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

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
गरु
ु िार, हदनाांि २२ माचच, २०१८ / चैत्र १, १९४० ( शिे )
(१)

आहदिासी वििास मांत्री

(३)

उर्ाच, निीन ि निीिरणीय उर्ाच,

(२)

(४)
(५)

उद्योग ि खननिमच मांत्री

राज्य उत्पादन शल्
ु ि मांत्री

याांचे प्रभारी विभाग

सामाजर्ि न्याय ि विशेष सहाय्य मांत्री
सहिार, पणन ि िस्त्त्रोद्योग मांत्री

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

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

धारणी (जर्.अमरािती) येथील डॉ.बाबासाहे ब आांबेडिर मागासिगीय
मल
ु ाांच्या िसतीगह
ृ ातील खाद्यतेल ननिृष्ट्ट दर्ाचचे असल्याबाबत
(१)

*

११५४१४

डॉ.सनु नल दे शमख
ु (अमरािती) :

सन्माननीय सामाजर्ि

न्याय मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) धारणी (जि.अमरावती) येथील डॉ.बाबासाहे ब आींबेडकर मागासवगीय

मल
ु ाींच्या वसतीगह
ु े दिनाींक २४
ृ ातील ररफाईन सोयाबीन खाद्य तेलाचे नमन
नोव्हें बर, २०१७ रोिी वा त्यासम
ु ारास पररक्षणाकरीता पाठववले असता सिर
नमन
ू े अप्रमाणणत घोवित करण्यात आले आहे त, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास, सिर वसतीगह
ु े येथील
ृ ातील ननकृष् ििााच्या खाद्य तेलामळ

ववद्यार्थयाांच्या आरोग्याचा प्रश्न ननमााण झाला आहे, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय

आढळून आले व त्यानस
ु ार िोिी परु वठािाराींववरुद्ध शासनाने कोणती कारवाई
केली वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. रार्िुमार बडोले : (१) व (२) अन्न, औिध प्रशासन ववभागास प्राप्त
तक्रारीच्या अनि
ीं ाने वसतीगह
ु ग
ू ा तपासणी केली
ृ ातील अन्न पिाथााची नमन

असता, खाद्यतेलामध्ये आयोडडनची मात्रा कमी असल्याचे आढळून आले आहे .
(३) प्रािे शशक उपायक्
ु त, समािकल्याण, अमरावती याींनी दि.०९/०२/२०१८ च्या
आिे शान्वये सिर परु वठािाराचा ठे का रद्द केलेला आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

राज्यातील दाररद्रयरे षेखालील अनुसूधचत र्ाती ि निबौद्ध भूममहीन
िुटुांबाांना दादासाहे ब गायििाड सबलीिरण ि स्त्िामभमान
योर्नेतांगत
च ननधी उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबत

(२)

*

१०५२०७

श्रीमती दे ियानी फराांदे (नामशि मध्य) :

सन्माननीय

सामाजर्ि न्याय मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील िाररद्रयरे िख
े ालील अनस
ु चू चत िाती व नवबौद्ध भशू महीन कु्ुींबाींना

उत्पन्नाचे साधन म्हणन
ू िमीन खरे िी करण्याकरीता िािासाहे ब गायकवाड

सबलीकरण व स्वाशभमान योिनेस दिनाींक २ िन
ू , २००४ च्या शासन
ननणायान्वये प्रशासकीय मान्यता िे ण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर योिनेतग
ीं त
ा शेतिमीन खरे िीकरीता ५० ्क्के अनि
ु ान व
५० ्क्के किा या स्वरुपात ननधी उपलब्ध करुन िे ण्यात येतो, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, शासनाने सिर योिनेतग
ीं त
ा मागील १० विाापासन
ू ननधी उपलब्ध
करुन दिलेला नाही, हे ही खरे आहे काय,
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(४) असल्यास, सिर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय

आढळून आले व त्यानि
ीं ाने सिर प्रकरणी ननधी उपलब्ध करुन िे ण्याबाबत
ु ग
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. रार्िुमार बडोले : (१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे आहे .

(३) हे खरे नाही, सन २००४-०५ ते २०१७-१८

या १४ विाात रुपये २७४८३.८१

लाख एवढा ननधी उपलब्ध करुन िे ण्यात आलेला आहे .
(४) व (५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

पुणे जर्ल््यातील पतसांस्त्थाांमध्ये लाखो रुपयाांचा झालेला गैरव्यिहार
(३)

*

११११७०

श्री.विर्य िाळे (मशिार्ीनगर) :

सन्माननीय सहिार

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) पण
ु े जिल््यातील चार पतसींस्थाींमध्ये बोगस ठे वीींबरोबरच बोगस सोनेतारण

ठे वल्याचे िाखवन
ू सींबचधताींनी लाखो रुपयाींचा गैरव्यवहार केला असल्याची बाब
सहकार ववभागाने केलेल्या लेखापररक्षणामध्ये ननिशानास आली आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, पतसींस्थाींच्या पिाचधकारी आणण अचधकारी याींनी बनाव् नावाने
खाती उघडली असन
ू सिर खात्याींवर किा घेतले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सिर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय

आढळून आले व त्यानि
ीं ाने सिर गैरव्यवहारामधील चारही पतसींस्थेच्या
ु ग

पिाचधकारी व अचधकाऱयाींवर शासनाने कोणती कारवाई केली तसेच सिर रक्कम
वसल
ू करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. सभ
ु ाष दे शमख
ु : (१) व (२) होय.

(३) पण
ै ी ८ पतसींस्थाींमध्ये गैरव्यवहार झाल्याचे
ु े जिल््यातील पतसींस्थाींपक

लेखापररक्षण अहवालावरुन ननिशानास आले आहे . या पतसींस्थाींमध्ये सम
ु ारे ११
को्ीींचा गैरव्यवहार झाला असन
ू त्यापैकी १.६८ को्ी रुपयाींची वसल
ू ी झालेली

आहे . उपरोक्त पतसींस्थाींपक
ै ी ६ पतसींस्थाींच्या अचधकारी / पिाचधकारी याींचेववरुद्ध

फौििारी गन्
ु हे िाखल करण्यात आले असन
ू ५ पतसींस्थाींची महाराषर सहकारी
सींस्था अचधननयम, १९६० चे कलम ८८ अन्वये चौकशी सरु
ु आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

राज्यातील िुष्ट्ठरोग वपडडताांना आधारिाडच िाढण्याची
सक्ती न िरता पयाचयी व्यिस्त्था िरण्याबाबत

(४)

*

१०५८६५

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

अॅड.आमशष शेलार (िाांद्रे पजश्चम), श्री.अममत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्री.अतल
ु
भातखळिर (िाांहदिली पि
ू )च , श्रीमती मननषा चौधरी (दहहसर), श्री.सांतोष दानिे
(भोिरदन) :

करतील काय :-

सन्माननीय सामाजर्ि न्याय मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा

(१) राज्यातील स्वयींभू कुषठरोग वसाहतीतील कुषठरोग वपडडताींच्या हातापायाला

ववकृती असल्यामळ
ु े व सींवेिना तसेच बो्ाींना रे िा नसल्यामळ
ु े आधारकाडा
काढण्यास सक्ती न करता पयाायी व्यवस्था करण्याची मागणी स्थाननक
लोकप्रनतननधीींनी माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्या िरम्यान मा.सामाजिक
न्यायमींत्री याींचेकडे ननवेिनाद्वारे केली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, आधारकाडा सक्तीचे केल्यामळ
ु े कुषठरोग वपडडताींना बो्ाींना रे िा
नसल्यामळ
ु े आधारकाडा काढण्यास अनेक अडचणी ननमााण होत असन
ू बँकेच्या

खात्याशी आधारकाडा िोडले नसल्यामळ
ु े कुषठरोग वपडडताींचे बँकेमधील खाते बींि
करण्यात आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, बँकेत खाते नसल्यामळ
ु े कुषठरोग वपडडताींना शासनाकडून
शमळणाऱया ववववध योिनाींच्या लाभापासन
ू वींचचत रहावे लागत आहे, हे ही खरे
आहे काय,
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(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानस
ु ार
कुषठरोग वपडडताींना आधारकाडा काढण्याची सक्ती न करता तातडीने पयाायी

व्यवस्था करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. रार्िुमार बडोले : (१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे नाही.

(३), (४) व (५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

राज्यातील आहदिासी आश्रमशाळाांची सीसीटीव्ही
खरे दीप्रकिया प्रलांिबत असल्याबाबत
(५)

*

१०६३१५

प्रा.विरें द्र र्गताप (धामणगाि रे ल्िे), अॅड.यशोमती ठािूर

(नतिसा), श्री.हषचिधचन सपिाळ (बल
ु ढाणा), श्री.रणर्ीत िाांबळे

(दे िळी),

श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री), श्रीमती ननमचला गावित (इगतपरू ी), श्री.वििास िांु भारे

(नागपरू मध्य), श्री.बांटी भाांगडडया (धचमरू ), श्री.िृष्ट्णा गर्बे (आरमोरी),

श्री.समीर िुणािार (हहांगणघाट), श्री.अजर्त पिार (बारामती), श्री.हदलीप
िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.र्यांत पाटील (इस्त्लामपरू ), श्री.शमशिाांत मशांदे

(िोरे गाि), श्री.जर्तेंद्र आव्हाड (मब्र
ुां ा िळिा), श्री.भास्त्िर र्ाधि (गह
ु ागर),
श्री.रार्ेश टोपे (घनसािांगी), श्री.र्यदत्त क्षीरसागर (बीड), श्री.सांदीप नाईि

(ऐरोली), श्री.राहुल र्गताप (श्रीगोंदा), श्री.िैभि वपचड (अिोले), श्री.पाांडुरां ग
बरोरा (शहापरू ), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापरू ), श्री.सरु े श लाड (िर्चत), श्री.मिरां द
र्ाधि-पाटील

(िाई),

श्री.हदपि

चव्हाण

(फलटण),

श्री.हनम
ां
ु त

डोळस

(माळमशरस), श्री.राणार्गर्ीतमसांह पाटील (उस्त्मानाबाद), श्रीमती सम
ु न पाटील
(तासगाि - ििठे महाांिाळ), श्री.प्रदीप नाईि (किनिट), श्रीमती हदवपिा चव्हाण
(बागलाण), डॉ.सतीश (अण्णासाहे ब) पाटील (एरां डोल) :

वििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय आहदिासी
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(१) आदिवासी ववकास ववभागाच्या अचधनस्थ असलेल्या ५२२ शासकीय
आश्रमशाळाींमध्ये सीसी्ीव्ही कॅमेरे बसववण्याबाबतचा ननणाय शासनाने घेतला

आहे मात्र सिर खरे िी ई-ननवविा प्रक्रक्रयेद्वारे न करता गव्हनामें् माके् प्लेस
(गेम) पो्ा लमधून करण्याचे ननिे श आयक्
ु ताींनी दिनाींक ५ िानेवारी, २०१८ रोिी
वा त्यासम
ु ारास दिल्याचे ननिशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर प्रकरणी २२ को्ी रुपयाींचा ननधी प्राप्त झाला असतानाही
सहा मदहने खरे िी प्रक्रक्रया प्रलींबबत असन
ू आता आयक्
ु ताींनी दिलेल्या उक्त

ननिे शामळ
ु े सीसी्ीव्ही कॅमेरा खरे िीच्या ई ननवविा प्रक्रक्रयेला आणखी ववलींब
लागणार आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त ननणाय घेण्याची कारणे काय आहे त तसेच यींिाच्या

शैक्षणणक सत्रात आश्रमशाळाींना सीसी्ीव्ही कॅमेरे शमळण्याबाबत सिर खरे िी
प्रक्रकया िलिपणे राबववण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात
येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विष्ट्णु सिरा : (१), (२) व (३) राज्यातील आदिवासी आश्रमशाळे तील

ववद्यार्थयाांच्या सरु क्षेच्या दृजष्ने सींननयींत्रणासाठी सीसी्ीव्हीची आवश्यकता
असल्याने

शासकीय

आश्रमशाळा/वसनतगह
ृ ाींमध्ये

सीसी्ीव्ही

यींत्रणा

बसववण्यासाठी क्षेत्रीय कायाालयास वेळोवेळी सच
ू ना िे ण्यात आल्या आहे त.
त्याअनि
ीं ाने खरे िीबाबत सीसी्ीव्ही कॅमेरे व यींत्रणा बसववण्यासाठी शासनाच्या
ु ग

प्रचशलत धोरणानस
ु ार सिर खरे िी प्रक्रक्रया शासनाच्या गव्हनामें् ई-माके्प्लेस
(GeM) हया पो्ा लचा वापर करुन राबववण्याबाबत सचू चत करण्याींत आले आहे .
सीसी्ीव्हीद्वारे प्राप्त मादहतीचे सींकलन करुन त्याचे सींगणक प्रणालीद्वारे
मादहतीचे

ववश्लेिण

होण्यासाठी

सींगणक

प्रणालीशी

सस
ीं त
ु ग

कॅमेऱयाींचे

स्पेशसक्रफकेशन ठरवन
ू िे ण्यात आले आहे . त्यानस
ु ार प्रायोचगक तत्वावर एका
प्रकल्पामध्ये चाचणी घेऊन अन्य दठकाणी राबववण्यात येईल.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

7
िाढोणा (ता.नतिसा, जर्.अमरािती) ि िनिेश्िर मांहदर (ता.मोशी,
जर्.अमरािती) येथे िीर् पुरिठा िरण्यािरीता ननधी मांर्ुर िरण्याबाबत
(६)

*

११५८१७

अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा) :

सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) वाढोणा (ता.नतवसा, जि.अमरावती) गावासाठी होत असलेला पाणी परु वठा

गावापासन
ू सम
ु ारे १.५ क्रक.मी. अींतरावरील डी.पी. वरुन होत असन
ू वीि खींडीत

होत असल्यामळ
ु े ननयशमत पाणी परु वठा होत नसल्यामळ
ु े गावठाण क्रफडर वरुन
उक्त वीि परु वठा होण्याकरीता ननधी मींिरू ीबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी

जिल्हाचधकारी, अमरावती याींना दिनाींक १५ िानेवारी, २०१८ रोिी वा त्या
सम
ु ारास ननवेिन दिले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच कनकेश्वर मींदिर (ता.मोशी, जि.अमरावती) येथे ववद्यत
ु लाईन

नसल्यामळ
ु े नागररकाींना धाशमाक उत्सवाच्या काळात तेथे रात्री राहण्यास गैरसोय
होत असल्याने शसींगलफेि ववद्यत
ु लाईन करीता रु. ४.६२ लक्ष ननधी उपलब्ध
करुन िे ण्याबाबत दिनाींक ०३ फेब्रव
ु ारी, २०१८ रोिी वा त्या सम
ु ारास स्थाननक
लोकप्रनतननधीींनी जिल्हाचधकारी, अमरावती याींना ननविे न दिले आहे , हे खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त ननवेिनाींच्या अनि
ीं ाने शासनाने चौकशी केली आहे
ु ग

काय, त्यानस
ु ार उक्त िोन्ही कामाींसाठी ननधी उपलब्ध करुन िे णेबाबत शासनाने
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

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

मा.लोकप्रनतननधीींच्या ननविे नाच्या अनि
ीं ाने वाढोडा (खि
ु ग
ु ा ) येथील पाणी

परु वठा योिनेची

वीि िोडणी जिल्हा वाविाक योिनेअत
ीं गात मींिूर केली असन
ू

प्रशासकीय मान्यता व ननधी उपलब्धतेकररता प्रस्ताव जिल्हा ननयोिन
सशमतीकडे पाठववण्यात आला आहे .

