महाराष्ट्र विधानपररषद
पहहले अधधिेशन, २०१७
---------------------------------------------

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
मांगळिार, हदनाांि ०७ माचच, २०१७ / फाल्गन
ु १६, १९३८ ( शिे )
(१)

आहदिासी वििास मांत्री

(३)

ऊर्ाच, निीन ि निीिरणीय ऊर्ाच,

(२)

(४)
(५)

उद्योग ि खननिमच मांत्री

राज्य उत्पादन शल्
ु ि मांत्री

याांचे प्रभारी विभाग

सामाजर्ि न्याय आणण विशेष सहाय्य मांत्री
सहिार, पणन आणण िस्त्त्रोद्योग मांत्री

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ७०
-------------------------------------

औरां गाबाद येथे महावितरण िांपनीने िेगिेगळे शल्
ु ि
(१)

*

आिारून ग्राहिाांची फसिणि
ू िेल्याबाबत

२९१२५

श्री.सुभाष झाांबड : सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पुढील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :(१) औरीं गाबाद येथील महावितरण कींपनीकडून ग्राहकाींना कोणतीही सच
ु ना न दे ता

िाहन शल्
ु काच्या नािाखाली प्रततयतु न् १ रुपये १८ पैसे अधिकचे शल्
ु क तसेच

अशाच प्रकारे िेगिेगळ्या शल्
ु काची रक्कम आकारून ग्राहकाींची फसिणक
ू केली
असल्याचे माहे जानेिारी, २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान तनदशशनास आले, हे खरे
आहे काय,
(२)

असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय

आढळून आले, सदर शल्
ु क आकारताना घरगत
ु ी ग्राहक आणण मोठे ग्राहक याींचे
िगीकरण करुन घरगत
ु ी ग्राहकाींना यामध्ये सिलत दे ण्याबाबत कोणती कायशिाही
केली िा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे खरे नाही.
विद्यत
ु

अधितनयम,

२००३

मिील

तरतद
ु ीनस
ु ार,

महाराषर

विद्यत
ु

महाराषर विद्यत
तनयामक आयोगाच्या जून, २०१५ च्या
ु

िीजदर

तनयामक आयोगास राज्यातील िीज वितरण परिानािारकाींच्या ग्राहकाींचे िीजदर
तनश्चचत करण्याचे अधिकार आहे त.
आदे शानुसार िीजदराची

श्थथर आकार ि िीज आकार अशी विभागणी होती.

सदर िीज आकारामध्ये िहन आकार समाविष् होता.

महाराषर विद्यत
ु

तनयामक आयोगाच्या ददनाींक ३ नोव्हें बर, २०१६ च्या िीजदर आदे शानस
ु ार
पि
ू ीच्या िीज आकाराची विभागणी िीज आकार ि िहन आकार अशी करण्यात
आली आहे . िहन आकार नव्याने आकारण्यात आलेला नाही.
(२) प्रचन उद््ाित नाही.
(३) प्रचन उद््ाित नाही.
----------------गडधचरोली जर्ल्हयातील ठक्िर बाप्पा योर्नेंतगचत
(२)

*

प्रस्त्तावित िामाांस होत असलेल्या विलांबाबाबत

२८५८७

श्री.र्गन्नाथ शशांदे : सन्माननीय आहदिासी वििास मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यात आददिासी विभागाच्याितीने आददिासी दग
श भागातील रथते, नाले,
ु म
पाणी इ. समथया दरू करण्यासाठी सन २०१५-२०१६ मध्ये गडधचरोली श्जल्हयात

ठक्कर बाप्पा योजनेंतगशत रुपये २ को्ी ८५ लाख रक्कमेच्या ३८ प्रथतावित
कामाींना माहे ऑक््ोबर, २०१६ मध्ये अप्पर आयक्
ु ताींनी मींजरू ी दे िन
ू ही सदर कामे
सुरू झाली नसल्याचे तनदशशनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त कामे सुरु न झाल्यामुळे मींजूर तनिी आधथशक िर्शअखेर
परत जाण्याची शक्यता तनमाशण झाली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, ठक्कर बाप्पा योजनेंतगशत मींजूर झालेली कामे विनाविलींब हाती
घेिन
ू पण
ू श करण्याच्या दृष्ीने शासनाने कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत
आहे ,

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

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

असून त्यापैकी ६० कामे पूणश झालेली आहे त ि ५३ कामे प्रगतीपथािर आहे त.
सन

२०१६-१७

मध्ये

एकूण

५८

कामे

मींजरू

असन
ू

त्याींना

आचारसींदहतेचा कालाििी सींपुष्ात आल्यानींतर प्रशासकीय मान्यता दे ण्यात
आलेली आहे . ती सिश कामे सुरु करण्यात येत आहे त.
(२), (३) ि (४) प्रचन उद््ाित नाही.

----------------महाराष्ट्र राज्य िीर् वितरण िांपनीच्या प्रिाशगड िायाचलयातील
महाव्यिस्त्थापि याांनी िेलेल्या गैरव्यिहाराबाबत

(३)

*

२९३००

श्री.रविांद्र फाटि, श्री.र्यांत पाटील : सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

महाराषर राज्य िीज वितरण कींपनीच्या प्रकाशगड कायाशलयातील मानि

सींसािन

विभागात

मख्
ु य

महाव्यिथथापक

पदािर

कायशरत

असलेल्या

अधिकाऱयाींनी लाखो रुपयाींचा गैरव्यिहार केल्याचे माहे जानेिारी, २०१७ मध्ये िा
त्यादरम्यान तनदशशनास आले, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय

आढळून आले, तद्नुसार सींबींधित अधिका-याींिर कोणती कारिाई केली िा
करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) यासींदभाशत शासनास पषृ ्ाींककत केलेली तनिेदने
आिचयक कायशिाहीसाठी महावितरण कींपनीकडे पाठविण्यात आली आहे त.

(२) यासींदभाशत महावितरण कींपनीच्या कायशकारी सींचालक (मा.सीं.) याींनी चौकशी
केलेली आहे . चौकशीअींती सदर तक्रारीमध्ये तथ्य आढळून आलेले नाही.
(३) प्रचन उद््ाित नाही.

-----------------
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ग्रामीण भागातील िीर्ेची समस्त्या सोडविण्यासाठी
(४)

*

राज्यात सौर ऊर्ाच प्रिल्प उभारण्याबाबत

२६७३४

डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे : सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पुढील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील िीजेची समथया सोडविण्याकररता कोणत्याही ग्रामपींचायतीने दहा

एकर जागा ददल्यास दोन मेगािॅ् क्षमतेचा सौर ऊजाश प्रकल्प उभारण्याचा तनणशय
शासनाने घेतला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, राज्यातील ४० लाख कृवर्पींपाना सौरऊजेने जोडण्यासाठी ७ हजार
प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या प्रकल्पाकररता ककती ग्रामपींचायतीींनी जागा दे ण्याबाबत सहमती
दशशविली आहे ,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकल्पासाठी ककती तनिीची तरतद
ू करण्यात येणार आहे
ि त्याची अींमलबजािणी केव्हापयशत होणे अपेक्षक्षत आहे ,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे नाही.

(३) ते (५) प्रचन उद््ाित नाही.

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

हहांगेिाडी (जर्.बीड) येथील शसांदफणा प्राथशमि मल
ु ीांच्या आश्रमशाळे च्या
(५)

*

िसनतगह
ृ ातील शशक्षि मुलीांचा लैधगि छळ िरीत असल्याबाबत
२६८३८

श्री.हे मत
ां
टिले, श्री.धनांर्य मांड
ु ,े अॅड.ननरां र्न डािखरे ,

श्री.किरण पािसिर, श्री.नरें द्र पाटील, श्री.अननल भोसले, अॅड.र्यदे ि गायििाड,
श्री.सुननल तटिरे , श्री.ख्िार्ा बेग, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.अमरशसांह पांडडत,
श्री.अब्दल्
ु लाखान

दरु ाचणी,

श्री.र्यिांतराि

र्ाधि,

श्रीमती

विद्या

चव्हाण,

श्री.अमररशभाई पटे ल : सन्माननीय सामाजर्ि न्याय मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खल
ु ासा करतील काय :-

(१) दहींगेिाडी (श्ज.बीड) येथील ससींदफणा प्राथसमक मुलीींच्या आश्रमशाळे च्या
िसततगह
ु याध्यापक तसेच अधिक्षक या पदािर मदहला सशक्षक नसल्याने
ृ ात मख्

पुरुर् सशक्षकाींना रात्रीच्या िेळी रहािे लागत असल्याचे माहे जानेिारी, २०१७
मध्ये िा त्यादरम्यान तनदशशनास आली आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, िसततगह
ृ ातील कायशरत पुरुर् सशक्षक मद्यपान करून मुलीींचा
लैधगक छळ करीत असल्याबाबतच्या तक्रारी माहे जानेिारी, २०१७ मध्ये िा
त्यादरम्यान “लेक लाडकी असभयान”च्या कायशकत्याांनी शासनाकडे केली आहे , हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय
आढळून आले, चौकशीअींती कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. रार्िुमार बडोले : (१) होय.
(२) होय.

(३) सदर प्रकरणी अन्य शाळे च्या मदहला मख्
ु याध्यापकाींमाफशत चौकशी

करण्यात

आली. त्याींचे अहिालानुसार तक्रारीत तथ्य आढळल्याने सींबधीं ित सहसशक्षक
श्री.डी.एन मथके याींना तनलींबबत करुन त्याींचेविरुध्द

सींबींधित पोलीस थ्े शनला

गुन्हा नोंद केला आहे . तसेच सहसशक्षक श्री.उनिणे के.व्ही ि श्री.ए.एल. का्े या
दोन्ही कमशचा-याींची तीन िर्ाशकररता िावर्शक िेतनिाढ रोखण्यात आली आहे .
प्रिेसशत

मल
ु ीींच्या

सींरक्षणाच्यादृष्ीने

खाजगी

मदहलेची

मानिनािर

सींथथेमाफशत तनयुक्ती केलेली आहे . तसेच चौकशी ससमती गठीत करण्यात आली
असून ससमतीमाफशत चौकशीचे कामकाज चालू आहे .

तसेच सींचालक विजाभज, इमाि ि विमाप्र कल्याण पुणे याींनी

सुनािणी

घेतली असन
ू , सदर शाळे ची मान्यता रद्द करण्याबाबत सींथथेला नो्ीस बजािली
आहे .

(४) प्रचन उद््ाित नाही.

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

आहदिासी वििास विभागातील ररक्त पदे भरण्यासाठी बनािट सांिेतस्त्थळािरुन
(६)

*

र्ाहहरात प्रशसध्द िरुन बेरोर्गाराांची फसिणि
ू िेल्याबाबत

२८६००

श्री.अमररशभाई पटे ल : सन्माननीय आहदिासी वििास मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

आददिासी विकास विभागातील विविि ररक्त पदे भरण्याबाबत बनाि्

सींकेतथथळािरुन

जादहरात

प्रससध्द

करुन

लाखो

बेरोजगाराींची

फसिणक
ू

केल्याप्रकरणी नासशक येथे ततघाींना अ्क केल्याचे माहे जानेिारी, २०१७ मध्ये िा
त्यादरम्यान तनदशशनास आले, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले ि त्यानुसार आरोपीींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात
येत आहे ,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विष्ट्णु सिरा : (१) होय, हे

खरे आहे .

(२) अपर आयुक्त, आददिासी विकास, नासशक याींनी ददनाींक २३/११/२०१६ च्या
गोपनीय पत्रान्िये पोलीस आयुक्त, नासशक शहर, नासशक याींना आददिासी

विकास विभागाच्या सींकेतथथळािरील सिश मजकुराची वप्रीं् काढून सदर आरोपीींिर
शासनाच्या अधिकाराचा गैरिापर केल्याबाबत कारिाई करण्यास कळविले आहे .

तसेच पढ
ु ील तपास आधथशक गुन्हे शाखा युतन्-२ नासशक शहर, नासशक
याींचेकडून सुरू आहे .

(३) प्रचन उद््ाित नाही.

(७)

*

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

डहाणू तालुक्यात हां गामी िसनतगह
ृ सुरू िरण्याबाबत
२८९२१

श्री.आनांद ठािूर, श्री.हे मत
ां टिले : सन्माननीय आहदिासी

वििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) डहाणू (श्ज.पालघर) तालक्
ु यात १० दठकाणी हीं गामी िसततगह
ृ सुरू करण्याबाबत
पालघर श्जल्हापररर्दे ने मींजरू केलेला प्रथताि माहे नोव्हें बर, २०१६ मध्ये िा
त्यादरम्यान शासनाकडे सादर केला आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

सदर

िसततगह
ृ े

सुरू

झाली

नसल्यामुळे

िसततगह
ृ ाअभािी

कु्ुींबबयाींसह विद्याथ्याांचेही थथलाींतर झाले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, हीं गामी िसततगह
ृ सुरू करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशिाही
केली िा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विष्ट्णु सिरा : (१) ि (२) हे खरे नाही.

(३) डहाणू प्रकल्पाींतगशत आददिासी मुला-मुलीींसाठी १७ शासकीय िसततगह
ृ े

कायशरत असन
ू त्याींची मींजूर क्षमता १४५० एिढी आहे . तथावप, िाढीि मागणी
लक्षात घेता सन २०१६-१७ या शैक्षणणक िर्ाशत १७०४ विद्याथ्याांना प्रिेश दे ण्यात
आलेला

आहे .

तसेच

िसततगह
ृ ात

प्रिेश

न

समळालेले

विद्याथी

आधथशक
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पररश्थथतीमळ
ु े सशक्षणापासून िींधचत राहू नयेत याकरीता थे् लाभ हथताींतरण
(DBT) िोरणानुसार इत्यादी १२ िी नींतरच्या उच्च सशक्षणासाठी आिचयक

तनिास, भोजन ि शैक्षणणक सुवििा उपलब्ि करून घेण्यासाठी विद्याथ्याांच्या बँक
खात्यात थे् रक्कम जमा करण्याविर्यी तरतद
ू असलेली “पींडडत दीनदयाल

उपाध्याय थियम ् योजना” ददनाींक १५/१०/२०१६ रोजीच्या शासन तनणशयान्िये सुरू
करण्यात आलेली आहे .

(४) प्रचन उद््ाित नाही.

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

सोनेगाि (बाई) (ता.दे िळी, जर्.िधाच) गािातील शेतामध्ये बेिायदे शीरपणे विद्यत
ु
(८)

*

खाांबाची उभारणी िरताना एिा बाल िामगाराचा मत्ृ यू झाल्याबाबत
२८७९९

श्री.शमतेश भाांगडडया, प्रा.अननल सोले : सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) सोनेगाि (बाई) (ता.दे िळी, श्ज.ििाश) गािातील एका शेतामध्ये बेकायदे शीरपणे

विद्युत खाींबाची उभारणी करताना एका बाल कामगाराचा मत्ृ यू झाल्याचे ददनाींक
२० डडसेंबर, २०१६ रोजी िा त्यासुमारास तनदशशनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर शेत मालकाने पोल उभारण्याकरीता कुठलीही परिानगी
प्राधिकरण िा महावितरणकडून घेतलेली नव्हती, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर प्रकरणी कींत्रा्दार ि शेत मालक तसेच महावितरणचे

सींबींधित अधिकारी याींचेिर शासनाने कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत
आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) ददनाींक ११ नोव्हें बर, २०१६ रोजी मौ. सोनेगाींि

(बाई) येथे श्री. िैद्य याींच्या शेतातील विदहरीिर विद्युत पुरिठा घेण्यासाठी
अनधिकृतररत्या दोन ससमें्चे खाींब उभे करीत असताना धच. आनींद याचा

अपघात झाला ि तद्नींतर त्याचा ददनाींक १८/११/२०१६ रोजी मत्ु यू झाल्याचे
तनदशशनास आले.
(२) हे खरे आहे .
(३)

सदर

शेतमालकाने

शेतामध्ये

दोन

खाींब

उभारण्याकररता

महावितरण

कायाशलयास कुठलीही पि
ू श सच
ू ना ददली नव्हती. तसेच परिानगी घेतलेली नव्हती
उपकायशकारी असभयींता, दे िळी याींनी घ्नाथथळी तपासणी केली असता दोन
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ससींमे्चे खाींब खड्डयाजिळ पडलेले आढळले. दोन्ही खाींबाची तपासणी केली
असता ते खाींब महावितरण कींपनीच्या मालकीचे नसल्याचे तनदशशनास आले.

शेतमालक श्री. िै ्द्य याींनी त्याींच्या शेतातील विदहरीिर महावितरण कींपनीमाफशत

कृर्ीपींपासाठी विद्यत
ु जोडणी घेण्यासाठी िायगाींि वितरण केंद्रात निीन विद्यत
ु

पुरिठयासाठी अजश सुध्दा सादर केलेला नाही. उपकायशकारी असभयींता, दे िळी याींनी

पोलीस थ्े शन, दे िळी याींना या प्रकरणी चौकशी करुन कायशिाही करण्याबाबत
त्याींच्या ददनाींक २९ नोव्हें बर, २०१६ च्या पत्रान्िये कळविले आहे .
(४) प्रचन उद््ाित नाही.

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

(९)

*

नाांदेड जर्ल्हा मध्यिती सहिारी बँिेत झालेल्या गैरव्यिहाराबाबत
२८९४६

अॅड.राहुल नािेिर, श्री.आनांद ठािूर, श्री.हे मांत टिले :

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

(१) नाींदेड श्जल्हा मध्यिती सहकारी बँकेत सन २००० ते २००३ या दरम्यान
अींदाजे रुपये ३५० को्ीींचा गैरव्यिहार झाल्याचे बँकेच्या लेखा परीक्षणात
तनदशशनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या
अनर्
ु ींगाने दोर्ी व्यक्तीींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुभाष दे शमुख : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) होय, महाराषर सहकारी सींथथा अधितनयम १९६० चे कलम ८३ ि ८८ अन्िये

चौकशी करण्यात आली. तथावप, कलम ८३ खालील चौकशी अहिालाविरूध्द

शासनाकडे दाखल केलेल्या पन
ु ररक्षण अजश प्रकरणी शासनाने दद.३०/६/२०१५ च्या
आदे शान्िये चौकशी अहिाल रद्द केला आहे . तसेच कलम ८८ खालील चौकशी

अहिालामध्ये बँकेचे नुकसान झाले नाही, असे नमद
ू आहे . त्यामळ
ु े कोणत्याही
व्यक्तीींिर कारिाईचा प्रचन उद््ाित नाही.
(३) प्रचन उद््ाित नाही.

-----------------
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बेस्त्ट उपक्रमाने िसुल िेलेल्या अनतररक्त पररिहन
तट
ू िराची रक्िम ग्राहिाांना परत दे ण्याबाबत

(१०)

*

टिले,

२६९२१
श्री.किरण

श्री.नरें द्र पाटील, श्री.धनांर्य मुांड,े श्री.सुननल तटिरे , श्री.हे मत
ां
पािसिर,

श्री.र्यिांतराि

र्ाधि,

श्री.अमरशसांह

पांडडत,

अॅड.ननरां र्न डािखरे , श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.अननल भोसले : सन्माननीय
ऊर्ाच मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) महाराषर विद्यत
ु तनयामक आयोगाने बेथ् उपक्रमाला सन २०१६ पासन
ू
पररिहन त्
ू (्ीडीएलआर) घेऊ नये असे आदे श ददले असताना दे खील एवप्रल ते

सप््ें बर, २०१६ पयांत बेथ्ने अततररक्त पररिहन तू् कर ग्राहकाींकडून िसल
ू
केल्याचे माहे डडसेंबर, २०१६ च्या ततसऱया सप्ताहात तनदशशनास आले, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, माहे एवप्रल ते सप््ें बर, २०१६ या कालाििीत बेथ्ने पररिहन

त्
केले
ु ीच्या नािाखाली ग्राहकाींकडून रुपये ३१९५ को्ी अनधिकृतपणे िसल
ू
असल्याने ती रक्कम बेथ् प्रशासन ग्राहकाींना परत करणार आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायशिाही केली िा
करण्याींत येत आहे ,

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

(२) सदर बाब न्यायप्रविष् आहे . TDLR िसल
ू ी सिोच्च न्यायालयाचा अींतररम
तनणशय

ि

१/१०/२०१६

महाराषर
पासून

विद्युत

िसुल

तनयामक

करण्याचे

आयोगाच्या

थाींबविण्यात

आदे शानुसार

आलेले

आहे .

ददनाींक

सिोच्च

न्यायालयाने पररिहन विभाग त्
ू परताव्याची बाब बत्रसदथयीय खींडपीठाकडे
विचाराथश पाठविलेली असन
ू सिोच्च न्यायालयाच्या अींततम तनणशयानुसार कायशिाही
करण्यात येईल.

(३) ि (४) प्रचन उद््ाित नाही.
-----------------
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हदल्ली-मुांबई इांडजस्त्रयल िॉरीडॉरच्या विद्यमान टप्प्यातन
ु
(११)

*

नाशशिला िगळण्यात आल्याबाबत

२७४२०

डॉ.अपि
ू च हहरे : सन्माननीय उद्योग मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :(१) नासशक येथील प्रथतावित ददल्ली-मुींबई इींडथरीयल कॉरीडॉर प्रकल्पाकररता
गींगापुर ि दारणा समुहातील ८६ ्क्के पाणी बबगर ससींचनासाठी आरक्षक्षत

असल्यामळ
ु े २३.७३ द.ल.घ.मी. पाणी दे ता येणार नसल्याचे जलसींपदा विभागाने

कळविल्यामळ
ु े ददल्ली-मींब
ु ई इींडश्थरयल कॉरीडॉर प्रकल्पाींतगशत इगतपरु ी-नासशकससन्नर या औद्योधगक क्षेत्राींची कायशिाही तात्पुरती थाींबविण्यात आली असून

पाण्याविर्यीच्या ताींबत्रक अडचणीींचे तनराकरण झाल्यानींतर या प्रकल्पाचे काम सरु
ु
करण्यात येणार आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, राज्य जलतनतीनुसार पाण्याच्या िापराबाबत प्रथम प्रािान्य
वपण्यासाठी, दस
ु रे ससींचनासाठी ि ततसरे औद्योधगक प्रयोजनासाठी असल्याने

ददल्ली-मुींबई इींडश्थरयल कॉरीडॉरसाठी गोदािरी खोऱयातन
ु सद्यश्थथतीत नासशक
श्जल्हयातील उपलब्ि पाण्यातुन मागणीप्रमाणे पाणी दे णे शक्य नसल्याचे
तनदशशनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

भविषयात

पाणी

उपलब्ि

झाल्यास

राषरीय

जलविकास

प्राधिकरणाकडून दोन आींतरराज्य खोरे जोडणी योजनेंतगशत पश्चचम िादहनी
नद्यातील पाणी उपसा करून गोदािरी खोऱयात िळविल्यास प्रथतावित मेगा

इींडश्थरयल पाकशसाठी २३.७३ द.ल.घ.मी./८३८.०२५ द.ल.घ.मी. पाणी उपलब्ि होिू
शकेल असे जलसींपदा विभागाने नमद
ू केले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४)

असल्यास, केिळ २३.७३ द.ल.घ.मी. पाण्याअभािी ददल्ली-मुींबई इींडश्थरयल

कॉरीडॉर प्रकल्पापासन
नासशक िींधचत राहू नये
ू
कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे ?
श्री.सुभाष दे साई : (१) हे अींशत: खरे आहे .
(२) हे खरे आहे .

