महाराष्ट्र विधानसभा
पहहले अधधिेशन, २०१७
---------------------------------------------

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
शुक्रिार, हदनाांि १७ माचच, २०१७ / फाल्गन
ु २६, १९३८ ( शिे )
(१)

आहदिासी वििास मांत्री

(२)

उद्योग ि खननिमच मांत्री

(३)
(४)
(५)

ऊर्ाच, निीन ि निीिरणीय ऊर्ाच,

याांचे प्रभारी

राज्य उत्पादन शल्
ु ि मांत्री

सामाजर्ि न्याय आणण विशेष सहाय्य मांत्री

विभाग

सहिार, पणन आणण िस्त्त्रोद्योग मांत्री

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ३८
-------------------------------------

मौर्े आमखेड (ता.धचखली, जर्.बुलढाणा) येथे नविन रोहहत्र बसविण्याबाबत
(१)

*

८०३५६

श्री.राहुल बोंद्रे (धचखली) :

सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मौजे आमखेड (ता.चचखली, जज.बल
ु ढाणा) या गावातील पव
ु व भागातील
रोहित्रावरुन पुणव दाबाने ववदयुत पुरवठा िोत नसल्याने मागील अनेक वर्ाांपासुन

ग्रामस्ाींकडून रोहित्र बसववण्याची मागणी िोत असल्याचे मािे जानेवारी, २०१७
मध्ये वा त्या दरम्यान ननदव शनास आले, िे खरे आिे काय,

(२) तसेच बुलडाणा जजल्ियामध्ये मागील चार वर्ाांपासून ववववध हठकाणी मागणी
करुनिी ववदयत
ु कींपनीने रोहित्रे न बसववल्याने शेतक-याींनी कािी हठकाणी मोचे

काढून आींदोलन केले असल्याचे मािे डडसेंबर, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान
ननदशवनास आले, िे खरे आिे काय,
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(३) असल्यास, याबाबत चौकशी करुन नववन रोहित्र बसववण्याबाबत कोणती
कायववािी केली वा करण्यात येत आिे ,

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

मािे डडसेंबर, २०१६ दरम्यान बुलढाणा जजल््यातील मेिकर तालुक्यात

शेतकऱयाींनी नेमतापूर शशवारात नवीन रोहित्राींसाठी उपववभागीय कायावलय, मेिकर
ये्े आींदोलन केले िोते. त्याची दखल घेऊन नेमतापरू शशवारात नववन १००
के.व्िी.ए क्षमतेच्या रोहित्राींच्या कामाचे अींदाजपत्रक ववदभव व मराठवाडा कृर्ीपींप
वीज जोडणी योजनेअींतगवत मींजूर करण्यात आले

व या कामास प्राधान्य

दे ण्याच्या द्दष्ीने कींत्रा्दारास मिाववतरण कींपनीकडून कायावदेश
आिे त. सदरचे काम प्रगतीप्ावर आिे .

दे ण्यात आले

(३) ग्रािकाींची मागणी व प्रत्यक्ष ववद्यत
ु भार लक्षात घेऊन बल
ु ढाणा जजल््यामध्ये

सन २०१४-१५ मध्ये १७१ रोहित्र, सन २०१५-१६ मध्ये ५५९ रोहित्र व सन २०१६१७ मध्ये २४८ रोहित्र असे एकूण ९७८ नववन ववतरण रोहित्र बसववण्यात आले
आिे त.

तसेच हदनदयाळ उपाध्याय ग्राम ज्योती योजने अींतगवत ३३/११ केव्िीची

आठ नवीन उपकेंद्रे , १७० नववन रोहित्र व एकाजत्मक ऊजाव ववकास योजने अींतगवत

३३/११ केव्िीची ३ नवीन उपकेंद्र, ४७ नवीन रोहित्र मींजरू असन
ू ननवीदा प्रक्रिया
प्रगतीप्ावर आिे .

(४) प्रश्न उद््ावत नािी.

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

घोडबांदर रोड (जर्.ठाणे) पररसरातील पांखाडा आहदिासी
पाड्यािडे र्ाण्यािररता रस्त्ता बाांधण्याबाबत

(२)

*

८०९६९

श्री.रार्ु तोडसाम (अणी), श्री.नरें द्र महे ता (ममरा भाईंदर) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) ठाणे जजल््यातील घोडबींदर रोड व पररसरातील सींजय गाींधी उद्यानाच्या

पायथ्याशी असलेल्या पींखाडा आहदवासी पाड्याकडे जाण्याकररता रसता उपलब्ध

करून दे ण्यासाठी राज्य शासनाच्या ववशेर् ननधीतन
ू ननधी मींजूर करून घेण्यात
आला आिे , िे खरे आिे काय,
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(२) असल्यास, या

रसत्याच्या कामाच्या ननववदा मींजुरीच्या नसतीवर अनतररक्त

आयुक्त याींनी रसत्याची आवश्यकता नसल्याचा अशभप्राय हदल्यामळ
ु े रसत्याचे

काम प्रलींबबत असल्याचे हदनाींक २ जानेवारी, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास
ननदशवनास आले, िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, सदर रसत्याला राज्य शासनाने मींजरु ी दे ऊन ननधी हदला
असतानािी सदर आहदवासी पाड्यात रसता न बाींधण्याची कारणे काय आिे त व
याबाबत शासनाने चौकशी केली आिे काय,

(४) असल्यास, त्यात काय आढळून आले व सदर रसता उपलब्ध करून
दे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायववािी केली वा करण्यात येत आिे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) िे खरे आिे .

ठाणे मिानगरपाशलका क्षेत्रात “प्रा्शमक सुखसोयी ववकासासाठी मिाराषर

राज्य शासनाचे ववशेर् अनद
ीं गवत हदनाींक १२.०२.२०१६ रोजी
ु ान” या योजनेअत
जजल्िासतरीय सशमतीने सदर कामास मान्यता हदलेली आिे .
(२) व (३) िे खरे नािी.

रसत्याच्या कामाची ननववदा प्रक्रिया पुणव झाली असून स्ायी सशमतीच्या

मान्यतेनत
ीं र कामास कायोदे श दे ण्यात येणार आिे .
(४) व (५) प्रश्न उद््ावत नािी.

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

गडधचरोली जर्ल््यात ठक्िर बाप्पा योर्नेंतगचत िामे सरू
ु िरण्याबाबत
(३)

*

(िडाळा) :

७५९५१

श्री.ननतेश

राणे

(िणििली),

श्री.िालीदास

िोळां बिर

सन्माननीय आहदिासी वििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा

करतील काय :-

(१) गडचचरोली जजल्ियातील आहदवासी दग
व भागातील रसते, नाले, पाण्याची
ु म
समसया दरू करण्यासाठी आहदवासी ववभागाच्यावतीने ठक्कर बाप्पा योजनेंतगवत

सन २०१५-१६ मध्ये २ को्ी ८५ लाख रूपयाींच्या रक्कमेच्या प्रसताववत केलेल्या
३८ कामाींना अप्पर आयक्
ु ताींनी मींजूरी दे वूनिी अद्यापी कामे सुरू झालेली नािीत,
िे खरे आिे काय,
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(२) असल्यास, सदरिू कामे सुरू न िोण्याची कारणे काय आिे त,
(३) तसेच सदरिू कामाींना सरू
ु वात न झाल्यामुळे आच्वक वर्वअखेर सदरिू
कामाींसाठी मींजूर करण्यात आलेला २ को्ी ८५ लाखाींचा ननधी परत जाण्याची
पररजस्ती ननमावण झालेली आिे , िे िी खरे आिे काय

(४) असल्यास, ठक्कर बाप्पा योजनेंतगवत मींजूर झालेली कामे त्वरीत पूणव
करण्याच्या दषॄ ्ीने शासनाने कोणती कायववािी केली वा करण्यात येत आिे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. विष्ट्णु सिरा : (१) िे खरे नािी.

सन २०१५-१६ मध्ये एकूण ११३ कामाींना मींजूरी प्रदान करण्यात आली

असून त्यापैकी ६० कामे पूणव झालेली आिे त व ५३ कामे प्रगतीप्ावर आिे त.

सन २०१६-१७ मध्ये एकूण ५८ कामे मींजूर असन
ू त्याींना प्रशासकीय

मान्यता दे ण्यात आलेली असन
ू सदर कामे सरु
ु करण्यात येत आिे त.
(२), (३), (४) व (५) प्रश्न उद््ावत नािी.

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

साांगली येथील िसांतदादा शेतिरी सहिारी बँि गैरव्यिहाराप्रिरणी
(४)

*

मालमत्ता र्प्तीची िारिाई पूणच िरण्याबाबत

८१३४६

श्री.धनर्ांय (सध
ु ीर) गाडगीळ (साांगली), डॉ.सजु र्त ममणचेिर

(हातिणांगले) :

सन्माननीय सहिार मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

काय :-

(१) साींगली ये्ील वसींतदादा शेतकरी सिकारी बँकेच्या २४८ को्ीींच्या गैरव्यविार
प्रकरणी माजी सींचालक, त्याींचे वारसदार व माजी अचधकाऱयाींच्या मालमत्ता

जप्तीची कारवाई सीं्गतीने सरु
ु असल्याचे मािे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा
त्यादरम्यान ननदशवनास आली, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, या सींबींधीत दोर्ीींनी आपल्या नावाींवरील मालमत्ता इतराींना
ववकली क्रकीं वा िसताींतरीत केली, िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, याबाबत चौकशी करून जप्तीची कारवाई पूणव करण्याबाबत
कोणती कायववािी केली वा करण्यात येत आिे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची काय कारणे आिे त ?
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श्री. सुभाष दे शमुख : (१) िे खरे नािी,
(२) व (३)

बँकेच्या आजी/माजी सींचालक (मयत सींचालकाींचे वारसदार) व

अचधकारी याींच्या ववरुध्द आरोप ननजश्चत करुन मिाराषर सिकारी सींस्ा
अचधननयम, १९६० चे कलम ८८ व त्याखालील ननयम ७२ (३) अन्वये
हद.०९.०८.२०१६ रोजी सींबचीं धत ४० जबाबदाराींवर आरोपपत्र बजावण्यात आले आिे .

आरोप ठे वलेल्या व्यक्तीींपक
ै ी कािीींनी त्याींचे नावे असलेल्या अगर वारसा

िक्काने प्राप्त झालेल्या स्ावर, जींगम शमळकती ववतरीत करीत असल्याचे

ननदशवनास आल्याने प्राचधकृत चौकशी अचधकारी याींनी मिाराषर सिकारी सींस्ा

अचधननयम, १९६० चे कलम ८८ व ९५ मधील तरतद
ु ीन्वये २८ जबाबदाराींचे
शमळकती जप्तीबाबत हद. ११.०१.२०१७ रोजी आदे श पाररत केलेले आिे त.

सदर

आदे श उपलब्ध स्ावर मालमत्तेवर िसताींतरण मनाई व जप्ती नोंद करणेकररता
पोिच केले आिे त.

(४) प्रश्न उद््ावत नािी.

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

साांगली जर्ल््यातील १८ हर्ार ८८० ग्राहिाांच्या िीर्
र्ोडण्या प्रलांबबत असल्याबाबत

(५)

*

८०९८०

श्री.अननल बाबर (खानापरू ) :

सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

साींगली जजल््यातील शेती पींप, घरगत
ु ी व्यापारी आणण औद्योचगक

प्रकारातील १८ िजार ८८० ग्रािकाींनी वीज जोडणीसाठी मिाववतरणकडे सन २०१२
पासून शुल्क भरुन मागणी केली असन
ू िी सदर जोडण्या अद्याप प्रलींबबत आिे त,
िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, उक्त जोडण्याींसाठी मिाववतरणला खाींब, ताराींकररता १३४ को्ी
२३ लाख रुपयाींची आवश्यकता असून सदर रक्कम मा.ऊजावमींत्री याींनी वर्वभरात
तीनदा घोर्णा करुनिी अद्याप प्राप्त झाली नािी, िे खरे आिे काय,

(३) असल्यास, जजल््यात पाणी उपलब्ध असन
ू िी केवळ मिाववतरणकडून वीज
जोडणी शमळत नसल्याने वपकाींचे नक
ु सान िोत आिे त, िे िी खरे आिे काय,
(४)

असल्यास, शासनाने याची चौकशी केली आिे काय, त्यात काय आढळून

आले, त्यानस
ु ार शासनाने कोणती कायववािी केली वा करण्यात येत आिे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
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श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) िे खरे आिे .

साींगली जजल््याींतगवत सन २०१२ पासन
शेतीपींपाचे १२८७९
ू

तसेच

घरगुती, व्यापारी व औद्योचगक प्रकारातील ७१५४ असे एकूण २०,०३३ ग्रािक
शल्
ु क भरुन प्रलींबबत आिे त.

(२) साींगली जजल््यात २७४३८ कृर्ीपींपाना वीज पुरवठा करण्यासाठी लागणारा
रु. २६६.३३ को्ी इतक्या ननधीचा समावेश उववररत मिाराषरातील शेतीपींपाींचे

ऊजीकरण करण्यासाठीच्या प्रसताववत योजनेत समावेश आिे . तसेच, सन २०१६१७ सालाकररता घरगत
ु ी, व्यापारी व औद्योचगक प्रकारातील जोडण्याींकररता ववशेर्

घ्क योजनेंतगवत रु. ४.८० को्ी, सामान्य ववकास योजनेंतगवत २.४० को्ी व
सामान्य ववकास व पध्दती सुधारणा अींतगवत रु. ४ को्ीींची प्रशासकीय मान्यता
शमळालेली आिे व कामे प्रगतीप्ावर आिे त.
(३), (४) व (५) प्रश्न उद््ावत नािी.

