध्ये सन २०१७-१८ मध्ये ऑक््ोबर, २०१७ अखेर अनकु्रमे २०३३ व ७१० 
कृर्ीपींपाींना वीि िोडण्या िेण्यात आल्या आहेत व उवाररत कृर्ीपींपाना वीि 
िोडण्या िेण्याच ेकाम प्रगतीपथावर आहे. 
(६) प्रचन उद्् ावत नाही. 

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

देिगाि (ता.इगतपुरी, जर्.नामशि) येथील शासिीय आददिासी मुलीांच्या 
िसनतगहृातील मुलभूत सवुिधाांबाबत 

(५१) *  ९६२६८   श्रीमती सीमाताई दहरे (नामशि पजश्चम), श्रीमती ननममला 
गावित (इगतपरूी) :   सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) िेवगाव (ता.इगतपरुी, जि.नामशक) येथील शासकीय आदिवासी मलुीींच्या 
वसततगहृात मलुभतू सवुवधाींचा अभाव असनू वसततगहृात मशक्षक व सत्री 
अचधक्षक्षका उपलब्ध नसल्याचे माहे ऑगस्, २०१७ मध्ये वा त्या िरम्यान 
तनिशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, वसततगहृात असलेल्या ५१४ ववद्याथीनीींना सद्य:जसथतीत र्क्त 
१०० पलींग उपलब्ध असनू गाद्या व सतरींिी इ. सादहत्य परुववण्यात आलेले 
नाही तसेच  वसततगहृाला सींरक्षक मभींत नसल्याने मलुीींच्या सरुक्षक्षततबेाबत 
प्रचन तनमााण झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानसुार 
वसततगहृाच्या िरुवसथेला िबाबिार असणाऱ याींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
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(४) तसेच, उक्त गरैसोयी िरू करुन ववद्याथीनीींना मलूभतू सवुवधा 
परुववण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, नसल्यास, 
ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विष्ट् णु सिरा : (१) व (२) शासकीय आिमशाळा िेवगाव, ता.इगतुपरी, 
जि.नामशक येथे शाळेच्या इमारतीचे बाींधकाम पणूा करण्यात आल ेअसनू तथेे 
सवा सोयी सवुवधा पयााप्त प्रमाणात उपलब्ध आहेत.  तसेच मलुीींच्या 
वसततगहृाच्या नवीन इमारतीचे बाींधकामाबाबत कायावाही सरुु आहे. 
     शासकीय आिमशाळा िेवगाींव, ता.इगतपरुी, जि.नामशक या शाळेवर 
दि.२१.११.२०१७ रोिीच्या आिेशान्वये सत्री अचधक्षक्षका या पिावर नेमणूक 
करण्याींत आली आहे. सिर शाळा तनवासी आिमशाळा असल्याने ५०८ 
ववद्याथींनी तनवासी आहेत. सद्य:जसथतीत १०० पलींग उपलब्ध आहेत. उवारीत 
मलुीींसाठी पलींग व गाद्याींसाठी मखु्याध्यापकाींकडून लेखी मागणी घेण्यात आली 
आहे. सन २०१७-१८ या शकै्षणणक वर्ाापासनू ववद्यार्थयांना बेडीींग सादहत्य खरेिी 
थे् तनधी त्याींच ेखात्यात िमा करण्यात आला असनू त्यामधून ववद्यार्थयांनी 
बेडीींग सादहत्य (सतरींिी, चािर, बेडशी्, ब्ल् के्) खरेिी केलेली आहे. 
     तसेच सिर वसतीगहृाच्या सरींक्षण मभींतीच ेशाळेला चारही बािुने बाींधकाम 
केलेले असनू सींरक्षण मभींतीला सरुक्षा प्रवेशद्वार बाींधण्यात आल े आहे. 
वसतीगहृातील उवाररत सींकुलाचे बाींधकामाचे अींिािपत्रक सािर करण्याींत आल े
असनू ववद्यार्थयांच्या सरुक्षचेी पणूा काळिी घेण्यात येत आहे. 
(३) व (४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
धारणी ि धचखलदरा (जर्.अमरािती) तालुक्यातील एिाधधिार खरेदी 

