महाराष्ट्र विधानपररषद
पहहले अधधिेशन, २०१८
---------------------------------------------

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
सोमिार, हदनाांि १२ माचच, २०१८ / फाल्गन
ु २१, १९३९ (शिे)
(१) आहदिासी वििास मांत्री
(२) उद्योग, खननिमच मांत्री

(३) ऊर्ाच, निीन ि निीिरणीय ऊर्ाच,

याांचे प्रभारी विभाग

राज्य उत्पादन शल्
ु ि मांत्री

(४) सामाजर्ि न्याय ि विशेष सहाय्य मांत्री
(५) सहिार, पणन ि िस्त्त्रोद्योग मांत्री

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ६५
-------------------------------------

मराठा समार्ाच्या आरक्षणाबाबत
(१)

*

३९०१५ श्री.हे मत
ां
टिले, अॅड.र्यदे ि गायििाड, श्री.नरें द्र पाटील,

श्री.किरण पािसिर, श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.शरद रणवपसे,
श्री.सांर्य

दत्त,

श्री.अशोि

ऊफच

भाई

र्गताप,

श्री.रामहरी

रुपनिर,

श्री.आनांदराि पाटील, श्रीमती हुस्त्नबानू खललफे, श्री.सभ
ु ाष झाांबड, श्री.र्नादच न
चाांदरू िर, श्री.अमरनाथ रार्ूरिर, डॉ.सध
प्रा.र्ोगेन्द्र ििाडे,
ु ीर ताांब,े
श्री.मोहनराि िदम, आकिच.अनांत गाडगीळ, श्री.सतेर् ऊफच बांटी पाटील,

श्री.हररलसांग राठोड, श्री.अमरलसांह पांडडत, अॅड.ननरां र्न डािखरे , श्री.र्गन्नाथ

लशांदे, श्री.सनु नल तटिरे , श्री.विक्रम िाळे , श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.ख्िार्ा
बेग,

श्री.रामराि

िडिुते,

श्री.अननल

भोसले,

श्री.र्यिांतराि

र्ाधि,

प्रा.डॉ.तानार्ी सािांत, डॉ.अपि
ू च हहरे , प्रा.अननल सोले, श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाचणी,
श्री.धनांर्य

मड
ुां ,े

श्री.सनतश

चव्हाण,

श्री.प्रिाश

गर्लभये :

सामाजर्ि न्याय मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय
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(१) राज्यातील मराठा समाजाला शैक्षणिक व सामाजजकदृष्या प्रवगाांतगगत

१६ ्क्के आरक्षि दे ण्याबाबतचा प्रश्न सन २०१४ पासन
ू प्रलींबबत असन
ू
यासाठी मराठा समाजाने ददनाींक ९ ऑगस््, २०१७ रोजी काढलेल्या ववरा्

मोर्चयागनत
ीं र मा.मख्
ु यमींत्री याींनी मोचेकऱयाींर्चया शशष्मींडळासमवेत चचाग करुन

इतर मागास प्रवगागप्रमािे मराठा समाजातील ववद्यार्थयाांना शैक्षणिक सवलती
दे ण्याची घोषिा केली होती, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच मराठा आरक्षिासींदर्ागत राज्य मागासवगग आयोगाने ववशशष्
कालावधीत

अहवाल

सादर

करिे,

शैक्षणिक

शशषयवत्ृ तीसाठी

असलेली

गि
ु मयागदा शशथिल करिे, वाढीव अभ्यासक्रमानस
ु ार शशषयवत्ृ ती दे िे, मराठा
समाजातील मल
ु ा-मल
ु ीींसाठी प्रत्येक जजल््यात वसततगह
ृ बाींधिे व त्यासाठी

रुपये ५ को्ीचे अनद
ु ान दे ि,े अण्िासाहे ब पा्ील महामींडळास ववशेष अनद
ु ान
दे ऊन

मराठा

तरुिाींना

१०

लाख

रुपयाींचे

कजग

दे िे

इत्यादी

प्रमख
ु

मागण्याींसद
ीं र्ागत तनवेदन ववधीमींडळ सर्ागह
ृ ात केले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, मराठा समाजाचे सामाजजक, शैक्षणिक व आथिगक मागासलेपि

स्पष् करिारे ऐततहाशसक परु ावे व सींदर्ग इत्यादी सवग दस्तऐवज तपासन
ू
स्वयींस्पष् अहवाल तात्काळ सादर करण्याबाबत शासनाने ददनाींक ३० जून,
२०१७

रोजी

राज्य

मागासवगग

आयोगास

कळववल्यानस
ु ार

राज्यातील

७६ तालक्
ु याींमधील ववर्ागवार सवेक्षिाची प्रक्रक्रया पि
ु ग झाली आहे काय,

(४) असल्यास, सदर ववद्यार्थयाांचे ६०५ शैक्षणिक अभ्यासक्रमाींसाठीचे तनम्मे
शल्
ु क शासन र्रिार असन
ू यासींदर्ागत मींबत्रमींडळ पपसशमतीर्चया बैठकतत

तनिगय घेण्यात येऊन राजश्री छत्रपती शाहू महाराज शशक्षि शल्
ु क शशषयवत्ृ ती
योजनेंतगगत या समाजातील आथिगकदृष्या दब
ग
घ्कातील ववद्यार्थयाांना
ु ल
योजनेचा लार् दे ण्यासाठी तनगगशमत केलेल्या ददनाींक ७ ऑक््ोबर, २०१७
रोजीर्चया शासन तनिगयातील अ्ी शशथिल करुन एम.बी.बी.एस. आणि

बी.डी,एस. या अभ्यासक्रमाींचा समावेश करण्याची मागिी लोकप्रतततनधीींनी

मा.मख्
ु यमींत्री आणि मा.महसल
ू मींत्री याींचेकडे ददनाींक २ जानेवारी, २०१८ रोजी
वा त्यासम
ु ारास केली आहे, हे ही खरे आहे काय,

3

(५) असल्यास, मराठा समाजाला आरक्षि दे ण्याबाबतचा तनिगय ददनाींक

१३ फेब्रव
ु ारी, २०१८ रोजीपयांत न घेतल्यास ददनाींक २६ फेब्रव
ु ारी, २०१८ रोजी

ववधान र्वनाला घेरावा घालण्याचा तनिगय राज्यर्रातील ववववध मराठा
सींघ्नाींर्चया पदाथधकाऱयाींनी माहे डडसेंबर, २०१७ र्चया ततसऱया आठवडयात
घेतला आहे, हे ही खरे आहे काय,

(६) असल्यास, पपरोक्त प्रकरिी शासनाने नेमलेल्या मींबत्रमींडळ पपसशमतीचे

कामकाज पि
ू ग झाले आहे काय तसेच मराठा समाजाला आरक्षि दे ण्याबाबत

कोिता तनिगय घेण्यात आला व सदर तनिगयाचे स्वरुप काय आहे , त्यानस
ु ार
कोिती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(७) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.रार्िुमार बडोले : (१) होय.
(२) होय.

आथिगकदृष्या दब
ग घ्कातील ववद्यार्थयाांना दे ण्यात येिाऱया राजषी
ु ल

छत्रपती शाहू महाराज शशक्षि शल्
ु क शशषयवत्ृ ती योजनेचा लार् शमळण्यासाठी
६० ्क्के गि
ु ाींची अ् शासन तनिगय ददनाींक ११/०८/२०१७ अन्वये शशथिल
करून या शशषयवत्ृ ती योजनेंतगगत वाढीव नवीन अभ्यासक्रमाींचा समावेश
शासन तनिगय ददनाींक ०७/१०/२०१७ अन्वये करण्यात आला आहे .
तसेच

आथिगकदृष्या

व्यावसातयक
दब
ग
ु ल

अभ्यासक्रमात

घ्कातील

शशकिाऱया

ववद्यार्थयाांसाठी

राज्यातील

वसततगह
ृ

सरु
ु

करण्याबाबतर्चया प्रस्तावावर पर्चच व तींत्र शशक्षि ववर्ागाकडून कायगवाही सरु
ु

आहे . सद्य:जस्ितीत आथिगकदृष्या दब
ग घ्कातील ववद्यार्थयाांसाठी वसततगह
ु ल
ृ
तनवागह र्त्ता योजना शासन तनिगय ददनाींक २२/०२/२०१८ अन्वये शैक्षणिक
वषग २०१८-१९ पासन
ू सरु
ु करण्याचा तनिगय घेण्यात आला आहे . त्यामध्ये

प्रततववद्यािी प्रततवषग शहरी र्ागासाठी (मब
ुीं ई व पि
ु े महानगर प्रादे शशक
क्षेत्रातील सवग शहरे , औरीं गाबाद, नागपरू इ.) रुपये १०,०००/- व इतर
शहरे /ग्रामीि र्ागासाठी रुपये ८०००/- तनवागह र्त्ता दे ण्यात येिार आहे .
अण्िासाहे ब

पा्ील

आथिगक

मागास

ववकास

महामींडळामाफगत

तरुिाींना कजग पपलब्ध करून दे ण्यार्चया अनष
ीं ाने तीन नवीन योजना
ु ग
राबववण्यास शासन तनिगय ददनाींक २१/११/२०१७ अन्वये मान्यता ददलेली आहे .
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(३) राज्य मागासवगग आयोगाने मराठा समाजाचे सामाजजक, शैक्षणिक व
आथिगक

सदस्याींची

पररजस्िती

ववर्ागवार

सींबध
ीं ी

मादहती

सशमती

गठीत

सींकशलत
केली

करण्यासाठी

आहे .

तसेच

तनयींत्रिाखाली सवेक्षिाची/क्षेत्रपाहिीची कायगवाही चालू आहे .

आयोगार्चया
सदस्याींर्चया

(४) होय.

श्री.सतीश चव्हाि, ववधानपररषद सदस्य याींनी ददनाींक ०२/०१/२०१८

रोजीर्चया पत्रान्वये “वैद्यकतय अभ्यासक्रमाींमध्ये शशकिाऱया आथिगकदृष्या
दब
ग घ्कातील ववद्यार्थयाांसाठी वावषगक पत्पन्न मयागदा रुपये ६.०० लाख
ु ल
करण्याबाबत” मा.मींत्री (महसल
ू ) याींचेकडे मागिी केली आहे .

तसेच सदर ववषयाबाबत श्री.ववनायकराव मे्े, ववधानपररषद सदस्य

याींनी मा.मख्
ु यमींत्री महोदय याींना ददनाींक १३/११/२०१७ र्चया पत्रान्वये तनवेदन
सादर केले आहे .

(५) अशा प्रकारचे तनवेदन शासनास प्राप्त झालेले नाही.

(६) मराठा मोचागर्चया अनष
ीं ाने ववथधमींडळात मा.मख्
ु ग
ु यमींत्री महोदय याींनी
घोवषत केलेल्या ववववध तनिगयावरील कायगवाहीचा आढावा घेण्यासाठी मा.मींत्री

(महसल
ू ) याींर्चया अध्यक्षतेखाली शासन तनिगय ददनाींक ४ ऑक््ोबर, २०१७
अन्वये

मींबत्रमींडळ

पपसशमती

गठीत

करण्यात

आलेली

आहे .

सदर

पपसशमतीर्चया आतापयांत एकूि १३ आढावा बैठकाींमध्ये घेतलेल्या तनिगयाींची
सींबथीं धत ववर्ागामाफगत अींमलबजाविी चालू आहे .

सद्य:जस्ितीत मराठा आरक्षि ही बाब न्यायप्रववष् आहे . मा.पर्चच

न्यायालय, मब
ुीं ई याींनी ददनाींक ४ मे, २०१७ रोजीर्चया आदे शामध्ये मराठा
आरक्षिाबाबत सींग्रदहत मादहती राज्य मागासवगग आयोगाकडे पाठववण्याबाबत

राज्य शासनाने स्वतःर्चया अथधकार क्षेत्रात तनिगय घ्यावा, असे स्पष् केले
होते.