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

िसई तालुक्यातील (जर्.पालघर) िीर् ग्राहिाांना िीर् दे यिे मीटर
िाचनाच्या छायाधचत्राविना दे ण्यात येत असल्याबाबत

(६)

*

७७६९२

श्री.सुननल

प्रभू

(हदांडोशी),

श्री.हहतेंद्र

ठािूर

(िसई) :

सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) वसई तालक्
ु यातील (जज.पालघर) वीज ग्रािकाींना मिाववतरण कींपनीकडुन

घरगुती वीज दे यके िी मी्र वाचनाच्या छायाचचत्राववना तसेच वेळेवर घरपोच

दे ण्यात येत नसल्याचे बाब मािे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्या सम
ु ारास
ननदशवनास आले, िे खरे आिे काय,
(२)

तसेच ग्रािकाींना मिाववतरण कींपनीतर्फे वीज दे यके वेळेत न पाठववणे,

चुकीचे वाचन करुन जादा रकमेची दे यके पाठववण्यात येत असल्यामळ
ु े ये्ील

नागररकाींनी मिाववतरणच्या सींबचीं धत कायावलयात लेखी तिार दे वन
ू िी अद्याप
त्याची दखल घेण्यात आली नािी, िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, त्यामध्ये

जादा

रकमेची वा चुकीची दे यके पाठववणा-या सींबींचधत अचधकारी, कमवचारी याींचेववरूध्द
शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आिे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
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श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) इन्रा रे ड (आय. आर) व रे डडओ क्ररक्वेन्सी

(आर.एर्फ) तींत्रज्ञानावर आधाररत मी्रचे ररडडींग िॅण्ड िे ल्ड युनन् (एच.एच.यु.)
या उपकरणाद्वारे घेतले जात असल्यामळ
ु े त्याचे र्फो्ो बबलावर येत नािीत.तसेच
कािी ग्रािकाींचे मी्र वाचन िे मोबाईल ॲप मधन
ू घेण्याची सरु
ु वात मािे

सप््ें बर, २०१६ पासन
ू केली असन
ू , वसई मींडळात सप््ें बर, २०१६ ते जानेवारी,

२०१७ या सरु
ु वातीच्या कालावधीत र्फो्ो डाऊनलोड न झाल्यामळ
ु े २७.३२%
ग्रािकाींची वीज बबले र्फो्ोववना दे ण्यात आलेली आिे त. त्ावप, त्याींचे मी्र
वाचन बरोबर झालेले असन
ू , त्यानुसार वीज बबले दे ण्यात आलेली आिे त.
ग्रािकाींना मिाववतरण कींपनीकडून वीज बबले घरपोच दे ण्यात येतात.

तसेच

(२) िे खरे नािी.

मिाववतरण कींपनीकडील प्राप्त तिारीची दखल घेऊन वीज बबले त्वरीत

दरु
ु सत करण्यात आलेली आिे त. वसई मींडळामध्ये एकूण ७,२४,१५२ इतके ग्रािक
असून तिारीचे प्रमाण सम
ु ारे २.७८% आिे .

मािे सप््ें बर, २०१६ ते ३१

जानेवारी, २०१७ पयांत एकूण २०,१७१ वीज बबले दरु
ु सती करण्यात आलेली
आिे त.

(३) चक
ु ीच्या ववद्यत
ु बबलासाठी सींबचीं धत मी्र वाचन ठे केदाराींवर सन २०१६-१७
या वर्ी डडसेंबर, २०१६ अखेर रु. २०,०८,७९२ इतकी दीं डात्मक कारवाई करण्यात
आलेली आिे .

(४) प्रश्न उद््ावत नािी.

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

अिोला येथील महाराष्ट्र औद्योधगि वििास महामांडळातील
(७)

*

अक्षय िेममिल्स िारखान्यास लागलेल्या आगीबाबत

७५८६०

श्री.रणधीर सािरिर (अिोला पूि)च : सन्माननीय उद्योग मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) अकोला ये्ील मिाराषर औद्योचगक ववकास मिामींडळाचे वसाितीतील र्फेज

ि.४ मध्ये अक्षय केशमकल्स कारखान्यास हदनाींक ३१ डडसेंबर, २०१६ रोजी वा
त्या सुमारास मोठी आग लागली िोती, िे खरे आिे काय,
(२)

असल्यास, सदर आग ववझवण्यासाठी स्ाननक मिाराषर औद्योचगक

मिामींडळ

वसाितीमध्ये र्फायर

बिगेड

ननदशवनास आले, िे िी खरे आिे काय,

व

र्फायर िायड्रन््ची यींत्रणा नसल्याचे
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(३) असल्यास, सदर एम.आय.डी.सी मध्ये अग्नी प्रनतबींधक योजनेसाठी सतत
मागणी असताना त्याचेकडे दल
व करण्यात येत आिे , िे िी खरे आिे काय,
ु क्ष

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी सदर औद्योचगक वसाितीत अजग्नशामक यींत्रणा
कायावजन्वत करण्याबाबत शासनाने कोणती कायववािी केली वा करण्यात येत आिे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. सुभाष दे साई : (१) िोय. िे खरे आिे .

(२) अकोला औद्योचगक क्षेत्राींत मिामींडळामार्फवत अजग्नशमन केंद्र प्रस्ावपत

केलेले नािी परीं तु अकोला औद्योचगक क्षेत्राींतील ्प्पा िीं. ४ (ववकास केंद्र) ये्े
०९ र्फायर िायड्रन्् व ०१ स्ॅं डपोस् उपलब्ध आिे .
(३) व (४) िे खरे नािी.

अकोला औद्योचगक क्षेत्राींतील उद्योजकाींकडून सतत िोत असलेल्या

अजग्नशमन केंद्राच्या मागणीवर सींचालक मींडळाच्या बैठकीत ववचारववननमय
करुन

मिामींडळामार्फवत अकोला

औद्योचगक क्षेत्राींत सस
ु ज्ज असे

बी-्ाईप

अजग्नशमन केंद्र बाींधून कायावजन्वत करण्यास मान्यता दे ण्यात आली आिे .

अजग्नशमन केंद्र बाींधण्यासाठी प्रशासकीय मान्यतेचा प्रसताव मींजुर करण्यात
आला असन
ीं िी ननजश्चत करण्यात आला आिे .
ू अजग्नशमन केंद्रासाठी भूखड
(५) प्रश्न उद््ावत नािी.

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

दे िरी, सालेिसा, आमगाांि (जर्.गोंहदया) येथे मुला-मुलीांच्या ननिासासाठी
(८)

*

शासिीय आश्रमशाळा सरू
ु िरण्याबाबत

७९१०९

श्री.सांर्य परु ाम (आमगाि) : सन्माननीय सामाजर्ि न्याय मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) दे वरी, सालेकसा, आमगाींव (जज. गोंहदया) ये्े समाजकल्याण ववभागाने
मुला-मुलीींच्या,

ववद्याथ्याांच्या

ननवासासाठी

शासकीय

आश्रमशाळा

सुरू

करण्याबाबतची मागणी स्ाननक लोकप्रनतननधीींनी मा.मींत्री (सामाजजक न्याय)
याींच्याकडे हदनाींक १६ मे, २०१६ रोजी वा त्यासम
ु ारास लेखी ननवेदनाद्वारे केली
आिे , िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, याबाबत शासनाने प्रशासकीय मान्यता दे ऊन ननधी उपलब्ध
करून दे ण्याबाबत कोणती कायववािी केली वा करण्यात येत आिे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
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श्री. रार्िुमार बडोले : (१) िोय, िे खरे आिे .

(२) दे वरी, सालेकसा, आमगाींव (जज. गोंहदया) ये्े समाजकल्याण ववभागाने
मुला-मुलीींच्या,

ववद्याथ्यावच्या

ननवासासाठी

शासकीय

आश्रमशाळा

सुरू

करण्याबाबतचे स्ाननक लोकप्रनतननधीींचे हद. १६/०५/२०१६ चे पत्र शासनास प्राप्त

झाले असन
ू सदर प्रकरणी आयुक्त, समाज कल्याण, पुणे याींचा अिवाल प्राप्त
झाल्यानींतर प्रचशलत ननयमानस
ु ार योग्य ती कायववािी करण्यात येईल.
(३) प्रश्न उद््ावत नािी.

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

महावितरण िांपनीच्या प्रादे मशि िायाचलयातील ररक्त पदे भरण्याबाबत
(९)

*

७५९७२

श्री.अर्य चौधरी (मशिडी), श्री.सांर्य साििारे (भस
ु ािळ),

डॉ.मममलांद माने (नागपरू उत्तर) :
खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

(१) मिाववतरण कींपनीने ग्रािकाींच्या तिारी व अडचणीींचे जलद ननराकरण

व्िावे यासाठी नागपूर, औरीं गाबाद, पुणे व कोकण ये्े नवीन प्रादे शशक कायावलये
कायवरत केली आिे त, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रादे शशक कायावलयाींना आवश्यक असलेला अचधकारी व

कमवचारी वगव ननयक्
ु त करण्यात आलेला नसल्याने वीज ग्रािकाींच्या तिारीची

दखल घेतली जात नसन
ू ते्ील साडेदिा िजार पदे ररक्त आिे त व सदर
कायावलयाींमध्ये सींचालकाींचे पद वगळता सवव पदाींवर अद्याप पूणव
व ेळ अचधकारी
नेमण्यात आलेला नािी, िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, प्रादे शशक कायावलयाींना आवश्यक असलेला अचधकारी व कमवचारी
वगव तात्काळ उपलब्ध करुन न दे ण्याची कारणे काय आिे त,

(४) सदर पदे तात्काळ भरुन जनतेच्या तिारीींचे ननराकरण िोण्याच्या अनुर्ींगाने
कोणती कायववािी केली तसेच कायववािीची सद्यःजस्ती काय आिे ?

श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) मिाववतरण कींपनीने वीज ववतरण व्यवस्ा

सुरळीत व पररणामकारकररत्या रिावी व अखींडीत वीज पुरवठा करण्याचे ध्येय
साध्य िोण्यासाठी क्षेत्रीय सतरावर अचधक पररणामकारक यींत्रणा ननमावण व्िावी

या उद्देशाने व प्रशासकीय सोयीच्या दृष्ीने कल्याण, पुणे, नागपूर व औरीं गाबाद

या हठकाणी कींपनी अींतगवत प्रादे शशक कायावलय हद. ०२.१०.२०१६ पासून ननमावण
करण्यात आले आिे .
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ग्रािक तिार नोंदणी व ननवारणासाठी मिाववतरणची सवतींत्र यींत्रणा

कायावजन्वत असन
ू , त्या यींत्रणेव्दारे
करण्यात येते.

ग्रािकाींच्या तिारीचे ननवारण तत्परतेने

(२) प्रादे शशक कायावलयातील ररक्त पदे भरण्याची कायववािी सरु
ु आिे .

(३) ररक्त पदे सरळसेवा भरतीव्दारे व कींपनीच्या बदली धोरणानस
ु ार भरण्यात
येत आिे .

(४) वर नमद
ू केल्याप्रमाणे ग्रािक तिार नोंदणी व ननवारण्यासाठी मिाववतरणची
सवतींत्र यींत्रणा कायावजन्वत असून, त्या यींत्रणेव्दारे ग्रािकाींच्या तिारीचे ननवारण
तत्परतेने करण्यात येत आिे .

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

मेंढा (ता.नतरोडा, जर्.गोंहदया) येथील रिीांद्रनाथ टागोर ननिासी
आश्रमशाळे तील विद्यार्थयाचचा झालेला मत्ृ यू

(१०)

*

८१७९५

श्री.रार्ेश िाशीिार (सािोली) :

सन्माननीय आहदिासी

वििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

मेंढा

(ता.नतरोडा,

जज.गोंहदया)

ये्ील

रवीींद्रना्

्ागोर

ननवासी

आश्रमशाळे तील बेपत्ता असलेल्या इयत्ता आठवीच्या रववींद्र चैतराम ्े काम (१४)
या ववद्याथ्यावचा हदनाींक २९ जानेवारी, २०१७ रोजी वा त्यासम
ु ारास मत
ृ दे ि
वविीरीत आढळून आला, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, शासनाने उक्त दघ
व नेची चौकशी केली आिे काय,
ु ्
(३)

असल्यास,

त्याअनुर्ींगाने

ववद्याथ्यावच्या

मत्ृ यूस

जबाबदार

असलेल्या

आश्रमशाळा व्यवस्ापनावर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत
आिे ,

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

(२) प्रकल्प कायावलय, दे वरी याींचे सतरावरुन सदर प्रकरणाची चौकशी करण्यात
आलेली आिे .

(३) सदर अनद
ु ाननत आश्रमशाळे चे अधीक्षक श्री.बावन्डे याींना ननलींबीत करण्यात

आले असून त्याींचेववरुध्द आश्रमशाळा सींहिता ननयमानुसार ववभागीय चौकशी
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करुन कायववािी करण्याबाबत सींस्ेस कळववण्यात आले आिे . तसेच माध्याशमक
मुख्याध्यापक

श्री.व्िी.आर.बघेले

याींच्या

व्यवस्ापनाने रोखल्या आिे त.
(४) प्रश्न उद््ावत नािी.