(२) व (३) कनकेश्वर मींदिर (ता.मोशी, जि.अमरावती) येथे नेर वपींगळाई कृवि

वादहनीवरुन ३३ के.व्ही. लेहगाव उपकेंद्रामधन
ू थ्री फेि ववद्यत
ु परु वठा करण्यात
येत आहे . मा. लोकप्रनतननधी याींच्या ननवेिनाच्या अनि
ीं ाने नागररकाींची धाशमाक
ु ग
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उत्सवाच्या काळात गैरसोय ्ाळण्याकररता, नेर गावठाण वादहनीद्वारे ववद्यत
ु
परु वठा करण्यासाठी, ताींबत्रक अींिािपत्रक मींिूर करण्यात आलेले आहे . अचधक्षक

अशभयींता, महाववतरण, अमरावती याींनी जिल्हा ननयोिन सशमती याींना
प्रशासकीय मान्यता ववनधी उपलब्धतेकररता प्रस्ताव सािर केला असन
ू
प्रशासकीय मींिुरी व ननधी प्राप्त होताच कामास सरु
ु वात करण्यात येईल.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

मौर्े राईपाडा ते भालतपाडा (जर्.पालघर) रस्त्त्यािरील गांर्लेल्या
विर्ेच्या खाांबाची दरु
ु स्त्ती िरण्याबाबत
(७)

*

११४२५९

श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापरू ), श्री.सरु े श लाड (िर्चत),

श्री.जर्तें द्र आव्हाड (मब्र
ांु ा िळिा), श्री.िैभि वपचड (अिोले) :
ऊर्ाच मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय

(१) मौिे राईपाडा ते भालतपाडा (ता.जि.पालघर) येथील आदिवासी पाडयातील

रस्त्यालगतचे वविेचे खाींब पण
ा : गींिन
ते वाकलेले असल्याने कधीही
ू त
ू
िशमनीवर पडून जिवीत व ववत्तहानी होण्याची शक्यता आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, नागररकाींचे नक
ु सान ्ाळण्याच्या दृष्ीने खाींबाची िरु
ु स्ती

तातडीने करण्याची मागणी तेथील नागररकाींनी दिनाींक २७ डडसेंबर, २०१७ व
दिनाींक २५ िानेवारी, २०१८ रोिी मा.मख्
ीं ी व सचचव, ऊिाा
ु यमींत्री, मा.ऊिाामत्र
ववभाग तसेच कायाकारी अशभयींता, पालघर ववभाग, ववद्यत
ु मींडळ याींचेकडे केली
आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त ननवेिनाींच्या अनि
ीं ाने शासनाने
ु ग

पाहणी केली आहे काय,

पाहणीचे ननषकिा काय आहे त व तद्नस
ु ार खाींबाींची िरु
ु स्ती करण्याबाबत
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) मौिे राईपाडा ते भालतपाडा या भागातील ४
लघि
ु ाब वादहनीचे खाींब गींिन
ू ते वाकलेले असल्याचे ननिशानास आले आहे .
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(२) मौिे राईपाडा ते भालतपाडा (ता.जि.पालघर) येथील आदिवासी पाड्यातील

रस्त्यालगतचे वीिेचे खाींब पण
ा : गींिून ते वाकलेले आहे त असा तक्रार अिा
ू त
महाववतरणच्या पालघर येथील क्षेत्रीय कायाालयात दिनाींक ०९.०२.२०१८ रोिी
प्राप्त झाला आहे .

(३) सिर ननवेिनाच्या अनि
ीं ाने
ु ग

महाववतरण कींपनीच्या क्षेत्रीय अचधकाऱयाींनी

केलेल्या पाहणीत सिर दठकाणी ४ लघि
ु ाब वादहनीचे खाींब गींिून ते वाकलेले

असल्याचे ननिा शनास आले आहे . त्याच्या िरु
ु स्तीचे अींिािपत्रक महाववतरण
कींपनीने तयार केले असन
ू सिरचे काम लवकरच पण
ू ा करण्यात येईल.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

चांद्रपूर जर्ल््यात २७७२ िृषीपांप र्ोडण्या प्रलांिबत असल्याबाबत
(८)

*

११३९७८

श्री.सरु े श धानोरिर (िरोरा) :

सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) चींद्रपरू जिल्हयात सद्य:जस्थतीत सम
ु ारे २७७२ कृिीपींप िोडण्या प्रलींबबत

असल्याचे माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्या िरम्यान ननिशानास आले आहे,
हे खरे आहे काय,

(२) तसेच सवलतीच्या िरात शेतीसाठी वीि िोडणी शमळूनही जिल्हयातील कृिी

ग्राहकाींकडून वीिबबल भरणा होत नसल्याने याचा आचथाक भार महाववतरणवर
येत आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, प्रलींबबत कृविपींप वीि िोडण्या िे ण्यासाठी सम
ु ारे ३२ को्ी १५
लाख रुपयाींची महाववतरणला आवश्यकता आहे, हे ही खरे आहे काय,

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

त्यानस
ु ार

प्रलींबबत

कृिीपींप

िोडण्या

िे ण्यासाठी

ननधी

उपलब्ध

करण्याबाबत व ग्राहकाींकडून थक्रकत वीि बील वसल
ु करण्याबाबत शासनाने
कोणती कायावाही केली वा करण्यात

येत आहे,

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

चींद्रपरू जिल््यात िानेवारी, २०१८ अखेर ३३२० कृिीपींप वीि िोडण्या

प्रलींबबत आहे त.

(२) हे खरे आहे .
(३) हे खरे आहे .

(४) चींद्रपरू जिल््यातील प्रनतक्षा यािीतील शेतकऱयाींना कृिीपींप वीि िोडणी
िे ण्याची कायावाही ववववध योिनेतग
ीं त
ा करण्यात येत आहे

व थकीत वीि बबल

भरण्याबाबत वसल
ु ी मोदहम महाववतरण कींपनीमाफात राबववण्यात येत आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

नाांदेड जर्ल््यातील ननराधार महहला ि पुरुष लाभार्थयाांना हाताचे ठसे

उमटत नसल्याने शासनाच्या अनद
ु ानापासन
ू िांधचत रहािे लागल्याबाबत
(९)

*

११३५०५

श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर), श्री.विर्य िडेट्टीिार

(ब्रम्हपरू ी), श्री.अममन पटे ल (मब
ांु ादे िी) :
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय विशेष सहाय्य मांत्री

(१) नाींिेड जिल््यातील ननराधार मदहला व परु
ु िाींना अॅजक्सस बँकेच्या एिीं्द्वारे

ननराधाराचे मानधन अींगठा (थम्ब) घेऊन ववतरीत केले िाते परीं तु बहुताींशी
वयोवद्ध
ु ानापासन
ू वींचचत रहावे
ृ ाींच्या हाताचे ठसे उम्त नसल्याने त्याना अनि
लागत असल्याबाबतची बाब ननिशानास आली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, अनेक ननराधार वयोवद्ध
ृ ाींच्या हाताचे ठसे उम्त नसल्याने

बहुताींशी लाथार्थयाांना अनि
ु ान शमळत नसल्याचेही ननिशानास आले आहे, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सिर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या

अनि
ीं ाने पव
ु ग
ु ीप्रमाणेच लाभार्थयाांच्या बँक खात्यात अनि
ु ान िमा करण्याबाबत
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येणार आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. रार्िुमार बडोले : (१) अींशत: खरे आहे .
नाींिेड

जिल्हयातील

ववशेि

सहाय्य

योिनेतील

पात्र

लाभार्थयाांना

अनि
ु ानाचे वा्प ॲजक्सस बँकेव्िारे न करता आय.सी.आय.सी.आय. बँकेकडून
बायोमॅरीक पध्ितीने करण्यात येत.े
(२) हे खरे नाही.

(३) प्रस्तत
प्रकरणी ज्या लाभार्थयाांच्या हाताचे ठसे उम्त नाही, अशा
ु
लाभार्थयाांचे

अनि
ु ानाचे

वा्प

बँकेमाफात

आधार

सींलग्न

बँक

खात्यात

करण्याबाबत जिल्हाचधकारी, नाींिेड याींना सच
ू ना िे ण्यात आल्या आहे त.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

राज्याच्या निीन िस्त्त्रोद्योग धोरणानुसार इांहटग्रेटेड टे क्सटाईल्स
पािचसाठी ननधीची तरतद
ू िरण्याबाबत

(१०)

*

११५५१७

िुमारी प्रणणती मशांदे (सोलापरू शहर मध्य) :

सन्माननीय

िस्त्त्रोद्योग मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्याचे नवीन वस्त्रोद्योग धोरण २०१८ ते २०२३ िाहीर करण्यास दिनाींक
६ फेब्रव
ु ारी, २०१८ च्या मींत्रीमींडळाच्या बैठकीमध्ये मान्यता िे ण्यात आली आहे,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शासनाच्या नव्या धोरणानस
ु ार औरीं गाबाि, िालना, परभणी,

बीड, नाींिेड, यवतमाळ, वधाा, अमरावती, बल
ु ढाणा आणण िळगाींव या जिल््यात

महाराषर औद्योचगक ववकास महामींडळाकडून इींद्ग्रे्ेड ्े क्स्ाईल्स पाका
स्थापन करण्यात येणार आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, ्े क्स्ाईल्स पाकासाठी ननयोिन आराखडा तयार करण्यात आला
आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सिर प्रकरणी ननधीची तरति
ू करण्याबाबत शासनाने कोणती
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. सभ
ु ाष दे शमख
ु : (१) व (२) होय.

(३), (४) व (५) महाराषर राज्याचे नवीन वस्रोद्योग धोरण २०१८-२३ शासन
ननणाय दि. १५ फेब्रव
ु ारी, २०१८ अन्वये िाहीर करण्यात आले आहे . या धोरणा
अींतगात यवतमाळ, वधाा, अमरावती, बल
ु ढाणा, िळगाव, औरीं गाबाि, िालना,
परभणी,

बीड

व

नाींिेड

या

जिल््यात

महाराषर

औद्योचगक

ववकास

महामींडळाकडून (MIDC), इींद्ग्रे्ेड ्े क्स्ाईल्स हब/पाका स्थापन करण्याचा
ननणाय घेण्यात आला आहे . सिर ्े क्स्ाईल पाकाच्या उभारणीचे काम ववववध
्प्प्यावर सरू
ु आहे .

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

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

(११)

*

११३९८३

श्री.ननतेश राणे (िणििली) :

सन्माननीय उद्योग मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) शासनाने प्रत्येक जिल्हा हवाईमागााने िोडण्याच्या ननणाय घेतल्यानींतर चचपी
(ता.वेगल
ु ाा, जि.शसींधि
ु ग
ू )ा येथे आींतरराषरीय ववमानतळ उभारण्याचा ननणाय
घेण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, महाराषर औद्योचगक ववकास महामींडळाच्या वतीने चचपी-परूळे

या ववमानतळ उभारणीचे काम २८५ हे क््र िशमनीवर तत्कालीन पालकमींत्री,
शसींधि
ु ग
ु ा याींच्या हस्ते सन २०१४ मध्ये सरु
ु करण्यात आले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, माहे डडसेंबर, २०१५ मध्ये आयआरबी कींपनीमाफात सिर

ववमानसेवा माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये वा त्या िरम्यान सरु
ु करण्यात येणार होती
तथावप सिरहू ववमानतळावरुन ववमानसेवा सरु
ु झालेली नसन
ू सद्य:जस्थतीत या
ववमानतळावर अनेक कामे अपण
ू ाावस्थेत आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, जिल््याचे पालकमींत्री याींनी माहे िन
ू , २०१८ पासन
ू या
ववमानतळावरुन ववमान सरु
ु होण्याची घोिणा केली असन
ू , शासनाने याबाबत

अद्यापपयांत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, तसेच कामाची
सद्य:जस्थती काय आहे व सिर काम केव्हापयांत पण
ु ा होणे अपेक्षक्षत आहे,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. सभ
ु ाष दे साई : (१) व (२) हे खरे आहे .
(३) हे अींशत: खरे आहे .

सद्यजस्थतीत ववमानतळाची ववकास कामे सरु
ु असन
ू िन
ू , २०१८ पयांत

सवा कामे पण
ू ा होणे अपेक्षक्षत आहे .
(४) हे अींशत: खरे आहे .

धावपट्टी ्शमानल इमारत, ्ॅ क्सी वे, ॲप्रन, िी. एस. ई इमारत

प्रशासकीय इमारत, फायर स््े शन व भशू मगत पाणी ्ाकी इ. कामे पण
ू ा
आहे त. ए.्ी.सी. ्ॉवर, कींपाऊींड

झालेली

वॉल, ए.सी. प्लाीं् इमारत, ताींबत्रक इमारत,

ववद्यत
ु इमारत, व वॉश ्ॉवर इत्यािी कामे पण
ु त्ा वाकडे असन
ू िून २०१८ पयांत
होणे अपेक्षक्षत आहे .

(५) करारापत्रानस
ु ार सिर ववमानतळाची कामे दिनाींक १८/०८/२०१४ पयांत होणे
अपेक्षक्षत होते. परीं तु सिर कामास खालील बाबीमळ
ु े ववलींब झाला आहे .

i) ववमानतळासाठी आवश्यक असणाऱया ११.१३ हे क््र खािगी िमीन

शमळणेबाबत सींपािनात झालेला ववलींब.

ii) परुळे -पा् रस्त्यावरील पल
कमकुवत झाल्याने, उप ववभागीय
ू

अचधकारी (महसल
ू ), सावींतवाडी याींनी दि.३०/०९/२०१७ पयांत अविड वाहतक
ू ीस
घातलेला बींिी आिे श.

iii) ववमानतळ क्षेत्राबाहे रून महामींडळाने वळववलेले रस्ते खराब झाल्याने

ववमानतळ क्षेत्रातन
ू , जिल्हाचधकारी, शसींधुिग
ू ा याींनी एस.्ी. बस वाहतक
ू ीस
दिलेली परवानगी.

iv) िन
ू ते सप््ें बर पावसाच्या अनतवषृ ्ीमळ
ु े कामात झालेला अडथळा.

v) बाहय वळण रस्ता खराब झाल्याने, परुळे ग्रामपींचायत व परुळे

पींचक्रोिी ग्रामस्थ याींनी वेळोवेळी घेतलेली आींिोलनाची भशू मका व त्याचा ववकास
कामास अडथळा.

vi) शसींधुिग
ू ा जिल््यात स्थाननक प्रशासनाकडून गौण खजिन उत्खनावर

घालण्यात आलेले ननबांध.

-----------------
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िोल्हापूर जर्ल््यातील ग्राहिाांना मागणी िरुनदे खील
विर्ेची मीटसच ममळत नसल्याबाबत

(१२)

*

१११७८३

श्री.चांद्रदीप नरिे (िरिीर), श्री.सत्यर्ीत पाटील-सरुडिर

(शाहूिाडी) :
सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) महाववतरण कींपनीच्या गैरकारभारामळ
ू े कोल्हापरू जिल्हयातील पाचशेहून
अचधक घरगत
ु ी, शेती आणण औद्योचगक ग्राहकाींना गेल्या चार ते पाच
मदहन्याींपासन
ू मागणी करुनिे खील वीि मी्सा शमळत नसल्याचे माहे सप््ें बर,
२०१७ मध्ये ननिशानास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, अनेक ग्राहकाींचे िुने मी्सा नािरु
ु स्त असन
ू नवीन मी्रचा
परु वठा बींि आहे

गैरसोय ्ाळण्यासाठी काही ग्राहक अवास्तव क्रकींमत

तरी

िे ऊन बािारातन
ू मी्र ववकत घेत आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून
आले, तद्नस
ु ार मी्रचा परु वठा सरु ळीत करण्याबाबत शासनाने कोणती
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे खरे नाही.
(२) व (३) हे खरे नाही.