त्याप्रमािे

मराठा

समाजाचे

सामाजजक,

शैक्षणिक

व

आथिगक

मागासलेपिाबाबत सवग दस्तऐवज तपासन
स्वयींस्पष् अहवाल शासनास
ू
तात्काळ सादर करण्याबाबत शासन पत्र ददनाींक ३०/०६/२०१७ अन्वये राज्य
मागासवगग आयोगास कळववण्यात आले आहे . राज्य मागासवगग आयोगाचा
अहवाल प्राप्त झाल्यानींतर याबाबत पढ
ु ील कायगवाही करण्यात येईल.
(७) प्रश्न पद्र्वत नाही.

-----------------
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राज्यातील िर्चबार्ारी शेतिऱयाांच्या िर्चमाफदसांदभाचतील
मागण्या पूणच िरण्याबाबत
(२)

*

३८२८३ श्री.ख्िार्ा बेग, श्री.हे मत
ां टिले, श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल

नािेिर, श्री.नरें द्र पाटील, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांर्य दत्त, श्री.अशोि ऊफच
भाई र्गताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, श्रीमती हुस्त्नबानू
खललफे, श्री.र्नादच न चाांदरू िर, श्री.हररलसांग राठोड, श्री.सभ
ु ाष झाांबड,
श्री.अमरनाथ

रार्ूरिर,

श्री.सतेर्

ऊफच

बांटी

पाटील,

डॉ.सध
ु ीर

ताांबे,

आकिच.अनांत गाडगीळ, प्रा.र्ोगेन्द्र ििाडे, श्री.मोहनराि िदम, श्री.बाळाराम
पाटील, श्री.विक्रम िाळे , श्री.अमरलसांह पांडडत, अॅड.ननरां र्न डािखरे , डॉ.अपि
ू च
हहरे , प्रा.अननल सोले : सन्माननीय सहिार मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा
करतील काय :-

(१) राज्यातील शेतकऱयाींना सरसक् कजगमाफत, शेतीमालार्चया पत्पादन

खचागवर ५० ्क्के अथधक र्ाव, स्वाशमनािन आयोगार्चया शशफारशी लागू
करिे या मागण्याींसाठी शेतकऱयाींनी यापव
ू ी राज्यव्यापी सींप पक
ु ारला होता

त्यावेळी मा.मख्
ु यमींत्री याींनी शेतकरी सींघ्नेर्चया सशमती सदस्याींसोबत ददनाींक
०२ जन
ू , २०१७ रोजी घेतलेल्या बैठकतत मा.पींतप्रधानासोबत बैठक घेऊन
शेतकऱयाींर्चया ८० ्क्के मागण्या मान्य करण्याचे आश्वासन दे ऊनही अद्याप

कोित्याच मागण्या पि
ू ग न झाल्याने शेतकऱयाींनी क्रकसान क्राींती जन
आींदोलनार्चया नेतत्ृ वाखाली ददनाींक ०१ मे, २०१८ पासन
ू सींपावर जाण्याचा
तनिगय घेतला आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यवतमाळ जजल््यात कजगबाजारीपिाला कीं्ाळून सन २०१५ ते
२०१७

या

तीन

वषागत

अनक्र
ु मे

३८६,

२७२

व

२३५

अशा

एकूि

८९३ शेतकऱयाींनी, आदमपरू (जज.नाींदेड) येिील रमेश शर्मराव इींगले या
शेतकऱयाने

सततची

नावपकत

व

कजगबाजारीपिास

कीं्ाळून

ददनाींक

५ जानेवारी, २०१८ रोजी वा त्यासम
ु ारास आत्महत्या केल्याचे तसेच सोलापरू
जजल््यातील १२०८ पैकत १२१ ववकास सोसाय्याींर्चया शेतकरी सर्ासदाींर्चया
खात्यावर अद्याप छत्रपती शशवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेची

कोितीही रक्कम जमा झाली नसल्याचे माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा
त्यादरम्यान तनदशागस आले आहे, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, राज्यातील सवग शेतकऱयाींना पक्त योजनेर्चया तनिगयार्चया
अनष
ीं ाने
ु ग

क्रकती

शेतकऱयाींनी

ददनाींक

१०

जानेवारी,

२०१८

रोजीपयांत

शासनाकडे अजग सादर केले आहे त, त्यापैकत क्रकती शेतकरी कजग माफतसाठी

पात्र ठरलेले आहे त व प्रत्यक्ष क्रकती शेतकऱयाींना कजगमाफतचा लार् दे ण्यात
आलेला आहे,

(४) असल्यास, पवगररत पात्र शेतकऱयाींना कजगमाफतची रक्कम दे ण्यास ववलींब

लागण्याची कारिे काय आहे त व ही कायगवाही क्रकती कालावधीत पि
ू ग
करण्यात येिार आहे ?

श्री.सभ
: (१) क्रकसान क्राींती जन आींदोलनार्चया नेतत्ृ वाखाली
ु ाष दे शमख
ु
ददनाींक ०१ मे, २०१८ पासन
सींपावर जाण्याचा तनिगय घेतल्याबाबतर्चया
ू

आशयाचे तनवेदन शासनस्तरावर प्राप्त झाल्याचे अशर्लेखावरुन ददसन
ू येत
नाही.

(२) यवतमाळ जजल््यात सन २०१५ ते २०१७ या तीन वषागत अनक्र
ु मे ३८६,
२७२ व २४२ अशा एकूि ९०० शेतकऱयाींनी आत्महत्या केल्याचे तनदशगनास
आले आहे .

श्री.रमेश र्ीमराव इींगळे हा शेतकरी कजगमाफत योजनेत पात्र ठरुन

त्याचे कजगखाते आत्महत्येपव
ु ीच ददनाींक २२/११/२०१७ रोजी तनरीं क झाले
आहे .

शासनाने कजगमाफत योजनेंतगगत मींजूर केलेल्या चौर्थया ग्रीन शलस््

पयांत सोलापरू जजल््यातील १२२ ववववध कायगकारी सहकारी सींस्िाींर्चया
सर्ासदाींना

सदर

सींस्िाींर्चया

६३८९

योजनेचा

लार्

शमळाला

नव्हता.मात्र

त्यानींतर

मींजूर

झालेल्या ५ व्या व ६ व्या ग्रीन शलस््मध्ये ११५ ववववध कायगकारी सहकारी
खातेदाराींना

कजगमाफत

व

प्रोत्साहनपर

रुपये ३८.४८ को्ी रक्कमेचा लार् दे ण्यात आला आहे .

लार्ापो्ी

(३) सदर योजनेंतगगत एकूि ५६.५९ लाख अजग प्राप्त झाले आहे त. तसेच

ददनाींक ०३/०३/२०१८ अखेरपयांत ३५.३२ लाख पात्र खातेदाराींर्चया खात्यावर
रुपये १३५७९.३४ को्ी रक्कमेचा लार् दे ण्यात आला आहे .
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(४) अद्याप लार् न शमळालेल्या प्रकरिी बँकेकडून अचक
ू मादहती घेण्यात
येवन
ू प्राप्त होत असलेल्या मादहतीर्चया आधारे पात्र लार्ािी वींथचत राहिार
नाही यादृष्ीने योजनेची अींमलबजाविी सरु
ु आहे . मद्द
ु ल व व्याजासह

रुपये १.५० लाखापेक्षा जास्त िकबाकत असलेल्या पात्र शेतकऱयाींसाठी एक वेळ
समझोता

योजनेंतगगत

त्याींर्चया

दहश्श्याची

रक्कम

र्रण्यास

ददनाींक

३१/०३/२०१८ पयांत मर्
ु ा दे ण्यात आली आहे . या शेतकऱयाींनी त्याींर्चया

दहश्श्याची रुपये १.५० लाखावरील सींपि
ू ग रक्कम बँकेत जमा केल्यावर
शासनातफे रुपये १.५० लाख लार्ाची रक्कम दे ण्यात येईल. सदर योजनेची
अींमलबजाविी सरु
ु असल्याने ववलींब लागण्याचा प्रश्न पद्र्वत नाही.
-----------------

नालशि जर्ल््यात िृषी पांप र्ोडण्या प्रलांबबत असल्याबाबत
(३)

*

३७७२८ डॉ.अपि
ू च हहरे , श्री.र्यिांतराि र्ाधि, श्री.अमरलसांह पांडडत,

श्री.धनांर्य मड
ांु ,े श्री.नरें द्र पाटील : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३५२०८ ला हदनाांि
२२ डडसेंबर, २०१७ रोर्ी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) नाशशक जजल््यातील नाशशक शहर व मालेगाींव मींडळाींतगगत १८३११ कृषी
पींप वीज जोडिीसाठी माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये तसेच मनमाड व चाींडवड

(जज.नाशशक) ववर्ागातील १७,००० शेतकऱयाींनी अनामत रक्कम र्रूनही

जोडण्या प्रलींबबत असल्याने स्िातनक लोकप्रतततनधीींनी ददनाींक १५ नोव्हें बर,
२०१७ रोजी वा त्यासम
ु ारास मा.ऊजाग मींत्री याींचेकडे लेखी तक्रार केली आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, नाशशक जजल््याींतगगत माहे माचग, २०१७ पव
ू ी पैसे र्रून
प्रलींबबत असलेल्या १७८०४ कृषी पींप वीज जोडण्याींपक
ै त पायार्त
ू आराखडा

योजना-२ व जजल्हा वावषगक योजनेंतगगत (सन २०१७-१८) एकूि २५६६
प्रस्ताववत कृषी पींपाींची कामे प्रगतीपिावर असन
पवगरीत कामे प्रलींबबत
ू
असण्याची कारिे काय आहे त,
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(३)

असल्यास,

ववहीरीसाठी

लक्षावधी

रुपयाींची

गत
ींु विक
ू

करून

व

महाववतरिकडे अनामत रक्कम र्रून कृषी पींपासाठी वीज जोडिी न

शमळाल्याने शेतकऱयाींचे आथिगक नक
ु सान होत असल्याने त्याींना वीज जोडिी
शमळिेसद
ीं र्ागत शासनाने कोिती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे खरे आहे .

(२) व (३) नाशशक जजल््यामध्ये माचग, २०१७ अखेर १९०८४ कृषी पींप वीज
जोडिीचे अजग पैसे र्रुन प्रलींबबत होते. सन २०१७-१८ मध्ये नोव्हें बर, २०१७
अखेर २२०७ कृषीपींपाचे ऊजीकरि करण्यात आले असन
ू नोव्हें बर, २०१७

अखेर १८४३४ कृषी पींप वीज जोडिीचे अजग पैसे र्रुन प्रलींबबत आहे त. सदर
कृषीपींपाना ववववध योजनेमधून वीज जोडिी दे ण्याची कायगवाही महाववतरि

कींपनीकडून करण्यात येत आहे . तसेच या प्रयोजनािग महाववतरि कींपनीकडून
नवीन पर्चचदाब ववतरि प्रिाली (HVDS) ची योजना प्रस्ताववत करण्यात
आली आहे .

(४) प्रश्न पद्र्वत नाही.

