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

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
मांगळिार, हदनाांि २१ माचच, २०१७ / फाल्गन
ु ३०, 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 - ४०
-------------------------------------

(१)

*

िोल्हापूर जर्ल््यातील शेतिऱयाांची िर्े माफ िरण्याबाबत
२९३२५

श्रीमती विद्या चव्हाण : सन्माननीय सहिार मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

केंद्र शासनाच्या सन २००८ च्या ननर्णयानुसार कोल्हापुर जिल्हयाींतील ४४

हिार ६५९ शेतकऱयाींच्या किणमाफीची रुपये ११२ को्ी ८९ लाख इतकी रक्कम

वसुल करण्याचा ननर्णय मा.उच्च न्यायालयाने दिनाींक ३१ िानेवारी, २०१७ रोिी
रद्द केला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, इतर जिल्हयातील किण मयाणिेचा ननकर्ण लावून माफ न झालेल्या

शेतकऱयाींची सन २००७-०८ मधील मींिूर आणर् थकीत किे शासन माफ करर्ार
आहे काय,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?

श्री. सभ
ु ाष दे शमख
ु : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) प्रश्न उद्ावत नाही.

2
(३)

मा.उच्च न्यायालय, मुींबई येथील रर् याचचका क्र.४३९९/२०१३ प्रकरर्ी

मा.उच्च न्यायालयाने दिनाींक ३१/०१/२०१७ रोिी दिलेला ननर्णय कोल्हापूर जिल्हा
मध्यवती सहकारी बँकेच्या सींबींधात असल्याने इतर जिल्हयाींना लाभ िे ण्याचा
प्रश्न उद्ावत नाही.

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

परभणी जर्ल्हयातील र्ात पडताळणीचे प्रस्त्ताि प्रलांबबत असल्याबाबत

(२)

*

२७७११

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

श्री.अमरससांह पांडडत : सन्माननीय सामाजर्ि न्याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा
करतील काय :-

(१) परभर्ी जिल्हयातील सम
ु ारे ५००० पेक्षा अचधक िात पडताळर्ीचे प्रस्ताव

औरीं गाबाि येथील कायाणलयात प्रलींबबत असल्याने जिल्हयातील ववदयाथी व
इतराींना अनेक अडचर्ी ननमाणर् झाल्या आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, जिल्हास्तरीय िात पडताळर्ी कायाणलयात आवश्यक कमणचारी

वगण उपलब्ध नसल्याने जिल्हा अध्यक्ष व सचचव याींच्यास्तरावरूनही सक्षम

उपाययोिना व कायणवाही होत नसल्याने िात पडताळर्ीच्या प्रस्तावास ववलींब
होत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन कोर्ती कायणवाही केली
वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. रार्िुमार बडोले : (१) अींशत: खरे आहे .

माहे िानेवारी, २०१७ अखेर एकूर् ४११४ प्राप्त प्रकरर्ाींपक
क ी ६४५ प्रकरर्ी

वकधतेबाबत ननर्णय झाला असून १२६० प्रकरर्े अिणिाराींच्या स्तरावर त्र्
ु ी
पूतत
ण ेकररता प्रलींबबत आहे त. उवणररत प्रकरर्ी कायणवाही चालू आहे .
(२) हे खरे नाही.

अनतररक्त कायणभारादवारे प्रकरर्े ननकाली काढण्यात येत आहे त. तसेच

जिल्हास्तरीय िात पडताळर्ी सममती कायाणलयास कींत्रा्ी पध्ितीने आवश्यक
मनुषयबळ उपलब्ध करुन िे ण्यात आले आहे .
(३) व (४) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

3
खरबी (जर्.भांडारा) येथील हद विदभच ग्रासमण बबगर शेती
(३)

सहिारी पत सांस्त्थेत गैरव्यिहार झाल्याबाबत

*

२९३५०

श्री.पररणय फुिे : सन्माननीय सहिार मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :(१) खरबी (जि.भींडारा) येथील दि वविभण ग्राममर् बबगर शेती सहकारी पत सींस्थेत

रुपये १८ लाख ८९ हिार ८९० रुपयाींचा गकरव्यवहार झाल्याचे माहे िानेवारी,
२०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशणनास आले, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास, लेखा पररक्षक याींनी याबाबत पोलीसात गन्
ु हा नोंिववला आहे , हे

ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन कोर्ती कायणवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. सुभाष दे शमुख : (१) होय.
(२) होय.

(३) सींस्थेच्या थकीत किणवसूली सींबींधाने महाराषर सहकारी सींस्था अचधननयम,

१९६० चे कलम १५६ अन्वये वसूली अचधकारी याींची ननयुक्ती करण्यात आलेली
असून वसल
ू ीची कायणवाही सरु
ु आहे . सिर सींस्था आचथणक अडचर्ीत आल्यामळ
ु े

बींि आहे . त्यामळ
ु े महाराषर सहकारी सींस्था अचधननयम १९६० चे कलम १०२
अन्वये

अवसायनात

काढण्यात

अवसायकाची ननयुक्ती केलेली आहे .

आलेली

असन
ू

दिनाींक

२७/२/२०१७

रोिी

सींस्थेच्या आचथणक नक
ु सानीबाबत सींचालक मींडळ व सींस्थेचे अचधकारी

याींचेकडून करावयाच्या वसुलीसींबींधाने महाराषर सहकारी सींस्था अचधननयम, १९६०

चे कलम ८८ अन्वये दिनाींक २/२/२०१७ रोिी आिे श पारीत केलेला असून चौकशी
साठी प्राचधकृत अचधकारी याींची ननयक्
ु ती केली आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

4
पण
ु ाच (जर्.परभणी) येथील शासिीय िसनतगह
ृ ातील
मुलीिर बलात्िार झाल्याबाबत

(४)

*

२९७९१

श्री.हे मांत टिले : सन्माननीय सामाजर्ि न्याय मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) पुर्ाण (जि.परभर्ी) गावाच्या बाहे रील पाींगरा ढोर्े रोडवरील शासकीय

वसनतगह
ु ीवर बलात्कार झाल्याचे दिनाींक ५ फेब्रव
ु ारी, २०१७
ृ ातील १७ वर्ीय मल
रोिी वा त्यासम
ु ारास ननिशणनास आले, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय

आढळून आले, त्यानस
ु ार िोर्ीींवर व वसनतगह
ृ ाच्या व्यवस्थापकाींवर कोर्ती
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. रार्िुमार बडोले : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) दिनाींक ०४/०२/२०१७ रोिी वपडीत मुलीने पोलीस स््े शन पुर्ाण येथे समक्ष

उपजस्थत राहुन लेखी तक्रार दिल्याने रजि. नीं. २९/२०१७ कलम ३७६, ३२३, ५०६
भा.िीं .वव. सह कलम ३४ पोस्को व ३ (१) (w) अनस
ु ूचचत िाती अत्याचार
प्रनतबींधक अचधननयम अन्वये गन्
ु हा नोंि करण्यात आला असन
ू उपववभागीय
अचधकारी पुर्ाण याींच्यामाफणत पढ
ु ील तपास चालू आहे . सिरील वपडीत मुलगी
दिनाींक ३ फेब्रव
ु ारी, २०१७ रोिी सकाळी कॉलेिला िात असल्याची नोंि
नोंिवहीवर करुन गेली होती. वसनतगह
ृ ात येण्याची वेळ सायींकाळी ६.०० वािेपयंत

आहे . सायींकाळी ६ वािल्यानींतर सिरील वपडीत ववदयाथीनी वसनतगह
ृ ात आली
नसल्याने वसनतगह
ू
ृ गह
ृ पालाींनी नतच्या पालकाींशी भ्रमर्ध्वनीदवारे सींपकण साधन

ववचारर्ा केली असता सिरील मुलगी पालकाींसोबत असल्याचे साींगण्यात आलेले
आहे . त्यामळ
ु े वसनतगह
ृ गह
ृ पाल िोर्ी आढळुन येत नाहीत.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

5
महाड (जर्.रायगड) येथील स्त्मारिाच्या दे खभाल दरू
ु स्त्तीचे िाम
अन्य सांस्त्थेिडे हस्त्ताांतरीत िरण्याबाबत

(५)

*

२९४५०

श्री.र्यांत पाटील :

ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २१२५३ ला हदनाांि

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

महाड (ता.महाड, जि.रायगड) शहराच्या मध्यवती दठकार्ी शासनाने रूपये

१५ को्ी खचण करून उभारण्यात आलेल्या स्मारकाच्या आवारात रूपये ३० लाख
खचण करून बाींधण्यात आलेल्या तरर् तलावाची िे खभाल होत नसल्याने तलावावर
दहरव्या रीं गाच्या शेवाळाचे तरीं ग पसरले आहे त, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

शेवाळामुळे

डासाींचा

उपद्रव

होऊन

महाड

शहरात

रोगराइण

पसरण्याची ननमाणर् झालेली पररजस्थती तसेच अनेक सेवा-सुववधाींचा अभाव
असल्याने समािकल्यार् ववभागाने पण्
ु यातील डॉ.बाबासाहे ब आींबेडकर प्रमशक्षर्
आणर् सींशोधन (बा्ी) प्रशासनाकडून स्मारकाची िे खभाल िरू
ु स्तीची िबाबिारी
अन्य सींस्थेकडे हस्ताींतरीत करण्याची मागर्ी ववववध क्षेत्रातून करण्यात आली
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन कोर्ती कायणवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. रार्िुमार बडोले : (१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे नाही.

(३) भारतरत्न डॉ.बाबासाहे ब आींबेडकर राषरीय स्मारक बचाव कृनत सममती महाड

याींच्या प्राप्त तक्रारीच्या अनर्
ु ींगाने, िागेचा ववववध बाबीींसाठी सय
ु ोग्य वापर

करण्याबाबत महासींचालक बा्ी, पुर्े याींना सूचना िे ण्यात आल्या आहे त.
त्यानुसार

तरर्

तलाव

िरु
ु स्तीसाठी

महासींचालक

बा्ी,

पुर्े

याींच्याकडून

सावणिननक बाींधकाम ववभाग, महाड याींच्याकडे आवश्यक ननधी वगण करण्यात
आला असन
ू , सावणिननक बाींधकाम ववभागाकडून अनुर्चीं गक कायणवाही करण्यात
येत आहे .

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

6
शासिीय/ननमशासिीय सेिेत असलेल्या पालिाांच्या पाल्याांना
(६)

*

नामाांकित शाळे त प्रिेश न दे ण्याबाबत

२९७२१

श्री.अशोि ऊफच भाई र्गताप : सन्माननीय आहदिासी वििास

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील शासकीय/ननमशासकीय सेवेत असलेल्या पालकाींच्या पाल्याींना
नामाींककत शाळे त प्रवेश िे वू नयेत ककीं वा प्रवेश रद्द करावा असे ननिे श दिले
आहे त, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

या

ननर्णयामळ
ु े

शासनाच्या

अनुसूचचत

िमातीच्या

मुलाींना
नामाींककत इींग्रिी शाळाींत प्रवेश िे ण्याच्या योिनेनुसार नागपूर येथील तुली
पजब्लक स्कुलमध्ये मशकत असलेल्या एका आदिवासी ववदयाथीनीची पररक्षा सरु
ु
असताना शाळे तील प्रवेश रद्द केल्याने या ववदयाथीनीचे भववषय धोक्यात आले
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या ववदयाथीनीच्या पालकाींनी याववरोधात प्रकल्प कायाणलयासमोर
उपोर्र् करण्याचा इशारा दिला आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन सिर ववदयाथीनीचा
शाळा प्रवेश रद्द न करण्याबाबत कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. विष्ट्णु सिरा : (१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.