माहे एवप्रल, २०१७ ते सप््ें बर, २०१७ या कालावधीत १२७११ शसींगलफेि

व ८५० थ्रीफेि नािरु
ु स्त मी्सा बिलववण्यात आले आहे त. या िरम्यान मयाादित
कालावधीत मी्साचा परु वठा मी्र परु वठािाराींद्वारे सींथ गतीने झाल्याने मागणी

व परु वठा यात तफावत ननमााण झाली होती. परीं तु तद्नींतर मी्साचा परु वठा
सरु ळीत

झाल्यामळ
ु े

महाववतरण

कींपनीद्वारे

खरे िी

करण्यात

आलेल्या

मी्साद्वारे ग्राहकाींची नवीन ववद्यत
ु िोडणी व नािरु
ु स्त मी्सा बिलववण्याची
कायावाही सरु
ु आहे .

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

(१३)

*

११२२०९

श्री.सनु नल मशांदे (िरळी) :

सन्माननीय उद्योग मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) लातरू इींडस्रीि इस््े ् कॉ. ऑप. सोसाय्ीच्या सींचालकाींनी उद्योग
उभारण्यासाठी ९० विाांच्या करारावर प्राप्त झालेल्या उद्योग सींचालनालयाच्या

िागेवर स्वत:च्या मालकीची नोंि िाखवन
ू गहाणखत करणे, या िागेवरील
िक
ु ानाींची ववक्री करणे, या िशमनीवर मळ
ु उद्देशाशी ववसींगत व्यवसाय करणे

इत्यािी गैरव्यवहार केल्याप्रकरणी शासनाकडे प्राप्त झालेल्या तक्रारीनस
ु ार
ववभागीय आयक्
ु त, औरीं गाबाि याींच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी सशमती नेमली
आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त चौकशीत काय ननषपन्न झाले आहे, चौकशीच्या अनि
ीं ाने
ु ग
सिर प्रकरणातील सींबचीं धत िोिीींवर शासनाने
करण्यात येत आहे ,

कोणती कारवाई केली वा

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सभ
ु ाष दे साई : (१) होय.

(२) व (३) ववभागीय आयक्
ु त, औरीं गाबाि याींच्यामाफात चौकशी चालू आहे .
चौकशीचा अहवाल अद्याप प्राप्त झालेला नाही.
-----------------

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

(१४)

*

११०८७४

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

श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.अस्त्लम शेख (मालाड पजश्चम), डॉ.सांतोष टारफे
(िळमनरु ी), श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर) :
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय सहिार मांत्री
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(१) णझींगाबाई ्ाकळी (जि.नागपरू ) येथील शक्ती वादहनी पतसींस्थेच्या

व्यवस्थापकाींनी बनाव् खातेिाराींच्या नावे किा प्रकरण मींिूर करून व बनाव्
पासबक
ु तयार करुन लाखो रुपयाींचा गैरव्यवहार केल्याची बाब माहे िानेवारी,
२०१८ मध्ये वा त्या िरम्यान ननिशानास आली आहे, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सिर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानि
ु ींगाने सिर प्रकरणाींतील
िोिीींववरुद्ध शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सभ
ु ाष दे शमख
ु : (१) होय.

(२) व (३) सिर पतसींस्थेच्या व्यवस्थापकाववरुद्ध तक्रार प्राप्त झाल्यानींतर
उपननबींधक सहकारी सींस्था, नागपरू शहर (१) याींनी पतसींस्थेच्या सन २०१६-१७

च्या ननयशमत लेखापररक्षणाचे आिे श दिनाींक ७.११.२०१७ रोिी दिले आहे त.
त्याप्रमाणे सींबध
ीं ीत लेखापररक्षकाींकडून पढ
ु ील कायावाही सरु
ु आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

पांढरपूर ि मांगळिेढा (जर्.सोलापूर) तालुक्यातील प्राथममि शाळे त
मशिणार्या मागासिगीय विद्याथींनीांना सावित्रीबाई फुले
मशष्ट्यित्ृ ती ममळण्याबाबत

(१५)

*

११११३६

श्री.भारत भालिे (पांढरपरू ) :

सन्माननीय सामाजर्ि

न्याय मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पींढरपरू व मींगळवेढा (जि.सोलापरू ) तालक्
ु यातील जिल्हा पररिि व खािगी
अनि
ु ाननत प्राथशमक शाळे त शशकणाऱया मागासवगीय ववद्याथीनीींना जिल्हा
पररिि समािकल्याण ववभागाने साववत्रीबाई फुले शशषयवत्ृ ती िे ण्यापासन
ू सम
ु ारे

२ विाापासन
ू वींचचत ठे वल्यामळ
ु े सवा प्राथशमक शशक्षक सींघ्ना व समन्वय
सशमतीने तीव्र आींिोलन करण्याचा इशारा दिनाींक २९ डडसेंबर, २०१७ रोिी वा त्या
सम
ु ारास दिला असल्याचे ननिशानास आले आहे, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, शासनाच्या समािकल्याण ववभागाकडून सिर योिना राबववली
िात असन
ू त्याची अींमलबिावणी जिल्हा पररिि समािकल्याण ववभाग,

सोलापरू याींनी २ विाापासन
ू केली नसल्यामळ
ु े सींबचीं धताींवर कारवाई करुन
ननलींबन करण्याची मागणीही होत आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या

अनि
ीं ाने सींबचीं धत िोिी अचधकाऱयाींववरुद्ध शासनाने कोणती कारवाई केली वा
ु ग
करण्यात येत आहे ,

(४) तसेच जिल्हा पररिि व खािगी अनि
ु ाननत प्राथशमक शाळे त शशकणाऱया
मागासवगीय

ववद्याथीनीींना

साववत्रीबाई

फुले

शशषयवत्ृ ती

शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे,

शमळण्याबाबत

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. रार्िुमार बडोले : (१) आींिोलन करण्याचा इशारा दिला, हे खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

(४) सन २०१६-१७ या विाात साववत्रीबाई फुले शशषयवत्ृ ती योिनेंतगात सवा पात्र
मागासवगीय ववद्याथीनीींना लाभ िे ण्यात आलेला आहे .

सन २०१७-१८ ची साववत्रीबाई फुले शशषयवत्ृ ती सवा पात्र मागासवगीय

ववद्याथीनीींना माचा,२०१८ अखेरपयांत लाभ अिा करण्याची िक्षता घेण्यात येत
आहे .

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

पनिेल (जर्.रायगड) महानगरपामलिा येथील तळोर्ा एमआयडीसीमधील
पाणी पुरिठा िरणार्या पाण्याच्या टािीची झालेली दरु ािस्त्था

(१६)

*

१०५०३५

श्री.मनोहर भोईर (उरण) :

सन्माननीय उद्योग मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पनवेल (जि.रायगड) महानगरपाशलका येथील तळोिा एमआयडीसीमधील

अनेक कींपन्याींना पाणी परु वठा करणाऱया पाण्याच्या ्ाकीची िरु वस्था झाली
असन
ू , सिर ्ाकी कोसळण्याच्या जस्थतीत असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये
वा त्या िरम्यान ननिशानास आले, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, याबाबत तक्रार करुनही एमआयडीसी प्रशासन याकडे िल
ा
ु क्ष
करीत आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या सींिभाात शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या
अनि
ीं ाने सिर प्रकरणी शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे,
ु ग
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सभ
ु ाष दे साई : (१) हे खरे नाही.

(२) महामींडळाकडे अशी कोणतीही तक्रार प्राप्त झालेली नाही.
(३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

िडगाांि (जर्.यितमाळ) येथील आहदिासी मुलाांचे
िसतीगह
ृ ातील असुविधाांबाबत

(१७)

*

११५७२८

डॉ.अशोि उईिे (राळे गाि) :

सन्माननीय आहदिासी

वििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) वडगाींव (जि.यवतमाळ) येथे आदिवासी मल
ु ाींचे वसतीगह
ू तेथे २५०
ृ असन
ववद्यार्थयाांच्या ननवासाची व्यवस्था असताना प्रत्येक खोलीमध्ये क्षमतेपक्ष
े ा
िास्त ववद्याथी आहे त, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, वसतीगह
ृ ामध्ये

मल
ु ाींना झोपण्यासाठी फा्लेल्या गाद्या व

चािरी दिल्या असणे तसेच भोिन व्यवस्था ननकृष् ििााची असल्याचे दि. ३०

िानेवारी, २०१८ रोिी वा त्या सम
ु ारास ननिशानास आले आहे, हे खरे आहे काय,
(३) असल्यास, या असवु वधाींबाबत वसतीगह
ृ ातील ववद्यार्थयाांनी प्रकल्प कायाालय,

पाींढरकवडा येथे तक्रार िाखल केली असन
ू याबाबत शासनाने चौकशी वा पाहणी
केली आहे काय, त्यात काय ननिशानास आले,

(४) असल्यास, त्यानस
ु ार वसतीगह
ृ ाच्या सींबचधत अचधकारी वा कमाचारी याींचेवर
शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, तसेच उक्त
वसनतगह
ृ ातील िरु वस्था िरू करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. विष्ट्णु सिरा : (१) आदिवासी मल
ु ाींचे शासकीय वसतीगह
ृ , वडगाव

(जि.यवतमाळ) येथे २५० क्षमतेची भाड्याची इमारत उपलब्ध असन
ू सन
२०१७-१८ या शैक्षणणक विाात सिर वसतीगह
ृ ात २२९ ववद्याथी प्रवेशशत आहे त.

(२), (३) व (४) आयक्
ु त, आदिवासी ववकास, नाशशक याींच्या आिे शान्वये

दि.२४.०८.२०१४ रोिी सिर वसतीगह
ृ ास ५०० नग क्वायर मॅरेस गािी परु वठा
करण्यात आला होता. सिर गाद्याींचे ३ विााचे आयम
ु ाान सींपल्यामळ
ु े अपर

आयक्
ु त, अमरावती स्तरावर नवीन गाद्या परु वठ्याचे आिे श िे ण्यात आले
आहे त.

चालू शैक्षणणक विाापासन
ू चािर, ब्लँ के्, बेडशी्, उशी व उशीकव्हर या

वस्तक
ूीं ररता ववद्यार्थयाांना थे् ननधी िे ण्यात येत आहे .
दि.२९.०१.२०१८

रोिी

वसतीगह
ृ ातील

ववद्यार्थयााकडून

भोिन

परु वठ्यासींबध
ीं ी प्राप्त तक्रारीनस
ु ार प्रकल्पस्तरावर नवीन परु वठाधारक ननयक्
ु त

करुन त्याींच्यामाफात वसतीगह
ु केला आहे . सद्यजस्थतीत
ृ ास भोिन परु वठा सरु
भोिन परु वठािाराकडून भोिनपरु वठा चाींगल्या ििााचा होत असन
ीं ी
ू भोिनासींबध
ववद्यार्थयाांच्या तक्रारी नाहीत.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

िनग्राम हनितखेड (ता.मोताळा, जर्.बुलडाणा) गािातील शेतिरी िृवष
पांपाच्या विर् र्ोडणीपासून िांधचत असल्याबाबत

(१८)

*

११३४४९

श्री.हषचिधचन सपिाळ (बल
ु ढाणा), श्री.बाळासाहे ब थोरात

(सांगमनेर) :

सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१)

हनवतखेड

वनग्राम

(ता.मोताळा,

जि.बल
ु डाणा)

गावातील

शेतकरी

स्वातींर्यपयप्राप्ती पासन
ू अद्यापपयांत कृवि पींपाच्या वीि िोडणी पासन
ू वींचचत
असल्याची बाब दिनाींक २६ िानेवारी, २०१८ रोिी वा त्या सम
ु ारास ननिशानास
आली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त गावात कृवि पींपाींना ववि िोडणीचे आिे श मा.उिाा मींत्री
याींनी दिनाींक १२ मे, २०१६ रोिी बल
ु डाणा येथे घेतलेल्या बैठकीत दिले होते, हे
ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, या प्रकरणाची

शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत

काय ननिशानास आले, त्यानस
ु ार वनग्राम हनवतखेड येथील शेतकऱयाींना कृवि
पींपाींची वीि िोडणी िे णेबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत
आहे,

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

(३) वनग्राम हनवतखेड (ता.मोताळा, जि.बल
ु डाणा) येथील कृिीपींपाच्या वीि
िोडणीकरीता पैसे भरलेल्या अिािाराींना वीि िोडणी िे ण्यात आली असन
ू
कृिीपींपाच्या वीििोडणी कररता मागणी प्रलींबबत नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

मशरपरू (जर्.धळ
ु े ) या तालक्
ु यात अिैध दारु साठा पिडण्यात आल्याबाबत
(१९)

*

११५४७३

श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री) :

सन्माननीय राज्य उत्पादन

शल्
ु ि मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) शशरपरू (जि.धुळे) तालक्
ु यात अडीच लाख रुपयाींचा अवैध िारु साठा िप्त

करण्यात आला असल्याचे दिनाींक १० फेब्रव
ु ारी, २०१८ रोिी वा त्या सम
ु ारास
उघडकीस आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, तसेच यापव
ू ीही रुपये ८ लाख ९१ हिाराचा अवैध िारु साठा
पकडण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानस
ु ार अवैध

िारु ववक्री करणाऱयाींवर कारवाई करण्याबाबत तसेच होत असलेली अवैध िारु
ववक्री थाींबववण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) होय, दि. १.०२.२०१८ रोिी शशरपरु तालक्
ु यात राज्य उत्पािन शल्
ु क, धळ
ु े

कायाालयाने ४ गन्
ु हे नोंिवन
ु रु.५,५०,४००/- व शशरपरु शहर पोलीस स््े शन याींनी
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एक गन्
ु हा नेाींिवन
ु रु. ३,३०,९६५/- क्रकीं मतीचा मद्द
ु ेमाल िप्त केला आहे . या

पाचही गन्
ु ्यात िप्त केलेल्या मद्द
ु ेमालाची क्रकींमत रु. ८,८१,३६५/- इतकी आहे .

(३) होय, धुळे जिल््यात माहे एवप्रल २०१७ ते िानेवारी २०१८ या कालावधीत

एकूण ७२८ गन्ु हे नोंिववले असन
ू २४१ इसमाींना अ्क करण्यात आलेली आहे व
रू.२,०३,९९,४२४/- क्रकीं मतीचा मद्द
ु ेमाल िप्त केला आहे .

अवैध मद्य ननमीती व ववक्रीच्या धींद्याची मादहती काढुन कारवाई

करण्यात येत.े त्याकररता सामदु हक धाडसत्र आयोिीत करणे, रात्रीची गस्त

घालणे, ्ोल नाक्यावर तसेच अचानक सींशनयत वाहने तपासणे इ. कामकाि

केले िाते. मब
ींु ई िारुबींिी अचधननयम १९४९ कलम ९३ अन्वये प्रनतबींधात्मक

कारवाई केली िाते. तक्रारीसाठी ्ोल फ्री व व्हॉट्स ॲप क्रमाींक प्रशसद्ध केला
आहे . तसेच ग्रामरक्षक िलाच्या माध्यमातन
ु अवैध मद्य ननशमाती व ववक्रीच्या
धींद्यावर ननयींत्रण शमळववण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहे त.
(४) ववलींब झालेला नाही.

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

मौर्े गाांधीनगर ि सागरशेत (ता.तलासरी, जर्.पालघर) येथील
र्ममनीतून गेलेल्या विद्युत लाईनची नुिसान भरपाई
र्ममन मालिाांना ममळाली नसल्याबाबत

(२०)

*

१०४८९२

श्री.सांर्य साििारे (भस
ु ािळ) :

सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पॉवर ग्रीड कापोरे शन ऑफ इींडडया शल. याींची उच्च िाबाची ववद्यत
ु लाईन

मौिे गाींधीनगर व सागरशेत (ता.तलासरी, जि.पालघर) येथील िशमनीतन
ू गेली
असन
ू िशमन मालक/कुळाींना अद्याप नक
ु सान भरपाई शमळालेली नाही, खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, नक
ु सानग्रस्ताींचे िबाब, ग्रामपींचायतीचा ठराव इत्यािी परु ावे
मींडळ अचधकारी, कृिी अचधकारी, अचधकारी, बाींधकाम ववभाग, तलासरी याींनी

तहशसलिार याींना पाठवन
ू ३ विे झाली तरी िमीन मालकाींना नक
ु सान भरपाई
शमळालेली नाही, हे खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय
ननिशानास आले,

(४) असल्यास, त्यानस
ु ार नक
ु सान भरपाई तातडीने शमळण्याबाबत शासनाने
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) व (२) या प्रकरणी जिल्हाचधकारी, पालघर
याींच्याकडून

प्राप्त झालेल्या मादहतीनस
ु ार, पॉवरग्रीड कॉपोरे शन ऑफ इींडडया

या कींपनीने मौिे गाींधीनगर व सागरशेत (ता.तलासरी) येथील एकूण २०२
बाचधत

शेतकऱयाींपक
ै ी

वनझाडाच्या
आहे .