दोन

वावर्वक

वेतनवाढी

शाळा

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

परभणी जर्ल्हयातील पण
ू ाच गािाबाहे रील पाांगरा ढोणे रोडिरील
िसनतगह
ृ ातील विद्याथीनीिर झालेला अत्याचार

(११)

*

श्रीमती

८१०७६
हदवपिा

श्री.र्यांत पाटील (इस्त्लामपूर), श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरे गाि),
चव्हाण

(बागलाण),

श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर) :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

श्री.हदलीप

िळसे-पाटील

(आांबेगाि),

सन्माननीय सामाजर्ि न्याय मांत्री पढ
ु ील

(१) परभणी जजल्ियातील पण
ू ाव गावाच्या बािे रील पाींगरा ढोणे रोडवरील शासकीय

वसनतगि
ु ीवर लैंचगक अत्याचार झाल्याची घ्ना हदनाींक ०५
ृ ातील १७ वर्ीय मल
र्फेिव
ु ारी, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास घडली, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, सदर घ्नेची शासनाने चौकशी केली आिे काय,

(३) असल्यास, चौकशीचे ननषकर्व काय आिे त व तद्नुसार सदर ववद्या्ीनीवर
लैंचगक अत्याचार करणाऱयावर तसेच वसनतगि
ृ ाच्या व्यवस्ापकावर शासनाने
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आिे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. रार्िुमार बडोले : (१) िोय, िे खरे आिे .

(२) हद. ०४/०२/२०१७ रोजी वपडीत मल
ु ीने पोलीस स्े शन पण
ु ाव ये्े समक्ष

उपजस्त रािून लेखी तिार हदल्याने रजज. नीं. २९/२०१७ कलम ३७६,३२३,५०६
भा.दीं .वव. सि कलम 34 पोसको व (3) ( (w) अनुसूचचत जाती अत्याचार
प्रनतबींधक अचधननयम अन्वये गुन्िा नोंद करण्यात आला असन
ू उपववभागीय
अचधकारी पुणाव याींच्यामार्फवत पुढील तपास चालु आिे .

(3) सदरील वपडीत मल
ु गी हद. 3 र्फेिव
ु ारी, 20(7 रोजी सकाळी कॉलेजला जात
असल्याची

नोंद

नोंदविीवर

करुन

गेली

िोती.

वसनतगि
ृ ात

येण्याची

वेळ

सायींकाळी 6.00 वाजेपयांत आिे . सायींकाळी 6 वाजल्यानींतर सदरील वपडीत

ववद्या्ीनी वसनतगि
ृ ात आली नसल्याने वसनतगि
ृ गि
ृ पालाींनी नतच्या पालकाींशी
भ्रमणध्वनीद्वारे

सींपकव

साधुन

ववचारणा

केली

असता

सदरील

मुलगी
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पालकाींसोबत असल्याचे साींगण्यात आलेले आिे . त्यामळ
ु े वसनतगि
ृ गि
ृ पाल दोर्ी
आढळून येत नािीत.

(४) प्रश्न उद््ावत नािी.

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

मसिेपी बँिेत झालेल्या ८५ िोटी रुपयाांच्या गैरव्यिहाराची चौिशी िरण्याबाबत
(१२)

*

७३८९७

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

(ब्रम्हपरू ी), श्री.अममन पटे ल (मांब
ु ादे िी), श्री.अब्दल
ु सत्तार (मसल्लोड), श्री.सनु नल
िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे (आिी) :
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय सहिार मांत्री पढ
ु ील

(१) दादर, (मुींबई) ये्ील शसकेपी बँकेत तब्बल ८५ को्ी रुपयाींचा गैरव्यविार
झाल्याचे ननदशवनास आल्यामळ
ु े सिकार आयक्
ु ताींनी सींचालक मींडळ बरखासत
करुन त्यावर प्रशासक ननयुक्त केला आिे , िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, याप्रकरणी भावेश ॲण्ड असोशसए्स याींच्या माध्यमातन
ू करण्यात

आलेल्या चौकशीत अपिारास जबाबदार असणाऱया सींचालकाींववरोधात गन्
ु िा दाखल
करण्यास दल
व केल्याप्रकरणी भावेश ॲण्ड असोशसए्स याींना काळ्या यादीत
ू क्ष

्ाकून पढ
ु ील कारवाई करण्याबाबत जजल्िा ववशेर् लेखा पररक्षक सिकारी सींस्ा
याींना हदलेल्या आदे शानुसार हदनाींक २३ ऑगस्, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास
शशवाजी पाकव पोलीस ठाण्यात आच्वक गन्
ु िे शाखेत बँकेच्या सींचालकाींववरोधात

तिार दाखल करुनिी अद्याप पुढे कोणतीच कारवाई करण्यात आली नािी, िे िी
खरे आिे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने अचधक चौकशी केली आिे काय,

(४) असल्यास, चौकशीचे ननषकर्व काय आिे त त्यानस
ु ार सींचालक मींडळावर
कोणती कारवाई केली आिे वा करण्यात येत आिे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. सभ
ु ाष दे शमख
ु : (१) अींशत: खरे आिे ,

ररझव्िव बँकने हद सीकेपी को ऑप बँक शल. मुींबई या बँकेचे सींचालक मींडळ

ननषप्रभाववत करणेबाबत हद.२३.०४.२०१२ रोजी सिकार आयुक्त कायावलयास
सुचना हदल्या िोत्या. त्यानर्
ु ींगाने सिकार आयुक्त कायावलयाने हद.०७.०५.२०१२

रोजीच्या आदे शान्वये मिाराषर सिकारी सींस्ा अचधननयम १९६० चे कलम ११०
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अे (१) (iii) नुसार प्रशासक मींडळ ननयुक्त केले िोते. सध्या सदर बँकेचे सन

२०१५-१६ ते २०२१ या कालावधीसाठी सींचालक मींडळाची ननवडणक
िोऊन
ू
सींचालक मींडळ कामकाज करत आिे .

(२) मे. भावेश ॲण्ड असोशसए्स याींनी सादर केलेल्या अिवालातील गींभीर बाबी

ववचारात घेता त्याींना एर्फ.आय. आर. दाखल करण्याबाबत हद. १६.१.२०१३ रोजी
सचु चत केले िोते.

परीं त,ु त्याींनी सदरचा गन्
ु िा दाखल न केल्या कारणाने त्याींना

लेखापररक्षण ताशलकेतन
ू कमी करण्यात आले आिे . सदर ववशेर् अिवालातील
गींभीर बाबीींच्या अनर्
ु ींगाने ववशेर् लेखापररक्षक, वगव-२ याींनी हद. सी.के.पी. को.

ऑप. बँकेचे तत्कालीन अध्यक्ष, सींचालक मींडळ व जनरल मॅनेजर अशा एकूण
२३

व्यक्तीींवर

रू.

८५.४९

को्ी

रकमेच्या

आच्वक

नक
ु सानीस

जबाबदार

असल्याकारणाने हद. २२.८.२०१६ रोजी शशवाजी पाकव पोशलस ठाणे, मींब
ु ई ये्े
एर्फ.आय. आर. ि.२६८/१६ दाखल केला आिे .

(३) व (४) शशवाजी पाकव पोशलस ठाणे, मुींबई याींचे मार्फवत पढ
ु ील चौकशी चालू
आिे .

(५) प्रश्न उद््ावत नािी.

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

रायगड जर्ल्हयातील हदल्ली-मुांबइच इांडस्त्रीयल िॉररडाँर प्रिल्पासाठी
भस
ू ांपादन िरताना शेतिऱयाांचे पन
ु िचसन िरण्याबाबत

(१३)

*

८१५८६

अॅड.आमशष

शेलार

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

पजश्चम),

श्रीमती

मननषा

चौधरी

सन्माननीय उद्योग मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(दहहसर) :

(१) रायगड जजल््यातील हदल्ली-मींब
ु इव इींडसरीयल कॉरीडॉर प्रकल्पासाठी सम
ु ारे १४
िजार १३७ एकर जमीन सींपाहदत करण्यात येणार असल्याचे मािे र्फेिव
ु ारी, २०१७
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशवनास आले आिे , िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, यापव
ू ी जजल््यातील प्रत्येक तालुक्यात एमआयडीसीमार्फवत िजारो
एकर जशमनी सींपाहदत करण्यात आली आिे , िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, एमआयडीसी मार्फवत सींपाहदत केलेल्या शेतकऱयाींच्या जमीनी

क्रकत्येक वर्े ववनावापर पडून असन
ू प्रकल्पग्रसत शेतकऱयाींचे अद्यापिी पन
ु ववसन
करण्यात आले नािी, िे िी खरे आिे काय,
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(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून हदल्ली-मुींबइव इींडसरीयल
काँररडाँर प्रकल्पासाठी जशमनी सींपाहदत करताना शेतकऱयाींच्या पन
ु ववसनासाठी
कोणती कायववािी केली वा करण्यात येत आिे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. सुभाष दे साई : (१) िे अींशत: खरे आिे .

रायगड जजल्ियातील हदल्ली मुींबई इींडजसरयल कॉरीडॉर प्रकल्पासाठी

१२.०२.२००९ ते २५.०२.२०१२ या कालावधीत २ तालक्
ु यातील ५ औद्योचगक
क्षेत्राकररता शमळून

एकूण-१२१४०.८६९ िे .आर क्षेत्रास

म.औ.वव. अचधननयम,

१९६१ चे प्रकरण-६ च्या अचधसूचनेनुसार तरतद
ू ी लागू करण्यात आल्या आिे त.

(२) यापव
ू ी रायगड जजल्ियातील मिाड, माणगाींव, रोिा, पनवेल व खालापूर

तालुक्यात एमआयडीसी मार्फवत जमीन सींपादन करण्यात आली असन
ू त्या सवव
हठकाणी मिामींडळाने औद्योचगक वसािती ववकसीत केलेल्या आिे त.
(३) िे खरे नािी.

(४) हदल्ली मुींबई इींडजसरयल कॉरीडॉर कररता मिाराषर औद्योचगक ववकास
अचधननयम,

१९६१

च्या

तरतद
ू ीनुसार भूसींपादनाची

शेतकऱयाींशी वा्ाघा्ीने दर ठरववण्यात आले असून

कायववािी

सरु
ु

आिे .

शेतकऱयाींच्या सींमतीने

भूसींपादनाची कायववािी उपववभागीय अचधकारी, माणगाींव व उपजजल्िाचधकारी
(भूसींपादन) काळप्रकल्प-२, माणगाींव याींचेमार्फवत केली जात आिे .

भूसींपादन

करताना गावठाण, गावठाणालगतची घरे व गावठाणाला लागून असलेली भातशेती
वगळून जमीन सींपादीत करणे प्रसताववत आिे . तसेच मिामींडळाचे प्रचशलत
धोरणानुसार
आिे .

१५ ्क्के ववकशसत भूखड
ीं प्रकल्पग्रसत शेतकऱयाींना हदला जाणार

(५) प्रश्न उद््ावत नािी.

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

मशलोडा (ता.डहाण,ू जर्.पालघर) येथील िसनतगह
ृ ातील विद्यार्थयााना
अन्नातून झालेल्या विषबाधेबाबत

(१४)

*

८१७३०

श्री.सांर्य िेळिर (ठाणे), अॅड.भीमराि धोंडे (आष्ट्टी),

श्री.रार्न साळिी (रार्ापूर), श्री.सुननल मशांदे (िरळी) :
वििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय आहदिासी

(१) शशलोडा (ता.डिाण,ू जज.पालघर) ये्ील ज्ञानमत सींस्ेच्या ववनाअनद
ु ाननत
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वसनतगि
ू ववर्बाधा झाल्याची
ृ ातील सुमारे ३० ववद्याथ्याांना सकाळच्या न्यािारीतन
घ्ना हदनाींक ११ र्फेिुवारी, २०१७ रोजी ननदशवनास आली आिे , िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आिे काय, त्यात काय
आढळून आले,

(३) असल्यास, त्यानुसार सींबचधत दोर्ीींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आिे ,

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

त्ावप, शशलोंडा ये्ील वसतीगि
ृ िे ज्ञानमाता सदन सोसाय्ी, तलासरी,

जज.पालघर या सवयींसेवी सींस्ेमार्फवत सेवाभावी तत्वावर चालववण्यात येत आिे .
तसेच

आहदवासी

ववभागाद्वारे

अनद
ु ान

वसनतगि
ृ योजना राबववली जात नािी.

तत्वावर

आहदवासी

मुला-मुलीींसाठी

(२), (३) व (४) वसतीगि
ीं ाने ववसतार अचधकारी
ु ग
ृ ात घडलेल्या घ्नेच्या अनर्
(शशक्षण), पींचायत सशमती, डिाणू याींनी केलेल्या चौकशीमध्ये खालील बाबी
आढळून आलेल्या आिे त :

जजल्िा पररर्द शाळा, शशलोंडा ये्े इ. १ ली ते ४ ्ी पयांतचे वगव असन
ू
सदर शाळे मध्ये
ववद्या्ी

िे

शशक्षण घेत असलेल्या

ज्ञानमाता

सदन

सोसाय्ी,

३७३

ववद्याथ्याांपक
ै ी

तलासरी,

११५

जज.पालघर या

सवयींसेवी सींस्ेमार्फवत सेवाभावी तत्वावर चालववण्यात येत असलेल्या

वसनतगि
ृ ात राितात. वसतीगि
ृ ातील ववद्याथ्याांना वसतीगि
ृ ात सकाळचा
नाश्ता व रात्रीचे जेवण हदले जाते. दप
ु ारचे जेवण शाळे त हदले जाते.