म्हणन
शासनाने कोणती
ू
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(३) ि (४) हे खरे आहे .

ददल्ली-मुींबई इींडश्थरयल कॉररडॉरसाठी गोदािरी खोऱयातन
ू सद्य:श्थथतीत

नासशक श्जल््यातील उपलब्ि पाण्यातून मागणीप्रमाणे पाणी दे णे शक्य नाही.

भविषयात पश्चचम िादहनी िळण योजनाींचे पाणी उपलब्ि झाल्यास, त्यािेळेची
पररश्थथती पाहून त्याींना पाणी दे णे शक्य होईल.
-----------------

विदभाचतील विविध सांस्त्थाचालिाांनी विद्यार्थयाांचे िागदोपत्री बोगस प्रिेश

(१२)

*

दाखिन
ू शशष्ट्यित्ृ तीमध्ये गैरव्यिहार िेल्याबाबत

२८७०४

श्री.धगरीशचांद्र व्यास, प्रा.अननल सोले, श्री.पररणय फुिे,

प्रा.र्ोगेन्द्र ििाडे : सन्माननीय सामाजर्ि न्याय मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा
करतील काय :-

(१) विदभाशतील नागपूर शहरातील कुसम
ु ताई िानखेडे व्यिसातयक प्रसशक्षण केंद्र,
बजाजनगर येथील व्यिसातयक प्रसशक्षण केंद्र, वििेकाींनद महाविद्यालय तसेच
विभागातील अनेक सशक्षण सींथथाचालकाींनी विद्याथ्याांचे कागदोपत्री बोगस प्रिेश
दाखिन
ू

सशषयित्ृ तीमध्ये

कोयवयििी

रुपयाींचा

गैरव्यिहार

केल्याचे

ददनाींक

२५ जानेिारी, २०१७ रोजी िा त्यासुमारास तनदशशनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, नागपूर विभागात बोगस विद्याथी सींख्या दाखिन
ू सशषयित्ृ तीचा
अपहार करणाऱया ककती सींथथा आहे त,

(३) असल्यास, उक्त सींथथाचालकािर शासनाने चौकशी करुन काय कायशिाही
केली िा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.रार्िुमार बडोले : (१) अींशत: खरे आहे , यासींदभाशत नागपूर शहरातील कुसुमताई
िानखेडे व्यािसातयक प्रसशक्षण केंद्र ि बजाजनगर येथील व्यािसातयक प्रसशक्षण केंद्र,
वििेकानींद महाविद्यालय या सींथथाविरोिात बजाजनगर पोलीस थ्े शन येथे ददनाींक
०४/०१/२०१७ रोजी गुन्हा क्र. ३/२०१७ दाखल झालेला आहे . तसेच विभागातील इतर
सींथथाींबाबत SIT माफशत चौकशी सुरु आहे .

(२) ि (३) सदर बाबत चौकशी सुरु आहे .
(४) प्रचन उद््ाित नाही.

-----------------
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राज्यातील शेतिऱ्याांच्या पीि िर्ाचिरील दोन महहन्याांच्या
(१३)

*

व्यार् माफीची मा.पांतप्रधानाांनी िेलेली घोषणेबाबत

२६८६०

श्री.सतेर् ऊफच बांटी पाटील, श्री.ख्िार्ा बेग, श्री.सुननल तटिरे ,

श्री.हे मांत टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.अशोि ऊफच भाई
सन्माननीय सहिार मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

मा.पींतप्रिानाींनी

राज्यातील

शेतकऱयाींच्या

रब्बी

पीक

र्गताप :

कजाशिरील

दोन

मदहन्याींचे व्याज माफ करण्याची घोर्णा माहे जानेिारी, २०१७ मध्ये िा
त्यादरम्यान केली असल्याचे तनदशशनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या योजनेंतगशत श्जल्हा बँकेकडून शेतकऱयाींना रुपये ४० हजार कजश
ददल्यास फक्त रुपये २०० इतकी स्
ु समळणार आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, यासींदभाशत शासनाने चौकशी करुन शेतकऱयाींचे कजश व्याजासहीत
माफ करण्याबाबत कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुभाष दे शमुख : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) अींशत: हे खरे आहे .

(३) सदर योजना केंद्र शासनाची असन
ू नाबाडशमाफशत राबविली जात असल्यामळ
ु े
राज्य शासनाचा सहभाग नाही.
(४) प्रचन उद््ाित नाही.

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

डोलिली (ता.खालापूर, जर्.रायगड) येथील शासिीय आहदिासी
(१४)

*

आश्रमशाळे तील विद्याथीनीच्या मत्ृ यच
ू ी चौिशी िरण्याबाबत
२६९४४

श्री.नारायण राणे, श्री.र्गन्नाथ शशांदे, श्री.हे मांत टिले :

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

डोलिली

(ता.खालापरू ,

श्ज.रायगड)

येथील

शासकीय

आददिासी

आश्रमशाळे तील इयत्ता सहािीतील एका विद्याथींनीचा ददनाींक १२ जानेिारी,
२०१७ रोजी िा त्यासुमारास सींशयाथपद मत्ृ यू झाला असून याींस आश्रमशाळा

जबाबदार असल्याचा आरोप मुलीच्या कु्ुींबबयाींनी केला आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदर आश्रमशाळे तील मदहला अधिक्षकाचे पद मागील २ िर्ाशपासून
ररक्त असल्याचे तसेच आश्रमशाळे त १६६ विद्याथी असून सशक्षक अत्याचार
कररत असल्याने काही मदहन्यापूिीच एक विद्याथी पळून गेल्याचे दे खील तनदशशनास
आले, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकशी होिन
ू विद्याथींनीच्या मत्ृ यूस जबाबदार
असलेल्या अधिकाऱयाींिर कारिाई करण्याबाबत श्जल्हा पररर्द सदथय ि अन्य

लोकप्रतततनिी याींनी ददनाींक १३ जानेिारी, २०१७ रोजी िा त्यासुमारास शासनाकडे
तनिेदन ददले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय
आढळून आले ि त्यानुसार कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. विष्ट्णु सिरा : (१) कु.यमुना िासद
ु े ि खडके, इत्यादी ६ िी दहचा ददनाींक
१३/१/२०१७ रोजी पहा्े डोलिली शासकीय आश्रमशाळे त मत्ृ यू झाला असन
ू

शिविच्छे दन अहिाल प्राप्त झाला नसल्याने मत्ृ यच
ू े कारण अद्याप थपष् झालेले
नाही.

तसेच

मल
ु ीच्या

कु्ुींबबयाींनी

ततच्या

असल्याबाबत कुठलीही तक्रार केलेली नाही.

मत्ृ यस
ू

आश्रमशाळा

जबाबदार

(२) सदर आश्रमशाळे तील थत्री अधिक्षक्षकेचे पद ररक्त असून सदर पदाचा प्रभार
शाळे तील जेषठ सशक्षक्षका याींच्याकडे सोपविण्यात आलेला आहे .

तसेच सदर आश्रमशाळे तील इयत्ता ७ िी मध्ये सशक्षण घेणारा विद्याथी

कु. सोमनाथ परशरु ाम िाघमारे याींचे ददनाींक १२/१०/२०१६ रोजी शाळे तील इतर

दोन विद्याथ्याांशी भाींडण झाल्याने त्याचा राग िरून तो शाळे तून विना परिानगी
बाहे र गेला होता, परीं तु सदर विद्याथ्याशस परत शाळे त आणण्यात आले असन
ू
सद्यश्थथतीत तो शाळे त सशक्षण घेत आहे .
(३), (४) ि (५) हे खरे आहे .

प्रथतत
ु प्रकरणी मा. श्री. मनोहर भोईर, वििानसभा सदथय, याींनी ददनाींक

१९/१/२०१७ रोजीच्या पत्रान्िये प्रकरणी चौकशी करण्याची ि मत
ृ विद्याथीनीच्या
पालकास आधथशक सहाय्य दे ण्याबाबत विनींती केली आहे . त्या अनर्
ु ींगाने प्रकल्प

अधिकारी, एकाश्त्मक आददिासी विकास प्रकल्प, पेण याींचेकडून अहिाल प्राप्त

करून घेण्यात आला. त्यानस
ु ार कु. यमन
ु ा िासद
ु े ि खडके, या विद्याथीनीला
ततच्या मत्ृ यूपि
ू ी ददनाींक ९/१/२०१७ ि ददनाींक १२/१/२०१७ रोजी शासकीय

आश्रमशाळा डोलिली येथील कमशचाऱयाींनी प्राथसमक आरोग्य केंद्र, खालापुर,
श्ज. रायगड येथे उपचाराथश नेलेले होते. तथावप, ततच्या मत्ृ यब
ू ाबत शिविच्छे दन
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अहिाल प्राप्त झाला नसल्याने मत्ृ यूचे कारण अद्याप थपष् झालेले नाही.
शिविच्छे दन अहिाल प्राप्त झाल्यानींतर त्यानुसार पढ
ु ील कायशिाही करण्यात
येईल.

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

अमरािती जर्ल्हयात महाराष्ट्र राज्य िीर् वितरण िांपनी

(१५)

*

मयाच. मध्ये आय.टी.आय. (तारतांत्री) प्रशशक्षणाथी
विद्यार्थयाांना िाढीि विद्यािेतन दे ण्याबाबत

२८५०० श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :-

(१) अमरािती श्जल्हयात महाराषर राज्य िीज वितरण कींपनी मयाश. मध्ये
आय.्ी.आय. (तारतींत्री) विद्याथ्याांची प्रसशक्षणासाठी त्
ु पींज्
ु या मानिनािर तनिड
करण्यात आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, केंद्र शासनाने ददनाींक २२ सप््ें बर, २०१४ रोजी राजपत्र प्रकासशत

करुन सशकाऊ उमेदिाराींच्या मानिनामध्ये रुपये २८०० िरुन रुपये ७००० इतकी
िाढ केली असताना माजी सशकाऊ विद्याथ्याशना मागील ९ मदहन्यापासन
ू िाढीि
विद्यािेतन समळाले नाही, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

यासींदभाशत

थथातनक

लोकप्रतततनिीींनी

कायशकारी

असभयींता,

म.रा.वि.वि. कींपनी मयाश (ग्रामीण) अमरािती याींना ददनाींक १९ मे, २०१६ रोजी िा
त्यासुमारास लेखी तनिेदन ददले आहे , हे ही खरे आहे काय

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायशिाही केली िा करण्यात
येत आहे ,

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

महावितरण कींपनीने त्याींचे

प्रशासकीय पररपत्रक ददनाींक ०५/०५/२०१५ अनुसार उमेदिाराींच्या विद्यािेतनामध्ये

िाढ केली असून, काही सशकाऊ उमेदिाराींची तनिड सदर प्रशासकीय पररपत्रक
तनगशसमत होण्यापि
ू ी झाली होती.

सदर पररपत्रकाच्या अनुर्ींगाने अमरािती

श्जल्हयातील सिश माजी सशकाऊ उमेदिाराींना माहे जुल,ै २०१६ मध्ये िाढीि
विद्यािेतनानस
ु ार दे य असणारी फरकाची रक्कम अदा करण्यात आली आहे .
(३) होय.
(४) ि (५) प्रचन उद््ाित नाही.

-----------------
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राज्यातील सहिारी पतसांस्त्थाांच्या िारभारािर ननयांत्रण ठे िण्यासाठी
(१६)

*

पतसांस्त्था ननयामि मांडळ स्त्थापन िरण्याबाबत

२६९५९ श्री.किरण पािसिर, श्री.धनांर्य मुांड,े श्री.नरें द्र पाटील, श्री.हे मत
ां

टिले, श्री.र्यिांतराि र्ाधि, श्री.अमरशसांह पांडडत, अॅड.ननरां र्न डािखरे , श्रीमती
विद्या चव्हाण, श्री.अननल भोसले, अॅड.र्यदे ि गायििाड, श्री.सुननल तटिरे ,
श्री.रामराि िडिुते, श्री.ख्िार्ा बेग, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.र्गन्नाथ शशांदे,
श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाचणी, श्री.सनतश चव्हाण : सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

राज्यातील १५ हजार ४७० सहकारी पतसींथथाींच्या कारभारािर तनयींत्रण

ठे िण्यासाठी पतसींथथा तनयामक मींडळ थथापन करण्याचा तनणशय शासनाने माहे
जानेिारी, २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान घेतला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पतसींथथेच्या कजाशच्या व्याजाचे दर ि ठे िीचे व्याजाचे दर यामध्ये

समानता आणण्यासाठी महाराषर सहकारी पतसींथथा अधितनयमन १९६० मध्ये
बदल करण्याचे प्रथतावित आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, पतसींथथा तनयामक मींडळाच्या थथापनेस सींथथेच्या फेडरे शनने विरोि
केला असन
प्रकक्रयेमध्ये पतसींथथाींचे प्रतततनिी, फेडरे शनचे पदाधिकारी याींना
ू
सामािन
ू घेण,े नो्ा बींदीच्या तनणशयानींतर सदर सहकारी सींथथाींना सिलत दे णे

तसेच सींथथेिरील तनयम सशधथल करण्याची मागणी पतसींथथा चालकाींनी केली
आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४)

असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायशिाही केली िा करण्यात

येत आहे , नसल्यास विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सभ
ु ाष दे शमख
ु : (१) होय.

(२) प्रथतावित पतसींथथा तनयामक मींडळ हे अध्यक्ष ि इतर ८ सदथयाींचे समळून
असेल. तनबींिक, सहकारी सींथथा, महाराषर राज्य, पुणे हे तनयामक मींडळाचे
अध्यक्ष असतील,

या मींडळात अपर तनबींिक, सहकारी बँकेतील तनित्ृ त

अधिकारी, सनदी लेखापाल, पतसींथथाींचे प्रतततनिी इत्यादीींचा समािेश असेल.

पतसींथथा तनयामक मींडळाच्या थथापनेस पतसींथथा फेडरे शनने विरोि

केल्याबाबतचे

तनिेदन शासनास प्राप्त नाही.

(३) ि (४) प्रचन उद््ाित नाही

-----------------
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णझराड (ता.अशलबाग, जर्.रायगड) येथे शशतपेयाांच्या दि
ु ानात
(१७)

*

अिैध मद्य वििणाऱ्याांिर िारिाई िरण्याबाबत

२६७२२

श्री.धनांर्य मांड
ु ,े अॅड.ननरां र्न डािखरे : सन्माननीय राज्य

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

णझराड

(ता.असलबाग,

श्ज.रायगड)

येथे

एका

सशतपेयाच्या

दक
ु ानािर

्ाकलेल्या िाडीत लाखो रुपयाींची अिैि मद्य आढळल्याचे माहे जानेिारी, २०१७
मध्ये िा त्यादरम्यान तनदशशनास आले, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास, असलबाग ते रे िस या मागाशिर असणाऱया प्रशाींत कोश्ल्रींग

सें्रमध्ये िेगिेगळ्या ब्रँडचे मद्य ि बबअरची राजरोसपणे विक्री करण्यात येत

असून माींडिा सागरी पोलीस थ्े शन पासन
ीं भाशत
ू जिळच असणाऱया या दक
ु ानाींसद
ग्रामथथाींनी अनेकदा लेखी तक्रारी ददल्या आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, ग्रामसभेत यासींदभाशत ठराि होऊन सुध्दा थथातनक पोलीस
प्रशासन ि राज्य उत्पादन शल्
ु क विभागाचे अधिकारी याींनी कोणतीही कारिाई
केली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सदर प्रकरणी दोर्ी व्यक्तीींिर कारिाई न करणारे पोलीस प्रशासन
तसेच राज्य उत्पादन शल्
ु क विभागातील अधिकाऱयाींिर शासनाने कोणती कारिाई
केली िा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) ि (२) होय. हे खरे आहे .

(३) हे खरे नाही. मौजे णझराड, ता.असलबाग, श्ज.रायगड येथे शीतपेयाच्या
दक
ू बेकायदे शीर मद्याची विक्री होत असलेबाबत ग्रामथथाींनी ग्रामसभेमध्ये
ु ानातन
ठराि करून तक्रार अजश शासनाच्या िेब पो्े लिर प्राप्त झाल्यानींतर
दठकाणी

माींडिी

सागरी

पोलीस

थ्े शन

याींनी

मौजे

णझराड,

सदर

ता.असलबाग,

श्ज.रायगड या दठकाणी ददनाींक २२/१/२०१७ रोजी छापा ्ाकून रुपये २.५५ लाख
इतक्या रकमेचा मद्द
ु ेमाल जप्त करण्यात आला आहे . तसेच, महाराषर दारुबींदी
कायदा, १९४९ अन्िये गुन्हा नोंदविलेला आहे .

(४) ि (५) मौजे णझराड, ता.असलबाग, श्ज.रागयड या दठकाणी कारिाई झालेली
असल्यामळ
ु े अधिकाऱयाींविरुध्द कारिाई करण्याचा प्रचन उद््ाित नाही.
-----------------
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अशलबाग (जर्.रायगड) तालुक्यातील आरसीएफ थळ िांपनीतील प्रदवु षत
साांडपाणी खोल समद्र
ु ात िाहून नेणारी पाइचपलाइचन िर आल्याने
(१८)

*

निगाि बांदर ि िोिण किनारपट्टीस ननमाचण झालेला धोिा

२८०८८

श्री.र्यांत पाटील : सन्माननीय उद्योग मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :-

(१) असलबाग (श्ज.रायगड) तालुक्यातील आरसीएफ थळ कींपनीतील प्रदवु र्त

साींडपाणी िाहून नेणारी खोल समद्र
ु ात ्ाकण्यात आलेली पाइशपलाइशन िर आल्याने
निगाि बींदरातन
ये-जा करणाऱया मश्च्छमार बो्ीींसाठी अडथळा तनमाशण
ू
झाल्याने एक मश्च्छमार बो् पाइशपलाइशनिर िडकुन फु्ल्याने लाखो रूपयाींचे

नुकसान झाल्याचे ददनाींक १२ जानेिारी, २०१७ रोजी िा त्यासुमारास तनदशशनास
आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, भविषयात प्रदवु र्त साींडपाणी िाहून नेणारी पाइशपलाइशन अशाच
प्रकारच्या िक्क्याने फु्ली तर कोकण ककनारपट्टीिर िोका तनमाशण होण्याची
शक्यता आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या पाइशपलाइशनच्या दरू
श
करणाऱया
ु थती ि दे खभालीकडे दल
ु क्ष
आरसीएफ कींपनीच्या प्रशासनाविरूद्ध शासनाने कोणती कारिाइश केली िा करण्यात
येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.सुभाष दे साई : (१) होय.

(२), (३) ि (४) आसीएफ कींपनीचे प्रदवु र्त साींडपाणी महाराषर प्रदर्
ु ण तनयींत्रण
मींडळाच्या तनकर्ानुसार पाईपालाईनद्िारे खोल समद्र
ु ात सोडण्यात आले आहे .
सदरची पाईपलाईन समद्र
ु तळाशी खडकाळ भागाचा आिार घेऊन ्ाकण्यात
आली आहे . ओहो्ीच्यािेळी पाण्याची पातळी कमी झाल्याने मश्च्छमार नौकाींचा
तळाचा भाग पाईपलाईनच्या िरच्या भागास लागण्याची शक्यता असते. या
प्रचनािर कायमथिरुपी उपाययोजना करण्याच्यादृष्ीने कींपनीने श्जल्हाधिकारी,

रायगड याींच्या सल्ल्यानुसार विशेर् तज्ाींच्या मदतीने थळ-निगाींि या गािाच्या
मश्च्छमाराींच्या सवु ििेकरीता जे्ी बाींिण्याचा प्रथताि सादर केला आहे .
-----------------
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(१९)

*

अक्िलिोट (जर्.सोलापूर) तालुक्यातील िीर् र्ोडणीची रक्िम
भरलेल्या शेतिऱ्याांना िीर् र्ोडणी दे ण्याबाबत
२६८८५

श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.श्रीिाांत दे शपाांडे : सन्माननीय ऊर्ाच

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) अक्कलको् (श्ज.सोलापरू ) तालुक्यात िीज जोडणी समळणेसाठी सन २०१०
साली इन्रा १ ि इन्रा २ अशा विविि योजना राबविण्यात आल्या आहे त, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर योजनेंतगशत तालुक्यातील २१५७ शेतकऱयाींपक
ै ी ६८५ शेतकऱयाींनी

महावितरण आपल्या दारी या योजनेंतगशत िीज जोडणी केली असन
ू उिशरीत १४७२
शेतक-याींनी ५ एच.पी.च्या मो्ारसाठी रुपये ६७५० या प्रमाणे शासनाकडे पैशाचा
भरणा केला आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

याबाबत

थथातनक

नागररक

ि

थथातनक

लोकप्रतततनिी

याींच्यामाफशत महावितरण कींपनी ि सींबधीं ित मा.मींत्री महोदयाींकडे िारीं िार मागणी

केली असता तनिी अभािी काम होऊ शकत नसल्याचे कींपनीकडून कळविण्यात
आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, पाण्याची उपलब्िता असताना िीजेअभािी शेतकऱयाींची वपके
जळत असल्याने त्याींना िीज जोडणी दे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायशिाही
केली िा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) सन २००८ मध्ये पायाभत
ु सवु ििा आराखडा-१ ि
सन २०१३ मध्ये पायाभत
ु सुवििा आराखडा-२ च्या कामाचे कायाशदेश दे ण्यात
आले होते. पायाभत
ु सवु ििा आराखडा-१ अींतगशत िीज जोडणी दे ण्याचे प्रयोजन
नव्हते.

