महाराष्ट्र विधानपररषद
पहहले अधधिे शन, २०१७
---------------------------------------------

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
मांगळिार, हदनाांि १४ माचच, २०१७ / फाल्गन
ु २३, १९३८ ( शिे )
(१)

आहदिासी वििास मांत्री

(२)

उद्योग ि खननिमच मांत्री

(३)
(४)
(५)

ऊर्ाच, निीन ि निीिरणीय ऊर्ाच,

याांचे प्रभारी विभाग

राज्य उत्पादन शल्
ु ि मांत्री

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

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

दे हरे आश्रमशाळा (ता.र्व्हार, जर्.पालघर) मैदानाच्या
(१)

*

िामात गैरव्यिहार झाल्याबाबत

२८०९७

श्री.र्यांत पाटील, श्री.आनांद ठािूर, श्री.हे मांत टिले, अॅड.राहल
ु

नािेिर, श्री.अशोि ऊफच भाई र्गताप : सन्माननीय आहदिासी वििास मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) जव्हार (जज.पालघर) तालक्
ु यातील आदिवासी ववकास प्रकलपाींतगगत असलेलया

िे हरे आश्रमशाळे तील मल
ु ाींना खे ळण्यासाठी सस
ु ज्ज मैिान ममळावे या उद्देशाने

मैिानाच्या सपा्ीकरणाच्या सािर केलेलया प्रस्तावास जजलहा क्रिडा अधिकारी,

ठाणे याींनी दिनाींक २५ नोव्हें बर, २०१५ रोजी वा त्यासम
ु ारास रुपये ७ लाख ५०
हजार इतका ननिी मींजरू केला होता, हे खरे आहे काय,
(२)

असलयास,

मैिानाच्या

सपा्ीकरणाचे

काम

नामशक

स्वयींरोजगार सींस्थे ला िे ण्यात आले, हे ही खरे आहे काय,

येथील

पररवतगन
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(३) असलयास, िे हरे आश्रमशाळे च्या मैिानाचे सपा्ीकरण न करताच सींबींधिताींनी
पररवतगन स्वयींरोजगार

सींस्था

मयाग., नामशक या सींस्थे शी सींगनमत करून

रुपये ५ लाख २५ हजाराचा गैर व्यवहार केला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असलयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सींबींधित िोषीींवर कोणती
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसलयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विष्ट्ण ु सिरा

(१) होय, हे खरे आहे .

(२) होय, हे खरे आहे .
(३)

व

(४)

मख्
ु याध्यापक,

शासकीय

आश्रमशाळा,

िे हरे

याींचेस्तरावरून

आश्रमशाळे कररता मैिानाचे सपा्ीकरण करणे या कामाचा प्रस्ताव प्रशासकीय

मान्यतेकररता जजलहा क्रिडा अधिकारी, ठाणे याींचेकडे सािर करण्यात आला होता.
सिर प्रस्तावास त्याींनी दिनाींक २/९/२०१६ रोजीच्या पत्रान्वये मान्यता प्रिान
करून सिर कामाचा ननिी मख्
ु याध्यापक याींचे खातेवर परस्पर ववतरीत केला

आहे . मैिानाचे सपा्ीकरणाचे काम पण
ू ग झालेले नसतानाही मख्
ु याध्यापकाने
सींबींधित ठे केिाराला ननिी वगग केला आहे . त्यानष
ु ींगाने प्रकलप अधिकारी, जव्हार
याींनी दिनाींक ६/१/२०१७ रोजी महाराषर नागरी सेवा (मशस्त व अपील) ननयम

१९७९ अन्वये कारणे िाखवा नो्ीस बजावन
ू मख्
ु याध्यापकाचा खुलासा घेवन
ू
त्याींची सववस्तर चौकशी सरु
ु आहे .
(५) प्रश्नन उ्भावत नाही.

----------------राज्यातील सत
ु धगरणाांना अर्चसहाय्य दे णे तसेच बांद
(२)

*

सत
ु धगरण्या पन
ु जर्चवित िरण्याबाबत

२७४४१

श्री.सांर्य दत्त, श्री.शरद रणवपसे, श्री.ख्िार्ा बेग , श्री.हे मांत

टिले, श्री.आनांद ठािूर : सन्माननीय िस्त्त्रोद्योग मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :(१)

राज्यातील सत
ु धगरण्याींच्या मान्यतेसाठी सि
ु ाररत िोरण आखणे व आधथगक

अडचणीत असलेलया सत
ु धगरण्याींना अथगसहाय्य िे ण्याबाबत दिनाींक ९ जानेवारी,
२०१७ रोजी वा त्यासम
ु ारास ननणगय घेतलयाचे ननिशगनास आले आहे , हे खरे आहे
काय,
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(२)

असलयास, जळगाव, यवतमाळ, औरीं गाबाि, जालना, परभणी, बल
ु ढाणा,

नाींिेड, अमरावती व बीड या कापस
ू उत्पािन करणा-या जजलहयातील सत
ु धगरणाींना
अथगसहाय्य िे ण्याबाबत तसेच राज्यातील बींि असलेलया सत
ु धगरण्या पन
ु जजगववत
करुन सरु
ु करण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसलयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सभ
ु ाष दे शमख
ु

(१) व (२) हे खरे नाही. तथावप दिनाींक २७/१२/२०१६ रोजी

मा.मींत्रीमींडळाने घेतलेलया ननणगयानस
ु ार राज्यातील सत
ू धगरण्याींच्या नोंिणीसाठी
सि
ु ाररत

िोरण

ठरववण्याच्या

अनष
ु ींगाने

मा.मींत्री

(वस्त्रो्योग)

याींच्या

अध्यक्षतेखाली सममती गठीत करण्याबाबत कायगवाही करण्यात येत आहे . तसेच

अवसायनातील व बींि पडलेलया सहकारी सत
ू धगरण्याींबाबत काय िोरण आखले

पादहजे यासाठी सींचालक, वस्त्रो्योग, नागपरू याींचे स्तरावर ववदहत पध्ितीने

सललागाराची नेमणक
ू करण्याबाबत दिनाींक १८/२/२०१७ रोजी कळववण्यात आले आहे .
(३) प्रश्नन उ्भावत नाही.

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

खुलताबाद (जर्.औरां गाबाद) येर्ील सांर्य गाांधी ननराधार
(३)

*

योर्नेतील लाभार्थयाांना अनद
ु ान दे ण्याबाबत

२९१६८

श्री.सभ
ु ाष झाांबड : सन्माननीय विशेष सहाय्य मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) खुलताबाि (जज.औरीं गाबाि) येथील तहमसल कायागलयात सींजय गाींिी ननरािार
अनि
ु ान योजनेतील पाचशे लाभार्थयाांची प्रकरणे मींजरू ी अभावी प्रलींबबत असलयाचे

माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशगनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असलयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन लाभाथींना अनि
ु ान
िे ण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसलयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. रार्िुमार बडोले
(१), (२) व (३) नगर पररषि व जजलहा पररषि/पींचायत
सममती ननवडणक
आचारसींदहतेमळ
ू
ु े खल
ु ताबाि तालक्
ु यातील ववशेष सहाय्य
कायगिमाच्या योजनामिील ५२८ प्रकरणाींवर ननणगय घेता आला नाही. दिनाींक
०२/०३/२०१७ रोजी सींजय गाींिी ननरािार अनि
ु ान योजना सममतीची बैठक घेऊन,
त्याींमध्ये १९५ अजग मींजरु
करण्यात आले असन
ू , उवगरीत ३३३ अजग त्र्
ु ीमळ
ु े
नामींजरू करण्यात आले आहे त.
-----------------
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सामाजर्ि न्याय विभागाच्या उच्च माध्यममि आश्रमशाळाांचे
(४)

*

बांद िेलेले अनद
ु ान सरु
ु िरण्याबाबत

२७५४५

डॉ.अपि
ू च हहरे : सन्माननीय सामाजर्ि न्याय मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) सामाजजक न्याय ववभागाकडून दिनाींक २६ जन
ू , २००८ च्या ननणगयातील अ्ी
व शतीनस
ु ार ननकष ननजश्न चत करण्याींत येऊन सन २००८-२००९ मध्ये परवानगी
ममळून १२५ उच्च माध्यममक आश्रमशाळाींचे वगग सरु
ु करण्यात आले होते, हे खरे
आहे काय,

(२) असलयास, यास उच्चस्तरीय सधचव सममतीची मान्यता व कोणतीही ववत्तीय
तरति
ु केलेली नसताींना क्षेबत्रयस्तरावरील कायागलयाने दिनाींक २६ जन
ू , २००८ च्या

शासन ननणगयाचा चक
ु ीचा अथग लावन
ू सिर आश्रमशाळाींना २५ ते ७५ ्क्के
अनि
ु ान वा्प केलयाचे ननिशगनास आलयाने सिर आश्रमशाळाींचे अनि
ु ान बींि
करण्याींत आले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असलयास, सिर प्रस्तावासींिभागत उच्चाधिकार सममतीने उपजस्थत केलेलया
म्
ु याींच्या मादहतीसह व मा.उच्च न्यायालयाच्या ननिे शानस
ु ार मींत्रीमींडळासमोर
प्रस्ताव सािर करण्याची कायगवाही करण्यात आली आहे काय,

(४) असलयास, फेरववचार करुन वेतन अनि
ु ान बींि करण्यात आलेलया सिर

आश्रमशाळाींचे अनि
ु ान सरु
ु करणेबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसलयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. रार्िुमार बडोले (१) होय.
तसेच त्नींतर शासन ननणगय

दिनाींक

३१/८/२००९

नस
ु ार

२३ उच्च

माध्यममक आश्रमशाळाींना शासनाने मींजरू ी दिली. अशाप्रकारे एकूण १४८ उच्च
माध्यममक आश्रमशाळा सरु
ु करण्यात आलया होत्या
(२) होय
(३) नाही.

(४) मा. उच्च न्यायालय, नागपरू खीं डपीठ येथील सन
ु ावणीतील मा. उच्च
न्यायालयाच्या

आिे शानस
ु ार

१४८

उच्च

माध्यममक

आश्रमशाळे तील

मान्यताप्राप्त कमगचा-याींना वेतन अिा करण्याचे ननिे श िे ण्यात आलेले आहे त.
(५) प्रश्नन उ्भावत नाही.

-----------------
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रत्नाधगरी गॅ स ॲण्ड पॉिर प्रा.मल. प्रिल्पाचे विभार्न िरुन
दोन स्त्ितांत्र िांपन्या स्त्र्ापन िरण्याबाबत
(५)

*

२७३५०

श्री.शरद रणवपसे : सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :(१)

करुन

रत्नाधगरी गॅ स ॲण्ड पॉवर प्रा.मल. (आरजीपीपीएल) प्रकलपाचे ववभाजन
रत्नाधगरी

पॉवर

कींपनी

आणण रत्नाधगरी

मलजक्वफाईड

नॅचरल गॅ स

(एलएनजी) कींपनी अशा िोन स्वतींत्र कींपन्या अजस्तत्वात आणण्याबाबतचा ननणगय
दिनाींक १८ डडसेंबर, २०१६ रोजी वा त्यासम
ु ारास घेण्यात आलेला आहे , हे खरे
आहे काय,
(२)

असलयास, सिर ननणगयाचे स्वरुप काय आहे , उक्त िोन स्वतींत्र कींपन्या

प्रत्यक्षात केव्हापासन
ू कायागजन्वत करण्यात येणार आहे त व त्यासाठी क्रकती खचग
येणार आहे ,

(३) असलयास, उक्त कींपन्यामाफगत वीज व गॅ स याींचे कशाप्रकारे व क्रकती
प्रमाणात उत्पािन होणार आहे , त्याचा परु वठा कोणाला करण्यात येणार आहे
तसेच राज्याला त्याचा क्रकती व कशाप्रकारे लाभ होणार आहे ,
(४)

नसलयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे

(१) रत्नाधगरी गॅ स ॲण्ड पॉवर प्रा.मल. या कींपनीचे

ववभाजन करुन रत्नाधगरी गॅ स ॲण्ड पॉवर प्रा.मल. (वीज ननममगती कींपनी) व
कोकण एलएनजी प्रा.मल. कींपनी (एलएनजी ्ममगनल) या िोन कींपन्याींमध्ये
रुपाींतर

करण्याबाबतचा

ननणगय दिनाींक

मींत्रीमींडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.

१६ सप््ें बर,

२०१६ रोजी झालेलया

(२) राषरीय कींपनी न्याय प्राधिकरण (National Company Law Tribunal)
नवी

दिलली

याींच्याकडे

कींपनी

मान्यतेकररता सािर केला आहे .

ववभाजनाचा

प्रस्ताव

आरजीपीपीएलने

सिर प्रस्ताव मान्य झालयानींतर िोन्ही कींपन्या

स्वतींत्रपणे कायागजन्वत होणार आहे त. ववभाजनासाठी कोणताही खचग येणार नाही.

(३) रत्नाधगरी गॅ स ॲण्ड पॉवर प्रा. मल. (आरजीपीपीएल) प्रकलपातन
ू ननमागण
होणारी ५०० मे. वॅ् वीज भारतीय रे लवेला परु वठा करण्यात येत असन
ू तो वीज
परु वठा पढ
ु े ही सरु
ु राहील.