वसतीगि
ृ ात

रािणाऱया

ववद्याथ्याांपक
ै ी

हद.०९.०२.२०१७

रोजी २२

व

हद.१०.०२.२०१७ रोजी २२ ववद्याथ्याांना सकाळी नाश्ता करून शाळे त

आल्यानींतर पो्दख
ु ी, डोकेदख
ु ी, ताप इ. तिारी जाणवू लागल्याने त्याींना
वसतीगि
ृ ाच्या

अचधक्षकाींनी

उपचारासाठी पाठववले िोते.

िॉजसप्ल,

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

वडोली,

ता.तलासरी

ये्े
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राज्यात र्ात पडताळणीची सम
ु ारे ८० हर्ार प्रिरणे प्रलांबबत असल्याबाबत
(१५)

*

७९३६९

श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री) :

सन्माननीय सामाजर्ि न्याय

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) राज्यात जात पडताळणीची सुमारे ८० िजार प्रकरणे प्रलींबबत असून ववद्या्ी
व शासकीय कमवचाऱयाींना जात पाडताळणी अभावी अडचणी येत असल्याने या

प्रकरणी लवकर ननणवय िोणेबाबतचे ननवेदन सींस्ापक जागत
ृ नागररक मींच
नागपूर याींनी शासनास हदनाींक २ जानेवारी, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास हदले
आिे , िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रलींबबत जात प्रमाणपत्र दे णेबाबत शासनाने कोणती
कायववािी केली वा करण्यात येत आिे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. रार्िुमार बडोले : (१) सदर ननवेदन प्राप्त झाल्याचे आढळून येत नािी.

(२) ववभागीय जाती प्रमाणपत्र पडताळणी सशमत्याींचा कामाचा व्याप ववचारात

घेऊन सशमत्याींचे कामकाज प्रभावीपणे व्िावे, याकररता हद.२/३/२०१५ च्या शासन
ननणवयान्वये प्रत्येक जजल्ियासाठी सवतींत्र सशमती कायावजन्वत करण्यात आली आिे

व वेळोवेळी ववशेर् मोहिमा आयोजजत करुन प्रलींबबत प्रकरणाींचा ननप्ारा
करण्याची कायववािी यध्
ु दपातळीवर करण्यात येत आिे .
(३) प्रश्न उद््ावत नािी.

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

नामशि जर्ल््यातील बार्ार सममत्याांमध्ये िाांदा ि टॉमेटोला
भाि ममळत नसल्याबाबत

(१६)

*

७५१४०

श्री.िुणाल पाटील (धळ
ु े ग्रामीण) :

सन्माननीय पणन मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) नाशशक जजल््यातील बाजार सशमत्याींमध्ये काींद्याची मोठी आवक िोत असन
ू
काींद्याला क्रकलोमागे क्रकमान ४ रुपये व कमाल साडेसात रुपये भाव जाहिर
झाल्याने तसेच ्ॉमे्ोला एक रुपया क्रकलो भाव शमळत असल्याने उत्पादकाींचे

नुकसान िोत असल्याचे मािे डडसेंबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशवनास
आले आिे , िे खरे आिे काय,
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(२) असल्यास, ये्े भाज्याींचे दरिी कमी झाले असन
ू दोन ते दिा रुपये दराने
त्याींची वविी िोत आिे , िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, ननयावतक्षम डाशळींबाची आवक सरु
ु झाली असून गेल्या वर्ावच्या
तल
ु नेत ननम्मा भाव शमळत आिे , िे िी खरे आिे काय,

(४) असल्यास, शेतक-याींना उत्पादन खचव ननघणेिी अवघड झाल्याने त्याींच्या
शेतमालाला शासनाने िमीभाव दे ण्याबाबत कोणती कायववािी केली वा करण्यात
येत आिे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. सुभाष दे शमुख : (१) व (२) नाशशक जजल््यातील कृर्ी उत्पन्न बाजार
सशमत्याींमध्ये मािे डडसेंबर, २०१६ मध्ये
झाल्यामळ
ु े बाजारभाव कमी झाले िोते.
तसेच वपींपळगाींव

काींद्याची आवक मोठ्या प्रमाणात

कृर्ी उत्पन्न बाजार सशमत्याींमध्ये ्ोमॅ्ोची मोठ्या

प्रमाणात आवक झाली असन
ू एका जक्वीं्लला सरासरी दर रु. ३१० इतका
शमळाला आिे .

जजल््यातील कृर्ी उत्पन्न बाजार सशमत्याींमध्ये वविीस आलेल्या भाज्याींची

वविी सरासरी रुपये १० दराने झालेली आिे .
(३) नािी.
(४)

केंद्रशासनाकडून

धान्य,कडधान्य

व

तेलबबया

यासाठी

दरवर्ी

क्रकमान

आधारभत
ू क्रकीं मती जाहिर केल्या जातात व त्या सवव राज्याींना लागू असतात.
र्फळे

व भाजीपाला या

क्रकीं मती जािीर केल्या जात नािीत.
(५) प्रश्न उद््ावत नािी.

नाशवींत शेतमालासाठी क्रकमान आधारभूत

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

राज्यातील सहिारी सत
ू धगरण्याांना अथचसहाय्य दे ण्याबाबत
(१७)

*

८१३३१

प्रा.िषाच गायििाड (धारािी), श्री.अममन पटे ल (मुांबादे िी) :

सन्माननीय सहिार मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) राज्यातील सिकारी सत
ू चगरण्याींना अ्वसिाय्य दे ण्याबाबतचा ननणवय शासनाने
हदनाींक ९ जानेवारी, २०१७ रोजी वा त्यासम
ु ारास घेतला आिे , िे खरे आिे काय,
(२) असल्यास, ननणवयाचे सवरुप काय आिे ,
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(३) तसेच उक्त ननणवयानुसार क्रकती सूतचगरण्याींना कोणत्या ननकर्ाींनुसार क्रकती
अ्वसिाय्य दे ण्यात येणार आिे ,

(४) सदर ननणवयाची अींमलबजावणी केव्िापासन
ू करण्यात येणार आिे ?
श्री. सुभाष दे शमुख : (१), (२) व (३) िे खरे नािी. त्ावप सिकारी सूतचगरण्या
सूरळीत

चालाव्यात

तसेच

आच्वक

अडचणीतन
ू

बािे र

याव्यात

याकरीता

सूतचगरण्याींनी प्रनत चाती रु.३०००/- याप्रमाणे ववत्तीय सींस्ेकडून /रा.स.वव.नन.
कडून त्याींचे सतरावर ५ वर्व मुदतीसाठी कजव घ्यावे व सदर ५ वर्ावचे कमाल
१२% पयांतचे व्याज शासन भरे ल, तसेच शासनाकडून सिकारी सत
ू चगरण्याींना
उपलब्ध करुन दे ण्यात आलेल्या शासकीय भागभाींडवलावर प्राप्त िोणारे व्याज

शासकीय भागभाींडवलात समायोजजत (Interest Capitalization) करण्यात येऊ
नये तसेच यापव
ू ी समायोजजत करण्यात आलेले व्याज शासकीय भागभाींडवल
सवरुपात परत करण्यात यावे याबाबत हद.११.०१.२०१७ रोजी शासन ननणवय
ननगवशमत करण्यात आला आिे .

(४) शासन ननणवयाच्या हदनाींकापासून.

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

अहमदनगर जर्ल््यातील घोसपरु ी पररसरात एमआयडीसी ि िागो
विमानतळ प्रिल्प िायाचजन्ित िरण्याबाबत

(१८)

*

७६९९९

श्री.विर्य औटी (पारनेर), श्री.राहुल र्गताप (श्रीगोंदा),

श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर), श्री.राहुल मोटे (पराांडा), श्री.िैभि वपचड (अिोले),
श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.राणार्गर्ीतमसांह पाटील (उस्त्मानाबाद) :
सन्माननीय उद्योग मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

अिमदनगर

जजल््यातील

घोसपुरी

पररसरात

एमआयडीसी

व

कागो

ववमानतळ प्रकल्पासाठी मेक इन इींडडयाच्या माध्यमातन
ू ववववध कींपन्याींशी चचाव
करण्यात आली असून त्याकररता सुमारे २५ िजार एकर जमीन सींपाहदत

करण्यात येणार असल्याचे हदनाींक २१ डडसेंबर, २०१६ रोजी वा त्या सम
ु ारास
ननदशवनास आले, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, सदरिू प्रकल्पास मान्यता शमळाल्यास बाचधत शेतकऱयाींना एकरी
क्रकती रुपयाींचा मोबदला दे ण्यात येणार आिे ,
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(३)

उक्त

प्रकल्पामळ
ु े

नगर,

श्रीगोंदा

व

पारनेर तालुक्यातील सुशशक्षक्षत

बेरोजगाराींना रोजगाराची सींधी उपलब्ध िोणार असल्याने सदर प्रकल्प कायावजन्वत
करणेबाबत शासनाने कोणती कायववािी केली वा करण्यात येत आिे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?

श्री. सुभाष दे साई : (१), (२) व (३) मौजे-घोसपुरी ता. नगर व तालक
ु ा श्रीगोंदा
जजल्िा

अिमदनगर

ये्ील

जागेची

पिाणी

करून

औद्योचगक

क्षेत्राकरीता

अिमदनगर-दौंड राज्य मिामागव तालुका नगर ये्ील मौजे- दे ऊळगावशसद्यी,

हिवरे झरे , घोसपरु ी व सारुळे कासार ये्ील खाजगी व सरकारी एकूण ४०२६.१४
िे .आर व तालक
ु ा श्रीगोंदा ये्ील मौजे-चचखली व कोरगाींव ये्ील खाजगी व
सरकारी

१३११.९२ िे .आर अशा दोन औद्योचगक क्षेत्राचे प्रा्शमक प्रसताव सादर

केले आिे त. प्रसतावाबाबत मिामींडळ सतरावर छाननी सरु
ु आिे .
(४) प्रश्न उद््ावत नािी.

----------------अमरािती जर्ल््यात िेंद्रीय िखार महामांडळातील तीन िोटीच्या धान्य
(१९)

*

साठ्याच्या गैरव्यिहाराची चौिशी िरण्याबाबत

८११६५

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

श्री.अमर िाळे (आिी) : सन्माननीय अन्न, नागरी परु िठा ि ग्राहि सांरक्षण
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) अमरावती जजल््यासाठी भारतीय खाद्य ननगमने केंद्रीय वखार मिामींडळाला

धान्य साठा करणेचे काम हदले असन
ू याकरीता बडनेरलगतच्या दाभा व रे णक
ू ा
वेअर िाऊसचे गोदाम भाडयाने घेवन
ू ते्े सरकारी धान्य ठे वण्यात आले िोते, िे
खरे आिे काय,

(२) असल्यास, शासकीय अचधकाऱयाींनी सींगनमताने उक्त धान्य साठयापैकी तीन
को्ी रूपयाींच्या धान्य साठ्याींचा गैरव्यविार केला असल्याचे

हदनाींक ३ र्फेिुवारी,

२०१७ रोजी वा त्या सुमारास ननदे शनास आले, िे िी खरे आिे काय,

(३) तसेच चींद्रपरू जजल््यातील िम्िपरू ी ये्े असलेल्या वखार मिामींडळाच्या
गोदामामध्ये असलेल्या लाखो रूपयाच्या धान्यामध्येिी गैरव्यविार करण्यात
आला आिे , िे िी खरे आिे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय,
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(५) असल्यास, चौकशीचे ननषकशव काय आिे त व त्यानेसार
व्यक्तीींववरूध्द

शासनाने

कोणती

कारवाई

नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?

केली

वा

सींबचधत दोर्ी

करण्यात

येत

आिे ,

श्री. धगरीश बापट : (१) व (२) अमरावती जजल््यातील भारतीय अन्न

मिामींडळाने धान्य साठवणक
ु ीचे काम हदलेल्या केंद्रीय वखार मिामींडळाच्या
बडनेरा ये्ील गोदामात सुमारे

८१५.६०

मे.्न अन्नधान्याची त्
ू

आली

असल्याची बाब सन २०१७ मध्ये ननदशवनास आली आिे .याबाबत तपास सरु
ु
असल्याचे केंहद्रय वखार मिामींडळाने कळववले आिे .

(३), (४) व (५) चींद्रपूर जजल््यातील ि्मपुरी ये्े असलेल्या मिाराषर राज्य

वखार मिामींडळाच्या गोदामामध्ये सुमारे रु. ५०,३५,१२२/- इतक्या रकमेच्या
अन्नधान्याची त्
ु आली असल्याचे मिाराषर राज्य वखार मिामींडळाने कळववले
आिे .
याींना

या प्रकरणी

िम्िपूरी वखार केंद्राचे केंद्रप्रमुख श्री.पींकज काींचन जगदाळे

हदनाींक-०७/०५/२०१६

हदनाींक १५.१०.२०१६

व

श्री.यशवींत

भरु े ,

भाींडारपाल

याींना

रोजीच्या आदे शान्वये ननलींबीत करण्यात आले असन
ू

हद. ३.१०.२०१६ रोजी र्फौजदारी गुन्िा दाखल करण्यात आला आिे .
प्रकरणाींत पढ
ु ील तपास सरु
ु आिे .