१८८

बाचधत

शेतकऱयाींना,

कृविवपके/फळझाडे

व

नक
ु सानभरपाईपो्ी एकूण रु. ३,३०,५७,६२७/- एवढी रक्कम दिली

उवाररत

१४

बाचधत

शेतकऱयाींपक
ै ी

१०

बाचधत

शेतकऱयाींचे

कृविवपके/फळझाडाींचे मल्
ू याींकन कृवि ववभागाकडून प्रलींबबत असल्याने तसेच ४
बाचधत शेतकऱयाींनी रक्कम स्वीकारण्यास नकार दिल्यामळ
ु े , त्याींना अद्याप
नक
ु सान भरपाईची रक्कम िे ण्यात आलेली नाही.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

र्ालना जर्ल््यात गत ७ ते ८ िषाांपासून शहरातील
(२१)

*

पथहदिे बांद असल्याबाबत

११५९०३

श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन) :

सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) िालना पाशलकेने आतापयांत साडेपाच को्ीची रक्कम भरली असन
ू ही गत ७
ते ८ विाांपासन
ू शहरातील पथदिवे बींि आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पथदिव्याींची थकबाकीची मादहती मादहतीच्या अचधकारात

माचगतली असता महाववतरणकडून एका मादहतीत ८ को्ी थकबाकी तर िस
ु ऱया
मादहतीत ९ को्ी ५७ लाख थकबाकी िाखवन
ू ववसींगत मादहती दिली िात आहे

व अशा प्रकारे महाववतरण पाशलकेकडून अवास्तव रक्कम वसल
ू करत असल्याचे
ननिशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, पाशलकेकडून वीि बबलाची थकबाकी ररतसर भरण्यात येत
असताना महाववतरणकडून पथदिवे बींि ठे वले िात असल्याने शासनाने याची
चौकशी केली आहे काय, त्यात काय ननिशानास आले,

(४) त्यानस
ु ार सींबचीं धत िबाबिार अचधकारी व कमाचाऱयाींववरुद्ध शासनाने कोणती
कारवाई केली वा करण्यात

येत आहे ,

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

िालना नगरपाशलकेने माहे माचा, २०१४ ते ऑक््ोबर, २०१७ या

कालावधीत थकीत वीि िे यकापो्ी रु. ५.५४ को्ी अींशत: रक्कमेचा

भरणा

केलेला आहे . थकबाकीची रक्कम वाढल्यामळ
ु े महाववतरण कींपनीकडून वेळोवेळी

पाठपरु ावा करुनही िालना नगरपाशलकेने िे यकाची रक्कम न भरल्यामळ
ु े रीतसर
नो्ीस िे ण्यात येऊन माहे ऑक््ोबर, २०१७ रोिी पथदिव्याींचा वीि परु वठा
खींडडत करण्यात आला आहे .
(२) हे खरे नाही.

(३), (४) व (५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

सांर्य गाांधी राष्ट्रीय उद्यानातील पात्र झोपडीधारिाांना
अिार्िी दराने िीर् आिारणी िेल्याबाबत
(२२)

*

१०४८००

श्री.सनु नल प्रभू (हदांडोशी) :

सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मब
ुीं ई येथील मालाड (पव
ू )ा व दिींडोशी क्षेत्रातील सींिय गाींधी राषरीय

उद्यानाच्या िशमनीवरील पात्र झोपडीधारकाींना ररलायन्स एनिी कींपनी राषरीय
उद्यानाबाहे रील खासगी मालकाला आकारण्यात येत असलेले १७ रुपये प्रनत
यनु न् इतका अवािवी िर आकारत आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिरहू यनु न् िर ६ ते ८ रुपये आकारण्याबाबतची मागणी
लोकप्रनतननधीींनी मा.ऊिाा मींत्री याींना दिनाींक १७ िानेवारी, २०१८ रोिी दिलेल्या
लेखी ननवेिनाद्वारे केली आहे , हे खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, शासनाने याबाबत चौकशी केली आहे काय, त्यात काय

ननिशानास आले, त्यानस
ु ार सिरहू कींपनीने गरीब झोपडीधारकाींकडून प्रनत यनु न्
१७ रुपये इतक्या महागडया िराने वीि िर आकारण्याची कारणे काय आहे त,
(४) असल्यास, शासनाने याबाबत चौकशी केली आहे काय, त्यानस
ु ार िर कमी
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे

: (१) हे खरे

नाही. ररलायन्स इन्फ्रास्रक्चर

शलशम्े डद्वारा पात्र ग्राहकाींना महाराषर वीि ननयामक आयोगाकडून ननजश्चत
केलेल्या िरानेच वीि आकारणी करते.
(२) हे खरे आहे .

(३), (४) व (५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

रामपुर (ता.घाटां र्ी, जर्.यितमाळ) येथील ननिासी आश्रमशाळे तील
विद्याथीनीने शाळे तील िगच खोलीत आत्महत्या िेल्याबाबत

(२३)

*

१०६१९०

डॉ.मममलांद माने (नागपरू उत्तर), अॅड.यशोमती ठािूर

(नतिसा), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.विर्य िडेट्टीिार (ब्रम्हपरू ी), श्री.भारत
भालिे (पांढरपरू ), प्रा.(श्रीमती) मेधा िुलिणी (िोथरुड), डॉ.अशोि उईिे
(राळे गाि), श्री.विर्य औटी (पारनेर) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय आहदिासी वििास मांत्री

(१) रामपरु (ता.घा्ीं िी, जि.यवतमाळ) येथील ननवासी आश्रमशाळे त कु. रािश्री

तोरण को्नाके (वय १६) या ववद्याथीनीने शाळे तील वगा खोलीत गळफास
लावन
ू आत्महत्या केल्याची बाब दिनाींक ९ िानेवारी, २०१८ रोिी वा त्या
सम
ु ारास ननिशानास आली आहे, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, यापव
ु ी

कु. तीशा अग्रवाल या इयत्ता नववी वगाात शशकणाऱया

ववद्याथीनीनेही आत्महत्या केली असल्याचे ननिशानास आले आहे, हे ही खरे
आहे काय,
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(३) असल्यास, तसेच गेल्या १४ विाांत राज्यातील आदिवासी आश्रमशाळाींमध्ये

सम
ु ारे १०७७ ववद्यार्थयाांचा ववववध कारणाींनी मत्ृ यू झाला असन
ू त्यापैकी ११०

मत्ृ यू हे सपािींशामळ
ु े झाल्याचे माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्या िरम्यान
ननिशानास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त आश्रमशाळे तील आत्महत्याींच्या प्रकरणाींची शासनाने
चौकशी केली आहे , त्यात काय ननिशानास आले,

(५) असल्यास, त्यानस
ु ार सींबचधताींवर कारवाई करण्याबाबत तसेच सिर

आश्रमशाळे ची मान्यता कायमस्वरुपी रद्द करण्याबाबत शासनाने कोणती
कायावाही

केली

वा

करण्यात

येत

आहे,

तसेच

राज्यातील

आदिवासी

आश्रमशाळाींतील वाढते मत्ृ यच
ू े प्रमाण रोखण्यासाठी कोणत्या उपाययोिना
केल्या वा करण्यात येत आहे त, नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. विष्ट्णु सिरा : (१) शासकीय आश्रमशाळा, रामपरू , ता.घा्ीं िी, जि.यवतमाळ
येथील सन २०१७-१८ या विाामध्ये इयत्ता १०वी मध्ये शशक्षण घेत असलेली

ववद्याथींनी कु.राििी चौरीं ग को्नाके या ववद्याथीने दि.०९.०१.२०१८ रोिी

सकाळी ९.३० च्या सम
ु ारास वसतीगह
ू
ृ ातील पींख्याला ओढणीने गळफास लावन
आत्महत्या केली आहे हे खरे आहे .

सिर आत्महत्या व्यजक्तश: भावनात्मक

कारणामळ
ु े केल्याचे चौकशीवरुन दिसन
ू आले.

(२) कु.तीशा अग्रवाल, इयत्ता ९वी वगाात शशकणारी ववद्याथी ही शासकीय
आश्रमशाळा, रामपरू येथे प्रवेशशत नव्हती.

(३), (४) व (५) सन २००१-०२ ते २०१५-१६ या शैक्षणणक विाात राज्यातील
शासकीय आश्रमशाळाींतील १०७७ ववद्यार्थयाांचा ववववध कारणाने मत्ृ यू झाल्याची
बाब आढळून आली आहे .

सिर मत्ृ यप
ै ी ९६ ववद्यार्थयाांचा मत्ृ यू सपािींशामळ
ूीं क
ु े

झाला आहे . सवा मत्ृ यच्
ू या घ्नाींची वेळोवेळी चौकशी करण्यात आली असन
ू
कमाचारी िबाबिार असल्यास कारवाई करण्याींत आली आहे .

आश्रमशाळाींतील ववद्यार्थयाांच्या मत्ृ यच्
ू या घ्नाींचा आदिवासी ववकास

ववभागाने स्व्त:हून गाींभीयााने िखल घेऊन ववद्याथी मत्ृ यच
ू ा अ्यास करुन
त्यावर उपाययोिना सच
ु ववण्यासाठी डॉ.सभ
ु ाि साींळुख,े सेवाननवत्ृ त महासींचालक,
आरोग्य सेवा याींच्या अध्यक्षतेखाली ताींबत्रक सशमती गठीत करण्याींत आली होती.

सिर सशमतीच्या अहवालात ववद्यार्थयाांचे मत्ृ यू रोखण्यासाठी अल्पकाशलन व
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दिघाकालीन स्वरुपाच्या शशफारशी सच
ै ी बहुताींशी
ु ववल्या असन
ू त्या शशफारशीींपक
शशफारशीींची अींमलबिावणी करण्याींत आली आहे . त्याअनि
ीं ाने राज्यातील
ु ग
आश्रमशाळाींमधील

ववद्यार्थयाांची

आरोग्य

तपासणी

करण्याींत

येत

आहे .

ववद्यार्थयाांचे हे ल्थ ् काडा ठे वण्यात येत आहे . आश्रमशाळाींमध्ये ANM च्या सेवा

उपलब्ध करुन दिलेल्या आहे त. अचधक्षकाींची पिे भरण्यात आली आहे त.

ववद्यार्थयाांचे आरोग्य ननरोगी राहण्यासाठी पाणी, स्वच्छता, पोिक वातावरण व
मल
ु भत
ू सवु वधा यावर भर िे ण्यात येत आहे .

तसेच WASH या कायाक्रमाच्या

माध्यमातन
आश्रमशाळाींतील ववद्यार्थयाांना आरोग्यिायी सवयीींचे प्रशशक्षण
ू
िे ण्यात येत आहे . तसेच क्रकशोरवयीन ववद्यार्थयाांना िीवन कौशल्य प्रशशक्षण
िे ण्यात येत आहे .

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

लोटे (ता.खेड, जर्.रत्नाधगरी) येथील औदयोधगि िसाहतीतील सी.ई.टी.पी.
विस्त्तारीिरण िामाचा दर्ाच ननिृष्ट्ट असल्याबाबत
(२४)

*

११३४०९

श्री.भास्त्िर र्ाधि (गह
ु ागर) :

सन्माननीय उद्योग मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) लो्े (ता.खेड, जि.रत्नाचगरी) येथे कोट्यवधी रुपये खचा करुन औियोचगक
वसाहतीतील सी.ई.्ी.पी. ववस्तारीकरण कामाचा ििाा अत्यींत ननकृष् असल्याचे
ननिशानास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त ववस्तारीकरणामध्ये बाींधण्यात आलेल्या आणण रासायननक
साींडपाण्याची साठवण करणाऱया ्ाक्याींचे प्लास््र ननखळले असन
ू त्याींना
बाहे रून मल
ु ामा िे ण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सिर ननकृष् ििााच्या कामामध्ये मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार
असल्याचे ननिशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सिर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय

आढळून आले व त्यानि
ीं ाने सींबचीं धताींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा
ु ग
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे ?
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श्री. सभ
ु ाष दे साई : (१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे नाही.

लो्े सीई्ीपी आधुननकीकरणाचे काम सध्या सरु
ु आहे . हायड्रोशलक

्े स््ीींगचे काम सरु
ु असताना ननिशानास आलेल्या त्र्
ु ी िरु
ु स्त करणे ही

सवासामान्य बाब आहे . त्याचप्रमाणे सिर काम प्रगतीपथावर असन
ू वेळोवेळी
ििाा व गण
ु वत्ता तपासण्यात येत.े सिर काम दिनाींक ३१ माचा, २०१८ रोिी
पण
ु त्ा वास होणे अपेक्षक्षत आहे .

(३), (४) व (५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

मोहगाि (जर्.नामशि) येथे ररडीांग न घेताच
िीर् दे यिे आिारण्यात आल्याबाबत
(२५)

*

१०५६४८

श्री.राधािृष्ट्ण विखे-पाटील (मशडी), श्री.विर्य िडेट्टीिार

(ब्रम्हपरू ी), श्री.नसीम खान (चाांहदिली), श्री.अममत विलासराि दे शमख
ु (लातरू
शहर), श्री.त्र्यांबिराि मभसे (लातरू ग्रामीण), प्रा.िषाच गायििाड (धारािी),

श्री.सनु नल िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.अस्त्लम शेख (मालाड
पजश्चम), श्री.हषचिधचन सपिाळ (बल
ु ढाणा), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरु ी),

श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.भारत भालिे (पांढरपरू ), श्रीमती ननमचला गावित
(इगतपरू ी), श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री), अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा), प्रा.विरें द्र

र्गताप (धामणगाि रे ल्िे), श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर), श्री.अममन पटे ल
(मब
ुां ादे िी),

(सांगमनेर) :

श्री.िुणाल

पाटील

(धळ
ु े

ग्रामीण),

श्री.बाळासाहे ब

थोरात

सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मोहगाव (जि.नाशशक) येथे कृिी वीि िे यके िप्ु प् वा नतप्प् येत असल्याची

बाब ्यम
ू न राई् प्रो्े क्शनने प्रत्यक्ष िागेवर िाऊन केलेल्या तपासणीस
आढळून आली असन
ू माहे नोव्हें बर, २०१७ मध्ये ३० शेती पींपावरील मी्रची
पाहणी केली असता १४ वीि मी्र चालू अवस्थेत होते तर १६ वीि मी्र बींि

असल्याचे आढळून आले असन
ू प्रत्यक्षात चालू अवस्थेतील मी्रचे यनु न् व
िे यकावरील यनु न्मध्ये तफावत असल्याची बाब माहे डडसेंबर, २०१८ मध्ये वा
त्या िरम्यान ननिशानास आली, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, याप्रकरणी केलेल्या तपासणीत ३० शेतकऱयाींच्या ररडीींगमध्ये
सम
ु ारे १ लाख १० हिार ८९० इतक्या यनु न्ची तफावत आढळून आल्याने
याप्रकरणी चौकशी करण्याची मागणी तेथील शेतकऱयाींनी केली आहे, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय
आढळून आले व त्यानस
ु ार शेतकऱयाींची शेतीपींपाची वीि िे यके िरु
ु स्त करुन
िे ण्याच्या दृष्ीने शासनाने कोणती

कायावाही केली आहे वा करण्यात येत आहे ,

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

(३) नाशशक पररमींडळाींतगात येणाऱया नाशशक शहर मींडळात उपरोक्त ग्राहकाींच्या
तक्रारीची तपासणी करुन सींबचीं धत ग्राहकाींची वीि िे यके िरु
ु स्त करण्यात आलेली

आहे त व सींबचीं धत मी्र वाचक सींस्थेवर एकूण रु.१५,७५०/- इतका िीं ड
आकारण्यात आला आहे .

