
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ३७३ वी यादी 

 
महाराष्ट्र ववधानसभा 

  

चौथे अधधवेशन, २०१७ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

राज्यातील ऊस तोडणी िामगार याांना भववष्ट्य ननवााह ननधी तसचे ववमा सांरक्षण ममळणेबाबत 
  

(१)  ३८२२ (२३-१२-२०१४).   श्रीमती मोननिा राजळे (शेवगाांव - पाथडी) :   सन्माननीय 
सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील ऊस तोडणी कामगार याींना भविषय ननिााह ननधी तसेच कामगार काम करत 
असताना अपघात झाल्यास विमा सरींक्षणाचा ननणाय घेण्यात आला होता, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, गेल्या िर्षीचा हींगामात ककती ऊस तोडणी कामगाराींचा विमा उतरविला आहे, 
तसेच ककती कामगाराींना ऊस अपघातात विमा सींरक्षण ममळाले आहे, 
(३) असल्यास, ऊस तोडणी कामगाराींना भविषय ननिााह ननधी ममळणेबाबत शासनान ेकोणती 
कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सभुाष देशमखु (३१-१०-२०१७) : (१) ऊस तोड कामगाराींसाठी मींडळ स्थापन करण्याची 
कायािाही कामगार विभागामार्ा त करण्यात येत आहे. सदर मींडळ स्थापन करुन मींडळासाठी 
योजना कायाान्न्ित केल्यानींतर सदरहू मींडळात नोंददत होणाऱ्या मुख्य मालकाींकडून लेव्ही 
स्िरुपात प्राप्त होणाऱ्या ननधीतून ऊस तोडणी कामगाराींसाठी भविषय ननिााह ननधी, उपदान, 
सानुग्रह अनुदान इत्यादी लाभ देण्यात येतील. सदरची कायािाही मींडळ ननयममतपणे सुरु 
झाल्यानींतर अन्स्तत्िात येणार आहे. 
      विमा योजनाबाबत डॉ.विठ्ठलराि विखे पा्ील ऊस तोडणी िाहतूक शेतमजूर सुरक्षा 
विमा योजना कामगार सींघ्ना, साखर सींघ ि युनाय्ेड इींडीया इन्शुरन्स कीं पनी मल. याींचेशी 
दद.२०/१०/२०१२ रोजी झालेल्या कराराप्रमाणे सुरु आहे. 
(२) सन २०१३-१४ मधील गाळप हींगामात १.८२ लाख मजूराींनी अपघात विमा योजनेत भाग 
घेतला असून मजूर सींख्या १९४८ क्लेम्सना अपघात विमा सींरक्षणापो्ी रु.२४४.०३ लाख इतके 
उपलब्ध झाले असून १६ क्लेम पो्ी रु.३०.०० लाख रकमेच ेक्लेम प्रलींबबत आहेत. 
 



वि.स. ३७३ (2) 

(३) ऊस तोड कामगाराींसाठी मींडळ स्थापन करण्याची कायािाही कामगार विभागामार्ा त 
करण्यात येत आहे. ऊस तोड कामगाराींना भविषय ननिााह ननधी ममळण्याबाबत कायािाही मींडळ 
ननयममतपणे सुरु झाल्यानींतर अन्स्तत्िात येणार आहे. 
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

राज् यात व् द नागिरिाां् या अ नपा् यासा क िद् र श शासनाने िेले या  
िायद्याची प्रभावी अांमलबजावणी न झा याबाबत 

  

(२)  ५७०६ (०९-०४-२०१५).   श्री.िालीदास िोळांबिर (वडाळा), श्री.सदा सरवणिर (माहहम), 
श्री.योगेश सागर (चारिोप), डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.तुिाराम िाते (अणुशक्ती 
नगर), श्री.सुननल मशांदे (वरळी), अॅड.भीमराव धोंड े (आष्ट्टी), श्री.अतुल भातखळिर (िाांहदवली 
पूवा), श्री.ववलासराव जगताप (जत) :   सन्माननीय ववशेष सहाय्य मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राज् यात ि् द नागिरकाीं् या अन् नपाण् यासाठी कद् र श शासनान े केलेल् या (दद मद््ेनन् स अडड 
िेल् रे्अर  र् पडरद््स अडण् ड मसननअर मस्ीजन अडक् ् २००७) या कायदयाची प्रभािी 
अींमलबजािणी न झाल् याच ेमुींबउ उ् च न् यायालयान ेमत व् यक् त केल् याचे ददनाींक १७ जानेिारी, 
२०१५ रोजी िा त् या सुमारास ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदर कायदा ि ननयमाींचे स् िरुप काय आहे तसेच महसूल विभागाने कलम ७ 
नुसार प्रत् येक न्जल् ्या् या उपविभागासाठी न् यायाकधकरण गठीत करािे असाही ननणाय घेण् यात 
आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, सदर कायदा ि ननणाया् या अनुर्षींगान े करािया् या अींमलबजािणीची 
सदयःन्स्थती काय आहे ?  

श्री. राजिुमार बडोले (३०-१०-२०१७) : (१) होय, 
(२) ि (३) ज्येषठ नागिरकाीं्या पिरपोर्षण / ननिााह भत्यासींदभाात प्राप्त होणाऱ्या तक्रारीिर 
प्रत्येक विभागासाठी न्यायाकधकरण स्थापन करण्यात आले असून त्यामये पीठासीन अकधकारी 
म्हणून उपविभागीय अकधकारी (महसूल) याींची ननयुक्ती करण्यात आली आहे, तसेच न्जल््याींच े
सहाय्यक आयुक्त, समाजकल्याण याींना ननिााह अकधकारी म्हणून घोवर्षत करण्यात आले आहे. 
मा. उ्च न्यायालयाने ददलेल्या आदेशानुसार ज्येषठ नागिरक धोरणाची मादहती सिासामान्य 
लोकापयतं पोहचिण्यासाठी विविध ितामानपत्रामये ि बस स्थानकाींिर जादहराती प्रमसद 
करण्यात आल्या आहेत. 

___________ 
  

महाराष्ट् रातील ज् येष्ट्   नागरीि अत् यांत हलाखी् या पिरथितथतीत जगत असयाबाबत 
  

(३)  १०४८१ (०९-०४-२०१५).   श्री.ओमप्रिाश ऊर्ा  ब्च ू िडू (अचलपूर) :   सन्माननीय 
ववशेष सहाय्य मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) महाराष रातील १ को्ी १० लाख ज् येष ठ नागरीक अत् यींत हलाखी् या पिरन्स्थतीत जगत 
असुन त् याीं् या मानिी अकधकाराींच ेहनन होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, त् याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४)नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आहेत  ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले (२४-१०-२०१७) : (१) नाही. 
(२) प्रश्न उद् ाित नाही. 
(३) शासनामार्ा त ज्येषठ नागिरकाींना एस.्ी. भाड्यात सिलत ममळण्यासाठी देण्यात येणारे 
ओळखपत्र, ६० िर्षे ियािरील ज्येषठ नागिरकाींना ओळखपत्र, सिासाधारण ि्दाश्रम, शासकीय 
रुग्णालयातून ज्येषठ नागिरकाींना विनाशुल्क सेिा देणे, मातोश्री ि्दाश्रम, ज्येषठ नागिरकाींना 
एस.्ी. भाड्यात ५०% सिलत, सींजय गाींधी ननराधार योजना, श्रािण बाळ योजना ि इींददरा 
गाींधी ि्दापकाळ ननित््ती िेतन योजना, इींददरा गाींधी ननराधार ि भूममहीन शेतमजूर मदहला 
अनुदान योजना, ज्येषठ नागिरकाीं्या मनोरींजन ि विरींगुळ्यासाठी योजना, ज्येषठ 
नागिरकाींसाठी विधी सेिा ि ि्द कलािींताना मानधन या योजना राबविण्यात येतात. 
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

ज् येष्ट्   नागरीि ओळखपत्र होलो्ाम बनवव् याबाबत 
  

(४)  १०४९६ (०९-०४-२०१५).   श्री.ओमप्रिाश ऊर्ा  ब्च ू िडू (अचलपूर) :   सन्माननीय 
ववशेष सहाय्य मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) ज् येष ठ नागरीक ओळखपत्र होलोग्राम बनविण् याबाबत शासनाने गडन्ग्न्ी र्ॉउीं डशेन याींना 
एकाकधकार ददले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ददनाींक २२  गस््, २०१४ रोजी सींत गाडगेबाबा बहुउदे्दमशय ग्राममण विकास 
सींस् था, बोरगाि, (न्ज.अमरािती) याींना ओळखपत्र होलोग्राम ब नविण् यास िरतसर परिानगी ददली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, होलोग्राम बनविणाऱ् या कीं पनीन े गाडगेबाबा सींस् थेला होलोग्राम बनविण् यास 
परिानगी न देण्याची कारणे काय आहे, 
(४) असल् यास, याबाबत शासनान ेकाय कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले (३०-१०-२०१७) : (१) होय. 
(२) होय. 
(३), (४) ि (५) याबाबत सींबींकधताींकडून मादहती मागविण्यात आलेली आहे. त्या अनुर्षींगाने 
अहिाल प्राप्त झाल्यािर उकचत कायािाही करण्यात येउल. 

___________ 
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राज् यातील ज् येष्ट्   नागिरिाां् या ि याणासा क योजना जाहीर िेयाबाबत 
  

(५)  ११३५३ (०९-०४-२०१५).   श्री.सां्ाम जगताप (अहमदनगर शहर), श्री.रमेश िदम 
(मोहोळ), श्री.अवधतू तटिरे (श्रीवधान), श्री.थिजतद्र श आव्हाड (मुांब्रा िळवा) :   सन्माननीय 
ववशेष सहाय्य मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) राज् यातील ज् येष ठ नागिरकाीं् या कल् याणासाठी ददनाींक ३० सप् ्द्बर, २०१३ रोजी ज् येष ठ 
नागरीक योजना जाहीर केली आहे काय, 
(२) असल् यास, सदर योजनेत कोणत् या बाबीींचा  समािेश केला आहे, 
(३) तसेच सदर योजनचेी सदयःन्स्थती काय आहे ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले (२४-१०-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सामान्जक न्याय विभागामार्ा त ज्येषठ नागिरकाींकिरता सिासाधारण ि्दाश्रम, मातोश्री 
ि्दाश्रम, ज्येषठ नागिरकाींना ओळखपत्र देण,े ज्येषठ नागिरकाींना एस.्ी. भाड्यात ५०% 
सिलत, सींजय गाींधी ननराधार योजना, श्रािण बाळ योजना ि इींददरा गाींधी ि्दापकाळ 
ननित््ती िेतन योजना या योजना राबविण्यात येतात. 
(३) सदर योजना विविध विभाग / कायाालयाकडून कायाान्न्ित आहेत. 

___________ 
  
राज्यात ६५ वषाा् या आतील व् यक् तीस जेष्ट्   नागरीिाांच ेओळखपत्र न दे् याचा ननयमाबाबत 

  

(६)  १२८३८ (०७-०४-२०१५).   डॉ.सुथिजत ममणचिेर (हातिणांगले), श्री.राजेश क्षीरसागर 
(िोहापूर उत्तर) :   सन्माननीय सामाथिजि  याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) राज् य शासनाने ६५ िर्षाा् या िरील व् यक् तीस जेष ठ नागरीकाींच ेओळखपत्र  देण् याचा ननयम 
असला तरी पूलाची मशरोली (न्ज.कोल् हापूर) येथ े केिळ २०० रुपयाींत ५० िर्षाािरील व् यक् तीला 
जेष ठ नागरीकाींचे ओळखपत्र देण् यात येत असल् याचा प्रकार ददनाींक ७ नोव् हद्बर, २०१४ रोजी िा 
त् यासुमारास ननदशानास आला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, या प्रकरणी स् थाननक पोमलस स् थानकाींत तक्रार दाखल केली आहे काय, 
(३) असल् यास, या प्रकरणी आतापयतं ककती जणाींिर कोणत् या कलमान् िये गुन् हे दाखल 
करण् यात आले आहेत, 
(४) असल् यास, त् याींचेिर कोणती कारिाउ केली िा करण्यात येत आहे ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले (३०-१०-२०१७) : (१) नाही. 
(२) स्थाननक पोलीस याींचकेड ेयाबाबत कोणतीही तक्रार प्राप्त झालेली नाही. 
(३) प्रश्न उद् ाित नाही. 
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
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राज्यातील खरीप हांगामात वपिाांची आणेवारी ५० पैशाांपेक्षा िमी असलेया टांचाईसदृश्य 
गावातील पीि िजााच ेरुपाांतर हदर्ा मुदतीत िरुन थिीत पीि िजाा्या  

वसूलीस तथधगती दे्या्या ननणायाबाबत 
  

(७)  १६२६० (१६-०७-२०१५).   श्री.राधाि्ष्ट् ण ववख-ेपाटील (मशडी) :   सन्माननीय सहिार 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) अपुऱ्या पािसामुळे राज्यातील खरीप हींगामात वपकाींची आणेिारी ५० पैशाींपेक्षा कमी 
असलेल्या ी्ंचाउसदृश्य २३८११ गािातील पीक कजााच े रुपाींतर ददघा मुदतीत करण्याच े तसचे 
थकीत पीक कजाा्या िसलुीलाही स्थकगती देण्याचा ननणाय ददनाींक २१ जानेिारी, २०१५ रोजी 
शासनाने घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त ननणायाच ेथोडकयात स्िरुप काय, 
(३) त्यासाठी ककती ननधीची आिश्यकता आहे ि त्याची अींमलबजािणी ककती कालािधीत 
होणार आहे ? 
  