6
एलएनजी ्ममगनलमिन
ू प्रती वषी अींिाजे ७६८,००,००० MMBTU इतका

गॅ स उपलब्ि होणार आहे . सिर गॅ स मे.गे ल कींपनी त्याींच्या ग्राहकाींना ववकणार
आहे .

सिर गॅ स वविीमिन
ू राज्य शासनास प्रनतवषी अींिाजे सीएस्ी्वारे रु.८४

को्ी/ व्हॅ््वारे रुपये २०९ को्ी इतका महसल
ू अपेक्षक्षत आहे .
(४) प्रश्नन उ्भावत नाही.

----------------राज्यातील लाखो नोंदणीिृत गृहननमाचण सांस्त्र्ाचे मानीि
अमभहस्त्ताांतरण प्रलांबबत असल्याबाबत

(६)

*

२६७८७

श्री.धनांर्य मांडु े , श्री.अमरमसांह पांडडत, अॅड.ननरां र्न डािखरे :

सन्माननीय सहिार मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) शासनाच्या उिामसन िोरणामळ
ु े राज्यातील लाखो नोंिणीकृत गृहननमागण

सींस्थाचे मानीव अमभहस्ताींतरण प्रलींबबत असलयाचे माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये
वा त्यािरम्यान ननिशगनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असलयास, अशा सींस्थाींना महानगरपामलका कराची आकारणी िप्ु प् िराने
आकारत असन
त्याींचा ववकास करायचा झालयास अमभहस्ताींतरणाचा हक्क
ू
नसलयामळ
ु े अशा सहकारी सोसायटयाींना बबलडरच्या मजीमशवाय ववकास करता
येत नसलयाने सिर गह
ृ ननमागण सींस्था अडचणीत आलया आहे त, हे ही खरे आहे
काय,
(३)

असलयास, माहे डडसेंबर, २०१६ पय ांत नोंिणीकृत गह
ृ ननमागण सींस्थाींची

सींख्या क्रकती आहे , त्यापैकी क्रकती सींस्थानी मानीव अमभहस्ताींतरणाकररता अजग
िाखल केले आहे त तसेच क्रकती गृहननमागण सींस्थाना मानीव अमभहस्ताींतरण
िे ण्यात आले आहे ,
(४)

असलयास, यासींिभागत मानीव अमभहस्ताींतरणाची प्रक्रिया पार पाडण्याकरीता

शासनाने काय कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे , नसलयास, ववलींबाची
कारणे काय ?

7
श्री. सभ
ु ाष दे शमख
ु

(१) हे खरे नाही.

(२) हे खरे नाही.

(३) राज्यात एकूण १,००,५२० इतक्या नोंिणीकृत सहकारी गृहननमागण सींस्था
असन
ू , त्यापैकी

११,०७६

सहकारी

गह
ृ ननमागण

सींस्थानी

मानीव

अमभहस्ताींतरणाकररता अजग सािर केले आहे त. त्यापैकी १०,७४४ अजाांवर ननणगय
घेण्यात आले

असन
ू ,

५९२६ इतक्या

सहकारी

गह
ृ ननमागण सींस्थाींना मानीव

अमभहस्ताींतरण प्रमाणपत्र िे ण्यात आले आहे . ४३७ प्रकरणे नामींजरू झाली आहे त
व ४३५१ अजग त्र्
ु ी असलयाने परत केली आहे त. तसेच ३३२ अजाांवर कायगवाही
चाल ू आहे .
(४)

सहकारी

येणाऱ्या

गृहननमागण

अडचणीींचा

सींस्थाींच्या

अभयास

मानीव अमभहस्ताींतरणाबाबत प्रत्यक्षात

करण्यासाठी

सहकार

आयक्
ु त,

पण
ु े

याींच्या

अध्यक्षतेखाली ववववि खात्यातील अधिकाऱ्याींची सममती ननयक्
ु त केली होती.

सिर सममतीने अहवाल शासनास सािर केला असन
ू त्या अहवालाच्या अनष
ु ींगाने
गृहननमागण

ववभागामाफगत

कायगवाही सरु
ु आहे .

सवगसमावेशक

शासन

ननणगय

ननगगममत करण्याची

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

अांध-अपांग िमचशाळा विद्यालयातील िमचचाऱयाांना
र्न
ु ी पेन्शन योर्ना लाग ू िरण्याबाबत
(७)

*

२९५६०

श्री.श्रीिाांत दे शपाांडे , श्री.दत्तात्रय सािांत :

ताराांकित प्रश्न

क्रमाांि ९८१८ ला हदनाांि १३ र्ल
ु ,ै २०१५ रोर्ी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत
सन्माननीय सामाजर्ि न्याय मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

राज्यातील अींि-अपींग कमगशाळा व वव्यालयातील सन २००५ पव
ू ीच्या

कमगचाऱ्याींना जन
ु ी पेन्शन योजना लाग ू करण्याबाबत अमरावती ववभाग मशक्षक

आघाडीने प्रिान सधचव, शालेय मशक्षण ववभाग याींच्याकडे दिनाींक ६ फेब्रव
ु ारी,
२०१५ रोजी वा त्यासम
ु ारास ननवेिना्वारे मागणी केली, हे खरे आहे काय,

(२) असलयास, सन २००५ पव
ु ीच्या अींि-अपींग कमगशाळा कमगचा-याींना जन
ु ी
पेन्शन योजना लाग ू करण्याववषयी शासनाचे िोरण काय आहे ,

(३) असलयास, सिर योजना केव्हा लाग ू करण्यात येणार आहे ,
(४) नसलयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. रार्िुमार बडोले
(२)

अनि
ु ान

(१) हे खरे नाही.

प्राप्त

शासनमान्य

अपींगाींच्या

ववशेष

शाळा

व

सींलजननत

वसनतगृहाींमध्ये पण
ग ेळ काम करणा-या मशक्षक व मशक्षकेतर कमगचाऱ्याींना दिनाींक
ू व

१/२/१९८४ च्या शासन ननणगयान्वये सेवाननवत्ृ ती वेतन व उपिान योजना लाग ू
करण्यात आलेली आहे . तसेच दिनाींक ११/७/२०१६ च्या शासन ननणगयान्वये

शासनमान्य अनि
ु ाननत अपींगाींच्या कमगशाळे तील दिनाींक १/११/२००५ पव
ू ी ननयक्
ु त

केलेलया कमगचा-याींना जन
ु ी सेवाननवत्ृ ती वेतन व उपिान योजना लाग ू करण्यात
आली आहे .

(३) शासन मान्यताप्राप्त अनि
ु ाननत अींि अपींग कमगशाळे तील दिनाींक १ नोव्हें बर,
२००५ पव
ू ीच्या कमगचा-याींना जन
ू ी पेन्शन योजना दिनाींक ११ जल
ु ,ै २०१६ च्या
शासन ननणगयान्वये दिनाींक १०/८/१९९० पासन
ू लाग ू करण्यात आली आहे .
(४) प्रश्नन उ्भावत नाही.

----------------डॉ.बाबासाहे ब आां बेडिर मराठिाडा विद्यापीठातील मसध्दार्च ि रतर िसनतगह
ृ ातील
विद्यार्थयाांना सोई-सवु िधा उपलब्ध िरुन दे णेबाबत

(८)

*

२८९००

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

पांडडत, श्री.धनांर्य मांडु े :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय उच्च ि तांत्र मश्षणण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

(१) डॉ. बाबासाहे ब आीं बेडकर मराठवाडा वव्यापीठातील मसध्िाथग व अन्य िोन

वसनतगृहातील वव्यार्थयाांना सोई-सवु विा ममळत नसलयाचे ननिशगनास आले आहे ,
हे खरे आहे काय,

(२) असलयास, वसनतगृहातील वॉ्र क्रफल्र मागील १ वषागपासन
ू बींि असलयाने
क्षारयक्
ु त पाणी वपऊन २२ वव्यार्थयाांना क्रकडनी स््ोनचा आजार झाला आहे , हे
ही खरे आहे काय,

(३) असलयास, उपरोक्त वसनतगह
ृ ातील वव्यार्थयाांना सोई-सवु विा उपलब्ि करुन
यास जबाबिार असणाऱ्या अधिकाऱ्याींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसलयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

9
श्री. विनोद तािडे

(१) हे खरे नाही.

(२) हे खरे नाही.

(३) वव्यार्थयाांना सोई व सवु विा वेळोवेळी उपलब्ि करुन दिलेलया आहे त.
(४) प्रश्नन उ्भावत नाही.

---------------तलासरी (जर्.पालघर) येर्ील िरखां डा शासिीय आश्रमशाळे तील
विद्यार्थयाचचा सपचदांशाांने मत्ृ य ू झाल्याबाबत

(९)

*

२८९१२

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

वििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) तलासरी (जज.पालघर) येथील वरखीं डा शासकीय आश्रमशाळे तील इयत्ता
िस
ु रीमध्ये

मशकणाऱ्या अरववींि पऱ्हे ड या आदिवासी वव्यार्थयागचा सपगिींशाने

मत्ृ य ू झालयाचे माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशगनास आले, हे
खरे आहे काय,

(२) असलयास, सिर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय
आढळन
ू आले, त्यानष
ु ींगाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसलयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विष्ट्ण ु सिरा

(१), (२) व (३) शासक्रकय आश्रमशाळा वरखीं डा, ता. डहाण,ू

जज. पालघर येथील इयत्ता २ री तील वव्याथी कु. अरववींि दिलीप प-हे ड या

ननवासी वव्यार्थयागची दिनाींक २/१/२०१७ रोजी प्रकृती अचानक खालावलयामळ
ु े

त्यास ग्रामीण रुनणालय, तलासरी, जज. पालघर येथे उपचाराथग िाखल करण्यात
आले असता उपचारािरम्यान दिनाींक २/१/२०१७ रोजी सींध्याकाळी त्याचा उपचारा

िरम्यान मत्ृ य ू झाला आहे . त्याचा शव ववच्छे िन अहवाल अप्राप्त असलयाने

त्याच्या मत्ृ यच
ू े कारण अ्याप स्पष् झालेले नाही. शव ववच्छे िन अहवाल प्राप्त
झालयानींतर मत्ृ यच्ू या कारणानस
ु ार पढ
ु ील कायगवाही करण्यात येईल.
-----------------
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सालेगाि (ता.लोहारा, जर्.उस्त्मानाबाद) येर्ील
*

(१०)

शेतिऱयाने आत्महत्या िेल्याबाबत

२९६८५

श्री.हे मांत टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.नरें द्र पाटील, श्रीमती

विद्या चव्हाण, श्री.अननल भोसले, श्री.ख्िार्ा बेग, अॅड.र्यदे ि गायििाड :
सन्माननीय सहिार मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

सालेगाव

(ता.लोहारा,

जज.उस्मानाबाि)

येथील

रामभाऊ

मातोळे

या

शेतकऱ्याने सावकाराचे कज ां फेडूनही त्याची सहा एकर जमीन सावकाराने हडप

केलयाप्रकरणी मा.मख्
ु यमींत्री याींचेकडे माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान
लेखी तिार केली आहे , हे खरे आहे काय,

असलयास, उपरोक्त प्रकरणी सावकारावर कोणतीही कारवाई न केलयामळ
ु े

(२)

सिर शेतकऱ्याने दिनाींक २९ जानेवारी, २०१७ रोजी वा त्यासम
ु ारास आत्महत्या
केली, हे ही खरे आहे काय,

(३) असलयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय
आढळून आले, त्यानस
ु ार सावकारावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत
आहे ,
(४)

नसलयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. सभ
ु ाष दे शमख
ु

(१) व (२) नाही.

कै. रामभाऊ रावण मातोळे याींचा सावकाराींसींबींिात कोणताही तिार अजग

शासनास प्राप्त झालेला नाही.

(३) दिनाींक ३०/०१/२०१७ रोजीच्या िैननक लोकसत्ता मिील बातमीस अनस
ु रून
त्याच दिवशी जजलहा उपननबींिक, सहकारी सींस्था, उस्मानाबाि याींनी केलेलया

चौकशीमध्ये कै. रामभाऊ रावण मातोळे याींची वारसिार पत्नी व २ मल
ु े याींचे
जबाब

घेतले

आहे त.

सिर

जबाबाच्या

अनष
ु ींगाने

व

सिर

व्यवहारामध्ये

सावकारीचा व्यवहार झाला आहे काय याची चौकशी करण्यासाठी सहाय्यक

ननबींिक, सहकारी सींस्था, लोहारा याींना सच
ु ना दिलेलया आहे त त्यानष
ु ींगाने
कायगवाही सरू
ु आहे .