सदर

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

हडपसर (जर्.पुणे) येथील आहदिासी मुलीांच्या
िसनतगह
ृ ात गैरसोयी असल्याबाबत

(२०)

*

८२२४८

(खडििासला) :

करतील काय :(१)

श्रीमती मेधा िुलिणी (िोथरुड), श्री.मभमराि तापिीर
सन्माननीय आहदिासी वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा

िडपसर (जज.पुणे) ये्ील आहदवासी मुलीींच्या वसनतगि
ृ ात मुलीींना आवश्यक

सवु वधा शमळत नसल्याचे मािे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशवनास
आले, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, सदर वसनतगि
ु ी, ्े बल, झोपण्यासाठी पलींग, अीं्रुण
ृ ामध्ये खच
इ. ची कमतरता असून हिवाळ्यात अींघोळीसाठी गरम पाण्याची सवु वधा नसल्याने
बऱयाच ववद्याच्वनी वारीं वार आजारी पडत आिे त, िे िी खरे आिे काय,
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(३) तसेच ये्ील असवु वधाींबाबत तसेच समसयाींबाबत अननवासी रे क््रकडे तिार
केली असता याबाबत कोठे िी वाच्यता करू नये यासाठी रे क््रकडून ववद्या्ीनीींना
धमकावले जात असल्याचे ननदशवनास आले, िे िी खरे आिे काय,

(४) असल्यास, रे क््र आठवड्यातन
ू केवळ २ ते ३ वेळा वसतीगि
ृ ाला भे्ी दे त

असून याबाबत गि
ृ पालाींकडे तिार केली असतानािी याबाबत कोणतीच कारवाई
केली नसल्याचे ननदशवनास आले असन
ू शासनाने याची चौकशी केली आिे काय,
त्यात काय आढळून आले,

(५) त्यानुसार सींबचधतावर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आिे ,
तसेच ववद्याच्वनीसाठी उक्त सुववधा पुरववण्याबाबत कोणती कायववािी केली वा
करण्यात येत आिे , नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?

श्री. विष्ट्णु सिरा : (१) िडपसर, जज.पुणे ये्े आहदवासी मुलीींसाठी ५०० क्षमतेचे
वसतीगि
ू िडपसर ये्ील ॲमनोरापाकव व पाररजात कॉलनी ये्े दोन
ृ मींजूर असन
सवतींत्र इमारतीमध्ये प्रत्येकी १०० क्षमतेचे वसतीगि
ृ कायवरत आिे . यापैकी
प्रवेशासाठी वाढीव अजव ववचारात घेऊन पाररजात कॉलनी ये्ील वसनतगि
ृ मािे

सप््ें बर, २०१६ पासन
ू नवीन इमारतीमध्ये सुरू करण्यात आलेले असून यामधील
मुलीींना आवश्यक सवु वधा शमळत नसल्याबाबतचे वत्ृ त ८ जानेवारी, २०१७
रोजीच्या दै ननक पढ
ु ारी वत्ृ तपत्रामध्ये प्रशसद्ध झालेल्या बातमीद्वारे व याववर्यी

सदर वसतीगि
ृ ातील ववद्या्ीनीींनी हद.०७.०२.२०१७ रोजी केलेल्या तिारीवरून
ननदशवनास आले, िे खरे आिे .

(२) नवीन इमारतीमध्ये प्रवेशशत ८८ ववद्या्ीनीींना पलींग व गरम पाणी वगळता
उववररत सोयी सवु वधा पुरववण्यात आलेल्या आिे त.
(३) िे खरे नािी.

(४) व (५) प्रकल्प अचधकारी, घोडेगाींव याींच्याकडे प्राप्त तिारीनस
ु ार चौकशी

करण्याकरीता सिाय्यक प्रकल्प अचधकारी (शशक्षण) तसेच शशनोली व मींचर
ये्ील मुलीींचे वसतीगि
ृ ाचे गिृ पाल याींच्या सींयुक्त सशमतीने हद.२३.०२.२०१७ रोजी
िडपसर पुणे ये्ील मुलीींचे नवीन वसतीगि
ृ ास भे् दे ऊन चौकशी केली आिे .

सदर चौकशीमध्ये ववद्या्ींनीींना आवश्यक सोयी सवु वधा ननयशमत पुरववण्यात
येत असल्याचे त्ावप पलींग व गरम पाण्याची सवु वधा उपलब्ध नसल्याचे
ननदशवनास आले. त्यानुर्ींगाने पलींग पुरवठ्याबाबत कायववािी करण्यात येत आिे .
-----------------
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घोटी (ता. इगतपरु ी,जर्. नामशि) येथील शनैश्िर पतसांस्त्थेत
३३ लाख रूपयाांचा झालेला अपहार

(२१)

*

७४५७१

श्रीमती सीमाताई हहरे (नामशि पजश्चम) :

सन्माननीय

सहिार मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) नाशशक जजल््यातील घो्ी (ता. इगतपरु ी) ये्ील शनैश्वर ग्रामीण बबगर

शेती सिकारी पतसींस्ेमध्ये बनाव् सोनेतारण कजवप्रकरणे तयार करुन ३३
लाखाींचा अपिार केल्याचे मािे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशवनास
आले, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आिे काय,

(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व चौकशीअींती दोर्ी असलेल्या
सींबचधताींवर शासनाने कोणती करवाई केली वा करण्यात येत आिे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. सुभाष दे शमुख : (१) िोय िे खरे आिे ,

(२) व (३) शनैश्वर ग्रामीण बबगर शेती सिकारी पतसींस्ेचे प्रशासक याींनी

केलेल्या कागदपत्राींच्या तपासणीमध्ये सींस्ेच्या व्यवस्ापकाने हद.१९.०३.२०१३ ते

२२.०५.२०१५ या कालवधीमध्ये बनाव् कजव प्रकरणे तयार करुन रु.३३ लाखाींचा
अपिार केल्याचे ननषपन्न झाले आिे . त्यानस
ु ार सींस्ेच्या प्रशासकाींनी पोलीस

स्े शन घो्ी ता. इगतपुरी ये्े गु. नीं. १३३/२०१६, हद. ०२.०७.२०१६ अन्वये गन्
ु िा
नोंदववला आिे व सींबचीं धत व्यवस्ापकास अ्क करण्यात आलेली आिे .

सींस्ेस झालेल्या नक
ु सानीची जबाबदारी ननजश्चत करण्यासाठी श्री.

एस.्ी. शशींदे, लेखापररक्षक (जींगल कामगार), नाशशक याींची हद. ०९.०२.२०१७
रोजीच्या आदे शान्वये कलम ८८ अन्वये चौकशी करण्यासाठी प्राचधकृत चौकशी

अचधकारी म्िणन
ु नेमणक
ु करण्यात आली असून पढ
ु ील चौकशीचे कामकाज सुरु
आिे .

(४) प्रश्न उद््ावत नािी.
-----------------
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नागपरू शहरातील बर्ार्नगर येथील व्यािसानयि प्रमशक्षण ि वििेिानांद
महाविद्यालयातील सांस्त्था चालिाांनी मशष्ट्यित्ृ तीत िेलेला गैरव्यिहार

(२२)

*

७९९७५

श्री.विर्य रहाांगडाले (नतरोडा), श्री.िृष्ट्णा गर्बे (आरमोरी),

श्री.रार्ेश िाशीिार (सािोली) :

सन्माननीय सामाजर्ि न्याय मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) नागपूर शिरातील बजाजनगर ये्ील व्यावसानयक प्रशशक्षण व वववेकानींद
मिाववद्यालयातील सींस्ा चालकाींनी बोगस ववद्या्ी दाखवून शशषयवत्ृ तीचे लाखो
रुपयाींचा

गैरव्यविार

केल्याचे हदनाींक

४

सुमारास ननदशवनास आले, िे खरे आिे काय,

जानेवारी,

२०१७

रोजी

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आिे काय,
(३) असल्यास,

चौकशीअींती

दोर्ी

कारवाई केली वा करण्यात येत आिे ,

असलेल्या

सींबचीं धताींवर

शासनाने

वा

त्या

कोणती

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. रार्िुमार बडोले : (१) अींशत: खरे आिे , या बाबत सींबींचधत सींस्ेववरुध्द

बजाजनगर पोलीस स्े शन नागपूर ये्े हदनाींक ३.१.२०१७ रोजी गुन्िा र.नीं.३/
२०१७ दाखल झाला आिे .

(२), (३) व (४) याबाबत पोलीस तपास चालू आिे .
-----------------

तलासरी (जर्. पालघर) येथे आहदिासी वििास प्रिल्पाांतगचत शासिीय आहदिासी
मुलीांच्या िसनतगह
ृ ातील विविध गैरसोयी ि समस्त्याांबाबत

(२३)

*

७८६४९

श्री.अममत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्री.शाांताराम मोरे (मभिांडी

ग्रामीण),श्री.योगेश (बाप)ू घोलप (दे िळाली) : सन्माननीय आहदिासी वििास मांत्री
पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

तलासरी

(जज.पालघर)

ये्े

आहदवासी

ववकास प्रकल्पाींतगवत

शासकीय

आहदवासी मुलीींच्या वसतीगि
ृ ातील दोनशे ववद्याच्वनीींनी ववववध गैरसोई व
समसयाींबाबत

तसेच

अचधक्षक्षकेच्या

मनमानी

कारभाराबाबत

तिसीलदाराींच्या

कायावलयात आींदोलन करून ननवेदन हदले असल्याचे मािे जानेवारी, २०१७ मध्ये
वा त्या सम
ु ारास ननदशवनास आले, िे खरे आिे काय,
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(२) असल्यास, अधीक्षक्षका वसतीगि
ृ ात रािात नािीत, तसेच शैक्षणणक वर्व सींपत

आले तरी अजन
ू ववद्या्ींनीींना पस
ु तके दे ण्यात आली नािीत, पाच महिन्याींचा

ननवावि भत्ता प्रलींबबत असन
ू बींद ह्व्िी, र्फोन, सींगणक, खेळाच्या साहित्याचा

अभाव व ननकृष् दजावचे भोजन दे ण्यात येत आिे तसेच आजारी पडल्यास
रुग्णालयात

नेले

जात

नािी

इत्यादी

समसया

डिाणू

आहदवासी

ववकास

प्रकल्पाींच्या सिायक प्रकल़् अचधकारी याींच्यासमोर ववद्याच्ांनीनी माींडल्या, िे िी
खरे आिे काय,

(३) असल्यास, उक्त गैरसोयीची शासनाने चौकशी केली आिे काय, त्यात काय
आढळून आले,

(४) असल्यास, सदर चौकशीअींती वसनतगि
ृ अधीक्षक्षकेवर शासनाने कोणती

कारवाई केली वा करण्यात येत आिे तसेच वसनतगिृ ात उक्त सोईसवु वधा
तातडीने पुरववण्याबाबत शासनाने कोणती कायववािी केली वा करण्यात येत आिे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. विष्ट्णु सिरा : (१) िे खरे आिे .

(२) आहदवासी मुलीींचे शासकीय वसतीगि
ृ , तलासरी ये्ील ववद्या्ीनीींनी

वसतीगि
ृ ातील अपऱु या सोयी सुववधाींबाबतच्या समसया सिायक प्रकल्प अचधकारी,
प्रकल्प कायावलय, डिाणू याींच्यापढ
ु े माींडल्या, िे खरे आिे .

(३) प्रकल्प कायावलय, डिाणू ये्ील सिाय्यक प्रकल्प अचधकारी (प्रशासन) व

आहदवासी ववकास ननरीक्षक याींनी तलासरी ये्ील मुलीींच्या दोन्िी वसतीगि
ृ ास
भे् दे ऊन वसतीगि
ु ी व गि
ृ ातील मल
ृ पाल याींच्यासोबत सींयुक्तपणे चचाव केली.
यासींदभावत केलेल्या चौकशीमध्ये गि
ृ पाल श्रीमती भाले या वसतीगि
ृ ात न रािता
घरून ये-जा करत असल्याचे तसेच ववद्या्ीनीींचा २ महिन्याचा ननवावि भत्ता
प्रलींबबत असल्याचे त्याचप्रमाणे ताींबत्रक बबघाड झाल्या कारणाने ह्व्िी बींद
असल्याचे ननदशवनास आले. मात्र

भोजनाचा दजाव सध
ु ारण्याबाबत गि
ृ पाल याींनी

भोजनठे केदारास हदलेल्या सच
ू नेनुसार भोजनात सुधारणा झालेली आिे व आजारी
ववद्या्ीनीींना सवत: गि
ृ पाल गाडीतून दवाखान्यात घेऊन उपचार करतात, असे
आढळून आले.

(४) व (५) चौकशीत आढळून आलेल्या त्र्
ु ीींच्या अनर्
ु ींगाने सींबींचधत गि
ृ पालाकडून

खल
ु ासा मागववण्यात आला आिे . प्राप्त खल
ु ाशानुसार आवश्यक कारवाई करण्यात
येत आिे .