श्री. सुभाष देशमखु (०१-११-२०१७) : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) सन २०१४ मये राज्यातील काही भागात पडलेल्या अपुऱ्या पािसामुळे राज्यातील ज्या 
के्षत्रात पीकाींची हींगामी पसैेिारी ५० पैशाींपेक्षा कमी आढळून आली त्या विभागामये 
न्जल्हाकधकारी याींचेमार्ा त खरीप वपकाींची अींनतम पैसेिारी जाहीर करण्यात आली. 
न्जल्हाकधकाऱ्याींनी जाहीर केलेल्या अींनतम पैसेिारी प्रमाणे राज्यातील सहा महसलूी विभागात 
२६ न्जल््याींमये एकूण २३८११ गािामये शासन ननणायान्िये ी्ंचाउ परीन्स्थती जाहीर करुन 
सहकार विभागाशी सींबींकधत पुढील सुविधा शेतकऱ्याींना उपलब्ध करुन ददलेल्या आहेत. १) पीक 
कजााच ेमयम मुदत कजाामये रुपाींतरण, २) शेतीशी ननगडीत कजाा्या िसूलीस स्थकगती. 
(३) उक्त शासन ननणायानसुार सात न्जल्हा मयिती सहकारी बँकाींनी १२३०६० शेतकऱ्याींचे 
रु.७९०.८६ को्ी ि व्यापारी बँकाींनी ४१०६८१ शेतकऱ्याींकडील रु.२७१२.३४ को्ी शेती कजााच े
मयम मुदत कजाामये रुपाींतरण केले आहे. न्जल्हा मयिती सहकारी बँकाींनी केलेल्या 
रुपाींतरणा्या १५ ्क्के शासन दहस्सा रु.११८.६३ को्ीपकैी शासनान े ७६.४५ को्ी रक्कम 
मींजूर केलेली आहे. तसचे नाबाडा ६०% दहस्सा रु.४६७.६३ को्ीस शासनान ेददनाींक ०४/०८/२०१५ 
अन्िये हमी ददलेली आहे. 

___________ 
  

राज् यातील समाजिाया महाववद्यालये उ् च मशक्षण ववभागाला जोड् या् या ननणायाबाबत 
  

(८)  १८५८५ (३०-०७-२०१५).   श्री.हदपि चव्हाण (र्लटण), श्री.अवधूत तटिरे (श्रीवधान), 
श्री.थिजतद्र श आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.रमशे िदम (मोहोळ), श्री.सत्यजीत पाटील-सरुडिर 
(शाहूवाडी), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.हनुमांत डोळस (माळमशरस), श्री.शमशिाांत मशांदे 
(िोरेगाव), श्री.भातिर जाधव (गुहागर), श्री.राजशे िाशीवार (सािोली), श्रीमती मोननिा राजळे 
(शेवगाांव - पाथडी), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), श्री.अतलम शेख 
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(मालाड पथिश्चम), श्री.हसन मशु्रीर् (िागल), अॅड.आमशष शलेार (वाांरे श पथिश्चम), श्री.डड 
मलीिाजूान रेड्डी (रामटेि), डॉ.राहूल आहेर (चाांदवड), श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.नरहरी 
झझरवाळ (हदांडोरी), श्री.अतलु भातखळिर (िाांहदवली पूवा), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), 
श्री.ववलासराव जगताप (जत), श्री.प्रशाांत  ािूर (पनवेल), श्री.समीर िुणावार (हहांगणर्ाट), 
श्री.जयांत पाटील (इतलामपूर), श्री.िुणाल पाटील (धळेु ्ामीण), श्रीमती मननषा चौधरी 
(दहहसर), डॉ.सुधािर भालेराव (उदगीर) :   सन्माननीय सामाथिजि  याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  

(१) राज् यात सामान्जक न् याय विभागाींतगात येणारी ि खाजगी सींस् थाकडून चालविली जाणारी 
५९ समाजकाया महाविदयालये (MSW) उ् च मशक्षण विभागास जोडण् याबाबत् या सामान्जक 
न् याय विभागान े पाठविलेल् या प्रस् तािास उ् च ि तींत्र मशक्षण विभागान े गेल् या २ िर्षाापासून 
अदयापही मींजूरी ददलेली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, त् याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल् यास, प्रश् न भाग (१) म ये उल् लेखितखत महाविदयालयातील मशक्षक मशषिकक्षकेत् तर 
कमाचारी हे विदयापीठ अनुदान आयोग ि उ् चमशक्षण विभागाकडून ममळणा-या सुविधाींपासून 
िींकचत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उ्च मशक्षण विभागा्या अींतगात येत असलेल्या बीपीएड आखितण एमएड 
महाविदयालयाीं्या धतीिरची सिा समाजकाया महाविदयालये उ्च मशक्षण विभागाकड े िगा 
करण्याबाबत शासनान ेननणाय घेिनू कोणती कायािाही केली आहे िा करण्यात येत आहे, 
(५) असल् यास, सदर महाविदयालये उ् च ि तींत्रमशक्षण विभागाला जोडण् याच ेदृष ्ीन ेशासनान े
कोणती कायािाही कली िा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले (२४-१०-२०१७) : (१) अींशतः खरे आहे. 
(२) कायािाही सुरु आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) कायािाही सुरु आहे. 
(५) त्या अनुर्षींगान ेसमाजकल्याण आयुक्तालयान ेसविस्तर मादहती मशक्षण सींचालनालय (उ्च 
मशक्षण), पुणे याींना ददलेली आहे. 
(६) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

मथि्िमार सांतथाां्या वीज अनुदानात वाढ हो्याबाबत 
(९)  २७३८० (१०-०८-२०१५).   श्री.ववलास तरे (बोईसर), श्री.हहतद्र श  ािूर (वसई) :   
सन्माननीय ऊजाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ददनाींक ६  गस््, २०१४ रोजी तत्कालीन मत्स्यव्यिहाय मींत्री महोदयाींकड े झालेल्या 
बैठकीत मन््िमार सींस्थाीं्या िीज अनुदानात िाढ होण्यासाठी आिश्यक ती कायािाही 
करण्याची मागणी मान्य केली होती, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, प्रस्तुत मागणीची पुताता अदयापही होऊ शकली नाही, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मन््िमार सींस्थाींना िीजे्या अनुदानात िाढ ददल्यास त्याचा प्रत्यक्ष र्ायदा 
मासेमारी करणाऱ्या बाींधिाींना होणार आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने कोणती कायािाही केली आहे िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांर शशखेर बावनिुळे (२०-११-२०१७) : (१) मा.उपमुख्यमींत्री, महाराषर राज्य याींचकेड ेददनाींक 
१७.०७.२०१४ रोजी झालेल्या बैठकीत सदरची मागणी करण्यात आलेली होती. 
(२), (३) ि (४) मा.विदयुत ननयामक आयोगाने त्याींच े िीजदर आदेश ददनाींक २६.०६.२०१५ 
अन्िये मत्स्य व्यिसाय ि एकीक्त समुर श खादय प्रकक्रया कद् र श याींचा समािेश औदयोकगक या 
िगािारीमये केलेला आहे. त्यामळेु मत्स्यव्यिसायाींना ददनाींक १ जनू, २०१५ पासून औदयोकगक 
िगािारी लागू झालेली आहे. औदयोकगक िगािारीचे दर िाखितणन्ज्यक िगािारी्या तुलननेे कमी 
आहेत. 
(५) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

मालेगाव (थिज.नामशि) या तालुक्यात पॉवरलूम व्यवसायासा क  
वीजेचे दर िमी िर्याबाबत 

  

(१०)  ३३१२२ (२३-१२-२०१५).   श्री.आमसर् शखे (मालेगाांव मय) :  सन्माननीय ऊजाा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मालेगाि (न्ज.नामशक) या तालुक्यात पॉिरलूम व्यिसाय मोठ्या प्रमाणात असून या 
व्यिसायासाठी िाढविण्यात आलेले िीजचेे दर कमी करुन पूिीप्रमाणेच सबमसडी ममळािी 
यासाठी स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी मा.वित्त ि ननयोजन मींत्री याींना ददनाींक २५ रे्ब्रुिारी, 
२०१५ रोजी िा त्यासुमारास लेखी ननिेदन ददले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहून ननिेदनािर शासनान ेकोणती कायािाही केली आहे िा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांर शशेखर बावनिुळे (३०-१०-२०१७) : (१) हे खरे आहे. 
(२) ि (३) मा. विदयुत ननयामक आयोगान े त्याींच े िीज दर आदेश ददनाींक २६.०६.२०१५ ि 
ददनाींक ०३.११.२०१६ लागू करताना लघुदाब यींत्रमागधारकाींकिरता निीन िीज िगािारी ननमााण 
केलेली आहे. सदर िगािारीचे िीज दर औदयोकगक िगािारी्या तुलनेत कमी  आहेत. तसेच 
२७ एच.पी. पेक्षा कमी विदयुत जोडभार असलेल्या यींत्रमाग ग्राहकाींना रु. २.७७/- प्रनत युनन् ि 
२७ एच.पी. पेक्षा जास्त जोडभार असलेल्या यींत्रमाग ग्राहकाींना रु. ४.२२/- प्रनत युनन् इतकी 
िीजदरात सिलत शासनातरे् देण्यात येत.े 

___________ 
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अिोला थिज ्यात मोठ्या प्रमाणावर ववद्युत खाांब वाियामळेु  
अपर्ाती पिरधथती ननमााण झायाबाबत 

  

(११)  ३३८६८ (२३-१२-२०१५).   श्री.रणधीर सावरिर (अिोला पूवा) :   सन्माननीय ऊजाा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) अकोला न्जल् ्यातील के्षत्र खोल काळ्या मातीच े असल्यान े शेतातील विदयुत खाींब उभ े
करताींना योग्य र्ौडशेन अभािी, मोठ्या प्रमाणािर विदयुत खाींब िाकुन लोंबकळणाऱ् या विदयुत 
ताराींमुळे अपघाती पिरन्स्थती ननमााण झाली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त िाकलेले विदयुत खाींब ि विदयुत तारा पुिाित दरुुस्ती करण्यासाठी 
महाराषर विदयुत वितरण कीं पनीकडून सतत दलुाक्ष करण्यात येत,े हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त मोडकळीस आलेल्या विदयुत वितरण व्यिस्थचेे सिेक्षण सदर यींत्रणेकडून 
करण्यात आले असता त्यात काय आढळून आले, 
(४) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीनुसार दोर्षी असणाऱ्या 
अकधकाऱ् याींिर काय कारिाउ करण्यात आली आहे िा येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांर शशेखर बावनिुळे (२०-११-२०१७) : (१), (२) ि (३) िाकलेले विदयुत पोल, सडलेले 
लोखींडी विदयुत पोल, लोंबकळलेल्या तारा, इ. मद््ेनन्सची काम े करण्याकिरता अकोला 
मींडळामये अकोला शहर/ग्रामीण ि अको् विभागाअींतगात उपविभाग ननहाय ननविदा काढून 
कीं त्रा्दाराला मद््ेनन्स कामाच ेकायाादेश देण्यात आलेले आहेत.  
   अकोला मींडळाअींतगात सन २०१६-१७ पासून १९२९ िाकलेले पोल सरळ करण्यात आलेले 
आहेत, ४९९ सडलेले लोखींडी विदयुत पोल बदलविण्यात आलेले आहेत ि २९२५ गाळयातील 
लोंबकळलेल्या तारा सुव्यिन्स्थत करण्यात आलेल्या आहेत.  तसेच उपविभाग ननहाय विदयुत 
प्रणालीचे सक्षमीकरण ि बळक्ीकरण करण्याकिरता ि वितरण जाळयातील उपकरणाीं्या 
देखभाल ि दरुुस्ती करण्यासाठीचा प्रस्ताि महावितरणतरे् तयार करण्यात आला आहे. 
(४) ि (५) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

नाांदेड येथील महाववतरणा्या भरारी पथिाने िरमोटद्वारे वीज ममटर रे्रर्ार िर्याऱ्या 
टोळीला पिडयाबाबत 

  

(१२)  ३४४४७ (१८-०१-२०१६).   श्री.सभुाष साबणे (देगलूर) :   सन्माननीय ऊजाा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नाींदेड येथील महावितरणा्या भरारी पथकाने ददनाींक १६ सप् द््बर, २०१५ रोजी्या सुमारास 
िरमो्दिारे िीज मम्र बींद पाडण,े मम्रची गती कमी करणे ि मी्रमये िरमो्दिारे रे्रर्ार 
करणाऱ्या ्ोळीला पकडण्यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, पकडण्यात आलेल्या ्ोळीिर कोणत्या कलमान्िये कोणती कारिाउ करण्यात 
आली आहे िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांर शशखेर बावनिुळे (२०-११-२०१७) : (१) ि (२) ददनाींक १०.०९.२०१५ रोजी नाींदेड भरारी 
पथक ि महावितरण पोलीस ठाणे, लातूर याींनी सींयुक्तिरत्या सापळा रचून िरमो् विकणाऱ्या 
इसमास नाींदेडमधील कचखलिाडी भागातून रींगेहात पकडण्यात आले. सदर इसमािर ि त्या्या 
दोन साथीदाराींिर भारतीय विदयतु कायदा, २००३ मधील कलम १३८ नुसार गुन्हा दाखल 
करण्यात आला आहे. पुढील तपास सुरु असून प्रकरण न्यायप्रविष् आहे. 
(३) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

िां धार तालुक्यातील (थिज.नाांदेड) येथे दहहिळांबा येथ ेववद्युत पुरव ा  
िरणाऱ्या तारा लोंबिळत असयाबाबत 

  

(१३)  ३४५७८ (२३-१२-२०१५).   श्रीमती अममता चव्हाण (भोिर), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड 
उत्तर), श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव) :   सन्माननीय ऊजाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 

(१) कीं धार तालुक्यातील (न्ज.नाींदेड) येथे ददहकळींबा येथे विदयतु पुरिठा करणाऱ्या तारा 
लोंबकळल्या असल्यान े अपघाताची शक्यता ननमााण झाली असल्याचे माहे सप् द््बर, २०१५ 
मये िा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, येथील लोंबकळलेल्या तारा दरुुस्त करण्यासाठी शासनान े कोणती कायािाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) अदयाप कोणतीही कायािाही केली नसल्यास विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांर शशेखर बावनिुळे (२०-११-२०१७) : (१) ि (२) मौ. ददहकळींबा येथ े विदयुत पुरिठा 
करणाऱ्या तारा लोंबकळत असल्याचे सींबींकधत शाखा अमभयींता्या ननदशानास आल्यानींतर सदर 
तारा ि पोल सुन्स्थतीत करुन दद. २९.०९.२०१५ रोजी िीज पुरिठा सुरळीत करण्यात आला. 
(३) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