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

पुणे जर्ल््यातील रमाई आिास योर्नेची िामे प्रलांबबत असल्याबाबत
(४)

*

३८२३० अॅड.र्यदे ि गायििाड : सन्माननीय सामाजर्ि न्याय मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पि
ु े जजल््यात रमाई आवास योजनेत सन २०१६-२०१७ या आथिगक

वषागत २ हजार ४०९ घराींचे पदद्दष् असताना केवळ ६७६ घराींचे बाींधकाम पि
ू ग
करण्यात आले असल्याचे माहे जानेवारी, २०१८ र्चया पदहल्या सप्ताहात
तनदशगनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पक्त प्रकरिी शासनामाफगत चौकशी केली आहे काय,

चौकशीत काय आढळून आले व तद्नस
ु ार पि
ु े जजल््यात रमाई आवास
योजनेस ववलींब करिाऱया अथधकाऱयाींवर कोिती कारवाई केली वा करण्यात
येत आहे,

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

रमाई आवास योजना (ग्रामीि) अींतगगत सन २०१६-१७ या वषागत पि
ु े

जजल््यासाठी

२४०९

इतके

घरकुलाींचे

पदद्दष्

तनजश्चत

केले

आहे .

या

पदद्दष्ाींपक
ै त सद्य:जस्ितीत ९६५ घरकुलाींची कामे पि
ू ग झालेली आहे त व
पवगररत १४४४ घरकुलाींचे कामे प्रगतीपिावर आहे .
(२) प्रश्न पद्र्वत नाही.
(३) प्रश्न पद्र्वत नाही.

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

राज्यात “मेि इन महाराष्ट्र” अांतगचत निीन उद्योग उभारणीबाबत
(५)

*

३८०९८ श्री.सांर्य दत्त, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफच भाई

र्गताप, श्री.रामहरी रुपनिर : हदनाांि १४ डडसेंबर, २०१७ रोर्ी सभागह
ृ ाच्या

पटलािर ठे िण्यात आलेल्या अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या यादी क्रमाांि ४ मधील

प्रश्न क्रमाांि २६७६९ ला हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय उद्योग
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात पद्योगाींना चालना दे ण्यासाठी “मेक इन महाराषर” अींतगगत
राज्यात पत्तम दजागर्चया पायार्त
ू सवु वधा पपलब्ध करण्यात येिार आहे त, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, “मेक इन महाराषर” अींतगगत आतापयांत राज्यात पद्योगार्चया

माध्यमातन
ू क्रकती गत
ुीं विक
ू करण्यात आली वा येत आहे, त्यानस
ु ार क्रकती

नववन पद्योग पर्ारण्यात आले व त्यातन
क्रकती बेरोजगाराींना रोजगार
ू
पपलब्ध करुन दे ण्यात आला आहे,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.सभ
ु ाष दे साई : (१) होय.

(२) मेक इन इींडडया सप्ताह, २०१६ दरम्यान “मेक इन महाराषर” अींतगगत
पद्योग ववर्ागाशी तनगडीत एकूि २८५० सामींजस्य करार झाले व त्याव्दारे

एकूि ३.९३ लक्ष को्ी गत
ुीं विूक अपेक्षक्षत होती. सामींजस्य कराराींर्चया
अींमलबजाविीची प्रगती खालीलप्रमािे आहे :-
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सामींजस्य करार

सींख्या

गत
ुीं विुक

प्रस्ताववत

(रुपये को्ी)

रोजगार

पि
ु ग

१०३६

७३५०६

२०८२६०

बाींधकाम चालू असलेले प्रकल्प

७६१

१४३८०५

१७०३५६

प्रािशमक ्प्पे पि
ु ग केलेले प्रकल्प

५२३

१६६३२०

८२३३४०

एकूि

२३३०

३८३६३१

१२०१९५६

(३) प्रश्न पद्र्वत नाही.

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

राज्यातील अपांग िला विषय ि िला लशक्षिाांच्या प्रलांबबत प्रश्नाांबाबत
(६)

*

३९०७४ प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार, श्री.धगरीशचांद्र व्यास :

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

(१) राज्यातील अपींग कला ववषय व कला शशक्षकाींर्चया प्रलींबबत मागण्याींचे
तनवेदन लोकप्रतततनधीींनी मा.सामाजजक न्याय मींत्री याींना माहे डडसेंबर, २०१७
मध्ये वा त्यादरम्यान ददले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पपरोक्त तनवेदनार्चया अनष
ीं ाने शासनाने कोिती कायगवाही
ु ग
केली वा करण्यात येत आहे,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.रार्िुमार बडोले : (१) अशर्लेख नोंदीवरुन ददसन
ू येत नाही.
(२) प्रश्न पद्र्वत नाही.
(३) प्रश्न पद्र्वत नाही.

-----------------
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साांगोला (जर्.सोलापूर) तालुक्यात महावितरण आपल्या दारी या

योर्नेंतगचत दे ण्यात येणाऱया िीर् र्ोडण्या प्रलांबबत असल्याबाबत
(७)

*

३८३९९ श्री.रामहरी रुपनिर, आकिच.अनांत गाडगीळ, श्री.शरद रणवपसे,

श्री.आनांदराि

पाटील,

डॉ.सध
ु ीर

ताांब,े

श्री.अशोि

ऊफच

भाई

र्गताप,

श्री.र्नादच न चाांदरू िर, श्री.चांद्रिाांत रघि
ां ी, श्री.सभ
ु श
ु ाष झाांबड, श्री.सांर्य दत्त,
श्री.हररलसांग राठोड, श्री.मोहनराि िदम : सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

साींगोला

(जज.सोलापरू )

तालक्
ु यात

महाववतरि

आपल्या

दारी

या

योजनेंतगगत सन २००९-१० या वषी ४ हजार २०२ शेतकऱयाींनी शेतीपींपाची
वीज

जोडिी

रक्कम

र्रुन

७

वषागचा

कालावधी

पल्ून

दे खील

महाववतरिार्चया दल
ग ामळ
ु क्ष
ु े वीज जोडण्या प्रलींबबत असल्याचे माहे जानेवारी,
२०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, महाववतरिकडून शेतीपींपाींची वीज बीले र्रण्यासाठी अघोवषत
र्ारतनयमन करुन शेतकऱयाींची अडविक
ू करण्यात येत असल्याचे तनदशगनास
आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी करुन कोिती कायगवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

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

तालक्
ु यामध्ये

सन

२०१०-११

व

सन

२०१२-१३

मध्ये

महाववतरि आपल्या दारी योजनेंतगगत ४४७० कृषी ग्राहकाींनी पैसे र्रले

असन
ू , त्याींना केबलद्वारे वीज जोडिी दे ण्यात आली आहे . ४४७० कृषी
ग्राहकाींपक
ै त ११०३ कृषी ग्राहकाींना सजव्हगस कनेक्शनद्वारे व लघद
ु ाब वादहनी

पर्ारुन ररतसर वीज परु वठा करण्यात आला आहे. पवगरीत ३३६७ कृषी
ग्राहकाींचा वीज परु वठा अद्याप केबलद्वारे सरु
ु आहे . “महाववतरि आपल्या
दारी” योजनेतील कोिताही वीज जोडिीचा अजग प्रलींबबत नाही.
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(२) हे खरे नाही.

शेतीपींपाची वीज बबले वसल
ु ीसाठी महाववतरि कींपनीकडून अघोवषत

र्ारतनयमन करण्यात येत नाही.
(३) प्रश्न पद्र्वत नाही.
(४) प्रश्न पद्र्वत नाही.

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

र्यपूर (ता.सेनगाि, जर्.हहांगोली) येथील समार्िल्याण विभागातील
अधधिाऱयाांनी गैरव्यिहार िेल्याबाबत

(८)

*

३९१६७ श्री.रामराि िडिुते : सन्माननीय सामाजर्ि न्याय मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) जयपरू (ता.सेनगाव, जज.दहींगोली) येिील समाजकल्याि ववर्ागातील
अथधकाऱयाींनी

परस्पर

बचत

ग्ातील

सहाय्यक

मदहलेर्चया

अनद
ु ानार्चया रक्कमेत गैरव्यवहार केला, हे खरे आहे काय,

सहाय्याने

(२) तसेच बचत ग्ातील मदहलाींनी अनेकवेळा जजल्हा प्रशासनाकडे तक्रारी
केल्या असन
ू माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान पपोषि केले होते, हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, पक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय

आढळून

आले,

त्यानष
ीं ाने
ु ग

बचत

ग्ातील

मदहलाींना

शमळण्याबाबत दोषीींववरुध्द कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

न्याय

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

(३) व (४) श्रीमती कान्होपात्रा मदन साळवे व इतर ३ मदहला याींर्चया

तक्रारीर्चयानष
ीं ाने चौकशी केली असता, श्रीमती ज्योती पत्तम कळीं बे याींनी
ु ग

ववशाखा मदहला स्वयींसहाय्यता बचतग् तसेच सज
ु ाता स्वयींसहाय्यता मदहला
बचतग् या बचतग्ातील अनक्र
ु मे ६ व ४ अशा मदहलाींची नाींवे, लार्
घेतलेल्या

ववशाखा

मदहला

स्वयींसहाय्यता

बचतग्ामध्ये

दशगवन
ू

तशी

कागदपत्रे तयार केल्याचे तनदशगनास आलेले आहे . त्यामळ
ु े ववशाखा मदहला
स्वयींसहाय्यता बचतग्ास दे ण्यात आलेला लार् रद्द करण्यात आलेला आहे .
-----------------
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मौर्े आमनी खद
ु च (ता.महागाांि, जर्.यितमाळ) येथील
शेतिऱयाांची र्मीन परत दे ण्याबाबत

(९)

*

३८८९८ श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.हे मत
ां टिले, श्री.धनांर्य मड
ुां ,े

श्री.किरण पािसिर, श्री.नरें द्र पाटील, श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर :
सन्माननीय सहिार मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मौजे आमनी खुदग (ता.महागाींव, जज.यवतमाळ) येिील सावकारग्रस्त
शेतकरी प्रल्हाद कदम आणि इतर याींची शेतजमीन त्याींर्चया ताब्यात दे ण्याचा

तनिगय ददनाींक १४ डडसेंबर, २०१७ रोजी जजल्हा पपतनबींधक, सावकार ववरोधी
कायदा याींनी दे ऊन त्याची अींमलबजाविी करण्याचे आदे श आमनी खूदग
गावचे तलाठी, मींडल अथधकारी आणि तहशसलदार याींना दे ऊनही त्याींनी

ददनाींक १७ डडसेंबर, २०१७ पयांत त्याची अींमलबजाविी केली नसल्याबाबतचे
तनवेदन लोकप्रतततनधीींनी ददनाींक २१ डडसेंबर, २०१७ रोजी वा त्यासम
ु ारास
मा.महसल
ू मींत्री याींना ददले आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करून कोिती कायगवाही
केली वा करण्यात येत आहे,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.सभ
ु ाष दे शमख
ु : (१) अींशत: खरे आहे .

(२) श्री.प्रल्हाद कदम व इतर याींनी त्याींची शेतजमीन परत शमळिेसाठी

केलेल्या अजागर्चया अनष
ीं ाने जजल्हा पपतनबींधक, सहकारी सींस्िा, तिा
ु ग
सावकाराींचे जजल्हा तनबींधक, यवतमाळ याींनी त्याींर्चया ददनाींक १४/१२/२०१७
रोजीर्चया आदे शान्वये सींबथीं धत अजगदारास शेतजमीन परत करण्याचे आदे श
ददले आहे त. त्यानस
ु ार पढ
ु ील कायगवाही करण्यासाठी सदर आदे शाची प्रत
१)

तहशसलदार,

महागाव,

२)

तलाठी

आमिी

खुदग,

ता.महागाव

३) पपववर्ागीय अथधकारी, पस
ु द व ४) जजल्हाथधकारी, यवतमाळ याींना
पाठववण्यात आलेली आहे .
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दरम्यान गैरअजगदार याींनी जजल्हा पपतनबींधक, सहकारी सींस्िा तिा

सावकाराींचे जजल्हा तनबींधक, यवतमाळ याींर्चया पपरोक्त आदे शाववरुद्ध मा.पर्चच

न्यायालय, नागपरू खींडपीठ येिे रर् याथचका क्र. ८१४४/२०१७ दाखल केली

असन
सदर प्रकरिी मा.पर्चच न्यायालयाने त्याींर्चया ददनाींक १९/१२/२०१७
ू
रोजीर्चया आदे शान्वये स्िथगती ददली आहे .
(३) प्रश्न पद्र्वत नाही.