(३) सिर ववदयाथीनीच्या पालकाींनी उपोर्र्ाचा इशारा दिला होता, परीं तु प्रत्यक्षात
उपोर्र् केलेले नाही.

(४) नामाींककत ननवासी शाळा योिनेंतगणत रूपये एक लाखापेक्षा कमी कु्ुींबाचे
वावर्णक उत्पन्न असलेल्या अनुसचू चत िमातीच्या ववदयार्थयांना प्रवेश िे ण्यात
येतो. प्रस्तत
ु प्रकरर्ी प्रकल्प अचधकारी, चचमूर याींचेकडून केलेल्या चौकशीमध्ये
सिर ववदयाथीनीच्या पालकाींनी स्वत:चा उत्पन्नाचा िाखला न िे ता आपल्या

वडीलाींचा िाररद्रयरे र्ेखालचा िाखला िोडून प्रवेश ममळववल्याचे ननिशणनास आले.
प्रकरर्ी ववदयाथीनीचे पालक शासन सेवेत असल्याने त्याींचे उत्पन्न रुपये एक
लाखापेक्षा िास्त होत असल्याने सिर ववदयाथीनीस नामाींककत ननवासी शाळा या
योिनेतन
ू लाभ िे ण्याबाबत वगळण्यात आले तथावप, नतचा प्रवेश रद्द करण्यात

आलेला नसन
ू सदयजस्थतीत पालकाींच्या स्वखचाणने ववदयाथीनी त्याच शाळे त
मशक्षर् घेत आहे .
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

-----------------
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हदग्रस (जर्.यितमाळ) तालक्
ु यातील शेतिऱयाांची व्यापाऱयाांिडून
*

(७)

फसिणि
ू होत असल्याबाबत

२९२७२

श्री.ख्िार्ा

बेग,

श्री.हे मांत

टिले,

श्री.आनांद

ठािूर :

सन्माननीय पणन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) दिग्रस (जि.यवतमाळ) तालुक्यातील शेतकऱयाींनी दिनाींक २१ िानेवारी, २०१७
रोिी कापूस, सोयाबीन इत्यािी ववक्रीसाठी आर्ले असता व्यापाऱयाींकडून त्याींची
फसवर्क
ू केली िात असल्याने शेतकऱयाींनी तहमसलिार, दिग्रस याींच्याकडे तक्रारी
केल्या आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय

आढळून आले आहे , त्यानुसार फसवर्क
ू करर्ाऱया व्यापाऱयाींवर कोर्ती कारवाई
केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. सुभाष दे शमुख : (१) होय, िरु ध्वनीवरुन नननावी तक्रार केली होती.

(२) व (३) होय, प्रत्यक्ष घ्नास्थळी तक्रारिार तथा व्यापाऱयाींना उपजस्थत

राहण्याचे आवाहन करण्यात आले होते, परीं तू कोर्ीही समोर आले नाही. त्यामळ
ु े
सहकार

जिननींग

फॅक््रीसमोर

बेवारस

पडलेला

३.९५

सुपूिणनाम्यावर बािार सममतीच्या नावाने ठे वण्यात आला आहे .

जक्वीं्ल

कापूस

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

(८)

*

िोिणासाठी आांबा ि िार्ू बोडच स्त्थापन िरण्याबाबत
२९४७०

श्रीमती हुस्त्नबानू खसलफे : सन्माननीय पणन मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) शासनाने कोकर्ासाठी आींबा व कािू बोडण स्थापन केले आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, आींबा व कािू बोडण कायाणजन्वत झाले आहे काय, त्यासाठी ककती
ननधी मींिूर झाला आहे

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करून आींबा व कािू बोडण
स्थापन करून कोकर्ातील शेतकऱयाींना याचा फायिा होण्याबाबत कोर्ती
कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?
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श्री. सुभाष दे शमुख : (१) होय.
(२)

आींबा

व

कािू

मींडळ,

पर्न

ववभागाने

स्थापन

केल्याच्या

दिनाींक

२४/०१/२०१४ रोिीच्या शासन ननर्णयाच्या वकधतेबाबत ववधी व न्याय ववभागाने

काही मद्द
ु े उपजस्थत केल्यामळ
ु े आींबा व कािू मींडळाची नोंिर्ी प्रकक्रया पर्
ू ण होऊ
शकलेली नाही. महाराषर राज्य कृवर् पर्न मींडळाींतगणत स्वतींत्र आींबा व कािू
कक्ष (सेल) स्थापन करण्यात आला आहे .
राषरीय

कृवर्

ववकास

योिनेंतगणत

आींबा

अकणसाका

ननवारक

प्रक्षेत्र

चाचर्ीसाठी रुपये ४६.१० लाखाचा प्रकल्प मींिूर करण्यात आला आहे . या
व्यनतररक्त खचण पर्न मींडळामाफणत करण्यात येत आहे .

(३) अपेडा अथणसहाय्यीत फळमाशी ननयींत्रर्ासाठी रुपये २९.८६ लाख रकमेचा
प्रकल्प अहवाल अपेडाला सािर करण्यात आला आहे . हापस
ू आींब्यातील साका

समस्या िरू करण्यासाठी तीन कायणशाळाींचे आयोिन करण्यात आले आहे .

गोरे गाव येथे ननयाणत सुववधा केंद्रावर Hot Water Treatment सुववधेची उभारर्ी
व प्रमाणर्करर् करण्यात येत आहे . ियगड पो्ण वरुन आींबा ननयाणत सुरु
करण्याचे दृष्ीने जिींिाल पो्ण वर उपलब्ध सुववधाींची पाहर्ी व ननयाणतिार तसेच

जिींिाल पो्ण चे प्रनतननधीींसमवेत चचाण करण्यात आली आहे . कािू ननयाणत
करण्याच्यादृष्ीने कािू प्रकक्रयाकार व ननयाणतिार याींच्या थे् समन्वयातन
ू
ननयाणतीसाठी प्रयत्न करण्यात येत आहे त.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

ननांबोनी (ता.मांगळिेढा, जर्.सोलापूर) येथील विद्यत
ु
(९)

*

िाहहन्याांचे िाम पूणच िरण्याबाबत

२९९४३

श्री.तानार्ी सािांत : सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :(१) मौिे ननींबोनी (ता.मींगळवेढा, जि.सोलापरू ) येथील १३२ के.व्ही. सबस््े शचे

सन २०१०-११ मध्ये काम पूर्ण होऊनही ववदयत
वादहन्याींचे काम अपूर्ण
ु
असल्याचे ननिशणनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर ववदयत
ु वादहन्याींचे काम पूर्ण होण्यासाठी शासनाने कोर्ती
ननर्णयात्मक उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?
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श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) व (२) १३२ के.व्ही. ननींबोनी उपकेंद्राचे काम सन
२०१५-१६ मध्ये पूर्ण झाले आहे .

तसेच १३२ के.व्ही. पींढरपूर-मींगळवेढा वादहनीवर

ननींबोनी उपकेंद्रासाठी मललो पध्ितीने वादहनी उभारण्याचे काम ४५% झालेले
आहे . तथावप, काही शेतमालकाींकडून वादहनीच्या कामास ववरोध होत असल्याने,
वादहनीचे उवणररत काम पूर्ण करण्यासाठी महापारे र्र् कींपनीने जिल्हाचधकारी,
सोलापरू व उपववभागीय अचधकारी, मींगळवेढा याींच्याकडे भारतीय ्े मलग्राफ
कायिा,

१८८५

च्या

कलम

१६/१

अन्वये

सन
ु ावर्ी

अिण

िाखल

केले

होते. त्यानुसार उपववभागीय अचधकारी, मींगळवेढा याींनी सुनावण्या घेतल्या असून
दिनाींक २७ फेब्रुवारी, २०१७ रोिी आिे श पाररत केले आहे त. त्यानुर्ींगाने नुकसान
भरपाई अिा करुन वादहनीचे काम महापारे र्र् कींपनीकडून लवकरच हाती घेण्यात
येईल.

(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

(१०)

*

पािसिर,

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

ननलांगा (जर्.लातूर) येथील िसनतगह
ृ ातील गैरप्रिाराबाबत
३०१३८

श्री.नरें द्र पाटील, श्री.सनु नल तटिरे , श्री.हे मांत टिले, श्री.किरण

श्रीमती विद्या चव्हाण,

श्री.आनांद

ठािूर, अॅड.ननरां र्न

डािखरे ,

अॅड.राहुल नािेिर : सन्माननीय सामाजर्ि न्याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा
करतील काय :-

(१) मौिे ननलींगा (जि.लातूर) येथे समािकल्यार् ववभागामाफणत चालववण्यात

येर्ाऱया वसनतगह
ु असल्याचे माहे िानेवारी, २०१७ च्या
ृ ात अनेक गकरप्रकार सरु
शेव्च्या सप्ताहात ननिशणनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर प्रकरर्ाची तक्रार सुरक्षारक्षकाने समािकल्यार् ववभाग,
पोलीस अचधक्षक कायाणलय, लातूर व जिल्हाचधकारी, लातूर याींचेकडे माहे
िानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीचे

ननषकर्ण काय आहे त व तदनस
ु ार सिर वसनतगह
ृ ातील गकरप्रकारास िबाबिार
असर्ाऱयाींवर कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?

श्री. रार्िुमार बडोले : (१) नाही, हे खरे नाही.
(२) होय, हे खरे आहे .
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(३) सिर प्रकरर्ी तक्रार केलेली मदहला सुरक्षारक्षक या आपल्या कतणव्यात कसूर
करीत असल्याने गह
ृ पालाींनी बब.व्ही.िी. बाहयस्त्रोत कमणचारी कींपनीस कळववले

असता सिर कींपनीने त्या मदहला सुरक्षारक्षकास कामावरून कमी केले, त्यामळ
ु े

सींबींचधत मदहला सरु क्षारक्षकाने वसनतगह
ृ प्रशासनाच्या ववरोधात खोट्या तक्रारी
करर्े, वत्ृ तपत्रात बातम्या िे र्े असे प्रकार केल्याने मा. प्रािे मशक उपायुक्त,
समािकल्यार् ववभाग, लातरू याींचे स्तरावरून बत्रसिस्यीय चौकशी सममती गठीत

करण्यात आली. चौकशी सममतीच्या अहवालानुसार सिर मदहला सुरक्षारक्षक
श्रीमती. महानींिा प्रकाश िाधव याींच्या तक्रारीींमध्ये कोर्त्याही प्रकारचे तर्थय
नसल्याचे चौकशी सममतीने स्पष् केले आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

(११)

*

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

वपांपरी-धचांचिड (जर्.पुणे) येथील औद्योधगि िसाहतीमध्ये
अिैधररत्या भूखड
ां िाटप झाल्याबाबत
२७२३३

श्री.धनांर्य मुांड,े श्री.र्यिांतराि र्ाधि, श्री.हे मांत टिले,

श्री.अमरससांह पांडडत, अॅड.ननरां र्न डािखरे : सन्माननीय उद्योग मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) वपींपरी-चचींचवड (जि.पुर्े) येथील औदयोचगक वसाहतीमध्ये प्लॉ् नीं.T-१८८
आणर् F-२/५६ हे भूखड
ीं अवकधररत्या वा्प झाल्याचे माहे िुल,क २०१६ मध्ये वा
त्यािरम्यान ननिशणनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, केंद्र शासनाकडून क्लस््र योिनेस मान्यता न घेता सिर भूखड
ीं
सवलतीच्या िरात सींस्थेला वा्प केले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, क्लस््र मींिूर नसताना सींस्थाना बी.सी.सी. िे ण्यात आलेल्या
भूखड
ीं ाचे सवलत मल्
ू य िे खील वसूल केले नाही, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सिर भूखड
ीं वा्प प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन िोर्ीींवर
कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. सुभाष दे साई : (१)
भूखड
ीं क्र. एफ-२-५७/१,
इींडस्रीयल वप्रमायसेस
मान्यतेने सिरील भूखड
ीं

प्रश्नात ववचारलेल्या भूखड
ीं क्र. एफ-२/५६ नसन
ू सिरचा
क्षेत्र-७२३७ चौ.मी. असा आहे . मे. वुमन्स इीं्रवप्रनसण
को.ऑप.सोसा.मल. या सींस्थेस सींचालक मींडळाच्या
क्र. एफ-२-५७/१ क्षेत्र-७२३७ चौ.मी. व ्ी-१८८ क्षेत्र-६७६३

चौ.मी. असे एकूर् क्षेत्र-१४००० चौ.मी. ववतरीत करण्यात आले आहे .
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(२) सिर सींस्थेस क्ल्र योिनेंतगणत केंद्र शासनाच्या मान्यतेच्या अधीन राहुन
सवलतीच्या िराने क्षेत्र-१४००० चौ.मी. भूखड
ीं ाचे ववतरर् करण्यात आले आहे .