-----------------
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िोल्हापरू जर्ल््यातील आश्रमशाळा, बालसध
ु ारगह
ु ाांच्या
ृ आणण ननररक्षणगह
ृ ात मल
पालनपोषणािररता ममळणाऱया अनुदानात िाढ िरण्याबाबत

(२४)

*

८१८८२ श्री.उल्हास पाटील (मशरोळ) : सन्माननीय सामाजर्ि न्याय मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) कोल्िापरू जजल््यात शासन अनद
ु ानीत आश्रमशाळा, बालसध
ु ारगि
ृ आणण
ननररक्षणगि
ृ ात एकूण २ िजार २२५ मुले असून या मुलाींच्या पालनपोर्णाकररता
शासनाकडून शमळणारे अनुदान अत्यींत तु्पुींजे असल्याने त्याींना आवश्यक त्या
सोयी-सुववधा दे ता येत नािीत, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, या अनद
ु ानात वाढ करण्याबाबत शासनाने ननणवय घेतला आिे
काय, असल्यास, त्याचे सवरूप काय आिे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. रार्िुमार बडोले : (१), (२) व (३) अींशत: खरे आिे . सद्य:जस्तीत

राज्यातील आश्रमशाळा, बालगि
ृ े , ननवासी शाळा इ. मधील प्रवेशशताींना दरमिा

दरडोई रु.९००/- इतके पररपोर्ण अनद
ु ान दे ण्यात येते. सदर पररपोर्ण अनद
ु ानात

सुधारणा करण्याबाबत शशर्फारशी करण्यासाठी मुख्य सचचवाींच्या अध्यक्षतेखाली

अ्यासग्ाची स्ापना करण्यात आली असन
ू , पररपोर्ण अनद
ु ानात सुधारणा
करण्याची बाब शासनसतरावर ववचाराधीन आिे .

----------------औरां गाबाद महापामलिेला रमाई आिास योर्नेतांगत
च प्राप्त ननधीतील
िेिळ २० िोटी ८० लाख रुपये खचच झाल्याबाबत

(२५)

*

८२०५४

श्री.प्रशाांत बांब (गांगापूर) : सन्माननीय सामाजर्ि न्याय मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) औरीं गाबाद मिापाशलकेला रमाई आवास योजनेसाठी सुमारे ५१ को्ी २० लाख
रुपयाींचा ननधी येऊनिी आतापयांत यातील र्फक्त २० को्ी ८० लाख रुपयेच खचव
झाले असल्याची बाब मािे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशवनास
आली आिे , िे खरे आिे काय,
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(२) असल्यास, औरीं गाबाद शिरातील दाररद्र्यरे र्ेखालील मींजूर ३ िजार १७१
घरकुलाींपक
ै ी केवळ ४८५ घरकुलाींचे बाींधकाम पूणव झाले असून ६८४ घरकुलाींची
कामे

प्रगतीप्ावर

असल्याने

एवढा

मोठा

ननधी

येऊनिी

मिापाशलकेतील

अचधकारी उदासीन असल्याचे ननदशवनास येते, िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, ननधी आिे पण रमाई आवास योजनेची प्रभावी अींमलबजावणी
नसल्याने वींचचत घ्काींना घरकूले उपलब्ध िोत नािीत, िे िी खरे आिे काय,

(४) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती कायववािी केली वा करण्यात येत आिे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?

श्री. रार्िुमार बडोले : (१) िे अींशत: खरे आिे .

सन २०१० ते २०१४ या कालावधीत औरीं गाबाद मिानगरपाशलकेला

रु. ५१.२८ को्ी

ननधी दे ण्यात आला आिे . सदर प्रकल्पावर आजपयांत २१.७०

को्ी एवढा खचव झालेला आिे .

(२), (३) व (४) औरीं गाबाद मिानगरपाशलकेकडून ३१७१ लाभाथ्याांची रमाई आवास

घरकुल योजनाींतगवत ननवड करण्यात आली आिे . त्यापैकी ५०४ घरकुलाींचे
बाींधकाम पूणव झाले असन
७१६ घरकुलाींचे काम प्रगतीप्ावर आिे . ननवड
ू

झालेल्या लाभाथ्याांकडून आवश्यक कागदपत्राींची पत
व ा करण्यास ताींबत्रक अडचणी
ू त

उद््ावत आिे त. सदर अडचणी दरू करण्यासाठी आयुक्त, मिानगरपाशलका,
औरीं गाबाद याींच्याकडून कायववािी करण्यात येत आिे .
(५) प्रश्न उद््ावत नािी.

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

बुलढाणा िृवष उत्पन्न बार्ार सममतीने स्त्िमालिीची र्ागा
मान्यता न घेता वििल्याबाबत

(२६)

*

८००४५

श्री.हषचिधचन सपिाळ (बल
ु ढाणा) :

सन्माननीय पणन मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) बल
ु ढाणा कृवर् उत्पन्न बाजार सशमतीने सवमालकीची जागा खाजगी

ववकासकाींना दे ऊन गैरव्यविार केल्याची तिार सन २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान
शासनास प्राप्त झाली आिे , िे खरे आिे काय,
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(२) असल्यास, प्रसतत
ु प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, चौकशीत काय
ननषपन्न झाले,

(३) असल्यास, चौकशीअींती दोर्ीींवर शासनाने कोणती कायववािी केली वा
करण्यात येत आिे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. सुभाष दे शमुख : (१), (२), (३) व (४)

बुलडाणा

कृर्ी उत्पन्न बाजार

सशमतीने त्याींच्या बुलडाणा मुख्य याडावतील तसेच उपबाजार धाड व दध
ु ा ये्ील

सशमतीच्या मालकीची ररकामी जागा ववववध तीन सींस्ाींना ३० वर्ावसाठी करार

करुन शलजवर हदलेली आिे . त्ावप पणन अचधननयमातील तरतुदीप्रमाणे यासाठी

बाजार सशमतीने सक्षम प्राचधकाऱयाची मान्यता घेतलेली नसल्यामुळे सदर
प्रकरणाची चौकशी करण्याचे हद. २८.२.२०१७ रोजी ननदे श दे ण्यात आले आिे त.
-----------------

पनिेल (जर्.रायगड) येथील रसायनी पररसरातील भाडेपट्टा िराराने घेतलेल्या
र्ममनीपैिी िापरात नसलेली शेतर्ममन मूळ मालिास परत िरण्याबाबत

(२७)

*

७९३८५

श्री.मनोहर भोईर (उरण), श्री.सांर्य पोतनीस (िमलना) :

सन्माननीय महसूल मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

मिाराषर

शासनाने पनवेल

(जज.रायगड)

ये्ील

रसायनी

पररसरातील

केशमकल प्रकल्पासाठी १४ गावाींतील शेतक-याींकडून १९६० साली दीघवमद
ु तीच्या
भाडेपट्टा कराराने घेतलेल्या १६०० एकर शेतजमीन वविीस प्रकल्पग्रसत शेतकरी
सींघ्ना आणण कामगाराींनी ववरोध दशवववला असल्याचे मािे जानेवारी, २०१७
मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशवनास आले आिे , िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, शेतक-याींनी वापरात नसलेली शेतजमीन मूळ मालकास परत
दे णेसाठी एचओसी कींपनीवर हदनाींक

२३ जानेवारी, २०१७

सम
ु ारास मोचाव काढला िोता, िे िी खरे आिे काय,

रोजी वा

त्या

(३) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, त्यात काय
आढळून आले,

(४) असल्यास, तद्नुसार शासनाने कोणती कायववािी केली वा करण्यात येत आिे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) िे अींशत: खरे आिे .

हद.२४ डडसेंबर २०१६ रोजी एचओसी कींपनी पररसरात मोचाव काढण्यात

आला िोता.
(२)

िे अींशत: खरे आिे . हद.२४ डडसेंबर २०१६ रोजी एचओसी कींपनी पररसरात

(३)

मा.सवोच्च न्यायालयाने सींपादन प्रयोजनासाठी वापरून अनतररक्त झालेल्या

मोचाव काढण्यात आला िोता.

जशमनीच्या सींदभावत हदवाणी अपील ि.३६२८/१९९७ (ववशेर् अनुमती याचचका
ि.२६०४/१९९२) केरळ राज्य ववरुद्ध एम. भासकरन वपल्लाई व इतर या प्रकरणात
हद.५.५.१९९७

रोजी

न्यायननणवय

हदलेला

आिे .

त्यानुसार

शासन

ननणवय

ि.एलक्युएन-३०/२०००/प्र.ि.६७/अ-२, हद.१२/०३/२००४ चा शासन ननणवय ननगवशमत
करण्यात आला आिे .

सदर शासन ननणवयात सींपादन प्रयोजनासाठी वापरून

अनतररक्त झालेल्या क्रकींवा ववनावापर असलेल्या जशमनीची अन्य साववजननक
प्रयोजनासाठी आवश्यकता नसेल तर अशा जशमनीची केवळ जािीर शललावाद्वारे
वविी करण्यात यावी,

परीं तु ती मूळ भूधारकाला परत करू नये असे नमूद आिे .

त्यामुळे मळ
शेतकऱयाींना वापरात नसलेली सींपाहदत जमीन परत दे णे शक्य
ू
िोणार नािी.

(४) व (५) प्रश्न उद््ावत नािी.

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

आांबेगाि तालुक्यातील (जर्. पुणे) तीन आहदिासी आश्रमशाळे त
(२८)

*

स्त्त्री अधधक्षिाांची पदे ररक्त असल्याबाबत

७७२५७

श्री.हदलीप

िळसे-पाटील

(आांबेगाि),

श्री.र्यांत

पाटील

(इस्त्लामपूर), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर), श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरे गाि), श्री.िैभि
वपचड (अिोले) :
करतील काय :-

सन्माननीय आहदिासी वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा

(१) आींबेगाव तालक्
ै ी तीन
ु यातील (जज.पण
ु े) पाच आहदवासी आश्रमशाळाींपक
आहदवासी आश्रमशाळे त सत्री अचधक्षकाींची पदे

मींजूर असन
ू िी गेल्या दोन

वर्ाांपासन
ू ती ररक्त आिे त व यासींदभावत स्ाननक लोकप्रनतननधीींनी हदनाींक ११
जानेवारी, २०१७ रोजी मा.आहदवासी ववकास मींत्रयाींकडे ननवेदन हदले आिे , िे खरे
आिे काय,
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(२) असल्यास, या तीन शाळाींवर अद्यापिी सत्री अचधक्षक्षकेची नेमणक
केली
ू
नसल्याने मल
ु ीींच्या सींरक्षणाची जबाबदारी सत्री शशक्षीकेवर सोपववण्यात आली
आिे , िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, प्रश्न भाग (१) मधील नमद
ू सत्री अचधक्षकेची पदे ररक्त
असण्याची कारणे काय आिे त,

(४) तसेच सदर पदे भरण्याबाबत शासनाने कोणती

येत आिे , नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त?

कायववािी केली वा करण्यात

श्री. विष्ट्णु सिरा : (१) िोय, सदर ननवेदन हद.३१/०१/२०१७ रोजी
आिे .

सत्री अचधक्षकाींची पदभरती

आयुक्त, आहदवासी ववकास िे

करण्याबाबतचे

प्राप्त झाले

ननयक्
ु ती प्राचधकारी अपर

असल्यामुळे सदर ननवेदन अपर आयक्
ु त,

आहदवासी ववकास, ठाणे याींना पाठववण्यात येवन
ू याबाबत कायववािी करण्याच्या
सच
ू ना दे ण्यात आलेल्या आिे त.

(२) ज्या आश्रमशाळाींमध्ये सत्री अचधक्षकाींची पदे ररक्त आिे त ते्े महिला शशक्षक

सींवगावतील कमवचा-याींकडे सत्री अचधक्षक पदाचा कायवभार तात्पुरत्या सवरूपात
सोपववण्यात आलेला आिे .

(३) सा.प्र.वव., शा.नन.हद.२५.०७.२०१२ मधील तरतद
ु ीनुसार ठाणे ववभागातील सत्री
अचधक्षक सींवगावतील ४ पदाींसाठी हद.१८.०२.२०१४ रोजी जाहिरात दे ण्यात आली
िोती. त्ावप, सदर भरतीप्रक्रियेत पात्र उमेदवार उपलब्ध न झाल्यामळ
ु े सदर पदे
ररक्त आिे त.

(४) आहदवासी ववकास ववभागाच्या हद.१७.१२.२०१६ च्या

शासन ननणवयान्वये सत्री

अचधक्षक्षका सींवगावतील २१० ररक्त पदे सरळसेवेने भरण्यास मींजुरी हदलेली आिे .

सदर २१० ररक्त पदाींचे अपर आयक्
ु त ननिाय वा्प करून, सत्री

अचधक्षक्षका सींवगावतील ६० पदे सरळसेवेने भरण्यास हद.२२.१२.२०१६ अन्वये

आयुक्त, आहदवासी ववकास, नाशशक याींनी अपर आयक्
ु त, आहदवासी ववकास,
ठाणे याींना कळववले आिे .

सदर ररक्त पदे भरण्याबाबत अपर आयुक्त, आहदवासी ववकास, ठाणे

याींच्यामार्फवत कायववािी सुरू आिे .

-----------------
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राज्यातील डी प्लस झोनमधील यांत्रमाग ग्राहिाांना
िीर् दर सिलत ममळण्याबाबत

(२९)

*

७५३७४

श्री.आमसफ शेख (मालेगाांि मध्य) :

सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) राज्यातील पॉवरलम
ु धारकाींकरीता प्रत्येक महिन्याला वीज दर कमी-जासत
िोत असल्याचे मािे डडसेंबर, २०१६ मध्ये वा त्या सुमारास ननदशवनास आले आिे ,
िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, वासतववक पॉवरलुम उदयोग बाजारातील मींदीमुळे अडचणीत

सापडला असताना वीज दरात िोत असलेल्या कमी-जासत प्रमाणामळ
ु े कपड्याींची
क्रकीं मत ननधावररत करण्यास अडचणी येत आिे त, िे खरे आिे काय,

(३) असल्यास, त्यामुळे डी प्लस झोनकररता वीज दर सवलत लागू करण्यात
यावी तसेच एर्फ.ए.सी. (ववज समायोजन शल्
ु क) मध्ये ४० ्क्के ऐवजी १००
्क्के स्
ु दे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायववािी केली करण्यात येत आिे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?