(२) पायाभत
सवु ििा आराखडा-१, पायाभत
सवु ििा आराखडा-२ ि शेतीपींप
ु
ु
विद्युतीकरण योजनेमध्ये महावितरण आपल्या दारी योजनेअींतगशत केबलद्िारे

दे ण्यात आलेले िीज जोडण्याींसाठी पायाभत
ु सवु ििा उभारण्याची तरतद
ू नव्हती.

परीं तु सन २०१०-११ ि सन २०११-१२ मध्ये राबविण्यात आलेल्या महावितरण

आपल्या दारी योजनेअत
ीं गशत अक्कलको् तालक्
ु यामध्ये २१५७ कृर्ी ग्राहकाींना
केबलद्िारे िीज परु िठा करण्यात आला. त्यापैकी ६८५ कृर्ी ग्राहकाींना उपलब्ि

असलेल्या तनिीमिन
पायाभूत सुवििा उभारणी करुन ररतसर िीज पुरिठा
ु

करण्यात आला आहे . उिशररत १४७२ कृर्ी ग्राहकाींचा िीज पुरिठा अद्याप
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केबलद्िारे

सुरु आहे . या योजनेमध्ये ५ एच.पी. मो्ारच्या िीज जोडणीसाठी

रुपये ६७५०/-प्रमाणे को्े शनची रक्कम भरणा करुन घेण्यात आली आहे .

(३) महावितरण आपल्या दारी ही योजना आता अश्थतत्िात नसल्याने निीन
योजनेचा प्रथताि महावितरण कींपनीने सादर केला आहे .

(४) महावितरण आपल्या दारी योजनेंतगशत दे ण्यात आलेल्या िीज जोडण्याींना
केबलद्िारे िीज पुरिठा चालू आहे .
(५) प्रचन उद््ाित नाही.

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

फुरसुांगी (जर्.पुणे) येथील सासिड रस्त्त्यािरील मांतरिाडी (उरुळी दे िाची) ते
िात्रर् या बाहयिळण मागाचिरील िीर्ेचे खाांब ि रोहहत्र हटविण्याबाबत
(२०)

*

२६९७४

आकिच.अनांत गाडगीळ : सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

फुरसुींगी (श्ज.पुणे) येथील सासिड रथत्यािरील मींतरिाडी (उरुळी दे िाची) ते
कात्रज या बाहयिळण मागाशिर रोदहत्र ि अनेक िीजेचे खाींब असल्याने िाहतक
ु ीस
अडथळा तनमाशण होत असल्याचे माहे जानेिारी, २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान
तनदशशनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मींतरिाडी ते उीं री यादरम्यान िाहतूक कोंडी होऊन अपघात
होण्याचा िोका तनमाशण झाल्यामुळे सदर िीजेचे खाींब ि रोदहत्र ह्विण्याची
मागणी येथील नागरीकाींकडून होत आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन काय कायशिाही केली िा
करण्यात येत आहे ,

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

यासींदभाशत सािशजतनक बाींिकाम प्रकल्प, उपविभाग क्र.१, पुणे याींच्याकडून

रथत्यािरील िीजेचे खाींब, लघुदाब, उच्चदाब िीज िादहनी हलविण्याबाबत ददनाींक
२१/०१/२०१७ चे पत्र प्राप्त झाले आहे . याबाबत सािशजतनक बाींिकाम विभाग ि
महावितरणकडून सींयक्
ु त पाहणी करुन अींदाजपत्रक तयार करण्यात आले असन
ू
िीजेचे खाींब ि रोदहत्र हलविण्यासाठी एकूण अींदाजपत्रकाची रक्कम रुपये ६.९६
को्ी एिढी आहे . तथावप, सदरील खचाशबाबतचा सािशजतनक बाींिकाम विभागाकडून
प्रथताि प्राप्त झाल्यानींतर महावितरण कींपनीकडून सदरचे काम करण्यात येईल.
(४) प्रचन उद््ाित नाही.
-----------------
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हहांगोली जर्ल््यातील पैनगांगा नदीिरील बांधाऱ्याांच्या पाण्याचा
(२१)

*

उपसा िरण्यासाठी िीर् र्ोडणी दे ण्याबाबत

२८१३२

श्री.रामराि िडिुते : सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :(१) दहींगोली श्जल््यातील पैनगींगा नदीिर बींिाऱयाद्िारे अडविण्यात आलेले पाणी
उपसा करण्यासाठी ७३११ शेतीपींपाना िीज जोडणी समळण्याबाबत रुपये ५२ को्ी
तनिीचा प्रथताि महापारे र्णकडे प्रलींबबत आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

सदर

प्रलींबबत

प्रथतािास

कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे ,

मान्यता

दे ण्याबाबत

शासनाने

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

तथावप, कृर्ीपींपाना िीज जोडणीबाबतचा प्रथताि महावितरण कींपनीशी

सींबींधित आहे .

(२) याबाबतचा प्रथताि महावितरण कींपनीकडून नक
ु ताच प्राप्त झाला असून तो
तपासण्यात येत आहे .

(३) प्रचन उद््ाित नाही.

(२२)

*

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

नागपूर जर्ल्हयातील सुमारे ५० हर्ाराांपेक्षा अधधि लाभार्थयाांना
ननराधार योर्नेचा लाभ शमळण्याबाबत
२६८६३

श्री.प्रिाश गर्शभये, श्री.चांद्रिाांत रघि
ु ांशी, श्री.पररणय फुिे :

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

(१) नागपूर श्जल्हयात शासनातफे राबविण्यात येत असलेल्या सींजय गाींिी

तनरािार योजना, श्रािण बाळ योजना, इींददरा गाींिी िध्
ृ दापकाळ योजना, इींददरा
गाींिी तनरािार योजना, इींददरा गाींिी अपींग आधथशक सहाय्यता योजनाींसाठी गत

सहा मदहन्यापासून तनिी समळाला नसल्याने पन्नास हजार लाभाथी सदर
लाभाींपासन
िींधचत असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१६ च्या शेि्च्या सप्ताहात
ू
तनदशशनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच नींदरू बार ि िळ
ु े श्जल्हयात सींजय गाींिी तनरािार योजना, इींददरा गाींिी

िध्
ृ दापकालीन योजना ि श्रािणबाळ योजनेच्या सादर केलेल्या प्रथतािाींना मागील
दीड ते दोन िर्ाशपासन
ू मींजूरी दे ण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीचे
तनषकर्श काय आहे त ि तद्नस
ु ार कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.रार्िुमार बडोले : (१) नाही.
(२) नाही.

(३) प्रचन उद््ाित नाही.
(४) प्रचन उद््ाित नाही.

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

राज्यात आहदिासी वििास विभागाच्या आश्रमशाळे तील अधधक्षि ि
(२३)

*

गह
ु ष ि महहलाांची) ररक्त पदे भरण्याबाबत
ृ पालाांची (परु

२८८९३

श्री.सनतश चव्हाण, श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाचणी, श्री.अमरशसांह

पांडडत, श्री.धनांर्य मुांड,े प्रा.अननल सोले, श्री.आनांदराि पाटील : सन्माननीय
आहदिासी वििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यात आददिासी विकास विभागाच्या मल
ु ा/मल
ु ीींची ५५२ तनिासी मींजरु
आश्रमशाळाींपक
ै ी ५३१ तनिासी आश्रमशाळा सरु
ु आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर आश्रमशाळे तील अधिक्षक ि गह
ु र् ि मदहलाींची)
ृ पालाींची (परु
३२५ ररक्त पदे न भरल्याने उपलब्ि कमशचाऱयाींिर अततररक्त ताण पडून

िसततगह
ृ ातील विद्याथ्याांच्या आरोग्य ि सुरक्षक्षततेचा प्रचन तनमाशण झाला आहे ,
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त ३२५ ररक्त जागा भरणेबाबत शासनाने कोणती कायशिाही
केली िा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विष्ट्णु सिरा : (१) राज्यात आददिासी विभागाच्या अधिनथत एकुण ५५२
शासकीय आददिासी आश्रमशाळा मींजुर असन
सद्यश्थथतीत ५२९ शासकीय
ू

आश्रमशाळा सुरू आहे त तर विभागाच्या अधिनथत ४९५ इतकी िसतीगह
ृ े मींजुर
असन
ू त्यापैकी ४९१ िसततगहृ े सरू
ु आहे त.

(२) ि (३) शासककय आश्रमशाळाींसाठी अधिक्षक (पुरूर् /मदहला) याींची ११०३ पदे

मींजुर आहे त. त्यापैकी ७२७ पदे भरलेली असन
ू ३७६ पदे ररक्त आहे त. तर
गह
ू ४०२ पदे भरलेली आहे त,
ृ पालाींची (पुरूर्/मदहला) अशी ५२९ पदे मींजुर असन
तर १२७ पदे ररक्त आहे त.
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अधिक्षकाींच्या (पुरूर्/मदहला) ररक्त पदािर त्याच शासकीय आश्रमशाळे तील

सशक्षकाकडे अधिक्षक पदाचा अततररक्त कायशभार तर मदहला सशक्षक्षकेकडे मदहला
अधिक्षक पदाचा अततररक्त कायशभार सोपविण्यात आलेला आहे .

सरळसेिा को्यातील पदभरतीबाबत वित्त विभागाच्या ददनाींक २ जन
ू ,

२०१५ ि सामान्य प्रशासन विभागाच्या ददनाींक १६/०७/२०१५ च्या शासन

तनणशयान्िये तनबांि होते. तथावप उक्त पदाींची कतशव्ये , जबाबदाऱया ि आिचयकता
लक्षात घेिून उक्त शासन तनणशयातील अ्ी सशधथल करून एकूण ररक्त पदाींच्या
८०% च्या मयाशदेत पदे भरण्यास शासन तनणशय ददनाींक १७/१२/२०१६ अन्िये

मान्यता दे ण्यात आली असन
ू पदभरतीबाबत कायशिाही अपर आयक्
ु त याींच्या
थतरािर सुरू आहे .

(४) प्रचन उद््ाित नाही.

(२४)

*

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

राज्यात िाांदा वपिाला भाि दे ण्याबाबत
२७३१५

अॅड.र्यदे ि गायििाड, श्री.धनांर्य मड
ांु ,े अॅड.ननरां र्न डािखरे ,

श्री.नरें द्र पाटील, श्री.अननल भोसले, डॉ.अपूिच हहरे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २३६११

ला हदनाांि ५ डडसेंबर, २०१६ रोर्ी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत : सन्माननीय
पणन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

राज्यात

शेतकऱयाींचे

नासशक

आधथशक

ि

सशरुर

नक
ु सान

(श्ज.पण
ु े) काींदा वपकाचे

झाल्याचे

माहे

त्यादरम्यान तनदशशनास आले, हे खरे आहे काय,

जानेिारी,

भाि घसरल्याने

२०१७

मध्ये

िा

(२) असल्यास, उत्पादन खचशही तनघत नसल्याने नासशक श्जल््यातील स्ाणा,
चाींदिड, लासलगाींि, उमराणा इत्यादी दठकाणी शेतकऱयाींकडून माहे डडसेंबर, २०१६
मध्ये राथता रोको आींदोलन करण्याींत आले तसेच उत्पादन खचाशिर आिारीत

हमी भाि समळािा ि काींदा तनयाशतीला प्रोत्साहन दे णाऱया (एमईआयएमएफ)
तनयाशतीबाबतच्या योजनेस मद
ु तिाढ दे ण्याची मागणी श्जल््यातील काींदा उत्पादक
शेतकऱयाींनी केली आहे , हे ही आहे काय,

(३) असल्यास, कृर्ी उत्पन्न बाजार ससमती, निी मब
ुीं ई िगळता राज्यातील इतर

कृर्ी उत्पन्न बाजार ससमतीमध्ये माहे जुल-ै ऑगथ्, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान
विक्री केलेल्या काींदा उत्पादक शेतकऱयाींना प्रती श्क्िीं्ल रुपये १०० अनद
ु ान
दे ण्याच्या प्रथतािािरील कायशिाही पण
ु श झाली आहे काय,
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(४)

असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायशिाही केली िा करण्यात

येत आहे ,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुभाष दे शमुख : (१) नासशक श्जल््यात जानेिारी, २०१७ मध्ये काींदा
वपकाची आिक मागील िर्ाशच्या तुलनेत अधिक असल्याने भाि कमी झाले होते.
सशरुर, श्ज.पुणे येथे काींद्याची आिक होत नाही.

(२) डडसेंबर,२०१६ मध्ये स्ाणा, उमराणा येथे काींद्यािरील तनयाशत बींदी उठिािी
तसेच तनयाशत चालू ठे िािी याकररता राथता रोको आींदोलन केले आहे .

(३) कृर्ी उत्पन्न बाजार ससमती, निी मब
ुीं ई िगळता राज्यातील इतर

कृर्ी

उत्पन्न बाजार ससमत्यामध्ये काींदा विक्री केलेल्या शेतकऱयाींना अनद
ु ान दे ण्याच्या
प्रथतािािर कायशिाही सरु
ु आहे .

(४) ि (५) प्रचन उद््ाित नाही.

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

आहदिासी आश्रमशाळे तील विद्यार्थयाांना विनाविलांब स्त्िेटरची रक्िम दे ण्याबाबत
(२५)

*

२८२९९

श्री.हररशसांग राठोड : सन्माननीय आहदिासी वििास मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) राज्यात आददिासी आश्रमशाळे तील विद्याथ्याांना आददिासी विकास विभागामाफशत

थिे्र पुरविण्याची योजना राबविली जात असून काही विद्याथ्याांच्या थिे्रची
रक्कम मख्
ु याध्यापकाच्या खात्यामध्ये जमा करण्यात येऊन नींतर विद्याथ्याांच्या
खात्यामध्ये िळती करण्यात आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ज्या विद्याथ्याांच्या थिे्रची रक्कम मुख्याध्यापकाींच्या खात्यात
जमा करण्यात आली होती, त्या विद्याथ्याांना सदर रक्कम प्राप्त झाली आहे

काय तसेच उपरोक्त प्रकक्रयेमुळे विद्याथ्याांना थिे्र समळण्यास विलींब झाला, हे
ही खरे आहे काय,

(३) तसेच ज्या विद्याथ्याांचे बचत खाते नाही अशा विद्याथ्याांना थिे्रची रक्कम
न समळाल्याने सदर योजनेचा लाभ घेता आला नाही, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय
आढळून आले ि त्यानुसार कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. विष्ट्णु सिरा : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) ज्या विद्याथ्याांचे बॅंक खाते यापुिीच उघडण्यात आले होते, त्याींच्या बँक
खात्यात एका आठिडयाच्या आत रक्कम जमा करण्यात आली आहे . ज्या

विद्याथ्याांचे बँक खाते नाहीत त्या विद्याथ्याांच्या पालकाींच्या खात्यात सदर
रक्कम जमा करण्यात आली आहे . एकूण १,८७,३९२ विद्याथ्याांपक
ै ी १,५३,७६२
विद्याथ्याांच्या बॅंक खात्यात रक्कम जमा करण्यात आली आहे .

(३), (४) ि (५) उिशररत विद्याथ्याांचे बॅक खाते उघडून खात्यात रक्कम जमा
करण्याची कायशिाही सरु
ु आहे .

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

शालेय शशक्षण विभागाप्रमाणे अपांग शाळाांमधील शारररीि शशक्षि ि
(२६)

*

ननदे शि याांना िेतनश्रेणी लागू िरण्याबाबत

२६७८३

प्रा.अननल सोले : सन्माननीय सामाजर्ि न्याय मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) राज्यातील अपींग शाळे तील आणण शालेय सशक्षण विभागातील सिशसािारण
शाळाींमिील शारररीक सशक्षक ि तनदे शक हे एकाच प्रकारचे काम करीत असन
ू
दे खील चौथ्या, पाचव्या ि सहाव्या िेतन श्रेणीत तफाित असल्याचे तनदशशनास
आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शालेय सशक्षण विभागाप्रमाणे अपींग शाळाींमिील शारररीक सशक्षक

ि तनदे शक याींना एकच समकक्ष िेतनश्रेणी लागू करण्याींत यािी असा असभप्राय
अपींग कल्याण आयुक्त, पुणे याींनी सधचि, सामाश्जक न्याय विभाग याींना सन
२००९ मध्ये केला असतानाींही अपींग शाळे तील शारररीक सशक्षक ि तनदे शक
याींच्या िेतनश्रेणीत सुिारणा करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने काय कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.रार्िुमार बडोले : (१) होय.

(२) ि (३) शालेय सशक्षण विभागाप्रमाणे अपींग शाळाींमिील शारररीक सशक्षक ि
तनदे शक याींना एकच समकक्ष िेतनश्रेणी लागू करण्याबाबतचा प्रथताि शासनाच्या
विचारािीन आहे .

(४) प्रचन उद््ाित नाही.

-----------------
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राज्यात दे शी-विदे शी मद्य ि मद्यािाचच्या अिैधपणे तस्त्िरीला प्रनतबांध
(२७)

*

िरण्यासाठी र्ीपीएस “रॅ ि अॅण्ड रे स” प्रिल्प राबविण्याबाबत
२८४०८

अॅड.अननल परब : सन्माननीय राज्य उत्पादन शल्
ु ि मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

राज्यात दे शी-विदे शी मद्य ि मद्याकाशच्या अिैिपणे तथकरीला आळा

घालण्याच्यादृष्ीने तथकरी करणाऱया िाहनाींचा शोि घेण्यासाठी जीपीएस “रॅ क
अॅण्ड रे स’’ प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकल्पाकरीता शासनाने उत्पादन शल्
ु क आयक्
ु ताींच्या
अध्यक्षतेखाली तज्ाींची ससमती थथापन केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त ससमतीचे सिशसािारण थिरुप काय आहे , त्यानुसार
प्रत्यक्षात अींमलबजािणी केव्हा करण्यात येणार आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

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

(२), (३) ि (४) अिैि मद्य, मद्य ि मद्याकाशची अिैि विक्री इत्यादी

कारणाींमुळे शासनास उत्पादन शल्
ु कापासन
ू समळणाऱया महसूलाची गळती थाींबिन
ू

महसूल िाढीसींदभाशत उपाययोजना करण्याच्या अनुर्ींगाने रॅ क ॲन्ड रे स प्रणाली

विकससत करणे, सींगणक प्रणाली विकससत करण्याकररता शासन तनणशय ददनाींक

२१/१/२०१७ अन्िये आयक्
ु त, राज्य उत्पादन शल्
ु क याींचे अध्यक्षतेखाली तज्
ससमती गठीत करण्यात आली आहे . सदरहू प्रकरणी ससमतीमाफशत कायशिाही सरु
ु
आहे .
-----------------

मौर्े पाथरुड (ता.भूम, जर्.उस्त्मानाबाद) येथे दशलतिस्त्ती सुधार
(२८)

*

योर्नेत गैरव्यिहार झाल्याबाबत

२९०८०

श्री.सुजर्तशसांह ठािूर : सन्माननीय सामाजर्ि न्याय मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) मौजे पाथरुड (ता.भम
ू , श्ज.उथमानाबाद) ग्रामपींचायत हद्दीत दसलतिथती सि
ु ार
योजनेंतगशत सरु
असलेले काम तनकृष् दजाशचे होत असन
सदर कामात
ु
ू

गैरव्यिहार झाल्याचे माहे जानेिारी, २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान तनदशशनास
आले, हे खरे आहे काय,
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(२)

असल्यास,

यासींदभाशत

ग्रामथथाींनी

श्जल्हाधिकारी,

उथमानाबाद,

मुख्य

कायशकारी अधिकारी, उथमानाबाद, ग्विकास अधिकारी, पींचायत ससमती भूम ि
सरपींच/ग्रामविकास अधिकारी, पाथरुड याींना ददनाींक २६ फेब्रि
ु ारी, २०१६ रोजी िा
त्यासम
ु ारास तनिेदन ददले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीअींती दोर्ी
आढळून आलेल्या व्यक्तीींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. रार्िुमार बडोले : (१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे आहे .

(३) ि (४) ग्रामथथाींच्या तनिेदनाच्या अनुर्ींगाने तपासणी करण्यात आलेली असून
सदर कामात गैरव्यिहार ककीं िा अपहार झालेला आढळून आलेला नाही.
----------------धुळगाि (ता.येिला, जर्.नाशशि) येथे यशिांतराि चव्हाण मुक्त िसाहत
(२९)

*

योर्नेसाठी र्मीन उपलब्ध िरुन दे णेबाबत

२७१७६

श्री.र्यिांतराि र्ाधि : सन्माननीय सामाजर्ि न्याय मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) विमुक्त जाती, भ्क्या जमाती घ्काींसाठी यशिींतराि चव्हाण मुक्त िसाहत
योजना राबविणेसाठी ग् विकास अधिकारी येिला याींनी ददनाींक २० ऑक््ोबर,

२०१५ रोजी िळ
ु गाि (ता.येिला, श्ज. नासशक) येथे जमीन उपलब्ि करुन दे ऊनही

ददनाींक २३ ऑक््ोबर, २०१६ पयांत सदर योजना राबविणेसाठी समाजकल्याण
विभाग, नासशक याींचेकडून शासनाकडे प्रथताि पाठविण्यात आलेला नाही, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीमध्ये
काय आढळून आले, त्यानुसार कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. रार्िुमार बडोले : (१), (२) ि (३) ग्विकास अधिकारी पींचायत ससमती,
येिला

याींचेमाफशत

ग्रामपींचायत

ठरािाव्दारे

एकमताने

जमीन

हथताींतरीत

करण्यासाठी मींजूरी दे ण्यात आली. तथावप, जसमनीच्या मोजणी अभािी सदर
जसमनीचा

प्रत्यक्ष

ताबा

समाजकल्याण

कायाशलयास

प्राप्त

झालेला

नाही.

उपअधिक्षक, भूमी असभलेख, येिला ि ग्रुपग्रामपींचायत, िुळगाींि ता.येिला
याींचेकडून जमीन मोजणी अहिाल प्राप्त करून घेण्याची कायशिाही करण्यात येत
आहे .

(३०)

----------------*

राज्यात प्रत्येि जर्ल्हयात यि
ु ा िसनतगह
ु िरण्याबाबत
ृ सरु
२८४६३

श्री.ख्िार्ा बेग, श्री.सनु नल तटिरे , श्री.हे मांत टिले, श्री.किरण

पािसिर : सन्माननीय सामाजर्ि न्याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
काय :-

(१) राज्यात प्रत्येक श्जल्हयाच्या दठकाणी युिा िसततगह
ृ उभारण्याची बाब
शासनाच्या विचारािीन आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, त्यानुसार सदर यि
ु ा िसततगह
ु ान दे ऊन िसततगह
ू श
ृ ास अनद
ृ े पण
क्षमतेने सरु
ु करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत
आहे ,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. रार्िुमार बडोले : (१) नाही.
(२) ि (३) प्रचन उद््ाित नाही.