योर्नेत झालेला गैरव्यिहार 
  

(५२) *  ९६११८   प्रा.विरेंद्र र्गताप (धामणगाि रेल्ि)े, अॅि.यशोमती ठािूर 
(नतिसा), िॉ.सांर्य रायमलुिर (मेहिर) :   सन्माननीय आददिासी वििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) अमरावती जिल््यामध्ये मेळघा्च्या धारणी व चचखलिरा या तालकु्यात 
आदिवासी ववकास महामींडळाद्वारे राबववण्यात येणाऱ या एकाचधकार खरेिी 
योिनेतींगात सन २०१५-१६ व सन २०१६-२०१७ िरम्यान तरू, हरभरा व 
सोयाबीनच्या खरेिी-ववक्री व्यवहारात कोट्यवधी रुपयाींचा गरैव्यवहार झाल्याचे 
दिनाींक २७ सप् े्ंबर, २०१७ रोिी वा त्या समुारास तनिशानास आल ेआहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, तत्कालीन व्यवसथापकाच्या बेिबाबिारपणामळेु शासनाच े
कोट्यवधी रुपयाींचे नकुसान झाल्याचे तनिशानास आल ेअसनू शासनाने याची 
चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीच ेतनषकर्ा काय आहे व त्यानसुार सींबींचधताींवर शासनाने 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विष्ट् णु सिरा : (१) हे खरे नाही. 
     सन २०१५-१६ व सन २०१६-१७ या कालावधीत एकुण २१९०.७७ जक्वी्ं ल 
सोयाबीन खरेिी केल ेहोत.े ज्याची सरासरी बीईपी ककींमत ३४६७ प्रती जक्वी्ं ल 
इतकी होती. तर ववक्री ककींमत ३४७७ प्रती जक्वी्ं ल इतकी होती. 
     याच कालावधीत एकुण ४१४० जक्वी्ं ल हरभरा खरेिी करण्यात आला होता, 
ज्याची सरासरी बीईपी ककींमत ५०२१ रूपये प्रती जक्वी्ं ल तर सरासरी ववक्री 
ककींमत ५०५२ रूपये इतकी होती. 
     तर सन २०१५-१६ या कालावधीत एकुण २६३ जक्वी्ं ल तरु खरेिी करण्यात 
आली होती. ज्याची सरासरी बीईपी ककींमत ६०११ रूपये प्रती जक्वी्ं ल तर सरासरी 
ववक्री ककींमत ६०६१ रूपये इतकी होती. 
     तरु, हरभरा व सोयाबीन याची ववक्री खरेिी ककींमतीपेक्षा िासत िराने केली 
असल्याने खरेिी ववक्री व्यवहारात गरैव्यवहार झालेला नाही. 
(२) चौकशीचा प्रचन उद्् ावत नाही. 
(३) लाग ुनाही. 
(४) लाग ुनाही. 

----------------- 
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राज्यात िोळशाच्या टांचाईमुळे सुरु असलेले भारननयमन 

  