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

शासिदय िसनतगह
ृ ाांमधील विद्यार्थयाांसाठी राबविण्यात आलेल्या
सांगणि प्रलशक्षण योर्नेत गैरव्यिहार झाल्याबाबत

(१०)

*

३८६४३ श्री.विर्य ऊफच भाई धगरिर, श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रविण

दरे िर : सन्माननीय सामाजर्ि न्याय मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) सामाजजक न्याय ववर्ागामाफगत शासकतय वसततगहृ ाींमधील मल
ु ामल
ु ीींसाठी

सींगिक प्रशशक्षि योजनेसाठी केवळ २२ हजार ववद्यार्थयाांची नोंद असताींना
३७ हजार ववद्यािींची नोंद दाखवन
ू को्यवधी रुपयाींचा गैरव्यवहार केल्याचे
तनदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पपरोक्त २२ हजार ववद्यार्थयाांपक
ै त बहुताींश ववद्यार्थयाांना
प्रशशक्षिच ददले नसल्याचे तसेच प्रशशक्षिासाठी नेमिक
ू करण्यात आलेल्या
तीन कींपनीींना प्रशशक्षिासाठी एकूि रुपये २४ को्ी २८ लाख इतकत रक्कम
दे ण्यात आली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, पपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व त्यानस
ु ार कोिती कायगवाही केली वा करण्यात येत
आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबनाची कारिे काय आहे त ?
श्री.रार्िुमार बडोले : (१), (२) व (३) सन २०१२-१३ मध्ये शासकतय
वसततगह
ृ ातील

मल
ु ा-मल
ु ीींर्चया

सींगिक

व

व्यक्तीमत्व

ववकास

प्रशशक्षि

कायगक्रमाींतगगत ई-तनववदे द्वारे न्यन
ु तम ठरलेल्या तीन कींपन्याींना काम दे ण्यात
आले होते. सदर कामाची रुपये २४.७८ को्ी इतकत रक्कम या कींपन्याींना
अदा करण्यात आलेली आहे .
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या प्रशशक्षि कायगक्रमामध्ये गींर्ीर अतनयशमतता झाल्याचे आढळून

आल्याने लाचलच
ु पत प्रततबींधक ववर्ागाकडून लाचलच
ु पत प्रततबींधक कायदा

१९८८ र्चया कलम १३ (१)(क), १३ (ड), सह १३ (२) तसेच र्ा.दीं .वव. कलम
१२० (ब), ४२० व कलम ३४ खाली गन्ु हा दाखल करण्यात आलेला आहे .
याबाबत लाचलच
ु पत प्रततबींधक ववर्ागाकडून चौकशी सरू
ु आहे .
(४) प्रश्न पद्र्वत नाही.

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

रार्ापूर (जर्.रत्नाधगरी) तालुक्यातील प्रस्त्तावित ररफायनरी
पेरोिेलमिल्स प्रिल्प रद्द िरणेबाबत

(११)

*

३८३१७ श्री.किरण पािसिर, श्री.हे मत
ां
टिले, श्री.नरें द्र पाटील,

श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्रीमती हुस्त्नबानू
खललफे, श्री.सांर्य दत्त, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफच भाई र्गताप,
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.र्नादच न चाांदरू िर, श्री.अमरनाथ
रार्ूरिर,

श्री.हररलसांग

राठोड,

आकिच.अनांत

गाडगीळ,

श्री.विक्रम

िाळे ,

श्री.रामराि िडिुते, श्री.सनु नल तटिरे , श्री.र्गन्नाथ लशांदे, डॉ.सध
ु ीर ताांबे,

श्री.सभ
ु ाष झाांबड, श्री.सतेर् ऊफच बांटी पाटील, श्री.मोहनराि िदम, अॅड.र्यदे ि

गायििाड, अॅड.ननरां र्न डािखरे , श्री.ख्िार्ा बेग : सन्माननीय उद्योग मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मौजे नािार (ता.राजापरू , जज.रत्नाथगरी) येिील थग्रन पेरोकेशमकल

ररफायनरी प्रकल्पाचा इम्पॅक्् असेसमें ् ररपो्ग ददनाींक २० जानेवारी, २०१८

रोजीपयांत शमळालेला नसतानाही राजापरू तालक्
ु यातील १४ गावाींमधील व
दे वगड

(जज.शसींधद
ु ग
ु )ग

तालक्
ु यातील

१०००

एकर

अशा

एकूि

१५०००

एकर जशमनीर्चया अथधग्रहनाची कायगवाही ददनाींक १८ मे, २०१७ रोजी महाराषर
शासनार्चया पद्योग मींत्रालयाने सरु
ु केली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकल्प पयागवरिार्चयादृष्ीने प्रदष
ु िकारी व जीवसषृ ्ीस
धोकादायक

असल्याचे

तज्ाींचे

मत

व्यक्त

केल्याने

स्िातनक

ग्रामस्ि,

मब
ुीं ईकर व मर्चछीमार याींनी प्रकल्पास ववरोध करुन पाच हजार ग्रामस्िाींनी
राजापरू तहशसल कायागलयावर मोचाग तसेच नागपरू येिील दहवाळी अथधवेशन,
२०१७ दरम्यान लोकप्रतततनधीींनी धरिे आींदोलन केले होते, हे ही खरे आहे काय,

16

(३) असल्यास, नािार येिील प्रकल्प कायगक्षेत्रातील जमज नी कवडीमोल
र्ावाने खरे दी करण्यात येत असल्याचे ददनाींक २० जानेवारी, २०१८ रोजी वा
त्यासम
ु ारास तनदशगनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, स्िातनक जनतेचा तीव्र ववरोध प्रकल्पास असल्याने प्रकल्प
राबववण्याबाबत शासनाची र्शू मका काय आहे , त्यानष
ु ींगाने कोिती कायगवाही
केली वा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.सभ
ु ाष दे साई : (१) राजापरू तालक्
ु यातील १४ गावातील ५४६१.४६५
हे . आर. व शसींधुदग
ु ग जजल््यातील दे वगड तालक्
ु यातील ४०५.५५९ हे आर.

इतक्या क्षेत्राची अथधसच
ू ना शासन राजपत्र ददनाींक १८/०५/२०१७ रोजी प्रशसध्द
झाली, हे खरे आहे . E.I.A. (पयागवरि आघात अहवाल) करण्याची कायगवाही
ररफायनरी कींपनीमाफगत सरु
ु आहे .

(२) स्िातनक ग्रामस्ि व मजर्चछमार याींनी तहशसलदार कायागलय, राजापरू येिे

ददनाींक ०९/०९/२०१७ रोजी मोचाग काढलेला होता.नागपरू दहवाळी अथधवेशन

२०१७ दरम्यान नागपरू येिे कोकि ररफायनरी ववरोधी सींघषग सींघ्ना व
लोकप्रतततनधीींनी धरिे आींदोलन केले होते, हे खरे आहे .
(३) होय. तनवेदने प्राप्त झाली आहे त.

(४) व (५) नवीन र्स
ीं ादन कायदा २०१३ नस
ू प
ु ार र्ध
ू ारकाींर्चया सींमतीनेच
र्स
ीं ादन करण्याचे शासनाने मान्य केले असल्याने ररफायनरी प्रकल्पाचे
ू प

र्स
ीं ादन सींमतीनेच करण्यात येिार आहे . सींमतीववना र्स
ीं ादन करण्यात
ू प
ू प

येिार नाही. जनतेचा सदर प्रकल्पास ववरोध कायम असल्यास जनतेवर
शासन प्रकल्प लादिार नाही.

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

राज्यातील आधथचि वििास महामांडळाांना
(१२)

*

ननधी उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबत

३७७४५ श्री.अमरलसांह पांडडत, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.विक्रम िाळे :

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

(१) राज्यातील मागासवगीयाींसह इतर प्रवगागतील बेरोजगाराींना रोजगारार्चया
सींधी शमळाव्यात यादृष्ीने राज्यात ववववध आथिगक ववकास महामींडळाींची
स्िापना करण्यात आली आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, वसींतराव नाईक ववमक्
ु त जाती व र््क्या जमाती ववकास
महामींडळ, अण्िासाहे ब पा्ील आथिगक मागास ववकास महामींडळ, मौलाना

आजाद अल्पसींख्याींक आथिगक ववकास महामींडळ, महात्मा फुले मागासवगग
ववकास महामींडळ, सींत रोदहदास चमोद्योग महामींडळ, लोकशाहीर अण्िार्ाऊ
साठे

ववकास

महामींडळ

यासह

राज्यातील

ववववध

आथिगक

महामींडळाना शासनाने तनधी पपलब्ध केला नाही, हे ही खरे आहे काय,

ववकास

(३) असल्यास, पक्त नमद
ू आथिगक ववकास महामींडळाना तनधी पपलब्ध होत

नसल्याने राज्यातील बेरोजगार यव
ु काींचे अनेक प्रस्ताव सदर महामींडळाकडे
मागील तीन वषाांपासन
ू प्रलींबबत आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, पक्त महामींडळापैकत अनेक महामींडळाना तनधी पपलब्धतेचे
आश्वासन मा.मख्
ु यमींत्री याींनी दे वन
ू ही याबाबत प्रत्यक्ष कायगवाही झाली नाही,
हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, राज्यातील आथिगक ववकास महामींडळाींना शासन केंव्हा तनधी
पपलब्ध करुन दे िार आहे,

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

(२) व (३) सामाजजक न्याय ववर्ागाींतगगत अनस
ु थू चत जातीर्चया कल्यािास्तव
महात्मा फुले मागासवगग ववकास महामींडळ, सींत रोदहदास चमोद्योग व
चमगकार ववकास महामींडळ, लोकशाहीर अण्िार्ाऊ साठे ववकास महामींडळ ही

महामींडळे कायगरत आहे त. सदर महामींडळाींकडून राज्य शासनार्चया ५० ्क्के

अनद
ु ान योजना व बीज र्ाींडवल योजना राबववण्यात येतात. महामींडळाींकडे
राज्य शासनार्चया सदर योजनाींचा तनधी पपलब्ध असल्याने त्या कायागजन्वत

असन
ू या योजनाींतगगतचे प्रस्ताव प्रलींबबत नाहीत. परीं त,ु केंद्रीय महामींडळार्चया

योजनेचे प्रस्ताव महामींडळाींना द्यावयार्चया शासन हमी अर्ावी प्रलींबबत
आहे त.

तसेच ववमक्
ु त जाती, र््क्या जमाती, इतर मागासवगग व ववशेष

मागास प्रवगग कल्याि या ववर्ागाींतगगतर्चया म.रा. इतर मागासवगीय ववत्त

आणि ववकास महामींडळाने शशल्लक असलेल्या र्ागर्ाींडवल रक्कमेतन
ू राज्य

शासनार्चया बीज र्ाींडवल व िे् कजग योजनाींर्चया प्रस्तावाींना मींजुरी ददली
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असन
या योजनाींतगगतचे प्रस्ताव प्रलींबबत नाहीत, तर वसींतराव नाईक
ू

ववमक्
ु त जाती व र््क्या जमाती ववकास महामींडळाने सन २०१५-१६ या
आथिगक वषागत तनधी प्राप्त झाला होता व तो लार्ार्थयाांना ववतरीत केला

असन
ू सन २०१६-१७ व २०१७-१८ या आथिगक वषागमध्ये तनधी प्राप्त झाला
नसल्याने कजग प्रस्ताव प्रलींबबत आहे त.
अण्िासाहे ब

पा्ील

आथिगक

मागास

ववकास

महामींडळास

र्ागर्ाींडवल पपलब्ध करून ददले असन
ू सदर महामींडळाींकडे प्रस्ताव प्रलींबबत
नाहीत. तसेच मौलाना आजाद अल्पसींख्याक आथिगक ववकास महामींडळाने

मागील ३ वषागमध्ये प्राप्त अजाांपक
ै त १०३४१ लार्ार्थयाांचे प्रस्ताव मींजरू करून
त्याकररता रुपये ७०.१८ को्ी तनधी ववतरीत केला आहे .