(३), (४) व (५) ७० सभासि असलेल्या या सींस्थेस १४००० चौ.मी. भूखड
ीं ाचे
५०% सवलतीच्या िरात ववतरर् करण्यात आले आहे . त्यापककी १५ सभासिाींना
बाींधकाम पूर्त्ण वाचा िाखला िे ण्यात आला आहे . सिरील सींस्थेला ववतरीत
करण्यात आलेल्या भूखड
ीं ासींिभाणत मा.उच्च न्यायालयामध्ये नोंिर्ीकृत सींस्थेच्या
सभासि, श्रीमती. स्वाती रववींद्र मशींिे याींनी याचचका िाखल केली आहे . तसेच
श्री.जितेंद्र ननावरे , मािी नगरसेवक, वपींपरी-चचींचवड महानगरपामलका याींनी

मा.उच्च न्यायालयात िनदहत याचचका िाखल केली असून प्रकरर् न्यायप्रववषठ
आहे .
----------------(१२)

*

ज्येष्ट्ठ नागररिाांची ियोमयाचदा िमी िरण्याबाबत

२७३८४

अॅड.ननरां र्न डािखरे : सन्माननीय सामाजर्ि न्याय मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील वध्
ृ ि नागररकाींना शासनामाफणत िरमहा रक्कम रुपये ६००/- इतके
अनि
ु ान िे ण्यात येत असन
ू सुमारे २५ लाख वध्
ृ ि नागररकाींना याचा लाभ ममळत
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ज्येषठ नागररकाींची वयोमयाणिा सध्याच्या ६५ वर्ाणऐविी ६० वर्े
ननधाणररत करण्यात यावी अशी मागर्ी मागील अनेक वर्ाणपासन
ू करण्यात येत
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या प्रकरर्ी शासनाने कोर्ता ननर्णय घेतला आहे , त्याचे स्वरुप
काय आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. रार्िुमार बडोले : (१) होय.

ववशेर् सहाय्य कायणक्रमाींतगणतच्या ववववध योिनाींमध्ये सुमारे २८ लक्ष

ननराधार, अपींग, रोगग्रस्त व वध्ृ ि व्यक्तीींना िरमहा रुपये ६००/- अनि
ु ान िे ण्यात येते.
(२) होय.

(३) ज्येषठ नागररकाींची वयोमयाणिा ६५ वर्ाणऐविी ६० वर्े करण्याबाबतचा प्रस्ताव
शासनाच्या ववचाराधीन आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

-----------------
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राज्यातील िीर् वितरण िांपन्या आधथचिदृष्ट्टया सक्षम िरण्याबाबत

(१३)

*

३००५४

आकिच.अनांत गाडगीळ : सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पुढील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील वीि गळतीचे प्रमार् तीन ्क्क्याींनी कमी करण्याची योिना

आखण्यात आली असन
ू सिर योिनेमुळे रुपये १ हिार २०० को्ीींची बचत
होर्ार असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशणनास आले, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या योिनेव्िारे वीि कींपन्याींची कायणक्षमता वाढवन
ू सन २०१९
पयंत सवांना अखींड वीि परु वठा करण्याचे उद्दीष् ठरववण्यात आले आहे , हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, वीि गळतीचे प्रमार् कमी करुन डबघाईला आलेल्या वीि
ववतरर् कींपन्या आचथणकदृष्या सक्षम करण्यासाठी सिर योिना अींमलात
आर्ण्यासाठी शासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?

श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) महाराषर वीि ननयामक आयोगाने दिलेल्या
दिनाींक ३ नोव्हें बर, २०१६ च्या वीि िर आिे शानुसार महाववतरर् कींपनीसाठी

ववतरर् हानीचे प्रमार् ननजश्चत करण्यात आले आहे . त्यानुसार महाववतरर्
कींपनीस आचथणक वर्ण २०१६-१७ ते सन २०१८-१९ या तीन वर्ाणच्या कालावधीत
३% पयंत ववतरर् हानी कमी करावयाची आहे .
(२)

आचथणक

वर्ण

२०१५-१६

पासन
वीिेची उपलब्धता मागर्ीपेक्षा िास्त
ू
असल्यामळ
ु े राज्यात कुठे भारननयमन करण्यात येत नाही. सन २०१९ पयंत
अखींडीत वीि पुरवठा करण्यात येईल.

(३) ताींबत्रक हानी कमी करण्यासाठी महाववतरर् कींपनीने नवीन उपकेंद्राींची
उभारर्ी, नवीन उच्चिाब व लघि
ु ाब वीि वादहन्या, नवीन रोदहत्रे, अजस्तत्वातील

उपकेंद्राींची क्षमता वाढववर्े इत्यािी कामाींचा समावेश पायाभत
आराखडा-२,
ू
दिनियाल उपाध्याय ग्राम ज्योती योिना, आयपीडीएस, तसेच जिल्हा
योिनेंतगणत केला आहे . वाणर्जज्यक हानीचे प्रमार् कमी करण्यासाठी सुरक्षा व
िक्षता ववभागाींतगणत ४३ भरारी पथके तयार करण्यात आली असन
ू वीि चोरी
प्रकरर्े हाताळण्यासाठी ६ स्वतींत्र पोलीस स्थानकाींची स्थापना, वीि चोरी
पकडण्याची ननयममत मोदहम चालू ठे वर्े इत्यािी उपाययोिनादवारे महाववतरर्
कींपनी वीि गळतीवर ननयींत्रर् ठे वत आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

-------------------
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गह
ु ागर (जर्.रत्नाधगरी) ि रोहा (जर्.रायगड) येथे उभारण्यात
(१४)

*

येणाऱया मेगा ररफायनरी प्रिल्पाबाबत

२७४७८

श्री.सांर्य दत्त :

ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २४९४१ ला हदनाांि

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

(१) गुहागर (जि.रत्नाचगरी) व रोहा (जि.रायगड) येथे उभारण्यात येर्ाऱया इींडडयन

ऑईल पेरोकेममकल्स कींपनी मल. व दहींिस्
ु थान पेरोकेममकल्स मल. याींच्या सींयुक्त
ववदयमाने राज्यामध्ये प्रस्ताववत असलेल्या मेगा ररफायनरी प्रकल्पासाठी स्थळ

ननजश्चत करण्यासींिभाणत मुख्य सचचव याींचे अध्यक्षतेखाली दिनाींक २ सप््ें बर,
२०१६ रोिी वा त्यासुमारास बकठक आयोजित करण्यात आली होती, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, सिरील प्रकल्पासाठी िागा ननजश्चत केली आहे काय, सिर
प्रकल्प ककती कालावधीत पर्
ू ण करण्यात येर्ार आहे त,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?

श्री. सुभाष दे साई : (१) रािापूर (जि.रत्नाचगरी) येथे उभारण्यात येर्ाऱया मेगा
ररफायनरी प्रकल्पासाठी स्थळ ननजश्चत करण्यासींिभाणत मा.मुख्य सचचव, महाराषर
राज्य याींचे अध्यक्षतेखाली दिनाींक ०२/०९/२०१६ रोिी बकठक आयोजित करण्यात
आली होती, हे खरे आहे .

(२) प्रकल्पासाठी स्थळ ननजश्चत करण्यात आले आहे . प्रकल्प केंद्र शासनाच्या
ऑईल कींपन्याींकडून पूर्ण करण्यात येर्ार आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

सोलापूर जर्ल्हयात महावितरण िांपनीतील उपिायचिारी
(१५)

*

असभयांत्याने आत्महत्या िेल्याबाबत

३०४६२

श्री.आनांदराि पाटील : सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पुढील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :-

(१) सोलापूर जिल्हयात महाववतरर् कींपनीतील वररषठ अचधका-याींच्या मनमानी

कारभारास कीं्ाळून उपकायणकारी अमभयींत्याने गळफास घेवून आत्महत्या केली
असल्याचे माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशणनास आले, हे खरे
आहे काय,
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(२) तसेच शासनाने कामाच्या तुलनेत मनषु यबळ उपलब्ध करुन ियावे या प्रमुख
मागण्याींसाठी येथील महाववतरर्च्या अचधकारी व कमणचारी याींनी सामदू हक रिा
आींिोलन केले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने िोर्ी अचधका-याींवर कारवाई करर्े
तसेच आवश्यक मनषु यबळ उपलब्ध करुन िे ण्याबाबत कोर्ती कायणवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे

: (१) श्री.पानसरे , उपकायणकारी अमभयींता याींच्या

मत्ृ यप्र
ू करर्ी पोमलसाींकडून अचधक तपास सरु
ु आहे .

(२) अचधकाऱयाींच्या सींघ्नेने श्री.पानसरे याींच्या मत्ृ यूबाबत िबाबिार असर्ाऱया
अचधकाऱयाींना ननलींबबत करावे, त्याींची चौकशी करुन कारवाई करावी इत्यािी
मागण्याींकरीता माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये रिा आींिोलन केले होते.
(३)

याप्रकरर्ी

महाववतरर्

कींपनीने

ननयक्
ु त

केलेल्या

प्राथममक

चौकशी

सममतीच्या अहवालाच्या ननषकर्ाणवरुन सींबींचधत अचधकारी/कमणचाऱयाींना कींपनीने

ननलींबबत केले असून त्याींच्याववरुध्ि मशस्तभींगाची कायणवाही सुरु केली आहे . तसेच
ररक्त पिे भरण्याची कायणवाही सुरु आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

राज्यात नोटाबांदी धोरणामळ
ु े चमोद्योग व्यिसायात घसरण झाल्याबाबत
(१६)

*

२९८९९

श्री.नारायण राणे : सन्माननीय उद्योग मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :(१) मुींबई, पुर्े, सातारा, साींगली व कोल्हापूर या भागात केंद्र शासनाच्या

नो्ाबींिी धोरर्ामळ
ु े तेिीमध्ये असलेल्या चमोदयोग व्यवसायात ७० ते ८० ्क्के
घसरर् झाली असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशणनास
आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन सिर उदयोगाींना
पुनजिणवीत करुन ननयममत सुरु ठे वण्यासाठी कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात
येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?
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श्री.सुभाष दे साई : (१) सींत रोदहिास चमोदयोग व चमणकार ववकास महामींडळाच्या

अहवालानुसार माहे ऑक््ोबर, २०१६ ते फेब्रुवारी, २०१७ या कालावधीत चमोदयोग
वस्तींच्
ु या ववक्रीमध्ये कोर्त्याही प्रकारची घसरर् झालेली नाही.