(५३) *  ९५३१७   श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (मशिी), श्री.विर्य ििटे्टीिार 
(ब्रम्हपरूी), श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.अममत विलासराि देशमखु (लातरू 
शहर), श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी), श्री.त्र्यांबिराि मभसे (लातरू ग्रामीण), 
श्री.सनुनल िेदार (सािनेर), श्री.अस्त्लम शखे (मालाि पजश्चम), श्री.हषमिधमन 
सपिाळ (बलुढाणा), िॉ.सांतोष टाररे् (िळमनरुी), श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार 
दहल), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.समीर िुणािार (दहांगणघाट), अॅि.आमशष 
शलेार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.अममत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्री.शमशिाांत मश ांदे 
(िोरेगाि), श्री.र्यांत पाटील (इस्त्लामपरू), श्री.जर्तेंद्र आव्हाि (मुांब्रा िळिा), 
श्री.मिरांद र्ाधि-पाटील (िाई), श्री.मांगेश िुिाळिर (िुलाम), अॅि.यशोमती ठािूर 
(नतिसा), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापरू), श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), 
श्री.परृ्थ िीरार् चव्हाण (िराि दक्षिण), श्री.िी.पी.सािांत (नाांदेि उत्तर), श्री.चांद्रिाांत 
सोनिणे (चोपिा), श्री.अजर्त पिार (बारामती), श्रीमती ददवपिा चव्हाण 
(बागलाण), श्री.पाांिुरांग बरोरा (शहापरू), श्री.िभैि वपचि (अिोले), श्री.हनमुांत 
िोळस (माळमशरस), श्री.नरहरी झझरिाळ (ददांिोरी), श्री.रार्ेश टोप े(घनसािांगी), 
श्री.राणार्गर्ीतमसांह पाटील (उस्त्मानाबाद), िॉ.पतांगराि िदम (पलसू ििगेाि), 
श्री.अमर िाळे (आिी), श्रीमती ननममला गावित (इगतपरूी), श्री.प्रिाश र्ातपेिर 
(चेंबरू), श्री.सांर्य पोतनीस (िमलना), श्री.ददपि चव्हाण (र्लटण), श्री.पांिर् 
भरु्बळ (नाांदगाि), श्री.सभुाष भोईर (िल्याण ग्रामीण), श्री.िसांतराि चव्हाण 
(नायगाांि), श्रीमती अममता चव्हाण (भोिर), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), 
श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.भारत 
भालिे (पांढरपरू), श्री.मशरीषदादा चौधरी (अमळनेर), श्री.गणपत गायििाि 
(िल्याण पिूम), श्री.नारायण पाटील (िरमाळा), प्रा.(श्रीमती) मेधा िुलिणी 
(िोथरुि), श्री.सांदीपानराि भमुरे (पठैण), श्री.योगेश (बाप)ू घोलप (देिळाली), 
श्री.ओमप्रिाश ऊर्म  बच्च ू ििू (अचलपरू), श्री.विनायिराि र्ाधि-पाटील 
(अहमदपरू), िॉ.राहूल पाटील (परभणी), श्री.राहूल िुल (दौंि), श्री.सांग्राम थोपटे 
(भोर), श्री.शरददादा सोनािणे (र्ुन्नर), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.किसन 
िथोरे (मरुबाि), श्री.अर्य चौधरी (मशििी), िॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील 
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(एरांिोल), श्री.राहुल र्गताप (श्रीगोंदा), श्री.शामराि ऊर्म  बाळासाहेब पाटील 
(िराि उत्तर), श्री.र्यदत्त िीरसागर (बीि), श्री.सरेुश धानोरिर (िरोरा), 
श्री.सनुनल प्रभ ू (ददांिोशी), श्री.सनुनल राऊत (विक्रोळी), श्री.रामचांद्र अिसरे 
(भांिारा), श्री.गणपतराि देशमखु (साांगोल)े, श्री.किशोर पाटील (पाचोरा), 
श्री.योगेश दटळेिर (हिपसर), श्री.शाांताराम मोरे (मभिांिी ग्रामीण), श्री.र्यिुमार 
गोरे (माण), प्रा.िषाम गायििाि (धारािी), श्री.रार्ाभाऊ (पराग) िार्े (मसन्नर), 
श्री.प्रतापराि पाटील धचखलीिर (लोहा), श्री.मोहन र्ि (पाथरी), श्री.बाळासाहेब 
मरुिुटे (नेिासा), श्री.अब ूआर्मी (मानखदूम मशिार्ीनगर), िॉ.भारती लव्हेिर 
(िसोिा), श्री.भास्त्िर र्ाधि (गहुागर), श्री.अननल बाबर (खानापरू), िॉ.शमशिाांत 
खेििेर (मस ांदखेि रार्ा) :  सन्माननीय ऊर्ाम मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :-  