(४), (५) व (६) सामाजजक न्याय ववर्ागार्चया अखत्यारीतील महामींडळाींना

केंद्रीय महामींडळाकडून तनधी प्राप्त होण्यानष
ीं ाने शासन हमी दे िेबाबतची
ु ग
तसेच

या महामींडळाची अथधकृत र्ागर्ाींडवल मयागदा वाढववण्यानष
ीं ाने
ु ग

कायगवाही चालू आहे . अण्िासाहे ब पा्ील आथिगक ववकास महामींडळाकडून
राबववण्यात

येिाऱया

योजनाींना

गती

शमळण्यासाठी

रुपये

४००

को्ीने

र्ागर्ाींडवल वाढववण्यास मान्यता ददली असन
ीं जल्पत
ू सदर रक्कम अिगसक
करण्याची कायगवाही चालू आहे . मौलाना आजाद अल्पसींख्याक आथिगक ववकास

महामींडळास एकूि रुपये ५०० को्ी र्ाग र्ाींडवल मींजूर करण्यात आले
असन
ू त्यापैकत सन २०१७-१८ पयांत रुपये ४२०.६९ को्ी ववतरीत केले आहे .
----------------(१३)

*

नालशि येथे िृषी टलमचनल मािेट उभारण्याबाबत

३७९६२ श्री.र्यिांतराि र्ाधि, श्री.धनांर्य मड
ांु ,े श्री.अमरलसांह पांडडत,

श्री.नरें द्र पाटील, डॉ.अपि
ू च हहरे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३४८३८ ला हदनाांि १५
डडसेंबर, २०१७ रोर्ी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय पणन मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

मौजे

वपींप्री

सैय्यद

(ता.जज.नाशशक)

येिे

कृषी

्शमगनल

माके्

पर्ारण्यासाठी तनजश्चत केलेली जागा कृषी पिन मींडळास हस्ताींतररत
करण्यासाठी ग्रामववकास तसेच नगरववकास आणि महसल
ू व वन ववर्ागाने

सहमती दशगवन
ू ही माहे जानेवारी, २०१८ पयांत सदर जागा कृषी पिन
मींडळास पपलब्ध करून दे ण्यात आलेली नाही, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, नाशशक येिे ्शमगनल माके् ववकशसत करण्यासाठी खाजगी
र्ागीदारीकरीता बबजनेस मॉडेल तयार करून त्याबाबतचा सववस्तर अहवाल
माहे नोव्हें बर, २०१७ मध्ये कृषी व पिन मींडळाने शासनास सादर केला आहे,
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, प्रश्न र्ाग (१) व (२) र्चया अनष
ीं ाने शासनाने कोिती
ु ग
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.सभ
ु ाष दे शमख
ु : (१) होय, सदरची बाब शासनार्चया ववचाराधीन आहे .

(२) व (३) नाही, कृषी पिन मींडळाकडून नोव्हें बर, २०१७ मध्ये शासनास
अहवाल प्राप्त झालेला नाही. मात्र शासनाने ददनाींक ०९/११/२०१७ रोजी
झालेल्या बैठकततील तनिगयाप्रमािे ददनाींक ०४/१२/२०१७ रोजीर्चया पत्राद्वारे

कायगवाही करण्याचे कळववले आहे . त्याप्रमािे अहवाल अद्याप शासनास प्राप्त
झालेला नाही.

(४) प्रश्न पद्र्वत नाही.

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

राज्यातील सांर्य गाांधी ननराधार ि श्रािणबाळ पेन्शन
योर्नाांच्या रिमेत िाढ िरण्याबाबत
(१४)

*

३७६९० श्री.सतेर् ऊफच बांटी पाटील, श्री.सांर्य दत्त, श्री.ख्िार्ा बेग,

श्री.हे मत
ां टिले, श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि
३४९०० ला हदनाांि १५ डडसेंबर, २०१७ रोर्ी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत
सन्माननीय सामाजर्ि न्याय मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील सींजय गाींधी तनराधार व श्राविबाळ योजना पेन्शनधारकाींना

शमळिाऱया रकमेत वाढ करण्याबाबतर्चया ववचाराधीन असलेल्या प्रस्तावावर
शासनाचा ववचार पि
ू ग झाला आहे काय,

(२) असल्यास, सदर योजनेर्चया लार्ार्थयाांर्चया बॅक खात्यात दरमहा अनद
ु ान

रक्कम जमा करण्यासाठी पॅनकाडग सक्तीचे करण्यात येिार असन
ू पॅनकाडग
नसिाऱया लार्ार्थयाांचे अनद
ु ान बींद करण्यात येिार आहे, हे ही खरे आहे काय,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
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श्री.रार्िुमार बडोले : (१) नाही.
(२) हे खरे नाही.

(३) प्रश्न पद्र्वत नाही.

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

िृषी पांपधारि शेतिऱयाांना एच.पी.नस
ु ार
िीर् दे यि आिारणी िरण्याबाबत

(१५)

*

३७९२७ श्री.धनांर्य मड
ां
टिले,
ुां ,े श्री.र्यिांतराि र्ाधि, श्री.हे मत

श्री.अमरलसांह पांडडत, श्री.सनतश चव्हाण, अॅड.ननरां र्न डािखरे , डॉ.(श्रीमती)
नीलम गोऱहे, श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.श्रीिाांत दे शपाांड,े श्री.बाळाराम पाटील,

श्री.र्यांत पाटील : सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) राज्यातील सम
ु ारे ५५ लाख कृषी पींपधारक शेतकऱयाींना महाववतरि
कींपनीने सींगिकाद्वारे चुकतची व अवास्तव वीज बबले आकारुन वीज दे यके
सक्तीने वसल
करण्याकररता डडपीवरुन वीज परु वठा बींद करण्यात येत
ू

असल्याचे माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशगनास आले आहे ,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर मोहीम सरु
ु करण्याअगोदर शेतकऱयाींना त्याींर्चया वीज
पींपाची दे यके त्याींना दे ण्यात आलेली असन
ू ज्या डडपीवर वीज कनेक्शन

आहे त त्यापैकत एखाद्याही शेतकऱयाींचे वीज बबल िकतत असल्यास सवग
शेतकऱयाींना वीज जोडिी शमळिार नसल्याचे महाववतरिार्चया अथधकाऱयाींकडून
कळववण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर शेतकऱयाींकडून रुपये ६००० को्ीपेक्षा जादा रक्कम

कींपनीकडून वसल
ु करण्यात येिार असन
ू शेतकऱयाींनी वीज कनेक्शन घेते
वेळी व सध्यार्चया वीज बबलामधील एच.पी. मध्ये वाढ करून वीज दे यके
आकारिी करण्यात आलेली आहे, हे खरे आहे काय

(४) असल्यास, सदर वीज दे यके दरु
वीज कनेक्शन
ु स्त करून वा मळ
ू
घेतव
े ेळी

असलेल्या

एच.पी.नस
ु ार

वीज

दे यक

आकारिी

करण्यार्चया

शेतकऱयाींकडून होत असलेल्या मागिीनस
ु ार शासनाकडून कोिती कायगवाही
केली वा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
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श्री.चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे नाही.
(३) हे खरे नाही.

(४) शेतीपींपार्चया वीज दे यक

दरु
ु स्तीबाबत राज्यात महाववतरि कींपनी

क्रफडरतनहाय शशबीरे घेण्यात येत आहे त.
(५) प्रश्न पद्र्वत नाही.

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

ऑनलाईन सेिाांमधील ताांबत्रि अडचणीमुळे विदयार्थयाांना लशष्ट्यित्ृ ती ि
लशक्षण शुल्ि लमळण्यास विलांब होत असल्याबाबत

(१६)

*

३८४४२ आकिच.अनांत गाडगीळ, श्री.चांद्रिाांत रघि
ां ी, श्री.र्नादच न
ु श

चाांदरू िर : सन्माननीय आहदिासी वििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) शासनार्चया ऑनलाईन सेवाींमधील ताींबत्रक अडचिीमळ
ु े सन २०१७-१८ या
शैक्षणिक वषागतील अनस
ु थू चत जमातीतील ववदयार्थयाांना शशषयवत्ृ ती व शशक्षि
शल्
ु काची

रक्कम

शमळाली

नसल्याचे

माहे

जानेवारी,

त्यादरम्यान तनदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

२०१८

मध्ये

वा

(२) असल्यास, ग्रामीि तसेच आददवासी र्ागातील ववदयार्थयाांना सदरील अजग
र्रताना सायबर कॅफेमध्ये रुपये १०० ते २०० क्रकीं वा त्यापेक्षा अथधक रक्कम
द्यावी लागत आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, पपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व त्यानस
ु ार कोिती कायगवाही केली वा करण्यात येत
आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.विष्ट्णु सिरा : (१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.
(३)

सन

२०१७-१८

या वषागपासन
ू

सरू
ु

करण्यात आलेल्या

महाडीबी्ी

पो्ग लमध्ये ताींबत्रक अडचिी पद्र्वल्यामळ
ु े ववद्यार्थयाांना शशषयवत्ृ ती अजग
सादर करण्यास अडचिी तनमागि होत होत्या.
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तिावप,

सद्य:जस्ितीत

या

ववर्ागामाफगत

ई-ववकास

सींगिकतय

प्रिाली सरू
करून दे ण्यात आली असन
सदर प्रिालीमाफगत अनस
ु
ू
ु थू चत

जमातीचे ववद्यािी अजग करत आहे त. तसेच पात्र ववद्यार्थयाांना शशषयवत्ृ ती
वा्प करण्याची कायगवाही सरू
ु आहे .
(४) प्रश्न पद्र्वत नाही.

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

राज्यातील आहदिासी शासिदय आश्रमशाळाांसाठीच्या
सीसीटीव्ही खरे दी प्रकक्रयेस विलांब होत असल्याबाबत
(१७)

*

३७७१४ श्री.हररलसांग राठोड, श्रीमती जस्त्मता िाघ, श्री.लमतेश भाांगडडया,

प्रा.अननल सोले, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय
आहदिासी वििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील ५५२ आददवासी आश्रमशाळाींमध्ये लैथगक अत्याचार, शशक्षक व
कमगचाऱयाींची गैरहजेरी, ववद्यार्थयाांना तनकृष् आहार, वगग खोल्याची दयनीय
अवस्िा,

आरोग्य

सवु वधेचा

नाशशक,

नागपरू

व

अर्ाव,

सींरक्षि

कींु पिाचा

अर्ाव,

तनवास

व्यवस्िेतील त्र्
सवु वधाींचा अर्ाव इत्यादी कारिाींसाठी ठािे,
ु ी, पायार्त
ू
अमरावती

या

अपर

आयक्
ु त

कायागलयाींतगगत

२९ प्रकल्पातील ५२२ व इतर आश्रमशाळाींसाठी सीसी्ीव्हीची आवश्यकता
असल्याचे तनदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर सीसी्ीव्ही खरे दीसाठी रुपये २२ को्ीचा तनधी प्राप्त

झाला असताींना सरु
ु करण्यात आलेली ई-तनववदा प्रक्रक्रया बींद करण्यात

आल्याचे ददनाींक ०६ जानेवारी, २०१८ रोजी वा त्यासम
ु ारास तनदशगनास आले
आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर खरे दीही ई-तनववदा प्रक्रक्रयेद्वारे न करता केंद्र शासनार्चया
गव्हगमें् माके् पलस
ू ‘गेम’ पो्ग ल द्वारा करण्यात येिार आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?