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

मांब
ु ईतील खार जर्मखाना भागात राज्य उत्पादन शल्
ु ि
विभागाच्या अधधिार्याांनी दोन िोटी रुपयाांचा बनािट
(२६)

*

विदे शी मद्यसाठा र्प्त िेल्याबाबत

१०७८१०

श्री.प्रिाश फातपेिर (चें बरू ), श्री.ति
ु ाराम िाते (अणुशक्ती

नगर), श्री.सनु नल राऊत (विक्रोळी), श्री.विर्य औटी (पारनेर), डॉ.शमशिाांत
खेडि
े र (मसांदखेड रार्ा), श्री.सनु नल मशांदे (िरळी), अॅड.भीमराि धोंडे (आष्ट्टी),
श्री.सांतोष

माजर्िडा) :

दानिे

करतील काय :-

(भोिरदन),

श्री.प्रताप

सरनाईि

(ओिळा

सन्माननीय राज्य उत्पादन शल्
ु ि मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा

(१) मब
ींु ईतील खार जिमखाना भागात राज्य उत्पािन शल्
ु क ववभागाच्या
अचधकाऱयाींनी दिनाींक १४ िानेवारी, २०१८ रोिी कारवाई करुन सम
ु ारे िोन को्ी
रुपयाींचा बनाव् वविे शी मद्यसाठा िप्त केला व २ आरोपीींना अ्क केली, हे
खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने अचधक चौकशी केली आहे काय,

(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानस
ु ार सींबचीं धताींववरुध्ि
शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) होय, हे खरे आहे . सिर प्रकरणी महाराषर िारुबींिी

कायिा १९४९ अन्वये ववभागीय भरारी पथक कोकण ववभाग, ठाणे याींनी गन्
ु हा
रजिस््र नीं.२३/२०१८ दि.१४/०१/२०१८ नोंिववलेला आहे . गन्
ु ्यात १,५३,७८,६२०/-

इतक्या क्रकीं मतीचा मद्द
ु ेमाल िप्त करण्यात आला आहे . तसेच गन्
ु ्यात
अद्यापयांत ७ आरोपीींना अ्क करण्यात आली आहे .
(२) व (३) सिर प्रकरणाची चौकशी चालू आहे .
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

पालघरमधील आहदिासी र्नतेिररता र्ात पडताळणीसाठी
(२७)

*

िायाचलय सुरु िरण्याबाबत

११५४६३

श्री.अममत घोडा (पालघर) :

सन्माननीय आहदिासी

वििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पालघर जिल््याची ननशमाती होऊन तीन विे पण
ू ा झाली असतानाही
अद्यापपयांत

पालघरमधील आदिवासी

िनतेकररता िात पडताळणीसाठी

कायाालय सरु
ु झालेले नसल्याचे माहे फेब्रव
ु ारी, २०१८ मध्ये वा त्या िरम्यान
ननिशानास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, जिल््यात िातपडताळीचे कायाालय नसल्याने मोखाडा, िव्हार,

ववकमगड, डहाणू, तलासरी, वसई, पालघर, वाडा या आठ तालक्
ु याींतील
आदिवासीींना िात पडताळणीसाठी जिल्हा ठाणे येथे िावे लागत असन
ू
त्याकररता त्याींना अनेक अडचणीींना सामोरे िावे लागत आहे, हे ही खरे आहे
काय,

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

आले, तद्नस
ु ार पालघर जिल््यात तात्काळ िात पडताळणीचे कायाालय
होणेबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. विष्ट्णु सिरा : (१), (२), (३) व (४) आदिवासी ववकास ववभागाच्या
अचधपत्याखाली

अनस
ु चू चत

िमातीच्या

िात

प्रमाणपत्राची

पडताळणी

करण्यासाठी ठाणे, पण
ु ,े नाशशक, औरीं गाबाि, नींिरु बार, नागपरू , अमरावती व
गडचचरोली अश्या दठकाणी एकूण आठ अनस
ु चू चत िमाती प्रमाणपत्र तपासणी
सशमत्या कायारत असन
े ववदहत करण्यात आले आहे .
ू त्याींचे कायाक्षत्र

सद्य:जस्थतीत अनस
ु चू चत िमाती प्रमाणपत्र तपासणी सशमती, ठाणे

याींचे कायाक्षेत्रात मब
ुीं ई शहर, मब
ुीं ई उपनगर, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नाचगरी,
शसींधुिग
ु ा या जिल््याींचा समावेश आहे .

अनस
ु चू चत िमाती प्रमाणपत्र तपासणीचे कामकाि अचधक गतीमान व

पारिशाक होण्याच्या दृष्ीने अनस
ु चू चत िमातीची लोकसींख्या ववचारात घेऊन,

अनस
ु चू चत िमाती प्रमाणपत्र तपासणी सशमत्याींची नवीन कायाालये ननमााण
करण्याची बाब शासनस्तरावर ववचाराधीन आहे .
-----------------

पुणे जर्ल््यातील सामाजर्ि न्याय ि आहदिासी वििास विभागामाफचत
दे ण्यात येणार्या मशष्ट्यित्ृ तीमध्ये झालेला गैरव्यिहार

(२८)

*

१०४८८६

श्री.मभमराि तापिीर (खडििासला) :

सन्माननीय

सामाजर्ि न्याय मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पण
ु े जिल््यातील सामाजिक न्याय व आदिवासी ववकास ववभागामाफात
िे ण्यात येणाऱया शशषयवत्ृ तीमध्ये मोठया प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याचे माहे

िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्या िरम्यान ननिशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर गैरव्यवहाराप्रकरणी स्थापन सशमतीच्या अहवालानस
ु ार

अद्यापपयांत कोणतीही कारवाई करण्यात आली नसन
ू , सिर अहवाल िाहीर
करण्यास सींबचीं धत ववभागाकडून दिरीं गाई केली िात आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, पण
ु े जिल््यातील समािकल्याण ववभागाकडून शशषयवत्ृ त्या

िे ण्यात आल्याचे कागिोपत्री िशाववण्यात येऊन प्रत्यक्षात ववद्यार्थयाांना या
शशषयवत्ृ ती शमळाल्याच नसल्याचे स्पष् झाले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, या शशषयवत्ृ ती गैरव्यवहारामध्ये पण
ु े ववभागातील अचधकाऱयाींसह
महाववद्यालयातील कमाचाऱयाींचाही सहभाग आहे , हे ही खरे आहे काय,
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(५) असल्यास, सिर प्रकरणी शासनाकडून चौकशी करण्यात आली आहे काय,

चौकशीत काय आढळून आले व त्यानि
ीं ाने सिर प्रकरणी शासनाने कोणती
ु ग
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. रार्िुमार बडोले : (१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे नाही.
(३) नाही.
(४)

नाही,

ववशेि

चौकशी

पथकाच्या

अहवालाच्या

अनि
ीं ाने
ु ग

प्राथशमक

ववश्लेिणानस
ु ार अननयशमततेच्या सींिभाात आयक्
ु त, समािकल्याण आयक्
ु तालय,
पण
ु े याींचेमाफात कायावाही सरु
ु आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

िुळगाि बदलापरू (जर्.ठाणे) शहरातील सम
ु ारे १५ हर्ार
विद्यत
ु मीटर सदोष असल्याबाबत

(२९)

*

१०६२९३

श्री.किसन िथोरे (मरु बाड), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली),

श्री.जर्तें द्र आव्हाड (मब्र
ुां ा िळिा), श्री.नरें द्र पिार (िल्याण पजश्चम), श्री.बळीराम
मसरसिार (बाळापरू ) :
काय :-

सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) कुळगाव बिलापरू (जि.ठाणे) शहरातील सम
ु ारे १५ हिार ववद्यत
ु मी्र

सिोि असल्याचे आढळून आल्याचे माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्या िरम्यान
ननिशानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीअींती काय
ननिशानास आले,

(३) असल्यास, तद्नस
ु ार सिोि मी्र वेळेत न बिलणाऱया एिन्सी व
सींबचीं धताींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, तसेच मी्र
तात्काळ बिलन
ू िे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत
आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) व (२) कुळगाव बिलापरू शहरात ६६०३ इतके
मी्र सिोि असल्याचे डडसेंबर, २०१७ मध्ये ननिशानास आले आहे .

(३) कुळगाव बिलापरू शहरात (जि.ठाणे) डडसेंबर, २०१७ पासन
ू आितागायत
६६०३ सिोि मी्सापक
ै ी ६१०२ मी्र बिली करण्यात आलेले आहे त व उवाररत
मी्र बिलण्याची कायावाही प्रगतीपथावर आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

फोटच (मांब
ु ई) येथील बँि ऑफ इांडीया स्त्टाफ िो.ऑ.क्रेडीट सोसायटी मल.
पतसांस्त्थेत झालेला गैरव्यिहार

(३०)

*

११३५३२

श्री.रामचांद्र अिसरे (भांडारा) :

सन्माननीय सहिार मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) फो्ा (मब
ुीं ई) येथील बँक ऑफ इींडीया स््ाफ को.ऑ.क्रेडी् सोसाय्ी शल.
पतसींस्थेचे अध्यक्ष व सचचव याींच्या ववरुध्ि सहकार अचधननयमाचे उल्लींघन
करुन सभासिाने किााची परतफेड केल्यानींतरही सिर किााची रक्कम त्याींच्या

पेन्शन खात्यातन
बेकायिे शीरररत्या कपात करणे, पतसींस्थेच्या बाहे रील
ू

व्यक्तीसोबत ४ को्ी ५३ लक्ष रुपयाींचा बेनामी व्यवहार करणे तसेच याबाबत
ववचारणा केली असता खुलासा न करणे इत्यािी तक्रारी मा.उपननबींधक, सहकारी
सींस्था, मब
ुीं ई याींना दिनाींक ४ िुल,ै २०१७ रोिी करुनही कायावाही झालेली नाही,
हे ही खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत लोकप्रनतननधीींनी चौकशी करण्यासाठी प्रधान सचचव,
सहकार ववभाग याींच्याकडे दिनाींक २४ िुल,ै २०१७ रोिी वा त्यासम
ु ारास ननवेिन
केले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सिर प्रकरणी पतसींस्थेची शासनाने चौकशी केली आहे काय,
चौकशीत काय आढळून आले व त्यानि
ीं ाने पतसींस्थेमध्ये गैरव्यवहार करणाऱया
ु ग
िोिीींववरुद्ध शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. सभ
ु ाष दे शमख
ु : (१) नाही.
(२) होय.

लोकप्रनतननधीींच्या पत्रामध्ये नमि
ीं ाने योग्य ती
ू मद्द
ु याींच्या अनि
ु ग

कायावाही करुन वस्तजु स्थतीिशाक अहवाल सािर करणेबाबत सहकार आयक्
ु ताींना
दिनाींक १८.८.२०१७ रोिीच्या पत्रान्वये कळववण्यात आले आहे .

(३) पतसींस्थेच्या किािाराने केलेल्या तक्रारीच्या अनि
ीं ाने जिल्हा उपननबींधक,
ु ग

सहकारी सींस्था, मब
ुीं ई (१) शहर याींच्या आिे शान्वये पतसींस्थेचे चाचणी
लेखापररक्षण करण्यात आले.

सिर अहवालानस
ु ार तक्रारिार किािाराकडे रु. २.६० लक्ष इतके किा येणे

आहे . सिर किााच्या वसल
ीं ाने किािाराच्या पेन्शन खात्यातन
ू ीच्या अनि
ु ग
ू कपात

करणेबाबत शाखा व्यवस्थापक, बँक ऑफ इींडीया बोरीवली (प.) शाखा याींना
ववनींती करण्यात आली. त्यानस
ु ार िुलै २०१७ ते फेब्रव
ु ारी, २०१८ या

कालावधीमध्ये किािाराच्या खात्यातन
ू रु. ७२,०००/- वसल
ू करण्यात आले
आहे त. सिर वसल
ू ी मान्य नसल्यास त्याबाबत सहकार न्यायालयात िावा
िाखल करणेबाबत उपननबींधक, सहकारी सींस्था, अे ववभाग, मब
ुीं ई याींनी
किािारास दिनाींक ६.११.२०१७ रोिीच्या पत्रान्वये कळववले आहे .

सन २०११-१२ या कालावधीमध्ये मब
ींु ई जिल्हा मध्यवती बँकेने

पतसींस्थेच्या बँकेतील खात्यातन
ू रु. ४.५० को्ी काढले होते. मात्र सिर रक्कम

मब
ुीं ई जि.म.स.बँकेने पतसींस्थेच्या खात्यामध्ये भरणा केलेली आहे . तसेच सन
२०११-१२ या

कालावधीमध्ये

बँक

ऑफ

इींडीयाने

पतसींस्थेच्या

बँकेतील

खात्यामधून रु. २.५० लाख रक्कम काढली होती मात्र बँक ऑफ इींडीयाने िे खील
सिर रक्कम पतसींस्थेच्या खात्यात भरणा केली आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

रार्ापूर (जर्.रत्नाधगरी) तालुक्यातील रोहहत्र
गांर्लेल्या जस्त्थतीत असल्याबाबत

(३१)
पि
ू )च :

*

१०६१२६

श्री.रार्न साळिी (रार्ापरू ), श्रीमती तप्ृ ती सािांत (िाांद्रे

सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) रािापरू (जि.रत्नाचगरी) तालक्
ु यातील तापरू , धाऊलवल्ली आींबेलकरवाडी
स््ॉपिवळ, कोतापरू फा्ा ते धारतळे या मागाावर तसेच मोगरे फा्यानिीक

असलेले रोदहत्र उघडयावस्थेत व गींिलेल्या जस्थतीत असल्याचे माहे िानेवारी,
२०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशानास आले आहे, हे ही

खरे आहे काय,

(२) तसेच रािापरू येथील महाववतरण कायाालयाचे स्थलाींतरण करण्यात येऊ
नये असे आिे श मा.उिाा मींत्री याींनी महाववतरणचे कायाकारी अशभयींता याींना
दिल्यानींतरही त्याींनी
काय,

महाववतरणचे कायाालय स्थलाींतरीत केले, हे ही खरे आहे

(३) असल्यास, महाववतरणचे

कायाालय कोिवली ग्रामपींचायत हद्दीपासन
ू ४

क्रक.मी. पेक्षा िास्त अींतरावर स्थलाींतरीत करण्यात आले असल्याने याचा त्रास
रािापरू येथील व्यावसानयक व घरगत
ु ी वीि ग्राहक याींना होत आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(४) असल्यास, याबाबत सींबचीं धत महाववतरण ववभागाकडे ग्रामस्थाींनी वारीं वार

तक्रारी करुनही कोणतीच कायावाही झालेली नसन
ू शासनाने याबाबत सखोल
चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले,

(५) तद्नस
ीं ी याींनी आिे श दिल्यावर कायावाही न करणाऱयाींववरुद्ध
ु ार मा.उिाामत्र
कारवाई करण्याबाबत व रोदहत्र सींरक्षक्षत करुन िरु
ु स्त

करण्याबाबत शासनाने

कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय
आहे त ?