(४) प्रश्नन उ्भावत नाही.
-----------------
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नागपरू , औरां गाबाद, पण
ु े ि िोिण येर्े महावितरण िांपनीच्या प्रादे मशि
(११)

*

िायाचलयात अधधिारी ि िमचचाऱयाांची ननयक्
ु ती िरण्याबाबत

२९८६१

श्री.तानार्ी सािांत : सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :(१) राज्याच्या वीज महाववतरण कींपनीने ग्राहकाींच्या तिारी व अडचणीचे

ननराकरण कायागलयाच्या दठकाणी होण्यासाठी नागपरू , औरीं गाबाि, पण
ु े व कोकण
येथे नवीन प्रािे मशक तिार ननवारण कायागलये सरु
ु केली आहे त, हे खरे आहे
काय,

(२) असलयास, सिर प्रािे मशक कायागलयाींना आवश्नयक असलेला अधिकारी व

कमगचारी वगग ननयक्
ु त करण्यात आला नसलयाने वीज ग्राहकाींच्या तिारीींची िखल
घेतली जात नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असलयास, उपरोक्त प्रकरणी तिार ननवारण प्रािे मशक कायागलयाींना आवश्नयक
असलेला

अधिकारी

व कमगचाऱ्याींची

कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

ननयक्
ु ती

करणेबाबत शासनाने कोणती

(४) नसलयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे

(१) हे खरे नाही.

(२), (३) व (४) प्रश्नन उ्भावत नाही.

----------------ठाणे जर्ल््यातील आहदिासी विद्यार्ी सि
ु णच महोत्सिी
मशष्ट्यित्ृ ती योर्नेपासन
ू िांधचत राहहल्याबाबत

(१२)

*

२९८१२

अॅड.ननरां र्न डािखरे :

ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २३९९६ ला

हदनाांि ५ डडसेंबर, २०१६ रोर्ी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत
आहदिासी वििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

सन

सन्माननीय

राज्यातील आदिवासी वव्यार्थयाांना शैक्षणणक व अन्य क्रकरकोळ खचागसाठी
२०१०-११

मध्ये

सरु
करण्यात आलेलया
ु

सव
ु णग महोत्सवी

मशषयवत्ृ ती

योजनेपासन
ू ठाणे जजल्यातील २५ हजाराहन
ू अधिक वव्याथी वींधचत असलयाचे
दिनाींक ९ सप््ें बर २०१६ रोजी वा त्यासम
ु ारास ननिशगनास आले, हे खरे आहे
काय,
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(२)

असलयास, सिर योजनेंतगगत ठाणे जजल्यातील प्रलींबबत रादहलेलया १३०२४

प्रकरणाींवरील कायगवाही पण
ु ग होऊन वव्यार्थयाांना मशषयवत्ृ ती अिा करण्याबाबत
शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३)

नसलयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. विष्ट्ण ु सिरा

(१) हे खरे आहे .

राज्यातील अनस
ु धू चत जमातीच्या इयत्ता १ ली ते १० मध्ये मशक्षण घेत

असलेलया वव्यार्थयाांकररता शैक्षणणक तसेच इतर खचग भागववण्यासाठी दिनाींक

३१ मे, २०१० रोजीच्या शासन ननणगयान्वये “सव
ु णग महोत्सवी आदिवासी पव
ू ग
माध्यममक मशषयवत्ृ ती योजना” सरू
ु करण्यात आलेली आहे . सन २०१५-१६ पासन
ू
सिर योजना ई-स्कॉलरमशप ऑनलाईन सींगणकीय प्रणाली्वारे राबववण्यात येत
असन
ू

सिर

प्रणालीमध्ये

काही

ताींबत्रक

अडचणी

आलयाने

प्राप्त अजाांची

पडताळणी करण्यास काही प्रमाणात ववलीं ब झाला आहे . सिर ताींबत्रक अडचणी िरू
करण्याची कायगवाही करण्यात येत आहे .

(२) सिर योजनेंतगगत ठाणे जजल्यातील प्रलींबबत १३०२४ अजागपैंकी १२५८६
अजाांवर कायगवाही करण्यात आलेली असन
ू उवगररत ४३८ वव्यार्थयाांचे मशषयवत्ृ तीचे
प्रस्ताव

सींबींधित

शाळाींकडून

अप्राप्त

असलयाने

प्रलींबबत

प्रकलपस्तरावरून सींबींधिताींकडे पाठपरु ावा करण्यात येत आहे .

आहे त.

याबाबत

(३) प्रश्नन उ्भावत नाही.

----------------राज्यातील आश्रमशाळाांमध्ये होणारे मल
ु ीांचे लैंधगि शोषण ि
(१३)

*

मत्ृ यांब
ू ाबत िारिाई िरण्याचे हदलेले आदे श

२९६९९

आकिच.अनांत गाडगीळ, श्री.नारायण राणे : सन्माननीय

आहदिासी वििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यातील आश्रमशाळाींमध्ये होणारे मल
ु ीींचे लैंधगक शोषण व मत्ृ यींच
ू ी राषरीय
मानवाधिकार आयोगाने िखल घेत राज्याच्या मख्
ु य सधचवाींना येत्या सहा
आठवडयात त्यावर सववस्तर उत्तर सािर करण्याचा आिे श दिला असलयाचे माहे
जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशगनास आले, हे खरे आहे काय,
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(२) असलयास, सिर आयोगाने राज्यात मागील िहा वषागत ७५० हन
ू अधिक

मल
ु ीींच्या आश्रमशाळाींमध्ये झालेलया मत्ृ यच
ू ी िखल घेत शासनाला दिनाींक १०
ऑक््ोबर, २०१६ रोजी नो्ीस बजावली होती, परीं त ू या नो्ीसची कोणतीही िखल
घेतली नाही, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असलयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायगवाही

(४)

नसलयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

केली वा करण्यात येत आहे ,

श्री. विष्ट्ण ु सिरा

(१) मा. राषरीय मानव अधिकार आयोग, नवी दिलली याींनी

याींना

पत्रास अनस
ु रून शासनाने

दिनाींक २३ जानेवारी, २०१७ रोजीच्या पत्रान्वये मख्
ु य सधचव, महाराषर राज्य
पाठववलेलया

पत्रान्वये त्याींना अहवाल सािर केला आहे .

दिनाींक

१५/२/२०१७ रोजीच्या

(२) मा. राषरीय मानव अधिकार आयोग, नवी दिलली याींनी मख्
ु य सधचव,
महाराषर राज्य याींना दिनाींक १३ ऑक््ोबर, २०१६ अन्वये पत्र पाठवन
ू चार

आठवड्याच्या आत अहवाल सािर करण्याबाबत कळववले होते. त्यानष
ु ींगाने

मा. राषरीय मानव अधिकार आयोग याींना शासनाच्या दिनाींक २८/११/२०१६
रोजीच्या पत्रान्वये ववदहत मि
ु तीत अहवाल शासनास सािर केला आहे .
(३) व (४) प्रश्नन उ्भावत नाही.

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

पाांढरििडा (जर्.यितमाळ) तालक्
ु यात टे क्स्त्टाईल पािच उभारण्याबाबत

(१४)

*

२८४७३

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

पािसिर, श्री.रामराि िडिुते, श्री.प्रिाश गर्मभये, श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाचणी,
श्री.अननल भोसले, श्री.आनांद ठािूर, श्री.सनतश चव्हाण : सन्माननीय उद्योग
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

पाींढरकवडा (जज.यवतमाळ)

तालक्
ु यात लाींब िानयाचा

कापस
उपलब्ि
ू

असलयाने ्े क्स््ाईल पाकग उभारण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननिी व स्थाननक

नागरीकाींनी मा.मख्
ु यमींत्री याींचेकडे माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये वा त्यािरम्यान
मागणी केली आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

आहे ,
(३)

असलयास, याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत

नसलयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. सभ
ु ाष दे साई

(१) होय हे खरे आहे .

(२) व (३) महाराषर औ्योधगक ववकास महामींडळामाफगत अनतररक्त यवतमाळ

(जज.यवतमाळ) या दठकाणी मेगा ्े क्स्ाईल पाकगसाठी जममनी राखून ठे वण्यात

आली असन
ू रस्ते, पाणी, वीज व इतर पायाभत
ू सवु विा परु ववण्यात येणार असन
ू
लवकरच ववकास कामे पण
ू ग करुन भख
ू ीं ड वा्प करण्याची कायगवाही करण्यात
येणार आहे . त्याचप्रमाणे आवश्नयकतेनस
ु ार या दठकाणी सी.ई.्ी.पी ची सवु विा
परु ववण्यात येणार आहे

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

टोमॅटो, नारळ, िाांदा र. शेतमाल शेतिऱयाांिडुन व्यापारी
(१५)

*

िमी दराने खरे दी िरीत असल्याबाबत

२७५१३

श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.हे मांत टिले, श्री.धनांर्य मांडु े ,

अॅड.ननरां र्न डािखरे , श्री.नरें द्र पाटील, श्री.सनतश चव्हाण, अॅड.र्यदे ि गायििाड,
श्री.र्यिांतराि र्ाधि, श्री.नारायण राणे : सन्माननीय पणन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :(१)

्ोमॅ्ो,

नारळ,

काींिा

इ.

शेतमाल शेतकऱ्याींकडून व्यापारी

उत्पािन

खचागपेक्षा कमी िराने खरे िी कररत असलयाचे दिनाींक २३ जानेवारी, २०१७ रोजी
वा त्यासम
ु ारास ननिशगनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असलयास, शेतकऱ्याींना शेतमालाचा उत्पािन खचग वगळता अधिक ५० ्क्के
नफा ममळावा यासाठी शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसलयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सभ
ु ाष दे शमख
ु

(१) ्ोमॅ्ो व काींिा याींचे यावषी उत्पािन झालयामळ
ु े

बाजारात होणाऱ्या जास्त आवकामळ
ु े भाव कमी झालेले आहे त. तसेच जानेवारी
२०१७ मध्ये बाजारात नारळाची आवक जास्त असलयाने नारळाचे ही िर कमी
झालेले आहे .

(२) राज्य शासनाकडून िान्य, कडिान्य व तेलबबया याींच्याकररता, क्रकमान
आिारभत
ू क्रकींमतीसाठी केंद्र शासनास मशफारस करताना १५% नफा अपेक्षक्षत
िरुन आिारभत
ू क्रकींमतीची मशफारस केली जाते.

व्यापाऱ्याींनी शेतकऱ्याींकडून माल घेताना आिारभत
ू क्रकींमतीपेक्षा कमी िराने
शेतमाल खरे िी करु नये व अशा घ्ना घडलयास तात्काळ सींबींधित

व्यापाऱ्याींववरुध्ि कायगवाही करावी, अशा सच
ू ना पणन सींचालनालय स्तरावरुन
िे ण्यात आलया आहे त.
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तसेच क्रकमान आिारभत
ू क्रकींमत योजनेंतगगत कडिान्य व तेलबबींयाची

खरे िी करण्यात आली आहे .
(३) प्रश्नन उ्भावत नाही.

----------------भीमनगर-भािमसांगपरु ा (जर्.औरां गाबाद) येर्ील िसनतगृहात
(१६)

*

दवु षत पाण्याचा परु िठा होत असल्याबाबत

२८०३१

प्रा.र्ोगे न्द्र ििाडे : सन्माननीय सामाजर्ि न्याय मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) औरीं गाबाि येथील भीमनगर-भावमसींगपरु ामध्ये बहुजन दहताय वसनतगृहातील
वपण्याच्या पाण्याच्या ववदहरीनजीक भमू मगत ड्रे नेज लाईन व नालयाचे काम
केलयाने वसनतगृहातील वव्यार्थयाांना िवु षत पाण्याचा परु वठा होत असलयाचे माहे
जानेवारी, २०१७ च्या पदहलया आठवड्यात ननिशगनास आले, हे खरे आहे काय,
(२)

असलयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन जबाबिार असणाऱ्या

अधिकारी व कमगचाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(३)

नसलयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. रार्िुमार बडोले

(२) प्रश्नन उ्भावत नाही

(१) नाही, हे खरे नाही.

(३) प्रश्नन उ्भावत नाही.

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

महाराष्ट्र औद्योधगि वििास महामांडळासाठी अधधसधू चत िेलेले ्षणेत्र
िगळण्याच्या प्रक्रीयेमध्ये झालेला गैरव्यिहार

(१७)

*

२७९७२

श्री.र्यिांतराि र्ाधि : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १९५३० ला

हदनाांि २९ र्ल
ु ,ै २०१६ रोर्ी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत

सन्माननीय उद्योग

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) गोंिे िम
ु ाला (ता.इगतपरु ी, जज.नामशक) येथील माहे जानेवारी, २०१६ पय ांत
महाराषर औ्योधगक

ववकास महामींडळासाठी

अधिसधू चत २८५.८६ हे . आर

क्षेत्रापैकी १५१.५७ हे . आर क्षेत्र अधिसधू चत क्षेत्रातन
ू वगळण्याच्या प्रिीयेमध्ये
गैरव्यवहार

करण्याबाबत

झाला

असलयाने

लोकप्रनतननिीींनी

सिर

गैरव्यवहाराची

शासनाकडे

माहे

त्यािरम्यान तिार केली आहे , हे खरे आहे काय,

उच्चस्तरीय

फेब्रव
ु ारी,

२०१६

चौकशी

मध्ये

वा
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(२) असलयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय
आढळून आले व तिनस
ु ार सींबींधिताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत
आहे ,

(३) नसलयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सभ
ु ाष दे साई

(१)

होय. हे खरे आहे .