23

श्री.विष्ट्णु

सिरा

:

(१)

ववद्यार्थयाांर्चया

सरु क्षेर्चयादृष्ीने

सींतनयींत्रिासाठी

सीसी्ीव्हीची आवश्यकता आहे , हे खरे आहे . तिावप, आरोग्य व इतर
सवु वधाींसाठी आददवासी ववकास ववर्ागामाफगत मोठया प्रमािात इतर पपक्रम
ववववध सवु वधाींसाठी घेण्यात येत आहे .

(२), (३) व (४) र्ववषयात सीसी्ीव्ही यींत्रिेचे सींतनयींत्रि योग्य प्रकारे करता
येिे

शक्य

व्हावे

त्यादृष्ीने

सींगिकतय

प्रिालीची सस
ीं त
ु ग

होण्यासाठी

सीसी्ीव्हीचे योग्य ताींबत्रक तपशशल (Technical Specification) तनजश्चत
करुन त्यानस
ु ार खरे दीची कायगवाही करण्यात येत आहे .
-----------------

राज्यातील िुपोषण रोखण्यासाठी र्नर्ागत
ृ ी िरण्याबाबत
(१८)

*

३९१४१ श्री.चांद्रिाांत रघि
ां ी : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३६५५६ ला
ु श

हदनाांि २२ डडसेंबर, २०१७ रोर्ी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय
आहदिासी वििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) आददवासी ववकास ववर्ागार्चया ददनाींक १८ ऑक््ोबर, २०१७ रोजीर्चया
शासन

तनिगयान्वये

कुपोषि

कमी

करण्यासाठी

राज्यातील

तनवडक

४०० आददवासी गावाींचे प्रािशमक सवेक्षि व योजना पि
ु ग झाल्यानींतर
फलतनषपत्ती ववषयी सवेक्षि ्ा्ा इजन्स्््य्
ु ऑफ सोशल सायन्स या
सींस्िेमाफगत करण्यात येिार आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पक्त गावाींना प्रत्यक्ष र्े्ी दे ण्याचे काम सींबथीं धत सींस्िेमाफगत
सरु
ु करण्यात आले काय, सींस्िेने आपला अहवाल शासनास सादर केला आहे
काय,

(३) असल्यास, पक्त अहवालार्चया अनष
ीं ाने शासनाने कोिती कायगवाही केली
ु ग
वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
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श्री.विष्ट्णु सिरा : (१) होय, हे खरे आहे .

(२), (३) व (४) मा.मींत्री (आददवासी ववकास) याींर्चया तनदे शास अनस
ु रुन सदर
प्रकल्प सींदर्ागत ददनाींक ०९/०१/२०१८ रोजी मा.मींत्री महोदयाींसमोर सादरीकरि

करण्यात आले असन
ू याबाबत व्यवहायगता व पडताळिी करण्याची कायगवाही
सरु
ु आहे . यिावकाश मान्यता दे ण्यात येईल.

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

उरण (जर्.रायगड) तालुक्यातील सीएसआर ननधी पररसरातील
वििास िामाांसाठी िापरण्याबाबत

(१९)

*

३८६७१ श्री.र्यांत पाटील : सन्माननीय उद्योग मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) परि (जज.रायगड) तालक्
ु यातील ओएनजीसी, वायू ववद्यत
ु केंद्र, र्ारत

पेरोशलयम तसेच जेएनपी्ी बींदर आदी पद्योग व्यावसातयकाींकडून त्याींर्चया
नफ्यातील काही ्क्के रक्कम ही सीएसआर तनधी म्हिून पररसरातील
पयागवरिार्चया रक्षिासाठी व ववकास कामाींसाठी ठे वला जातो, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, परि तालक्
ु याचा सामाजजक, शैक्षणिक, आथिगकदृष्या ववकास
झालेला नसल्याने दजेदार शैक्षणिक व आरोग्य सवु वधाींपासन
ू ही येिील
रदहवासी वींथचत आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, मागील ४० वषाांपासन
परिमधील पद्योगाींकडून प्राप्त
ू

सीएसआर तनधी परि येिील ववकास कामाींसाठी न वापरता मब
ुीं इग तसेच इतर
जजल््यासाठी खचग करण्यात आला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, पपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत

काय आढळून आले व त्यानस
ु ार प्राप्त सीएसआर तनधी परि तालक्
ु यातील
ववकास कामाींसाठीच वापरण्याबाबत कोिती कायगवाही केली वा करण्यात येत
आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?

25

श्री.सभ
ु ाष दे साई : (१) ते (४) केंद्र सरकारर्चया कॉपोरे ् व्यवहार मींत्रालयाने

कींपनी कायदा-२०१३ मधील कलम १३५ व अनस
ु च
ू ी ७ सींदर्ागत अथधसच
ू ना
ददनाींक १ एवप्रल, २०१४ ला काढली आहे .

ददनाींक १ एवप्रल, २०१४ पासन
कींपनी कायदा २०१३ अींतगगत
ू

नोंदिीकृत कींपन्याना त्याींर्चया तनव्वळ नफ्यार्चया क्रकमान २ ्क्के इतकत
रक्कम सामाजजक पत्तर दातयत्वासाठी खचग करिे आवश्यक आहे . सदरचा
कायदा

हा

केंद्र

सरकारर्चया

अखत्याररतील

बाब

असल्यामळ
ु े

त्याची

अींमलबजाविी Ministry of Corporate Affairs याींर्चयामाफगत केली जाते.

परि (जज.रायगड) तालक्
केंद्र,
ु यातील ओएनजीसी, वायु ववदयत
ु

र्ारत पेरोशलयम तसेच जेएनपी्ी बींदर हे केंद्र शासनार्चया पजब्लक सेक््र

पपक्रम असन
ू कींपनी कायदा २०१३ अींतगगत ववदहत सीएसआर तनधी, आरोग्य
व ग्रामववकास, शैक्षणिक मल
ु र्त
ू सवु वधा, अनस
ु थू चत जाती व अनस
ु थू चत
जमाती याींर्चया ववकासासाठी खचग केलेला आहे .

वायू ववद्यत
ु केंद्र याींनी सीएसआर तनधीतन
ू रुपये ३२.६४ लक्ष तनधी

स्मशानर्म
ू ी रू. ३८.९७ लक्ष तनधी परि येिील तळ्यातील गाळ काढिे व
तलाव सश
ु ाे शर्करि करिे कररता खचग केला आहे .

र्ारत पेरोशलयम शल. याींर्चयाकडून सन २०१७ या वषागत २४ जजल्हा

पररषद शाळाींना ग्रींिालयाींसाठी व २०१०-१२ व २०१६ या वषी परिर्चया सवग
जजल्हा पररषद शाळाींना सींगिक प्रशशक्षिाकररता मदत केली आहे .

परि तालक्
ु यातील ओएनजीसी कींपनीने ग्रामीि रूग्िालय परि,

जज.रायगड करीता सन २०१५-१६ या आथिगक वषागमध्ये रूग्िालयार्चया ववकास
कामाींसाठी

रूग्िालयार्चया

रूग्ि

कल्याि

सशमतीर्चया

खात्यामध्ये

रुपये ९,२९,२२७/- इतकत रक्कम दे िगी स्वरूपात ददली आहे . सदर रक्कम
रूग्िालय कायापाल् योजनाींतगगत आणि कल्याि सशमतीची मान्यता घेऊन
खचग करण्यात आली आहे .

जेएनपी्ीने सीएसआर तनधी मधन
ू परि तालक्
ु यातील खाजगी खार

जशमनीवरील

बींधाऱयाची

नत
ु नीकरिासाठी

तरतद
ू

केली

आहे .

तसेच

हनम
ु ानकाळीवाडा येिील शाळे चे व स्मशानर्म
ू ीचे नत
ु नीकरि करण्यात आले
आहे . त्याच प्रमािे नववन शेवा येिील ग्ारार्चया व रस्त्यार्चया कामासाठी

तनववदा मागववण्यात आल्या आहे त. तसेच सीएसआर फींडातन
ू दषु काळग्रस्त
र्ागातील जजल््याींना जलयक्
ु त शशवार योजनाींसाठी तनधी ददला जातो.
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परि तालक्
ु यामध्ये २ अनद
ु ातनत महाववद्यालये, १ ववनाअनद
ु ातनत

महाववद्यालय, ६ कतनषठ महाववद्यालये, ८ माध्यशमक शाळा तसेच जजल्हा
पररषद व पींचायत सशमतीर्चया शाळा कायगरत आहे त.

परि, जज.रायगड या दठकािी सद्य:जस्ितीत शासकतय तींत्र तनकेतन,

पेि हे शासकतय तींत्र तनकेतन व इतर १५ इतकत खाजगी तींत्र तनकेतने

आहे त. त्याींची एकूि प्रवेश क्षमता ४९७० इतकत असन
ू त्यापैकत १९७५ इतके
ववद्यािी प्रवेशीत असन
ू २९९५ इतक्या जागा ररक्त आहे त. तसेच यादठकािी

एकूि ४ औषधतनमागिशास्त्र पदववका महाववद्यालये असन
ू त्याींची एकूि
प्रवेश क्षमता २६८ इतकत असन
ू त्यापैकत २६८ ववद्यािी प्रवेशशत आहे त.
(५) प्रश्न पद्र्वत नाही.

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

राज्यातील आश्रमशाळा ि िसनतगह
ृ ाांना सहाव्या िेतन
आयोगाप्रमाणे ननधी दे ण्याबाबत

(२०)
ऊफच

*

३८८६४ डॉ.सध
ु ीर ताांबे, श्री.सांर्य दत्त, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि

भाई

र्गताप,

श्री.आनांदराि

पाटील,

श्री.रामहरी

रुपनिर,

श्रीमती

हुस्त्नबानू खललफे, श्री.र्नादचन चाांदरू िर, श्री.सभ
ु ाष झाांबड, श्री.श्रीिाांत दे शपाांड,े
श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.बाळाराम पाटील, श्री.विक्रम िाळे : सन्माननीय
सामाजर्ि न्याय मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील सामाजजक न्याय ववर्ागार्चया आश्रमशाळा व वसततगह
ृ ाींचा
खचग ८ ्क्के तसेच इतर खचग १२ ्क्के असन
ू तो आजही पाचव्या वेतन
आयोगावरील वेतनाप्रमािेच दे ण्यात येत असल्याचे माहे जानेवारी, २०१८
मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पपरोक्त प्रकरिी शासनाने सदरील खचग हा सहाव्या वेतन

आयोगाप्रमािे क्रकीं वा प्रत्यक्ष होिारा (पदा. एकूि होिारा खचग – ३,५०,०००/-

आणि शासन अनद
ु ान - ३५,०००/- म्हिजेच होिाऱया खचागर्चया १० ्क्के
रक्कम शासन करत असल्याने) खचग दे ण्यात यावा, अशी मागिी आश्रमशाळा
व वसततगह
ृ व्यवस्िापनाकडून होत आहे , हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, प्रश्न बाब २ बाबत शासनाने काय कायगवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.रार्िुमार बडोले : (१) नाही.
(२) प्रश्न पद्र्वत नाही.
(३) प्रश्न पद्र्वत नाही.
(४) प्रश्न पद्र्वत नाही.