नाांदेड थिजहा पिरषदे्या समाजियाण ववभागािडून राबवव्यात येणाऱ्या  
व्यसनमुक्ती प्रचार िाया योजनेत झालेला गैरव्यवहार 

  

(१४)  ३४६९२ (१६-०१-२०१६).   श्री.प्रतापराव पाटील धचखलीिर (लोहा) :   सन्माननीय 
सामाथिजि  याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 
  



वि.स. ३७३ (10) 

(१) नाींदेड न्जल्हा पिरर्षदेच े समाजकल्याण अकधकारी सुननल खममतकर याींनी न्जल्हा 
पिरर्षदे्या समजाकल्याण विभागाकडून राबविण्यात येणाऱ्या व्यसनमुक्ती प्रचार काया योजनेत 
२ लाख २५ हजार रुपयाींचा अपहार केल्याची तक्रार न्जल्हा पिरर्षदेतील लोकप्रनतननधी श्री.मोहन 
पा्ील ्ाकळीकर याींनी राज्या्या अनतिरक्त आयुक्ताींकड े माहे जुल,ै २०१५ मये िा त्या 
दरम्यान केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अनतिरक्त आयकु्ताींनी ददनाींक ८ जलु,ै २०१५ रोजी िा त्या सुमारास 
याबाबत्या चौकशीचे आदेश ददले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याींसदभाात चौकशी केली आहे काय ि चौकशीअींती काय आढळून आले आहे, 
(४) असल्यास, तदनुसार सींबींकधताींिर कोणती कारिाउ केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले (२७-१०-२०१७) : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) होय, याबाबत चौकशी अहिाल आयुक्त, समाजकल्याण याींचेकड े प्राप्त झाला आहे. 
त्यानींतर रे्रचौकशीसाठी गठीत केलेल्या सममतीने ददलेल्या अहिालािरून सींबींकधत न्जल्हा 
समाज कल्याण अकधकारी ि सींबींकधत काम पहाणारे विस्तार अकधकारी याींचेकडून सचो्ी ि 
कताव्य पारायणता राखली नसल्यामुळे त्याींचेकडून महाराषर नागरी सेिा (िताणूक) ननयम 
१९७९ प्रमाणे उल्लींघन झाल्याच ेननदाशनास आले आहे. 
(४) सींबींकधताविरुद महाराषर नागरी सेिा (मशस्त ि अवपल) ननयम १९७९ नुसार मशस्तभींगाची 
कारिाउ करण्याच ेप्रस्तावित आहे. 
(५) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
 

िां दाटी (ता.खेड, थिज.रत्नाधगरी) खोऱ्यातील सतत दलुाक्षक्षत असणाऱ्या  
२१ गावाांमधील ववजे्या समतयेबाबत 

  

(१५)  ३४७६७ (२३-१२-२०१५).   श्री.सांजय िदम (दापोली) :   सन्माननीय ऊजाा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कीं दा्ी (ता.खेड, न्ज.रत्नाकगरी) खोऱ्यातील सतत दलूाक्ष होत असल्यान े २१ गािाींमधील 
नागिरक माहे जून, जुल ै ि  गस््, २०१५ पासून आतापयतं विजे्या समस्या असल्यामुळे 
अींधारात आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या भागासाठी तापोळा त े मशींदी या १०५ कक.मी. अींतरासाठी एकच कमाचारी 
पायी प्रिास करुन दरुुस्तीच ेकाम करत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी चौकशी केली काय ि चौकशीत काय आढळून आले, 
(४) असल्यास, त्यानुसार सदरहू गािाींतील िीज समस्या कायमस्िरुपी सोडविण्यासाठी पुरेसे 
कमाचारी ननयुक्ती करुन विदयूत िादहनी्या दरुुस्तीची काम े तातडीने पूणा करण्यासाठी 
शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांर शशेखर बावनिुळे (२०-११-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) ि (४) काींदा्ी खोरे हे रत्नाकगरी न्जल््यात येत नसून सातारा न्जल््यातील 
महाबळेश्िर तालुक्यात येते. सदर भागाला मेढा उपविभागाींतगात, तापोळा शाखा कायाालयातील 
३३/२२ के.व्ही. तापोळा उपकद् र शातनू ननघणाऱ्या, ि ८८  कक.मी. अींतर असणाऱ्या २२ के.व्ही. 
मशींदी िादहनीदिारे िीज पुरिठा करण्यात येतो. या भागासाठी तापोळा शाखेकिरता ताींबत्रक 
कमाचाऱ्याींची एकूण ११ पदे मींजूर असून सदयन्स्थतीत महावितरणचे ५ ि बा्यस्त्रोत कमाचारी 
४ अस ेएकूण ९ कमाचारी कायारत असून या कमाचाऱ्याींकडून िीज पुरिठा सुरळीत ठेिण्याची 
कामे करुन घेतली जातात. तसेच आखितणबाणी्या प्रसींगी अन्य शाखा कायाालयातील ि 
ठेकेदाराच ेकमाचारी बोलािून िीज पुरिठा सुरळीत ठेिण्याची काम ेकेली जातात. 
(५) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

परभणी तालुक्यातील (थिज.परभणी) टािळी िुां भिणा त ेशहापूर रतत्या्या दरुवतथेबाबत 
  

(१६)  ३५८३० (२२-१२-२०१५).   डॉ.राहूल पाटील (परभणी) :   सन्माननीय ्ामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) परभणी तालुक्यातील (न्ज.परभणी) ्ाकळी कुीं भकणा त े शहापूर पाच कक.मी. रस्त्याची 
अत्यींत दरुिस्था झाल्यामळेु या रस्त्यािर ये-जा करणारे िाहनधारक आपला जीि मुठीत धरून 
िाहन चालित आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या रस्त्यािर मोठ मोठे खड्ड ेपडल्यामुळे दररोज अपघात होत असून त्यात 
जीवित ि आकथाक नकुसान होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या रस्त्याची दरुुस्ती करण्यात यािी अशी मागणी पिरसरातील नागिरकाींनी 
सींबींधीत अकधकारी याींचेकड ेकेली, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, रस्त्याची दरुुस्ती करण्यासाठी कोणकोणत्या उपाययोजना केल्या आहेत ि 
याबाबतची सदय: न्स्थती काय आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(२७-१०-२०१७) : (१) अींशत खरे आहे. 
(२) नाही. 
(३) होय. 
(४) ि (५) प्रश्नाींककत ्ाकळी कुीं . ते शहापूर आिी हा रस्ता ग्रामीण मागा क्र.३४ असून ०/०० ते 
५/०० कक.मी. ही लाींबी न्जल्हा पिरर्षदे्या अखत्यारीत आहे. न्जल्हा िावर्षाक योजना सन   
२०१६-१७ अींतगात सदरील रस्त्याचा समािेश करण्याबाबत न्जल्हा पिरर्षदेचे ननयोजन आहे. 

___________ 
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अनुसुधचत जाती जमातीतील अांपांगाििरता र्रिुलाचा लाभ दे्याबाबत  

 
  

(१७)  ४६५८४ (२८-०४-२०१६).   श्री.ओमप्रिाश ऊर्ा  ब्च ू िडू (अचलपूर), डॉ.अननल बोंड े
(मोशी) :   सन्माननीय सामाथिजि  याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 

(१)राज्यातील अनसुुकचत जाती समाजातील अपींगाकिरता दािरर शय रेर्षे्या प्रमाणपत्राची अ् रद्द 
करण्यात येऊन केिळ उत्पन्ना्या दाखल्यािर घरकुलाचा लाभ देण्याबाबत राज्य शासनान े
ननगाममत केलेल्या ददनाींक ३१ गडसद्बर, २०१५ रोजी ्या शासन ननणायानींतर राज्यात सिा 
न्जल््यात एकही घरकुलाचा प्रस्ताि आमींबत्रत करण्यात आला नाही तसेच त्यासींबींधान े
शासनाने आिश्यक ती जनजागत्ी केली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास राज्यात अशी ककती प्रकरणे घरकुल अनुदानासाठी प्राप्त झाली आहेत,  
याबाबत होत असलेल्या विलींबाची कारणे काय आहेत, 
(३) शासन या समाजातील अपींग बाींधिाना घरकुल लाभ देण्याबाबत कोणती तातडीची 
कायािाही करीत आहे, 
(४)नसल्यास,विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले (२६-१०-२०१७) : (१) नाही. 
(२) सदयन्स्थतीत राज्यात ९९२ प्रकरणे घरकुल अनुदानासाठी  प्राप्त झालेली आहेत. 
(३) दद. ३०/९/२०१६ ्या शासन ननणायान्िये रमाउ आिास योजनेत केलेल्या सुधारणाींनुसार 
लाभाथी ननिडीमये अनुसूकचत जाती सींिगाातील अपींग लाभार्थयानंा ककमान ३% घरकुल देणे 
बींधनकारक करण्यात आले असून त्याबाबत्या सूचना िेळोिळेी सींबींकधताींना देण्यात आलेल्या 
आहेत. तसेच या योजनेबाबतची मादहती जास्तीत जास्त अपींग लाभार्थयांपयतं पोहोचविण्या्या 
दृष्ीने सींबींधीत कायाान्ियन यींत्रणमेार्ा त प्रचार ि प्रमसदी करण्याबाबतची कायािाही सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  
िोहापूर थिज्यात परराज्यातून चोरी्या मागााने बनावट दारू आयात होत असयाबाबत 

  

(१८)  ५८५२४ (२०-०८-२०१६).   श्री.सत्यजीत पाटील-सरुडिर (शाहूवाडी) :   सन्माननीय 
राज् य उत् पादन शु ि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोल्हापूर न्जल््यात परराज्यातून मोठ्या प्रमाणात बनाि् दारू आयात होत असल्याच े
ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकारामुळे लोकाीं्या जीवितास धोका ननमााण झाला आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, चोरी्या मागााने येणाऱ्या बनाि् दारूमळेु शासनाचा कोट्यिधीचा महसूल बुडत 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(५) असल्यास, चौकशीअींती चोरी्या मागाान े येणाऱ्या बनाि् दारूिर बींदी आणण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांर शशेखर बावनिुळे (१०-११-२०१७) : (१) हे अींशत: खरे आहे. 

कोल्हापूर न्जल्हयात परराज्यातून बनाि् दारू आयात होत असल्याच े कोल्हापूर 
न्जल्हयातील राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने नोंदविण्यात आलेल्या गुन्हयाींत गोिा ि कनाा्क 
राज्य ननममात जप्त केलेल्या मदयािरून ननदशानास आले आहे. 
(२) ि (३) हे खरे नाही. 

अिैधिरत्या दारूननममाती, साठिणुक,िाहतूक  ि विक्री कद् रे श सरुू असल्याच ेननदशानास 
आल्यास राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील अकधकाऱ्याींकडून सींबींकधताींिर तात्काळ कारिाउ 
करण्यात येत आहे. 
(४) ि (५) कोल्हापूर न्जल्हयात गोिा ि कनाा्क राज्यातून अिैधिरत्या मदयाची िाहतकु होत 
असल्याच ेननदशानास आल्यामुळे सदर प्रकरणी एवप्रल २०१३ पासनू त ेजून २०१६ पयतं एकूण 
२१५ गुन्हे नोंदविण्यात आले असून १४६ आरोपीींना अ्क करून ५३,७०६ ब.मल. बनाि् 
मदयासह रू. ३, ४२, ४२,०५५/- ककीं मतीचा मुदे्दमाल जप्त करण्यात आला आहे. तसेच मुींबउ 
दारूबींदी कायदा १९४९ मधील कलम ९३ अन्िये राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडून १९५ 
आरोपीींिर ि पोलीस विभागाकडून ६४७ आरोपीींिर कायािाही करण्यात आली आहे. 

राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडून कोल्हापूर न्जल्हया्या सीमेलगत विविध मागांिर 
तात्पुरते सीमा तपासणी नाके उभारून तेथ ेसींशनयत िाहनाींची तपासणी करण्यात येत.े तसेच 
न्जल्हयातील अकधकारी ि कमाचारी याीं्या सींयुक्त मोदहमा राबिून अिैध दारू ननममाती, 
साठिणुक ि विक्री करणाऱ्याींिर कारिाउ करण्यात येत आहे. 
(६) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  
सातारा थिज्यात देशी दारुची दिुान,े परममट रुम, बबअरबार व अवैध दारु धांद्यावायाांिड े

सांबांधधत अधधिारी/िमाचारी याांचे होत असलेले दलुाक्ष 
  

(१९)  ६१३७५ (२०-०८-२०१६).   श्री.जयिुमार गोरे (माण), श्री.अतलम शेख (मालाड पथिश्चम), 
श्री.सां्ाम थोपटे (भोर) :   सन्माननीय राज् य उत् पादन शु ि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 

(१) सातारा न्जल््यात  देशी दारुची दकुान,े परमम् रुम, बबअरबार ि अिैध दारु 
धींदयािाल्याींकडून दरमहा लाच ममळत असल्याने सींबींकधत विभागाचे अकधकारी ,कमाचारी  
कारिाउ करण्यास दलुाक्ष करीत असल्याच ेमाहे म,े २०१६ मये िा त्या दरम्यान ननदशानास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, परिाना नुतनीकरणा्या िरतसर शुल्कानींतरही सही-मशक्क्यासाठी २०-२५ हजार 
रुपयाींची मागणी होत असल्या्या तक्रारी मोठ्या प्रमाणात होऊ लागल्या आहेत, हे ही खरे 
आहे काय 
(३) असल्यास, यासींदभाात शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीअींती उक्त दठकाणी ननयम डािलून देशी दारुची दकुान,े बीअर बार 
चालिणारे, अिैध दारु धींदेिाल्याींिर तसेच सींबींकधत अकधकारी ि कमाचारी याीं्यािर शासनान े
कोणती कारिाउ केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांर शशेखर बावनिुळे (१०-११-२०१७) : (१) हे खरे नाही.        
(२) हे खरे नाही. 
(३), (४) ि (५) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

िुही (थिज.नागपूर) तालुक्यातील महाववतरण्या िां त्राटी अिुशल मजरुाांिडून  
धोिादायि िामे िेली जात असयाबाबत 

  