(१) शासनाच्या योग्य तनयोिनाअभावी राज्यात कोळशाची अभतूपवूा ी्ंचाई 
तनमााण झाली असनू औजषणक वीितनममाती सींच बींि ठेवावे लागल्यामळेु 
राज्यभरात माहे ऑक््ोबर, २०१७ च्या सरुुवातीपासनूच भारतनयमन लाग ू
करण्यात आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, वीि उत्पािन कें द्रातील ३० पकैी १५ वीितनममाती सींच ववववध 
कारणाींमळेु तर ८ सींच कोळशाच्या तु् वड्यामळेु बींि असल्याने राज्यातील ठाणे, 
नवी मुींबई, पणु्यासह सवा महानगरामध्ये दिनाींक ५ ऑक््ोबर पासनू तातडीच े
भारतनयमन सरुु झाल ेअसनू शहरी भागात तीन तास तर ग्रामीण भागात नऊ 
तासापयतं वीिकपात करण्यात येत आहे व राज्यात २२०० त े२३०० मेगावॅ् चे 
भारतनयमन होत असल्याने कृर्ी पींपाना होणाऱया वीि परुवठ्यातही िोन तास 
कपात करण्यात आली आहे तसेच उद्योग क्षेत्रात वीि कपातीमळेु कामाच ेतास 
कमी करावे लागल ेआहेत, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्याच्या ववववध भागात सथातनक पातळीवर वीि यींत्रणेच ेिाळे 
सक्षम करण्यासाठी ५० हिार को्ी रुपये खचा करुनही वीि खींडीत होण्याच्या 
घ्नाींमध्ये िपु्प्ीने वाढ झाल्याचे माहे ऑगस्,२०१७ मध्ये वा त्या िरम्यान 
तनिशानास आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(४) तसेच महाववतरणने महातनममातीबरोबरच खािगी आणण कें द्रीय वीि 
प्रकल्पातनू २९४३० मेगावॅ्  वीिेच्या खरेिीसाठी करार केले असनू रोि १६ हिार 
४७० मेगावॅ्  वविेची खरेिी करण्याचा तनणाय माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा 
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त्या िरम्यान घेतला असनू वीि खरेिी करण्यासाठी ककती तनधीची तरतिू 
शासनाला करावी लागणार आहे, 
(५) असल्यास, योग्य तनयोिन केलेले नसल्याने झालेल्या  कोळशाच्या 
अभतूपवूा ी्ंचाईची शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून 
आल ेव त्यानसुार  कोळशाचे योग्य तनयोिन करण्यासाठी व भारतनयमनाचे 
प्रमाण कमी करण्यासाठी शासनाने कोणती उपाययोिना केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) माहे ऑक््ोबर, २०१७ या मदहन्यात काही 
काळासाठी दिनाींक ३ ऑक््ोबर त े७ ऑक््ोबर िरम्यान तात्परुत ेभारतनयमन 
लाग ूकरण्यात आल ेहोत.े 
(२) राज्यातील महानगराींमध्येही दिनाींक ४ ऑक््ोबर त े६ ऑक््ोबर िरम्यान 
काही कालावधीसाठी भारतनयमन करण्यात आल ेहोत.े 
(३) हे खरे नाही. 
(४) महाववतरण कीं पनीने महातनममातीबरोबर खािगी आणण कें दद्रय वीि 
प्रकल्पातनू ३१,१९७ मे. व.ॅ वीिेच्या खरेिीसाठी दिघाकालीन करार केलेले आहेत. 
परींत ुमाहे ऑक््ोबर मदहन्यात प्रामखु्याने कोळशा अभावी वीिेची उपलब्धता 
१५००० त े१६५०० मे. व.ॅ एवढी होती.  लघकुालीन तनवविेद्वारे १५ ऑक््ोबर 
पयतं १४५० मे. व.ॅ व तद्नींतर ३१ ऑक््ोबर पयतं ११०० मे.व.ॅ वीि खरेिी 
करण्यात आली व गरिेनसुार काही कालावधीसाठी पॉवर एक्सेंिमधून ०१ दिवस 
अगोिर मागणी नोंिवनू (Day Ahead basis) वीि खरेिी करण्यात आली.  
(५) महाववतरणने भारतनयमनाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी खालील उपाययोिना 
केल्या आहेत :- 
     (अ) लघकुालीन तनवविेद्वारे १५ ऑक््ोबरपयतं १४५० मे. व.ॅ व तद्नींतर 
३१ ऑक््ोबर पयतं ११०० मे.व.ॅ वीि खरेिी करण्यात आली व गरिेनसुार काही 
कालावधीसाठी पॉवर एक्सेंिमधून ०१ दिवस अगोिर मागणी नोंिवनू (Day 
Ahead basis) वीि खरेिी करण्यात आली. 
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     (ब) महाववतरणने मा. वीि आयोगाकड ेरु. ४ प्रतत यतुन्पेक्षा िासत िराने 
वीि खरेिी करण्यासाठी याचचका िाखल करुन त्यानसुार म. वीि तनयामक 
आयोगाची परवानगी घेतली. लघकुालीन खरेिीद्वारे माहे ऑक््ोबर मदहन्यात 
एकूण ६१९.७४ िशलक्ष यतुन् रु. ३.९६ प्रतत यतुन् िराने खरेिी केली.  
(६) प्रचन उद्् ावत नाही. 