(२) व (३) इगतपरू ी औ्योधगक क्षेत्रासाठी गोंि ु िम
ु ाला २५७.८६ हे .आर क्षेत्र
मऔवव अधिननयम १९६१ चे प्रकरण ६ च्या तरति
ु ी लाग ू करुन दिनाींक

०९/०८/२००७ रोजी अधिसधू चत करण्यात आले आहे . या अधिसधू चत क्षेत्रामिील
१५१.५७ हे .आर क्षेत्रात मे. अशोका इीं डजस्रयल पाकग याींनी १२८.१२ हे .आर क्षेत्रावर
कींपनीने केंद्र शासनाच्या औ्योधगक उ्यान योजनेंतगगत जमीन प्राप्त केली

होती. तसेच उवगरीत क्षेत्रामध्ये इतर कींपनीने अकृवषक प्रयोजनाथग जमज नी खरे िी
करुन अकृवषक वापर सरु
ु केला होता. यामळ
ु े महामींडळाच्या औ्योधगक वापराचा
उद्देश खाजगीरीत्या

साध्य होत असलयाने उपरोक्त १५१.५७ हे आर क्षेत्र

ववनाअधिसधू चत करण्यात आले आहे . उवगर ीत क्षेत्राच्या सींपािनास खातेिाराींचा
ववरोि असलयामळ
ु े सींयक्
ु त मोजणीचे काम अ्याप पण
ू ग झालेले नाही. तसेच या

क्षेत्रातील खातेिाराींनी २ को्ी ते ३ को्ी २० लाख प्रती एकरी नक
ु सान भरपाईची

मागणी केली आहे . सिरचा िर अवाजवी असलयामळ
ु े त्यामळ
ु े १५१.५७ हे .आर
व्यनतररक्त उवगर ीत सींपण
ू ग क्षेत्र ववनाअधिसधू चत करण्यात येत आहे .
-----------------

राज्यातील शेतिऱयाांना रब्बी हां गामासाठी पीि िर्ाचची
(१८)

*

रक्िम उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबत

२७७०८

श्री.नारायण राणे : सन्माननीय सहिार मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :(१) राज्यातील शेतकऱ्याींना सन २०१६-१७ च्या रब्बी हीं गामासाठी आवश्नयक

असलेली एकूण पीक कजागच्या रक्कमेनस
ु ार जजलहा मध्यवती सहकारी बँकाकडून
उपलब्ि

होणारी

रक्कम कमी असलयाचे माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा

त्यािरम्यान ननिशगनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असलयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन रब्बी हीं गामासाठी आवश्नयक

असलेली पीक कजागसाठी लागणारा अथगपरु वठा सरु ळीत करण्याच्या दृष्ीने काय
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
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(३)

नसलयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. सभ
ु ाष दे शमख
ु
(२)

(१)

होय.

ववमद्र
ु ीकरणानींतर चलनपरु वठ्याबाबतची कायगवाही भारतीय ररझवग बँकेमाफगत

करण्यात आली आहे . त्यानस
ु ार दिनाींक १३/०२/२०१७ अखे र जजलहा मध्यवती

सहकारी बँकाींनी रुपये ४४२८ को्ी रब्बी पीक कजग वा्प लक्षाींकापैकी रुपये ११३७
को्ीचे वा्प २.२३ लाख शेतकऱ्याींना केले आहे .
(३)

प्रश्नन उ्भावत नाही.

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

राज्यात शेतमाल तारण िर्च योर्नेचा लाभ शेतिऱयाांना ममळण्याबाबत
(१९)

*

२९७६४

श्री.अशोि ऊफच भाई र्गताप : सन्माननीय सहिार मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

राज्यात १९८२ पासन
ू शेतमाल तारण योजना सरु
ु असन
ू सिर योजनेंतगगत
गोिामात ठे वलेलया शेतमालाच्या मल
ू याच्या ७५ ्क्के तारण कजग सहा ्क्के
व्याज िराने उपलब्ि करुन दिले जाते, हे खरे आहे काय,
(२)

असलयास, सिर योजनेचा लाभ शेतक-याींना ममळण्यासाठी शासन व पणन

(३)

नसलयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

मींडळ याींनी कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

श्री. सभ
ु ाष दे शमख
ु

(१) होय,

राज्यातील शेतकऱ्याींच्या दहतासाठी महाराषर राज्य कृवष पणन मींडळ
राज्यातील कृवष उत्पन्न बाजार सममत्याींचे माध्यमातन
ू सन १९९० पासन
ू सिरची
शेतमाल तारण कजग योजना राबवत आहे .

(२) सिर योजनेच्या प्रभावी अींमलबजावणीसाठी कृवष पणन मींडळामाफगत बाजार
सममत्याींना वेळोवेळी पत्र व पररपत्रका्वारे कळववण्यात येते तसेच योजनेच्या
प्रमसध्िीसाठी व शेतकऱ्याींना योजनेची मादहती होण्यासाठी पणन मींडळ व बाजार

सममत्यामाफगत स्थाननक वत्ृ तपत्राींत जादहरात िे ऊन तसेच बॅनर, पॅमप्ले्स ् इ.
्वारे योजनेस प्रमसध्िी िे ण्यात येते.
(३) प्रश्नन उ्भावत नाही.

-----------------
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नागपरू येर्े हदव्याांग प्रादे मशि िेंद्र उभारण्याबाबत
*

(२०)

२८६४२

श्री.प्रिाश गर्मभये : सन्माननीय सामाजर्ि न्याय मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

नागपरू येथे दिव्याींग प्रािे मशक केंद्र उभारण्याचा ननणगय शासनाने माहे

जानेवारी, २०१७ च्या पदहलया सप्ताहात घेतला आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असलयास, सिर केंद्राची उभारणी क्रकती कालाविीत करण्यात येणार आहे ,

त्यानष
ु ींगाने शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसलयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. रार्िुमार बडोले
ही

केंद्र

शासनाच्या

(१) व (२) दिव्याींग व्यजक्तकरीता सींयक्
ु त प्रािे मशक केंद्र

ववकलाींगजन

सशक्तीकरण

ववभागाची

योजना

असन
ू

स्यजस्थतीत केंद्र शासनाच्या अधिनस्थ “नॅशनल इजन्स्््य्
ू फॉर एम्पॉवरमें ्

ऑफ पसगन्स ववथ मल्ीपल डडसॅबबमलद्ज” चे न्नई या सींस्थेंच्या प्रशासकीय
ननयींत्रणाखाली सींयक्
ु त प्रािे मशक केंद्र, नागपरू हे केंद्र इीं दिरा गाींिी शासकीय
वै्यक्रकय महावव्यालय व रूनणालय, नागपरू येथे तात्परु त्या स्वरुपात सरु
ु आहे .
राज्य शासनाच्या महसल
व वन ववभागाच्या दिनाींक ०४/०१/२०१७ रोजीच्या
ू
शासन

ननणगयान्वये

जा्तरोडी

ता.

सिर

नागपरू

सींयक्
ु त

(शहर)

प्रािे मशक

जज.नागपरू

केंद्राच्या
येथील

उभारणीकरीता

२२३२० चौ.मी

मौजे

जमीन

भाडे तत्वावर मींजरू करण्यात आली आहे . सींयक्
ु त प्रािे मशक केंद्र उभारणीची
कायगवाही केंद्र शासनामार्फगत करण्यात येणार आहे .
(३) प्रश्नन उ्भावत नाही.

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

राज्यात िीर्े ची खरे दी खार्गी िीर् िांपन्याांिडून रलेजक्रमसटी
(२१)

*

ॲक्टनस
ु ार िरण्यात येत असल्याबाबत

२९१०८

श्री.पररणय फुिे : सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :(१) राज्य शासन खाजगी वीज कींपन्याींकडून वीजे ची प्रत्यक्षात खरे िी न करता

सन २००३ च्या इलेजक्रमस्ी ॲक््नस
ु ार करीत असलयामळ
ु े प्रनतवषी रुपये चार
हजार को्ी अिा करीत असलयाने त्याचा बोजा वीज ग्राहकाींवर पडत असलयाचे
ननिशगनास आले, हे खरे आहे काय,
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(२) असलयास, उक्त करारामळ
ु े राज्य शासनाचे कोटयविी रुपयाींचे नक
ु सान
होऊन ग्राहकाींवर

त्याचा

बोजा

पडत असलयाने याबाबत शासनाने कोणती

कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३)

नसलयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.

चांद्रशेखर बािनिुळे

(१) व (२) वव्यत
अधिननयम, २००३ मिील
ु

अधिननयम ६३ नस
ु ार वीज खरे िी ही पारिशगक स्पिागत्मक ननवविे ्वारे करण्यात

येते. महाववतरण कींपनीने भववषयातील सींभाव्य वीज मागणीनस
ु ार अधिननयमातील

सिर तरति
ु ीनस
ु ार वीज खरे िीचे दिघग मि
ु तीचे करार केले आहे त. तसेच प्रत्यक्षात
या वीज खरे िी करारातील वीज ननममगती उत्पािकाींकडून वीज घेताना महाराषर
वव्यत
ु

ननयामक

आयोगाच्या

मेर ी्

ऑडगर

डडस्पॅच

मिील

ववननयमाच्या

तरति
ु ीनस
ु ार सवागत कमी वीज िर असणाऱ्या उत्पािकाकडून प्रथम वीज घेण्यात
येते. या तत्वानस
ु ार जािा वीज िर असणाऱ्या वीज उत्पािकाकडून वीज खरे िी
करार जरी केला असला, तरी प्रत्यक्षात वीज घेण्यात येत नाही. मात्र अशा
उत्पािकाींना जस्थर आकाराची रक्कम ्यावी लागते.
(३) प्रश्नन उ्भावत नाही.
-----------------

(२२)

*

दे िळी (जर्.िधाच) येर्ील रान्सफामचला लागलेली आग
२७०५६

प्रा.अननल सोले : सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :(१) िे वळी (जज.विाग) येथील पॉवरग्रीड कॉपोरे शन आफॅ इीं डडयाच्या ७६५ के.व्ही
पारे षणच्या

रान्सफामगला

आग

लागन
ू

रान्सफामगर

जळालयाचे

दिनाींक

१३ जानेवारी, २०१७ रोजी वा त्यासम
ु ारास ननिशगनास आले, हे खरे आहे काय,
(२)

असलयास, सिर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय

(३)

नसलयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.

चांद्रशेखर

आढळून आले, त्यानस
ु ार कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

बािनिुळे

(१)

केंद्र

कॉपोरे शन ऑफ इीं डडया मल. या कींपनीच्या
बनाव्ीच्या

७६५

के.व्ही.

अवरोिकामध्ये (Reactor)

शासनाच्या

अखत्याररतील पॉवरग्रीड

िे वळी उपकेंद्रातील ZTR Ukraine

विाग-औरीं गाबाि-४

बी

फेज

दिनाींक १२/०१/२०१७ रोजी

११० एम.व्ही.अे .आर

आग लागली

होती.
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(२)

सिर प्रकरणी अवरोिक ननमागत्या कींपनीशी सींपकग सािण्यात आला व त्या

कींपनीच्या

तज्ञ

मींडळीींनी

दिनाींक

२३/०१/२०१७

रोजी

घ्नास्थळी भे्

िे ऊन प्राथममक तपासणी अहवाल पॉवर ग्रीड कींपनीस सािर केला आहे . अशा
प्रकारची घ्ना भववषयात घडू नये याकररता सिर घ्नेच्या मळ
ू कारणाच्या
ववश्नलेषणासदहत सववस्तर
अपेक्षक्षत आहे .

अहवाल अवरोिक ननमागत्या कींपनीकडून लवकरच

तसेच अशा प्रकारची घ्ना भववषयात घडू नये यासाठी

सखोल

चौकशी करण्यासाठी त्रयस्थ सललागाराची ननयक्
ु ती करण्याची कायगवाही पॉवरग्रीड
कींपनीने सरु
ु केली आहे .

(३) प्रश्नन उ्भावत नाही.

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

नामशि जर्ल्हयात िीर् महावितरण िांपनीतील
(२३)

*

िमचचाऱयाने िेलेली आत्महत्या

२९८७१

श्रीमती हुस्त्नबान ू खमलफे : सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) नामशक जजलहयात वीज महाववतरण कींपनीतील वररषठाींकडून होत असलेलया
जाचामळ
ु े

अमभयींत्यावर

मानमसक

ताण वाढून हृियववकाराचा

झ्का

येणे,

आत्महत्या करणे इत्यािी प्रकारात वाढ होत असलयाने अमभयींत्याींच्या सींघ्नेने

(सबॉडड गने् इीं जजननअसग असोमसएशन) प्रशासनाला राज्यव्यापी आीं िोलन करण्यात
येणार असलयाचे ननवेिन माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान दिलयाचे
ननिशगनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असलयास, महाववतरण मिील श्री.पानसरे या कमगचाऱ्याच्या आत्महत्येस
जबाबिार

असणाऱ्याींवर

ननलींबनाची

कारवाई

करणे

तसेच

सींघ्नेच्या इतर

मागण्या पण
ू ग करण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,

(३) नसलयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे
(१) अमभयींत्याींच्या सींघ्नेचे ननवेिन मख्
ु य अमभयींता,
महाववतरण, नामशक याींना प्राप्त झाले आहे .
(२) श्री. पानसरे याींच्या मत्ृ यब
ू ाबत चौकशी करण्यासाठी महाववतरण कींपनीने
नेमलेलया

बत्रसिस्यीय चौकशी

सममतीच्या

अहवालानस
ु ार

अधिकारी/कमगचाऱ्याींवर मशस्तभींगाची कारवाई सरु
ु आहे .