श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) कोकणातील खाऱया हवामानामळ
ु े पोल तसेच

ववतरण बॉक्सपेट्या गींिण्याचे प्रमाण या भागात िास्त आहे . सिर नमि
ू

पररसर रािापरू उपववभागात येत असन
ू या उपववभागातील गींिलेले बॉक्स
बिलण्याचे काम दिनियाळ उपाध्याय ग्राम ज्योती योिनेअत
ीं गात चालू आहे .
(२) हे खरे नाही.
(३) हे खरे नाही.
सिरची

कायाालये

ही

महामागाालगतच

असल्यामळ
ु े

ग्राहकाींना

येण्या-िाण्यासाठी रस्ता, वाहनाींची चाींगली सोय असल्याने ग्राहकाींच्या दृष्ीने
सोईची आहे त.

(४) व (५) प्रश्न उद््ावत नाही.
-----------------
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बल्लारपुर ि रार्ुरा (जर्.चांद्रपुर) तालुक्यातील सास्त्ती ि गोिरी िोळसा
खाणीतील स्त्फोटाांमुळे घराांचे होत असलेले नुिसान

(३२)

*

११५६१२

अॅड.सांर्य धोटे (रार्ूरा) :

सन्माननीय खननिमच मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) बल्लारपरु व रािुरा (जि.चींद्रपरु ) तालक्
ु यातील वे. को. ली क्षेत्राअींतगात येत
असलेल्या सास्ती व गोवरी कोळसा खान अींतगात खाणीत ननयमापेक्षा िास्त

प्रमाणात िारू गोळ्याचा वापर करून स्फो् घडववण्यात येत असल्याने सास्ती

येथील घराींना स्फो्ाींच्या तीव्रतेमळ
ु े भेगा पडल्याचे दिनाींक ३ फेब्रव
ु ारी, २०१८
रोिी व गोवरी मधील शशवािी हायस्कुल येथील बोरवेल २ फु् िशमनीखाली

गेल्याचे दिनाींक १६ फेब्रव
ु ारी, २०१८ रोिी वा त्या सम
ु ारास ननिशानास आले आहे ,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर प्रकरणी िारु गोळयाच्या वापरामळ
ु े व स्फो्ाच्या तीव्रतेमळ
ु े
गोवरी येथील शशवािी हायस्कुल इमारतीला व अनेक घराींना तडे गेले असन
ू

त्याच घ्नेची पन
ु रावत्ृ ती घडुन वेकोलीत होणाऱया शक्तीशाली ब्लाजस््ीं गने शाळा
प्रशासन, गावकरी व ववद्याथााच्या जिवाला धोका ननमााण झालेला आहे, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त िोन्ही प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळुन आले व त्यानि
ीं ाने रािुरा तालक्
ु ग
ु यातील
गावाींना व नक
ु सानग्रस्ताींना भरपाई िे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली
वा करण्यात येत आहे,

(५) असल्यास, वारीं वार अशा प्रकारच्या घ्ना घडत असल्याने याबाबत शासनाने
कोणता धोरणात्मक ननणाय घेतला वा घेण्यात येणार आहे,
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सभ
ु ाष दे साई : (१) व (२) हे खरे नाही.

सास्ती (OC) माईन्समध्ये खाणकाम सास्ती गावाींच्या ववरुध्ि दिशेने

सरु
ु असन
ू सास्ती (OC) गावापासन
ू १.२५ ते २.१० क्रक.मी. िरू आहे .

तसेच

शशवािीनगर हायस्कूल, गोवारी गावामध्ये असन
ू ब्लास््ीींग क्षेत्रापासन
ू १.६
क्रक.मी. िरू आहे . Directorate General of Mines Safety Ministry of
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Labour, Government of India (DGMS) ने दिलेल्या अनम
ु ती (५०० मी.)

पेक्षा िास्त अींतर असल्याचे मे.वेस््ना कोल क्रफल्ड शल. बल्लारपरू क्षेत्र याींनी
कळववले आहे . DGMS याींनी ननिे शशत केलेल्या ननयम व अ्ीनस
ु ार व
ब्लास््ीींग कींरोलर प्रणालीच्या सहाय्याने केले िातात, त्यामळ
ु े ननमााण होणारे

कींपन हे मयाादित परवानगीच्या आत असते व त्यामळ
ु े कुठलेही नक
ु सान होत
नाही.

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
(६) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

िणी (जर्.यितमाळ) येथील मुगोंली ि िोगाांि खाणीांमुळे होणारे प्रदष
ु ण
(३३)

*

११५८१४

श्री.सांजर्िरे ड्डी

बोदिुरिार

(िणी) :

सन्माननीय

खननिमच मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) वणी (जि.यवतमाळ) येथील उत्तर क्षेत्रात केंद्र शासनाच्या अचधनस्त कोल
इींडडया अींतगात १४ कोळसा खाणी असन
ू मग
ुीं ोली व कोलगाींव खाणीमध्ये
उत्खननींतर ननघालेली

माती पररसरातील शेतालगत ्ाकल्याने सम
ु ारे ६००

हे क््र शेतिशमनीवर िषु पररणाम झाल्याने शेतकऱयाींना शेती करता येत
नसल्याचे माहे सप््ें बर, २०१७ मध्ये वा त्या िरम्यान ननिशानास आले आहे, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर बाबीमळ
ु े मग
ुीं ोली व कोलगाींव खान क्षेत्रामध्ये वायु प्रिि
ु ण,
धुशलकण प्रिि
ु ण व िलप्रिि
ु णाने मानवी आरोग्याला धोका ननमााण झाला आहे,
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सिर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या
अनि
ीं ाने मातीचे दढगारे ह्ववण्याबाबत तसेच पररसरातील प्रिि
ु ग
ु णावर ननयींत्रण
ठे वण्यासाठी शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. सभ
ु ाष दे साई : (१) व (२) हे खरे नाही.

उत्खननानींतर ननघालेली माती खाण सरु क्षा महासींचालनालयाच्या

ननयमानस
ु ार खाण क्षेत्रातच साठववली िाते. प्रनतमाह पयाावरण ववियक
पररक्षणानस
ु ार वायू व िलप्रिि
ू णाची पातळी अनज्ञ
ु ेय मयाादित आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

हहांगणा (जर्.नागपरू ) तालक्
ु यातील धगट्टीच्या खाणीतील धरु ामळ
ु े
नागररिाांचे आरोग्य धोक्यात आल्याबाबत

(३४)

*

१०८७३२

श्री.सध
ु ािर दे शमख
ु (नागपरू पजश्चम) :

सन्माननीय

महसल
ू मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) दहींगणा (जि.नागपरू ) तालक्
ु यातील सावींगी (िे वळी), पाींिरी, िन
ु ेवाणी,
उखळी-खैरी शशवारातील चगट्टीच्या खाणीमधुन ननघणाऱया धुरामळ
ु े कापस
ू , तरू ,

ज्वारी, गहू, हरभरा, सींत्रा मोसींबी या वपकाींचे मोठ्या प्रमाणात नक
ु सान होत
असन
ु नागरीकाींचे आरोग्य धोक्यात आल्याबाबतची बाब माहे डडसेंबर, २०१७
मध्ये वा त्या िरम्यान ननिशानास आली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या खाणीतन
ु ननघणाऱया धुरामळ
ु े त्या भागातील सींत्रा व
मोसींबीच्या बहुताींश झाडाींची पाने ही काळवींडलेली असन
ु ती रोगाींना बळी पडत
असल्यामळ
ु े त्याची प्रकाि सींश्लेिण प्रक्रक्रयािे खील मींिावलेली आहे, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, या भागातील सावींगी (िे वळी) सह अन्य काही ग्रामपींचायतीींनी या

खाणीसींिभाात एक ठराव पारीत केला असन
ु तो कायावाहीसाठी वररषठ अचधकारी
व शासनाकडे पाठववलेला आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, या खाणी बाहे रच्या व्यक्तीींची असल्याने ते खाणीतन
ु िगड
काढण्यासाठी शासनाच्या ननयमाची पायमल्ली करून त्या दठकाणी अचधक

तीव्रतेचे स्फो् करीत असल्यामळ
ु े पयाावरणाचे व परीसरातील नागरीकाींच्या
घराचे मोठ्या प्रमाणात नक
ु सान होत आहे, हे ही खरे आहे काय,
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(५) असल्यास, सिर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय
आढळून आले व त्यानि
ीं ाने सिर खाणीतन
ु ग
ु ननयमबाहय चगट्टी काढुन पयाावरण,

शेती व घराींचे नक
ु सान करणाऱया सींबचीं धताींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे ,

(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) ग्रामपींचायत सावींगी (िे वळी) याींनी त्याींच्या

दि.२७/११/२०१७ च्या पत्रान्वये गावाशेिारील खिानीींमध्ये िगड उत्खननासाठी
स्फो् घडवन
ू आणल्याने गावातील घराींना हािरे बसत असन
ू खाणीतन
ू ननमााण

होणाऱया धुळीमळ
ु े सींत्रा व इतर वपके प्रभावीत होत असन
ू शेतकऱयाींचे नक
ु सान
होत

असल्याने

क्रशर

मालकाींनी

उपाययोिना

तहसीलिार, दहींगणा याींचेकडे केली आहे .

कराव्यात

अशी

मागणी

(२) सिर भागाच्या क्षेत्रीय पहाणीत वपकाींवर धूळ बसलेली दिसन
ू येत.े परीं तु ती

रोगाींना बळी पडत असल्यामळ
ु े त्याची प्रकाश सींश्लेिण प्रक्रक्रया मींिावलेली
असल्याचे ननिशानास आले नाही.

(३), (४) व (५) सरु
ु असलेल्या क्रशरबाबत क्रशरमालकाींनी प्रिि
ु ण प्रनतबींधक

उपाययोिना करणेबाबत मौिे सावींगी (िे ) ग्रामपींचायतीने दि.२/१०/२०१७ रोिी
ठराव पाररत करुन दि.२७/११/२०१७ च्या पत्रान्वये तहसीलिार, दहींगणा याींचे
कायाालयाकडे सींिभा केला आहे .

सिर ठरावाच्या अनि
ीं ाने केलेल्या चौकशीत खाण पररसर ते सावींगी या
ु ग

गावािरम्यान अींिािे दिड ते िोन क्रकलोमी्र इतके अींतर असन
ू खाणीींमध्ये

करण्यात येणाऱया स्फो्ाींमळ
ु े गावातील घराींना हािरे बसल्याचे क्रकींवा घराींचे
नक
ु सान झाल्याचे ननिशानास आले नाही.
(६) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

चाांदरु रे ल्िे, धामणगाि रे ल्िे ि नाांदगाि खांडश्े िर (जर्.अमरािती)

(३५)

*

तालक्
ु यातील अनाच्छाहदत रोहहत्राांमळ
ु े अधधिारी/िमचचारी
ि शेतिर्याांच्या जर्विताला धोिा असल्याबाबत
१०६५७७

प्रा.विरें द्र र्गताप (धामणगाि रे ल्िे) :

ऊर्ाच मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय
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(१) अमरावती जिल््यातील चाींिरु रे ल्वे, धामणगाव रे ल्वे, नाींिगाव खींडश्े वर या
तालक्
ु याींतील रोदहत्र अनाच्छादित अवस्थेत असल्याने वीि ववतरण कींपनीच्या

अचधकारी/कमाचारी व शेतकऱयाींच्या जिववताला धोका ननमााण झाल्याचे दिनाींक ७
िानेवारी, २०१८ रोिी वा त्या सम
ु ारास ननिशानास आले आहे, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, रामगाव (ता.धामणगाव रे ल्वे) येथील एका शेतकऱयाचा

अनाच्छादित रोदहत्राला स्पशा झाल्याने त्याचा मत्ृ यु झाल्याचे दिनाींक १३
नोव्हें बर, २०१७ रोिी वा त्या सम
ु ारास ननिशानास आले आहे, हे ही खरे आहे
काय,
(३)

तसेच

नाींिगाव

खींडश्े वर

येथील

बसस्थानक

पररसरातील

अमरावती-यवतमाळ या राज्य महामागााच्या मध्यभागी वप्रयिशानी मल
ु ीींच्या

शासकीय वसतीगह
ु ते रामराव भोयर ववद्यालयापयांत महाववतरणचे
ृ ापासन
क्रकमान १० पथदिवे असन
ु

खाींबाींना धडकून वाहनाींचे अपघात होत असन
ू सिर

पथदिवे वाहतक
ु ीला अडथळा होत असल्याचे ननिशानास आले आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(४) असल्यास, याबाबत शासनाने पाहणी केली आहे काय, त्यात काय

ननिशानास आले, त्यानस
ु ार उघडे रोदहत्र सींरक्षक्षत करण्याबाबत, मत
ृ शेतक-याच्या

कु्ूींबाला नक
ु सान भरपाई िे ण्याबाबत व वाकलेले ववद्यत
ु खाींब िरु
ु स्त करुन
अडथळा ठरत असलेले खाींब ह्ववण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) दिनाींक ०७.०१.२०१८ रोिी स्थाननक वत्ृ तपत्रामध्ये
सिर वत्ृ त प्रकाशशत झाले होते.

(२) सिरचा अपघात शेतातील ववहीरीवरील इलेक्रीक पींप सरु
ु करताना स््ा्ा रचा
शॉक लागन
ू घडला आहे .

(३) दिनाींक ०७.०१.२०१८ रोिी स्थाननक वत्ृ तपत्रामध्ये याबाबतचे वत्ृ त प्रकाशशत

झाले होते. ही लघि
ु ाब वादहनी िवळपास ४० विाापव
ू ी उभारण्यात आलेली असन
ू
त्यावेळी सिर वादहनीची उभारणी रोडपासन
ू सरु क्षक्षत अींतरावर केलेली होती.

नींतरच्या काळात रोड रुीं िीकरणाचे काम झाल्यामळ
ु े सिर वादहनी रोडच्या िवळ
आलेली आहे . सद्यजस्थतीत या पररसरातील १३ खाींबापैकी ९ खाींब रोडचे बािूला
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असन
ू ४ खाींब रोडलगत असन
ू यापैकी १ खाींब खालन
ू थोडासा वक्राकार झालेला

आहे . सिर दठकाणी या खाींबामळ
ु े वाहतक
ु ीला अडथळा झाल्याबाबत क्रकीं वा
अपघात झाल्याबाबत कुठलीही तक्रार महाववतरणच्या कायाालयास प्राप्त झालेली
नाही.

(४) चाींिरू रे ल्वे उपववभागाअींतगात एकूण ३२ ववतरण पे्ीींची िरु
ु स्ती, धामणगाव
रे ल्वे उपववभागाींतगात एकूण २५ ववतरण पे्ीची िरु
ु स्ती तसेच नाींिगाव खींडश्े वर

उपववभागाींतगात एकूण ४२ ववतरण पे्ीची िरु
ु स्ती करण्यात आली असन
ू
आवश्यकतेनस
ु ार ववतरण पे्ीींची िरु
ु स्तीची कामे महाववतरण कींपनीमाफात
करण्यात येत आहे त.