श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) व (२) राज्यातील लघद
ु ाब यींत्रमाग धारकाींना

नोव्िें बर, २०१५ पासन
ू शासन ननणवय हदनाींक ७.११.२०१५ अन्वये अनि
ु मे २७
अश्वशक्ती खालील व २७ अश्वशक्ती वरील ग्रािकाींना अनि
ु मे रु. २.७७ प्रती

युनन् व रु. ४.२२ प्रनत युनन् एवढी वीजदरात सवलत दे ण्यात येत आिे .

त्यामुळे दोन्िी वगववारीतील ग्रािकाींना रु. २.६६ प्रनत युनन् असा वीजदर
आकारण्यात येत िोता. परीं तु हद. १ नोव्िें बर, २०१६ पासून मिाराषर ववद्यत
ु
ननयामक आयोगाने नवीन वीजदर लागू केले असल्यामळ
ु े वीजदरातील सवलतीची
रक्कम वजा जाता आता ग्रािकाींना अनि
ु मे रु. २.७४ प्रती यनु न् व रु. २.६३
प्रनत युनन् असा आकारण्यात येत आिे .

(३) राज्यातील सवव D+ झोन सिीत लघुदाब यींत्रमाग धारकाींना शासन ननणवय

हद. ७.११.२०१५ अन्वये २७ अश्वशक्ती खालील यींत्रमाग धारकाींना शासनातर्फे २२
पैसे प्रनत यनु न् व २७ अश्वशक्ती वरील यींत्रमाग धारकाींना ३० पैसे प्रनत युनन्
इतकी इींधन समायोजन आकारात सवलत दे ण्यात येते.
(४) प्रश्न उद््ावत नािी.

-----------------
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अमरािती जर्ल्हा मध्यिती बँिेने शासन ननदे शानस
च ठन
ु ार पन
ु ग
िरून शेति-याांना िर्चिाटप न िेल्याबाबत

(३०)

*

७९८९६

डॉ.अननल बोंडे (मोशी), श्री.सांर्य पुराम (आमगाि) :

सन्माननीय सहिार मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) अमरावती जजल्िा मध्यवती बँकेने शासन ननदे शानस
व ठन
ु ार शेतक-याींना पन
ु ग

करून कजववा्प न केल्याने जजल््यातील २० िजाराींिून अचधक शेतक-याींना
खाजगी सावकाराींकडून कजव घ्यावे लागल्याची तिार स्ाननक लोकप्रनतननधीींनी

मा. मींत्री, सिकार व पणन याींचेकडे हदनाींक ११ ऑगस्, २०१६ रोजी वा
त्यासुमारास केली, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, जजल्िा मध्यवती बँकेने शासन ननदे शाींचे पालन न केल्याबद्दल
त्याींचेवर कारवाई करण्याची मागणी सदर लोकप्रनतननधीींनी केली, िे िी खरे आिे
काय,

(३) असल्यास, उक्त मागणीच्या अनुर्ींगाने सदर प्रकरणी शासनाने कोणती
कारवाई केली वा करण्यात येत आिे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. सुभाष दे शमुख : (१) िोय, अींशत: खरे आिे . अमरावती जजल्िा मध्यवती

बँकेने शासन ननणवयानुसार २०५२६ शेतकऱयाींना पन
ु गवठन न केल्यामळ
ु े अमरावती
जजल्िा मध्यवती बँकेवर प्रशासक नेमण्याबाबत मा.श्री.अननल बोंडे, ववधानसभा

सदसय याींनी हदनाींक ४/८/२०१६ रोजी मा.मींत्री (सिकार) याींच्याकडे तिार केली
िोती.

(२) िोय, िे खरे आिे .

(३) अमरावती जजल्िा मध्यवती सिकारी बँकेला ववभागीय सिननबींधक सिकारी
सींस्ा, अमरावती याींनी मिाराषर सिकारी सींस्ा अचधननयम १९६० चे कलम
७९(१) अन्वये हदनाींक ३०/९/२०१६ रोजी ननदे श हदले आिे त. सदर ननदे शाींचे पालन
न केल्यामळ
ु े मिाराषर सिकारी सींस्ा अचधननयम १९६० चे कलम ७९(३) अन्वये

हदनाींक ३/१२/२०१६ रोजी ववभागीय सिननबींधक, अमरावती याींनी बँकेला आदे श

दे वन
ु बँकेच्या सींचालकाींना मिाराषर सिकारी सींस्ा अचधननयम १९६० चे कलम
७३ (CA) अनुसार कारणे दाखवा नो्ीस दे ण्यात आली. सदर नो्ीसच्या
ववरोधात मा.उच्च न्यायालय खींडवपठ नागपूर ये्े रर् याचचका ि.७०३८/२०१६
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दाखल करण्यात आली. सदर याचचकेतील अवपला्ी याींचे ववरोधात मा.उच्च

न्यायालय खींडवपठ नागपूर याींनी हदनाींक २०/१२/२०१६ रोजी आदे श पारीत केले

आिे त. त्ावप, १५ हदवसाींकरीता त्याचा पररणाम लागू िोणार नािी, असेिी
आदे शात नमद
ू करण्यात आले आिे . तद्नींतर अवपला्ी याींनी उच्च न्यायालय

खींडवपठ नागपूर याींचेसमोर ववभागीय सिननबींधक, अमरावती याींच्या कलम ७९(३)
अन्वये

हदलेल्या हदनाींक

३/१२/२०१६

रोजीच्या नो्ीसववरूध्द

रर् याचचका

ि.१२/२०१७ दाखल केली असता मा.न्यायालयाने हदनाींक ३०/१२/२०१६ रोजी
ववभागीय

सिननबींधक याींच्या

हदनाींक

३/१२/२०१६

स्चगती हदली असून सदर बाब न्याय प्रववषठ आिे .
(४) प्रश्न उद््ावत नािी.

च्या नो्ीसीला अींतररम

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

खालापूर तालुक्यातील (जर्.रायगड) उां बरविरा ठािूरिाडीतील
(३१)

*

घराांना विद्यत
ु र्ोडणी दे ण्याबाबत

८०६५५

श्री.ननतेश राणे (िणििली), श्रीमती तप्ृ ती सािांत (िाांद्रे पूि)च :

सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) खालापूर तालक्
ु यातील (जज.रायगड) बीड खद
ु व ग्रामपींचायत िद्दीतील उीं बरववरा
ठाकूरवाडी ये्े आजशमतीस वीज पुरवठा करण्यात आलेला नािी, िे खरे आिे
काय,

(२) असल्यास, सदरिू गावासाठी त्वरीत वीज पुरवठा करण्यात यावा याकररता
सन २००८ साली पाठववलेला सववसतर प्रसताव सातत्याने पाठपरु ावा करूनिी
मींजूरी अभावी प्रलींबबत आिे , िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, खालापूर पींचायत सशमतीचे पदाचधकारी, जजल्िापररर्द पदाचधकारी

व ग्रामपींचायत बीड खद
ु व चे सदसय याींच्या नेतत्ृ वाखाली उीं बरववरा, ठाकूरवाडी
ग्रामस्ाींनी खालापूरचे तिशसलदार श्री.राजेंद्र चव्िाण याींना मािे , जानेवारी २०१७

मध्ये तसेच तत्पव
लेखी ननवेदन दे वन
उीं बरववरा,
ु ी मागील १ वर्ावपासन
ू
ू
ठाकूरवाडीला ववनाववलींब ववद्युत पुरवठा करण्याबाबत मागणी केलेली आिे , िे िी
खरे आिे काय,

(४) असल्यास, उीं बरववरा, ठाकूरवाडी ये्े ववनाववलींब ववद्युत पुरवठा जोडणी
दे ण्याच्या दृष्ीने शासनाने कोणती कायववािी केली वा करण्यात येत आिे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
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श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१), (२), (३) व (४)

अपारीं पारीक ऊजाव सत्रोताव्दारे सदरचे काम करण्याचे सन २००८ साली

प्रसताववत केले िोते. परीं तु वनववभागाच्या िरकतीमुळे काम करता आले नव्िते.

आता हद. ०७/०६/२०१६ रोजी वन ववभागाने सदर कामास मींजरु ी हदली आिे .

सदरचे काम जजल्िा ननयोजन योजनेअत
ीं गवत सन २०१७-१८ या आच्वक वर्ावत

करण्यात येणार असन
ू जजल्िा ननयोजन सशमतीकडून ननधी उपलब्ध िोताच
सदरचे काम करण्यात येईल.
(५) प्रश्न उद््ावत नािी.

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

साांगली जर्ल्हयातील िुपिाड-ममरर् औद्योधगि िसाहतीमधील रासायननि
साांडपाणी र्ममनीत मुरिले र्ात असल्याबाबत

(३२)

*

८१३५३

श्री.धनर्ांय (सध
ु ीर) गाडगीळ (साांगली) :

सन्माननीय

उद्योग मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) साींगली जजल््यातील कुपवाड-शमरज औद्योचगक वसाितीमधील रासायननक

साींडपाणी जशमनीत मुरवले जात असल्याने आजब
ू ाजूच्या गावाींमधील नागररकाींचे
आरोग्य धोक्यात आल्याची बाब मािे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान
ननदशवनास आली, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, या औद्योचगक वसाितीमधील सीई्ीपी प्लँ ् औद्योचगक ववकास
मिामींडळाकडून बींद करण्यात आला आिे , िे खरे आिे काय,

(३) असल्यास, िा प्रकल्प करताना प्रकल्प अिवालामध्ये यातील प्रक्रिया झालेले
साींडपाणी शेतीसाठी अ्वा पररसरामध्ये न सोडता ते एमआयडीसीनेच उचलावे
असे सपष्पणे नमद
ु करण्यात आले आिे , िे िी खरे आिे काय,
(४)

असल्यास,

मिामींडळाने

िा

प्रकल्प

अजसतत्वात नािीत, िे िी खरे आिे काय,

चालववण्यासाठी

हदलेल्या

कींपन्या

(५) असल्यास, याबाबत चौकशी करून सींबचीं धत दोर्ीींवर कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आिे ,

(६) तसेच िा प्रकल्प त्वरीत कायावजन्वत करण्याबाबत शासनाची भूशमका काय
आिे , नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
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श्री. सुभाष दे साई : (१) िे खरे नािी.

(२) या औद्योचगक वसाितीमधील सीई्ीपी प्लान्् िा अद्यापपावेतो कायावजन्वत
झालेला नािी.

(३) िोय, एमआयडीसीने प्रकल्पातन
ू प्रक्रिया केलेले साींडपाणी HRTS पध्दतीने
वक्ष
ृ ारोपणासाठी वापरण्याचे ननयोजजत आिे . त्ावप सरपींच, ग्रामपींचायत सावळी

व इतर ग्रामस् याींनी हदवाणी न्यायालयात रे . हद. म.ु नीं. २८८/२०१४ दावा

दाखल केला असून मा. को्ावच्या ननणवयामळ
ु े HRTS चे काम स्चगत करण्यात
आले असन
मिामींडळाने
ू

मुींबई, उच्च न्यायालय ये्े रर् वप्ीशन नीं.

२४२६/२०१० नुसार दावा दाखल केला असन
ू तो न्यायप्रववषठ आिे .

(४) प्रकल्प चालववण्यासाठी हदलेल्या दोन्िी कींपन्या मे. सय
ु ोग शम्कॉन
कींन्सॉशशवयम पण
ु े व मे. कृषणा व्िॅली एन्व्िॉरो्े क प्रा. शल. या अजसतत्वात आिे त.

(५) ग्रामस्ाींनी न्यायालयात सन २००४ साली दावा दाखल केल्यामुळे प्रकल्प
अद्याप कायावजन्वत झाला नािी. त्यामळ
ु े
नािी.

कारवाई करण्याचा प्रश्न उद््ावत

(६) सध्या प्रकरण न्यायप्रववषठ आिे .

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

िोल्हापूर पररमांडळातील िीर् ग्राहिाांिडे ५२ िोटी
(३३)

*

रुपयाांची थिबािी असल्याबाबत

८०९८३

श्री.अननल बाबर (खानापूर) :

सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) कोल्िापूर पररमींडळातील कायमसवरुपी वीजपुरवठा खींडीत झालेल्या ग्रािकाींची

सींख्या हदनाींक ३१ माचव, २०१६ पव
ू ी ७९ िजार ६२७ एवढी असन
ू त्याींच्याकडे ५२
को्ी

रुपयाींची

्कबाकी

असल्याचे

ननदशवनास आले आिे , िे खरे आिे काय,

नक
ु तेच

मािे

जानेवारी,

२०१७

मध्ये

(२) असल्यास, एवढ्या मोठ्या प्रमाणात ्कबाकी असण्यामागील कारणे काय
आिे त,
(३)

असल्यास,

शासनाने

उक्त

बाबीची

चौकशी

केली

आिे

काय

तसेच

ग्रािकाींकडून ्कबाकी वसुल करण्याबाबत शासनाने कोणती कायववािी केली वा
करण्यात येत आिे ,

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

पररमींडळातील

कायमसवरुपी

ग्रािकाींची सींख्या हदनाींक ३१ माचव, २०१६ पूवी

वीजपुरवठा

त्याींच्याकडे रु. ५३.१० को्ी इतकी ्कबाकी आिे .

खींडीत

झालेल्या

८५ िजार ४१६ एवढी असन
ू

(२) ग्रािकाींनी वीज बबले न भरल्यामुळे ्कबाकी वाढली आिे .