िोषी आढळलेलया
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तसेच

अमभयींत्याींच्या

सींघ्नेच्या

इतर

मागण्याींबाबत

महाववतरण

कींपनीस्तरावर कायगवाही सरु
ु आहे .
(३) प्रश्नन उ्भावत नाही.

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

दौंड (जर्.पण
ु े) येर्ील िसनतगृहातील मल
ु ाांच्या मशधापबत्रिेिर
(२४)

*

दे ण्यात येणारे धान्य बांद िेल्याबाबत

२७२७१

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

श्री.हे मांत टिले, श्री.अननल भोसले : सन्माननीय सामाजर्ि न्याय मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

िौंड

(जज.पण
ु े)

तालक्
ु यातील

मागासवगीय

वसनतगह
ृ ातील

मल
ु ाींच्या

मशिापबत्रकेवर िे ण्यात येणारे िान्य माहे डडसेंबर, २०१६ पासन
ू बींि करण्यात
आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असलयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सिर वसनतगृहातील
मल
ु ाींना थकीत मदहन्यापासन
ू चे िान्य िे ण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(३) नसलयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. रार्िुमार बडोले

(१) नाही, हे खरे नाही.

(२) प्रश्नन उ्भावत नाही.
(३) प्रश्नन उ्भावत नाही.

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

नांदरू बार जर्ल्हयात बनािट िागदपत्राांद्िारे उद्योर्िाांनी अनद
ु ान घेतल्याबाबत
(२५)

*

२९५७८

श्रीमती जस्त्मता िाघ : सन्माननीय उद्योग मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

नींिरू बार जजलहयात बनाव् कागिपत्राीं्वारे २९ उ्योजकाींनी रुपये ६ को्ी,

३ लाख, १४ हजार, ८६२ इतके अनि
ु ान घेतले असलयाचे माहे जानेवारी, २०१७
मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशगनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असलयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून
आले, त्यानस
ु ार कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसलयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. सभ
ु ाष दे साई

(१)

राकेश वपतऱ्या नाईक व श्री.अमर त.ु पाडवी याींनी

केलेलया तिारीवरुन लाचलच
ु पत प्रनतबींिक ववभाग, नींिरू बार याींचेमाफगत चौकशी
करण्यात आली

आहे .

सिर

चौकशीअींती

सामदु हक

प्रोत्साहन योजना-२००१

राबववताना लाभिारक घ्काींनी या येाजनेचा लाभ घेताना जजलहा उ्योग केंद्र,
नींिरु बार येथील तत्कालीन अधिकारी/कमगचारी याींचेशी सींगनमत करुन बेकायिे शीर

व अप्रामाणणकपणे सािर केलेलया प्रस्तावात बनाव् कागिपत्रे सािर करुन,
ननयम, अ्ीींचे व शतींचे पालन झालेले नसताींना ननयम, अ्ीीं व शतींचे पालन
केले

असलयाबाबत खो्ी/बनाव् प्रमाणपत्र सािर करुन ती अनि
ु ान प्राप्त

करण्यास वापरली आहे त असे आढळून आले आहे .
(२)

लाचलच
ु पत प्रनतबींिक ववभाग, नींिरु बार याींनी केलेलया चौकशीनस
ु ार जजलहा

उ्योग केंद्र, नींिरु बार येथे कायगरत असलेले तत्कालीन अधिकारी/कमगचारी (१)

श्री.स्वरुपमसींग पाया वसावे, महाव्यवस्थापक (सेवाननवत्ृ त) (२) िाम ु शींकर पाडवी,
शाखाप्रमख
ु , वगग-३ (३) श्री.ववजयकुमार म्हसि
ु े व ननिड, लघ्
ु ीं कलेखक (नन.श्रे.)
वगग-३ (४) जगदिश रघन
ु ाथ श्रीवास, उ्योग ननररक्षक, वगग-३ (५) ओेंकार
गरु
ु ियाल चव्हाण, उ्योग ननररक्षक, वगग-३ (सेवाननवत्ृ त) याींनी उ्योग घ्काींचे
मालकाींशी सींगनमत करुन शासनाववरुध्ि क् रचन
ू , शासनाने ननगगममत केलेलया

सामदु हक प्रोत्साहन योजना-२००१ मिील नमि
ू तरति
ु ीींचे उललींघन करुन अनि
ु ान
ममळण्यासाठी

जे

प्रस्ताव सािर केले त्यात बनाव्, खो्े कागिपत्रे खो्े

असलयाचे मादहती असताना त्याकडे डोळे झाक करुन
म्हणन
ू

त्याींचेववरुध्ि

तसेच

घ्काींववरुध्ि

नींिरु बार

शासनाचे नक
ु सान केले
शहर

पोलीस

स््े शन

ग.ु र.नीं.१४/२०१७ , भा.ि.वव. ४२०,४६५,४६८,४७१,४७४,१२० (ब), ३४ तसेच भ्रष्ाचार

प्रनतबींिक अधिननयम १९८८ चे कलम १३ (१) (क) १३ (१) (ड), सह १३ (२)
प्रमाणे गन्ु हा िाखल करण्यात आला आहे .
(३) प्रश्नन उ्भावत नाही.

-----------------
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परभणी जर्ल्हा मध्यिती सहिारी बँिेतील िर्च िसल
ु ी न
(२६)

*

िरणाऱया अधधिाऱयाांची चौिशी िरण्याबाबत

२७९०३

श्री.अब्दल्
ु लाखान

दरु ाचणी,

श्री.धनांर्य

मांडु े ,

श्री.सनतश

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

परभणी

जजलहा

मध्यवती

सहकारी

बँकेतील

बबगरशेती

कजग

वसल
ु ी

ववभागातील वसल
ु ी पो्ी सहकार न्यायालयाने अवाडग नो्ीस जारी करूनही

ववदहत मि
ु तीत वसल
ु ी न करणे, पढ
ु ील प्रक्रिया न राबवणे तसेच बँकेच्या

थकबाकीस कारणीभत
ू असणाऱ्या बेजबाबिार वसल
ु ी अधिकारी, ववशेष वसल
ु ी

अधिकारी व वररषठ अधिकारी याींची चौकशी करण्याची मागणी पाथरी येथील
सामाजजक कायगकत्याींनी प्रिान सधचव, सहकार याींच्याकडे लेखी ननवेिनाव्िारे
दिनाींक ०३ माचग, २०१६ रोजी वा त्यासम
ु ारास केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असलयास, उपरोक्त प्रकरणी चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या अनष
ु ींगाने
िोषी अधिकाऱ्याींववरूध्ि कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसलयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सभ
ु ाष दे शमख
ु

(१) होय.

(२) बबगरशेती थकीत कजागची वसल
ु ी करण्याबाबत सन २०१६-१७ मध्ये ववशेष
कृती

आराखडा

तयार

करावा, ववशेष वसल
ु ी अधिकारी याींचेमाफगत अधिक

कठोरपणे वसल
ु ीची कायगवाही करावी. ज्या प्रकरणामध्ये सहकार न्यायालयाने
अवाडग पाररत केले आहे अशा प्रकरणामध्ये तातडीने जींगम/स्थावर मालमत्ता

जप्त करून वसल
ु ीची कायगवाही करावी असे ननिे श ववभागीय सहननबींिक,
सहकारी सींस्था याींनी दिनाींक ३१/८/२०१६ च्या पत्रान्वये परभणी जजलहा मध्यवती

सहकारी बँकेस दिलेले आहे त. एकूण १०९ प्राप्त अवाडगपक
ै ी ३३ प्रकरणाींमध्ये
मालमत्ता जप्त करण्यात आली आहे व जप्तीनींतर सिर १८ बबगरशेती सहकारी

सींस्थाींची मालमत्ता वविी करुन रुपये ३२४.३० लाख एवढी वसल
ू ी आणण १६
बबगरशेती सींस्थाींकडील थकीत रकमेची रुपये ७९.१० लाख वसल
ू ी तसेच १७
बबगरशेती सहकारी सींस्थाींची अींशत: रुपये ११.६३ लाख वसल
ू ी झालेली आहे .
(३) प्रश्नन उ्भावत नाही.

-----------------
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तळोर्ा (ता.पनिेल, जर्.रायगड) येर्ील औद्योधगि िसाहतीत में म्बा
(२७)

*

िेम या पेरोमलयम िांपनीमध्ये लागलेली आग

२८१०४

श्री.र्यांत पाटील : सन्माननीय उद्योग मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :-

(१) तळोजा (ता.पनवेल, जज.रायगड) येथील औ्योधगक वसाहतीत में म्बा केम या

पेरोमलयम कींपनीत दिनाींक १७ डडसेंबर, २०१६ रोजी वा त्यासम
ु ारास आग
लागलयाचे ननिशगनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असलयास, माहे जन
ू , २०१६ पासन
ू सिर औ्योधगक वसाहतीतील कींपनीत
आग लागण्याची ही ५ वी घ्ना असन
ू या औ्योधगक ववभागीतील कींपन्याींच्या

सरु क्षेचा प्रश्नन ननमागण झालयाने पररसरातील स्थाननक रदहवाशाींमध्ये मभतीचे व
िोक्याचे वातावरण ननमागण झाले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असलयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने सींबींधित कींपन्याींवर कोणती कारवाई
केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) असलयास, या वसाहतीमध्ये असलेलया कारखान्यामध्ये अशा घ्ना घडू नये
म्हणन
ू शासनाने कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसलयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सभ
ु ाष दे साई

(१) होय. मे.मेम्बा केम प्लॉ् नीं १७/२६ या कींपनीत दिनाींक

१९/१२/२०१६ रोजी िप
ु ारी १३.१० वा. आग लागली होती हे खरे आहे .

(२) जन
ू , २०१६ पासन
ू ३ कींपन्याींना आगी लागलयाच्या घ्ना घडलया आहे त.

तथावप तळोजा औ्योधगक ववभागातील कारखान्याींच्या सरु क्षेचा प्रश्नन ननमागण
झालेला नाही. तसेच पररसरातील स्थाननक रदहवाशाींमध्ये मभतीचे व िोक्याचे
वातावरण ननमागण झालेले नाही.

(३) उपरोक्त कारखान्याींवर कारखाने अधिननयम १९४८ अींतगगत प्रत्येकी एक
फौजिारी ख्ला िाखल केला असन
ू एका कारखान्यावर कारखाने अधिननयमाच्या
भींग केलयाबाबत एक ख्ला िाखल करण्या ता़ येत आहे .

(४) मऔवव महामींडळास ववशेष ननयोजन प्राधिकरण म्हणन
ु घोवषत केले आहे .
त्यानस
ु ार कारखान्याींचे नकाशे मींजरु करताना महामींडळाच्या ववकास ननयींत्रण

ननयमावली व अजननसरु क्षा अधिननयमात नमि
ू केलयाप्रमाणे अजननप्रनतबींिात्मक
उपाययोजना सच
ु वलया जातात. बाींिकाम पण
ू ग झालयावर सिर उपाययोजनाींची

तपासणी करुन ती योनय असलयाची खात्री करुन अनतींम ना-हरकत प्रमाणपत्र
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िे ण्यात येते.

सिर

अजननप्रनतबींिात्मक

उपाययोजना

सजु स्थतीत ठे वणे सिर

कारखान्याींची कायिे शीर जबाबिारी असन
ू अजननसरु क्षा अधिननयमाप्रमाणे ननयक्
ु त
केलेलया

लायसन्स

एजन्सीमाफगत

सिर

अजननप्रनतबींिात्मक

उपाययोजनाींची

तपासणी करुन घेऊन त्याींनी सािर केलेले प्रमाणपत्र िर वषागच्या जानेवारी व

जल
ु ै मदहन्यात िे णे बींिनकारक आहे . तसेच तळोजा औ्योधगक वसाहतीत

महामींडळामाफगत सस
ु ज्य असे अजननशमन केंद्र प्रस्थावपत करुन कायागजन्वत
करण्यात आले

आहे . सिर

अजननशमन केंद्राची

सेवा

तळोजा औ्योधगक

वसाहतीतील उ्योगाींना २४x७ (Round ‘O’ Clock) दिली जाते. त्याचप्रमाणे
भववषयात अशा घ्ना घडू नये म्हणन
ू कामगाराींच्या सरु क्षेचे प्रमशक्षण वगग
घेण्यात येत

असन
आपत्कालीन आराखडयाची प्रात्यक्षक्षके घेण्यात येतात.
ू

ननररक्षणाच्या वेळी आढळलेलया सरु क्षाववषयक त्र्
ग ा करुन घेण्यासाठी
ु ीींबाबत पत
ू त
पाठपरु ावा करण्यात येतो.
(५) प्रश्नन उ्भावत नाही.