(२) व (३) प्रश्न उद्ावत नाही.

----------------नाांद्रा (ता.लोणार, जर्.बल
ु ढाणा) येथील झोपडपट्टी
(१७)

*

िसाहतीमध्ये िीर् पुरिठा िरण्याबाबत

२९४६३

प्रा.र्ोगेन्द्र ििाडे : सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :(१) नाींद्रा (ता.लोर्ार, जि.बल
ु ढार्ा) येथील पजश्चमेस असलेल्या झोपडपट्टीतील ५०

कु्ुींबे मागील २० वर्ाणपासून अींधारात राहात असल्याचे माहे फेब्रुवारी, २०१७ च्या
पदहल्या आठवड्यात ननिशणनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या भागात राहर्ाऱया कु्ुींबाींची आचथणक पररजस्थती अत्यींत

हालाकीची असल्याने वीि खाींबासाठी लागर्ारे पकसेही ते भरु शकत नाहीत, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन शासनाच्या ननधीतन
ू सिर
कु्ुींबाींना वीि िे ण्याबाबत कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे खरे नाही.

मौिे नाींद्रा (ता.लोर्ार, जि.बुलढार्ा) येथील सरपींच ग्रामपींचायत नाींद्रा

याींच्या ठरावामधील नमि
ू २१ अिणिाराींसह एकूर् २६ अिणिाराींना अनामत रक्कम
भरण्यासाठी महाववतरर् कींपनीकडून मागर्ी पत्र िे ण्यात आलेले असन
ू त्यापककी
भरर्ा केलेल्या १० अिणिाराींना डीपीडीसी (ओ्ीएसपी) ननधी अींतगणत ववदयत
ु
वादहनी व ववतरर् रोदहत्र उभारुन वीि परु वठा दिनाींक २०/०२/२०१७ रोिी िे ण्यात
आला आहे . उवणररत १६ अिणिाराींना को्े शननुसार अनामत रक्कमेचा भरर्ा
केल्याींनतर वीि िोडर्ी िे ण्यात येईल.

(२) सिर ग्राहकाींच्या ववदयत
ु ीकरर्ाची कामे डडपीडीसी (ओद्एसपी) योिनेंतगणत
समाववष् करण्यात आली आहे त. त्यामुळे ग्राहकाींना वीि खाींबाींसाठी या
योिनेंतगणत पकसे भरण्याची आवश्यकता नाही.
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(३) सिर कु्ुींबाींना व नाींद्रा झोपडपट्टी येथील सवण सींभाव्य वीि ग्राहकाींना
डडपीडीसी

(ओद्एसपी)

या

योिनेंतगणत

समाववष्

करण्यात

आले

असन
ू ,

सींबींचधताींनी मागर्ी पत्रकाप्रमार्े अनामत रक्कमेचा भरर्ा केल्यास त्याींना वीि
िोडर्ी करण्यात येईल.

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

राज्यातील विनाअनुदाननत ि अनद
ु ाननत शाळाांना
(१८)

*

ननिासी दराने िीर् पुरिठा िरणेबाबत

२८३६२

डॉ.अपूिच हहरे , श्री.विक्रम िाळे , श्री.हे मांत टिले :

ताराांकित

प्रश्न क्रमाांि १५९४८ ला हदनाांि १४ माचच, २०१६ रोर्ी हदलेल्या उत्तराच्या
सांदभाचत:

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

(१) राज्यातील मशक्षर् सींस्थाींना मुींबई वीि शल्
ु क अचधननयम १९५८ याींच्या
कलम ३ (iii a) नुसार ववदयत
ु शल्
ु कातून स्
ु ममळण्यासाठी पुनश्च धमाणिाय

आयुक्ताींकडे नोंिर्ी करण्याची गरि नसल्याचे मा.उच्च न्यायालय, मब
ींु ई येथे
प्रववष् याचचका क्रमाींक : ८२७०/२०१३ वरील सन
ु ावर्ी िरम्यान आिे श दिले
आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मुींबई सावणिननक ववश्वस्त व्यवस्था कायिा १९५० अींतगणत
नोंिर्ीकृत

मशक्षर्

सींस्था

सींचमलत

सवणच

अनि
ु ाननत,

ववनाअनुिाननत

शाळा-महाववदयालयाींना ववदयत
ु शुल्कातन
ु सवलत ममळर्े व ननवासी िराने वीि
परु वठा करण्याच्या मागर्ी/ववनींतीच्या सींिभाणत मा.न्यायालयाने आिे श दिले
आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन शाळा-महाववदयालयाींना
व्यावसानयक वाणर्ज्य िराऐविी ननवासी िराने वीि पुरवठा करर्ेबाबत कोर्ती
कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

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

न्यायालयाच्या आिे शामध्ये सवण शाळा व महाववदयालयाींना ववदयत
ु शल्
ु क

सवलत व ननवासी िराने ववदयत
ु परु वठा करण्याबाबतचा उल्लेख नाही.
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(३)

महाराषर

ववदयत
ु

ननयामक

आयोगाने

ननजश्चत

केलेल्या

िरानुसार

शाळा-महाववदयालयाींना सावणिननक सेवा या वगणवारीनस
ु ार वीि िर आकारर्ी
करण्यात येत आहे .

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

राज्यातील फुले उत्पादि शेति-याांना गोडाऊन उपलब्ध िुनन दे ण्याबाबत
(१९)

*

२९६३५

श्रीमती जस्त्मता िाघ : सन्माननीय पणन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :(१) राज्यातील फुले उत्पािक शेतक-याींना ननयाणत व साठवर्क
ू ीसाठी शास्त्रीय
पध्ितीचे गोडाऊन उपलब्ध नसल्याचे ननिशणनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यावर्ी झेंडू फूलाला भाव नसल्याने माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये

वा त्यािरम्यान राज्यात अनेक दठकार्ी झेंडू फूले फेकून िे ण्यात आली, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन काय कायणवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. सुभाष दे शमुख : (१) नाही.
(२) नाही.

(३) व (४) प्रश्न उद्ावत नाही.

राज्यात तीन दठकार्ी फुले ननयाणत सवु वधा केंद्राची उभारर्ी केली आहे . या

केंद्राींवरुन गल
ु ाबाच्या फुलाींची (स््े म्स) ननयाणत केली िाते. तथापी राज्यातन
ू झेंडू

या फुलाची ननयाणत होत नाही. झेंडूची फुले प्रामुख्याने राज्यामध्ये दिवाळी, िसरा
यासारख्या सर्ाकरीता वापरली िातात. चालू वर्ाणमध्ये मोठ्या प्रमार्ात उत्पािन

झाल्याने मागर्ी व परु वठा यामध्ये ववसींगती ननमाणर् झाल्यामळ
ु े िरात घसरर्
झालेली होती.

-----------------
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आहदिासी आश्रमशाळे तील अधधक्षिाांना समार्िल्याण विभागातील
(२०)

अधधक्षिाांप्रमाणे िेतनश्रेणी लागू िरण्याबाबत

*

२७२३०

प्रा.अननल सोले : सन्माननीय आहदिासी वििास मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

राज्यातील

अचधक्षकाींना

िग
ण
ु म

भागातील

समािकल्यार्

आदिवासी

ववभागातील

ववभागाींतगणत

अचधक्षकाींपेक्षा

आश्रमशाळे तील

कमी

वेतन

ममळत

असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशणनास आले, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, सिर आदिवासी आश्रमशाळे तील अचधक्षकाींना समािकल्यार्
ववभागातील

अचधक्षकाींप्रमार्े

वेतनश्रेर्ी

कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

लागू

करण्याबाबत

शासनाने

काय

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. विष्ट्णु सिरा : (१) व (२) आदिवासी ववकास ववभागाच्या शासकीय

आश्रमशाळे तील पुरूर् व मदहला अचधक्षकाींवर ववदयार्थयांची ननवास ववर्यक
िबाबिारी

सोपववण्यात

आली

असून,

आश्रमशाळे चा

स्वतींत्र

कायणभार

सोपववण्यात आलेला नाही. त्यामळ
ु े आदिवासी ववकास ववभागाच्या शासकीय
आश्रमशाळे तील

परू
ु र्

व

मदहला

अचधक्षकाींचे

सहाव्या

वेतन

आयोगानस
ु ार

५२००-२०२०० ग्रेड पे २४०० या वेतनसींरचनेत वेतन ननजश्चत करण्यात आले आहे .

तथावप, समािकल्यार् ववभागातील अचधक्षकाींवर अपींग सींस्था अथवा

अींधशाळे मधील मशक्षर् ववभाग व ननवास ववभाग या िोन्ही प्रभागाींची व एकींिरीत
शाळे ची

सवांगीर्

प्रशासकीय

कामकािाची

िबाबिारी

सोपववण्यात

आलेली

असल्यामळ
ु े त्या पिाची वेतनसींरचना ९३००-३४८०० ग्रेड पे ४३०० अशी आहे .

उपरोक्त वस्तजु स्थती ववचारात घेता, िोन्ही ववभागाींच्या अचधक्षक पिाच्या

कतणव्य व िबाबिाऱया यामध्ये मभन्नता असल्यामुळे आदिवासी आश्रमशाळे तील
अचधक्षकाींना

समािकल्यार्

ववभागातील

करण्याबाबत प्रश्न उद्ावत नाही.

अचधक्षकाींप्रमार्े

(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

वेतनश्रेर्ी

लागू
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पांढरपरू (जर्.सोलापरू ) तालक्
ु यातील मागासिगीय
िसनतगह
ु ान प्रलांबबत असल्याबाबत
ृ ाचे अनद

(२१)

*

२८४३०

श्री.विर्य ऊफच भाई धगरिर : सन्माननीय सामाजर्ि न्याय

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

पींढरपूर (जि.सोलापूर) तालुक्यातील ७३ वर्ाणपव
ु ी महामानव डॉ. बाबासाहे ब

आींबेडकर याींनी स्थापन केलेल्या मागासवगीय ववदयाथी वसनतगह
ृ ाचे अनुिान
मागील

िोन

वर्ाणपासन
ू

केवळ

मळ
ू

मान्यता

आिे श

ममळत

नसल्याच्या

कारर्ावरुन सोलापूर जिल्हा पररर्ि, समािकल्यार् ववभागाने दिले नसल्याचे
दिनाींक २१ िानेवारी, २०१७ रोिी वा त्यासुमारास ननिशणनास आले, हे खरे आहे
काय,
(२)

असल्यास,

या

प्रकरर्ी

आयक्
ु त,

समािकल्यार्,

पुर्े

ववभागीय

कायाणलयाकडून िे खील सहकायण ममळत नसल्याचे ननिशणनास आले, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय ननषपन्न झाले, चौकशीच्या अनर्
ु ींगाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात
येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. रार्िुमार बडोले : (१) हे खरे नाही.