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

राज्यातील सूत धगरण्याांच ेिर्म मार् िरण्याबाबत 
  

(५४) *  ९७३६२   श्री.अननल बाबर (खानापरू), श्री.सनुनल मशांदे 
(िरळी) :   सन्माननीय िस्त् त्रोद्योग मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :-  

(१) राज्यातील सतू चगरण्याींचा व्यवसाय वाढीव वीििर व शासनाच्या चुकीच्या 
धोरणामळेु बींि होण्याच्या मागाावर असल्याने या सतू चगरण्याींच ेकिा मार् 
करण्याची मागणी सतू चगरणी अध्यक्षाींनी माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्या 
िरम्यान शासनाकड ेकेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्यानसुार सतू चगरण्याींच्या व्यवसायाला उजिातावसथा  
आणण्याकरीता शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सभुाष देशमखु : (१) हे खरे नाही, राज्यातील सतू चगरण्याींचा व्यवसाय 
वाढीव वीििर व सरकारच्या चुकीच्या धोरणामळेु बींि होण्याच्या मागाावर नसनू, 
सहकारी सतू चगरण्याींनी मींिरू प्रकल्प अहवालाप्रमाणे सवभागभाींडवल व ववत्तीय 
सींसथेकडून किााची उभारणी केली नसल्याने व शासकीय भागभाींडवल उपलब्ध 
करुन िेऊनही सींसथाींनी प्रकल्प पणूा क्षमतनेे उत्पािनाखाली न आणल्याने 
वधानक्षमता कमी होऊन बींि झाल्या आहेत. 
(२) व (३) सतू चगरण्याींचा व्यवसाय उजिातावसथेत आणण्याकररता शासन तनणाय 
उद्योग, ऊिाा व कामगार ववभागाच्या दि.२९.६.२०१६ अन्वये वीि िरात सवलत 
िेण्यात आली आहे. तसेच शासन तनणाय दि.११.१.२०१७ नसुार सहकारी सतू 
चगरण्याींना उपलब्ध करुन िेण्यात आलेल्या शासकीय भाग भाींडवलावर प्राप्त 
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होणारे व्याि िेय शासकीय भागभाींडवलात समायोजित (Interest 
Capitalization) करण्यात येत नसनू यापवूी समायोजित करण्यात आलेले 
व्याि शासकीय भागभाींडवल सवरुपात परत करण्यात येत आहे. 
     तसेच सहकारी सतू चगरण्या सरूळीत चालाव्यात तसेच आचथाक 
अडचणीतनू बाहेर याव्यात याकरीता प्रती चाती रु.३०००/- याप्रमाणे ववत्तीय 
सींसथेकडून / रा.स.वव.तन. कडून त्याींचे सतरावर ५ वर्ााकररता किा घेतल्यास 
त्यावरील ५ वर्ााचे कमाल १२% पयतंचे व्याि शासन भरणार आहे. 