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

निी मुांबईतील ए.पी.एम.सी. मािेट आिारातील
मुख्य रस्त्त्याची दरु िस्त्था झाल्याबाबत

(२१)

*

३८१२४

श्री.नरें द्र

पाटील,

श्री.हे मत
ां

टिले,

श्री.सनु नल

तटिरे ,

श्री.धनांर्य मड
ांु ,े श्री.किरण पािसिर, श्री.र्यिांतराि र्ाधि, अॅड.ननरां र्न
डािखरे , श्री.अमरलसांह पांडडत, श्री.र्गन्नाथ लशांदे, श्रीमती विद्या चव्हाण,

श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.ख्िार्ा बेग : सन्माननीय पणन मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नवी मब
ुीं ईतील दािाबींदर ए.पी.एम.सी. माके् आवारातील मख्
ु य रस्ता
काँक्रक्र्ीकरिासाठी दोन वषाांपासन
ू खोदलेला असन
ू रस्त्याचे काम प्रलींबबत
असल्याने मािाडी नेत,े मािाडी कामगार व व्यापाऱयाींनी बाजार सशमतीचे
पपसथचव याींर्चया ्े बलावर रस्त्याची खडी ्ाकून आींदोलन केल्याचे माहे

जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशगनास आले आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, सदर रस्त्यामळ
बाजार
ु े दळिवळिास त्रास होत असन
ू
आवारात प्रदष
ु ि तनमागि होत असल्याने तेिील ठे केदाराींवर व सींबथीं धत
अथधकाऱयाींवर शासनाने कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
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श्री.सभ
ु ाष दे शमख
ु : (१) होय.

(२) सींबथीं धत ठे केदाराचा ठे का ददनाींक ०१/१०/२०१५ रोजी सींपषु ्ात आिलेला
आहे . तसेच सींबथीं धत ठे केदारावर दीं डात्मक कारवाई करण्यात आलेली आहे .
सद्य:जस्ितीत

बाजार

आवारातील

रस्ते

काही

प्रमािात

खराब

असल्यामळ
ु े दळिवळिाचा व प्रदष
ु िाचा त्रास होतो ही वस्तजु स्िती आहे .
तिावप, मा.पर्चच न्यायालयाने बाजार सशमतीस मोठे तनिगय घेण्यास मनाई

केलेली असल्यामळ
ु े सदर खराब रस्त्यार्चया बाींधिी कामासाठीचा अींदाजे खचग
रुपये १५.३५ को्ी इतक्या रकमेर्चया प्रस्तावास मींजुरीसाठी पिन सींचालक,
पि
ु े

याींनी

ददलेल्या

तनदे शानस
ु ार

शसव्हील

ॲप्लीकेशनद्वारे

मा.पर्चच

न्यायालयात प्रस्ताव सादर केला असन
ू , त्यास अद्याप मींजुरी शमळालेली
नाही. ती मींजुरी शमळाल्याींनतर रस्ते बाींधिीचे काम करण्यात येिार आहे .

त्यामळ
ु े सदर प्रकरिी सींबथीं धत अथधकारी याींची चौकशी करिे अिवा
त्याींर्चयावर कारवाई करण्याचा प्रश्न पद्र्वत नाही.
(३) प्रश्न पद्र्वत नाही.

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

रामपरू (ता.घाटां र्ी, जर्.यितमाळ) येथील आश्रमशाळे तील
विद्याथीनीने आत्महत्या िेल्याबाबत

(२२)

*

३८५८९ श्री.धगरीशचांद्र व्यास, प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार :

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

(१) यवतमाळ जजल््यात सन २००१-०२ ते २०१५-१६ या १४ शैक्षणिक वषागत

आश्रमशाळाींमध्ये ववववध कारिाींनी १ हजार ७७ ववद्यार्थयाांचा मत्ृ यू झाल्याचे
ददनाींक १२ जानेवारी, २०१८ रोजी तसेच रामपरू (ता.घा्ीं जी) येिील तनवासी
आश्रमशाळे तील

१६

वषीय

ववद्यािीनीने

वगग

खोलीत

गळफास

लावन
ू

आत्महत्या केल्याचे ददनाींक १० जानेवारी, २०१८ रोजी वा त्यासम
ु ारास
तनदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मत्ृ यू झालेल्या क्रकती ववद्यार्थयाांर्चया कु्ुींबबयाींना आथिगक मदत
ददली वा दे ण्यात येिार आहे ,
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(३) असल्यास, पपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व त्यानस
ु ार कोिती कायगवाही केली वा करण्यात येत
आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.विष्ट्णु सिरा : (१) यवतमाळ जजल््यात पाींढरकवडा एकाजत्मक आददवासी

ववकास प्रकल्प आहे . सदर प्रकल्पामध्ये सध्या १९ शासकतय आश्रमशाळा व

२८ अनद
गेल्या १४ वषागत शासकतय
ु ातनत आश्रमशाळा कायगरत असन
ु
आश्रमशाळे तील

३९

व

अनद
ु ातनत

आश्रमशाळे तील

११

असे

एकूि

५० ववद्यार्थयाांचा ववववध कारिाींनी मत्ृ यू झाल्याची बाब आढळून आली आहे .
शासकतय

आश्रमशाळा,

रामपरू ,

ता.घा्ीं जी,

जज.यवतमाळ

या

शाळे मध्ये इ.१० वी मध्ये शशक्षि घेत असलेली ववद्यािींनी कु. राजश्री चौरीं ग
को्नाके दहने ददनाींक ०९/०१/२०१८ रोजी गळफास घेवन
ू आत्महत्या केली
आहे . सदर घ्नेची प्रकल्प अथधकारी, पाींढरकवडा याींर्चया कायागलयाकडून

चौकशी करण्यात आली आहे . सदर मत्ृ यच
ू ा शवववर्चछे दन अहवाल प्राप्त झाला
असन
ू त्यात मत्ृ यच
ू े कारि Asphyxia due to Ligature Compression
of neck असे नमद
ु करण्यात आले आहे .

(२) पपरोक्त नमद
मत
ववद्यार्थयाांपक
ै त शासकतय आश्रमशाळाींतील सवग
ु
ृ
३९ मत
ु ार सानग्र
ु ह
ृ ववद्यार्थयाांर्चया पालकाींना शासनार्चया प्रचशलत धोरिानस
अनद
ु ान अदा करण्यात आले आहे .

(३) व (४) पपरोक्त नमद
ु सवग मत्ृ यर्च
ू या घ्नाींची वेळोवेळी चौकशी करण्यात
आली असन
ु जबाबदार कमगचाऱयाींवर कायगवाही करण्यात आली आहे . तसेच

आश्रमशाळा रामपरू ता.घा्ीं जी येिील घ्नेची प्रािशमक चौकशी प्रकल्प
अथधकारी, एकाजत्मक आददवासी ववकास प्रकल्प, धारिी व अपर आयक्
ु त,
आददवासी

ववकास,

अमरावती

याींर्चयास्तरावरून

करण्यात

आली

असन
ू

माध्यशमक मख्
ु याध्यापक, स्त्री अथधक्षक्षका, परू
ु ष अथधक्षक याींर्चयाववरूध्द
शाळे त गैरहजर असिे व कतगव्यात कसरू करिे याबाबीकररता शशस्तर्ींग
ववषयक कायगवाही प्रस्ताववत केली आहे .

-----------------
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तलासरी (जर्.पालघर) येथील औद्योधगि िसाहतीमध्ये
(२३)

*

सोयी-सुविधाांचा अभाि असल्याबाबत
३८९८६ श्री.रविांद्र फाटि, श्री.बाळाराम पाटील : सन्माननीय उद्योग

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

तलासरी

(जज.पालघर)

येिे

औद्योथगक

ववकास

महामींडळाींतगगत

पर्ारण्यात आलेल्या औद्योथगक वसाहतीमध्ये अनेक सोयी-सवु वधाींचा अर्ाव
असल्याचे माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशगनास आले आहे ,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर औद्योथगक वसाहतीत बाहे रील कींपन्या क्रकीं वा तत्सम
पद्योग धींदे येण्यार्चया प्रमािात घ् झाली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, पपरोक्त प्रकरिी सदर वसाहतीत पद्योगाींची वाढ होण्यासाठी

सोईसवु वधा परु ववण्याबाबत शासनाने कोिती कायगवाही केली वा करण्यात येत
आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.सभ
ु ाष दे साई : (१) तलासरी (जज.पालघर) येिे महाराषर औद्योथगक
ववकास महामींडळाींची औद्योथगक वसाहत पर्ारण्यात आलेली नाही, तसेच

शासनाची सहकारी औद्योथगक वसाहत दे खील तलासरी तालक्
ु यात स्िावपत
नाही.

(२) लागू नाही.

तिावप, तलासरी तालक्
ु यामध्ये खाजगी जमीन क्षेत्रामध्ये काही

प्रमािात सक्ष्
ु म, लघु व मध्यम व मोठया प्रवगागतील पद्योग स्िावपत झालेले

आहे त. तलासरी तालक
ु ा हा दळि-वळिार्चया दृष्ीने सोयीचा असल्याने व
औद्याथगकदृष्या मागासलेला असन
ू शासनाकडून अथधक प्रोत्साहने पपलब्ध
असल्याने पद्योगामध्ये वाढ होत आहे .

(३) व (४) तलासरी तालक्
ु यात सामदु हक प्रोत्साहन योजना अींतगगत डी+ झोन
मधील अथधकची प्रोत्साहने शासनाने पपलब्ध केलेली आहे त. तलासरी

तालक्
ु यातील पद्योजकाींर्चया वीज आणि रस्ते या समस्याींबाबत जजल्हाथधकारी,
पालघर याींचे अध्यक्षतेखाली जजल्हा पद्योग शमत्र सशमती चचाग करण्यात
येऊन या समस्या सोडववण्याकरीता एकबत्रत प्रयत्न करण्यात येत आहे त.
-----------------
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लातूर आणण नाांदेड जर्ल््यातील िसनतगह
ृ ातील गैरसोईबाबत
(२४)

*

३८५१७ श्री.अमरनाथ रार्ूरिर, श्री.धनांर्य मड
ुां ,े श्री.र्यिांतराि र्ाधि,

श्री.सनु नल तटिरे , श्री.हे मत
ां टिले, अॅड.ननरां र्न डािखरे , श्री.किरण पािसिर,

अॅड.राहुल नािेिर : सन्माननीय सामाजर्ि न्याय मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :(१)

मराठवाडयातील

लातरू

आणि

नाींदेड

जजल््यातील

पमरी

व

इतर

वसततगह
ु ाींना तनकृष् दजागचे र्ोजन शमळत असन
ू
ृ ातील मागासवगीय मल

कोित्याही सवु वधा शमळत नसल्याचे ददनाींक ६ जानेवारी, २०१८ रोजी वा
त्यासम
ु ारास तनदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शासकतय वसततगह
ृ ात तनकृष् र्ोजन परु वठा केल्याप्रकरिी

मे. दहींदज
ू ा इीं्रनॅशनल प्रा. शल. मब
ुीं ई या कींपनीला काळया यादीत ्ाकण्याचा
प्रस्ताव सामाजजक

न्याय ववर्ागार्चया प्रादे शशक पपायक्
ु तानी शासनाकडे

पाठववला असल्याचे ददनाींक १० जानेवारी, २०१८ रोजी वा त्यासम
ु ारास
तनदशगनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, वसततगह
ृ ातील ववदयार्थयाांमध्ये असींतोष तनमागि झाल्याने
त्याींनी र्ोजन परु विारा ठे केदार बदलण्यार्चया मागिीचे तनवेदन तहशसलदार
पमरी याींना ददले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, पक्त तनवेदनार्चया अनष
ीं ाने मराठवाड्यातील मागासवगीय
ु ग
ववद्यार्थयाांना पोषक आहार शमळण्यासाठी शासनाने कोिती कायगवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.रार्िुमार बडोले : (१) वसततगह
ृ ातील ववद्यार्थयाांना तनकृष् दजागचे र्ोजन
शमळत असल्याची तक्रार स्िातनक लोकप्रतततनधीींनी ददनाींक १५/०१/२०१८ रोजी
केलेली आहे .