सिर बाब २१ िानेवारी, २०१७ पव
ू ीच ननिशणनास आली आहे .

(२) नाही, हे खरे नाही.

(३) यासींिभाणत शासनस्तरावर बकठक आयोजित करण्यात येऊन सिर प्रकरर्ी
प्रािे मशक उपायुक्त याींचेस्तरावर सुनावर्ी घेऊन आयक्
ु त, समािकल्यार्, पुर्े
याींनी स्वयींस्पष् अहवाल शासनास ननर्णयाथण सािर करावा असे ठरले आहे ,
त्यानस
ु ार पढ
ु ील कायणवाही करण्यात येत आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

-----------------
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सशांपेटािळी (जर्.बीड) येथील रामनगर आश्रमशाळे तील
(२२)

*

विद्याथींनीिर लैंधगि अत्याचार झाल्याबाबत

३०४२२

श्री.र्नादच न चाांदरू िर : सन्माननीय सामाजर्ि न्याय मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) मशींपे्ाकळी (जि.बीड) येथील रामनगर माध्यममक आश्रमशाळे त िहावीत
मशकर्ा-या

ववदयाथींनीवर

लैंचगक

अत्याचार

झाल्याने

वगणमशक्षकाने

नतला

अस्पश्ृ यतेची वागर्क
िे ऊन नतच्या अमशक्षक्षत आईचा अींगठा घेवन
सिर
ू
ू

ववदयाथींनीला शाळे तन
ू काढण्याचा प्रयत्न केल्याचे माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये वा
त्यािरम्यान ननिशणनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर ववदयाथींनीने आपल्यामुळे शाळे ची बिनामी होत असेल तर
शासनाने आपल्याला आत्महत्येची परवानगी ियावी अशी मागर्ी करर्ारा अिण
तहमसलिार याींना दिला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याप्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन सिर ववदयाथींनीवर अत्याचार
करर्ारे तसेच शाळे तून काढण्याचा प्रयत्न करर्ा-या वगणमशक्षकाींवर कोर्ती
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. रार्िुमार बडोले : (१) सिर ववदयाथींनीस माध्यममक आश्रमशाळे तन
ू
काढण्याचा प्रयत्न करण्यात आला, हे खरे आहे .

तथावप नतला अस्पश्ृ याची वागर्क
ू दिली, हे खरे नाही.

(२) होय.

(३) सिर ववदयाथींनी वविाभि माध्यममक आश्रमशाळे त अननवासी ववदयाथींनी

आहे . आश्रमशाळाबाहय प्रकरर्ात अनतप्रसींगामळ
ु े नतला गभणधारर्ा होऊन ती

प्रसुत झाली. याप्रकरर्ातील आरोपी श्री.भागवत तुळशीराम कींु डकर यास अ्क
करण्यात आली असून, त्याींचेववरोधात पोलीस स््े शन मािलगाींव येथे गन्
ु हा

िाखल करण्यात आलेला आहे . तसेच सींबचीं धत मख्
ु याध्यावपका श्रीमती रुपाली
राठोड व वगणमशक्षक श्री.सी.व्ही.मठपती याींची १ वावर्णक वेतनवाढ रोखण्याची
कारवाई करण्यात आली आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

-----------------
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महाराष्ट्र राज्य अनस
ु धू चत र्ाती-र्माती आयोगाला न्यायालयीन
(२३)

*

अधधिार (ज्यडु डससयल पॉिर) समळण्याबाबत

३००९७

श्रीमती विद्या चव्हाण : सन्माननीय सामाजर्ि न्याय मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) राज्यातील महाराषर राज्य अनुसचू चत िाती/िमाती आयोगाला न्यायालयीन
अचधकार (ज्युडडमसयल पॉवर) ममळण्यासींिभाणत शासनाकडे प्रस्ताव िाखल केला
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, त्यानर्
ु ींगाने प्रलींबबत प्रकरर्े ननकालात काढण्याबाबत अनस
ु चू चत
िाती/िमाती आयोगाला न्यायालयीन अचधकार (ज्यडु डमसयल पॉवर) िे ण्याबाबत

समथणन या सींस्थेने मा.मख्
ु यमींत्री, मा.सामाजिक न्याय मींत्री तसेच सचचव,

सामाजिक न्याय ववभाग याींच्याकडे दिनाींक २७ िानेवारी, २०१७ रोिी वा
त्यासुमारास लेखी पत्रादवारे मागर्ी केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. रार्िुमार बडोले : (१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे आहे .
(३) याबाबतच्या प्रस्तावाची छाननी करण्याची कायणवाही चालू आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
-----------------

परभणी जर्ल्हा दे खरे ख सांघात झालेल्या सांगणि
(२४)

*

खरे दी गैरव्यिहाराची पन
च ौिशी िरण्याबाबत
ु च

२७७७७

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

श्री.सनु नल तटिरे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १९७५६ ला हदनाांि २२ र्ुल,ै २०१६
रोर्ी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत : सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा
खल
ु ासा करतील काय :(१) परभर्ी जिल्हा मध्यवती बँक व जिल्हा िे खरे ख सींघात झालेल्या सींगर्क
खरे िी गकरव्यवहाराच्या चौकशीसाठी ननयक्
ु त केलेल्या चौकशी अचधकाऱयाींनी

सींस्थेचे सींचालक मींडळ व मुख्य कायणकारी अचधकारी याींच्यावर िबाबिारी

ननजश्चत करण्याबाबतचा अहवाल जिल्हा उपननबींधक, परभर्ी याींच्याकडे सािर
केला होता, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, दिनाींक २७ माचण, २००८ रोिीच्या चौकशी अहवालाप्रमार्े कारवाई

न करता िोर्ीींना पाठीशी घालण्यासाठी कलम ८८ प्रमार्े सोयीस्करररत्या अहवाल
तयार करण्यात आला असल्याची तक्रार परभर्ी येथील सामाजिक कायणकत्यांनी
जिल्हा

उपननबींधक,

परभर्ी

याींच्याकडे

माहे

त्यािरम्यान केली होती, हे ही खरे आहे काय,

िानेवारी,

२०१७

मध्ये

वा

(३) असल्यास, सामाजिक कायणकत्याणच्या तक्रारीवरून वरील प्रकरर्ाींची पन
ण ौकशी
ु च
करण्याबाबत शासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. सुभाष दे शमुख : (१) होय.

(२) परभर्ी येथील सामाजिक कायणकते श्री.बी.िी.काळे पा्ील याींनी केलेली

सिरची तक्रार जिल्हा उपननबींधक, परभर्ी याींना दिनाींक २०/०२/२०१७ रोिी प्राप्त
झालेली आहे .
(३)

जिल्हा

उपननबींधक,

परभर्ी

याींच्यावतीने

महाराषर

सहकारी

सींस्था

अचधननयम १९६० चे कलम ८३(१) अन्वये ननगणममत केलेल्या आिे शानुसार व
चौकशी अहवालातील ननषकर्ाणनुसार कलम ८८ अन्वये चौकशी करण्यात आली.

त्यामध्ये चौकशी अचधकारी याींनी ननयम ७२(१) व ७२(२) नुसार िबाबिारी
ननजश्चती पूवीची नो्ीस काढून सींबचीं धताींचे खल
ु ाशावरून चौकशी अचधकारी याींनी
िोर्ीींवर त्याच्या चौकशी अहवालामध्ये कोर्तेही िोर् नमि
ू केलेले नसल्यामळ
ु े व
सींचालक/पिाचधकारी/कमणचारी याींच्याींवर वकयजक्तक कोर्त्याही प्रकारची िबाबिारी
ननजश्चत करण्याची आवश्यकता नाही अशी चौकशी अचधकारी याींची खात्री

झाल्याने ननयम ७२(१) व ७२(२) नुसार चौकशी पूर्ण करण्यात आली व सिरील
अहवाल जिल्हा उपननबींधक, परभर्ी याींनी स्वीकृत केला आहे . सिर अहवालास

ववभागीय सहननबींधक कायाणलयाकडे कोर्ीही आव्हानीत केलेले नाही. त्यामळ
ु े
पुढील चौकशी करण्याचा प्रश्नच उद्ावत नाही. तक्रारिार श्री.बी.िी.काळे पा्ील

याींना जिल्हा उपननबींधक, परभर्ी याींच्यावतीने दिनाींक ०३/०३/२०१७ रोिी अशा
प्रकारचे उत्तर िे ण्यात आलेले आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

-----------------
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महाराष्ट्र राज्य खादी ि ग्रामोद्योग मांडळाच्या
(२५)

आस्त्थापनेिरील ररक्त पदे भरण्याबाबत

*

३०३४९

श्री.अशोि ऊफच भाई र्गताप : सन्माननीय उद्योग मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) महाराषर राज्य खािी व ग्रामोदयोग मींडळाच्या आस्थापनेवरील ववववध ३३५
ररक्त पिे भरण्यासाठी खल्
ु या व मागासवगीय प्रवगाणतील सरळसेवा भरतीसाठी

प्रत्येक उमेिवाराकडून रुपये ४५० डीडी स्वरुपात फी आकारण्यात आली असून ६०
हिार ववदयार्थयांची चार वर्ाणपव
ू ी लेखी पररक्षा होऊन िे खील सिर ररक्त पिे

भरण्यात आली नसल्याचे माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशणनास
आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, परीक्षेसाठी उमेिवाराींकडून आकारण्यात आलेली फी परत करर्े व
सिर ररक्त पिे भरण्याबाबत शासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. सुभाष दे साई : (१) होय.

मींडळाच्या आस्थापनेवरील ववववध सींवगाणतील ररक्त पिे सरळसेवेने

भरण्याकरीता आवश्यक िादहरात िे ऊन अिण प्राप्त करून घेऊन पात्र उमेिवाराींची
लेखी

पररक्षा

घेऊन

त्याचा

ननकाल

िाहीर

करण्याकरीता

भरती

प्रककया

राबववण्याची िबाबिारी मींडळाने महाराषर ज्ञानमींडळ महामींडळ, पुर्े या सींस्थेवर
सोपववली होती. सिर सींस्थेने सींबींचधत अिणिाराींकडून प्रत्येकी रुपये ३००/याप्रमार्े पररक्षा शल्
ु कापो्ी फी आकारली आहे .

(२) व (३) मींडळाच्या आस्थापनेवरील ररक्त पिे भरण्याबाबत मींडळाने महाराषर
ज्ञानमींडळ

महामींडळ,

पर्
ु े

या

सींस्थेमाफणत

भरती

प्रककयेची कायणवाही

सरू
ु

असताींना भरती प्रकक्रयेचा आढावा घेण्यासाठी सचचव तथा ववकास आयुक्त

(उदयोग) याींच्या अध्यक्षतेखाली दिनाींक १२/०९/२०१३ रोिी झालेल्या बकठकीत

पिाींचा फेरआढावा घेऊन प्रस्ताव शासनास पाठववण्याबाबत ननिे श िे ण्यात आले.
त्यानुसार कायणवाही सरु
ु करण्यात आली असता िरम्यानच्या काळात घेण्यात

आलेल्या लेखी पररक्षेचा ननकाल तात्काळ िाहीर करण्याबाबत पररक्षार्थयांनी

मा.उच्च न्यायालय, मुींबई येथे रर् याचचका क्र. ६२९०/२०१४ िाखल केली असन
ू
सिर प्रकरर् न्यायप्रववषठ आहे .