(२०)  ६५७५९ (२७-०१-२०१७).   डॉ.मममलांद माने (नागपूर उत्तर) :   सन्माननीय ऊजाा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) कुही (न्ज.नागपूर) तालुक्यातील महावितरण कीं पनीची काम ेकीं त्रा्ी अकुशल कामगाराींकडून 
धोकादायक पिरन्स्थतीत करिून घेतली जात आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नविन विज िादहनी क्र्षीपींपाची जोडणी, खाींब उभे करणे, विज िादहन्याींचा 
देखभालीची कामे, अकुशल कामगाराींकडून कीं त्रा्दार करिून घेत असून कीं त्रा्दाराकडून 
मजुराींचा विमा, प्रमशक्षण, आदद बाबी केल्या जात नाहीत, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मत््यूमुखी पडलेल्या मजुराींना अशा पिरन्स्थतीत शासनाकडून अथिा 
कीं त्रा्दाराकडून मदत केली जात नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीअींती अशा कीं त्रा्दाराच े परिान े रदद करण्याबाबत तसेच मत््यूमखुी 
पडलेल्या मजुराींना आकथाक मदत देण्याबाबत शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांर शशेखर बावनिुळे (१८-११-२०१७) : (१), (२), (३) ि (४) कुही तालुक्यातील कोणत्याही 
प्रकारची कीं त्रा्ी तत्िािर िीज िादहनी दरुुस्तीची कामे अकुशल  कामगाराींमार्ा त करिून घेतली 
जात नाहीत. सदर तालुक्यात निीन िीज िादहनी, क्र्षीपींपाची जोडणी, खाींब उभे करणे ि िीज 
िादहन्याीं्या देखभालीची काम े करण्यासाठी मींडळ / विभागीय कायाालयामार्ा त ननविदा 
काढण्यात येत.े तसेच कीं पनी्या ननयमाप्रमाणे अकधक्त विदयुत परिानाधारक कीं त्रा्दाराींना ही 
कामे ददली जातात. तसेच कीं त्रा् देताना कीं त्रा्दाराने कीं त्रा्ी कामगाराींचा विमा काढणे 
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बींधनकारक असत ेि अपघात घडल्यास कीं त्रा्दारान ेमत््यमूुखी पडलेल्या कामगारा्या िारसाींना 
नुकसान भरपाउ देणे बींधनकारक आहे. 
(५) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  
राज्यात सवा मशक्षा अमभयानातांगात नवीन शाळा खोयाां्या बाांधिामािरीता बांद िर्यात 

आलेला ननधी पुवावत सुरु िरणेबाबत 
  

(२१)  ६६२६८ (२७-०१-२०१७).   श्री.शांभूराज देसाई (पाटण) :   सन्माननीय शालेय मशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) राज्यात शालेय मशक्षण विभागातींगात ग्रामीण भागामये सिा मशक्षा अमभयानातींगात निीन 
शाळाीं्या खोल्या बाींधणेकरीता शासनाकडून या पुिी ननधी उपलब्ध करुन ददला जात होता, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शालेय मशक्षण विभागातींगात गामीण भागामये सिा मशक्षा अमभयानातींगात 
निीन शाळाीं्या खोल्या बाींधणेकरीता शासनाकडून  ननधी देणे बींद केल्याने ग्रामीण भागातील 
  प्राथममक शाळाींना अनके अडचणीींना सामोरे जािे लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ददनाींक १८  क््ोबर, २०१६ रोजी िा त्या सुमारास शासनान ेप्राथममक तसेच 
मायममक शाळाीं्या निीन शाळा खोल्या बाींधणे तसेच शाळा खोल्याींची दरुुस्ती करणेकरीता 
न्जल्हा िावर्षाक आराखड्यातनू ननधी वितरीत करणेबाबतचा शासन ननणाय पािरत केला आहे,  
हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, न्जल्हा िावर्षाक आराखड्यामये प्राथममक तसेच मायममक शाळाीं्या निीन 
खोल्या बाींधणे तसेच शाळा खोल्याींची दरुुस्ती करणेकरीता ननधीची कमतरता असल्यान े
शासनाने सदर्या निीन शाळा खोली बाींधकामाकरीता सिा मशक्षा अमभयानातींगात बींद करण्यात 
आलेला ननधी पुिाित सुरु करािा अशी मागणी शासनाकड े केली जात आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(५) असल्यास शासनान ेयासींदभाात  कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े (१७-११-२०१७) : (१) ि (२) सिा मशक्षा अमभयानाींतगात निीन शाळाीं्या 
खोल्या बाींधण्याकिरता ननधी देणे बींद करण्यात आलेले नाही. 
(३) ददनाींक १८/१०/२०१६ चा शासन ननणाय न्जल्हा िावर्षाक योजनद्तगात न्जल्हा पिरर्षद/ 
शासकीय प्राथममक ि मायममक शाळाींचे इमारत बाींधकाम/ विशेर्ष दरुूस्तीसाठी न्जल्हा 
पिरर्षदेला देण्यात येणाऱ्या मागादशाक सचूनाबाबत आहे. 
(४) निीन शाळा खोली बाींधकामाकिरता सिा मशक्षा अींतगात देण्यात येत असलेला ननधी बींद 
करण्यात आलेला नाही. 
(५) ि (६) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
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समाज ियाण ववभागाची चांर शपूर थिज्यातील ववद्यार्थयाांची मशष्ट्यवत््ती  
सन २०१५-१६ पासून प्रलांबबत असयाबाबत 

  

(२२)  ६८७१७ (२७-०१-२०१७).   श्री.बांटी भाांगडडया (धचमूर), अॅड.सांजय धोटे (राजूरा), 
श्री.नानाजी शामिुळे (चांर शपूर) :   सन्माननीय सामाथिजि  याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) समाज कल्याण विभागामार्ा त देण्यात येणाऱ्या मशषयित््तीच े ७१५८ मींजूर अजा चींर शपूर 
न्जल््यातील विविध महाविदयालयाींकड े प्रलींबबत असल्याची बाब माहे  गस्््या अखेरीस 
ननदशानास आली, हे खरे आहे काय, 
(२)असल्यास, मशक्षखितणक िर्षा २०१५-२०१६ मये चींर शपूर न्जल््यात एकूण ५९०२९ अजांपैकी 
४९१४१ अजा मींजूर करण्यात आले त्यापकैी ७१५८ मींजूर अजा महाविदयालयाींकड ेप्रलींबबत असून 
त्याींनी ते समाज कल्याण विभागाकड ेजमा केलेले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, महाविदयालयाींकड े मशषयित््तीचे मींजूर अजा प्रलींबबत ठेिल्या प्रकरणी दोर्षी 
कमाचारी ि सींबींकधत महाविदयालयािर काय कारिाउ केली िा करण्यात येणार आहे काय, 
(४) नसल्यास, त्याची करणो कारणे ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले (३१-१०-२०१७) : (१) अींशत: होय. 
(२) ि (३) सन २०१५-१६ या शकै्षखितणक िर्षाामये चींर शपूर न्जल्हयात मशषयित््तीच ेनोंदणीक्त 
अजा एकूण ५४४४९ इतके होत,े त्यापैकी ५२१७८ इतक्या विदयार्थयांना मशषयित््ती मींजूर 
करण्यात आली. उिारीत १५८१ विदयार्थयांच ेअजा महाविदयालयाकडुन प्राप्त झालेले नाहीत.  
विदयार्थयांचे सदरील अजा त्िरेने ननकाली काढण्याबाबत सींबींकधत महाविदयालयाींना 
आयुक्तालयामार्ा त सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. 
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  
उहासनगरमधील गतीमांदासा क सुरू िर्यात आलेया वविास मतीमांद ववद्यालयास दीड 

वषाापूवी मांजुर झालेले अनुदान ममळत नसयाबाबत 
  

(२३)  ६९६३८ (२७-०१-२०१७).   श्री.गणपत गायिवाड (ियाण पूवा) :   सन्माननीय 
सामाथिजि  याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) उल्हासनगरमधील सन २००० मये गतीमींदासाठी सुरू करण्यात आलेल्या विकास मतीमींद 
विदयालयास दीड िर्षाापूिी मींजरु झालेले अनुदान कमाचाऱ्याींना ममळत नसल्यान े सदर 
विदयालयातील कमाचाऱ्याींिर उपासमारीची िळे आल्याची बाब ददनाींक १४  क््ोबर, २०१६ 
रोजी िा त्या त्यासमुारास ननदशानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी सामन्जक बाींकधलकी जोपासत काम करणाऱ्या कमाचाऱ्याींना 
तातडीन ेन्याय देण्याबाबत शासनाकडून कोणती कायािाही करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. राजिुमार बडोले (०७-११-२०१७) : (१), (२) ि (३) खाजगी सींस्थाींमार्ा त चालविण्यात 
येणाऱ्या “अ” शे्रणीतील १२३ विना अनुदान तत्िािरील अपींगाीं्या विशेर्ष ननिासी/अननिासी 
शाळाींना ि कायाशाळाींना अ्ी ि शतीं्या अधीनतने ेअनुदान तत्िािर मींजूरी देण्याचा शासन 
ननणाय ददनाींक ८ एवप्रल,२०१५ रोजी ननगाममत करण्यात आला आहे. उक्त शासन ननणायामये 
प्रश्नाकधन शाळेचा समािेश आहे. शासन ननणायातील तरतुदीींनुसार िरील शाळाींची तपासणी ि 
पडताळणी करुन आयुक्त, अपींग कल्याण याीं्याकडून अहिाल प्राप्त झाला असून सदर 
अहिाल शासना्या विचाराधीन आहे. 

___________ 
  

मरा वाड्यात ववत्त्तीय सांतथाांनी पीि िजा वाटप िेले नसयाबाबत 
  

(२४)  ७१२०८ (२७-०१-२०१७).   श्री.चांर शदीप नरिे (िरवीर) :   सन्माननीय सहिार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) मराठिाड्यातील शेतकरी दोन िर्षाापासून दषुकाळा्या साि्ाखाली असताना वित्त्तीय 
सींस्थाींनी अदयापी पीक कजा िा्प केले नसल्यान ेशेतकरी आकथाक सींक्ात सापडले आहेत, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले, 
(३) तदनुसार शेतकऱ् याींना तात्काळ पीक कजा िा्प करण्याबाबत शासनान े काय कायािाही 
केली िा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देशमखु (१६-११-२०१७) : (१) हे खरे नाही.   
(२) प्रश्न उद् ाित नाही. 
(३) मा.मुख्यमींत्री याीं्या अयक्षतेखाली दद.२८/४/२०१६ रोजी राज्यस्तरीय खरीप आढािा 
बैठकीमये सिा विभागीय आयुक्त, सिा न्जल्हाकधकारी आखितण क्र्षी ि सहकार विभागातील 
के्षबत्रय अकधकारी याींना तसेच मा.मुख्यमींत्री याीं्या अयक्षतेखाली दद.११/५/२०१६ रोजी 
राज्यस्तरीय बकँसा सममती्या बैठकीमये राज्यातील सिा बकँाींना (सािाजननक के्षत्रातील, 
खाजगी के्षत्रातील, ग्रामीण बँका ि न्जल्हा मयिती सहकारी बकँा) पीक कजा वितरण ि पीक 
कजा पुनगाठन करण्या्या दृष्ीने उकचत कायािाही करण्या्या सचुना ददल्या आहेत. 
िरीलप्रमाणे कायािाही झाल्यामुळे सन २०१६-१७ मये मराठिाड्याकरीता रू.१००८७ को्ी खरीप 
वपक कजा लक्षाींकापैकी रू.८८५२.३८ को्ीच े वपक कजा िा्प १५.३६ लाख शेतकऱ्याींना झाले 
असून याचे प्रमाण ८८% आहे. तसेच मराठिाडा विभागामये रब्बीकरीता रू.२३५२.७२ को्ी 
वपक कजा िा्पाचा लक्षाींक असनू बँकाींनी ददनाींक ३१/०३/२०१७ पयतं २.६१ लाख शेतकऱ्याींना 
रू.१८८४.९६ को्ीच ेपीक कजा िा्प करून ८०% लक्षाींक पूताता केली आहे. 
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
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राज्यातील शतेिऱ्याांच ेिजाावरील नोव्हद्बर आझण डडसद्बर २०१६  
या दोन महहयाांच ेव्याज मार् िरणे बाबत 

  

(२५)  ७७६१३ (०६-०५-२०१७).   श्री.डड मलीिाजूान रेड्डी (रामटेि), श्री.सुरेश हाळवणिर 
(इचलिरांजी) :   सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  

(१) राज्यातील शेतकऱ्याींच ेकजाािरील नोव्हद्बर आखितण गडसद्बर २०१६ या दोन मदहन्याींच ेशेती 
कजाािरील व्याज मार् करण्यात आल्याच े माहे जानेिारी,२०१७ मये िा ्या शेि््या 
आठिड्यात ननदशानास आले, हे खरे काय, 
(२) असल्यास, ज्या शेतकऱ्याींनी शेती्या विविध कामाींसाठी अल्प मुदतीच ेकजा घेतलेले आहे 
त्याींना दोन मदहन्याींच ेव्याज भरािे लागणार नाही ि ददघा मुदतीच ेकजा घेतलेल्या शेतकऱ्याींना 
या व्याज मार्ीचा र्ायदा होणार नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, नाबाडा कडून सहकारी बकँाींना २० हजार को्ी रुपयाचे कजा उपलब्ध करुन 
ददले जाणार असून सदर कजा शेतकऱ्याींना सिलती्या दरात उपलब्ध करुन देण्यात येणार 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, महाराषरातील ककती शेतकऱ्याींना या ननणायाचा लाभ झाला आहे ? 
  
श्री. सुभाष देशमखु (१६-११-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) होय, हे खरे आहे. 
(४) कद् र श शासना्या व्याज मार्ी योजनेचा राज्यातील २३.६६ लाख शेतकऱ्याींना लाभ झाला 
आहे. 