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

राज्यातील आहदिासी आश्रमशाळाांमध्ये विद्यार्थयाांच्या होणाऱया
(२८)

*

मत्ृ यस
ू ांदभाचत सममती गठीत िेल्याबाबत

२७४७४

श्री.सांर्य दत्त, श्री.पररणय फुिे :

ताराांकित प्रश्न क्रमाांि

२३५४५ ला हदनाांि ५ डडसेंबर, २०१६ रोर्ी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत
सन्माननीय आहदिासी वििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यातील आदिवासी आश्रमशाळाींमध्ये प्रनतवषी अींिाजे ८० पेक्षा अधिक असे
मागील िहा वषाांत एकूण ७४३ आदिवासी वव्याथाांचे मत्ृ य ू झाले असलयाचे माहे
जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशगनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असलयास, सिर वव्यार्थयाांच्या होणाऱ्या मत्ृ यच
ू ा अभयास करुन त्यावर

उपाययोजना सच
ु ववण्यासाठी डॉ.सभ
ु ाष साींळूखे , सेवाननवत्ृ त आरोनय महासींचालक
याींच्या अध्यक्षतेखाली शासनाने ताींबत्रक सममती गदठत करुन सममतीने आपला
अहवाल

मा.राज्यपाल

महोियाींना

दिनाींक

१९

त्यासम
ु ारास सािर केला आहे , हे खरे आहे काय,

ऑक््ोबर, २०१६ रोजी

वा

(३) असलयास, या आश्रमशाळाींमध्ये पोषक आहार, शद्ध
ु पाणी, वै्यकीय इत्यािी
पायाभत
ू सवु विाींचा अभाव याींसारख्या अनेक कारणाींमळ
ु े सिर मत्ृ य ू झालयाचे
ननिशगनास आले, हे ही खरे आहे काय,
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(४) असलयास, सिर वव्यार्थयाांचे मत्ृ य ू रोखण्यासींिभागतील डॉ.सभ
ु ाष साळीं ख
ु े
याींच्या अहवालातील मशफारशीींची अीं मलबजावणी करण्याबाबत शासनाने कोणती
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसलयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विष्ट्ण ु सिरा
जनदहत

याधचका

(१) यासींिभागत मा.उच्च न्यायालयात सन २०१३ मध्ये

िाखल

झालेली

आहे .

त्यामध्ये

िहा

वषागत

शासक्रकय

आश्रमशाळाींमध्ये ववववि कारणाींनी ७९३ वव्यार्थयाांचे मत्ृ य ू झालयाची मादहती
शासनाने न्यायालयात शपथपत्रा्वारे दिनाींक ४/६/२०१३ रोजी सािर केली आहे .
(२) होय, हे खरे आहे .

(३) सममतीने वव्याथी मत्ृ यच्ू या ववववि कारणाींचा अभयास करुन त्यामध्ये
सि
ु ारणा होणेसाठी ववववि उपाय योजना सच
ु ववलेलया आहे त.

(४) व (५) सिर मशफारशीींवर ववभागाकडून कायगवाही सरु
ु आहे . सिर सममतीने

मशफारस केलयानस
ु ार आश्रमशाळे तील वव्यार्थयाांच्या जे वणाची वेळ बिलण्यात
आली आहे . वव्यार्थयाांच्या मत्ृ यच
ू ी २४ तासात चौकशी करणेसाठी सममती

स्थापन केलेली आहे . तसेच वव्याथी मत्ृ यच
ू ा सामाजजक वै्यक्रकय दृष्ीने
अभयास करुन त्याचा नतमाही आढावा जजलहाधिकारी याींच्या स्तरावर घेण्याच्या

सच
ु ना िे ण्यात आलया आहे त. आश्रमशाळे त ANM ची सेवा उपलब्ि करुन
िे ण्याबाबत आरोनय ववभागास कळववण्यात आले आहे . आरोनय खात्यामाफगत
शालेय वव्यार्थयाांची आरोनय तपासणी कायगिम तसेच CSR अींतगगत काही

शाळाींमध्ये मोबाईल हे लथ यनु न््वारे ननयममत तपासणी करण्यात येत आहे .

आश्रमशाळे मध्ये स्वच्छ पाणी परु वठा व आरोनयाबाबत वॉश कायगिम राबववण्यात
येत आहे . तसेच आश्रमशाळे तील वव्यार्थयाांना वैयजक्तक आरोनय व पोषणाबाबत

जागत
ु ील शैक्षणणक वषागपासन
ू
ृ ी होण्यासाठी जीवन कौशलय प्रमशक्षण कायगिम पढ
राबववण्याचे ननयोजन केलेले आहे .

-----------------
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राज्यातील अनद
ु ाननत आश्रमशाळाांना दे ण्यात येणाऱया
पररर्षणण-भोर्न अनद
ु ानात िाढ िरण्याबाबत

(२९)

*

२७५४८

डॉ.अपि
ू च हहरे :

ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २३५०८ ला हदनाांि ५

डडसेंबर, २०१६ रोर्ी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत

सन्माननीय सामाजर्ि न्याय

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

राज्यातील अनि
ु ाननत आश्रमशाळाींना

िे ण्यात येणाऱ्या

परररक्षण-भोजन

अनि
ु ानात वाढ करण्यासींबींधिच्या ववचारािीन बाबीींवरील शासनाचा ववचार पण
ु ग
झाला आहे काय,

(२) असलयास, शासन ननणगय दिनाींक १ माचग, २०१६ अन्वये मख्
ु य सधचव याींचे
अध्यक्षतेखाली

स्थावपत अभयास ग्ाने महागाई ननिे शाींकानस
ु ार व प्रत्यक्ष

खचागवर आिाररत परररक्षण-भोजन अनि
ु ानात वाढ करण्यासींबींधिची मशफारस
केली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३)

असलयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने कोणता ननणगय घेतला आहे व

सिरील ननणगयाची अींमलबजावणी केव्हापासन
ु करण्याींत येणार आहे ,
(४)

नसलयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. रार्िुमार बडोले

(१) नाही

(२), (३) व (४) पररपोषण अनि
ु ानात वाढ करण्याची बाब अ्याप ववचारािीन
आहे .

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

राज्यातील साखर िारखान्याांच्या सहिीर् प्रिल्पातन
ू
(३०)

*

तयार िीर् खरे दी िरण्यासांदभाचत

२७३५५

श्री.शरद रणवपसे : सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :(१)

राज्यातील साखर कारखान्याींच्या सहवीज प्रकलपातन
ू तयार झालेली िोन

हजार मेगावॅ् वीज खरे िी करण्यासींिभागत नेमण्यात आलेलया भा्ीया सममतीने
आपला अहवाल शासनास सािर केला आहे काय,
(२)

असलयास, अहवालाचे स्वरुप काय आहे व त्यानस
ु ार ननणगय घेऊन कोणती

कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसलयास, सममतीचा अहवाल केव्हापय ांत प्राप्त होणे अपेक्षक्षत आहे ?
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श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे

(१) होय, हे खरे आहे .

(२) व (३) भा्ीया सममतीचा अहवाल शासनास प्राप्त झाला असन
ू सिर अहवाल
शासनाच्या ववचारािीन आहे .

----------------औरां गाबाद महावितरण पररमांडळाच्या महावितरण आपल्यादारी
(३१)

*

या योर्नेतील िीर् र्ोडण्या प्रलांबीत असल्याबाबत

२८९०९

श्री.सनतश चव्हाण, श्री.अमरमसांह पांडडत, श्री.अब्दल्
ु लाखान

दरु ाचणी, श्री.धनांर्य मांडु े : सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) औरीं गाबाि महाववतरण पररमींडळाच्या महाववतरण आपलयािारी या योजनेतील
औरीं गाबाि ग्रामीण भागातील ८५०० नवीन वीज जोडण्या प्रलींबबत आहे त, हे खरे
आहे काय,

(२) तसेच राज्यात पाण्याअभावी वपकाींचे नक
ु सान होव ू नये म्हणन
ू १२ तास
वव्यत
ु परु वठा करण्याबाबत शासनाचे महाववतरणास आिे श असताींना वव्यत
ु
परु वठा करण्यात येत नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असलयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व त्यानष
ु ींगाने प्रलींबबत जोडण्या व गाव पातळीवर शेतीसाठी

१२ तास वव्यत
ु परु वठा करणेबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,

(४) नसलयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे

(१) हे खरे नाही.

औरीं गाबाि ग्रामीण मींडळाींतगगत “महाववतरण आपलया िारी” या योजनेंतगगत

एकूण १२,८२५ कृषीपींपिारकाींना केबल्वारे वीज परु वठा करण्यात आला आहे .
(२) व (३) हे खरे नाही.
महाववतरण

कींपनीकडून

कृषीपींप ग्राहकाींना दिनाींक ०८/०९/२०१६ ते
१५/१२/२०१६ पय ांत १२ तास वीज परु वठा िे ण्यात येत होता. दिनाींक १५/१२/२०१६
पासन
ग त ८ ते १० तास चिाकार पध्ितीने
ू कृषी ग्राहकाींचा वीज परु वठा पव
ू व

िे ण्यात येत आहे . औरीं गाबाि ग्रामीण मींडळाींतगगत जानेवारी, २०१७ अखे र ८८०१
कृषीपींप पैसे भरुन वीज जोडणी कररता प्रलींबबत आहे त. २३६० कृषीपींपाना
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जानेवारी, २०१७ अखे र मराठवाडा ववशेष पॅकेज अींतगगत ननिीमिन
ू वीज जोडण्या
िे ण्यात आलया असन
ू डडसेंबर, २०१६ अखे रपय ांत पैसे भरुन प्रलींबबत असलेलया
कृषीपींपाना माचग, २०१७ अखे र वीज जोडण्या िे ण्याचे उदद्दष्े आहे .
(४) प्रश्नन उ्भावत नाही.

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

पण
ु े िृषी उत्पन्न बार्ार सममतीने फळे -भार्ीपाला
(३२)

*

ननयमन मक्
ु तीचे उल्लांघन िेल्याबाबत

२७३०२

श्रीमती

विद्या

चव्हाण,

श्री.हे मांत टिले,

अॅड.र्यदे ि

गायििाड, अॅड.ननरां र्न डािखरे , श्री.र्यिांतराि र्ाधि, श्री.अमरमसांह पांडडत,
श्री.नरें द्र पाटील :

सन्माननीय पणन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील

काय :(१)

वपपींरी-धचींचवड

आवाराबाहे र फळे

मिील

पण
ु े

कृषी

उत्पन्न बाजार

सममतीने

उपबाजार

खरे िी करणाऱ्या व्यापाऱ्याींना ननयमन मक्
ु तीच्या ववरोिात

बाजार शल
ु क व िे खरे ख खचग भरण्याच्या नो्ीसा दिलयाचे दिनाींक २० जानेवारी,
२०१७ रोजी वा त्यासम
ु ारास ननिशगनास आले, हे खरे आहे काय,
(२)

असलयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत

काय आढळून आले व त्यानष
ु ींगाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसलयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सभ
ु ाष दे शमख
ु
धचींचवड

उपबाजाराच्या

(१) व (२) हे खरे आहे . पण
ु े बाजार सममतीच्या वपींपरी
चत:ु मसमा

दिनाींक

१८/५/२००१

च्या

अधिसच
ू नेन्वये

ननजश्नचत करुन सींपण
ु ग वपींपरी गाव हे बाजार आवार म्हणन
ू घोवषत केले होते.

त्यामळ
ु े बाजार सममतीने आवाराबाहे रील व्यापाऱ्याींना नो्ीसेस दिलया होत्या.
तथावप,

पणन

अधिननयमातील

सि
ु ारणेनींतर

बाजार

सममतीच्या

चत:ु मसमा

क्षेत्रफळासह आरे णखत करण्यासाठी दिनाींक २०/१/२०१७ रोजीच्या अधिसच
ू नेन्वये
बाजार सममतीची दिनाींक १८/५/२००१ ची अधिसच
ू ना रद्द केलयामळ
ु े बाजार
सममतीने

आवाराबाहे रील व्यापाऱ्याींना दिलेलया नो्ीसेस दिनाींक १३/०१/२०१७

रोजीच्या पत्रान्वये रद्द केलया आहे त.
(३) प्रश्नन उ्भावत नाही.

-----------------
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महाराष्ट्र राज्य िीर् महावितरणच्या बीड विभागाच्या
(३३)

*

र्िबािीत िाढ असल्याबाबत
२९४६२

प्रा.र्ोगे न्द्र ििाडे : सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :(१)

बीड

ववभागातील महाराषर राज्य वीज

रुपये ११०० को्ी थकबाकी असलयाचे

माहे

आठवड्यात ननिशगनास आले, हे खरे आहे काय,

महाववतरणच्या वीज बीलाची

फेब्रव
ु ारी, २०१७ च्या पदहलया

(२) असलयास, घरगत
ु ी, व्यापारी व औ्योधगक ग्राहकाींकडे एवढ्या मोठ्या
प्रमाणात थकबाकी रहाण्याची कारणे काय आहे त,

(३) असलयास, सिर प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन थकबाकी वसल
ू ीबाबत
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४)

नसलयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे

(१) माहे डडसेंबर, २०१६ अखे र बीड ववभागात

महाववतरणच्या वीज बबलाची रुपये ७४७ को्ी एवढी थकबाकी आहे .