-----------------
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धनगर समार्ाला आरक्षण दे ण्यासांदभाचतील टाटा इजन्स्त्टट्युट ऑफ
(३१)

*

सोशल सायन्सेस, मुांबई (टीस) च्या अहिालाबाबत

२६७६३

श्री.सांर्य दत्त, श्री.अब्दल्
ु ,े
ु लाखान दरु ाचणी, श्री.धनांर्य मांड

श्री.सनतश चव्हाण, श्री.अमररशभाई पटे ल, अॅड.ननरां र्न डािखरे , श्री.शरद रणवपसे,

श्री.नारायण राणे : सन्माननीय आहदिासी वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा
करतील काय :-

(१) राज्यात २८ लाख िनगर समाजाला आरक्षण दे ण्याबाबतचा प्रचन प्रलींबबत

असन
उक्त मागणीसाठी परभणी ि इतर श्जल््यातील सदर समाजातील
ू
नागरीकाींनी सन २०१६-२०१७ या दरम्यान श्जल्हाधिकाऱयाींना तनिेदने दे ऊन
आींदोलने ि माचे काढले आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर समाजाचा अनुसधू चत जमातीमध्ये समािेश करुन अनुसधू चत

जमातीचे आरक्षण दे ण्यासींदभाशतील मागणीच्या अनुर्ींगाने ्ा्ा इश्न्थ्यवय्
ु ऑफ
सोशल सायन्सेस मब
ींु ई (्ीस) या सींथथेमाफशत सींशोिनाचे काम करण्यात येत

असून उक्त सींथथेचा अहिाल माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये शासनास सादर करण्यात
येणार आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायशिाही केली
िा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विष्ट्णु सिरा : (१) होय.
(२) होय.

(३) ्ा्ा इश्न्थ्यवय्
ु ऑफ सोशल सायन्सेस, मुींबई या सींथथेचा अींततम अहिाल
डडसेंबर, २०१७ मध्ये शासनास प्राप्त झाल्यानींतर पढ
ु ील कायशिाही अपेक्षक्षत आहे .
(४) प्रचन उद््ाित नाही.

-----------------
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सामाजर्ि न्याय विभागाांतगचत असणाऱ्या विशेष शाळा ि
(३२)

*

िमचशाळा याांच्या अनद
ु ानाबाबत

२८४८४

श्री.िवपल पाटील : सन्माननीय सामाजर्ि न्याय मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) सामाश्जक न्याय विभागाींतगशत असणाऱया विशेर् शाळा ि कमशशाळाींना िेतन

अनद
ु ानाऐिजी सहाय्यक अनुदान समळत असल्याने त्याींचे िेतन तनयसमत होत
नसल्याचे तनदशशनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, जन्
ु या अपींगाींच्या सींथथाींना १२ िर्ाशपासन
ू कमशचाऱयाींची पदे मींजरू
न

होणे,

१८

िर्े

पूणश

केलेल्या

विशेर्

गरजा

असलेल्या

विद्याथ्याांच्या

पुनिशसनासाठी कमशशाळा नसणे तसेच ररक्त होणाऱया विशेर् सशक्षकाींच्या पदाींसाठी
एनओसीची मागणी होत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. रार्िुमार बडोले : (१) हे खरे नाही.

(२) ि (३) जन्
ु या अपींगाच्या सींथथाींना त्या िेळी अश्थतत्िात असलेल्या कमशचारी
आकृतीबींिाप्रमाणे पदे मींजूर करण्यात आलेली आहे त ि त्या पदािरील कमशचारी
सद्य:श्थथतीत कायशरत आहे त. ददनाींक १८/८/२००४ च्या शासन तनणशयाप्रमाणे

सुिारीत कमशचारी आकृतीबींि लागू करण्यात आलेला आहे . त्याप्रमाणे जन्
ु या
सींथथाींमिील सुिारीत आकृतीबींिाप्रमाणे काही पदे नव्याने मींजूर करािी लागतात
ि काही पदे अततररक्त करणेबाबतची कायशिाही आयुक्तालय थतरािरुन सरु
ु आहे .

तसेच या बाबतीत काही सींथथाींची न्यायालयीन प्रकरणे न्यायप्रविषठ आहे त.

मा.उच्च न्यायालय, मींब
ु ई खींडपीठ औरीं गाबाद याींच्या आदे शाप्रमाणे बींद पडलेल्या

शाळे तील कमशचाऱयाींची प्रततक्षा यादी आयक्
ु तालय थतरािर सुरु असन
ू त्यामिन
ू

जस जशी पदे ररक्त होतील त्या पदािर प्रततक्षा यादीतील कमशचाऱयाींना सामािून
घेण्यात येत आहे . त्यामुळे ररक्त पदे भरताना एनओसी घेणे आिचयक आहे .
तसेच

१८

िर्े

पूणश

केलेल्या

विशेर्

पन
ु िशसनासाठी कमशशाळा नसणे, हे खरे नाही.

गरजा

(४) प्रचन उद््ाित नाही.

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

असलेल्या

विद्याथ्याांच्या
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सोलापूर िृषी उत्पन्न बार्ार सशमती मधील व्यापारी शेतिऱ्याांिडून
खरे दी िेलेल्या िाांद्यािर दोन टक्िे उचल घेतल्याबाबत

(३३)

*

२७६४९

श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.हे मत
ां टिले, श्री.धनांर्य मुांड,े

श्री.नरें द्र पाटील, अॅड.ननरां र्न डािखरे , अॅड.र्यदे ि गायििाड, श्री.र्यिांतराि
र्ाधि, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय पणन मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) राज्यात शेतकऱयाींकडून अडत कापन
ू घेण्यास बींदी असताना सोलापूर कृर्ी
उत्पन्न बाजार ससमतीमध्ये काींदा व्यापाऱयाींकडून दोन ्क्के उचल घेतल्याचे
ददनाींक १६ जानेिारी, २०१७ रोजी िा त्यासुमारास तनदशशनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, याबाबत तक्रार करण्यात येऊनही सोलापरु कृर्ी उत्पन्न बाजार
ससमती प्रशासनाने कोणतीही कारिाई केली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय
आढळुन आले आहे , त्यानस
ु ार कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. सुभाष दे शमुख : (१) हे खरे नाही.
तथापी, काींदा व्यापाऱयाींनी शेतकऱयाींकडून उचल म्हणन
ू २% पयांत रक्कम
िसल
केल्याबाबतचे ित्ृ त ददनाींक १६/०१/२०१७ रोजीच्या थथातनक ित्ृ तपत्रात
ू
प्रससध्द झाले होते.
(२) ि (३) थथातनक ित्ृ तपत्रात प्रससध्द झालेली बातमी तसेच प्राप्त तक्रारीच्या
अनर्
ु ींगाने चौकशी करून दोन अडतदाराींचे परिाने तनलींबबत करण्यात आले
आहे त.
(४) ि (५) प्रचन उद््ाित नाही.

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

यितमाळ जर्ल््यातील सि
ु णच महोत्सिी िषाचत आहदिासी शशष्ट्यित्ृ तीसाठी पात्र
असलेल्या विद्यार्थयाांना शशष्ट्यित्ृ तीची रक्िम शमळण्याबाबत
(३४)

*

२८०२८

प्रा.र्ोगेन्द्र ििाडे, श्री.ख्िार्ा बेग, श्री.हे मांत टिले, श्री.आनांद

ठािूर : सन्माननीय आहदिासी वििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
काय :(१) यितमाळ श्जल््यातील सुिणश महोत्सिी िर्ाशत आददिासी सशषयित्ृ तीसाठी
पात्र असलेल्या सुमारे सात हजार विद्याथ्याांच्या सशषयित्ृ तीची रक्कम त्याींच्या
खात्यात जमा झाली नसल्याचे माहे जानेिारी, २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान
तनदशशनास आले, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, आददिासी विकास आयुक्तालयाचे सींकेतथथळािरील ताींबत्रक

अडचणीमळ
ु े ऑनलाईन अजश भरण्याची प्रकक्रया धिम्यागतीने सरु
ु असून अजश
भरताींना चुकीच्या नोंदी झाल्याचे तनदशशनास आले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, विद्याथ्याांच्या सशषयित्ृ तीची रक्कम त्याींच्या खात्यात जमा होणे

ि सदर सींकेतथथळ पूणश क्षमतेने कायशरत राहण्याकररता शासनाने कोणती
कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.विष्ट्णु

सिरा

:

(१)

ि

(२)

सशषयित्ृ ती

वितरणामिील

अतनयसमतता

्ाळण्याच्या अनुर्ींगाने सन २०१५-१६ पासन
ू सुिणश महोत्सिी पूिश माध्यसमक
सशषयित्ृ ती

योजनेची

अींमलबजािणी

ई-विकास

ऑनलाईन

सींगणकीय

प्रणालीमाफशत सुरू करण्यात आलेली आहे . तथावप, सदर प्रणाली विकससत
केलेल्या कींपनीचा सश्व्हशस कालाििी सींपषु ्ात आल्याने त्याींनी ताींबत्रक सपो्श

काढून घेतला. सबब, २०१५-१६ मिील सशषयित्ृ ती अजश पडताळणीकरीता ताींबत्रक

समथया उद््ािल्याने काही प्रमाणात सशषयित्ृ ती अजश प्रलींबबत राहीले आहे त, ही
िथतश्ु थथती आहे .

(३) विद्याथी/पालक याींच्या
लाभ

दे ण्याविर्यी

बँक खात्यािर

शासनाचे

िोरण

ऑनलाईन पद्धतीनेच सशषयित्ृ तीचा

असल्याने

सदर

ताींबत्रक

अडचणी

सोडविण्याकरीता आिचयक ताींबत्रक सहाय्य उपलब्ि करून घेण्यात आले आहे .
तसेच मादहती ि तींत्रज्ान विभागामाफशत सिश विभागाींकरीता सिश समािेशक
ई-सशषयित्ृ ती सींगणकीय प्रणाली विकससत करण्यात येत आहे .
(४) प्रचन उद््ाित नाही.

(३५)

*

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

मुांबई विद्यापीठात चार िसनतगह
ृ े उभारण्याबाबत
२९२२२

श्री.र्नादच न चाांदरू िर : सन्माननीय उच्च ि तांत्र शशक्षण मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

सामाश्जक

न्याय

विभागाकडून

मब
ींु ई

विद्यापीठात

चार

िसततगह
ृ े

उभारण्यासाठी केंद्र शासनाने ददलेला रुपये १ को्ी ८० लाखाींचा तनिी मागील

िर्ाशपासन
ू पडून असल्याचे ददनाींक ३ जानेिारी, २०१७ रोजी िा त्यासुमारास
तनदशशनास आले, हे खरे आहे काय,

32
(२) असल्यास, सदरील िसततगह
ृ ाचे बाींिकाम करण्यासाठी महापासलकेकडून
आिचयक

असणारे

ना

हरकत

प्रमाणपत्र

सींबधीं ित

कींत्रा्दाराला

समळालेले

नसल्याने तसेच काही ताींबत्रक अडचणीींमुळे हे काम सरु
ु करण्यात आले नसल्याचे
दे खील तनदशशनास आले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायशिाही केली िा करण्यात
येत आहे ,
(४) नसल्यास विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) होय, हे खरे आहे .

(३) प्रचन उद््ाित नाही.
(४)

सदरील

िसततगह
ृ ाचे

बाींिकाम

करण्यासाठी

महापासलकेकडून

परिानगी

आणाियाचे काम िाथतुविशारदाकडे आहे . तथावप, सींबींधित िाथतवु िशारदाने
बाींिकाम परिानगी न आणल्याने काम सरु
ु करण्यात आलेले नाही.
-----------------

परभणी जर्ल्हा दे खरे ख सांघातील गैरप्रिाराची र्बाबदारी ननजश्चत िरणेबाबत
(३६)

*

२७८४५

श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाचणी, श्री.धनांर्य मुांड,े श्री.सनतश चव्हाण :

ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २४४९२ ला हदनाांि ५ डडसेंबर, २०१६ रोर्ी हदलेल्या

उत्तराच्या सांदभाचत : सन्माननीय सहिार मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
काय :(१)

परभणी-दहींगोली श्जल्हयातील ग्सधचिाींिर

होत

असलेल्या अन्यायाची

चौकशी करणे तसेच परभणी श्जल्हा दे खरे ख सींघाने सींथथेच्या सींपत्तीचा ि

अधिकाराचा दरू
ु सान केल्याने सींचालक मींडळािर
ु पयोग करुन सींथथेचे आधथशक नक
जबाबदारी तनश्चचत करण्यासाठी श्जल्हा उपतनबींिक, परभणी याींनी सहाय्यक
तनबींिक, गींगाखेड याींची चौकशी अधिकारी म्हणन
ू तनयुक्ती केली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सहाय्यक तनबींिक याींनी विदहत मुदतीत चौकशी अहिाल सादर
केला आहे काय,

(३) असल्यास, सदरहू अहिालाचे थिरुप काय आहे , त्यानुसार शासनाने कोणती
कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. सुभाष दे शमुख : (१) होय.

महाराषर सहकारी सींथथा अधितनयम १९६० चे कलम ८८(१) अन्िये चौकशी

अधिकारी म्हणन
ू श्जल्हा उपतनबींिक, परभणी याींचे ददनाींक १५/७/२००८ रोजीच्या
आदे शान्िये सहाय्यक तनबींिक, सहकारी सींथथा तालक
ु ा गींगाखेड याींची चौकशी
अधिकारी म्हणन
ू तनयुक्ती केलेली आहे .

(२) चौकशी अधिकारी याींनी चौकशी अहिाल विहीत मद
ु तीत सादर न करता
ददनाींक २५/३/२०११ रोजी सादर केलेला आहे .

(३) परभणी श्जल्हा दे खरे ख सहकारी सींघ याींचा पैसा प्रत्यक्षात िैयश्क्तकररत्या
िापरल्याचा ककीं िा अपहार झाल्याचे ककीं िा िैयश्क्तक अपयोजन केल्याचे ससध्द
होत नसल्यामुळे सींबधीं िताींिर महाराषर सहकारी सींथथा अधितनयम १९६० चे
कलम ८८(१) नुसार िैयश्क्तकररत्या जबाबदारी तनश्चचत करणे योग्य नसल्याचे

चौकशी अधिकारी याींनी चौकशी अहिालात थियींथपष् नमूद केल्यामुळे सींचालक
मींडळािर श्जल्हा उपतनबींिक सहकारी सींथथा, परभणी या कायाशलयाच्याितीने
कुठलीही िैिातनक कायशिाही करण्यात आलेली नाही.
(४) प्रचन उद््ाित नाही.
-----------------

सामाजर्ि न्याय विभागाच्या माध्यमातन
ू दे ण्यात आलेल्या मॅहरिोत्तर
(३७)

*

शशष्ट्यित्ृ ती शल्
ु िात िोटयिधी रुपयाांच्या गैरव्यिहाराबाबत

२७३१६

श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांर्य दत्त : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि

२३७४७ ला हदनाांि ५ डडसेंबर, २०१६ रोर्ी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत:
सन्माननीय सामाजर्ि न्याय मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

सामाश्जक न्याय विभागामाफशत दे ण्यात आलेल्या मॅदरकोत्तर सशषयित्ृ ती

शुल्कात सुमारे बारा को्ी रुपयाींचा गैरव्यिहार झाल्याचे शासनाने नेमलेल्या
विशेर् चौकशी पथकाने (्ाक्स फोसश) केलेल्या चौकशीत आळढून आल्याने

सींबींधित सींथथाचालकाींविरुध्द गुन्हे दाखल करण्याचे ि सदर रक्कम िसुल
करण्याचे तनदे श आयुक्त, समाजकल्याण, पुणे याींना दे ण्यात आले आहे त, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, त्यानुसार सदर सींथथाचालकाींविरुध्द कोणती कारिाई केली िा
करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.रार्िुमार बडोले : (१) होय.

(२) सींबींधित सींथथाचालकाींविरुध्द गुन्हे दाखल करण्याची ि िसुलपात्र रक्कम िसल
ू
करण्याची कायशिाही आयुक्त, समाजकल्याण, पुणे याींच्यामाफशत करण्यात येत
आहे .

(३) प्रचन उद््ाित नाही.

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

बामणी (ता.हदगाांि, जर्.नाांदेड) येथील शेतिऱ्याने आत्महत्या िेल्याबाबत
(३८)

*

२९४४३

श्री.अमरनाथ रार्रू िर : सन्माननीय सहिार मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

मौजे बामणी (ता.हदगाि, श्ज.नाींदेड) येथील शेतकऱयाने महाराषर ग्रामीण

बँकेकडून घेतलेल्या रुपये ५० हजाराचे कजश सतत तीन िर्ाशच्या दषु काळामळ
ु े

परत फेड करता न आल्याने ि शेतीही कोरडिाहू असल्याने शेतीत कजश
फेडण्याजोगे उत्पन्न न झाल्याने तनराश होिन
ू आत्महत्या केली असल्याचे माहे
जानेिारी, २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान तनदशशनास आले, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

सदर

शेतकऱयाींचे

कजश

माफ

करुन

त्याींच्या

िारसदाराींना

शासनाकडून आधथशक मदत दे ण्यात आली िा केंव्हापयांत दे ण्यात येणार आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. सुभाष दे शमुख : (१) होय, हे खरे आहे . मौ.बामणी येथील शेतकरी बबन

मारोती ि्ाणे (िय ५५ िर्े) याींनी ददनाींक १८/१/२०१७ रोजी दप
ु ारी २ ते ३ च्या
सम
ु ारास थित:च्या शेतात सततची नावपकी ि दषु काळामळ
ु े बँकेचे कजश कसे
फेडािे या वििींचनेत विर्ारी और्ि प्राशन करून आत्महत्या केली असल्याचे
प्राथसमक अहिालाद्िारे तनदशशनास आले आहे .

(२) शेतकरी आत्महत्या प्रकरणात चौकशीअींती शासन तनणशय ददनाींक २३/१/२००६
ि ददनाींक २७/२/२००६ नुसार श्जल्हाथतरीय ससमतीच्या बैठकीत तनणशय होऊन
पात्र ठरलेल्या प्रकरणात मयत शेतक-याच्या िारसास मदत दे ण्यात येते.
त्यानुसार याप्रकरणीही श्जल्हाथतरीय ससमतीमाफशत कायशिाही करण्यात येईल.
(३) प्रचन उद््ाित नाही.

-----------------
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औरां गाबाद शहरात महावितरणाची तीन हर्ार रोहीत्र
(३९)

(रान्सफॉमचर) धोिादायि अिस्त्थेत असल्याबाबत

*

२९१६३

श्री.सभ
ु ाष झाांबड : सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :(१)

औरीं गाबाद

शहरात

महावितरणाची

तीन

हजार

रोहीत्र

(रान्सफॉमशर)

िोकादायक अिथथेत असल्याचे माहे जानेिारी, २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान
तनदशशनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, अधिक्षक असभयींत्याींनी िोकादायक रोहीत्र यींत्राची सफाई, दरु
ु थती
ि फेश्न्सींग केल्याचा बोगस अहिाल मुख्य असभयींत्याींना सादर केला, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सींबधीं ित अधिकाऱयाींिर कोणती
कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,

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

औरीं गाबाद शहर मींडळ कायाशलयाींतगशत माहे सप््ें बर, २०१६ ि ऑक््ोबर,

२०१६ मध्ये विशेर् मोदहम राबिन
महावितरण कमशचाऱयाींमाफशत औरीं गाबाद
ू
शहरामिील ११६६ दठकाणच्या रोहीत्राींच्या पररसरातील िाढलेले गित काढून
रोदहत्र याडशची थिच्छता करण्यात आली.

तसेच ६८ रोदहत्राींच्या सींरक्षक जाळी

(फेश्न्सींग), ४२ रोदहत्राींच्या ओयवयाींची दरु
ु थती ि २४६ रोदहत्राींच्या वितरण पे्ीची
दे खभाल ि दरु
ु थती करण्यात आली.
(३) ि (४) प्रचन उद््ाित नाही.

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

राज्यातील साखर िारखान्याांनी िर्ाचची रक्िम थिविल्याने
(४०)

*

राज्य सहिारी बॅंिेने सदर िारखाने विक्रीस िाढल्याबाबत

२६९०३

डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे : सन्माननीय सहिार मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) राज्यातील ११ सहकारी साखर कारखान्याींनी सहाशे को्ी रुपयाींचे कजश
थकविल्याने राज्य सहकारी बॅंकेने कारखाने विक्रीस काढले आहे त, हे खरे आहे
काय,
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(२) असल्यास, कोणकोणत्या साखर कारखान्याींकडे ककती कजश आहे तसेच थककत
कजश फेडण्यासींदभाशत त्याींना नो्ीस दे ण्यात आल्या आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, नो्ीस दे ऊन दे खील उक्त कारखान्याींनी कजश न फेडण्यामागची
कारणे काय आहे त ?

श्री. सुभाष दे शमुख : (१) होय.

(२) सदर ११ कारखान्याींकडील ददनाींक ३०/११/२०१६ अखेरीस कजश येणेबाकीचा
तपशील खालीलप्रमाणे आहे :अ.क्र.

सींथथेचे नाींि

मद्द
ु ल

व्याज

एकुण

१

श्री.गजानन ससाका सल.

२७८६.४५

३६४६.२४

६४३२.६९

२

श्जजामाता ससाका सल.

२०२८.३३

५२५०.२३

७२७८.५६

विनायक ससाका श्ज. परसोडा

१४८८.००

३४२७.६१

४९१५.६१

दे िधगरी ससाका धगरीजानगर

१६४२.१७

१५५६.७०

३१९८.८७

पाींझराकान ससाका सल.भाींडणे

२१८०.५३

५०५५.७०

७२३६.२३

स.म.थि.बापूरािजी दे शमुख

५०२४.७६

६५२०.७३

१५५४५.४९

३
४
५
६

सींभाजीनगर श्ज.बीड

दस
ु रबीड ता.ससींदखेडराजा
श्ज.बल
ु ढाणा

ता. िैजापूर श्ज.औरीं गाबाद
ता.फुलींब्री श्ज.औरीं गाबाद
ता.साखरी श्ज.बीड

ससाका सल. िेळा ता.दहींगणघा्
श्ज.ििाश

७

प.डॉ.वि.वि.पा्ील ससाका सल.