सिर अपघात शेतातील ववहीरीवरील इलेक्रीक पींप सरु
ु करताना

स््ा्ा रचा शॉक लागन
ू घडला असल्याने मत
ु सान
ृ शेतकऱयाींच्या कु्ुींबाला नक
भरपाई िे ण्याचा प्रश्न उद््ावत नाही.
त्या

सिर पोल हे सावािननक बाींधकाम ववभागाच्या हद्दीत येत असल्यामळ
ु े

ववभागाकडून

सिर

पोल

स्थलाींतरीत

करण्याचा

प्रस्ताव

आल्यास

ननयमानस
ु ार सिर पोल स्थलाींतरीत करण्याची कायावाही करण्यात येईल.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

सुिणच महोत्सिी मशष्ट्यित्ृ ती योर्नेंतगचत आहदिासी विद्यार्थयाांच्या
खात्यात मशष्ट्यित्ृ तीची रक्िम र्मा िरण्याबाबत

(३६)

*

११३५१६

श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर), श्री.विर्य िडेट्टीिार

(ब्रम्हपरू ी), श्री.अममन पटे ल (मब
ुां ादे िी) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय आहदिासी वििास मांत्री

(१) आदिवासी ववद्यार्थयाांसाठी सव
ीं त
ा त्याींच्या
ु णा महोत्सव शशषयवत्ृ ती योिनेतग

खात्यात शशषयवत्ृ ती िमा करण्याचा ननणाय शासनाने घेतला असताना सन

२०१५-१६ व सन २०१६-१७ या शैक्षणणक विाासाठी धमााबाि (जि.नाींिेड) येथील

१२ शाळे तील ववद्यार्थयाांना अद्याप शशषयवत्ृ ती शमळाली नसल्याची बाब
ननिशानास आली आहे, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, या १२ शाळे तील ववद्यार्थयाांना शशषयवत्ृ ती िे ण्याबाबतचा प्रस्ताव

आदिवासी ववकास प्रकल्प कायाालयाकडे पाठवले असतानाही सिरील प्रकरणात
अद्यापही शशषयवत्ृ ती मींिूर झाली नसल्याची बाब ननिशाानास आली आहे, हे
ही

खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय
ननिशानास आले, त्यानस
ु ार शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत
आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विष्ट्णु सिरा : (१) धमााबाि तालक्
ु यातील १२ शाळाींमधील ५५ ववद्यार्थयाांचे

बँक खाते क्रमाींक चुकीचे असल्याने त्याींना सन २०१५-१६ या विााची सव
ु णा
महोत्सवी शशषयवत्ृ ती अिा करण्यास ववलींब झाला आहे .
(२) व (३) सन २०१५-१६ या शैक्षणणक विाातील

ववद्यार्थयाांचे चक
ु ीचे बँक खाते

क्रमाींक सध
ु ारीत करून त्याप्रमाणे पात्र लाभार्थयाांना शशषयवत्ृ ती अिा करण्याची
कायावाही सरू
ु आहे .

त्याचप्रमाणे सन २०१६-१७ या विाामधील प्राप्त अिाांची छाननी

करण्यात आलेली असन
त्यानि
ीं ाने पात्र लाभार्थयाांना सव
ू
ु ग
ु णा महोत्सवी

योिनेतगात लाभ िे ण्याची कायावाही जिल्हा पररिि, नाींिेड याींच्या स्तरावरून
सरू
ु आहे .

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

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

(३७)

*

११५२५३

श्री.सनु नल मशांदे (िरळी), श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन),

अॅड.भीमराि धोंडे (आष्ट्टी) :

सन्माननीय सहिार मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

(१)

औद्योचगक

खल
ु ासा करतील काय :मब
ुीं ईतील

धोबी

कल्याण

ववकास को-ऑप.

सोसाय्ी,

म्यनु नशसपल महालक्ष्मी धोबीघा्, डॉ. ई. मोिेस रोड, िेकब सकाल या सींस्थेच्या

अध्यक्ष व पिाचधकारी याींनी सींस्थेच्या ननधीत गैरव्यवहार करणे, सींस्थेच्या
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ननवडणक
ु ीबाबत महाराषर सहकारी सींस्था अचधननयम १९६० चे कलम ७३ कब
मधील तरति
ु ीींचे व महाराषर सहकारी सींस्था ननयम २०१४ मधील तरति
ु ीींचे
उल्लींघन करणे, तसेच लेखापरीक्षणामध्येही अचधननयम १९६० चे कलम ८१ चे
उल्लींघन करून गैरव्यवहार केल्याची बाब माहे फेब्रव
ु ारी, २०१८ मध्ये वा त्या
िरम्यान ननिशानास आली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या सोसाय्ीमध्ये ६६४ सभासि िाखववण्यात आले असन
ू
त्यातील ४०० सभासि हे अनचधकृत असन
ू सींस्थेच्या प्रशासकाने मनपामध्ये
शशलाधारक म्हणून नाव नसलेल्या, मयत असलेल्या व्यक्तीींना, तसेच नावे

हस्ताींतरण / बिल न झालेल्या व्यक्तीींना पात्र ठरवन
ू सोसाय्ीमध्ये समाववष्
करून घेतले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सिर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,

असल्यास,

चौकशीत काय आढळून आले व त्यानि
ीं ाने गैरव्यवहार करणाऱया अध्यक्ष,
ु ग

पिाचधकारी आणण प्रशासक याींच्यावर शासनाने कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सभ
ु ाष दे शमख
ु : (१) व (२) नाही.

तथावप, सींस्थेच्या अध्यक्ष, पिाचधकारी व प्रशासक याींनी सींस्थेच्या

ननधीचा गैरव्यवहार केल्याबाबत व अनचधकृत व्यक्तीींना सभासित्व दिल्याची

तक्रार प्राप्त झाली असन
ीं ाने सींस्थेची चौकशी करण्यात
ु सिर तक्रारीच्या अनि
ु ग
येत आहे .

(३) सिर तक्रारीच्या अनि
ीं ाने महाराषर सहकारी सींस्था अचधननयम १९६० चे
ु ग

कलम ८९अ अन्वये तपासणीचे आिे श िे ण्यात आले असन
ु तपासणीनींतर
गण
ु वत्तेनस
ु ार पढ
ु ील कायावाही करण्यात येईल.
(४) लागु नाही.

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

आहदिासी प्रिल्प िायाचलय, पाांढरििडा ि पुसद (जर्.यितमाळ) या
(३८)

*

विभागाचा वििास ननधी अखधचचत असल्याबाबत

११५७३०

डॉ.अशोि उईिे (राळे गाि) :

वििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय आहदिासी
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(१) आदिवासी प्रकल्प कायाालय, पाींढरकवडा व पस
ु ि (जि.यवतमाळ) याींनी

आदिवासीींच्या ववकासाकरीता सन २०१७ व सन २०१८ या विाात मींिूर असलेल्या
रु.१६८ को्ी ६६ लाख ९८ हिार ननधीपैकी

केवळ १९ को्ी ९३ लाख रुपये

प्रशासनाने खचा केल्याचे माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्या िरम्यान ननिशानास
आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, आदिवासी ववकासाच्या योिनाींसाठीचा ननयत ननधी ववदहत
कालावधीत खचा न केल्याने त्या अपण
ु ा रादहल्या असन
ू आदिवासी समािाच्या
ववकास योिनाींवर त्यामळ
ु े पररणाम झाला आहे, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, शासनाने याप्रकरणी चौकशी केली आहे काय, त्यानस
ु ार उक्त
ननधी ववदहत कालावधीत

खचा न करणा-या सींबचधत ववभागाचे अचधकारी व

कमाचारी याींचेवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. विष्ट्णु सिरा : (१) आदिवासी घ्क कायाक्रमाींतगात जिल्हा वाविाक योिना
सन २०१७-१८ कररता यवतमाळ जिल््यास ववतरीत रु. १६८ को्ी ६६ लाख ९८

हिार तरति
ू ीपैकी माहे डडसेंबर, २०१७ अखेर रु. ३३ को्ी ३९ लाख ननधी खचा
करण्यात आला आहे . तसेच माहे फेब्रव
ु ारी, २०१८ अखेर रु. ७३ को्ी ११
लक्ष

इतका ननधी खचा करण्यात आला असन
ू माहे माचा, २०१८ अखेर पयांत

१०० ्क्के ननधी खचा करण्याबाबत जिल्हा प्रशासनामाफात ननयोिन करण्यात
आले आहे .

(२), (३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

िोिण विभागाच्या विभागीय अधधिारी याांनी भूखांडाचे ननयमबा्य
िाटप िरून गैरव्यिहार िेल्याबाबत

(३९)

*

१०५३९४

श्री.सनु नल प्रभू (हदांडोशी), श्री.अजर्त पिार (बारामती),

श्री.हदलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.जर्तें द्र आव्हाड (मब्र
ांु ा िळिा), श्री.र्यांत
पाटील (इस्त्लामपरू ), श्री.प्रिाश फातपेिर (चें बरू ), डॉ.सांर्य रायमल
ु िर (मेहिर),

श्री.सदा सरिणिर (माहहम), श्री.सनु नल राऊत (विक्रोळी), डॉ.बालार्ी किणीिर
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(अांबरनाथ), श्री.प्रताप सरनाईि (ओिळा माजर्िडा), श्री.सरु े श धानोरिर
(िरोरा), श्री.सनु नल मशांदे (िरळी), अॅड.भीमराि धोंडे (आष्ट्टी), श्री.सांतोष दानिे

(भोिरदन), श्री.राधािृष्ट्ण विखे-पाटील (मशडी), श्री.विर्य िडेट्टीिार (ब्रम्हपरू ी),
श्री.नसीम खान (चाांहदिली), श्री.त्र्यांबिराि मभसे (लातरू ग्रामीण), प्रा.िषाच

गायििाड (धारािी), श्री.सनु नल िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे (आिी),
श्री.अस्त्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.हषचिधचन सपिाळ (बल
ु ढाणा), डॉ.सांतोष
टारफे (िळमनरु ी), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.भारत भालिे (पांढरपरू ),

श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरे गाि), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापरू ), श्री.िैभि वपचड
(अिोले), श्री.राणार्गर्ीतमसांह पाटील (उस्त्मानाबाद), श्रीमती हदवपिा चव्हाण
(बागलाण),

श्री.राहुल र्गताप
श्री.र्यप्रिाश मद
ुां डा (बसमत) :
खुलासा करतील काय :-

(श्रीगोंदा),

श्री.दत्तात्रय

भरणे

(इांदापरू ),

सन्माननीय उद्योग मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

(१) राज्य शासनाच्या उद्योग ववभागाअींतगात असलेल्या महाराषर औद्योचगक

ववकास महामींडळातील कोकण ववभागाच्या ववभागीय अचधकारी याींनी रत्नाचगरी
व शसींधि
ु ग
ु ा जिल््यातील १७८ भख
ू ींडाचे ननयमबा्य वा्प केल्याची मादहती
दिनाींक ५ िानेवारी, २०१८ रोिी वा त्या सम
ु ारास ननिशानास आली आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, सिर प्रकरणी कायारत असणाऱया एमआयडीसीच्या उच्चस्तरीत

सशमती समोर प्रथम अिा करणाऱया अिािाराचा प्रस्ताव अग्रक्रमाने सशमतीपढ
ु े

ठे वन
ू त्यास मींिूरी िे ण्याचे बींधनकारक असताींना, कोकण ववभागीय अचधकारी
याींनी परस्पर भख
ू ींड ववतरणास मींिूरी िे ण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, सिर बेकायिा भख
ू ींड वा्प प्रकरणाची शासनाने उच्चस्तरावरुन
सखोल चौकशी केली आहे काय,

(४) असल्यास, चौकशीचे ननषकिा काय आहे त, त्यानुसार सिर बेकायिा व
ननयमबाहयररत्या ववतरीत केलेल्या भख
ू ींडाचे ववतरण तात्काळ रद्द करुन सबींचधत

िोिी अचधकारी व भख
ू ींडधारक याींचेववरुध्ि शासनाने कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. सभ
ु ाष दे साई : (१) व (२) हे अींशत: खरे आहे .
(३) होय.

(४) सिर प्रकरणी महामींडळ स्तरावर चौकशी करण्यात आलेली आहे . सिर

चौकशीमध्ये भख
ू ींड वा्पामध्ये अननयशमतता झाल्याचे ननिशानास आले.
सबींचधत प्रािे शशक अचधकारी याींची ववभागीय चौकशी करणेकरीता महसल
ु
ववभागास पत्र दिनाींक ०३/०८/२०१७ अन्वये कळववले आहे . तसेच सिर
भख
ू ींड

वा्प करतेवेळी प्रािे शशक अचधकारी याींनी ररक्त भख
ू ींडाची उपलब्धता,

िेषठता सच
ू ी, महामींडळाने परत घेतलेल्या भख
ू ींडाचे वा्प करण्याचे धोरण

डावलन
ू िे कारपत्र व वा्पपत्र तसेच भख
ू ींडाचा ताबा िे णे, प्राथशमक करारनामा
करणे याबाबत अननयशमतता दिसन
ू आल्यामळ
ु े महामींडळाने सवा िे कारपत्र वा्प
व करारनामे रद्द

करण्याचा ननणाय घेऊन १७८ प्रकरणापैकी १६० प्रकरणात

भख
ू ींडाचे वा्प रद्द करण्याबाबतच्या नो्ीसा बिावण्यात आल्या आहे त.

त्यानि
ीं ाने अिािार / भख
ु ग
ू ींडधारक व औद्योचगक सींघ्नेच्या प्रनतननधीींनी
िे कारपत्र/वा्पपत्र रद्द करु नये याकररता दिलेल्या ननवेिनाच्या अनि
ीं ाने
ु ग
महामींडळा माफात कायावाही सरु
ु आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

अांबूर्ा मसमें ट िांपनीने उपरिाही (जर्.चांद्रपूर) येथे सांपाहदत िेलेल्या
र्ममनीचा मोबदला प्रिल्पग्रस्त्ताांना न हदल्याबाबत

(४०)

*

१०९०१४

श्री.राधािृष्ट्ण विखे-पाटील (मशडी) :

सन्माननीय महसल
ू

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अींबि
ू ा शसमें् कींपनीने उपरवाही (जि.चींद्रपरू ) येथे कींपनी उभारण्यासाठी
कोपर येथील १२०० हेक््र िमीन सींपादित केली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, रु.३६ को्ी या अल्प क्रकीं मतीत सींपादित केलेली सिर िमीन
कींपनीने ६ हिार को्ी रुपयाींना ववकून अचधक लाभ शमळववल्याची बाब माहे
िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्या िरम्यान ननिशानास आली आहे , हे ही खरे आहे
काय,

46
(३) असल्यास, यासींिभाात तेथील प्रकल्पग्रस्ताींनी दिनाींक २० िानेवारी, २०१८

पासन
ू जिल्हाचधकारी, चींद्रपरू याींच्या कायाालयासमोर बेमि
ु त उपोिण आींिोलन
सरु
ु केले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, िशमन सींपािन करताना प्रकल्पग्रस्ताींना शेतिशमनीच्या
मोबिल्यात हक्काची व स्थायी नोकरीची हमी िे ऊन त्याची अींमलबिावणी

करण्यात आली नसल्याची तसेच मािी सैननकाच्या मल
ु ाींनाही नोकरी न

दिल्याची तक्रार मा.मख्
ु यमींत्री, मा.उद्योग मींत्री तसेच पालकमींत्री याींचेकडे
वारीं वार करुनही त्याची िखल घेण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, सिर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय
आढळून आले व त्यानि
ीं ाने प्रकल्पग्रस्ताींच्या उक्त मागण्याींबाबत शासनाने
ु ग

कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय
आहे त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) अींबि
ीं ािन कायिा १८९४ अन्वये िमीन सींपादित
ु ा शसमें ् कींपनी करीता भस
ू प
करण्यात आली असन
ू तत्काशलन बािारभावानस
ु ार मोबिला ननजश्चत करून

अींनतम आवाडा प्रमाणे बहुताींशी खातेिाराींना मोबिला वा्प करण्यात आलेला
आहे . परीं तू काही प्रकरणात आक्षेप असल्याने व मा.दिवाणी न्यायालयात प्रकरण
असल्याने सींबचीं धत खातेिाराींना मोबिला वा्प करण्यात आलेला नाही व त्याींची

रक्कम मा.न्यायालयात िमा करण्यात आलेली आहे . सींपादित केलेली सिर
िमीन कींपनीने ६ हिार को्ी रूपयाींना ववकून मोठ्या प्रमाणात नफा
शमळववल्याची बाब जिल्हाचधकारी, चींद्रपरू याींच्या कायाालयाच्या ननिशानास
आलेली नाही.

(३) होय, खरे आहे .