(२) व (३) त्यापैकी घरगत
ु ी ग्राहकाींकडे रुपये ८३.५५ को्ी, वाणणजज्यक ग्राहकाींकडे

रुपये ८.३५ को्ी व औ्योधगक ग्राहकाींकडे रुपये ३.९१ को्ी इतकी थकबाकी
आहे .

एकूण ३६ वसल
महाववतरण
ु ी पथके कायगर त असन
ू
कींपनीच्या ननयमाप्रमाणे थकबाकी वसल
ु ीची कामे सरु
ु आहे त. सन २०१५-१६
बीड

ववभागात

मध्ये २५६१३ व सन २०१६-१७ मध्ये १५७५० वीज थकबाकीिार ग्राहकाींना
कायिे शीर नो्ीसा िे ण्यात आलेलया आहे त. तसेच बीड ववभागामध्ये दिनाींक
०१

एवप्रल, २०१६ पासन
आजपय ांत एकूण ३००२ ग्राहकाींचा वीज परु वठा
ू
थकबाकीचा भरणा न केलयामळ
ु े कायमस्वरुपी खीं डीत करण्यात आलेला आहे .
(४) प्रश्नन उ्भावत नाही.

-----------------
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शासिीय आश्रमशाळा ि िसनतगह
ृ ाांमधील सोलर िाटर हहटर खरे दी ि
(३४)

*

हदनाांि

बायोमेहरि यांत्रणेच्या गैरव्यिहाराांची चौिशी िरणेबाबत

२७९८२

श्री.र्यिांतराि र्ाधि : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १९४९३ ला

२९ र्ल
ु ,ै २०१६ रोर्ी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत

सन्माननीय

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

शासकीय आश्रमशाळा व वसनतगृहाींमिील सोलर वॉ्र दह्र खरे िी व

बायोमेदरक यींत्रणा बसववणे या प्रकरणाींमिील गैरव्यवहाराींची चौकशी करण्यासाठी

दिनाींक ११ सप््ें बर, २०१५ च्या शासन ननणगयान्वये सधचव व ववशेष चौकशी
अधिकारी १, सामान्य प्रशासन ववभाग, मींत्रालय, मींब
ु ई याींची चौकशी अधिकारी
म्हणन
ू ननयक्
ु ती करण्यात आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असलयास, उक्त प्रकरणी सममतीने शासनास अहवाल सािर केलेला आहे

काय, सिर चौकशी अहवालाच्या अनष
ु ींगाने सींबींधिताींवर कोणती कायगवाही केली
वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसलयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विष्ट्ण ु सिरा

(१) होय, हे खरे आहे .

(२) प्रस्तत
ु प्रकरणाचा चौकशी अहवाल अ्याप शासनास सािर करण्यात आलेला
नाही.

(३) प्रश्नन उ्भावत नाही.

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

िोिणातील दोडामागच ि सािांतिाडी तालक्
ु यात एमआयडीसी
(३५)

*

प्रिल्पाची िामे प्रलांबबत असल्याबाबत

२८१२५

श्री.नारायण राणे : सन्माननीय उद्योग मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :(१) कोकणातील िोडामागग व सावींतवाडी तालक्
ु यात रोजगाराच्यादृष्ीने महत्वाच्या
आडाळी एमआयडीसी प्रकलपासाठी जममन सींपािनाचे काम पण
ू ग झाले असले तरी
प्रकलपाची अनेक कामे प्रलींबबत असलयाचे ननिशगनास आले आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असलयास, उक्त एमआयडीसी प्रकलपाची प्रलींबबत कामे पण
ू ग करण्याबाबत
शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
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(३)

नसलयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. सभ
ु ाष दे साई
सींपािनाचे

(१) आडाळी ता.िोडामागग औ्योधगक क्षेत्रासाठी जमीन

काम पण
२८८.५५ हे .आर इतके क्षेत्र अधिस
ू ग झालेले नसन
ू
ू धू चत

करण्यात आले असन
ू त्यापैकी २६४.२४ हे .आर इतके महामींडळाच्या ताब्यात आले
आहे . तथावप सावींतवाडी येथे ओ्योधगक क्षेत्र स्थापन करण्यात आलेले नाही.

(२) व (३) आडाळी औ्योधगक क्षेत्रासाठी पायाभत
ू सोयी सवु विा उपलब्ि करुन
िे ण्यासाठी रुपये ४८,९१,५६,७००/- (नक्त) व रुपये ५६,२५,३०,३००/- (ठोक) इतक्या
रक्कमेसाठी प्रशासकीय मान्यता िे ण्यात आली असन
ू अींनतम आराखडा मींजरू
झालयानींतर ननवविा काढण्याची कायगवाही करण्यात येईल.
-----------------

राज्यातील ग्रामीण भागातील शेतिऱयाांना िीर् परु िठा िरण्याबाबत

(३६)

*

२९१०९

श्री.पररणय फुिे : सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :(१)

राज्यातील शेतक-याींना दिवसा शेतीला पाणी िे ता यावे यासाठी १२ तास

वीज परु वठा करण्याचा ननणगय दिनाींक ६ सप््ें बर, २०१६ रोजी वा त्यासम
ु ारास
शासनाने घेतलयाचे ननिशगनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असलयास, सिर ननणगयाची अींमलबजावणी करण्यात आली काय, सिर
ननणगयामळ
ु े राज्याच्या नतजोरीवर रुपये ६०० को्ीचा बोजा पडणार आहे , हे ही
खरे आहे काय,

(३) असलयास, प्रस्तत
ू प्रकरणी शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात
येत आहे ,

(४) नसलयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे

(१) हे खरे आहे .

(२) व (३) सिर ननणगयाची अींमलबजावणी दिनाींक ०८/०९/२०१६ ते १५/१२/२०१६
या कालाविीत करण्यात आली असन
ू , महाववतरणकडून प्राप्त मादहतीनस
ु ार

०८ सप््ें बर, २०१६ ते १५ डडसेंबर, २०१६ पय ांत कृषीपींपाना िे ण्यात आलेलया
अनतररक्त वीज परु वठयापो्ी रुपये १२५४.३२ को्ीचा आधथगक भार शासनावर
पडणार आहे .

(४) प्रश्नन उ्भावत नाही.
-------------------
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मारे गाि (जर्.यितमाळ) येर्ील धचधर्
ु ी परु िे आश्रमशाळे तील
(३७)

विद्यार्थयाांना र्े िणातन
ू विषबाधा झाल्याबाबत

*

२७०९९

प्रा.अननल सोले : सन्माननीय आहदिासी वििास मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

मारे गाव

(जज.यवतमाळ)

येथील

धचिज
ु ी

परु के

आश्रमशाळे तील

६०

वव्यार्थयाांना जे वणातन
ू ववषबािा झालयाचे दिनाींक १४ जानेवारी, २०१७ रोजी वा
त्यासम
ु ारास ननिशगनास आले, हे खरे आहे काय,
(२)

असलयास, उक्त प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय

(३)

नसलयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

आढळून आले व त्यानस
ु ार कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

श्री. विष्ट्ण ु सिरा

(१) होय, हे खरे आहे . मारे गाींव (जज.यवतमाळ) येथील

धचींिज
ु ी परु के आश्रमशाळे तील ५८ वव्यार्थयाांना जे वणातन
ू ववषबािा झालयाचे

ननिशगनास आले. या वव्यार्थयाांना ग्रामीण रुनणालय येथे िाखल करण्यात आले
होते. त्यापैकी ४२ वव्यार्थयाांना उपचारानींतर रुनणालयातन
ू सोडण्यात आले.
१६

वव्यार्थयाांना

उपचारासाठी

रुनणालयात

ठे वण्यात

आले

होते.

त्यापैकी

११ वव्यार्थयाांना दिनाींक १३/१/२०१७ रोजी व ५ वव्यार्थयाांना दिनाींक १५/१/२०१७
रोजी रुनणालयातन
ू सोडण्यात आले आहे . आता सवग वव्यार्थयाांची प्रकृती उत्तम आहे .

(२) सिर प्रकरणी चौकशी करण्यात आली. िवु षत पेयजलामळ
ु े ववषबािा झालयाचे

दिसन
ू आले आहे . या अनष
ु ींगाने सींबींधित िोषीींवर कायगवाही करण्याबाबत प्रकलप
कायागलय, पाींढरकवडा याींनी शाळा व्यवस्थापकाींना ननिे श िे ण्यात आले होते.

तथावप सींबींधित सींस्थे ने तत्पव
ु ीच दिनाींक ०७/०२/२०१७ पासन
ू श्री.पी.बी.कुडमेथे,
अधिक्षक व श्री.डी.ए. मानकर, मितनीस याींना ननलींबबत केले आहे . तसेच
श्री.पी.एस,चहाणकर,
माध्यममक

प्राथममक

मख्
ु याध्यापक,

मख्
ु याध्यापक,

श्री.जे .एम.जन
ु घरी,

श्री.पी.व्ही.

प्रयोगशाळा

जािव,

प्रभारी

पररचर

व

श्रीमती एम.डी. पस
ु नाके, कामाठी याींची पढ
ु ील एक वावषगक वेतनवाढ रोखण्यात
आली आहे . वव्यार्थयाांना शद्ध
ु वपण्याच्या पाण्यासाठी RO क्रफल्र व वॅा्र कुलर
सींस्थे ने बसववले आहे त. तसेच वव्यार्थयाांना सकस आहार िे ण्याच्या सच
ु ना
सींस्थे ला िे ण्यात आलया आहे त
(३) प्रश्नन उ्भावत नाही.

-----------------
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गढ
ु े -नािरे (ता.जर्.र्ळगाांि) गािास लोण सबस्त्टे शनिडून
िीर् परु िठा िरण्याबाबत

(३८)

*

२९५८२

श्रीमती जस्त्मता िाघ : सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :(१)

गढ
ु े -नावरे (ता.जज.जळगाींव) येथील क्षेत्रात बागायती शेती असन
ू एक दिवसा

आड वीज परु वठा होत असलयाचे माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान
ननिशगनास आले, हे खरे आहे काय,
(२)

असलयास, सिर गावासाठी कजगाींव सबस््े शन ऐवजी लोण सबस््े शनकडून

वीज परु वठा करण्याची व िररोज ८ तास सलग वीज परु वठा करण्याची मागणी
येथील शेतक-याींनी सींबींधित अधिका-याींकडे केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असलयास, यासींिभागत शासनाने कोणता ननणगय घेतला आहे , त्याींचे स्वरुप
काय आहे ,

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

(१) हे खरे आहे .

(३) महाववतरण कींपनीकडून मौजे गढ
ु े -नावरे या गावाींच्या शेतीपींपाचा वीज परु वठा

दिनाींक ४/२/२०१७ पासन
ू ३३/११ के.व्ही. लोण उपकेंद्रातन
ू ननघणाऱ्या गोंडगाव
गावठाण क्रफडरवर तात्परु त्या स्वरुपात जोडण्यात आला असन
ू , सिर क्रफडरवर
मौजे

नावरे

गावानींतर बसववण्यात आलेलया A.B.Switch ्वारे

िररोज ८ तास वीज परु वठा केला जात आहे .
(४) प्रश्नन उ्भावत नाही.

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

शेतीपींपाना

35
परभणी जर्ल्हा मध्यिती बँिेत ननयमबा्यररत्या गह
ृ िर्च िाटप
(३९)

*

िरणाऱया सांचालिाांिर िारिाई िरण्याबाबत

२७७७५

श्री.अमरमसांह

श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाचणी, श्री.धनांर्य मांडु े , श्री.सनतश चव्हाण,

पांडडत,

श्री.सनु नल

तटिरे :

सन्माननीय सहिार

मांत्री

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

पढ
ु ील

परभणी जजलहा मध्यवती सहकारी बँकेतील बीगरशेती ववभागाची नकाराथी

द्पणी असताींनाही बबगर शेती तारण कजग, गृहकजग, वाहन कजग इत्यािी कजग
वा्प व इतर गैरव्यवहारासींिभागतील प्रकरणे सींचालक मींडळाने सभे व्िारे मींजरु
केलयाने

बँकेचे

आधथगक

नक
ु सान

व

गैर व्यवहाराची

जबाबिारी

ननजश्नच त

करण्याबाबत जजलहा उपननबींिक, परभणी याींनी महाराषर सहकारी सींस्था ननयम
१९६१ चे ननयम ७२ (३) नस
ु ार ववभागीय सहननींबिक, औरीं गाबाि याींचेकडे

ऑक््ोबर, २०१६ मध्ये वा त्यािरम्यान अहवाल सािर करुन सींचालक व
अधिकारी याींना नो्ीस िे ण्यात आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) तसेच, काही प्रकरणाींची वसल
ु ी होत नसलयास कजग मींजरु करणारे सींचालक हे

वैयजक्तक व सामदु हकररत्या जबाबिार राहतील असेही त्या अहवालात नमि
ु केले
आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३)

असलयास, नकाराथी द्पणी असताना ननयमबा्यररत्या गह
ृ कजग (बीगर

शेती) वा्प करणाऱ्या सींचालक व अधिकारी याींची शासनाकडून चौकशी करण्यात

आली आहे काय, त्यानष
ु ींगाने सींबींधिताींवर कोणती कायगवाही केली वा करण्यात
येत आहे ,
(४)

नसलयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. सभ
ु ाष दे शमख
ु

(१) नाही.