२०२८.५२

६४८२.८२

८४११.३४

८

यशिींत ससाका सल.

२४५१.३५

१५१५.५४

३९६६.८९

१४४.२५

५९५.७८

७४०.०३

९

अशोकनगर ता.केज श्ज.बीड

धचताींमणीनगर थेऊर ता.हिेली,
श्ज.पुणे

नगर तालक
ु ा ससाका

सल.िाळकी, मु.पा.दे ऊळगाींि
ससध्दी ता.श्ज.अहमदनगर
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१०

११

जयजिान जयककसान ससाका
सल. नळे गाींि ता.चाकोर
श्ज.लातूर

श्री.सींतनाथ ससाका सल.

तुळशीदास नगर ता.िैराग
श्ज.सोलापरू

एिुण

२१४०.१४

४१०६.२७

६२२७.४६

९२७.३२

२३३४.४८

३२६१.८०

२२८४१.८२

४०४९२.१०

६३३३३.९२

उपरोक्त सिश ११ साखर कारखान्याींना सेक्यरु र्ायझेशन कायदा २००२

मिील तरतद
ु ीनुसार १३ (२) ची ६० ददिसाची नो्ीस दे ण्यात आली. तथावप ६०

ददिसाच्या कालाििीत सींबधीं ित कारखान्याींनी िसुलीस प्रततसाद ददला नाही.
तसेच परतफेडी सींदभाशत तनयोजनही त्याींनी सादर केलेले नाही. त्यामुळे सरफेसी
अींतगशतच्या कलम १३ (४) ची जप्तीची नो्ीस सींबींधित कारखान्याींना ददली ि
जप्ती कायिाही पुणश केली आहे .

(३) सदर कारखाने आधथशक तनयोजन बबघडल्याने ि गाळप क्षमतेचा िापर पुणत
श

न करु शकल्याने बींद अिथथेत पोहचले. तथावप, कारखान्याींनी कजश न फेडण्याची

कारणे विविि आहे त. शासनाकडुन कारखान्याींची सद्यश्थथती लक्षात घेिन
ु काही
सींथथाींिर अिसायकाची तनयुक्ती केली आहे .

प्रामख्
ु याने बहुताींश प्रकरणात
नाजक
ु आधथशक श्थथती ि गाळप क्षमतेचा पुणश िापर न होणे या कारणाींमळ
ु े
कारखान्याींचे कजाशची परतफेड होऊ शकली नाही.
-----------------

ठाणे येथील आश्रमशाळाांतील विद्यार्थयाांसाठी खरे दी िरण्यात
(४१)

*

आलेल्या सामग्री खरे दीमध्ये गैरव्यिहार झाल्याबाबत

२६८४५

श्री.हे मांत टिले, श्री.धनांर्य मुांड,े अॅड.ननरां र्न डािखरे ,

श्री.किरण पािसिर, श्री.नरें द्र पाटील, श्री.अननल भोसले, श्री.र्यिांतराि र्ाधि,
श्री.अमरशसांह पांडडत, श्रीमती विद्या चव्हाण, अॅड.र्यदे ि गायििाड, श्री.रामराि
िडिुते, श्री.नारायण राणे, श्री.सुननल तटिरे , श्री.आनांद ठािूर, श्री.अब्दल्
ु लाखान
दरु ाचणी, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.ख्िार्ा बेग, श्री.शरद रणवपसे : सन्माननीय
आहदिासी वििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) राज्यात आददिासी विभागाींतगशत आश्रमशाळाींतील विद्याथीनीींसाठी सन

२०१६-१७ या िर्ाशसाठी ्ुथपेथ्, साबण, तेल इत्यादी सामुग्री खरे दीकरीता तनविदा
काढण्यात आली होती, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, ठाणे श्जल्हयातील १२० आश्रमशाळाींना पुरिठा केलेल्या सींथथेचा

भाि ि बाजार भाि खरे दीमध्ये तफाित आढळून आली असून यामध्ये रुपये ११
को्ीींचा गैरव्यिहार झाला असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान
तनदशशनास आले, हे ही खरे आहे काय,

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

आढळून आले आहे , त्यानुसार सींबधीं िताींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात
येत आहे

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विष्ट्णु सिरा : (१) शासन तनणशय १०/०३/२०१६ मिील तरतद
ु ीनुसार शासकीय
आश्रमशाळे तील विद्याथ्याांना ्ुथपेथ्, साबण, तेल परु विणेसाठी अपर आयक्
ु त,
ठाणे,

नासशक,

अमरािती

राबविण्यात आली आहे .

ि

नागपूर

याींचे

थतरािरुन

ई-तनविदा

प्रकक्रया

(२) ि (३) अपर आयक्
ु त, ठाणे अींतगशत १२० शासकीय आश्रमशाळाींतील

विद्याथ्याांना साबण, खोबरे तेल, ्ूथपेथ्, ्ूथब्रश, सॅतन्री नॅपककन, हॅन्डिॉश,
सॅतन्ायझर पुरविण्यासाठी अपर आयक्
ु त, ठाणे याींचे थतरािरुन अींदाजे ११.६३

को्ी इतक्या रकमेची ई-तनविदा प्रकक्रया राबविण्यात आली होती. प्रकरणी एकूण
१० तनविदा प्राप्त झाल्या होत्या. त्यापैकी कागदपत्रे तपासणीत ९ तनविदािारक
पात्र ठरले. पात्र ९ पुरिठादाराींपैकी न्युनतम दराच्या पुरिठादाींराकडून खरे दी
करण्याचे अपर आयक्
ु ताींच्या अध्यक्षतेखालील खरे दी ससमती क्र.२ याींनी सशफारस
केली आहे . अपर आयुक्त, ठाणे याींनी सशफारस केलेल्या अींघोळीचा साबण

(तनमाबाथ रु ९.३५), कपडे िुण्याचा साबण (सींश्जिन रु. ३.५१), भाींडी िण्
ु याचा

साबण (सींश्जिन रु. ३.८७), खोबरे ल तेल (पॅरागॉन रु. १४.८५), सॅतन्री नॅपककन
(शॉनी रे ग्यल
ु र रु. २१.०० ), ्ुथपेथ् (पलश व्हाई् रु. २३.००), ्ूथ ब्रश (सींजीिन
रु. ५.४०) या िथतू नामाींककत (ब्रॅन्डेड) कींपन्याींच्या नसल्याने ते ब्रॅन्ड रद्द करून

राज्यामध्ये सिश अपर आयुक्त अींतगशतच्या आश्रमशाळाींसाठी एकसबु त्रपणा ि
समानता राहण्याच्या दृष्ीने ि विद्याथ्याांना दजेदार ब्रन्डेड कींपन्याच्या िथतु
दे ण्यासाठी आयक्
ु त, आददिासी विकास, नासशक याींनी खालील सशफारस केलेल्या
अींघोळीचा साबण (तनरमा रु. १३.४१), कपडे िुण्याचा साबण (तनरमा रु. ३.७८),
भाींडी िण्
ु याचा साबण (पतींजली रु. ४.९५), खोबरे ल तेल (कोको केयर रु. २५.९०),
सॅतन्री नॅपककन (थ्े री रु. ३१.९०), ्ुथपेथ् (प्रॉसमस रु. २२.९०) या ब्रॅन्डेड
िथतुींच्या परु िठादारास मान्यता दे ण्यात आली आहे .

39
िरील िथतुींचे तनविदािारकाींनी तनविदे त ददलेल्या दराींची तुलना थथातनक

बाजार भािाशी करून सदर दर बाजार भािापेक्षा कमी असल्याची खात्री केलेली
आहे . सदर प्रकरणी कोणताही गैरव्यिहार झालेला नाही.
(४) प्रचन उद््ाित नाही.

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

पाळा (ता.खामगाि, जर्.बुलडाणा) आश्रमशाळाांमधील विद्यार्थयींच्या सुरक्षेसाठी
महहला अधधक्षिाांची पदे भरणे ि सीसीहटव्ही िॅमेरे बसविण्याबाबत
*

(४२)

२८९२२

श्री.आनांद

अधिक्षक,

पररचारीका

ठािूर,

श्री.हे मांत

टिले,

श्री.सुभाष

ि

सीसीद्व्ही

झाांबड,

श्री.र्गन्नाथ शशांदे, श्री.सनु नल तटिरे : सन्माननीय आहदिासी वििास मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) पाळा (ता.खामगाि, श्ज.बुलढाणा) येथील मल
ु ीींच्या आश्रमशाळे त
विद्याथींनीिर झालेल्या बलात्काराच्या पाचिशभूमीिर राज्यातील सिश आश्रमशाळे त
मदहला

तनयुक्त

करणे

कॅमेरे
बसविण्याबाबतच्या सच
ू ना शासनाने ददल्या असल्याचे माहे जानेिारी, २०१७ मध्ये
िा त्यादरम्यान तनदशशनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ज्या श्जल््यात मल
ु ीींच्या शासकीय आश्रमशाळा आहे त तेथे
सींबींधित श्जल्हाधिकाऱयाींनी दर तीन मदहन्याींतून एकदा सिश आश्रमशाळाींची प्रत्यक्ष
जाऊन

तपासणी

करण्याचे

तनदे श

शासनाने

ददले

असून

त्याप्रमाणे

श्जल्हाधिकाऱयाींमाफशत उक्त शाळाींना भे्ी ददल्या जात नाहीत, हे ही खरे आहे
काय,
(३)

असल्यास,

उपरोक्त

प्रकरणी

शासनाने

चौकशी

करुन

समाजकल्याण

विभागाकडून सीसीद्व्ही कॅमेरे बसविणे ि सिशच आश्रमशाळाींमध्ये मदहला

अधिक्षक ि पररचारीका याींची तनयुक्ती करण्याबाबत कोणती कायशिाही केली िा
करण्यात येत आहे ,

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

आददिासी विकास विभागाने राज्यातील सिश सिश शासककय ि अनद
ु ातनत

आश्रमशाळाींमिील थत्री अधिक्षकाींची पदे भरण्याच्या सूचना शासन तनणशय ददनाींक

१७/१२/२०१६ ि ददनाींक १९/१२/२०१६ च्या पत्रान्िये ददलेल्या आहे त. तसेच शासकीय

आश्रमशाळे मध्ये आिचयकतेनुसार सीसीद्व्ही कॅमेरे बसविण्याबाबतच्या सूचनाही
सींबींधिताींना िेळोिेळी बैठकीत चचेच्या िेळी दे ण्यात आलेल्या आहे त.
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(२) आददिासी

विकास

विभाग

आददिासी विकास विभागाच्या
तपासणी श्जल््यातील महसूल,

शासन

तनणशय

सिश शासकीय

ददनाींक १८/११/२०१६ अन्िये

ि

अनुदातनत आश्रमशाळाींची

महाराषर विकास सेिा पोलीस ि आददिासी

विकास विभागातील मदहला अधिका-याींमाफशत करण्याचे तनदे श दे ण्यात आले आहे त.

(३) श्जल्हाधिकारी बुलढाणा याींचेमाफशत गठीत करण्यात आलेल्या ससमतीमाफशत
सामाश्जक

न्याय

विभागाच्या

आश्रमशाळाींची

तपासणीचे

िेळी

सींबींधित

मुख्याध्यापक याींना सीसीद्व्ही कॅमेरे लािण्याबाबतच्या सच
ु ना ससमतीकडून
दे ण्यात आलेल्या आहे त. तथावप सामाश्जक न्याय ि विशेर् सहाय्य विभागाकडून
त्या विभागातींगत
श

असलेल्या

विजाभज

आश्रमशाळाींमध्ये

सीसी्ीव्ही

कॅमेरे

बसविण्याबाबत थितींत्रपणे तनदे श ददलेले नाहीत. तसेच सामाश्जक न्याय ि विशेर्

सहाय्य विभागाच्या ददनाींक १४/१/२०११ अन्िये विजाभज आश्रमशाळाींमध्ये मदहला
िसततगह
ृ अधिक्षक्षकाींची २८२ पदे तनमाशण करण्यास मान्यता दे ण्यात आली आहे .
(४) प्रचन उद््ाित नाही.

----------------नागपूरातील िीर् ग्राहिाांना एस.एन.डी.एल. िांपनाने
(४३)

*

नविन विद्यत
ु मीटरचा पुरिठा िरण्याबाबत

२८८०३

श्री.शमतेश भाांगडडया, प्रा.अननल सोले : सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) तनयमानुसार नविन विद्युत मी्रची मागणी करुन बराच कालाििी होऊनही
नागपूरातील ग्राहकाींना एस.एन.डी.एल. कींपनीने नविन विद्यत
ु मी्रचा पुरिठा

केला नसल्याचे ददनाींक २२ डडसेंबर, २०१६ रोजी िा त्यासम
ु ारास तनदशशनास आले,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, नागपूर शहरातील मानेिाडा पररसरातील एका ग्राहकाने ददनाींक

१५ ऑक््ोबर, २०१६ रोजी नविन मी्र करीता मागणी पत्र ददले, परीं तु ददनाींक
२९ ऑक््ोंबर, २०१६ पयांत नविन विद्यत
ु मी्र दे ण्यात आले नाही, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, महाराषर विद्यत
ु तनयामक आयोगाच्या सशफारशीनुसार मागणी
पत्र ददल्यानींतर १५ ददिसात ग्राहकाला विद्यत
ु मी्र समळाले नाही तर विद्यत
ु
कींपनीला दीं डाची तरतद
ू आहे , हे ही खरे आहे काय,
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(४) असल्यास, १५ ददिासाींपेक्षा जाथत कालाििी होऊनही ग्राहकाला विद्युत

मी्र न पुरविल्या प्रकरणी एस.एन.डी.एल. कींपनीिर शासनाने कोणती कारिाई
केली िा करण्यात येत आहे ,

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

(३) हे खरे नाही.

महाराषर विद्यत
ु तनयामक आयोगाच्या कृती मानकानुसार ३० ददिसात

विद्युत मी्र समळाले नाही तर दीं डाची तरतद
ू आहे .

(४) मानेिाडा पररसरात प्राप्त झालेल्या १४ अजाांपक
ै ी ०२ प्रकरणाींमध्ये ३०

ददिसाींच्या आत िीज परु िठा दे ण्यात आला. उिशररत ११ प्रकरणाींमध्ये ३०
ददिसानींतर िीज पुरिठा दे ण्यात आला.

परीं तु सदरहू विलींब ग्राहकाींद्िारे विद्यत
ु
सींच माींडणी न झाल्यामळ
ु े ककीं िा ग्राहकाींच्या इतर कारणाींमुळे झालेला होता.
तथावप, ग्राहकाींनी योग्य प्रकारे

विद्यत
सींच माींडणी केल्यानींतर ि
ु

आिचयक त्या कागदपत्राींची पररपुतत
श ा केल्यानींतर त्िरीत ग्राहकाींचा िीज पुरिठा
सरु
ु करण्यात आला.

एका प्रकरणामध्ये ग्राहकाकडून अजन
ू ही विद्यत
ु सींच

माींडणी न झाल्यामुळे िीज परु िठा प्रलींबबत आहे .
(५) प्रचन उद््ाित नाही.

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

राज्य सहिारी बँिेच्या माध्यमातन
ू सांस्त्थाांना थेट िर्च पुरिठा िरण्याच्या
(४४)

*

ननणचयाची अांमलबर्ािणी िरण्याबाबत

२७४२२

डॉ.अपि
ू च हहरे :

ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २६०८१ ला हदनाांि

५ डडसेंबर, २०१६ रोर्ी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत : सन्माननीय सहिार मांत्री
पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्य सहकारी बँकेच्या माध्यमातन
ू विविि कायशकारी सेिा सींथथाींना थे् कजश
पुरिठा करण्याच्या विचारािीन बाबीिरील शासनाचा विचार पुणश झाला आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणता तनणशय घेतला आहे , त्याचे थिरुप काय
आहे , तसेच या तनणशयाची अींमलबजािणी केव्हापासन
ू होणे अपेक्षक्षत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. सुभाष दे शमुख : (१) नाही

(२) ि (३) प्रचन उद््ाित नाही.

(४५)

*

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

राज्यातील अनुसूधचत र्ाती/निबौध्द विद्यार्थयाांना
मॅरीिोत्तर शशष्ट्यित्ृ ती दे ण्याबाबत
२८७०८

श्री.धगरीशचांद्र व्यास, प्रा.अननल सोले, श्री.धनांर्य मांड
ु ,े

श्री.अमरशसांह पांडडत, अॅड.ननरां र्न डािखरे , श्री.सनतश चव्हाण, श्री.अब्दल्
ु लाखान
दरु ाचणी, अॅड.र्यदे ि गायििाड, श्री.िवपल पाटील : सन्माननीय सामाजर्ि न्याय
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील विशेर्त: औरीं गाबाद, जालना, बीड, परभणी ि नागपूर येथील
मागासिगीय

विद्याथ्याांना

सामाश्जक

न्याय

विभागाींतगशत

दे ण्यात

येणारी

सशषयित्ृ तीची रक्कम मागील तीन िर्ाशपासून समळाली नसल्याचे माहे फेब्रुिारी,
२०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान तनदशशनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, केंद्र शासनाकडून राज्य शासनास प्रतीिर्ी रुपये १२०० को्ी
इतका तनिी दे ण्यात येत असून यािर्ाशकरीता केिळ रुपये ५२५ को्ी इतकी
रक्कम प्राप्त झाली आहे आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सशषयित्ृ तीसाठी ि करसशपसाठी सम
ु ारे १५ लाख ८ हजार २५०
विद्याथ्याांनी ऑनलाईन अजश भरले असून सन २०१६-१७ या िर्ाशसाठी एकूण ५
लाख ८० हजार २८९ विद्याथ्याांपक
ै ी केिळ १ लाख १९ हजार ७८९ विद्याथ्याांना
सशषयित्ृ ती ि परीक्षा शल्
ु क अदा केले असल्याने अनेक विद्याथी सशषयित्ृ तीपासन
ू
िींधचत आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन विद्याथ्याांना तनयसमत
सशषयित्ृ ती दे ण्याबाबत कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. रार्िुमार बडोले : (१) नाही.
(२) अशींत:खरे आहे .
(३) ि (४) सन २०१६-१७ करीता सशषयित्ृ ती ि कर-शीपसाठी एकूण १६,५३,८७०
प्राप्त अजाांपैकी ७,९३,३०७ अजश मींजरू करण्यात आले आहे त. उिशरीत अजश
महाविद्यालयाींकडून श्जल्हापातळीिर सादर करण्याची तसेच श्जल्हा पातळीिर
प्रलींबबत अजाांची तपासणी सुरु असन
ु , पात्र विद्याथी सशषयित्ृ ती ि कर-शीप
पासून िींधचत राहणार नाही, याची दक्षता घेण्यात येत आहे .
(५) प्रचन उद्भित नाही.

-----------------
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राज्यातील तूर उत्पादि शेतिऱ्याांना किमान आधारभत
ू किां मत दे णे तसेच खरे दी
िेंद्रािरील त्रास दे णाऱ्या अधधिारी ि िमचचाऱ्याांिर िारिाई िरण्याबाबत

(४६)

*

२७५९०

श्री.नारायण राणे, श्री.हे मत
ां टिले, श्री.अमरनाथ रार्रू िर,

श्री.सनु नल तटिरे , श्री.र्गन्नाथ शशांदे, श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय पणन
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यात केंद्र शासनाने चालू हीं गामासाठी रुपये ५०५० प्रतत श्क्िीं्ल हमीभाि
जाहीर केला असला तरी या हीं गामात लागिड झालेली तूर बाजारात विक्रीसाठी

येताच बाजारातील दर प्रतत श्क्िीं्ल रुपये ४००० पयांत खाली आल्याने तरू

उत्पादक शेतकऱयाींना ५०० ते १००० रुपयाींनी नक
ु सान सहन करािे लागत आहे ,
हे खरे आहे काय,

(२) तसेच, राज्यात तूर खरे दीसाठी २७,५९० खरे दी केंद्र सरु
ु करण्यात आले असले

तरी नाींदेड कृर्ी उत्पन्न बाजार ससमती अींतगशत नाफेडकडून खरे दी केंद्राच्या
तनयमातील जाचक अ्ी ि मोबदला िेळेत न समळणे, तूर ओली असल्याचे

साींगन
ू अधिकारी ि कमशचारी याींचेकडून होणार त्रास ि बीड बाजार ससमतीतील
खरे दी केंद्रातील हमालाींकडून शेतकऱयाींची तूर काढून घेणे अशाच प्रकारे राज्यातील
अनेक खरे दी केंद्रािर शेतकऱयाींना होणाऱया त्रासाबाबत तक्रार करुनही सींबींधित
अधिकारी दल
श करीत असल्याचे तनदशशनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
ु क्ष

(३) असल्यास, मागील िर्ाशच्या तुलनेत चणा, तूर, मूग, उडीदाचे अधिक
उत्पादन होऊनही चालू िर्ी ककमान आिारभत
ू ककीं मतीनस
ु ार खरे दी न केल्यामळ
ु े
शेतकऱयाींचे आधथशक नुकसान होत असल्याने शेतकऱयाींमध्ये असींतोर् पसरुन
त्याींनी माहे जानेिारी, २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान आींदोलन केल्याचे तनदशशनास
आले, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, खरे दी केंद्राचे तनयम सशधथल करणे, मालाचा मोबदला िेळेत दे णे,
शेतकऱयाींना त्रास दे णाऱया खरे दी केंद्रािरील अधिकारी कमशचाऱयाींिर कारिाई करणे
तसेच तूरीच्या भािािर तनयींत्रण ठे िण्यासाठी तूर बाजारात येण्यापुिी शासकीय
खरे दीची कायशिाही पण
ु श करण्याबाबत शासनाने काय कायशिाही केली िा करण्यात
येत आहे ,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. सभ
ु ाष दे शमुख : (१) अशींत: खरे आहे .
केंद्र शासनाने हीं गाम २०१६-१७ साठी जादहर केलेल्या आिारभत
ू ककीं मतीमध्ये
तूरीसाठी रुपये ४६०० + ५४० बोनस असे समळून रुपये ५०५०/- इतका हमीभाि
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FAQ प्रतीच्या मालासाठी जादहर केला आहे . Non-FAQ तूरीला रुपये ३८०० ते
रुपये ४३०० इतका बाजारभाि समळत आहे .
(२) राज्यात तूर खरे दी नाफेड, एफसीआय

ि

एसएफएसी

या

केंद्रीय

सींथथाींच्याितीने पणन महासींघ, विदभश पणन महासींघ ि महाएफपीसी या
सींथथाींमाफशत सरु
ु आहे .
सरु
असलेल्या खरे दी केंद्राींिर MSP अींतगशत विदहत
ु
Specification नुसार FAQ दजाशच्या तूरीची खरे दी केली जात आहे .