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

बुलढाणा जर्ल् ्यातील आददिासी विद्यार्थ याांची 
आधथमि र्सिणूि झाल् याबाबत 

(५५) *  ९५६०६   श्री.हषमिधमन सपिाळ (बलुढाणा), प्रा.विरेंद्र र्गताप 
(धामणगाि रेल्ि)े :   सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  

(१) सींग्रामपरू व िळगाींव-िामोि या तालकु्यात (जि.बलुढाणा) आदिवासी 
ववद्यार्थयांनी एएनएम व िीएनएम पिववका परीक्षेसाठी प्रवेश घेतल्यास 
मशषयवतृ्ती, मोर्त पसुतके, ड्रसे, िेवणाची व तनवासाची व्यवसथा व नोकरीची 
हमी अशा आचवासनाींची हमी िेवनू िलाल शकेडो आदिवासी ववद्यार्थयांची 
आचथाक र्सवणूक करत असल्याची बाब माहे सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये वा त्या 
िरम्यान तनिशानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या माध्यमातनू िलालाींनी व शकै्षणणक सींसथानी ववियार्थ यांची 
र्सवणूक करुन त्याींना प्रवेमशत करुन घेतले आहे तसेच उक्त तालकु्यातील 
शकै्षणणक सींसथाींनी १५३ ववद्यार्थयांची मळु कागिपत्र ेअनचधकृतकररत्या ताब्यात 
ठेवल्याच ेतनिशानास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
तनिशानास आल,े त्यानसुार सींबींचधतावर कारवाई करण्याबाबत व सिर 
ववद्यार्थयांची मळु कागिपत्र ेत्याींना परत ममळवनू िेण्याबाबत कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. विष्ट् णु सिरा : (१) शकै्षणणक िलालाींच्या माध्यमातनू आदिवासी 
ववद्यार्थयांची र्सवणूक केल्याची कोणतीही बाब तनिशानास आलेली नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
     शकै्षणणक सींसथाींनी कागिपत्र े न दिल्याबाबत ववद्यार्थयांची कोणतीही 
तक्रार प्राप्त झालेली नाही. 
(३) व (४)  प्रचन उद्् ावत नाही. 

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

राष्ट्रीय अन्न प्रकक्रया अमभयान पांचिावषमि योर्ना बांद िेल्याने 
मराठिाड्यातील उद्योर्िाांच ेझालेले नुिसान 

  

(५६) *  ९५२४७   श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील 
(मशिी), श्री.विर्य ििटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.िी.पी.सािांत (नाांदेि उत्तर), श्री.अमर 
िाळे (आिी), श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी), श्री.अस्त्लम शखे (मालाि पजश्चम), 
श्री.नसीम खान (चाांददिली) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 

(१) कें द्र शासनाने राषरीय अन्न प्रकक्रया अमभयान पींचवावर्ाक योिना िोन 
वर्ाातच म्हणिे दिनाींक ३१ माचा, २०१५ रोिी बींि केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कें द्र शासनाने सिर योिना बींि केल्यामळेु बीड जिल्हयातील ७ 
तसेच मराठवाडयातील ७०० उद्योगाींच्या सरासरी ३५० को्ीींच्या 
प्रकल्पाींनादिवाळखोर िादहर करुन  बँकाींनी त ेबींि केल ेआहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, सिर उद्योग नवीन योिनेत समाववष् करुन पवूावत सरुु 
करावेत तसेच या उद्योिकाींना अनिुान, मागील चार वर्ााचे बँक व्याि व 
नकुसान भरपाई िेण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. पाांिुरांग रु्ां ििर : (१) होय. 
(२) राषरीय अन्न प्रकक्रया अमभयान योिनेच्या तनकर्ान्वये ज्या १११ प्रसतावाींना 
पवूा सींमती िेण्यात आली होती, त्यापकैी ६४ प्रसतावाींना पणुा अनिुान िेण्यात 
आलेले आहे. उवारीत ४७ प्रसताींवातील ज्या प्रसतावाींचे अशत: अनिुान प्रलींत्रबत 
आहे त्याींना नवीन योिनेनसुार अनिुान िेण्यात येत आहे. त्यामळेु सिर योिना 
बींि झाल्यामळेु मराठवाडयातील उद्योग दिवाळखोरीत तनघण्याचा प्रचन उद्् ावत 
नाही. 
(३) प्रचन उद्् ावत नाही. 
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
  
विधान भिन :   िॉ. अनांत िळस े
नागपरू.   प्रधान सधचि, 

महाराष्ट्र विधानसभा 
______________________________________________________ 
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