-----------------
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(२६)

*

नेर (जर्.यितमाळ) तालुक्यात सांर्य गाांधी ननराधार योर्नेच्या
लाभाथीना थिीत रक्िम अदा िरण्याबाबत
२९२७५

श्री.ख्िार्ा बेग, श्री.हे मांत

टिले,

श्री.आनांद

ठािूर :

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

(१) नेर (जि.यवतमाळ) तालक्
ु यात ८ हिारापेक्षा िास्त लाभाथीना सींिय गाींधी
ननराधार योिनेची रक्कम मागील िोन मदहन्यापासन
ू िे ण्यात आली नसल्याचे
ननिशणनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत सींबींचधताींनी जिल्हाचधकारी, यवतमाळ याींच्याकडे माहे
िानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान तक्रार केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय
आढळून आले, त्यानस
ु ार कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?

श्री. रार्िुमार बडोले : (१) होय. हे अींशत: खरे आहे .
(२) नाही.

(३) व (४) नेर जि.यवतमाळ तहमसल कायाणलयातील सींिय गाींधी शाखेतील
अचधकारी

व

कमणचारी

याींना

जिल्हा

पररर्ि/पींचायत

सममतीच्या

सावणबत्रक

ननवडर्क
कायाणसाठी ननयुक्त केल्यामळ
ू
ु े िानेवारी, २०१७ या एका मदहन्याचे
अनि
कालावधी सींपताच माहे
ु ान वेळेवर काढता आले नाही. परीं त,ु ननवडर्क
ू

िानेवारी, २०१७ चे अनि
ु ान माहे फेब्रुवारी, २०१७ च्या अनि
ु ानासोबत दिनाींक
२७/०२/२०१७ रोिी ववतरीत करण्यात आले आहे .

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

मुांबईतील िामाठीपुरा येथील अिैध िारखान्याांिर िारिाई िरण्याबाबत
(२७)

*

३०१४०

श्री.नरें द्र पाटील, श्री.सुननल तटिरे , श्री.किरण पािसिर,

श्री.हे मांत टिले, श्रीमती विद्या चव्हाण, अॅड.ननरां र्न डािखरे , अॅड.राहुल नािेिर,

श्री.आनांद ठािूर : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
काय :-

(१) मींब
ु ईतील कामाठीपरु ा येथे अनेक लहान-मोठे अवकध कारखाने सरु
ु असन
ू
सिर कारखान्यात िीन्स धऊ
ु न त्याींना रीं ग िे ण्यासाठी पाण्याची मोठया प्रमार्ात

चोरी होत असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१६ च्या पदहल्या सप्ताहात ननिशणनास
आले, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व तदनुसार सिर कारखान्याच्या व्यवस्थापकाींवर कोर्ती
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) कामाठीपुरा येथे िीन्सचे कारखाने असन
ू त्यासाठी

पाण्याची चोरी केली िात असल्याबाबतची बातमी दिनाींक ५/१२/२०१६ रोिी
स्थाननक वत्ृ तपत्रात प्रमसध्ि झाली होती वस्तजु स्थती आहे .
(२)

सिर

दठकार्ी

पार्ी

चोरीबाबतच्या

तक्रारी

महानगरपामलकेस

प्राप्त

झाल्यानींतर, आिुबािुच्या चाळीतील पार्ी पुरवठयावर पररर्ाम होऊ नये म्हर्न
ू
महानगरपामलकेमाफणत तेथील िलिोडण्या माचण, २०१६, िून, २०१६ व सप््ें बर,
२०१६ मध्ये खींडीत करण्यात आल्या आहे त.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

----------------(२८)

*

बल
ु ढाणा जर्ल््यात उडीद दाळीची खरे दी बांद िेल्याबाबत
२७४४६

श्री.धनांर्य मुांड,े श्री.अमरससांह पांडडत, श्री.र्यिांतराि र्ाधि,

श्री.नरें द्र पाटील, श्री.हे मांत टिले : सन्माननीय पणन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खल
ु ासा करतील काय :-

(१) बुलढार्ा जिल्हयात हमी भावासह बोनस िे ऊन नाफेडमाफणत सुरू करण्यात

आलेली उडीि िाळीची खरे िी बींि केल्याचे माहे िानेवारी, २०१७ च्या पदहल्या
आठवड्यात ननिशणनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, नाफेडने खरे िी बींि करण्याची सच
ू ना आठ दिवस अगोिर िे र्े
आवश्यक असताना कोर्तीही पव
ण ूचना न िे ता िस
ू स
ु ऱयाच दिवशी खरे िी बींि

केल्यामळ
ु े शेतकऱयाींचे प्रनत जक्वीं्ल रूपये ५०० ते ७०० इतके नक
ु सान झाले
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, वविभाणतील शेतकऱयाींना आचथणक स्थकयण ममळण्याच्यादृष्ीने सिर

खरे िी केंद्र पन्
ु हा सरू
ु करण्यासाठी शासनाने काय कायणवाही केली वा करण्यात
येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?
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श्री. सुभाष दे शमुख : (१) केंद्र शासनाने हीं गाम २०१६-१७ साठी उडीिाकररता
रुपये ४५७५ + रुपये ४२५ बोनस अशी एकूर् रुपये ५०००/- ककमान आधारभत
ू
ककीं मत िाहीर केली आहे . तथावप नाफेडच्यावतीने राज्यात उडीिाची खरे िी
ककमान जस्थरता ननधी अींतगणत खल्
ु या बािारभावाने केली आहे .

(२) व (३) नाफेडने दिलेल्या ननिे शानुसार राज्यातील उडीिाची खरे िी बींि केली
आहे . तथावप भारतीय अन्न महामींडळामाफणत अदयाप उडीिाची खरे िी सरु
ु आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

मुांबईतील मुलुांड (पजश्चम) विणानगर येथील विद्यत
ु िाहहनी
खाांबाभोिती स्त्थाननि सामाजर्ि सांस्त्थेने िेलेले अनतक्रमण

(२९)

*

२७३८५

अॅड.ननरां र्न डािखरे : सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पुढील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :(१)

मब
ींु ईतील मुलुींड

(पजश्चम)

येथील ववर्ानगर,

छो्ा

उड्डार् पूल व

िलवादहनी िवळ महाराषर ववदयत
महाववतरर् कींपनीच्या ववदयत
वादहनी
ु
ु
खाींबाभोवती स्थाननक सामाजिक सींस्थेने तारे चे कींु पन घालन
ू प्रसाधनगह
ृ व

कच्च्या-पक्क्या स्वरुपाचे समािभवन बाींधून मागील अनेक वर्ांपासून अनतक्रमर्
केले असल्याचे दिनाींक १० सप््ें बर, २०१६ रोिी वा त्यासम
ु ारास ननिशणनास आले,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, वीिेच्या खाींबामधन
ू वीि वहन प्रकक्रयेत शॉ्शककण् झाल्यास,
समािभवनात

येर्ारे

भाववक

तसेच

तेथून

ये-िा

करर्ाऱया

नागररकाींच्या

जिववतास धोका ननमाणर् होण्याची शक्यता असल्याचे ननिशणनास आले, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी कायणवाही करण्याबाबत तेथील नागररकाींनी मख्
ु य
अमभयींता, महाववतरर् कींपनी, भाींडुप, मुींबई, प्रधान सचचव, ऊिाण ववभाग व
मा.ऊिाण मींत्री याींचेकडे ननवेिन दिले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सिरहू ननवेिनाच्या अनर्
ु ींगाने तसेच ननयमबाहय बाींधकामाबाबत
शासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?
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श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) सिर दठकार्ी महाववतरर् कींपनीच्या ववदयत
ु
वादहनीच्या ्ॉवरभोवती लोखींडी िाळीचे कींु पर् घातल्याचे दिसून येते.

(२) महाववतरर्च्या भाींडुप नागरी पररमींडळाींतगणत ठार्े नागरी मींडळाींतगणत मुलुींड
ववभागात सिर िागेवर २२ के.व्ही. ठार्े-१ ्ॉवर लाईन २२०/२२ के.व्ही ्ा्ा
साळशेत उच्चिाब उपकेंद्र येथन
ू वागळे इस््े ् ववभागासाठी मुलुींड ववभागाच्या

हद्दीतन
ींु ई महानगरपामलकेच्या
ू िाते. पाींचरस्ता उपववभागाींतगणत ववर्ानगर येथे मब

मोठया िलवादहन्या पार करण्यासाठी बाींधण्यात आलेला पूल वरील ्ॉवर

वादहनीच्या खाली आहे . सिरचा पूल आणर् वादहनी व वादहनी आणर् समािभवन
यात सुरक्षक्षत अींतर राखण्यात आलेले आहे .

(३) याबाबत कोर्तीही तक्रार अथवा ननवेिन ऊिाण ववभागास प्राप्त झाल्याचे
आढळून येत नाही. ी़

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

(३०)

*

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

िृषी उत्पन्न बार्ार ससमतीमध्ये सोयाबीन विक्री िेलेल्या
शेतिऱयाांना अनद
ु ानाची रक्िम अदा िरण्याबाबत
२९९२०

श्री.नारायण राणे : सन्माननीय पणन मांत्री पुढील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यात माहे ऑक््ोबर ते डडसेंबर, २०१६ या ३ मदहन्याींच्या कालावधीत कृर्ी

उत्पन्न बािार सममतीमध्ये सोयाबीन ववक्री केलेल्या शेतकऱयाींना प्रतीजक्वीं्ल

िोनशे रुपये व िास्तीत िास्त २५ जक्वीं्ल प्रनत शेतकरी याप्रमार्े अनुिान मींिूर
करण्याचा ननर्णय शासनाने दिनाींक ११ िानेवारी, २०१७ रोिी वा त्यासुमारास
घेतला, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

उक्त

ननर्णयाची

अींमलबिावर्ी

करण्यात

आली

काय, त्यानस
ु ार अदयापपयंत ककती शेतकऱयाींना अनि
ु ान िे ण्यात आले आहे ,

आहे

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?