___________ 
  

ब्रम्हपूरी (थिज.चांर शपूर) येथे एम आय डी सी ननमााण िर्याबाबत 
  

(२६)  ७८५०५ (२४-०४-२०१७).   श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.राधाि्ष्ट् ण ववख-ेपाटील 
(मशडी), श्री.अतलम शखे (मालाड पथिश्चम), श्री.सुननल िेदार (सावनेर), श्री.अमर िाळे 
(आवी) :   सन्माननीय उद्योग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) चींर शपूर न्जल््यातील ब्रम्हपरूी येथ े एम.आय.डी.सी. ननमााण करण्यासाठी अथासींकल्प, 
पािसाळी ि दहिाळी २०१६ या अकधिेशनामये कपात सुचने्या मायमातनू शासनाच ेलक्ष 
िेधले असता त्यािर लेखी उत्तरामये ब्रम्हपूरी येथ े एम.आय.डी.सी.ननमााण करण्यासाठी 
कायािाही सुरु आहे अस े मा.उदयोग मींत्री महोदयानी लोकप्रनतननधीस कळविले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, ब्रम्हपूरी येथे एम.आय.डी.सी. ननमााण करण्याकिरता उपविभागीय अकधकारी 
महसूल ब्रम्हपूरी याीं्याकडून उदयोग विभागाने जागेची मागणी करण्यात आली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, ब्रम्हपूरी येथे एम.आय.डी.सी. ननमााण करण्यासाठी शासनाने कोणती कायािाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देसाई (०८-११-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 

तथावप, सन २०१६  ्या अथासींकल्पीय अकधिेशनात कपात सुचना क्रमाींक ६१ ्या 
मायमातून, लोकप्रनतननधीनी ददलेल्या ननिेदना्या  अनुर्षींगाने तहमसल, ब्रम्हपुरी याीं्याकडून  
ददनाींक २३/०२/२०१६ ्या पत्रान्िये ब्रम्हपुरी येथ े कोरडिाहू, एकवपकी आखितण ननसगाािर 
आधािरत पडीत  खाजगी  जमीनीचा  ि शासकीस जमीनी्या उपलब्धतेबाबतचा अहिाल  
मागविण्यात आला असून अहिाल प्राप्त होताच पुढील कायािाही करण्यात येउल असे लेखी 
कळविले आहे. 
(२) हे खरे आहे. 

ब्रम्हपुरी तालुक्यात एम.आय.डी.सी. ननमााण करण्यासाठी ब्रम्हपुरी शहरालगत  
सरकारी ककीं िा कोरडिाहू जागा उपलब्ध नाही. गोसेखुदा प्रकल्पाचे नहर गेलेले असल्यामळेु  
मोठ्या प्रमाणािर जमीन ओलीताखाली असल्याचा तसचे इतर जमीनी िन विभागा्या 
मालकी्या असल्याचा तहमसलदार ब्रम्हपुरी याींनी  अहिाल ददलेला आहे. 
(३) तहमसलदार याींच ेअहिालानुसार  ब्रम्हपुरी  शहरालगत  एम.आय.डी.सी  स्थापन करण्या 
सींबींधात सरकारी अथिा कोरडिाहू जमीन  उपलब्ध नाही. 
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

रु्रसुांगी (थिज.पुणे) येथील सासवड रतत्यावरील मांतरवाडी (उरुळी देवाची) ते िात्रज या 
बाहयवळण मागाावरील ववजेच ेखाांब व रोहहत्र हटवव्याबाबत 

  

(२७)  ७८७९३ (२८-०४-२०१७).   श्री.भारत भालिे (पांढरपूर) :   सन्माननीय ऊजाा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) रु्रसुींगी (न्ज.पुणे) येथील सासिड रस्त्यािरील मींतरिाडी (उरुळी देिाची) त े कात्रज या 
बाहयिळण मागाािर अनके विजेच ेखाींब असल्याने िाहतुकीस अडथळा ननमााण होत असल्याच े
माहे जानेिारी, २०१७ मये िा त्या दरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मींतरिाडी ते उीं ड्रीदरम्यान प्रचींड िाहतकू कोंडी होत असून अपघात होण्याचा 
धोका असल्यामळेु हे खाींब त्िरीत ह्विण्याची मागणी नागरीकाींकडून होत आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त विजेच ेखाींब, रोदहत्र त्ििरत ह्विण्याबाबत शासनाने कोणती कायािाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांर शशेखर बावनिुळे (०३-१०-२०१७) : (१) हे खरे आहे. 
(२) यासींदभाात सहाय्यक अमभयींता शे्रणी-१, सािाजननक बाींधकाम प्रकल्प, उपविभाग क्र.१, पुणे 
याीं्याकडून रस्त्यािरील िीजेच े खाींब, लघुदाब, उ्चदाब िीज िादहनी हलविण्याबाबत दद. 
२१.०१.२०१७ चे पत्र महावितरण कीं पनी्या रास्तापेठ विभागीय कायाालयास प्राप्त झाले आहे.  
(३) सािाजननक बाींधकाम विभाग ि महावितरण कीं पनी याींचेकडून सींयुक्त पाहणी करुन सदर 
कामाचे अींदाजपत्रक तयार करण्यात आले असून सदर रक्कमेची सािाजननक बाींधकाम 
विभागाकडून उपलब्धता झाल्यानींतर रोदहत्र ि िीजेच ेखाींब स्थलाींतरणाचे काम करण्यात येउल. 
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  
महाराष्ट्र सुवणा जयांती नगरोत्थान महामभयाांतगात देवरीचा (थिज.गोंहदया) समावेश िरून नागरी 

आहदवासी के्षत्रातील नगर पिरषद /नगर पांचायतीांना रक्िम दे्याबाबत 
  

(२८)  ७९०८९ (२८-०४-२०१७).   श्री.सांजय पुराम (आमगाव) :   सन्माननीय आहदवासी 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) नगर विकास विभागा्या शासन ननणाय ददनाींक ९ माचा, २०१६ अन्िये महाराषर सुिणा 
जयींती नगरोत्थान अमभयानातींगात देिरीचा (न्ज.गोंददया) समािेश करून नागरी आददिासी 
के्षत्रातील नगर पिरर्षद/नगर पींचायतीींना मींजूर करण्यात येणाऱ् या प्रकल्पाींसाठी स्िदहश्श्याची 
रक्कम आददिासी उपयोजनेतून देण्याबाबत मा.आददिासी विकास मींत्री याीं्याकड े ददनाींक २१ 
जून, २०१६ रोजी िा त्यासुमारास लोकप्रनतननधीींनी मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर बाबतीत शासनस्तरािर कोणता ननणाय घेतला िा घेण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (१२-१०-२०१७) : (१) होय. 
(२) देिरी (न्ज.गोंददया) हे शहर अनसुूकचत के्षत्रात समाविष् नसून अनतिरक्त आददिासी 
उपयोजना के्षत्रात समाविष् आहे. त्यामुळे देिरी नगर पींचायतीचा नगर विकास विभागाचा 
दद.९ माचा,२०१६ ्या शासन ननणायामये समािशे करता येत नसल्याबाबत मा.मींत्री (आ.वि.) 
याीं्या सहीन ेदद.२ गडसद्बर, २०१६ रोजी मा.विधानसभा सदस्य याींना पत्र पाठविले आहे. 
(३) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

नेवासा (थिज.अहमदनगर) तालुक्यातील वीज पुरवठ्यातील अननयममततेबाबत 
  

(२९)  ८०११५ (२८-०४-२०१७).   श्री.बाळासाहेब मुरिुटे (नेवासा) :   सन्माननीय ऊजाा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नेिासा (न्ज.अहमदनगर) तालुक्यातील सोनउ,घोडगेाि चाींदा,करजगािसह अनेक गािाींमये 
िीज पुरिठा व्यिन्स्थतिरत्या होत नसल्यान ेअनेकदा िीजपुरिठा अचानक खींगडत होत असतो 
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तर ददिसा ८ तास ि रात्री १० तास  अशा विसींगत िेळेस िीज पुरिठा होत असल्यान े 
शेतकऱ्याींच ेखूप नुकसान होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच या तालुक्यात  सौन्दाळा सब स््ेशन अींतगात भद्डा येथील मेन लाउनिरील 
भातुकिार ३३ केव्ही सबस््ेशनकड े िीज िाहतूक करणाऱ्या तारा शेतकऱ्याीं्या शतेात तसचे 
रस्त्यािर अनके दठकाणी लोंबकळत असल्यान ेशेतकऱ्याीं्या न्जविताला धोका ननमााण झाला 
आहे हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, प्रश्न भाग १ बाबत रात्री िीजपुरिठा सुरु करुन शेतकऱ्याींच ेजींगली ि दहींस्त्र 
प्राण्याींपासून सींरक्षण होण्यासाठी शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) तसेच प्रश्न भाग २ बाबत रस्त्यािर अनेक दठकाणी लोंबकळणाऱ्या तारा दरुुस्त 
करण्याबाबत शासनान ेकोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांर शशेखर बावनिुळे (०९-१०-२०१७) : (१) महाराषर विदयुत ननयामक आयोगा्या 
ननदेशानुसार क्र्षी पींपाना ददिसा ८ तास ि रात्री १० तास अस ेचक्राकार पदतीन ेथ्री रे्ज 
िीज पुरिठा करण्यात येतो ि ि इतर िेळेस मसींगल रे्ज िीज परुिठा केला जातो. करींजगाींि 
उपकद् र शामये येणारी मुख्य ३३ के.व्ही. िादहनी (भोकर लाउन) अनतभारीत असल्यामुळे 
करींजगाि उपकद् र शामधील गािठाण ि SDT िादहन्या िगळता ८-८ तासाप्रमाण े चक्राकार 
पदतीने िीज पुरिठा करण्यात येत आहे.   
(२) सदर िादहनीिर दोन दठकाणी लुज स्पडन होते. 
(३) सया ग्रामीण विभाग, अहमदनगर अींतगात सिा क्र्षी पींपाना मा. आयोगान े
ठरविल्याप्रमाणे ददिसा ८  तास ि रात्री १० तास चक्राकार पदतीने िीज पुरिठा देण्यात येत 
आहे. तसचे उिािरत िळेेस मसींगल रे्ज िीज पुरिठा केला जातो. 
(४) दोन दठकाणच ेलूज स्पडन ओढून तारा पूिाित करण्यात आल्या आहेत. 
(५) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  
गडधचरोली थिज्यातील धानोरा तालुक्यातील वारांवार होणाऱ् या खांडडत वीज पुरव याबाबत 

  

(३०)  ८०१७२ (२८-०४-२०१७).   डॉ.देवराव होळी (गडधचरोली) :  सन्माननीय ऊजाा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) गडकचरोली न्जल्हा दगुाम असल्याने ि मनुषयबळ कमी असल्याने या के्षत्रात िीज पुरिठा 
िारींिार खींगडत होतो, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, धानोरा तालुका हा अनतदगुाम असल्याने ि या के्षत्रात लाइनमनची कमतरता 
असल्यान ेिीज पुरिठा िारींिार खींगडत होत असतो, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, िारींिार होणाऱ् या खींगडत िीज पुरिठ्यामुळे येथील व्यािसानयक,नागिरक मोठ्या 
प्रमाणािर त्रस्त असून या भागात खींगडत होणारा िीज पुरिठा कायमस्िरूपी दरू करण्यासाठी 
शासनाने कोणती उपाय योजना केली िा करण्यात येत आहे ? 
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श्री. चांर शशखेर बावनिुळे (०३-१०-२०१७) : (१) ि (२) गडकचरोली न्जल्हा अनत दगुाम असल्यान े
ि काही भागातील उ्चदाब िादहनी घनदा् जींगलातून जात असल्यामळेु पािसाळयात 
झाडाीं्या र्ाींदया िादळामुळे या भागातील िादहनीिर पडल्यामळेु िीज पुरिठा खींडीत होत 
असतो ि खींडीत झालेला िीज परुिठा तातडीने पूिाित करण्यासाठी उपलब्ध मनुषय बळाचा 
िापर करण्यात येतो. 
(३) धानोरा तालुक्यातील िीज पुरिठा सुरळीत करण्यासाठी प्रस्तावित असलेल्या बोरी ते राींगी 
११ के.व्ही.ची १.४० कक.मी. िादहनी ही ३३/११ के.व्ही. अममझाा उपकद् र शातून प्रस्तावित करण्यात 
आलेली आहे. सदर िादहनीचे काम इन्रा-२ योजनेअींतगात प्रगतीपथािर आहे. 

___________ 
  
राज्यातील पॉवरलुम उदयोगाांना दक्षक्षणेतील राज्यातनू सुत आयात िरावे लागत असयाबाबत 
  

(३१)  ८०४२९ (२१-०४-२०१७).   श्री.आमसर् शेख (मालेगाांव मय) :   सन्माननीय 
वत त्रोद्योग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्यात अन्स्तत्िात असलेले पॉिरलुम उदयोगाची पिरन्स्थती अत्यींत बबक् असून राज्यात 
पॉिरलुम धारकाींना आिश्यक त्या प्रमाणात सुतकगरण्या राज्यात नसल्याने पॉिरलुम धारकाींना 
दषिकक्षणेतील राज्यातून सुत आयात करािे लागत असल्याचे माहे जानेिारी, २०१७ मये िा त्या 
दरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त कारणास्ति आयात सुतािर विक्रीिर ि इतर कर, मालिाहतुक यािर 
होणाऱ्या खचाामळेु राज्यात तयार होणारे सुती कपड्याींची ककीं मत इतर राज्यापेक्षा जास्त 
असल्यान ेखुले बाजारात राज्यातील पॉिरलुम धारकाींना नकुसान सोसाि ेलागत आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेकोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देशमखु (०६-१०-२०१७) : (१) होय, हे अींशतःखरे आहे. 
(२) होय, हे अींशतःखरे आहे. 
(३) सदर बाब िस्त्रोदयोग विभागाशी सींबींकधत नसून  वित्त विभाग ि पिरिहन विभाग याींचेशी 
सींबींकधत असल्यान ेयाबाबत कायािाही करून तसा  अहिाल विभागास पाठविण्यात यािा असे  
त्या विभागाींना यापूिीच कळविले आहे. तथावप सदरचा अहिाल अदयाप प्रतीक्षाधीन आहे. 
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

िोहापूर थिजहा पिरषदे्या अपांग ववभागातील िमाचाऱ्याांची िरक्त पदे भर्याबाबत 
  

(३२)  ८४०३१ (२१-०४-२०१७).   श्री.चांर शदीप नरिे (िरवीर) :   सन्माननीय सामाथिजि  याय 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) कोल्हापूर न्जल्हा पिरर्षदे्या अपींग विभागात कमाचाऱ्याीं्या िरक्त पदामुळे अनके िळेा 
अकधकाऱ् याींना मदतनीसाची, मशपायाची काम ेकरिी लागत असल्याचे माहे गडसद्बर, २०१६ मये 
िा त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या विभागात मनुषयबळ कमी असण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, या विभागाला आिश्यक कमाचारी िगा देण्याबाबत शासनान ेकोणती कायािाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. राजिुमार बडोले (०७-११-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) ि (४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