परभणी जजलहा मध्यवती सहकारी बँकेने वा्प

केलेलया गृहकजग प्रकरणाचा चौकशी अहवाल जजलहा उपननबींिक, सहकारी सींस्था,
परभणी याींनी दिनाींक ७/१०/२०१६ च्या पत्रान्वये ववभागीय सहननबींिक, सहकारी
सींस्था, औरीं गाबाि याींना सािर केलेला आहे .
(२) होय.

(३) महाराषर सहकारी सींस्था अधिननयम १९६० चे कलम ८३ अन्वये चौकशीचे
आिे श दिनाींक २३/०२/२०१७ रोजी ननगगममत केले आहे त.
(४) प्रश्नन उ्भावत नाही.

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

36
महाड (जर्.रायगड) तालक्
ु यातील एमआयडीसीतील साांडपाणी
ननयमबा्यररत्या नदीपात्रात सोडल्याबाबत

(४०)

*

२८१०५

श्री.र्यांत पाटील : सन्माननीय उद्योग मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) महाड (जज.रायगड) तालक्
ु यातील एमआयडीसीमिील केममकल कारखान्याींतील
साींडपाण्याचे सीई्ीपी्वारे शध्ु िीकरण होऊन नींतर ते पाणी आीं बेत खाडीमध्ये

सोडण्याचे आिे श असतानाही तेथील कारखान्याींनी ननयम डावलन
ू खाडीपट्टयातील
्
निीपात्रात िग
ु ांिीयक्
ु त काळे पाणी सोडले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असलयास, महाड एमआयडीसी कायगक्षेत्रातील नवीन रासायननक केममकल
कारखान्याींनी प्रिवू षत साींडपाणी सोडण्याबाबत खबरिारी घेतलेली नाही, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असलयास, कारखान्यातील रसायन ममधश्रत साींडपाण्यामळ
ु े शेती नावपक होऊन
पाण्याचे स्त्रोत िे खील िवू षत झालयाने स्थाननक नागररकाींना ववववि रोगाींची
लागण झाली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असलयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सींबींधित कारखान्याींवर
व िोषी अधिकाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसलयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सभ
ु ाष दे साई

(२) हे , खरे नाही.

(१) हे , खरे नाही.

(३) महाड तालक्
ु यातील प्राथममक आरोनय केंद्रातील आीं तररुनण व बाहय रुनण
ववभागाचे तपासणीमध्ये, तसेच आरोनय कमगचा-याींच्या गृहभे्ीमध्ये कोणत्याही
रोगाची लागण झालेले रुनण आढळून आलेले नाहीत.
(४) प्रश्नन उ्भावत नाही.
(५) प्रश्नन उ्भावत नाही.
-----------------

37
राणी उां चे गाांि (ता.घनसािांगी, जर्.र्ालना) येर्ील शेतिऱयाांच्या
(४१)

*

िृषी पांपाांना िीर् र्ोडण्या दे ण्याबाबत
२९२५२

प्रा.र्ोगे न्द्र ििाडे : सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :(१)

राणी उीं चे गाींव (ता.घनसावींगी, जज.जालना) येथील शेतकऱ्याींनी वीज ववतरण

कींपनीस आवश्नयक कागिपत्राींची पत
ग ा व ननयममत फी भरुन िे खील कृषी
ू त
पींपाींच्या

वीज

जोडणीची

कामे

प्रलींबबत असलयाने

अनेक

समस्या

ननमागण

झालयाचे माहे फेब्रव
ु ारी, २०१७ च्या पदहलया आठवड्यात ननिशगनास आले , हे खरे
आहे काय,
(२)

असलयास, शेतकऱ्याींनी आवश्नयक कागिपत्राींची पत
ग ा करुन ररतसर को्े शन
ु त

घेऊनही कृषीपींपाींना वीज जोडणी न ममळण्याची कारणे काय आहे त,
(३) असलयास, उपरोक्त प्रकरणी जबाबिार असणाऱ्या अधिकारी व कमगचाऱ्याींवर
शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसलयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे

(१)

व (२) हे खरे आहे .

घनसावींगी उप ववभागाींतगगत राणी उीं चे गाींव गावामध्ये माहे जानेवारी, २०१७

अखे र पैसे भरुन वीज परु वठयाकररता प्रलींबबत कृषीपींपाींची सींख्या २२ असन
ू
त्याींना वीज परु वठा िे ण्याकररता एकूण ४.१ क्रक.मी. इतक्या लघि
ु ाब वादहनीची
गरज आहे . सिर वादहनी उभारणीचे काम वविभग-मराठवाडा कृषीपींप वीज जोडणी
योजनेंतगगत

महाववतरण

कींपनीकडून

करण्यात

येत

असन
ू

कींत्रा्िारास

ई-ननवविे ्वारे कायागिेश िे ण्यात आला आहे . १५ कृषीपींपाना माचग, २०१७ अखे र
वीज जोडणी िे ण्यात येणार आहे . उवगररत कृषीपींपाना ननिी उपलब्ितेनस
ु ार

पायाभत
सवु विाींची कामे पण
ू
ू ग झालयानींतर जे षठता यािीनस
ु ार वीज जोडणी
िे ण्यात येणार आहे .

(३) व (४) प्रश्नन उ्भावत नाही.
-----------------
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(४२)

*

नामशि येर्े िृषी टममचनल मािेट उभारण्याबाबत
२७९८५

श्री.र्यिांतराि र्ाधि, डॉ.अपि
ू च हहरे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि

१४९४८ ला हदनाांि ३१ माचच, २०१६ रोर्ी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत
सन्माननीय पणन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) नामशक येथे कृषी ्ममगनल माके् उभारण्याच्या प्रस्तावास दिनाींक २२ जल
ु ,ै
२००९ च्या मींबत्रमींडळ बैठकीमध्ये मान्यता ममळूनही ्ममगनल माके्चे काम सरू
ु
झाले नसलयाचे माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशगनास आले, हे
खरे आहे काय,

(२) असलयास, सिर ्ममगनल माके्साठी जागा उपलब्ि होण्यासाठी दिनाींक

७ जानेवारी, २०१२ रोजी वा त्यासम
ु ारास ववभागीय आयक्
ु त, नामशक याींनी
सहकार व पणन ववभागाला प्रस्ताव सािर केला आहे , हे ही खरे आहे काय ,
(३)

असलयास, जजलहा प्रशासनाने प्रस्ताववत केलेली जागा महाराषर कृषी पणन

मींडळास

हस्ताींतरीत करून या

्ममगनल माके्च्या

उभारणीसाठी

लोकप्रनतननिीींनी शासनाकडे मागणी केलेली आहे , हे ही खरे आहे काय,

स्थाननक

(४) असलयास, उक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत
आहे , नसलयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सभ
ु ाष दे शमख
ु

(१) होय.

(२) होय.
(३) होय.

(४) मौजे वपींपरी सय्यि, जजलहा नामशक येथील १०० एकर जमीन कृषी पणन
मींडळास ्ममगनल माके्च्या उभारणीसाठी उपलब्ि करुन िे ण्यास ग्रामववकास
ववभाग, नगरववकास ववभाग व महसल
ू ववभाग याींनी सहमती िशगववली आहे .
तथावप सिर जागे वर मोठ्या प्रमाणावर उत्खनन झाले असन
ू खड्डे पडलयाचे
ननिशगनास आलयामळ
ु े सिर जागा ्ममगनल माके्च्या उभारणीसाठी योनय आहे

क्रकींवा कसे याबाबत पणन सींचालक याींना प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी करुन अहवाल
शासनास सािर करण्याच्या सच
ू ना िे ण्यात आलेलया आहे त. अहवाल प्राप्त
झालयानींतर पढ
ु ील कायगवाही करण्यात येईल.

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

39
बल
ु ढाणा येर्ील शासकिय िसनतगह
ृ ातील
(४३)

*

मल
ु ीांना सोयी-सवु िधा ममळण्याबाबत

२७२१६

प्रा.अननल सोले : सन्माननीय सामाजर्ि न्याय मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) बल
ु ढाणा येथील समाजकलयाण ववभागाींतगगत हाजी मींलग बाबा िनयागजवळील
शासक्रकय वसनतगृहातील मल
ु ीींना सोयी-सवु विा ममळत नसलयाने वव्याथींनीींनी
सामाजजक न्याय भवनात दठय्या आीं िोलन केलयाचे दिनाींक ३ जानेवारी, २०१७
रोजी वा त्यासम
ु ारास ननिशगनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असलयास, उक्त प्रकरणी शासनाने सींबींधिताींवर काय कायगवाही केली वा
करण्याींत येत आहे .
(३)

नसलयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. रार्िुमार बडोले (१) होय, हे खरे आहे .
(२) सींबींधित गृहपालास मा.आयक्
ु त, समाजकलयाण आयक्
ु तालय, महाराषर राज्य,

पण
ु े याींनी त्याींचे आिे श पत्र ि.१२ दिनाींक ०३/०१/२०१७ नस
ु ार सेवेतन
ु ननलींबबत
केलेले आहे .

(३) प्रश्नन उ्भावत नाही.

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

राज्यातील बांद साखर िारखाने सरु
ु िरुन साखरे च्या
(४४)

*

उत्पादनात िाढ िरण्याबाबत

२९६०५

श्रीमती जस्त्मता िाघ :

ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २३६३२ ला

हदनाांि ५ डडसेंबर, २०१६ रोर्ी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत

सन्माननीय

सहिार मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यातील सम
ु ारे

३८ ्क्के साखर कारखाने परु े शा प्रमाणाींवर ऊस न

ममळालयाने बींि झालयाचे माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशगनास
आले, हे खरे आहे काय,

(२) असलयास, राज्यात साखरे च्या उत्पािनात घ् होणार आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असलयास, याबाबत शासनाने चौकशी करुन काय कायगवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसलयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. सभ
ु ाष दे शमख
ु

(१) होय. सन २०१६-१७ गाळप हीं गामामध्ये १५० साखर

कारखान्याींनी गाळप घेतलेले असन
ू माहे जानेवारी, २०१७ अखे र ९० साखर
कारखान्याींचे गाळप बींि झालेले आहे .

(२) होय. सन २०१६-१७ गाळप हीं गामामध्ये ३९०.५० लाख मे.्न ऊसाचे गाळप
होईल व सरासरी ११.२०% उताऱ्याने ४३.७४ लाख मे.्न साखरे चे उत्पािन होईल
असा अींिाज आहे . सन २०१५-१६ च्या तल
ु नेत हीं गाम २०१६-१७
उत्पािन

४०.४१ लाख ्नाने कमी होण्याचा अींिाज आहे .

मध्ये साखर

(३) सन २०१५-१६ च्या तल
ु नेत हीं गाम २०१६-१७ मध्ये ऊस क्षेत्र ३.५४ लाख
हे क््रनी कमी झालेले असलयाने अप-ु या ऊस उपलब्ितेमळ
ु े साखर कारखान्याींनी
गाळप हीं गाम कमी दिवसात पण
ु ग केलेला आहे .
(४) प्रश्नन उ्भावत नाही.

(४५)

*

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

परभणी जर्ल्हयातील मशष्ट्यित्ृ ती योर्नेतील गैर प्रिाराांबाबत
२७६२९

श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाचणी, श्री.धनांर्य मांडु े , श्री.सनु नल तटिरे ,

श्री.अमरमसांह पांडडत, श्री.सनतश चव्हाण : सन्माननीय सामाजर्ि न्याय मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

परभणी जजलहयातील मॅरीकोत्तर मशषयवत्ृ ती योजना तसेच इतर मशषयवत्ृ ती
योजनेचा लाभ घेऊन त्याचे अमभलेखे िाखल न करणाऱ्या ववववि शैक्षणणक
सींस्थाींववरूध्ि

कारवाई

करण्याचे

आिे श

सहाय्यक

आयक्
ु त,

समाजकलयाण

ववभाग, परभणी याींनी माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान दिले आहे त,
हे खरे आहे काय,
(२) असलयास, मशषयवत्ृ ती सींबींधिचे अमभलेखे ववदहत मि
ु तीत सािर न करणाऱ्या
सींस्था व सींस्थाचालक याींच्याववरूध्ि शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात
येत आहे ,
(३)

नसलयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. रार्िुमार बडोले (१) हे खरे आहे ,
(२) ववशेष चौकशी पथकाने त्याींच्या अहवालात नोंि घेतली आहे .
(३) प्रश्नन उ्भावत नाही.
विधान भिन
मां ब
ु ई.

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

उत्तममस ग
ां चव्हाण
सधचि,
महाराष्ट्र विधानपररषद
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मुद्रणप ूव ग सवग प्रक्रि या महाराषर वविानमींडळ सधचवालयाच्या सींग णक यींत्रणेव र करण्यात आली आहे.
मुद्रण: शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींब ई.