श्री. सुभाष दे शमुख : (१) होय.
(२) पात्र लाभार्थयांची सींख्या व त्याींना दयावयाच्या अनुिानासाठी लागर्ारा एकूर्
ननधी याबाबतची मादहती पर्न सींचालक, पुर्े याींच्याकडून मागववण्यात आली
आहे . सिर मादहती प्राप्त होताच पढ
ु ील कायणवाही करता येईल.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

----------------------------------------
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अमरािती बार्ार ससमतीमध्ये सोयाबीन विक्री
िरणाऱया शेतिऱयाांना अनुदान दे ण्याबाबत

(३१)

*

२८०६१

प्रा.र्ोगेन्द्र ििाडे, श्री.धनांर्य मड
ांु ,े श्री.अमरससांह पांडडत,

श्री.र्यिांतराि र्ाधि, श्री.नरें द्र पाटील, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.हे मांत टिले :
सन्माननीय पणन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) अमरावती बािार सममतीमध्ये माहे ऑक््ोबर ते डडसेंबर, २०१६ मध्ये वा
त्यािरम्यान सोयाबीन ववकर्ाऱया शेतकऱयाींना शासनाकडून प्रनतजक्वीं्ल
रुपये २००/- अनुिान िे ण्यात येर्ार आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या अनि
ु ानापासन
ू व्यापाऱयाींना सोयाबीन ववक्री करर्ारे शेतकरी
वींचचत रहार्ार आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सातबाऱयावरील सोयाबीनच्या नोंिीनुसार सवणच

शेतकऱयाींना

अनि
ु ान िे ण्याबाबत शासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. सुभाष दे शमुख : (१) होय

(२) व (३) राज्यातील कृर्ी उत्पन्न बािार सममतीच्या याडणमध्ये सोयाबीन ववक्री
केलेल्या शेतकऱयाींनाच अनि
ु ान िे य आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

----------------विदभच - मराठिाडयाच्या धतीिर नासशि भागातील उद्योगाांनाही
सिलतीच्या दरात िीर् उपलब्ध िुनन दे ण्याबाबत

(३२)

*

२८३६३

डॉ.अपि
ू च हहरे , श्री.पररणय फुिे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि

१५२७८ ला हदनाांि २१ माचच, २०१६ रोर्ी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत :
सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) वविभण आणर् मराठवाडा ववभागातील उदयोगाींना परु ववल्या िार्ाऱया वीि
िराींचे

सस
ु ूबत्रकरर्

करर्ेसींबींधी

ववभागीय

आयक्
ु त,

नागपूर

याींच्या

अध्यक्षतेखालील सममतीने सािर केलेल्या अहवालातील मशफारशीींची छाननी करून

मुख्य बाबी ननजश्चत करण्यासाठी मख्
ु य सचचवाींच्या अध्यक्षतेखाली सममती
ननयक्
ु त करण्यात आली आहे , हे खरे आहे काय,
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(२)

असल्यास,

सवलतीच्या

िरात

वविभण-मराठवाडयाप्रमार्े
वीि

उपलब्ध

करुन

नामशक

िे ण्याची

ववभागातील
मागर्ी

उदयोिकाींकडून करण्यात येत आहे , हे ही खरे आहे काय,

उदयोगाींनाही

नामशक

येथील

(३) असल्यास, मख्
ु य सचचवाींच्या अध्यक्षतेखाली सममतीने उपयक्
ु त मख्
ु य बाबी
ननजश्चत करून शासनास अहवाल सािर केला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, अहवालातील मशफारशीींचे स्वरुप काय आहे व त्यानर्
ु ींगाने
शासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?

श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) वविभण व मराठवाडयातील उदयोगाींना प्रोत्साहन

िे ण्यासाठी सवलतीच्या िराने वीि िर लागू करण्यासाठी ववभागीय आयक्
ु त,

नागपूर याींच्या अध्यक्षतेखाली आींतरववभागीय सममती गठीत करण्यात आली
होती. सिर आींतरववभागीय सममतीच्या अहवालातील मशफारशीींची छाननी करुन

उपयुक्त मख्
ु य बाबी ननजश्चत करण्यासाठी मख्
ु य सचचवाींच्या अध्यक्षतेखाली
सचचव सममती गठीत करण्यात आली होती.

(२), (३), व (४) सिर िोन्ही सममतीींच्या मशफारशीींवर अींनतम ननर्णय घेण्याकररता
दिनाींक ४ िन
ू , २०१६ च्या शासन ननर्णयान्वये मींत्रीमींडळ उपसममती गठीत
करण्यात आली. सिर मींत्रीमींडळ उपसममतीने सिर प्रस्तावाबाबत ववचार ववननमय

करुन राज्यातील वविभण, मराठवाडा, उत्तर महाराषर, D व D+ क्षेत्रातील
औदयोचगक

ग्राहकाींना

वीि

िरात

सवलत

िे ण्याचा

ननर्णय

घेतला

असन
ू

त्याबाबतचे आिे श, शासन ननर्णय, क्र.सींकीर्ण-२०१५/प्र.क्र.२३८/ऊिाण-५, दिनाींक २९
िून, २०१६ अन्वये ननगणममत करण्यात आले आहे त. त्यानुसार वविभण, मराठवाडा,
उत्तर महाराषर, D व D+ झोन या क्षेत्रातील औदयोचगक ग्राहकाींना इींधन

समायोिन आकार, उदयोगाींच्या कायणक्षमतेवर आधाररत सवलत तसेच नवीन
उदयोगाींना प्रोत्साहनपर सवलत िे ण्यात येत आहे .
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

-----------------
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आश्रमशाळाांमधील विद्यार्थयाांच्या आहाराच्या रक्िमेत िाढ िरण्याबाबत
(३३)

*

२७०२९

प्रा.अननल सोले : सन्माननीय आहदिासी वििास मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) राज्यातील आदिवासी ववकास ववभागाींतगणत २५६ आश्रमशाळाींमध्ये ८० हिार
ववदयाथी

मशक्षर्

घेत

असून,

सिर

ववदयार्थयांना

िररोि

आहारासाठी

केवळ रूपये ३० इतकी रक्कम िे ण्यात येत असल्यामळ
ु े ववदयार्थयांना पौजष्क

आहार िे र्े शक्य होत नसल्याचे दिनाींक १७ सप््ें बर, २०१६ रोिी वा त्यासुमारास
ननिशणनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर आश्रमशाळाींमधील ववदयार्थयांचा बौजध्िक व शारररीक
ववकास होर्े आवश्यक असल्याने ववदयार्थयांच्या आहाराच्या रक्कमेत वाढ
करण्याबाबत शासनाने काय कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. विष्ट्णु सिरा : (१) होय, अींशत: खरे आहे .

राज्यात आदिवासी ववकास ववभागाींतगणत ५४६ अनि
ु ाननत आश्रमशाळा

कायणरत असन
ू सिर शाळाींमध्ये सुमारे २,५३,००० इतके ववदयाथी मशक्षर् घेत
आहे त. अनुिाननत आश्रमशाळाींना प्रनतववदयाथी िरमहा रुपये
पररपोर्र् अनि
ु ान िे ण्यात येते.

९००/- इतके

(२) अनि
ु ाननत सींस्थाींमधील ननवासी ववदयार्थयांच्या पररपोर्र् अनि
ु ानात वाढ

करण्यासाठी सामाजिक न्याय व ववशेर् सहाय्य ववभागाच्या दिनाींक ०१ माचण,

२०१६ रोिीच्या आिे शान्वये मा.मुख्य सचचवाींच्या अध्यक्षतेखालील अ्यासग्ाची
स्थापना

करण्यात

आलेली

आहे .

सिर

अ्यासग्ाच्या

मशफारसी

प्राप्त

झाल्यानींतर त्यानस
ु ार पररपोर्र् अनि
ु ानात वाढ करण्याबाबतचा ननर्णय घेण्यात
येईल.

(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

-----------------
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पररट धोबी समार्ाचा अनस
ु ूधचत र्ाती प्रिगाचत समािेश िरण्याबाबत
(३४)

*

२९३८३

श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाचणी, श्री.धनांर्य मुांड,े श्री.सुननल तटिरे ,

श्री.अमरससांह पांडडत : सन्माननीय सामाजर्ि न्याय मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा
करतील काय :(१) राज्यातील

परर्

धोबी

समािाचा

अनुसचू चत

िाती

प्रवगाणत

समावेश

करण्यासाठी नेमलेल्या डॉ. िशरथ भाींडे याींच्या सममतीचा अहवाल ग्राहय धरून

केंद्रीय सामाजिक न्याय ववभागाकडे मशफारस करण्याच्या मागर्ीसाठी परभर्ी
जिल्हयासह राज्यातील समािबाींधवाींनी सन २०१६ मध्ये राज्यात जिल्हाचधकारी
कायाणलयासमोर आींिोलने केली होती, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त परी् धोबी समािाचा अनुसूचचत िाती प्रवगाणत समावेश
करर्े व इतर मागण्याींबाबत शासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. रार्िुमार बडोले : (१) हे खरे आहे .

(२) “धोबी” िातीचा समावेश अनुसचू चत िातीच्या यािीत करावा या ववर्यी प्राप्त

झालेल्या ननवेिनाींच्या अनर्
ीं ाने सिर बाब तपासण्याकररता डॉ. डी.एम.भाींडे
ु ग
याींच्या अध्यक्षतेखाली दिनाींक ५/९/२००१ मध्ये सममती गठीत करण्यात आली

होती. सिर सममतीने त्याींचा अहवाल दिनाींक ५ माचण, २००२ रोिी शासनास सािर
केला होता. त्या सममतीने धोबी व तत्सम समािाचा अनुसूचचत िातीमध्ये
समावेश करावा अशी मशफारस केली होती.

सिर अहवाल केंद्र शासनाकडे मशफारस करण्यासाठी मा.मींत्री (सा.न्याय)

याींच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेल्या सममतीपुढे ठे वण्यात आला असता

अनुसचू चत िातीबाबत अ्यास करर्ाऱया डॉ. बाबासाहे ब आींबेडकर सींशोधन व
प्रमशक्षर् सींस्था, पुर्े याींच्याकडून याबाबत अमभप्राय मागववण्याचा ननर्णय घेण्यात

आला. त्यास अनुसरुन डॉ.बाबासाहे ब आींबेडकर सींशोधन व प्रमशक्षर् सींस्था
याींच्याकडून दिनाींक १३/५/२००२ च्या पत्रान्वये प्राप्त झालेल्या अहवालात नमि
ू

करण्यात आले आहे की, अनुसूचचत िातीच्या यािीत एखादया िातीचा समावेश
करण्यासाठी असलेला “अस्पश्ृ यता” हा ननकर् धोबी िात पर्
ू ण करीत नाही.
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मींत्रीमींडळाच्या ननर्णयानुसार सिरचे िोन्ही अहवाल दिनाींक १३/४/२००५ च्या

पत्रान्वये केंद्र शासनाकडे पाठववण्यात आले आहे त. केंद्र शासनाकडून या प्रकरर्ी
अदयापी ननर्णय प्रलींबबत आहे . सिर प्रकरर्ी वेळोवेळी पाठपरु ावा करण्यात येत आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

महाराष्ट्र िीर् ननयामि आयोगाने महावितरणच्या
(३५)

*

िीर् ग्राहिाांना दरिाढ रद्द िरण्याबाबत

३०३५६

श्री.अशोि ऊफच भाई र्गताप : सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) महाराषर वीि ननयामक आयोगाने महाववतरर्च्या वीि ग्राहकाींना दिनाींक १
नोव्हें बर, २०१६ पासन
ू लागू केलेली िीड ्क्का वीि िरवाढ पढ
ु ील चार वर्ाणपयंत
कायम राहर्ार असल्याचे माहे नोव्हें बर, २०१६ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशणनास
आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर वीि िरवाढीमुळे घरगत
ु ी ग्राहकाींचा जस्थर वीि बबल आकार

रुपये ५० वरुन रुपये ५५ होर्ार असन
ू त्यात साधारर्पर्े ५ रुपयाींची वाढ होर्ार
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त िरवाढ रद्द करण्याबाबत शासनाने कोर्ती कायणवाही केली
वा करण्यात येत आहे ,

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

महाराषर वीि ननयामक आयोगाने महाववतरर्च्या ग्राहकाींकररता सन

२०१६-१७ ते सन २०१९-२० या कालावधीकररता वीि िर ननजश्चत केले असन
ू या
कालावधीत वीि िरात सरासरी १.२% ते २% इतकी वाढ झाली आहे .
(२) हे खरे आहे .