केलेल्या

खरे दी केंद्रािर प्राप्त तक्रारीींचे िेळीच तनरसन करण्याचे प्रयत्न करण्यात
येत आहे त.
(३) ि (४) नाही.

मग
ू ि तूरीच्या आिकेमुळे दर कोसळून घसरलेल्या दरामळ
ु े शेतकऱयाींचे
नूकसान होऊ नये यासाठी राज्यात ककमान आिारभत
ू ककीं मतीने मूगाची खरे दी

ददनाींक १/९/२०१६ पासन
ू सरु
ु केली होती. तसेच भाि श्थथरता तनिी योजनेंतगशत
उडीदाची खल्
या
बाजारभािाने
ददनाींक १५/९/२०१६ पासन
ु
ू खरे दी सरु
ु केली होती.
सध्या तरू ीची खरे दी ददनाींक १५ डडसेंबर, २०१७ पासन
ू सरु
ु केली आहे . चना
(हरभरा) साठी ककमान आिारभत
ू ककीं मत रु. ४०००/- (रु.२०० बोनससह) असन
ू
सध्या बाजारात चना (हरभरा) ची आिक सरु
ु झाली असन
ू , बाजारभाि रुपये
४९०० ते ५५०० च्या दरम्यान आहे त.
(५) प्रचन उद््ाित नाही.
-----------------

बीबीदारुफळ ि रानमसले (ता.उत्तर सोलापूर, जर्.सोलापूर) येथील
(४७)

*

िीर् उपिेंद्र ननयशमत सरु
ु िरण्याबाबत

२८६२३

श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :(१) बीबीदारुफळ ि रानमसले (ता.उत्तर सोलापूर, श्ज.सोलापूर) येथे मागील िर्ी

सरु
ु झालेल्या िीज उपकेंद्रात ताींबत्रक दोर् असल्याने तनयसमत िीज परु िठा खींडीत
होत असल्याने येथील शेतकऱयाींनीच सदर िीज उपकेंद्रास कुलप
ू लािल्याचे माहे
जानेिारी, २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान तनदशशनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी करुन या उपकेंद्रातील ताींबत्रक दोर्

दरू करणे तसेच यास जबाबदार अधिकाऱयाींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात
येत आहे ,

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

सन २०१५-२०१६ मध्ये सोलापूर श्जल्हयात दषु काळ सदृषय पररश्थथती

तनमाशण झाल्यमळ
ु े सदर भागातील भार कमी असल्याने बीबीदारुफळ उपकेंद्रातील
११ केव्हीचे दोन कफडर कायाशश्न्ित करण्यात आले. तथावप सन २०१६-२०१७ मध्ये

सोलापूर श्जल्हयात समािानकारक पाऊस झाला. सोलापूर श्जल्हा हा रब्बी श्जल्हा
असल्याने माहे जानेिारी, २०१७ ि त्यादरम्यान िीजेच्या मागणीत िाढ झाली.
त्यामुळे बीबीदारुफळ उपकेंद्रातील रानमसले कफडरचा लोड जाथत असल्याने कफडर

दरप होऊ लागले. या कारणाने सदर भागातील सुमारे ५० ते ६० शेतकऱयाींचा

जमाि ददनाींक १५/०१/२०१७ रोजी बीबीदारुफळ उपकेंद्रािर जमा झाला ि पण
ु श
उपकेंद्र बींद ठे िण्याची मागणी केली. शेतकऱयाींनी उपकेंद्रास कुलप
ु लािले नाही.
परीं तु िीज पुरिठा सुरळीत करण्याची मागणी केली होती.

(२) ददनाींक १६/०१/२०१७ रोजी बीबीदारुफळ उपकेंद्रातील ततसरा कफडर त्िररत

चालू करण्यात आला ि रानमसले कफडरिरील भार कमी करण्यात आला.
सद्यश्थथतीत बीबीदारुफळ उपकेंद्रामिन
ू िीज पुरिठा सुरळीतपणे करण्यात येत
आहे .

(३) प्रचन उद््ाित नाही.

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

राज्यातील िसनतगह
ृ ात प्रिेश न शमळालेल्या विद्यार्थयाांसाठी भारतरत्न
(४८)

*

डॉ. बाबासाहे ब आांबेडिर स्त्िाधार योर्ना राबविण्याबाबत

२७११४

श्री.किरण पािसिर, श्री.धनांर्य मड
ांु ,े अॅड.ननरां र्न डािखरे ,

श्री.हे मांत टिले, श्री.नरें द्र पाटील, श्री.अननल भोसले, अॅड.र्यदे ि गायििाड,

श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामराि िडिुते, श्री.सनु नल तटिरे ,
श्री.ख्िार्ा बेग, श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाचणी, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.प्रिाश गर्शभये,
श्री.तानार्ी सािांत, श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय सामाजर्ि न्याय मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील इयत्ता ११ िी, १२ िी आणण व्यिसातयक तसेच बबगर

व्यिसातयक अ्यासक्रमाींमध्ये प्रिेश समळालेल्या, परीं तु कोणत्याही शासकीय
ककीं िा महाविद्यालयाच्या िसततगह
ृ ात प्रिेश न समळालेल्या अनुसधू चत जाती ि

निबौध्द समाजातील विद्याथ्याांना भोजन, तनिास ि इतर शैक्षणणक सवु ििाींसाठी

थे् अनद
ु ान उपलब्ि करुन दे ण्याबाबत भारतरत्न डॉ.बाबासाहे ब आींबेडकर

थिािार योजनेला ददनाींक ३ जानेिारी, २०१७ रोजी िा त्यासुमारास मान्यता
दे ण्यात आली, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, उक्त योजनेचे थिरुप काय आहे , त्याचा लाभ केव्हापासन
ू ि
ककती विद्याथ्याांना होणार आहे ,

(३) तसेच उक्त योजनेच्या अींमलबजािणीसाठी ककती तनिीची आिचयकता आहे
ि प्रत्यक्षात ककती तनिी उपलब्ि करण्यात आला आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.रार्िुमार बडोले : (१) होय. ददनाींक ०६ जानेिारी, २०१७ रोजीच्या शासन
तनणशयाद्िारे "भारतरत्न डॉ.बाबासाहे ब आींबेडकर थिािार योजना" ही योजना सरु
ु
करण्यात आलेली आहे .
(२) अनुसधू चत

जाती

ि

निबौध्द

प्रिगाशतील

ज्या विद्याथ्याांना शासकीय

िसततगह
ृ ामध्ये प्रिेश समळालेला नाही, अशा विद्याथ्याांना मॅरीकोत्तर सशक्षण घेता

यािे म्हणन
ू भोजन, तनिास ि इतर शैक्षणणक सवु ििा विद्याथ्याांना थित: उपलब्ि

करुन घेण्यासाठी आिचयक ती रक्कम सींबधीं ित विद्याथ्याांच्या आिार सींलग्न बँक
खात्यात थे् उपलब्ि करण्यासाठी शासनाने "भारतरत्न डॉ.बाबासाहे ब आींबेडकर
थिािार योजना" ही योजना सुरु केलेली आहे . सन २०१६-१७ या िर्ाशत अनुसधू चत

जाती ि निबौध्द प्रिगाशच्या १५००० विद्याथ्याांना आणण सन २०१७-१८ पासन
ू
२५००० विद्याथ्याांना या योजनेचा लाभ दे ण्याबाबत कायशिाही करण्यात येत आहे .

(४) सदर योजनेची अींमलबजािणी २०१६-२०१७ या आधथशक िर्ाांपासून करण्यात
येणार आहे . त्यासाठी सन २०१६-१७ या िर्ाशकररता रुपये ८१,४०,५९,०००/- इतक्या
तनिीची आिचयकता आहे ि सदर तनिी उपलब्ि करुन घेण्याबाबतची कायशिाही
सरु
ु आहे .

(५) प्रचन उद््ाित नाही.

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

शासनाने र्ागनति व्यापार िेंद्रािरीता वितरण
(४९)

*

िेलेल्या र्शमनीच्या झालेल्या दरु
ु पयोगाबाबत

२६७८२

श्री.धनांर्य मुांड,े श्री.अमरशसांह पांडडत, अॅड.ननरां र्न डािखरे :

सन्माननीय महसूल मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) राज्य शासनाकडून जागततक व्यापार केंद्राकरीता काही अ्ी ि शतींिर
जसमनीचे व्यापार, औद्योधगक प्रदशशने तसेच व्यापार िाढिणे याकरीता वितरण

करण्यात आले असन
ू यासींदभाशतील अ्ी ि शतीचे उल्लींघन झाल्याचे शासनाच्या
तनदशशनास आले, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, या प्रकरणी लीज कराराचे उल्लींघन, वित्तीय अतनयसमतता तसेच
मालमत्तेचा दरु
ु पयोग झालेला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय
तनषपन्न झाले, त्यानस
ु ार सींबधीं िताींिर काय कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) होय.

(२), (३) ि (४) या प्रकरणी भाडेपट्टा कराराचे उल्लींघन झाल्याचे तनदशशनास
आल्याने श्जल्हाधिकारी, मींब
ु ई शहर याींनी त्याींच्या ददनाींक २४/११/२०१६ च्या
आदे शान्िये एम. विचिेचिरय्या इींडथरीयल ररसचश आणण डेव्हलपमें् सें्र याींना
भाडेपट्टयाने ददलेली शासकीय जागा शासन जमा करुन घेण्यात येत असल्याचे

आदे सशत केले. श्जल्हाधिकारी, मींब
ु ई शहर याींच्या उक्त आदे शाविरुध्द सींबींधिताींनी
मा.उच्च न्यायालयात मींब
दाखल
ु ई येथे रर् वपद्शन (लॉश्जींग) क्र.३१४१/२०१६
केले होते. या याधचकेमध्ये मा.उच्च न्यायालयाने ददनाींक ३०/११/२०१६ च्या
आदे शान्िये,

श्जल्हाधिकारी, मुींबई शहर
याींच्या ददनाींक २४/११/२०१६ च्या
आदे शा विरुध्द एका आठिडयात अवपल दाखल करुन महाराषर महसल
ू
न्यायाधिकरणाकडे दाद मागण्याचे याधचकाकत्याांचे तनिेदन मान्य करुन
श्जल्हाधिकारी याींच्या ददनाींक २४/११/२०१६ रोजीच्या आदे शाच्या पि
ू ीची श्थथती
कायम

ठे िण्याचे

आदे सशत

केले.

तद्नींतर

याधचकाकत्याशने

सदर

प्रकरणी

मा.महाराषर महसूल न्यायाधिकरणात श्जल्हाधिकारी, मुींबई शहर याींच्या ददनाींक
२४/११/२०१६ च्या आदे शाविरुध्द अवपल दाखल केले आहे .
-----------------

शभिांडी (जर्.ठाणे) येथे र्प्त िरण्यात आलेल्या क्लोरल हायड्रेटच्या साठ्याबाबत
(५०)

*

२८०९१

श्री.र्यांत पाटील, श्री.रविांद्र फाटि :

उत्पादन शल्
ु ि मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय राज्य

(१) राज्याच्या उत्पादन शल्
ींु ई भरारी पथकाने सभिींडी (श्ज.ठाणे)
ु क विभागाच्या मब
येथे छापा ्ाकून सम
ु ारे रूपये १५ लाख ६७ हजार ५०० ककीं मतीचा क्लोरल हायरे्
या विर्ारी पािडरचा साठा जप्त केला, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, ताडीचे सेिन करणारी व्यक्ती सींपण
श णे नशेच्या आहारी जािी
ू प
म्हणन
ही विर्ारी पािडर ताडीमध्ये समसळली जाते तसेच सदर विर्ारी
ू
पािडरमळ
ु े ताडी अधिक विर्ारी ि जीिघेणी ठरते, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सींबधीं ित दोर्ीींिर
कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) ि (२) होय. हे खरे आहे .
(३) या गुन्हयात सात आरोपी असल्याचे तनषपन्न झाले असन
ू आरोपीींविरुध्द
विर् कायदा, १९१९ चे कलम २ ि ६, महाराषर विर् तनयमािली १९७२ चे तनयम

३ ि १२ चे उल्लींघन झाल्यामुळे आणण महाराषर दारुबींदी कायदा १९४९ चे कलम
८१, ८३, ८६ ि ९० अन्िये गन्
ु हा रश्ज. क्र.५११/१६ ददनाींक ३१/१२/२०१६ रोजी नोंद
केला आहे .

(४) प्रचन उद््ाित नाही.
-----------------

राज्यातील अपांग विद्यार्थयाांना शशष्ट्यित्ृ ती दे णे ि
(५१)

*

शशष्ट्यित्ृ तीच्या ननधीत िाढ िरण्याबाबत

२६८८९

श्री.दत्तात्रय

सािांत,

श्री.श्रीिाांत

दे शपाांडे :

सामाजर्ि न्याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय

(१) राज्यातील विद्याथाांच्या प्रोत्साहन ि विकासासाठी शासनामाफशत सशषयित्ृ ती
योजनेंतगशत अपींग विद्याथ्याांना अपींग सशषयित्ृ ती ददली जाते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सशषयित्ृ तीसाठी तनिी अपरू ा असल्याने सन २०१५-१६ या आधथशक
िर्ाशतील सशषयित्ृ ती विद्याथ्याांना ददली गेली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सन २०१५-१६ ची सशषयित्ृ ती दे णे ि सशषयित्ृ तीच्या तनिीत िाढ
करण्याबाबत शासनाने काय कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.रार्िुमार बडोले : (१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.

(३) अपींग विद्याथ्याांच्या सशषयित्ृ ती योजनेंतगशत सन २०१५-१६ मध्ये परु िणी

मागणीद्िारे प्राप्त झालेल्या िाढीि तनिीतन
ू सशषयित्ृ तीची रक्कम अदा करण्यात
आलेली आहे .

(४) प्रचन उद््ाित नाही.
-----------------
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पुणे जर्ल्हयात साखरे च्या उत्पादनातील सांभाव्य घट आणण िायदे
(५२)

*

बार्ारातील सट्टे बार्ाांची सकक्रयता याबाबत िायचिाही िरण्याबाबत
२६९७५

आकिच.अनांत गाडगीळ, श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय अन्न,

नागरी परु िठा ि ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) पुणे श्जल्हयात साखरे च्या उत्पादनात चालू िर्ी येणारी सींभाव्य घ् लक्षात
घेऊन िायदे बाजारात सट्टे बाजाींची सकक्रयता िाढल्याने साखरे चे भाि िाढत
असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान तनदशशनास आले, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी साखरे चे भाि तनयींत्रणात ठे िण्यासाठी शासनाने
काय कायशिाही िा उपाययोजना केली आहे ,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीश बापट : (१), (२) ि (३) माहे डडसेंबर, २०१६ पासन
ू बाजारातील
साखरे चे भाि िाढल्याचे ददसन
ू येते, हे खरे आहे . साखरे चे भाि तनयींत्रणात
ठे िण्यासाठी

केंद्र

शासनाने

त्याींच्या

ददनाींक

८/९/२०१६

च्या

आदे शान्िये

जीिनािचयक िथतू अधितनयम, १९५५ (चा १०) मिील कलम ३ ि साखर
तनयींत्रण आदे श, १९६६ च्या खींड ५ नुसार साखर उत्पादकािर सप््ें बर, २०१६ ि
ऑक््ोंबर, २०१६ या दोन मदहन्याकरीता त्याींच्या िावर्शक उत्पादनाच्या अनक्र
ु मे
३७ ्क्के ि २४ ्क्के मयाशदेपयशत साठामयाशदा लागू केली आहे .
तसेच, केंद्र

शासनाच्या ददनाींक २९ एवप्रल, २०१६ च्या

अधिसच
ू नेन्िये

तनदे सशत केल्यानुसार जीिनािचयक िथतम
ुीं ध्ये समािेश असलेल्या “साखर” या

बाबीिर जीिनािचयक िथतु अधितनयम १९५५ च्या कलम १ ि कलम ३ मिील
तरतूदीनुसार साखरे िर साठा मयाशदा लागू करण्याचे आदे श ददनाींक २६ मे, २०१६

रोजीच्या राजपत्रात अधिसूधचत केले आहे . या आदे शानुसार घाऊक व्यापाऱयाींसाठी
५००० श्क्िीं्ल ि ककरकोळ व्यापाऱयाींसाठी ५०० श्क्िीं्ल इतकी साठा मयाशदा

तनश्चचत करण्यात आली आहे . हा आदे श सप््ें बर २०१६ पयांत लागू होता. या

साठा मयाशदा आदे शाला केंद्र शासनाने ददनाींक २७ ऑक््ोबर, २०१६ च्या
अधिसूचनेद्िारे ददनाींक २८ एवप्रल, २०१७ पयांत मुदतिाढ ददली आहे .

िरील आदे शानुसार राज्य शासनाने साखर उत्पादक तसेच ककरकोळ ि

घाऊक व्यापारी याींचेकडील साखर साठा मयाशददत ठे िण्याबाबत दक्षता घेण्याच्या
सींबींधित यींत्रणाींना सच
ू ना ददल्या आहे त.
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साखर उत्पादक सींघाने मा.मुींबई उच्च न्यायालयात उत्पादकाींिरील साठा

मयाशदेच्या आदे शािर याधचकेद्िारे आव्हान ददले असन
ू , सद्यश्थथतीत प्रकरण
न्यायप्रविष् आहे .

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

विदभाचतील राष्ट्रीयिृत बँिा ५० पैश्याांपेक्षा िमी असलेल्या
(५३)

*

िर्ाचची िसुली िरीत असल्याबाबत

२६८६५

श्री.प्रिाश गर्शभये, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, प्रा.अननल सोले :

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

(१) राज्यात चालू आधथशक िर्ाशतील खरीप हीं गामाची पैसेिारी ५० पैचयाींपेक्षा कमी

असलेल्या गािाींमिील शेतीशी तनगडीत कजाशच्या िसल
ु ीला शासनाने थथधगती
ददली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, विदभाशतील शेतकऱयाींकडे असलेल्या जुन्या नो्ा शेतकऱयाींनी बँकेत

जमा केल्याने त्याींच्या जमा रक्कमेतन
ू पीक कजश, तात्काळ कजश ि शेतीसाठी
सींलश्ग्नत कामाकररता घेतलेल्या कजाशचे हप्ते इत्यादी कजश िसुलीस शासनाने

थथधगती ददली असताींनाही राषरीयकृत बँका ददनाींक १५ डडसेंबर, २०१६ रोजीपासन
ू
परथपर कजश िसूल करीत आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, यासींदभाशत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय
आढळून आले ि तद्नुसार शासनाने कोणती कायशिाही केली िा करण्याींत येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुभाष दे शमुख : (१) नाही.
(२) नाही.

अशा आशयाच्या कोणत्याही तक्रारी अमरािती ि नागपूर विभागातील

क्षेबत्रय कायाशलयास प्राप्त झालेल्या नाहीत.
(३) ि (४) प्रचन उद््ाित नाही.

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

51
पुणे जर्ल््यातील फुलिडे (ता.आांबेगाि), िडेश्िर (ता.मािळ) ि िोळे िाडी
(५४)

*

(ता.र्न्
ु नर) येथील आश्रमशाळे त गैरप्रिार सरु
ु असल्याबाबत

२७४९४

अॅड.र्यदे ि गायििाड, श्री.धनांर्य मड
ांु ,े अॅड.ननरां र्न डािखरे ,

श्री.किरण पािसिर, श्री.नरें द्र पाटील, श्री.अननल भोसले : सन्माननीय आहदिासी
वििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) पुणे श्जल््यातील फुलिडे (ता.आींबेगाि), िडेचिर (ता.मािळ) ि कोळे िाडी
(ता.जन्
ु नर) येथील आश्रमशाळे त गैरप्रकार झाल्याचे माहे जानेिारी, २०१७ मध्ये
िा त्यादरम्यान तनदशशनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, श्जल्हा प्रशासनाने सदर आश्रमशाळाींच्या गैरप्रकाराबाबतचा प्रथताि

ददनाींक १० जानेिारी २०१७ रोजी िा त्यासुमारास आददिासी विभागाकडे पाठविला
आहे , हे खरे आहे काय,
(३)

असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय

आढळून आले ि तद्नस
ु ार सदर आश्रमशाळा प्रशासनािर कोणती कारिाई केली
िा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विष्ट्णु सिरा : (१) श्जल्हाधिकारी, पुणे याींनी श्जल््यातील महसूल, महाराषर
विकास

सेिा,

पोलीस

आणण

आददिासी

विकास

विभागातील

मदहला

अधिकाऱयाींमाफशत पुणे श्जल््यातील शासकीय ि अनद
ु ातनत आश्रमशाळाींच्या
केलेल्या तपासणीच्या अहिालात

शासकीय आश्रमशाळा िडेचिर, ता.मािळ,

अनद
ु ातनत आश्रमशाळा ता.जुन्नर ि फुलिडे, ता.आींबेगाि या आश्रमशाळाींमध्ये
भौततक सोयी-सुवििाींबाबत त्र्
ु ी तनदशशनास आल्या आहे त.

तसेच िडेचिर येथील

आश्रमशाळे त प्राथसमक सशक्षक्षकेने एका विद्याथीनीसोबत गैरितशन केल्याबद्दल
तक्रार होती.
(२)

होय.

श्जल्हाधिकारी,

पुणे

याींचेकडून

प्राप्त

शासकीय

ि

अनद
ु ातनत

आश्रमशाळा तपासणी अहिाल आयुक्त, आददिासी विकास, नासशक याींना सादर
करण्यात आला आहे .

(३) शासकीय आश्रमशाळा िडेचिर, ता.मािळ या शाळे ची सखोल तपासणी
करण्याच्या सच
ू ना प्रकल्प अधिकारी, जव्हार याींना ददनाींक २३/०१/२०१७ रोजीच्या
आदे शान्िये दे ण्यात आल्या होत्या. यासींदभाशत प्रकल्प अधिकारी, जव्हार याींनी
ददनाींक ०१ माचश, २०१७ रोजी सादर केलेल्या चौकशी अहिालानुसार विद्याथीनीने
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केलेल्या गैरितशनाच्या तक्रारीत तथ्य नसल्याचे आढळून आले आहे . अनद
ु ान
तनिाशरण पथकाने फुलिडे अनुदातनत आश्रमशाळे स भे् ददली असता विद्याथ्याांनी
भोजन, तनिासव्यिथथा ि लेखनसामुग्री याबाबत केलेल्या तक्रारीच्या अनर्
ु ींगाने ि
ससमतीच्या अहिालातील सशफारशीनुसार सदर आश्रमशाळे चे अनुदान रोखन
ू
ठे िण्यात आले आहे .
(४) प्रचन उद््ाित नाही.