राज्यात आांतरजातीय वववाह िरणा-या जोडपयाांना िायदेशीर  
सांरक्षण दे्यासा क तवतांत्र िायदा िर्याबाबत 

  

(३३)  ८४८५० (०९-०८-२०१७).   श्री.थिजतद्र श आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.जयांत पाटील 
(इतलामपूर), श्री.हदलीप वळस-ेपाटील (आांबेगाव), श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरेगाव), श्री.सांदीप नाईि 
(ऐरोली), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), श्री.नरहरी झझरवाळ (हदांडोरी), श्री.भातिर जाधव (गुहागर), 
श्री.हसन मुश्रीर् (िागल), श्री.राणाजगजीतमसांह पाटील (उतमानाबाद), श्री.किसन िथोरे 
(मुरबाड) :   सन्माननीय सामाथिजि  याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्यात आींतरजातीय वििाह करणाऱ् या जोडप्याींना कायदेशीर सींरक्षण ममळािे यासाठी  
स्ितींत्र कायदा करण्यासींदभाात मा.सामान्जक न्यायमींत्री याीं्या अयक्षतेखाली गठीत केलेल्या 
सममतीने आपला अहिाल शासनास सादर केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर अहिालातील मशर्ारशीींचे थोडक्यात स्िरुप काय आहे, 
(३) असल्यास, सदरचा कायदा लिकरात लिकर अींमलात आणण्यासाठी शासनान े कोणती 
कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले (३०-१०-२०१७) : (१) नाही. 
(२) प्रश्न उद् ाित नाही. 
(३) प्रश्न उद् ाित नाही. 
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
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बारामती-उजनी जलाशयातून एमआयडीसीला पाणीपुरव ा िरणाऱ्या  
नव्या जलवाहहनीतून पाणीगळती होत असयाबाबत 

  

(३४)  ८५२०३ (१८-०८-२०१७).   श्री.मभमराव तापिीर (खडिवासला) :   सन्माननीय उद्योग 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) बारामती, उजनी जलाशयातून एमआयडीसीला पाणीपुरिठा करणाऱ्या नव्या जलिादहनीतून 
मोठ्या प्रमाणात पाणीगळती होत असल्याने एमआयडीसीचा पाणीपुरिठा बींद झाला असल्याच े
माहे म,े २०१७ मये िा त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पाणीपुरिठा बींद झाल्याने बारामती एमआयडीसीतील उदयोगाना पुन्हा ्ँकरन े
पाणी विकत घ्याि ेलागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेकोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देसाई (२६-१०-२०१७) : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 

ददनाींक २८/०५/२०१७ रोजी रात्री उजनी जलाशयातनू एमआयडीसीला पाणीपुरिठा 
करणाऱ्या जलिादहनीिरील मौज ेवपींपळी, येथील एअर व्हॉल्ि्या झडपेमधून पाणी गळती होत 
असल्याच ेननदशानास आल्यान ेददनाींक २९/०५/२०१७ रोजी सकाळी १०.०० िा पींपीग बींद करुन 
त्िरीत दरुुस्ती करण्यात आली ि ददनाींक २९/०५/२०१७ रोजी दपुारी २.०० िा पींपीग सुरु करुन 
पाणी पुरिठा सुरळीत करण्यात आला. 
(३) ि (४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  
मुांबईसह राज्यातील लाखो सहिारी सांतथाांचे लेखापरीक्षण आझण तपासणी झाली नसयाबाबत 

  

(३५)  ८५५९४ (१८-०८-२०१७).   श्री.मभमराव तापिीर (खडिवासला), श्री.अतुल भातखळिर 
(िाांहदवली पूवा), श्री.अममत साटम (अांधेरी पथिश्चम), अॅड.पराग अळवणी (ववलेपाले), श्री.सुभाष 
भोईर (ियाण ्ामीण) :  सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मुींबउसह राज्यातील लाखो सहकारी सींस्थाींच े लेखापरीक्षण आखितण तपासणी झाली 
नसल्याची मादहती माहे म,े २०१७ मये िा त्यादरम्यान ननदशानास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, एक लाख १६ हजार नोंदणीक्त सहकारी सींस्थाींचे लेखापरीक्षण आखितण तपासणी 
करण्याचे आदेश सहकार विभागातील अकधकाऱ्याींना देण्यात येऊन त्याीं्यािर 
जबाबदारी ननन्श्चत केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास,मुींबउतील ४३३४ सहकारी गह्ननमााण सींस्थाींनी २०१५-१६ ि मागील काही िर्षााचा 
लेखा परीक्षण अहिाल सादर न केल्याने सहकार विभागान ेअिसायन नो्ीसा ददल्याचे माहे 
एवप्रल, २०१७ मये ननदशानास आले, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, माहे जुल,ै २०१७ पयतं ककती सहकारी गह्ननमााण सींस्थाींनी लेखा परीक्षण 
अहिाल सादर केला, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देशमखु (१७-११-२०१७) : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
(२) राज्यातील ५२८१९ सींस्थाींनी लेखापरीक्षणाकरीता लेखापरीक्षकाची नेमणूक केली आहे. 
लेखापरीक्षकाची नेमणूक न करणाऱ्या ९८८५८ सरकारी सींस्थाीं्या लेखापरीक्षणासाठीचे आदेश 
सहकार विभागातील सींबींकधत ननबींधकाींना देण्यात आले आहेत. 
(३) मुींबउमये आकथाक सन २०१५-१६ यािर्षाात लेखापिरक्षण होण्यास पात्र असणाऱ्या 
गह्ननमााण सींस्था २२९२९ आहेत, त्यापैकी माहे म,े २०१७ अखेर १७८८९ सींस्थाींच ेलेखापिरक्षण 
पूणा झाले असून, उिािरत ५०४० गह्ननमााण सींस्थाींच े लेखापिरक्षण झालेले नाही, त्याींना 
अींतरीम अिसायन नो्ीसा देण्यात आलेल्या आहेत. 
(४) माहे म,े २०१७ अखेर मुींबउ विभागातील १७८८९ सहकारी गह्ननमााण सींस्थाींचे लेखापिरक्षण 
पुणा झाले असून त्याींच ेअहिाल प्राप्त झाले आहेत. 
(५) ज्या सींस्थाींनी लेखापिरक्षकाींची नेमणूक, मागील वित्तीय िर्षााचे लेखापिरक्षा अहिाल 
इ.बाबीींचे अनुपालन केलेले नाही त्याींचेविरुद कलम ७५(५) अन्िये कारिाउ करण्यासाठी 
राज्यातील सिा न्जल्हा उपननबींधक ि न्जल्हा विशेर्ष लेखापिरक्षक याींना सहकार आयुक्त, पुणे 
याींनी त्याीं्या दद.२९.१०.२०१६ रोजी्या पत्रान्िये ननदेश ददलेले असून त्यानसुार पुढील 
कायािाही सुरु आहे. 

___________ 
  

आहदवासी ववद्यार्थयाांसा क मागादशान िद् रे श उभार्याबाबत 
  

(३६)  ८६६४० (०९-०८-२०१७).   डॉ.सांतोष टाररे् (िळमनुरी), श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), 
श्री.सुननल िेदार (सावनेर), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.अतलम शखे 
(मालाड पथिश्चम), श्रीमती ननमाला गाववत (इगतपूरी) :   सन्माननीय आहदवासी वविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) अनुसूकचत के्षत्रातील आददिासी विदयार्थयांसाठी आय.आय.्ी, आय.आय,एम. या सींस्थेत 
प्रिेश ममळण्यासाठी ि यूपीएससी स्पधाा परीक्षाींसाठी शासनान े अनुसूकचत के्षत्रामये ककती 
मागादशान कद् रे श उभारलेली आहेत ि त्या कद् र शाींमये पूणािेळ ककती प्रायापक काम करीत आहेत, 
(२) असल्यास, आतापयतं ककती आददिासी विदयार्थयांना याचा लाभ झालेला आहे, 
(३) नसल्यास, शासनाने अदयापपयतं अनसुूकचत के्षत्रातील आददिासी विदयार्थयांसाठी 
आय.आय.्ी.,आय,आय.एम, आय.ए.एस.इत्यादी स्पधाा परीक्षाींसाठी मागादशान कद् रे श न 
उभारण्याची कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, शासनाकडून अशी मागादशान कद् र श उभारण्यासाठी ककती कालािधी लागणार आहे 
नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. ववष्ट् णु सवरा (०२-११-२०१७) : (१) सींघ लोकसेिा आयोग / महाराषर लोकसेिा आयोग 
याीं्याकडून घेण्याींत येणाऱ्या भारतीय प्रशासकीय सेिा/राज्य प्रशासकीय सेिा स्पधाा पिरक्षाीं्या 
पूिा तयारीसाठी राज्यातील ८ विदयावपठे ि बा्ी (पुणे) येथ ेप्रत्येकी २५ अनसुूकचत जमाती्या 
विदयार्थयांना ि यशदा (पुणे) येथे १० विदयार्थयांना प्रमशक्षण देण्याची योजना ददनाींक 
१५.०७.२०१४ ्या शासन ननणायान्िये सुरु करण्याींत आली आहे. सदर प्रमशक्षण कद् र शाींिर 
कायमस्िरुपी प्रायापकाींची ननयुक्ती केली जात नसून मानधन तत्िािर तज्ञ प्रमशक्षकाींकडून 
प्रमशक्षण ददले जाते. 
(२) सदर योजनद्तगात अदयाप ८४ विदयार्थयांना प्रमशक्षण देण्याींत आले आहे. 
(३) ि (४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

भूवविास बिेँ्या िमाचाऱ्याांच ेवेतन व ननवत््ती वेतनाचे पसैे दे्याबाबत 
  

(३७)  ८७११६ (१८-०८-२०१७).   डॉ.सुथिजत ममणचिेर (हातिणांगले), श्री.राधाि्ष्ट् ण ववख-ेपाटील 
(मशडी), श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), श्री.सुननल िेदार (सावनेर), 
श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.हषावधान सपिाळ (बलुढाणा), श्री.अममत ववलासराव देशमुख (लातूर 
शहर), डॉ.सांतोष टाररे् (िळमनरुी), श्री.अब् दलु सत्तार (मसलोड), श्री.थिजतद्र श आव्हाड (मुांब्रा 
िळवा), श्री.जयांत पाटील (इतलामपूर), श्री.हदलीप वळस-ेपाटील (आांबेगाव), श्री.शमशिाांत मशांदे 
(िोरेगाव), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.नरहरी झझरवाळ (हदांडोरी), श्री.भातिर जाधव 
(गुहागर), श्री.राणाजगजीतमसांह पाटील (उतमानाबाद), श्री.सुरेश लाड (िजात), श्री.किसन िथोरे 
(मुरबाड), श्री.रामचांर श अवसरे (भांडारा) :  सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :-  

(१) शासनान े भूविकास बँक अिसायानात काढत असताना कमाचाऱ्याींच े िेतन ि ननित््ती 
िेतनाचे पसैे देण्याबाबत ददनाींक २४ जुल,ै २०१५ रोजी िा त्यासुमारास ननणाय घेतला, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त ननणायानुसार राज्यातील भूविकास बकेँ्या १५०० कमाचाऱ्याींना त्याीं्या 
हक्काच ेननित््ती िेतन तसेच िेतनाचे ३०० को्ी रुपये ममळाले नसल्याच ेमाहे म,े २०१७ मये 
िा त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, भूविकास बँके्या कमाचाऱ् याींचे िेतन ि थककत देणी देण्यासाठी भूविकास 
बँके्या राज्यभरात विविध दठकाणी असलेल्या ६० मालमत्ताीं्या विक्री करणे तसेच 
शेतकऱ् याींकडील थककत रक्कम मार् करण्याचे शासना्या विचाराधीन आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, भूविकास बकेँतील कमाचाऱ्याींचे थककत ितेन देण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सुभाष देशमखु (१६-११-२०१७) : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
(३) दद.२४.०७.२०१५ रोजी्या शासन ननणायान्िये “शेतकऱ्याीं्या कजा िसुलीतनु येणारी रक्कम 
कमाचाऱ्याींची देणी अदा करण्यासाठी पुरेशी नसल्यास बकँाीं्या मालमत्ते्या विक्रीमधून 
उपलब्ध होणाऱ्या रकमेतून कायारत/ सेिाननित््त कमाचाऱ्याींची देय रक्कम अदा करण्यात यािी” 
असा ननणाय घेतला आहे. 

शासनाने भूविकास बँके्या ६० मालमत्ताींपैकी ४५ मालमत्ता उ- द््डरदिारे विक्री 
करण्यास मान्यता ददलेली आहे. 
(४) बँके्या कजािसलुी  रकमेतून ि मालमत्ता विक्रीमधून उपलब्ध होणाऱ्या ननधीतून बकेँचे 
अिसायकाींमार्ा त सींबींधीत कमाचाऱ्याींची देणी अदा करण्यात येणार आहेत. 
(५) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

राज्यातील आहदवासीां्या समतयाांचे ननरािरण िर्याबाबत 
  

(३८)  ८७१८९ (०९-०८-२०१७).   श्री.थिजतद्र श आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.जयांत पाटील 
(इतलामपूर), श्री.हदलीप वळस-ेपाटील (आांबेगाव), श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरेगाव), श्री.सांदीप नाईि 
(ऐरोली), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), श्री.नरहरी झझरवाळ (हदांडोरी), श्री.भातिर जाधव (गुहागर), 
श्री.राणाजगजीतमसांह पाटील (उतमानाबाद), श्री.हसन मुश्रीर् (िागल), श्री.सुरेश लाड (िजात), 
श्री.किसन िथोरे (मुरबाड) :   सन्माननीय आहदवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :-  

(१) राज्यातील आदीिासीीं्या समस्याींच े ननराकरण करण्यासाठी आददिासी लोकप्रनतननधीींनी 
ददनाींक ०६ जून, २०१७ रोजी मा.राज्यपाल याींची भे् घेऊन आपल्या मागण्याींचे ननिेदन सादर 
केलेले होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी सादर केलेल्या ननिेदनातील मागण्याींचे थोडक्यात स्िरुप काय 
आहे ि त्यानुसार पुढे कोणता ननणाय घेतला िा घेण्यात येत आहे, 
(३) उक्त प्रश्न भाग(१) मधील प्रकरणी अदयाप कोणताही ननणाय घेतलेला नसल्यास, त्याची 
सिासाधारण कारणे काय आहेत तसेच सदर प्रकरणी कोणता पाठपुरािा केला िा करण्यात येत 
आहे ि त्याची र्लननषपत्ती काय आहे ? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (०६-११-२०१७) : (१) राज्यातील आददिासी समस्याींची सोडिणुक 
करण्यासाठी  आददिासी लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक ५ जून,२०१७ रोजी मा.राज्यपाल याींची भे् 
घेऊन आपल्या मागण्याींच ेननिेदन सादर केलेले होते 
(२) ि (३) प्राप्त ननिेदनातील मागण्याींचे सींषिकक्षप्त स्िरुप खालील प्रमाणे. 