(३) ववदयत
ु अचधननयम, २००३ मधील तरति
ु ीनुसार राज्यातील वीि ववतरर्
परवानाधारकाींच्या ग्राहकाींचे वीििर ननजश्चत करण्याचे अचधकार महाराषर ववदयत
ु
ननयामक आयोगास आहे त. ववहीत कायणपध्ितीनस
ु ार सवण सींबींचधताींचे म्हर्र्े
ववचारात घेऊन आयोगाकडून वीििर ननजश्चत केले िातात.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

-----------------
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िागळे इस्त्टे ट (जर्.ठाणे) येथील महाराष्ट्र औद्योधगि वििास
महामांडळाच्या भूखड
ां ािर बाांधलेल्या अनधधिृत गाळयाांबाबत

(३६)

*

३०१४७

श्री.नरें द्र पाटील, श्री.किरण पािसिर, अॅड.ननरां र्न डािखरे ,

श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.हे मांत टिले : सन्माननीय उद्योग मांत्री
पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) वागळे इस््े ् (जि.ठार्े) येथील महाराषर औदयोचगक ववकास महामींडळाच्या

वसाहतीतील भूखड
ीं क्र.२७ तसेच रोड नीं. २२ व १६ चौकािवळील रस्त्याींवर
बेकायिे शीरररत्या अनचधकृत गाळे बाींधल्याचे ननिशणनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, महाराषर औदयोचगक ववकास महामींडळाची कोर्तीही परवानगी न
घेता सिर अनचधकृत गाळे भाड्याने दिले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले, तदनस
ु ार सिर अनचधकृत गाळे

करर्ेबाबत कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

तात्काळ ननषकामसत

(४) नसल्यास, ववलींबाची करर्े काय आहे त ?
श्री. सुभाष दे साई : (१), (२) व (३)

महामींडळाच्या वागळे औदयोचगक क्षेत्रात

भूखड
ीं क्र. अे-२७, बी २७ मध्ये अनचधकृत गाळे

नाहीत. रोड नींबर २२

चौकािवळील २ गाळे व २ पानबबडी शॅाप असे ४ तसेच रोड नींबर १६ लगत २
गाळे महामींडळाने भाडेतत्वावर ववतरीत केले आहे त. या औदयोचगक क्षेत्रातील

रस्ते, ठार्े महानगरपामलकेस िे खभाल व िरु
ु स्तीकरीता सन १९७० मध्ये
हस्ताींतरीत केले आहे त.

महामींडळाच्या ज्या गाळे धारकाींनी अनचधकृत बाींधकामे केली आहे त, त्याींना

महामींडळाने दिनाींक ५/१२/२०१६ व दिनाींक २/२/२०१७ रोिी एमआर ॲण्ड ्ीपी

अींतगणत नो्ीसा बिावण्यात आल्या असन
ू इतर अनचधकृत बाींधकामाबाबत सुध्िा
ननयमानस
ु ार पढ
ु ील कायणवाही करण्यात येत आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

-----------------
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(३७)

*

बोईसर (ता.जर्.पालघर) येथे दाुनबांदी घोवषत िरण्याबाबत
२७५२१

श्री.धनांर्य मुांड,े श्री.र्यिांतराि र्ाधि, श्री.हे मांत टिले,

श्री.अमरससांह पांडडत, अॅड.ननरां र्न डािखरे : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) बोईसर (ता.जि.पालघर) येथे आदिवासी श्रममक मदहला मींडळाने सवण प्रकारची

िारुबींिी घोवर्त करण्याची मागर्ी दिनाींक ६ मे, २०१६ रोिी वा त्यासुमारास
ग्रामसभेत केली होती, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या ग्रामसभेत िारुबींिीवर चचाण होऊन सवणसींमतीने मदयववक्री
परवान्याींचे नत
ु नीकरर् न करर्े व ना हरकत प्रमार्पत्र न िे र्े यासाठी

करण्यात आलेल्या ठरावाचे पालन न करता चक
ु ीचा ठराव मलहून मदय
व्यावसानयकाींच्या फायदयाचे धोरर् राबववत असल्याचा आरोप श्रममक मदहला
मींडळामाफणत होत आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

सिर

ग्रामपींचायत

आदिवासी

उपयोिना

क्षेत्रात

असताना

िारुबींिीचा ठराव जिल्हाचधकारी, पालघर, अचधक्षक, राज्य उत्पािन शल्
ु क व
िारुबींिी ववभागाकडे पाठववर्े बींधनकारक असताना तो िार्ीवपव
ण पाठववण्यात
ू क
आला नाही, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन सींबचीं धत ग्रामसेवक
सरपींच व पिाचधकारी याींचेवर कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?

श्रीमती पांिर्ा मुांडे : (१) हे खरे नाही.
सिरची मागर्ी आदिवासी श्रममक मदहला मींडळाने दिनाींक १२/०८/२०१६
रोिी ग्रामपींचायतीकडे केली आहे .
(२) हे खरे नाही.

राज्य उत्पािन शल्
ु क ववभागाकडून प्राप्त झालेल्या दिनाींक २६/०४/२०१६
च्या अिाणवर दिनाींक ०६/०५/२०१६ च्या ग्रामसभेमध्ये चचाण करताना मदयववक्री

परवान्याचे नत
ु नीकरर् न करर्े व ना-हरकत प्रमार्पत्र न िे र्े याबाबत ठराव
मींिूर करण्यात आला. िारुबींिीबाबत ठराव झाला नाही. आदिवासी श्रममक मदहला

मींडळाने त्याच्या प्रश्न-१ मध्ये नमुि पत्रान्वये दिनाींक ०६/०५/२०१६ रोिीच्या
ग्रामसभेत झालेल्या मदयववक्री परवान्याींचे नत
ु नीकरर् न करर्े व ना-हकरकत
िाखला न िे र्ेबाबत झालेल्या ठरावाची अींमलबिावर्ी करण्याची ववनींती केली
आहे .
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(३) हे खरे नाही.

दिनाींक ६/०५/२०१६ रोिीच्या ग्रामसभेमध्ये िारुबींिीबाबत ठराव झालेला

नसल्याने व मदयववक्री परवान्याचे नत
ु नीकरर् न करर्े व ना-हरकत प्रमार्पत्र
न िे र्ेबाबत ठराव झालेला असल्याने, िारुबींिीबाबतचा ठराव जिल्हाचधकारी,

पालघर, अचधक्षक, राज्य उत्पािन शल्
ु क व िारुबींिी ववभागाकडे पाठववण्यात
आलेला नाही.

(४) व (५) दिनाींक ०६/०५/२०१६ रोिीच्या ग्रामसभेचा अध्यक्ष व सचचव याींचा
खल
ु ासा घेऊन उचचत कारवाई करण्यात येत आहे .
----------------अिलर्
ू (जर्.सोलापरू ) बार्ार ससमती िाहन चालिाांिडून
बेिायदे शीर िसूली सुरू असल्याबाबत

(३८)

*

२८९९७

प्रा.र्ोगेन्द्र ििाडे : सन्माननीय पणन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :(१) अकलि
ू (जि.सोलापूर) बािार सममतीने स्वत:च्या शेतीमालाच्या आणर् साखर
कारखान्याींच्या

विनकाट्यावर

शेतीमालाच्या

वाहन

चालकाींकडून

सेसच्या

नावाखाली वसल
ु ी कमणचाऱयाींची ननयक्
ु ती करुन वसूली सुरु केली असल्याचे माहे
फेबव
ु ारी, २०१७ च्या पदहल्या आठवड्यात ननिशणनास आले आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास,

सममतीकडून

सेसच्या

नावाखाली

कोर्त्याही

कायिे शीर

दहशेबामशवाय मोघम रक्कम वसल
ू करण्यात येत आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, उपरोक्त

प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन सेसच्या नावाने

बेकायिे शीरपर्े रक्कम वसल
ू करर्ाऱया अचधकारी व कमणचाऱयाींववरुध्ि कोर्ती
कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. सुभाष दे शमुख : (१), (२) व (३) वाहन चालकाकडून सेसच्या नावाखाली

वसूली कमणचाऱयाींची ननयुक्ती करुन वसूली सुरु असल्याची बातमी दिनाींक
१ फेब्रुवारी, २०१७ रोिीच्या स्थाननक वत्ृ तपत्रात प्रमसध्ि झाली आहे .
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फळे व भािीपाला ननयमन मुक्तीनींतर बािार सममतीच्या आवाराबाहे रील

व्यापाऱयाींकडून

बािार

फीची

वसूली

करण्यात

येत

नाही.

तथावप

बािार

सममतीच्या विनकाट्यावर ननयुक्त केलेल्या कमणचाऱयाने गाडीतील मालाची
तपासर्ी न करताच वाहन चालकाच्या मागर्ीप्रमार्े बािार फीची परस्पर वसल
ू ी

केली आहे . सिर बाब बािार सममतीच्या ननिशणनास आल्यानींतर सींबींचधत
कमणचाऱयास ननलींबबत करण्यात आले आहे .
साखर

कारखान्याच्या

विन

कमणचाऱयाची ननयक्
ु ती केलेली नाही.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

काट्यावर

बािार

सममतीने

कोर्त्याही

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

राज्यातील अनद
ु ाननत िसनतगह
ृ ातील िमचचाऱयाांना
(३९)

*

मानधनाऐिर्ी िेतनश्रेणी लागू िरण्याबाबत

२८३६५

डॉ.अपि
ू च हहरे :

ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १४५९४ ला हदनाांि

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

राज्यातील

सामाजिक

न्याय

ववभागामाफणत

चालववण्यात

येर्ाऱया

मागासवगीय मुला-मुलीींच्या मान्यता प्राप्त वसनतगह
ृ ातील अत्यल्प मानधनावर
काम करर्ाऱया कमणचाऱयाींना मानधनाऐविी वेतनश्रेर्ी लागू करण्याचा ननर्णय
शासन घेर्ार आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर ननर्णयानस
ु ार शासन आिे श ननगणममत करण्यात आला आहे
काय,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. रार्िुमार बडोले : (१) व (२) राज्यातील अनुिाननत वसनतगह
ृ ातील
कमणचाऱयाींच्या मानधन िरात शासन ननर्णय दिनाींक १५/०६/२०१३ अन्वये सुधारर्ा
करण्यात आली आहे . तदनींतर वसनतगह
ृ ातील कमणचाऱयाींच्या वेतनश्रेर्ीबाबत
शासनस्तरावर कायणवाही सुरू आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

-----------------
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नागपरू जर्ल्हयातील मागास प्रिगाचतील विद्याथींनी सावित्रीबाई फुले
(४०)

*

सशष्ट्यित्ृ तीपासून िांधचत असल्याबाबत

२७२४६

प्रा.अननल सोले, श्री.सांर्य दत्त : सन्माननीय सामाजर्ि

न्याय मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) नागपूर जिल्हयात वगण आठवी ते िहावीमध्ये मशकर्ा-या मागासवगाणतील
साडेतीन

हिार पात्र ववदयाथींनी

साववत्रीबाई फुले

मशषयवत्ृ तीपासून

वींचचत

असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशणनास आले, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत

काय आढळून आले व त्यानुसार सिर ववदयाथींनीना मशषयवत्ृ ती िे ण्याबाबत
शासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. रार्िुमार बडोले : (१) होय.

(२) सिर योिनेतील प्रलींबबत अिण प्राधान्याने ननकाली काढण्याची िक्षता घेण्यात
येत आहे .

(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

विधान भिन :
मुांबई.

उत्तमससांग चव्हाण
सधचि,
महाराष्ट्र विधानपररषद
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मद्र
ु र्पव
ू ण सवण प्रकक्रया महाराषर ववधानमींडळ सचचवालयाच्या सींगर्क यींत्रर्ेवर करण्यात आली आहे .
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