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

आहदिासी वििास विभागाांतगचत चालविण्यात येणाऱ्या शासिीय आणण अनद
ु ाननत
आश्रमशाळाांमध्ये विद्यार्थयाांना मुलभत
ू सोईसवु िधा उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबत

(५५)

*

२८३०४

श्री.हररशसांग राठोड, श्री.िवपल पाटील, श्री.पररणय फुिे :

सन्माननीय आहदिासी वििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) आददिासी विकास विभागाींतगशत चालविण्यात येणाऱया शासकीय ५४७
आश्रमशाळाींमध्ये १.८७ आणण अनद
ु ातनत ५५६ आश्रमशाळाींमध्ये २.१० लाख
विद्याथी सशकत असून तेथे सींरक्षक सभींत, तनिास, पाण्याचा अभाि, तनकृषठ
भोजन, झोपण्यासाठी गाद्या नसणे, रे नको् ि थिे्र तनयसमत न समळणे,
थिच्छतागह
ृ े ि शौचालय उपलब्ि नसल्याने पालघर श्जल््यातील आश्रमशाळे तील
विद्याथ्याांना ऐन थींडीत सकाळी ओढ्यािरील थींड पाण्याने आींघोळ करीत
असल्याचे तसेच आिचयक त्या मल
ु भत
ू सोयीसवु ििा परु विल्या जात नसल्याचे
माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान तनदशशनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने शाळाींची तपासणी करून दोर्ीींिर
कारिाई करणे ि विद्याथ्याांना मुलभत
ू सोयी सवु ििा उपलब्ि करून दे ण्याबाबत
काय कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विष्ट्णु सिरा : (१) ि (२) राज्यात एकूण ५५२ शासकीय आश्रमशाळा असन
ू

त्यापैकी ५२९ आश्रमशाळा सुरू आहे त. सदर आश्रमशाळे त १,८७,३९२ विद्याथी
सशक्षण घेत आहे त. सद्यश्थथतीत १८८ शासकीय आश्रमशाळाींच्या इमारतीचे

बाींिकाम सुरू असून अक्कलकुिा ि िडगाि या दग
श भागातील ९ शासकीय
ु म
आश्रमशाळाींच्या दठकाणी फायबरशेडचे बाींिकाम करण्यास शासनाने मींजरू ी ददली
आहे . ५५२ शासकीय आश्रमशाळाींपैकी ३६८ दठकाणी कायमथिरूपी ि १४९

दठकाणी तात्पुरत्या थिरूपाची वपण्याच्या पाण्याची व्यिथथा करण्यात आलेली

आहे . तसेच मुलाींकररता ३९२७ ि मुलीींकररता ३८२३ असे एकूण ७७५० शौचालय
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उपलब्ि असून ३२४ आश्रमशाळाींना सींरक्षक सभींत आहे . तसेच ८२ आश्रमशाळाींच्या
सींरक्षण सभतीींच्या बाींिकामास प्रशासकीय मान्यता दे ण्यात आली असून त्याची

तनविदा प्रकक्रया सुरू करण्यात आली आहे . तसेच शासकीय आश्रमशाळा ि
िसतीगह
ृ े

याींचे

बाींिकाम

आणण

दे खभाल-दरू
ु थतीसाठी

आददिासी

विकास

विभागाींतगशत थितींत्र बाींिकाम व्यिथथापन कक्षाची थथापना करण्यात आलेली

आहे . ज्या आश्रमशाळाींना दरू
ु थतीकरणे आिचयक आहे . अशा आश्रमशाळाींची
दरू
ू शाळे ची दरू
ु थतीची अींदाजपत्रकाींना प्रशासकीय मान्यता घेिन
ु थती करण्याची

दक्षता घेण्यात येत आहे . तसेच तातडीच्या दरू
ु थतीसाठी रू.१.०० लक्ष पयांतची
मख्
ु याध्यापकाींना अधिकार दे ण्यात आले आहे त.

प्रत्येक आश्रमशाळे त भोजन ससमती थथापन करण्यात आलेली असन
ू

विद्याथ्याांकररता बनविण्यात आलेल्या भोजनाची ससमतीकडून चि घेण्यात येिून
त्याबाबतची नोंद रश्जथ्रमध्ये तनयसमत घेण्यात येते. तसेच ्ा्ा रथ् याींच्या

सहकायाशने मढ
ींु े गाि, ता. इगतपूरी, श्ज. नासशक ि काींबळगाि ता. श्ज. पालघर

येथे मध्यिती थिींयपाकगह
ृ योजना राबविण्यात येत असून त्या माफशत ४०

आश्रमशाळाींतील १७,००० विद्याथ्याांना सकस आहार पुरविण्यात येत आहे . दर
करारािर क्िायर मॅरेस खरे दीस मान्यता दे ण्यात आली असन
त्याबाबतची
ू
कायशिाही सुरू आहे . तसेच तनिासी विद्याथ्याांना रे नको् पुरिठा करण्यात
आलेला आहे . तर थिे्र खरे दीसाठी ज्या विद्याथी/पालक याींचे बँक खाते

उघडण्यात आलेले होते. अशा १,५३,७६२ विद्याथ्याांच्या खात्यािर रक्कम जमा
करण्यात

आली

असून

विद्याथ्याांनी

थिे्र

खरे दी

विद्याथ्याांचे बँक खाते उघडण्याची कायशिाही सरू
ु आहे .
पालघर

श्जल््यातील

जव्हार

ि

डहाणू

केलेले

आददिासी

आहे त.

उिशररत

विकास

प्रकल्प

कायाशश्न्ित असून सदर प्रकल्पाींतगशत ६३ शासकीय आश्रमशाळा ि ३८ अनुदातनत
आश्रमशाळा कायशरत आहे त. ३९ शासकीय आश्रमशाळाींच्या दठकाणी इमारत

बाींिकामाींना प्रशासकीय मींजरू ी दे ण्यात आलेली असून ७ शाळाींची बाींिकामे पुणश
होऊन हथताींतरीत झालेली आहे त. ११ आश्रमशाळाींचे काम पण
ू त्श िाींच्या मागाशिर
असून ९ आश्रमशाळाींचे बाींिकाम प्रगतीपथािर आहे

ि १२ आश्रमशाळाींचे

बाींिकाम ताींबत्रक अडचणीमळ
ु े सुरू झालेले नाही. ६३ शासकीय आश्रमशाळाींच्या

विद्याथ्याांसाठी ९९ ि विद्याथीनीसाठी १११ थनानगह
ृ े तर विद्याथ्याांसाठी १०५ ि
विद्याथीनीसाठी ९९ थिच्छालय उपलब्ि आहे त.
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पालघर श्जल््यातील दाभोसा, शासकीय आश्रमशाळे तील सोलर िॉ्र दह्र

बींद असल्याने विद्याथ्याांना आींघोळीसाठी गॅस िर पाणी गरम करून दे ण्यात येते.
राज्यात

एकूण

५५६

अनद
ु ातनत

आश्रमशाळा

थियींसेिा

सींथथेमाफशत

चालविल्या जात असन
ू सदर आश्रमशाळाींमध्ये एकूण २,५६,०२६ विद्याथी सशक्षण

घेत आहे त. सदर सींथथाना प्रतत विद्याथी/प्रतत माह रू.९००/- परररक्षण अनद
ु ान
शासनामाफशत अदा करण्यात येते. त्यानुर्ींगाने सींथथामाफशत विद्याथ्याांना सोयी
सुवििा उपलब्ि करू ददल्या जातात. सदर आश्रमशाळाींची तपासणी करताींना
काही त्र्
ु ी आढळून आल्या आहे त.
्ा्ा

सामाश्जक

विज्ान

सींथथेच्या

माध्यमातन
ू

शासकीय/अनद
ु ातनत

आश्रमशाळाींतील सोयी सवु ििाींची पाहणी करण्यात आली होती. त्यानुसार शाळाींचे
अ, ब, क, ड, िगीकरण करण्यात आले होते. तेथील क ि ड िगाशतील अनद
ु ातनत

आश्रमशाळाींना दजाश सुिारणा करण्याबाबत कारणे दाखिा नो्ीस दे ण्यात आल्या

आहे त तसेच शासकीय आश्रमशाळामिील क ि ड िगाशतील शाळामिील त्र्
ु ीची
पुतत
श ा करण्याबाबत प्रकल्प अधिकारी याींना सक्त सच
ू ना दे िून सुवििाींमध्ये
सुिारणा करण्यासाठी पाठपूरािा करण्यात येत आहे .
(३) प्रचन उद््ाित नाही.

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

एम.आय.डी.सी. बट
ु ीबोरी (जर्.नागपरू ) पररसरातील अधधगहृ ीत िेलेल्या र्शमनीिर
उद्योग सरु
ु न िरणाऱ्या िारखान्याांिर िारिाई िरण्याबाबत
(५६)

*

२६७९८

प्रा.अननल सोले : सन्माननीय उद्योग मांत्री पुढील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :-

(१) एम.आय.डी.सी. ब्
ु ीबोरी (श्ज.नागपरू ) पररसरात शासनाने सन १९९० मध्ये
शेतकऱयाींची २४२८.१४ हे क््र जमीन अधिगह
ीं उद्योजकाींना
ू ड
ृ ीत करून सदर भख

दे ण्याींत येिन
ीं ािर उद्योग उभारण्याींत आले नसल्याचे ददनाींक ११
ू ही अनेक भूखड
डडसेंबर, २०१६ रोजी िा त्यासम
ु ारास तनदशशनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदर उद्योजक भूींखडाची तात्पुरती बी.सी.सी. करून प्लॉ्ची
जादा दराने विक्री करीत आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर भख
ीं विक्री करणा-या उद्योजकाींिर शासनाने काय कारिाई
ू ड
केली िा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.सुभाष दे साई : (१) अींशत: खरे आहे .
सींपाददत

क्षेत्रामध्ये

महामींडळाने

विविि आकारमानाचे

१४४४ भूखड
ीं ाचे

आरे खन करुन १२८९ भूखड
ीं उद्योजकाींना िा्प केले आहे त. त्यापैकी ६१६ भूखड
ीं ािर
उत्पादन सरु
ीं उत्पादन सरु
ु आहे . १९७ भख
ू ड
ु होऊन बींद पडलेले आहे त. विकास

कालाििीमध्ये २३४ भूखड
ीं ािर बाींिकाम सरु
ीं ािरील
ु आहे . िा्प केलेल्या भूखड
विकास कालाििी समाप्त झालेल्या भूखड
ीं ािर भूखड
ीं ाचा विकास केलेला नाही

अथिा विकास करण्याकरीता पररणामकारक कायशिाही केलेली नाही असे भूखड
ीं
परत घेण्याबाबत महामींडळाकडून कारिाई सुरु असून आजसमतीस ३ भूखड
ीं
उद्योजकाकडून परत घेण्यात आले आहे त.
(२) हे खरे नाही.

ज्या भूखड
ीं िारक उद्योजक महामींडळाच्या िोरणानुसार भूखड
ीं हथताींतरण

करण्याची परिानगी

मागतात.

त्यानुसार

भूखड
ीं

हथताींतरण

करण्याबाबत

महामींडळाच्या तनकर्ामध्ये भूखड
ीं येत असल्यास बाींिकामािर आिाररत १०%

ककीं िा ३०% हथताींतरण शुल्क भरणा करुन भूखड
ीं ाींचे हथताींतरण करण्याचे िोरण
आहे . त्याप्रमाणे कायशिाही करण्यात येत आहे .
(३) प्रचन उद््ाित नाही.

(४) प्रचन उद््ाित नाही.
-----------------

शसरसाि (ता.परां डा, जर्.उस्त्मानाबाद) येथील श्री अॅग्रो िापपोररेशन या िांपनीने
(५७)

*

विक्री िेलेली किटिनाशिे भेसळयक्
ु त असल्याबाबत

२९१६५

श्री.सुजर्तशसांह ठािूर : सन्माननीय िृषी मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :-

(१) ससरसाि (ता.परीं डा, श्ज.उथमानाबाद) येथील श्री.हनम
ु ींत रामहरी चोबे याींनी
माहे जल
ु ,ै २०१६ मध्ये श्री अॅग्रो कापोरे शन या कींपनीकडून दीड लाख रुपयाींची
खरे दी केलेली १२० सल्र श्री मोनो (मोनोको्ोफॉम ३६ ्क्के) कक्कनाशके
भेसळयक्
ु त असल्याचे तनदशशनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी श्री. चोबे याींना बोगस कक्कनाशक दे ऊन

फसिणक
केल्याप्रकरणी श्री अॅगो कापोरे शन या कींपनीकडून नक
ू
ु सान भरपाई
समळण्याबाबत मा.सहकार मींत्री ि थथातनक पोलीस थ्े शन ठाण्यामध्ये तक्रारी
करुनही कायशिाही झालेली नाही, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय

आढळून आले ि त्यानुसार दोर्ी कींपनीविरुध्द कोणती कायशिाही केली िा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. पाांडुरां ग फुांडिर : (१) नाही.
(२) नाही.
(३)

यासींदभाशत प्राप्त तक्रारीच्या अनर्
ु ींगाने यशराज ॲग्रो प्रोडक्् ॲण्ड ररसचश

सें्र िराडे ता. कराड याींनी उत्पादीत केलेल्या ि श्री ॲग्रो कापोरे शन पण
ु े
याींचेकडून माके्ीींग झालेल्या मोनोक्रो्ोफॅास ३६ ्क्के या कक्कनाशकाचे दोन
नमुने

ज्योततशसलींग कृर्ी सेिा केंद्र

ससरसाि ता.परीं डा या

कृर्ी तनविषठा

केंद्रातन
ू घेऊन ते तपासणीसाठी कक्कनाशक चाचणी प्रयोगशाळे कडे पाठविण्यात

आलेले होते. सदर नमन
ु े प्रमाणणत असल्याचे अहिाल प्रयोगशाळे कडून प्राप्त
झालेले आहे त. त्यामळ
ु े कींपनीिर कारिाई करण्याचा प्रचन उद््ाित नाही.
(४) प्रचन उद््ाित नाही.

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

राज्यातील मागासिगीय मुलीांच्या िसनतगह
ृ ाांिर

(५८)

*

िायमस्त्िरुपी गहृ पालाांची ननयुक्ती िरण्याबाबत
२७४१४

श्री.र्यिांतराि र्ाधि, श्री.िवपल पाटील, श्री.सनतश चव्हाण,

श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाचणी, श्री.धनांर्य मुांड,े प्रा.अननल सोले :

ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २४६२४ ला हदनाांि ५ डडसेंबर, २०१६ रोर्ी हदलेल्या

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

(१) डॉ.बाबासाहे ब आींबेडकर याींच्या १२५ व्या जयींती तनसमत्ताने राज्यातील

मागासिगीय मल
ु ीींच्या सशक्षणाकररता सरु
ु करण्यात आलेल्या ५० िसततगह
ृ ाींिर

गह
ु ती न केल्यामळ
ु े मुलीींच्या सुरक्षेचा प्रचन तनमाशण झालेला आहे ,
ृ पालाींची तनयक्
हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास, राज्यातील तनयसमत १६७ िसततगह
ृ ाींमिील गह
ृ पालाींची पदे ररक्त

असल्यामळ
ु े मुलीींच्या सुरक्षेचा प्रचन तनमाशण झालेला आहे , हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी मुलीींच्या िसततगह
ृ ािर २४ तास मदहला
गह
ू करणेबाबत शासनाने कोणती कायशिाही केली िा करण्यात
ृ पालाींची नेमणक
येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.रार्िुमार बडोले : (१) हे अींशत: खरे आहे .

(२) ि (३) हे अींशत: खरे आहे . सदर िसततगह
ृ ाींसाठी आिचयक गह
ृ पाल ि इतर
तनयसमत

पदाींना

अींततम

मान्यता

अद्याप

समळाली

नसल्याने सदरहू
तात्परु त्या थिरुपात कींत्रा्ी पध्दतीने भरण्यास मान्यता दे ण्यात आली आहे .

पदे

मागासिगीय विद्याथ्याांसाठी सरु
ु असलेल्या जुन्या शासकीय िसततगह
ृ ाींपैकी

काही िसततगह
ृ ाींतील गह
ृ पालाींची पदे ररक्त आहे त. तथावप सदर िसततगह
ृ ाींचा
कायशभार नश्जकच्या िसततगहृ ातील गह
ृ पालाींकडे सोपविण्यात आला आहे .
(४) प्रचन उद््ाित नाही.

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

*

राज्यातील महाराष्ट्र औद्योधगि वििास महामांडळामधील बांद
उद्योगाांच्या र्शमनीांची तपशशलिार माहहती शमळण्याबाबत

(५९)
२६७६८
श्री.सांर्य दत्त, श्री.अमररशभाई पटे ल : सन्माननीय उद्योग
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) उद्योग विभागाद्िारे राज्यातील एम.आय.डी.सी. मध्ये बींद असलेले उद्योग

तसेच ज्या कामासाठी एम.आय.डी.सी. मिील जमीन ददली तो उद्देश पुणश झाला
नसल्यास सदर जमीन उद्योग विभाग ताब्यात घेणार असल्याची घोर्णा
करण्यात आली होती, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, राज्यातील बींद असलेल्या

एमआयडीसीींमिील

उद्योगाींच्या

शासनाने ताब्यात घेतलेल्या जसमनीींचा सींपूणश तपशील काय आहे ,
(३) असल्यास, राज्यातील एमआयडीसी सींदभाशत उद्योग िोरण आखन
ू नविन
उद्योग सरु
ु करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.सुभाष दे साई : (१) ि (२) महाराषर औद्योधगक विकास महामींडळाने
एमआयडीसी डडथपोजल ऑफ लँ ड रे ग्युलेशन- १९७५ मिील तरतद
ु ीनुसार
औद्योधगक क्षेत्रात िा्प केलेल्या ज्या भूखड
ीं भूखड
ीं िारकाने करारनाम्याच्या
तरतुदीनुसार विदहत कालाििीत / िाढीि कालाििीत विकससत केले नाहीत असे
मोकळे भूखड
ीं परत घेण्याची कायशिाही महामींडळाकडून करण्यात येत आहे .

महामींडळाने या अनर्
ीं , क्षेत्र ७६४.७९९
ु ींगाने एवप्रल-२०१६ पयशन्त एकूण १४७४ भूखड
हे .आर जमीन महामींडळाने ताब्यात घेतली आहे .
(३) महामींडळाने ताब्यात घेतलेल्या भख
ीं ाींचे विहीत प्रकक्रयाचा अिलींब करुन
ू ड
उद्योजकाींना िा्प करण्यात येत आहे .
(४) प्रचन उद््ाित नाही.

----------------िडद (जर्.िधाच) येथील शेतिऱ्याच्या विहहरीिरील पांपाला
िीर् र्ोडणी शमळत नसल्याबाबत
*

(६०)
२८०२९
प्रा.र्ोगेन्द्र ििाडे : सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खल
ु ासा करतील काय :(१) िडद (श्ज.ििाश) येथील शेतकरी श्री. माणणक राजाराम गेडाम याींनी कोणतेही

कजश न घेता थि-कष्ाने खोदलेल्या विदहरीिरील पींपाला िीज जोडणी समळािी
याकररता दे िळी येथील महावितरण कायाशलयात ददनाींक २४ फेब्रि
ु ारी, २०१४
रोजी िा त्यासुमारास रक्कमेचा भरणा करुनही िीज जोडणी दे ण्यात आली
नसल्याचे माहे जानेिारी, २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान तनदशशनास आले, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, श्री. गेडाम याींना िीज जोडणी न समळण्याची ि िीज जोडणी
समळण्यास इतका विलींब लागण्याची कारणे आहे त,

(३) असल्यास, दोन िर्े उल्ूनही िीज जोडणी न दे णाऱया महावितरणच्या
अधिकारी ि कमशचाऱयाींविरुध्द शासनाने कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत
आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ि श्री.गेडाम याींना किीपयांत िीज
जोडणी दे ण्यात येणार आहे ?
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श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे खरे आहे .

(२) तहससलदार, ििाश याींनी ददनाींक २३/०४/२०१५ रोजी श्री. गेडाम याींना
िदहिा्ीच्या रथत्यात बाींिलेली विहीर ताबडतोब बज
ु िून िदहिा्ीचा रथता मोकळा
करण्याबाबत आदे श ददले आहे त.

सदर विहीरीिर श्री. गेडाम याींनी कृर्ीपींपाला

विद्युत पुरिठयाची मागणी केली होती.
विद्युत पुरिठा दे ण्यात आला नाही.

तथावप, त्याींच्या अनधिकृत विहीरीिर

तहससलदार, ििाश याींनी सदर विहीर बज
ु विण्याचा आदे श ददल्यामळ
ु े

श्री. गेडाम याींचा कृर्ीपींप विद्यत
ु पुरिठयाचा ए-१ अजश सहाय्यक असभयींता,
दे िळी ग्रामीण याींनी रद्द केलेला आहे .

(३) सदर प्रकरणात श्री. माणणक गेडाम याींनी अनधिकृत विहीरीिर विद्यत
ु
पुरिठयाची मागणी केलेली असल्यामळ
ु े सदर विहीरीिर िीज पुरिठा दे ण्यात
आलेला नाही. त्यामळ
ु े महावितरणचे अधिकारी ि कमशचारी दोर्ी आढळत नाही.

(४) सदर विहीर अनधिकृत असल्याचे आदे श तहससलदार, ििाश याींनी ददल्यामळ
ु े

श्री.गेडाम याींचा कृर्ीपींप िीजपुरिठ्याचा ए-१ अजश सहाय्यक असभयींता, दे िळी
ग्रामीण याींनी रद्द केलेला आहे .