१) महाराषरातील खऱ्या आददिासीींचे मुलभतू हक्काींचे सींरक्षण कराि.े 
२) पेसा कायदा अींतगात काढलेल्या शासन ननणायाची अींमलबजािणी करािी. 
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३) आश्रमशाळेतील विदयार्थयांना देण्यात येणाऱ्या सुविधाींसाठी रोख रक्कम 
विदयार्थयां्या बकँ खात्यात थे् जमा करण्या्या शासन ननणायाचा पुनविाचार करािा. 

४) िनहक्क कायदयाची अींमलबजािणी करािी. 
५) आददिासी के्षत्राची पुनराचना करुन निीन आददिासी न्जल्हे ि तालुके ननमााण 

करािेत. 
६) आददिासी समाजातील अनतमागास जमातीींना जममनी खरेदी करुन देण्याची 

योजना सुरु करािी. 
७) कुपोर्षण ्ाळण्यासाठी प्रभािी उपाययोजना करािी. 
८) कौशल्य विकास कामाींचे प्रमशक्षण देिून रोजगाराींची सींधी उपलब्ध करुन दयािी. 
९) आददिासी भागातील शेतकऱ्याींना िीज बबलात सिलत ममळािी. 
१०) आददिासी मुलीींकरीता स्ितींत्र आश्रमशाळा काढणे. 
११) आददिासी प्रकल्पग्रस्त आददिासीींना मोबदला ि नोकरी देण्यात यािी. 
१२) आददिासी आरक्षणात िाढ करणे. 
१३) अमरािती येथ े न्जल्हया्या दठकाणी मुला-मुलीींसाठी स्ितत्र सुसज्ज िसतीगह् 

ननमााण करणे. 
१४) अमरािती न्जल्हा विभागून मळेघा् हा स्ितींत्र न्जल्हा ननमााण करणे. 
उपरोक्त विर्षयाींबरोबर विविध लोकप्रनतननधीींनी इतर मागण्याींची ननिेदन े

मा.राज्यपाल महोदयाीं्या कायाालयाकडुन या विभागास प्राप्त झालेली आहेत. सदर सिा 
ननिेदनातील मागण्या विविध विर्षयाींबात असल्यान ेत्याबाबत आिश्यक कायािाही करण्यासाठी 
सींबींकधत कायाालयाींना कळविण्यात आले आहे. 

___________ 
 

आहदवासी लाभार्थयाांना शासिीय योजने्या लाभापासून वांधचत  ेव्यात आयाबाबत 
  

(३९)  ८७२८३ (०९-०८-२०१७).   श्रीमती अममता चव्हाण (भोिर) :   सन्माननीय आहदवासी 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) राज्यात आददिासी समुदायासाठी शासना्या अनके योजना राबविण्यात येतात, परींत ु
त्याची योग्य मादहती लाभार्थयांना ममळत नसल्यामळेु आददिासी समाज या योजनेपासून िींकचत 
राहत असल्याच ेददनाींक ७ एवप्रल, २०१७ रोजी िा त्यासुमारास ननदशानास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, मशक्षण घेऊनसुदा आददिासी समुदायातील सींख्येन ेजास्त असणाऱ् या ककनि् 
(न्ज.नाींदेड) तालुक्यातील तरुण उ्चमशषिकक्षत असूनही गािात इीं्रने्ची सुविधा नसल्यामुळे 
 नलाइन कोणतीच मादहती त्याींना ममळत नसल्यान ेलाभाथी या योजनेपासून िींकचत राहत 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी आददिासी समुदायासाठी असणाऱ् या शासकीय योजनेचा लाभ 
लाभार्थयांना ममळण्याबाबत शासनाने ग्रामपींचायतीदिारे मादहती पुरविण्याबाबत शासनान े
कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. ववष्ट् णु सवरा (०१-११-२०१७) : (१) ि (२) हे खरे नाही. 
आददिासी विकास विभागामार्ा त राबविण्यात येणाऱ्या योजनाींना ित््तपत्र,े चलतकचत्र, 

योजना र्लक, योजना मादहती पुन्स्तका, मभत्ती पत्रके, पोस््सा, घडीपुन्स्तका, डॉक्युमद््री, 
यशोगाथा कर्ल्मस ्  इत्यादी विविध मायमातून प्रमसदी देण्यात येत.े तसेच मशषयित््ती, 
िसतीगह् प्रिेश या सारख्या योजनाींचा लाभ देण्यासाठी  नलाउन व्यिस्था करण्यात आली 
आहे. त्यानुसार विदयार्थयाकंडून  नलाउन अजा प्राप्त होतात. 
(३) आददिासी विकास विभागा्या दद. ०२.०३.२०१६ ्या शासन ननणायान्िये गडन्ज्ल 
पदतीने बडनरव्दारे योजनाींची प्रमसदी करण्यास मान्यता देण्यात आली होती. त्यानसुार पेसा 
के्षत्रातील ५६९१ ग्रामपींचायती्या कायाालया्या आिारात प्रामुख्याने पेसा कायदा 
अींमलबजािणीबाबत ि इतर महत्िा्या योजनाींसाठी गडन्ज्ल बडनरव्दारा प्रमसदी देण्यात 
आली आहे.  
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

इचलिां रजी (थिज.िोहापूर) येथील यांत्रमागधारिाांनी आत्महत्या िेयाबाबत 
  

(४०)  ८७४०७ (१८-०८-२०१७).   श्री.हसन मशु्रीर् (िागल) :   सन्माननीय वत त्रोद्योग मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) इचलकरींजी (न्ज.कोल्हापूर) येथील शहरात यींत्रमागधारकाींची पिरन्स्थती बबक् असल्याने 
तसेच उत्पादन खचा आखितण कापडाला ममळणारा अल्पभाि यामये मोठी तर्ाित असल्यान े
मागील दोन िर्षाापासून िस्त्रोदयोगात मींदी आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िस्त्रोदयोग व्यिसाय बींद करणे शक्य नसल्यामुळे तोट्यात यींत्रमाग कारखान े
चालिाि ेलागत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यींत्रमाग तोट्यात चालत असल्यान े कजाबाजारी झालेल्या ५ यींत्रमागधारकाींनी 
माहे म,े२०१७ मये िा त्यादरम्यान आत्महत्या केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, यींत्रमागधारकाींना मदत करण्याबाबत शासनान ेकोणत्या उपाययोजना केल्या िा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहेत ?    
  
श्री. सुभाष देशमखु (०२-११-२०१७) : (१) ि (२)  होय, हे अशींतः खरे आहे. 
(३) नाही. 
(४) यींत्रमाग तोट्यात  चालत असल्यान े कजाबाजारी झालेल्या ५ यींत्रमागधारकाींनी माहे म,े 
२०१७ मये िा त्यादरम्यान आत्महत्या केल्याच े ननदशानास आलेले नाही. तथावप यींत्रमाग 
धारकाीं्या विकासा्या दृष्ीकोनातून खालील योजना राबविण्यात येतात. 
     १) साया यींत्रमागधारकाींसाठी कद् र श पुरस्क्त Pilot Scheme of in-situ Upgradation 
of Plain powerloom for S.S.I योजनद्तगात यींत्रमागधारकास कद् र श शासनाकडून अथासहाय्य 
देण्यात आल्यानींतर राज्य शासनामार्ा त प्रतीमाग ३३.३३ ्क्के अथिा रु.१०,००० यापैकी जी 
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रक्कम कमी असेल ती प्रत्येक यींत्रमागधारकास अकधकतम अथासहाय्य रु.८०,००० इतके  
देण्यात येत.े 
     २) तसेच राषरीय सहकारी विकास ननगम योजनद्तगात यींत्रमाग सहकारी सींस्थाींना भाग 
भाींडिल ि कजा वितरीत करण्यात येते. 
     ३) महाराषर विज ननयामक आयोगा्या आदेशानुसार ददनाींक १/११/२०१६ पासून २७ 
अश्िशक्ती पयतं रु.५.५१ प्रती युनन् २७ अश्िशक्ती िरील यींत्रमाग धारकाींना रु.६.८५ प्रती 
युनन् िीज दर आकारण्यात येत आहे. त्यात राज्यशासन अनकु्रमे २.८५ ि र. ४.१९ प्रती 
युनन् िीज दर सिलत देत असनू यींत्रमाग धारकाींना रु.२.६६ प्रती युनन् दरान ेविज पुरिठा 
उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

शहापूर (थिज. ाणे) येथील “शबरी” र्रिुल योजनेच ेिाम ननधीअभावी बांद असयाबाबत 
  

(४१)  ८७४६५ (०९-०८-२०१७).   श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर) :   सन्माननीय आहदवासी वविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) शहापूर (न्ज.ठाणे) येथे कायाान्न्ित असलेली “शबरी” घरकुल योजना ननधीअभािी बींद 
असल्याच ेमाहे एवप्रल, २०१७ ्या शेि््या सप्ताहात ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनामार्ा त चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले ि तदनसुार सदर योजना कायाान्न्ित होण्यासाठी 
शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (०२-११-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न उद् ाित नाही. 
(३) प्रश्न उद् ाित नाही. 
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

राज्यातील साखर िारखाया्या िजााच ेपुनगा ण िर्याचा ननणाय 
  

(४२)  ८७७८७ (१८-०८-२०१७).   श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा) :   सन्माननीय सहिार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) राज्यातील साखर कारखान्या्या कजााच े पुनगाठण करण्याचा ननणाय ददनाींक ९ एवप्रल, 
२०१७ रोजी िा त्यासुमारास शासनाने घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ननणायानुसार शासनान ेकोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सुभाष देशमखु (०२-११-२०१७) : (१) ि (२) होय, खरे आहे. 
मा.मुख्यमींत्री महोदयाीं्या अयक्षतेखाली साखर उदयोगा्या प्रश्नाींबाबत 

दद.९.४.२०१७ रोजी स्यार शी अनतथीगह् येथे सींपन्न झालेल्या बैठकीत राज्यातील सहकारी 
साखर कारखान्याीं्या कजााचे पनुगाठन करण्यासाठी अप्पर मुख्य सकचि (वित्त) याीं्या 
अयक्षतेखाली गदठत करण्यात आली आहे. याबाबतचा शासन ननणाय दद.२४.७.२०१७ रोजी 
ननगाममत करण्यात आला आहे ि दद.१३.९.२०१७ रोजी या सममतीची बैठक सींपन्न झाली. 
सममती्या बैठकीत झालेल्या चच्ेया अनुर्षींगाने कायािाही सुरू आहे. 
(३) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

नामशि थिज्यामये १३२/३३ िेव्ही अनत उ्चदाब उपिद् र शाची तथापना िर्याबाबत 
  

(४३)  ८९१९१ (०९-०८-२०१७).   श्री.िगन भजुबळ (येवला) :  सन्माननीय ऊजाा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) नामशक न्जल््यातील ४ दठकाणी १३२/३३ केव्ही अनत उ्चदाब उपकद् र शाची स्थापना 
करण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी सन २०१५ मये केलेल्या मागणीनुसार सदर उपकद् रे श 
उभारण्यासाठी मा.उजाा मींत्री याींनी ददनाींक ११ गडसद्बर, २०१५ रोजी िा त्यासमुारास 
महापारेर्षणला ननदेश ददले होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, प्रश्न भाग (१) मधील प्रलींबबत अनत उ्चदाब उपकद् र शाची स्थापना करण्यासाठी 
शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांर शशेखर बावनिुळे (२३-१०-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) महापारेर्षण ि महावितरण कीं पनी्या सींयुक्त बैठकीत पा्ोदा तालुका येिला येथ े अनत 
उ्चदाब उपकद् र शाऐिजी ३३ के.व्ही. िादहन्याींची पुनारचना करण्याची शक्यता पडताळून 
पहाण्याबाबत महावितरण कीं पनीस ननदेश देण्यात आले होते. १३२/३३ के.व्ही. येिला उपकद् र श 
येथून नविन ३३ के.व्ही बे काढण्याकिरता जागा उपलब्ध नसल्याने, ३३ के.व्ही.िादहन्याींची 
पुनराचना करणे ताींबत्रकदृष्या शक्य नसून त्याऐिजी १३२/३३ के.व्ही.पा्ोदा उपकद् र शाची उभारणी 
करणे योग्य होउल अस ेमहावितरण कीं पनीन ेकळविले असून त्या अनुर्षींगान ेपुढील कायािाही 
करण्याबाबत महापारेर्षण कीं पनीस सूचना देण्यात आल्या आहेत. 
(३) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

डोंबबवली (थिज. ाणे) येथील भखूांड एिबत्रत शेतिऱ्याां्या िां पनीला वाटप िेलेला असता 
अधधिाऱ्याांशी सांगनमत िरुन दसुऱ्या िां पनीस हदयाबाबत 

  