(३) मिाववतरण कींपनीमार्फवत सींबचीं धत वीज ग्रािकाींची वीज बबलाची ्कीत
रक्कम वसुल करण्याबाबत स्ळ पािणी, वसुली मोहिम व लोक अदालतद्वारे
प्रकरणे ननकाली काढण्यात येतात.

तसेच कायमसवरुपी बींद ग्रािकाींसाठी व्याज

व दीं ड मार्फीची “नवप्रकाश योजना २०१६-१७” मािे नोव्िें बर, २०१६ ते एवप्रल,
२०१७ पयांत चालू आिे .

(४) प्रश्न उद््ावत नािी.

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

साांगली जर्ल्हा मध्यिती बॅंिेतील गैरव्यिहार प्रिरणी
(३४)

*

सांचालिाांच्या मालमत्ता र्प्त िरण्याबाबत

७७६९९

श्री.सनु नल प्रभू (हदांडोशी) :

सन्माननीय सहिार मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) साींगली जजल्िा मध्यवती बॅंकेतील, १५७ को्ीींच्या गैरव्यविार प्रकरणी

सींचालकाींच्या मालमत्ता जप्त करण्याचे आदे श राज्य शासनाने हदनाींक १३
जानेवारी, २०१७ रोजी वा त्या सुमारास हदले, िे खरे आिे काय,
(२) असल्यास, उक्त सींचालकाींच्या मालमत्ता

जप्त करण्याच्या दृष्ीने राज्य

शासनाने कोणती कायववािी केली वा करण्यात येत आिे
सद्यजस्ती काय आिे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. सुभाष दे शमुख : (१) िे खरे नािी.
(२) व (३) प्रश्न उद््ावत नािी.

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

तसेच याबाबत
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अिोले तालक्
ु यातील (जर्. अहमदनगर) गदच णी येथील आहदिासी
मुलीांच्या आश्रमशाळे तील गैरसोयीांबाबत

(३५)

*

७६९४८

श्री.विर्य औटी (पारनेर) :

सन्माननीय आहदिासी वििास

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) अकोले तालक्
ु यातील (जज. अिमदनगर) गदव णी ये्ील आहदवासी मल
ु ीींच्या
आश्रमशाळे च्या जजल्िाचधकाऱयाींच्या ववशेर् प्काने केलेल्या तपासणीत शाळे च्या
प्ावर

४६

ववद्याच्वनी

दाखववण्यात

ववद्याच्वनी उपजस्त असल्याची

आल्या

असून

प्रत्यक्षात

र्फक्त

३५

माहिती मािे डडसेंबर, २०१६ मध्ये वा त्या

सुमारास ननदशवनास आली, िे िी खरे आिे काय,

(२) असल्यास, या तपासणीत उक्त आश्रमशाळे मध्ये शौचालयाची कमतरता,
अशुध्द

पाणी, वीजेचा अपरु ा पुरवठा, ननकृष् आिार इत्यादी समसया असून

मुलीींच्या सुरक्षेबाबत उपाययोजना केल्या नसल्याचे आढळून आले, िे िी खरे
आिे काय,

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

त्यानुसार आश्रमशाळे त उक्त सुववधा न पुरववणाऱया सींबचीं धताींववरुध्द

शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आिे तसेच उक्त सवु वधा
पुरववण्याबाबत व मुलीींच्या सुरक्षेची उपाययोजना करण्याबाबत शासनाने कोणती
कायववािी केली वा करण्यात येत आिे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. विष्ट्णु सिरा : (१) शासकीय आश्रमशाळा गदव णी, ता. अकोले, जज.
अिमदनगर

या

शासकीय

आश्रमशाळे ची

महिला

अचधकाऱयाींच्या

प्काने

हद.२२.११.२०१६ रोजी तपासणी केली असता शाळे त ५५ मल
ु े व ४६ मल
ु ी असे

एकूण १०१ ववद्या्ी प्ावर असून त्यापैकी ३६ मुले व ३८ मुली प्रत्यक्षात िजर
िोत्या.

(२), (३) व (४) शासकीय आश्रमशाळा, गदव णी सद्यजस्तीत भाड्याच्या इमारतीत

सुरू आिे . सदर आश्रमशाळे त इयत्ता १ ली ते ७ वी चे वगव असन
ू ६१ ननवासी व

४० अननवासी असे एकूण १०१ ववद्या्ी शशक्षण घेत आिे त. इयत्ता १ ली ते ७
वीच्या वगावसाठी

५ वगव खोल्या आिे त. ननवासासाठी सवतींत्र व्यवस्ा नसन
ू ३

वगव खोल्यामध्ये मुलाींची व २ वगव खोल्यामध्ये मुलीींच्या ननवासाची व्यवस्ा
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करण्यात आलेली आिे . तसेच १ सवींयपाकगि
ृ व १ कोठीगि
ृ उपलब्ध आिे . सदर
इमारतीत मुलीींसाठी १ व मल
ु ाींसाठी १ सनानगि
ृ आिे . मुलीींसाठी २ व मुलाींसाठी
२ शौचालय आिे त.

ववद्याथ्याांना शध्
ु द पाणी मब
ु लक प्रमाणात उपलब्ध आिे .

शाळे साठी सवतींत्र ववद्यत
ु जोडणी असन
ू शाळा पररसर, वगव खोल्या,

सवींयपाकगि
शौचालय
ृ , सनानगि
ृ

इत्यादी हठकाणी

परु े शी

प्रकाश व्यवस्ा

करण्यात आली आिे . तसेच ते्ील ववद्याथ्याांना चाींगल्या दजावचे सकस भोजन
व अल्पोपिार हदला जातो.

सदर आश्रमशाळे तील सत्री अधीक्षक्षकेचे पद ररक्त असून सद्या या पदाचा

पदभार प्रा्शमक शशक्षक्षकेकडे सोपववण्यात आलेला असन
ू त्या मुलीसोबत रात्री

ननवासास असतात. तसेच ववद्या्ीनीच्या सरु क्षक्षतेसाठी वगव ४ ची महिला
कमवचारी मुलीसोबत वासतव्यास असते. तसेच चौकीदाराचे पद भरण्यात आले

आिे . मुलीच्या ननवासस्ानामध्ये धोक्याची घीं्ा बसववण्यात आलेली आिे . तसेच

सवव खोल्याींना कडी कोयींड,े णखडक्याींना काचा बसववण्यात आलेल्या असून
मुलीींच्या सुरक्षेची पुरेपुर काळजी घेण्यात येत आिे .

सदर आश्रमशाळे ची प् सींख्या कमी असल्याने, सदर शाळा भाड्याच्या

इमारतीत असल्याने व सदर शाळे च्या इमारत बाींधकामासाठी गावात जमीन

उपलब्ध िोत नसल्याने सदर शाळा शासकीय आश्रमशाळा, सावरचोळ, ता.
सींगमनेर ये्े स्लाींतरीत करण्याचे प्रसताववत आिे .
(५) प्रश्न उद््ावत नािी.

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

लखमापरु (ता. हदांडोरी, जर्. नामशि) येथील अल्फा सॉल्व्हां ट िांपनीमध्ये
(३६)

*

अमली पदाथााचे िच्चे रसायन आढळून आल्याबाबत

७६७३६

श्रीमती सीमाताई हहरे (नामशि पजश्चम) :

सन्माननीय

राज्य उत्पादन शल्
ु ि मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

लखमापुर

(ता.हदींडोरी,

जज.नाशशक)

ये्ील

अल्र्फा

सॉल्व्िीं्

कींपनीवर

हदनाींक ५ जानेवारी, २०१७ रोजी राज्य उत्पादन शल्
ु क ववभागाने केलेल्या
कारवाईत अमली पदा्ाांचे रसायन आढळून आले, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, सदरिु अमली रसायनाींचा वापर नेमका कशासाठी केला जात िोता
तसेच अमली रसायन वापरण्याचा परवाना या कींपनीने घेतला आिे काय,
याबाबतची चौकशी करण्यात आली आिे काय,
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(३) असल्यास, त्यानुसार सींबींचधत कींपनीवर शासनाने कोणती कारवाई केली व
करण्यात येत आिे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) िे खरे नािी. त्ावप सदर हठकाणी क्लोरल
िायड्रे् तयार करण्यासाठी लागणारी रसायने शमळाली आिे त.

(२) सदर रसायनाींचा वापर क्लोरल िायड्रे् तयार करण्यासाठी केला जात

असल्याचे चौकशीमध्ये आढळून आले आिे . या प्रकरणी अचधक चौकशी करण्यात
येत आिे .

(३) व (४) या गन्
ु ियात सात आरोपीींववरुध्द ववर् कायदा, १९१९ चे कलम २ व
६, मिाराषर ववर् ननयमावली १९७२ चे ननयम ३ व १२ चे उल्लींघन झाल्यामुळे

आणण मिाराषर दारुबींदी कायदा १९४९ चे कलम ८१, ८३, ८६ व ९० अन्वये गुन्िा
रजज. ि.५११/१६ हद.३१.१२.२०१६ रोजी नोंद केला आिे .
-----------------

चें बूर (मुांबई) येथील सामाजर्ि न्याय विभाग सांचमलत मागासिगीय
िसनतगह
ृ ातील विद्यार्थयााना र्ेिणात पाल सापडल्याबाबत

(३७)

*

८२०१७

श्री.मनोहर भोईर (उरण), श्री.सुननल मशांदे (िरळी), श्री.रार्न

साळिी (रार्ापूर), श्री.अममत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्री.प्रिाश फातपेिर
(चें बरू ), अॅड.भीमराि धोंडे (आष्ट्टी), श्रीमती मननषा चौधरी (दहहसर), श्रीमती
हदवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.रुपेश म्हात्रे (मभिांडी पूि)च , श्री.विर्य औटी
(पारनेर), श्री.सांर्य पोतनीस (िमलना) :
पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

चें बरू

(मींब
ु ई)

ये्ील

सन्माननीय सामाजर्ि न्याय मांत्री

सामाजजक न्याय

ववभाग

सींचशलत

मागासवगीय

वसनतगि
ु ारी, २०१७ रोजी वा त्या सुमारास
ृ ातील ववद्याथ्याांना हदनाींक १२ र्फेिव
जेवणात पाल सापडली, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, त्यात काय
आढळून आले,

(३) चौकशीनस
ु ार सींबचधत कींत्रा्दाराींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत
आिे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
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श्री. रार्िुमार बडोले : (१) िोय, िे खरे आिे .

(२) िोय, जेवणात पाल असल्याचे आढळून आले आिे .

(३) सदर प्रकरणी सींबचीं धत कींत्रा्दाराचा ठे का रद्द करण्यात आला आिे .
(४) प्रश्न उद््ावत नािी.

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

अहमदनगर जर्ल््यात राज्य उत्पादन शल्
ु ि विभागाच्या भरारी पथिाने
(३८)

*

अिैध मद्य प्रिरणी १४४ र्णाांविरुध्द गुन्हे दाखल िेल्याबाबत
७७०५३

श्री.विर्य औटी (पारनेर) :

सन्माननीय राज्य उत्पादन

शल्
ु ि मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) अिमदनगर जजल््यात राज्य उत्पादन शल्
ु क ववभागाच्या श्रीरामपूर ये्ील
भरारी प्काने गोवा व अरुणाचल प्रदे शातन
ू वविीसाठी आलेल्या १४ लाख २९

िजार ९७३ रुपयाींच्या अवैध दारु वविी प्रकरणी १४४ जणाींववरुध्द गुन्िे दाखल
केले आिे त िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, त्यापैकी ४८ जणाींना अ्क करुन त्याींच्याकडून २२ लाखाींचा मद्द
ु े

माल जप्त करण्यात आल्याची माहिती हदनाींक २७ डडसेंबर, २०१६ रोजी
ननदशवनास आली आिे , िे खरे आिे काय,

(३) असल्यास, याबाबत चौकशी करून दोर्ीींववरुध्द कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आिे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) व (२) िे अींशत: खरे आिे .

ननरीक्षक, राज्य

जज.अिमदनगर ये्े

वाितक
ु

उत्पादन शल्
ु क, भरारी प्क ि.१ याींनी
हद.१३/१२/२०१६

रोजी

मौजे क्रकन्िी शशवार, ता.पारनेर,
अवैध

मद्याची

करीत

असताना ववना िमाींकाची िोंडा शस्ी कार पकडली असन
ू त्यामध्ये ववदे शी मद्य
(दमण ननशमवत) ५१०.६४ शल. जप्त केले आिे .

सदर गुन्ियात जप्त केलेल्या

एकूण मद्द
ु ेमालाची क्रकींमत रु.१४,६२,१४०/- इतकी आिे .

सींबींचधताववरुध्द मिाराषर

दारुबींदी कायदा, १९४९ अन्वये गु.र.ि.३८९/२०१६ हद.१३/१२/२०१६ नोंदववलेला आिे
व एका आरोपीस अ्क केली असन
ू एक आरोपी र्फरार आिे .
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अिमदनगर

जजल्ियात

हद.१डडसेंबर,

२०१६

ते

हद.२५.१२.२०१६

या

कालवधीत एकूण १४८ गुन्िे नोंदववले आिे त व त्यात ४८ इसमाींना अ्क
करण्यात आली िोती. या सवव गन्
ु ्यात जप्त करण्यात आलेल्या मद्द
ु ेमालाची
अींदाजे क्रकींमत रु.२३,५९,०७४/- इतकी आिे

(३) सदर गन्
ु ियासींदभावत पढ
ु ील कायववािी सरु
ु आिे .
(४) प्रश्न उद््ावत नािी.

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