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

राज्यात र्ात प्रमाणपत्र ि र्ात पडताळणी प्रमाणपत्र
(६१)

*

दे ण्याची िायचपध्दती सुलभ िरण्याबाबत

२७३२९

श्री.शरद रणवपसे, श्री.आनांदराि पाटील, आकिच.अनांत गाडगीळ,

श्री.अशोि ऊफच भाई र्गताप :

ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १९३०८ ला हदनाांि २२

र्ुल,ै २०१६ रोर्ी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत : सन्माननीय सामाजर्ि न्याय
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

राज्यात

शैक्षणणक

प्रिेशासाठी

ि

शासकीय-तनमशासकीय

नोक-याींसाठी

आिचयक असणारे जात प्रमाणपत्र ि जात पडताळणी प्रमाणपत्र समळण्यास
अनेक अडचणी येत असल्याने तसेच शासकीय कमशचाऱयाींच्या पदोन्नती रोखल्या

जात असल्याने सुमारे ८० हजार प्रलींबबत प्रकरणाींचा तनणशय होण्यासींदभाशतील

तनिेदन सींथथापक, जागत
ृ नागरीक मींच, नागपूर याींनी ददनाींक १९ ते २५
डडसेंबर,

२०१६

या

कालाििीत

प्रससध्द

केले

असन
ू

त्याची

प्रत

ददनाींक

२ जानेिारी, २०१७ रोजी िा त्यासुमारास शासनास ददली आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, मा.सिोच्च न्यायालयाने मािुरी पा्ील विरुध्द अन्य या
ख्ल्यात ददलेल्या तनकालानुसार सदर प्रमाणपत्रे दे ण्याची कायशिाही करण्यात
येते, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सध्याच्या पध्दतीत बदल करुन सि
ु ारीत कायशपध्दतीनस
ु ार
प्रमाणपत्रे दे ण्याचा प्रथताि माहे सप््ें बर, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान शासनास
सादर केला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणता तनणशय घेतला

आहे , त्याचे थिरुप काय आहे ि त्यानुसार कोणती कायशिाही केली िा करण्यात
येत आहे ,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. रार्िुमार बडोले : (१) सदर तनिेदन प्राप्त झाल्याचे आढळून येत नाही.

(२) सन २००१ चा महाराषर अधितनयम क्रमाींक २३ नुसार जात पडताळणी तनयम
२०१२ विदहत करण्यात आले आहे त.

त्याच्या पडताळणीचे कामकाज चालते.

या तनयमाींनुसार जात प्रमाणपत्र दे णे ि

(३) ि (४) या विभागाच्या ददनाींक १/४/२०१६ च्या शासन तनणशयान्िये जात

प्रमाणपत्र ि जात पडताळणी प्रमाणपत्र दे ण्याची कायशपध्दती सुलभ करण्यासाठी

मा.सामाश्जक न्याय मींत्री याींचे अध्यक्षतेखाली ससमती गदठत करण्यात आली
आहे . तसेच सदर विर्याबाबत ददनाींक १९/९/२०१६ रोजी कायशशाळा घेण्यात आली

होती. या कायशशाळे त झालेल्या चचेनुसार ि उपरोक्त ससमतीने सुचविलेल्या
उपाययोजनाींच्या अनर्
ु ींगाने सल
ु भीकरणाचा प्रथताि तपासण्याची कायशिाही चालू आहे .
(५) प्रचन उद््ाित नाही.

(६२)

*

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

साखरे (ता.वििमगड, जर्.पालघर) येथील आश्रमशाळे तील
विद्याथीनीचा ननष्ट्िाळर्ीपणामळ
ु े मत्ृ यू झाल्याबाबत
२८९२४

श्री.आनांद ठािूर, श्री.हे मांत टिले : सन्माननीय आहदिासी

वििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) साखरे (ता.विक्रमगड, श्ज.पालघर) येथील शासककय आश्रमशाळे त इयत्ता ६
िी मध्ये सशक्षण घेणारी कु.कौशल्या भरस् या विद्याथीनीचा उपचाराविना मत्ृ यू
झाल्याचे तसेच कमल चौिरी या विद्याथीनीला उपचारासाठी नासशक येथील
रुग्णालयात दाखल करण्यात आल्याचे माहे जानेिारी, २०१७ मध्ये िा
त्यादरम्यान तनदशशनास आले, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने आश्रमशाळे तील अधिक्षक ि सींबधीं ित

सशक्षक याींनी तनषकाळजीपणा केल्याप्रकरणी चौकशी करुन त्याींच्यािर कोणती
कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.

विष्ट्णु

सिरा

:

(१)

शासकीय

आश्रमशाळा

साखरे

ता.विक्रमगड,

श्ज.पालघर येथील कु.कौशल्या कुशा भरस्, इ. ६ िी या विद्याथीनीचा

ददनाींक ०७/१०/२०१६ रोजी सकाळी ६.३० चे दरम्यान विक्रमगड ग्रामीण रूग्णालय
येथे उपचारादरम्यान मत्ृ यू झाला आहे .

ददनाींक ०७/१०/२०१६ रोजी कु. कौशल्या कुशा भरस् या विदयाथीनीच्या

मत्ृ यच
ू ी बातमी इतर विदयाथीनीींना समजल्यािर मानससक िक्का बसल्याने

कु.कमल सरु े श चौिरी, इ. ९ िी या विदयाथीनीला अचानक त्रास जाणिायला

लागला म्हणन
ू ततला पतींगशहा कु्ीर रूग्णालय, जव्हार, श्ज.पालघर येथील
िैदयकीय

अधिकाऱयाींच्या

सच
ु नेनस
ु ार

श्जल्हा

रूग्णालय,

नासशक

ददनाींक ०७/१०/२०१६ ते ११/१०/२०१६ पयांत उपचार करण्यात आले आहे त.
(२)

येथे

ि (३) सदर घ्नेची ददनाींक २१/१०/२०१६ रोजी सविथतर चौकशी करुन

या प्रकरणी श्री. प्रशाींत एम. कोल्हे , अधिक्षक, शासकीय माध्यसमक आश्रमशाळा,
साखरे , ता.विक्रमगड, श्ज.पालघर याींनी हलगजीपणा केल्याचे तनदशशनास आल्याने

अपर आयक्
ु त, आददिासी विकास, ठाणे याींच्या ददनाींक १६/११/२०१६ रोजीच्या
आदे शान्िये त्याींना तनलींबबत करण्यात आले असन
ू त्याींची विभागीय चौकशी सरु
ु
करण्यात आलेली आहे .

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

नागपूर येथील आहदिासी शासिीय िसनतगह
ृ ातील
(६३)

*

विद्यार्थयाांना माशसि ननिाचह भत्ता दे ण्याबाबत

२८९६८

श्री.धगरीशचांद्र व्यास, प्रा.अननल सोले : सन्माननीय आहदिासी

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

नागपूर

येथील

आददिासी

शासककय

िसततगह
ृ ातील

विद्याथी

मागील

६ मदहन्यापासन
ू माससक भत्यापासन
ू िींधचत असल्याचे ददनाींक १८ जानेिारी,
२०१७ रोजी िा त्यासम
ु ारास तनदशशनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायशिाही केली
िा करण्यात येत आहे ,
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(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विष्ट्णु सिरा : (१) अींशत: खरे आहे .

िसततगह
ृ ाींतील विद्याथ्याांना दे ण्यात येत असलेल्या तनिाशह भत्ता या

बाबीकरीता पुरेशी तरतूद नसल्याने नागपूर शहरामिील आददिासी मुलाींच्या १०००

ि मल
ु ीींच्या ५०० क्षमतेच्या या दोनच िसततगह
ृ ातील विद्याथ्याांना माहे सप््ें बर,
२०१६ पासून ४ मदहन्याचा तनिाशह भत्ता अदा करणे बाकी होते.
(२) शासन थतरािरून सदर बाबीस

पुनविशतनयोजनाद्िारे ददनाींक १८/०१/२०१७

रोजी आिचयक तरतूद उपलब्ि करण्यात आली असन
सदर िसतीगह
ू
ृ ाींतील
विद्याथ्याांचा माहे डडसेंबर, २०१६ पयांतचा माससक तनिाशह भत्ता त्याींच्या बँक

खात्यािर जमा करण्यात आला असन
ू माहे जानेिारी, २०१७ करीता दे यके मींजरू
करण्याची कायशिाही सुरू आहे .
(३) प्रचन उद््ाित नाही.

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

होनाड (ता.खालापूर, जर्.रायगड) येथील ज्योती स्त्टील
(६४)

*

िारखान्यास स्त्थाननिाांनी िेलेला विरोध

२८०९४

श्री.र्यांत पाटील : सन्माननीय पयाचिरण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :(१)

होनाड (ता.खालापूर, श्ज.रायगड) येथील ग्रामपींचायत हद्दीत ज्योती थ्ील

कारखाना तनयमबा्यररत्या सुरू असल्याचे तनदशशनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदर कारखान्याच्या ध्िनी प्रदर्
ू णाचा पातळगींगा विद्यालय
होनाड या शाळे तील विद्याथी तसेच पररसरातील नागरीकाींच्या आरोग्यािर
पररणाम होत असल्याने तेथील थथातनकाींचा सदर कारखान्यास विरोि होत आहे ,
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, यासींदभाशत श्जल्हाधिकारी, रायगड
जनसन
ु ािणी घेतली होती, हे ही खरे आहे काय,

याींनी

असलबाग

येथे

(४) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत
आहे ,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.रामदास िदम : (१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे आहे .
(३) हे खरे आहे .

(४) महाराषर प्रदर्
ू ण तनयींत्रण मींडळाकडून ददनाींक ०२/०३/२०१६ रोजी सदर
उदयोगास कारणे दाखिा नो्ीस बजािण्यात आली आहे . त्यानस
ु ार सदर
कारखान्यातील जाथत ध्िनी तनमाशण करणारे विभाग जसे रोलीींग समल ददिसा
चालिले जात नाही जेणेकरुन शाळे त ध्िनी प्रदर्
ु णाचा त्रास कमी होईल.
(५) प्रचन उद््ाित नाही.

(६५)

*

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

राज्यातील बबगरशेती नागरी पतसांस्त्थाांनी िर्चिाटप िरताांना
उपविधीमधील तरतुदीांचे पालन िेले नसल्याबाबत
२८२१९

आकिच.अनांत गाडगीळ :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

राज्यातील

१५

हजार

१८२

बबगरशेती

सन्माननीय सहिार मांत्री पढ
ु ील
नागरी

पतसींथथाींकडे

सामान्य

नागररकाींनी मोठया प्रमाणािर ठे िी ठे िल्या असन
ू सदर पतसींथथाींनी कजशिा्प
करताींना उपवििीमिील तरतद
ु ीींचे पालन केले नसल्याचे माहे जानेिारी, २०१७
मध्ये िा त्यादरम्यान तनदशशनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय
आढळून आले, त्यानुसार कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. सुभाष दे शमुख : (१) होय अींशत: खरे आहे .
राज्यातील एकूण १४५७७ ग्रामीण बबगरशेती/नागरी सहकारी पतसींथथाींपक
ै ी
७६ ग्रामीण बबगरशेती/नागरी सहकारी पतसींथथाींनी कजश िा्प करताना

उपवििीतील तरतद
ु ीचे पालन केले नसलेबाबत िैिातनक लेखापररक्षण, चाचणी
लेखापररक्षण तसेच महाराषर सहकारी सींथथा अधितनयम १९६० चे कलम ८९ अ
अन्िये झालेल्या तपासणी मध्ये आढळून आले आहे .

(२) सदर ७६ सींथथाींनी उपवििीमिील तरतद
ु ीचे पालन करताना कसुर केल्याबाबत
त्याींना महाराषर सहकारी सींथथा अधितनयम १९६० चे कलम ७९ ि कलम ८२
नस
ु ार तनदे श दे ण्यात आलेले आहे त. तसेच महाराषर सहकारी सींथथा अधितनयम
१९६० चे कलम ८३ नस
ु ार चौकशी करण्याबाबत ि कलम ८८ अन्िये आधथशक
नक
ु सानीची जबाबदारी तनश्चचत करण्याबाबतचे आदे श पारीत करण्यात आले
आहे त.
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चौकशी पूणश झालेल्या ९ सींथथेच्या १११ सींचालक/अधिकारी/कमशचारी याींचेिर

रक्कम रुपये ४३३८.६ लाख इतकी जबाबदारी तनश्चचत करण्यात आलेली असून
त्यापैकी जबाबदारी तनश्चचत केलेल्या १४ व्यक्तीींकडून रक्कम रुपये १०.५९ लाख
िसल
ु करण्यात आलेली आहे . तसेच उिशरीत रक्कम जबाबदारी तनश्चचत केलेल्या
व्यक्तीींकडून िसूल करणेचे अनर्
ु ींगाने कारिाई सुरू आहे .

एकूण २६ पतसींथथाींिर गुन्हे दाखल करण्यात आलेले असन
ू गन्
ु हा दाखल
व्यक्तीची सींख्या ३२७ असन
ू त्यापैकी ९९ व्यक्तीींना अ्क करण्यात आली आहे .
(३) प्रचन उद््ाित नाही.
-----------------

राज्यातील महावितरणाच्या तीन विभागातील मत
ृ

(६६)

*

िमचचाऱ्याांच्या िुटुांबबयाांस आधथचि मदत दे ण्याबाबत
२७८८८

श्री.प्रिाश गर्शभये : सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील महावितरण, महापारे र्ण ि महातनसमशतीमध्ये दरिर्ी अनेक

कमशचाऱयाींचा मत्ृ यू होत असून त्याींच्या मत्ृ यन
ू ींतर िारसाींना अनुकींपा तत्िािर
नोकरीिर घेण्याचे शासनाचे िोरण असन
त्यानुसार महावितरण कींपनीमध्ये
ू
कायशिाही केली जात नसल्याने माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान
तनदशशनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, महावितरणाच्या कमशचाऱयाींचा मत्ृ यू झाल्यास त्याींच्या कु्ुींबबयाींना

आधथशक मदत दे ण्याबाबत तसेच कु्ुींबातील एका व्यक्तीस अनुकींपा तत्िािर
नोकरी दे णेबाबत शासनाची भुसमका काय आहे ,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले ि तद्नस
ु ार कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त

?

श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे खरे नाही.

(२) मत
कमशचाऱयाच्या अिलींबबतास आधथशक मदत दे ण्याबाबत ि अनुकींपा
ृ
तत्त्िािर

नोकरी

दे ण्याबाबत

िोरणानुसार कायशिाही केली जाते.

महावितरण

(३) ि (४) प्रचन उद््ाित नाही.

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

कींपनीकडून

त्याींच्या

प्रचसलत
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राज्यातील महाननशमचती, महावितरण ि महापारे षण िांपनीतील
(६७)

*

सेिाननित्ृ त िमचचाऱ्याांच्या प्रलांबबत समस्त्याांबाबत

२७०३३

प्रा.अननल सोले : सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :(१) राज्यातील महातनसमशती, महावितरण ि महापारे र्ण कींपनीतन
ू सेिातनित्ृ त

झालेल्या कमशचाऱयाींच्या तनित्ृ तीिेतन, विसींगती प्रकरणे, िैद्यककय प्रततपत
ू ी,
िारसाींना आरक्षण, भविषय तनिाशह तनिी इत्यादी समथया प्रलींबबत असल्याचे
ददनाींक १ डडसेंबर, २०१६ रोजी िा त्यासम
ु ारास तनदशशनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत ददनाींक २६ मे, २०१५ रोजी मा. ऊजाश मींत्री याींच्या
दालनात बैठक घेिन
ू सदर प्रकरणी अींमलबजािणी करण्याचे आदे श दे ण्याींत
येिन
ू ही त्याची अींमलबजािणी करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायशिाही केली िा करण्यात
येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे खरे नाही. सेिातनित्ृ त कमशचाऱयाींकडून विदहत
िेळेत प्रकरणे सादर न होणे, तसेच आिचयक कागदपत्राींची पत
श ा िेळेत न होणे
ू त
यामळ
ु े प्रकरणे प्रलींबबत रहात असल्याचे तनदशशनास आले आहे .

(२) ि (३) सेिातनित्ृ त कमशचाऱयाींच्या बाबतीत कींपनी व्यिथथापनाकडून प्रािान्याने
प्रकरणे तनकाली काढण्याची कायशिाही केली जाते.
(४) प्रचन उद््ाित नाही.

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

मौर्े तेरणानगर ढोिी (ता.जर्.उस्त्मानाबाद) िसाहतीतील
(६८)

*

बांद िेलेला विद्यत
ु पुरिठा सुरु िरण्याबाबत

२९४३४

श्री.सुजर्तशसांह ठािूर : सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :(१)

मौजे तेरणानगर ढोकी िाडश क्र. ६ (ता.श्ज.उथमानाबाद) येथील िसाहतीमध्ये

राहत असलेल्या रदहिाचयाींना कींपनीमाफशत विद्यत
ु पुरिठा केला जातो, परीं तु
कींपनीने विद्युत बबले न भरल्याने विदयत
ु पुरिठा बींद करण्यात आला आहे , हे
खरे आहे काय,

66
(२)

असल्यास,

उक्त

िसाहतीचा

विदयत
ु

पुरिठा बींद

करण्यात

आल्याने

िसाहतीत राहणाऱया रदहिाचयाींचा पाणीपुरिठा बींद झाला असून विद्याथ्याांच्या
पररक्षा चालू असल्याने त्याींच्या अ्यासािर दे खील पररणाम होत आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, नविन डडमाींड भरुन िीज जोडणी समळणेबाबत रदहिाचयाींनी
ददनाींक

८

ऑक््ोबर,

२०१६

रोजी

िा

त्यासुमारास

कायशकारी

असभयींता,

उथमानाबाद याींच्याकडे अजश दाखल करुनही कायशिाही झालेली नाही, हे ही खरे
आहे काय,
(४)

असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय

आढळून आले ि तद्नुसार कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) ि (२) मौजे तेरणानगर, ढोकी िॉडश क्र. ६ (ता.श्ज.
उथमानाबाद) येथील तेरणा सहकारी साखर कारखाना यासाठी उच्चदाब ग्राहक
क्रमाींक ५९००१९००१०१८ ही औद्योधगक िापराची िीज जोडणी होती.
कारखान्याच्या

िसाहतीस

पाणीपुरिठयासाठी

उच्चदाब

िीज

ग्राहक

पुरिठा

क्रमाींक

करण्यात

येत

५९००१९००१०९३

होता.

त्यामिन
ू

या

तसेच

विद्यत
ु

जोडणीमाफशत विद्यत
ु पुरिठा करण्यात येत होता. सदर दोन्ही उच्चदाब ग्राहकाींना

िेळोिेळी सच
ू ना दे ऊनही थकबाकीची रक्कम न भरल्याने या दोन्ही ग्राहकाींचा
िीजपुरिठा ददनाींक २.२.२०१३ रोजी कायमथिरुपी बींद करण्यात आला.
महावितरणमाफशत कायदे शीर कायशिाही सरु
ु आहे .

तसेच

(३) ि (४) ददनाींक २९ ऑक््ोबर, २०१६ रोजी तेथील रदहिाशाींनी थितींत्र िीज
जोडणी समळणेबाबतचे अजश शाखा कायाशलय, ढोकी येथे सादर केलेले होते.

तथावप, सदर जागेिर असलेल्या थकीत रक्कमेचा भरणा केल्यानींतर ि निीन

िीज पुरिठ्यासाठीच्या आिचयक कागदपत्राींची पत
श ा केल्यानींतर महावितरण
ू त
कींपनीच्या तनयमानस
ु ार नव्याने विद्यत
ु परु िठा करण्यात येईल.
(५) प्रचन उद््ाित नाही.

-----------------
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अांध व्यक्तीला स्त्िािलांबी बनविण्यासाठी तसेच त्याांच्या पन
ु िचसनासाठी
(६९)

*

आखण्यात आलेल्या योर्नाांची अांमलबर्ािणी होण्याबाबत

२८०६०

प्रा.र्ोगेन्द्र ििाडे :

सन्माननीय सामाजर्ि न्याय मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) अींि व्यक्तीींना थिािलींबी बनविण्यासाठी तसेच त्याींच्या पुनिशसनासाठी
शासनाने

अनेक

योजना

आखल्या

असन
ू

सदर

योजनाींची

प्रभािीपणे

अींमलबजािणी होत नसल्याने अींि व्यक्ती लाभापासन
ू िींधचत राहत असल्याचे
माहे जानेिारी, २०१७ च्या पदहल्या आठिड्यात तनदशशनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त योजना राबविण्यासाठी लागणाऱया आिचयक कागदपत्राींची
पूतत
श ा शासनाच्या विविि खात्यातन
ू होत नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.रार्िुमार बडोले : (१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे नाही.

(३) अींि तसेच सिश प्रकारच्या अपींग व्यक्तीींकरीता िेगिेगळ्या योजना राबिन
ू
कायशिाही करण्यात येत आहे .
(४) प्रचन उद््ाित नाही.

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

र्ैतापरू (जर्.रत्नाधगरी) येथील अणऊ
ु र्ाच प्रिल्पाच्या सद्यजस्त्थतीबाबत
(७०)

*

२७३३८

श्री.शरद रणवपसे : सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पुढील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :(१) जैतापूर (श्ज.रत्नाधगरी) येथे सरु
ु करण्यात येणा-या ९,९०० मेगािॅ् क्षमतेच्या
जगातील मोठया अणऊ
ु जाश प्रकल्पाचे विकासक असलेल्या रेंच कींपनीबरोबर

तींत्रज्ानाच्या मद्
ु याींसह सिश तनकर्ाींिर सहमती होऊन या प्रकल्पातील उत्पाददत
होणाऱया िीजेचा दर तनश्चचत झाला आहे काय,

(२) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने काय कायशिाही केली ि त्यानस
ु ार िीज
तनसमशती केव्हापासन
ू सरु
ु होणे अपेक्षक्षत आहे ,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) अद्याप िीज दर तनश्चचत झालेला नाही.

(२) ि (३) सदरचा प्रकल्प हा केंद्र शासनाच्या अखत्याररत असन
ू तो न्युश्क्लयर
पॉिर कॉपोरे शन ऑफ इींडडया सल. (एन.पी.सी.आय.एल) ि अरे िा या रेंच
कींपनीमिील
बाबी

करारानस
ु ार सरु
ु आहे .

सींदभाशत दोन्ही

कींपन्याींमध्ये

सदर प्रकल्पाच्या ताींबत्रक ि िाणणश्ज्यक

चचाश

सुरु आहे . सदर

प्रकल्पातून

िीज

तनसमशती किी होईल हे सदर प्रकल्पाचे बाींिकाम प्रत्यक्षात सुरु होईल त्यािेळी
ठरे ल.

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

विधान भिन :
मुांबई.

उत्तमशसांग चव्हाण
सधचि,
महाराष्ट्र विधानपररषद

________________________________________________________
मुद्रणपूिश सिश प्रककया महाराषर वििानमींडळ सधचिालयाच्या सींगणक यींत्रणेिर करण्यात आली आहे .
मुद्रण: शासकीय मध्यिती मुद्रणालय, मुींबई.