(४४)  ८९२७८ (१८-०८-२०१७).   श्री.किसन िथोरे (मुरबाड) :   सन्माननीय उद्योग मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) डोंबबिली महाराषर औदयोकगक विकास महामींडळ के्षत्रातील भूखींड क्र. पी.९५ हा भूखींड 
मे.सदगुरू क्पा कॉमसा प्लाझा या एकबत्रत शेतकऱ्याीं्या कीं पनीला िा्प केलेला 
असताना अकधकाऱ्याींनी सींगनमत करून सदर भखूींडातील के्षत्र कमी करून म.ेमॉडना कड रे् हॉ्ेल 
प्रा.ली.या कीं पनीस देण्यात येत असल्याच ेमाहे जून, २०१७ मये िा त्यादरम्यान ननदशानास 
आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीअींती याप्रकरणी दोर्षी असलेल्या सींबींकधत अकधकाऱ्याींिर कोणती  
कारिाउ केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देसाई (०९-११-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) ि (४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

हहांजवडी (थिज.पुणे) पिरसरातील वाहतूि समतयेवर उपाययोजना िरणेबाबत 
  

(४५)  ९०३१८ (१८-०८-२०१७).   श्री.ववजय िाळे (मशवाजीनगर) :   सन्माननीय उद्योग मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्याचे IT हब म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या दहींजिडी (न्ज.पुणे) पिरसरा्या िाहतकू 
कोंडीिर उपाय म्हणून बाणेर, बालेिाडी, म्हाळुींगे, माण ते दहींजिडी या पयाायी मागााला ३ 
िर्षाापूिी मींजुरी देण्यात आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, बाणेर, बालेिाडी, म्हाळुींगे, दहींजिडी हा पिरसर “नो डवे्हलपमद्् झोन” असल्याने 
रस्त्यासाठी जमीन सींपाददत करताना सींबींकधत शेतकऱ्याींना िाढीि एर्एसआय अथिा ्ीडीआर 
कायदयानुसार देता येत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर गािातील ६ कक.मी. रस्त्याचे १८ हेक््र जममनीचे भसूींपादन करण्यासाठी 
६०० ते ७०० को्ी रुपयाींचा ननधी उभारण्यास राज्य शासनास अडचणी येत आहेत, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर रस्त्याच ेभसूींपादन करण्यासाठी आिश्यक असलेला ननधी उभारण्याबाबत 
शासनाने कोणत्या उपाययोजना केल्या िा करण्यात येत आहेत, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देसाई (०८-११-२०१७) : (१) होय. 
(२) होय. 

MIDC, DCR मये सींपाददत शेतजममनी्या बदल्यात T.D.R. देण्याची ि 
िापरण्याची तरतूद नाही. 
(३) ि (४) अशी बाब नाही. 
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काही शेतकरी FSI ि TDR ची मागणी करतात, काही शेतकारी जमीन मोबदल्याची 
मागणी करतात. त्यामुळे शतेकऱ्याींचे जममन मोबदल्याबाबत एकमत होत नसल्याने अदयाप 
भूसींपादनासाठी ककती ननधी लागेल हे ननन्श्चत होत नाही. बाकधत शतेकऱ्याींसमिेत बैठका घेिून 
दर ठरविण्याची कायािाही सुरु आहे. सदर सींपादन महाराषर औदयोकगक विकास अकधननयम, 
१९६१ नुसार होत असून,  अदयाप दर ननन्श्चती झालेली नाही. 
(५) पूिी्या ननयोन्जत रस्त्यामये काही बाींधकामे असल्याने रस्त्याचे दठकाण बदलले आहे. 
बदललेल्या के्षत्राची सींयुक्त मोजणी करण्यात आलेली असनू, बाकधत शेतकऱ्याींसमिेत त्याीं्या 
मागण्या ि देय नुकसान भरपाउचे दर ठरविण्याबाबत न्जल्हाकधकारी, पुणे याीं्या स्तरािर 
बैठका घेण्यात येत आहेत. 

___________ 
  

एिाथित्मि आहदवासी वविास प्रिपअांतगात िौशय वविास  
योजनेत गैरव्यवहार झायाबाबत 

  

(४६)  ९०४८० (०९-०८-२०१७).   श्री.अतलु साव े (औरांगाबाद पूवा) :   सन्माननीय आहदवासी 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) एकान्त्मक आददिासी विकास प्रकल्पाींतगात कौशल्य विकास योजना राबिली जात 
असून या योजनतेील िॉडा बॉय आखितण हॉ्ेल मडनेजमद्् च े प्रमशक्षण देण्याचे कीं त्रा् जाणता 
राजा मल््ीपपाज चडिर्ेबल रस््ला देण्यात आले असून या सींबींकधत रस््ने उमेदिाराींना अिघ्या 
२० ते २५ ददिसाचे प्रमशक्षण ददले ि त्यानींतर एकाही उमेदिाराला नोकरी लागली नाही परींत ू
सींबींकधत रस््ने उमेदिाराींना नोकरी लागली अस े भासिण्यासाठी रुग्णालय ि हॉस््ेल्या 
ले्रहेडिर उमेदिाराीं्या नािान ेबोगस ननयुक्ती पत्र ेतयार केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर बोगस ननयकु्तीपत्र ेसादर करून जाणता राजा रस््न ेआददिासी विकास 
विभागाकडून सुमारे २७ लाख ५० हजार रुपयाींचे देयक काढले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनाने या गैरव्यिहाराची चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून 
आले, 
(४) त्यानुसार सींबींकधतािर कोणती कारिाउ केली िा करण्यात येत आहे, नसल्यास, विलींबाची 
कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (३१-१०-२०१७) : (१), (२), (३) ि (४) प्रकल्प अकधकारी, एकान्त्मक 
आददिासी विकास प्रकल्प, औरींगाबाद याींनी कौशल्य विकास योजनद्तगात आददिासी युिक-
युितीींना िाडाबॉयचे प्रमशक्षण ि हॉ्ेल मडनजेमद््चे प्रमशक्षण देण्याच ेकाम जाणता राजा मल््ी 
पपाज चडिर्ेबल रस््, औरींगाबाद याींना ददले होते. सदर प्रमशक्षणात काही गैरप्रकार घडल्याची 
तक्रार श्री.पींकज साहेबराि सींकपाळे याींनी केली आहे. त्यानरु्षींगाने प्रकरणाची चौकशी 
करण्याकिरता चौकशी सममतीची स्थापना करण्याींत आली असनू चौकशी अहिाल अदयाप 
अप्राप्त आहे 

___________ 



वि.स. ३७३ (34) 

साया यांत्रमागाचे आधुननिीिरण िर्याबाबत्या योजनेत बदल िरणेबाबत 
  

(४७)  ९०९३२ (०९-०८-२०१७).   श्री.सुरेश हाळवणिर (इचलिरांजी) :   सन्माननीय 
वत त्रोद्योग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) साया यींत्रमागाचे आधुननकीकरण करण्याबाबत्या योजनते कद् र श सरकारने सुधारीत 
ददशाननदेश जाहीर केले असून त्यानुसार राज्यशासना्या योजनेत बदल करणेबाबत्या 
प्रस्तािािर शासनाची कायािाही सरुू आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मा. मींत्री सहकार, पणन ि िस्त्रोदयोग याींनी सदर योजना सुरू करण्याबाबत 
इचलकरींजी येथे ददनाींक २७  गस््, २०१६ रोजी झालेल्या यींत्रमागधारकाीं्या मेळाव्यात 
आश्िासन ददले होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर योजने्या प्रस्तािािर कोणता ननणाय घेतला आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देशमखु (१७-१०-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) अींशतः खरे आहे. 
(३) ि (४) शासना्या विचाराधीन आहे. 

___________ 
  

ववटा (थिज.साांगली) येथे सहिार यायालय तथापन िरणेबाबत 
  

(४८)  ९१५४४ (१८-०८-२०१७).   श्री.अननल बाबर (खानापूर) :   सन्माननीय सहिार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) वि्ा (न्ज.साींगली) येथे सहकार न्यायालय सुरु करण्यासाठी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी    
मा. सहकार मींत्री याींना लेखी ननिदेन ददले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेननणाय घेतला आहे काय, त्याचे स्िरुप काय आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देशमुख (३०-१०-२०१७) : (१) नाही, तथावप, ॲड.विनोद गोपाळ गोसािी याींनी 
दद.२९/१/ २०१५ रोजी तत्कामलन सहकार मींत्री याींना वि्ा, न्ज.साींगली येथे सहकार न्यायालय 
सुरु होणेबाबत विनींती केली आहे. 
(२) शासन ननणाय क्र.राजस १००८/प्र.क्र.५३८/५-स, दद.५/५/ २०११ नुसार निननममात ८ सहकार 
न्यायालयाींसाठी पदनममाती केली आहे. त्यात साींगली न्जल्हयातील इस्लामपूर न्यायालयाचा 
समािेश आहे.  

साींगली न्जल्हयात सहकार न्यायालय क्र.१ ि २ ही सहकार न्यायालये आहेत ि त्या 
२ न्यायालया्या कायाके्षत्रातील इस्लामपूर, कडगेाींि, िाळिा,मशराळा, पलूस या तालुक्यातील 
कायाके्षत्रास इस्लामपूर न्यायालय जोडले आहे. त्यामुळे वि्ा येथे सहकार न्यायालय झाल्यास 
तेथे र्क्त वि्ा कायाके्षत्रातीलच केसेस येतील. 
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सया सहकार न्यायालय क्र.१ साींगली येथे वि्ा्या अींदाजे ७५ केसेस आहेत. 
त्याचप्रमाणे वि्ा येथील मनमींदीर पतसींस्थेत नागरी सहकारी पतसींस्था रे्डरेशन्या महाराषर 
सहकारी कायदा १९६० कलम १०१ नुसार केसेसही चालविल्या जातात. 

सया साींगली सहकार न्यायालय क्र.१ येथील दाव्याींची सींख्या ७२४ ि साींगली 
सहकार न्यायालय क्र. २ येथील दाव्याींची सींख्या ९९८ आहे ि त्यातील काही केसेस 
कायाके्षत्रानसुार इस्लामपूर सहकार न्यायालयात जातील त्यामळेु वि्ा येथ ेसहकार न्यायालय 
होणे शक्य होणार नाही. 
(३) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

गडधचरोली थिज्यात आहदवासी वविास महामांडळात उपप्रादेमशि व्यवतथापिासह  
िमाचाऱ् याांची पदे िरक्त असयाबाबत 

  

(४९)  ९१७३० (०९-०८-२०१७).   डॉ.सांजय रायमलुिर (मेहिर) :   सन्माननीय आहदवासी 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) गडकचरोली न्जल््यात आददिासी विकास महामींडळात उपप्रादेमशक व्यिस्थापकाींसह 
कमाचाऱ् याींची ममळून एकूण ७२ पदे िरक्त असल्याचे माहे जून, २०१७ मये िा त्यादरम्यान 
ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू पदे िरक्त असण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, ही िरक्त पदे तातडीने भरण्याबाबत शासनाने कोणती कायािाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (०१-११-२०१७) : (१) होय. 
(२) कमाचाऱ्याींची सेिाननित््ती, सिेेचा राजीनामा तसेच निीन पदभरतीिरील शासनाचे ननबधं 
यामुळे सदर पदे िरक्त आहेत.  
(३) ि (४) आददिासी विकास महामींडळातील ग्- अ ि ग्- ब मधील िरक्त पदे 
प्रनतननयुक्तीदिारे भरण्याची कायािाही करण्यात येत आहे. 

___________ 
  

धारणी (थिज.अमरावती) येथील आहदवासी व अनुदाननत आश्रमशाळाांना  
समान धोरणाचा अवलांब िर्याबाबत 

  

(५०)  ९२६४५ (०९-०८-२०१७).   श्री.प्रभुदास मभलावेिर (मेळर्ाट) :   सन्माननीय आहदवासी 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) धारणी (न्ज.अमरािती) येथील तालुका आददिासी विकास प्रकल्प कायाालयाींतगात ४० 
आश्रमशाळा असून अींदाज े२० अनदुाननत आश्रमशाळा कायारत आहेत, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, आददिासी समाजाचा विदयाथी जर शासकीय आश्रमशाळेत प्रविषठ झाला तर 
दरिर्षी ३६ हजार रुपये जेिण व्यिस्थेिर खचा शासनाकडून ममळतो आखितण त्याच आददिासी 
समाजाचा विदयाथी जर अनुदाननत खाजगी शाळेत प्रविषठ झाला तर त्याच विदयार्थयााला 
दरिर्षी र्क्त ११ हजार रुपये त्या व्यिस्थेसाठी सींस्थाींना ममळतो, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासना्या या दयु्यम धोरणामुळे अनुदाननत आश्रमशाळे्या विदयार्थयांिर 
विभागाकडून अन्याय होत असनू सदरहू दयु्यम धोरणाचा अिलींब करण्याची कारणे काय 
आहेत, 
(४) असल्यास, आददिासी आश्रमशाळा ि अनुदाननत आश्रमशाळाींना समान धोरणाचा अिलींब 
करण्याबाबत शासनान ेकोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (०९-११-२०१७) : (१) एकान्त्मक आददिासी विकास प्रकल्प, धारणी        
न्ज. अमरािती अींतगात २७ अनदुाननत आश्रमशाळा ि २७ शासककय आश्रमशाळा कायारत 
आहेत. 
(२) शासकीय आश्रमशाळेतील ननिासी विदयार्थयानंा मोर्त भोजन आश्रमशाळे्या 
कमाचाऱ्याींकडून तयार करुन देण्यात येत.े विदयार्थयांना भोजनासाठी ननधी ददला जात नाही. 
अनुदाननत आश्रमशाळेतील विदयार्थयांसाठी दरमहा रु. ९००/- प्रनतविदयाथी याप्रमाण े १० 
मदहन्यासाठी रु.९०००/- पिररक्षण अनुदान मींजूर करण्यात येते. 
(३), (४) ि (५) अनुदाननत आश्रमशाळाींमधील विदयार्थयासंाठी्या पिरपोर्षण अनुदानामये िाढ 
करण्यासाठी शासनाने मा.मुख्य सकचिाीं्या अयक्षतखेाली सममती गठीत केलेली आहे. सदर 
सममती्या मशर्ारशीनुसार पुढील कायािाही करण्याच ेप्रस्तावित आहे.  

___________ 
  
  
ववधान भवन :   डॉ. अनांत िळसे 
नागपूर.   प्रधान सधचव, 

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
_________________________ 
शासकीय मयिती मुर शणालय, नागपूर. 