(४) व (५) प्रकल्पग्रस्ताींच्या तक्रारीच्या अनि
ीं ाने जिल्हाचधकारी, चींद्रपरू याींनी
ु ग

उपजिल्हाचधकारी (पन
ु वासन) याींची “चौकशी अचधकारी” म्हणन
ु ननयक्
ु ती केली

असन
ू , त्याींना ४५ दिवसात कायावाही पण
ु ा करुन अहवाल सािर करण्याबाबत
आिे शशत केले आहे . चौकशी बाबतची कायावाही सरु
ु आहे .
-----------------
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एिाजत्मि आहदिासी वििास प्रिल्प, डहाणू माफचत (जर्.पालघर)
मशक्षणासाठी पाचगणीत पाठविलेल्या विद्याथीनीचा झालेला मत्ृ यू
(४१)

*

११५८०८

श्री.अममत घोडा (पालघर) :

वििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

आदिवासी

ववकास

प्रकल्प

कायाालय,

डहाणू

सन्माननीय आहदिासी
माफात

(जि.पालघर)

शशक्षणासाठी पाचगणीतील ब्लशु मींग डे स्कूल अण्
ॅ ड कॉलेिमध्ये पाठववलेल्या
इयत्ता सातवीत शशकणाऱया श्रध्िा सभ
ु ाि गवळी या ववद्याथीनीचा राहत्या घरी

आिारपणाने मत्ृ यू झाल्याची घ्ना दिनाींक ३१ िानेवारी, २०१८ रोिी वा त्या
सम
ु ारास घडली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर घ्ना ही प्रशासनाच्या बेिबाबिारपणामळ
ु े झाली असल्याने

िोिी अचधकाऱयाींची चौकशी करुन कारवाई करावी अन्यथा आमरण उपोिण
करण्याचा इशारा आदिवासी अजस्मता पालघर या सींघ्नेने दिला आहे , हे ही खरे
आहे काय,

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

आले, तद्नस
ु ार या प्रकरणातील िोिीींववरुध्ि शासनाने कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे ,

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

(२) तथावप, अशा प्रकारचे ननवेिन शासनास प्राप्त झालेले नाही.

(३) प्रस्तत
ु प्रकरणी प्रकल्प कायाालय, डहाणू तसेच घोडेगाव येथील सहायक
प्रकल्प अचधकारी (शशक्षण) याींच्यामाफात चौकशी करण्यात आलेली आहे .

अनस
ु चू चत िमातीच्या ववद्यार्थयाांना इींग्रिी माध्यमाच्या नामाींक्रकेत

ननवासी शाळाींमध्ये शशक्षण िे णे या योिनेंतगात श्रद्धा गवळी ही ववद्याथीनी
ब्लशु मींगडेल इींजग्लश मेडीयम स्कूल, पाचगणी येथे इयत्ता ७ वीमध्ये शशक्षण घेत
होती. सिर ववद्याथीनीस दि.१९.०१.२०१८ रोिी सकाळी लघवीचा त्रास होत
असल्याने शाळे च्या मख्
ु याध्यापकाींनी नतला खािगी िवाखान्यात नेल.े तेथे सिर

ववद्याथीनीवर उपचार करण्यात आले तसेच नतचे रक्ताचे व लघवीचे नमन
ु े
तपासण्यात आले. सिर बाब सींबचीं धत मख्
ु याध्यापकाींनी प्रकल्प अचधकारी, डहाणू
याींना पत्रान्वये तसेच ववद्याथीनीच्या पालकाींना िरू ध्वनीवरून कळववली.
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तद्नींतर दि.२१.०१.२०१८ रोिी कु.श्रद्धाचे डोळे वपवळे दिसू लागल्याचे

मख्
ु याध्यापकाींच्या ननिशानास येताच ते नतला घेऊन वाई येथे िवाखान्यात घेऊन
िात असताना त्याींना वा्े त ववद्याथीनीचे पालक भे्ले. मख्
ु याध्यापक नतच्या

पालकाींसोबत िवाखान्यात गेल्यावर तेथील डॉक््राींनी कु.श्रद्धाला ॲडमी्

करण्यास साींचगतले तथावप, नतच्या पालकाींनी श्रद्धाला ॲडमी् करण्यास नकार

िे ऊन डॉक््राींच्या सल्ल्याववरूध्ि स्वत:च्या िबाबिारीवर नतला दि.२१.०१.२०१८
रोिी घरी घेऊन गेल.े

त्यानींतर दि.२६.०१.२०१८ रोिी पालकाींनी नतला डहाणू येथील खािगी

रूग्णालयात िाखल केले. सिर ववद्याथीनीस कावीळ झाल्याचे ननिशानास आले
होते. नतचा उपचाराचा खचा शाळे माफात अिा करण्यात येईल, असे सींबचीं धत

शाळे ने प्रकल्प कायाालय, डहाणू याींना कळववले होते. दि.२९.०१.२०१८ व
दि.३०.०१.२०१८ रोिी नतच्या पालकाींकडे चौकशी केली असता, श्रद्धाची प्रकृती
बरी असल्याचे त्याींनी साींचगतले.

त्यानींतर डहाणू येथील रूग्णालयातन
ू ही नतच्या पालकाींनी िोन दिवस

घरगत
ु ी उपचार करतो या कारणास्तव डॉक््राींच्या सल्ल्याववरूध्ि स्वत:च्या
िबाबिारीवर नतला दि.३०.०१.२०१८ रोिी घरी नेल.े

तथावप, दि.३१.०१.२०१८ रोिी सिर ववद्याथीनीचा मत्ृ यू झाल्याबाबत

ववद्याथीनीच्या पालकाींनी सींबचीं धत शाळे च्या मख्
ु याध्यापकाींना कळववले.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

पण
ु े येथील डॉ.बाबासाहे ब आांबेडिर सांशोधन ि प्रमशक्षण िेंद्र (बाटी) या
सांस्त्थेत लॅ पटॉपच्या खरे दीमध्ये झालेल्या गैरव्यिहाराबाबत

(४२)

*

१०४९२७

श्री.मभमराि तापिीर (खडििासला) :

सन्माननीय

सामाजर्ि न्याय मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) पण
ु े येथील डॉ.बाबासाहे ब आींबेडकर सींशोधन व प्रशशक्षण केंद्र (बा्ी) या

सींस्थेत एकशे तीन लॅ प्ॉपच्या खरे िीमध्ये सम
ु ारे ५२ लाख रुपयाींचा गैरव्यवहार
झाला असल्याचे माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये ननिशानास आले आहे, हे खरे आहे
काय,
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(२) असल्यास, या प्रकरणी तक्रार दिल्यावर प्रकल्प अचधकाऱयाला गैरव्यवहार

प्रकरणी अ्क झाली असन
ू सिरहू अचधकारी या सींस्थेत कींत्रा्ी पद्धतीने कायारत
होता, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, उक्त सींस्थेत प्रशशक्षण घेण्यासाठी येणाऱया अनस
ु चू चत िातीच्या

उमेिवाराींना शासनामाफात लॅ प्ॉप उपलब्ध करुन दिले िातात तथावप प्रकल्प
अचधकारी याींनी हे लॅ प्ॉप गरिू ववद्यार्थयाांना न िे ता गैरव्यवहार केला आहे, हे
ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त गैरव्यवहाराबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात

काय ननिशानास आले व त्यानि
ीं ाने शासनाची फसवणक
करणाऱया उक्त
ु ग
ू
प्रकल्प अचधकाऱयावर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. रार्िुमार बडोले : (१) अींशतः खरे आहे .

िानेवारी, २०१७ मध्ये लॅ प्ॉपचा अपहार झाला असल्याची बाब

ननिशानास आली.
(२) होय.

अपहार करणारी व्यक्ती प्रकल्प अचधकारी म्हणन
ू बा्ी या सींस्थेत

कींत्रा्ी पद्धतीने कायारत होती.
(३) होय.

(४) या प्रकरणी सींबचीं धत प्रकल्प अचधकारी श्री.राहुल रणवीर याींना कामावरून
काढून ्ाकण्यात आले आहे . तसेच त्याींच्याववरुद्ध पोलीस स््े शन, कोरे गाव पाका,
पण
ु े येथे दि.२९/०५/२०१७ रोिी FIR (गन्
ु हा रजि.क्र.१०१/२०१७) िाखल करण्यात
आलेला आहे . सिर गन्ु ्याच्या तपासाची कायावाही पोशलसाींकडून चालू आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

राज्यातील िृषी उत्पन्न बार्ार सममतीच्या गोदाम मालिाांना गोदामाच्या
भाड्याची थिबािी ममळण्याबाबत

(४३)

*

१०९२९६

श्री.सध
ु ािर दे शमख
ु (नागपरू पजश्चम) :

पणन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय
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(१) राज्यातील कृिी उत्पन्न बािार सशमतीच्या गोिामात साठवन
ू ठे वलेल्या
धान्याच्या भाड्याची १७.१५

को्ी रूपयाची थकबाकी गोिाम मालकाींना

शमळाली नसल्याचे माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्या िरम्यान ननिशानास आले
आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सन २००९-२०१० ते सन २०१४-२०१५ या कालावधीतील गोिाम
मालकाींचे शासनाकडे असलेले थकीत भाडे शमळण्याकरीता सींचालक, कृिी

उत्पन्न बािार सशमती व सींस्था याींनी माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान
सींबचीं धत ववभागाकडे पाठपरु ावा केला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सिर प्रकरणी गोिाम मालकाींना भाड्याची थकबाकी शमळाली
नसल्यामळ
ु े त्याींना मोठ्या आचथाक अडचणीींना सामोरे िावे लागत आहे, हे ही
खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सिर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या

अनि
ीं ाने कृिी उत्पन्न बािार सशमतीच्या गोिाम मालकाींना धान्य साठवन
ु ग
ू
ठे वलेल्या गोिामाची थकबाकी शमळण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली
वा करण्यात येत आहे,

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

कृिी उत्पन्न बािार सशमतीच्या गोिाम भाड्याची रक्कम रुपये १७.१५

को्ी नसन
ू रु. १,१२,०८,४०१/- एवढी रक्कम थकीत असल्याचे दिसन
ू आले
आहे .

(२) होय.
(३) होय.

(४) कृिी उत्पन्न बािार सशमत्याींनी सींबध
ीं ीत थकबाकीिाराींकडे याबाबतची

मागणी केली आहे तरीसध्
ु िा बािार सशमतीननहाय सववस्तर मादहती घेऊन
सींबध
ीं ीत ववभागाकडे याकररता शासन स्तरावरून पाठपरु ावा करण्यात येईल.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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पुणे शहरातील िात्रर् भागात महहलेचा विर्ेच्या तारे चा
धक्िा लागून मत्ृ यू झाल्याबाबत

(४४)

*

१०४९३४

(हडपसर) :

श्री.मभमराि तापिीर (खडििासला), श्री.योगेश हटळे िर

सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पण
ु े शहरातील कात्रि भागात एका मदहलेचा दिनाींक २ िानेवारी, २०१८

रोिी वा त्या सम
ु ारास वविेच्या आवरण नसलेल्या तारे चा धक्का लागन
ू मत्ृ यू
झाल्याची घ्ना घडली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या घ्नेची वीि ववतरण कींपनीच्या माध्यमातन
ू त्वररत िखल

घेतली गेली नसन
ीं र पाच दिवस होऊनही घ्नेचा अहवाल स्थाननक
ू या घ्नेनत
ववद्यत
ु ननरीक्षकाींनी दिला नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, अशा प्रकारच्या अनेक घ्नाींमध्ये मनषु य व प्राणी याींच्या
मत्ृ यम
ू ध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत असन
ू शासनाने या घ्नाींची चौकशी केली आहे

काय, त्यात काय ननिशानास आले, त्यानस
ु ार शासनाने वविेच्या उघड्या तारा व

रोदहत्राींना सींरक्षक्षत करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.

महाववतरणच्या

धनकवडी

कायाालयातील

घ्नास्थळी िाऊन ववद्यत
ु परु वठा खींडीत केला.

कमाचाऱयाींनी

त्वरीत

अनतररक्त कायाकारी अशभयींता, महाववतरण, धनकवडी उपववभाग याींनी या
घ्नेची मादहती दि. ०४.०१.२०१८ रोिी ववद्यत
ु ननरीक्षक, ववद्यत
ु ननरीक्षण
ववभाग, पण
ु े याींना कळववली.

सिर अपघाताची चौकशी ववद्यत
ु ननरीक्षक, ननरीक्षण ववभाग पण
ु े या

कायाालयामाफात दि. ०५/०१/२०१८ रोिी करण्यात आली आहे . ववद्यत
ु ननरीक्षक,

पण
ु े याींनी दि. १२/०१/२०१८ रोिी प्राथशमक अहवाल महाववतरण कींपनीस दिला
आहे .

(३) कात्रि भाग येत असलेल्या धनकवडी उपववभागात महाववतरण कींपनीमाफात

इन्फ्रा-१ व २ या योिनेअत
ीं गात उपरी लघि
ु ाब वादहनी-१०८.७३ क्रक.मी., २२
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के.व्ही. वादहनी-१४.८८ क्रक.मी., ११ के.व्ही. वादहनी-६.९ क्रक.मी. भशू मगत
करण्यात आलेली आहे .

तसेच डीपीडीसी योिना आणण महापाशलकेकडून १.३% योिनेअत
ीं गात

उपरी लघि
ु ाब वादहनी-५.८७ क्रक.मी. भशू मगत करण्यात आली आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

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

(४५)

*

११०२३८

श्री.सध
ु ािर दे शमख
ु (नागपरू पजश्चम) :

सन्माननीय

सामाजर्ि न्याय मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नागपरू जिल््यातील समािकल्याण ववभागाच्या कायाालयामध्ये जिल्हा
समाि कल्याण अचधकारी हे पि ररक्त असल्याने ववववध योिनेचे सम
ु ारे ३०

को्ी रूपये अखचचात असल्याबाबतची बाब माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा
त्यािरम्यान ननिशानास आली आहे, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

नागपरू

जिल्हा

पररििे च्या

समािकल्याण

ववभागाच्या

अचधकाऱयाची मळ
ु िागी बिली केल्यामळ
ु े सिर ववभागाचा पिभार गोंदिया
जिल्हयाचे सहाय्यक आयक्
ु त याींचेकडे सोपववण्यात आला आहे , हे ही खरे आहे
काय,
(३)

असल्यास,

गोंदिया

जिल््याचे

सहाय्यक

आयक्
ु त

याींचेकडे

मळ
ु

आस्थपनेबरोबर तीन अनतरीक्त जिल््याची िबाबिारी असल्यामळ
ु े नागपरू

जिल्हा पररििे चा सन २०१७-१८ चा िलीत वस्तीचा २४ को्ी ३९ लक्ष व
वैयक्तीक लाभाचा ६ को्ी रूपयाींचा ननधी कायाालयाकडे अखचचात रादहला आहे,
हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सिर प्रकरणी नागपरू जिल्हा पररििे च्या समािकल्याण

ववभागाकडे सन २०१७-२०१८ चा अखचचात असलेला ३० को्ी ननधी उपयोगात
आणण्याबाबत तसेच जिल्हा समाि कल्याण अचधकारी पिावर अचधकाऱयाींची
ननयक्
ु ती करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. रार्िुमार बडोले : (१) नाही.
(२) होय, हे खरे आहे .

(३) नाही, ननधीच्या खचााबाबत कायावाही सरू
ु आहे .

(४) जिल्हा समाि कल्याण अचधकारी, नागपरू पिाचा अनतररक्त कायाभार

दि.०६.०३.२०१८ च्या आिे शान्वये समाि कल्याण अचधकारी, ग् ब, प्रािे शशक
उपायक्
ीं ाने ननधीच्या
ु त कायाालय, नागपरू याींना िे ण्यात आला आहे . त्या अनि
ु ग
खचााबाबतची कायावाही सरू
ु आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

विधान भिन :
मुांबई.

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

डॉ. अनांत िळसे
प्रधान सधचि,

महाराष्ट्र विधानसभा

______________________________________________________
मुद्रणपव
ू ा सवा प्रक्रक्रया महाराषर ववधानमींडळ सचचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर
मद्र
ु ण: शासकीय मध्यवती मद्र
ु णालय, मींब
ु ई.