(२) र्ोजन परु वठाधारकाने परु वठा आदे शातील अ्ी व शतींचा र्ींग केलेला
असल्याने प्रादे शशक पपायक्
ु त, समाजकल्याि, लातरू याींनी सदर र्ोजन
परु वठाधारकाचे नाव काळ्या यादीत समाववष् करण्याचा प्रस्ताव आयक्
ु त,
समाजकल्याि याींना सादर केलेला आहे .
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(३) होय.

(४) वसततगह
ृ ार्चया र्ोजन परु वठ्यासाठी नव्याने ई-तनववदा प्रशसध्द करण्यात
आली असन
ू या ई-तनववदे ची कायगवाही चालू आहे .
(५) प्रश्न पद्र्वत नाही.

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

राज्यातील शेतिऱयाांिडून थिदत िीर् दे यिाांिर
दां ड आिारण्यात येत असल्याबाबत

(२५)

*

३८८८७ श्री.आनांदराि पाटील : सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील कृषी पींपधारक शेतकऱयाींसाठी सरु
ु असलेल्या मख्
ु यमींत्री कृषी
सींजीवनी योजनेची मद
ु त माहे नोव्हें बर, २०१७ अखेर सींपली असल्याने सदर
दे यकाींवर दीं ड आकारण्यात येिार असल्याचे तनदशगनास आले आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, आधीच कजागत बड
ु ालेले शेतकरी ववद्यत
ु दे यक र्रण्यास
हतबल असन
ू कृषी सींजीवनी योजनेची मद
ु त यापढ
ु े ६ मदहने वाढवन
ू दे िे

तसेच कृषी पींप वीज दे यकात ५० ्क्के स्
दे ण्याबाबत शेतकऱयाींनी
ु
सींबथीं धताकडे माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान मागिी केली आहे , हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, पपरोक्त प्रकरिी शासनाने कोिती कायगवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) वीज बबलाचा र्रिा दे य ददनाींकापयांत न
केल्यास

मा.ववद्यत
ु

तनयामक

आयोगार्चया

व्याजाचा र्रिा करिे क्रमप्राप्त आहे .

आदे शानस
ु ार

लागू

होिाऱया

(२) कृषी पींप वीज दे यकात ५० ्क्के स्
ू दे ण्याबाबत शेतकऱयाींनी माहे
डडसेंबर, २०१७ मध्ये मागिी केली, हे खरे आहे .
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(३) मख्
ु यमींत्री कृषी सींजीवनी योजना २०१७ अींतगगत पदहला हप्ता र्रावयाचा

कालावधी नोव्हें बर, २०१७ होता. तो फेब्रव
ु ारी, २०१८ करण्यात आला असन
ू
त्यानष
ीं ाने पढ
ु ग
ु ील हप्त्याींचा कालावधी ३ मदहन्याींनी वाढववण्यात आला आहे .
(४) प्रश्न पद्र्वत नाही.

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

अिोट (जर्.अिोला) येथील शेतिऱयाांना अटल सौर िृषी पांप
योर्नेचा लाभ लमळण्याबाबत

(२६)

*

३८१३५ श्री.गोवपकिशन बार्ोरीया, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद

रणवपसे, श्री.सांर्य दत्त, श्री.अशोि ऊफच भाई र्गताप, श्री.आनांदराि पाटील,

श्रीमती हुस्त्नबानू खललफे, श्री.अमरनाथ रार्ूरिर : सन्माननीय निीन ि
निीिरणीय ऊर्ाच मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) अको् (जज.अकोला) आणि सोलापरू येिील शेतकऱयाींनी अ्ल सौर कृषी
पींप योजनेसाठी अजग दाखल केले परीं तु सदर योजना ददनाींक ८ डडसेंबर, २०१७

रोजी बींद झाल्यामळ
वींथचत रादहल्याचे
ु े अनेक शेतकरी या योजनेपासन
ू
ददनाींक १९ जानेवारी, २०१८ रोजी वा त्यासम
ु ारास तनदशगनास आले आहे, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, राज्यातील वीज ्ीं चाईवर मात करण्यासाठी ही योजना

पपायकारक असल्याने सदर योजनेस मद
ु तवाढ दे ऊन योजनेची अींमलबजाविी
करुन अको् व सोलापरू येिील लार्ािी शेतकऱयाींना तात्काळ सौर पींप

बसवन
ू दे ण्याबाबत शासनस्तरावर कोिती कायगवाही केली वा करण्यात येत
आहे,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) व (२) केंद्र शासनाव्दारे सहाजय्यत अ्ल सौर
कृषी पींप आस्िावपत करण्यासींदर्ागतील प्रगतीचा आढावा, केंद्र शासनाची सदर

मान्यतेकररता असिारी मद
ु त, नव्याने महाऊजागमाफगत योजना राबववण्यास

ददलेली ७,००० कृषी पींपाींना प्राप्त मींजुरी, अिगसहाय्यातील बदल लक्षात घेऊन

त्यानस
ु ार योजना नवीन स्वरूपात राबववण्याचे प्रस्ताववत आहे . परीं तु ज्या
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शेतकऱयाींनी

लार्ािी

दहश्श्याची

रक्कम

जमा

केली

आहे

त्याींना

सद्य:जस्ितीतील योजनेनस
ु ार त्याींर्चया अनज्
ु ेयतेनस
ु ार सौर कृषी पींप दे ण्याची
कायगवाही सरू
ु आहे .

(३) प्रश्न पद्र्वत नाही.

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

राज्यात औद्योधगि गुांतिणूि क्षेत्रात घट होत असल्याबाबत
(२७)

*

३९२९० श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांर्य दत्त, श्री.अशोि ऊफच भाई

र्गताप, श्री.र्नादच न चाांदरू िर, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील,
श्रीमती हुस्त्नबानू खललफे, श्री.सतेर् ऊफच बांटी पाटील, डॉ.सध
ु ीर ताांब,े
श्री.मोहनराि िदम, श्री.किरण पािसिर, श्री.हे मत
ां टिले, श्री.नरें द्र पाटील,

अॅड.राहुल नािेिर, श्री.र्यिांतराि र्ाधि, अॅड.ननरां र्न डािखरे : ताराांकित
प्रश्न क्रमाांि ३४९६१ ला हदनाांि १५ डडसेंबर, २०१७ रोर्ी हदलेल्या उत्तराच्या
सांदभाचत सन्माननीय उद्योग मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यात मेक इन इींडडयार्चया माध्यमातन
ू पद्योग क्षेत्रात रुपये ११ लाख

३७ हजार ७८३ को्ी रुपयाींची गत
होिे अपेक्षक्षत असताना मागील
ुीं विक
ू

अडीच वषाांर्चया कालावधीत केवळ रुपये २ लाख ६९ हजार ८१० को्ीींची
गत
ुीं विूक झाल्याचे तनदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, गत
ींु विक
ींु विक
ू दाराींना आकवषगत करुन गत
ू वाढववण्याकररता

शासनाकडून काय कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे , तद्नस
ु ार र्ववषयात
क्रकती गत
ुीं िूक अपेक्षक्षत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.सभ
ु ाष दे साई : (१) मेक इन इींडडया सप्ताहादरम्यान पद्योग ववर्ागाशी

तनगडीत एकूि २८५० सामींजस्य करार झाले व त्याव्दारे एकूि रुपये
३.९३ लक्ष को्ी गत
ुीं विूक अपेक्षक्षत होती. त्यापैकत २३२० सामींजस्य करार

केलेले पद्योग प्रगतीर्चया ववववध ्प्प्यात आहे त. त्याव्दारे रुपये ३ लक्ष
८३ हजार को्ीींची गत
ुीं विक
ू प्रगतीपिावर आहे .
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(२) नववन पद्योग आकवषगत करण्यासाठी सामदु हक प्रोत्साहन योजना २०१३
र्चया

माध्यमातन
ू

पद्योगाींना

तालक
ु ा

ग्ार्चया

वगगवारी

प्रमािे

ववववध

प्रोत्साहने दे ण्यात येत आहे त. राज्यात ववववध पद्योग आकवषगत करण्यासाठी

पद्योग क्षेत्र तनहाय ववशेष धोरि आखून त्याींना ववशेष प्रोत्साहने दे वू केली
आहे त. महाराषर मादहती तींत्रज्ान धोरि, इलेक्रॉतनक्स व फॅब धोरि,
डॉ.बाबासाहे ब आींबेडकर अ.जा. व अ.ज. ववशेष प्रोत्साहन योजना व नक
ु तेच
मदहला

पद्योजकाींसाठी

ववशेष

धोरि

वातावरि तयार करण्यात येत आहे .
तसेच

मेक

इन

महाराषर

व

ववहीत

Ease

करुन
of

पद्योगाींना

Doing

पोषक

Business

पपक्रमार्चया माध्यमातन
ू पद्योगाींसाठी ववववध सध
ु ारिा केल्या आहे त.

मैत्रीकक्षामाफगत पद्योगाींना आवश्यक सवु वधा व ना-हरकती/परवाने

सल
ु र् व जलदररत्या दे ण्यासाठी ऑनलाईन एक णखडकत प्रिालीव्दारे ववववध
सेवा दे ण्यात येत आहे त.
(३) प्रश्न पद्र्वत नाही.

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

महाराष्ट्र औद्योधगि महामांडळातील विभागीय अजननशमन अधधिारी
याांच्या प्रलशक्षणासाठी झालेल्या खचाचबाबत
(२८)

*

३९८३८ डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱहे : सन्माननीय उद्योग मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) महाराषर औद्योथगक महामींडळातील ववर्ागीय अजग्नशमन अथधकारी
याींर्चया दे शातील तसेच परदे शातील प्रशशक्षिासाठी महामींडळाने लाखो रुपये
खचग केले आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, प्रशशक्षि घेतलेल्या अनेक अथधकाऱयाींनी लेखी करारपत्राचा
ीं
(बॉड)
र्ींग करुन नोकरीचा राजीनामा ददल्यामळ
ु े महामींडळाने त्याींर्चया

प्रशशक्षिासाठी केलेला खचग वाया जात असन
शासनाचे लाखो रुपयाींचे
ू
नक
ु सान झाल्याचे तनदशगनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय

आढळून आले व त्यानस
ु ार सींबथीं धत अथधकाऱयाींवर कोिती कायगवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.सभ
ु ाष दे साई : (१) हे खरे आहे .
अजग्नशमन

ही

अत्यावश्यक

सेवा

असल्याने

अजग्नशमन

अथधकाऱयाना वेळोवेळी अद्ययावत प्रशशक्षि दे िे क्रमप्राप्त असते. त्यानस
ु ार

अजग्नशमन ववर्ागाने परदे शातन
ू ५ अजग्नवाहन यींत्रे आयात केली असन
ू सदर
अजग्नवाहन यींत्रे हाताळिीचे प्रशशक्षि अजग्नवाहन यींत्रे परु ववण्याऱया कींपनीने
तनववदे तील

अ्ी

व

शतीनस
ु ार

दे ण्यात

आले

आहे .

सदर

परदे शातील

प्रशशक्षिाचा खचग सींबथीं धत कींपनीमाफगत करण्यात आलेला आहे . त्यामळ
ु े
महामींडळाचे कोितेही आथिगक नक
ु सान झालेले नाही.

महाराषर अजग्नसरु क्षा व जीव सींरक्षक पपाययोजना अथधतनयम,

२००६ मध्ये नमद
ू केलेल्या बाबीीं सींदर्ागत नामतनदे शशत अथधकारी म्हिून
काम करण्यासाठी आवश्यक अहगता प्राप्त अजग्नशमन ववर्ागातील अथधकारी

व कमगचाऱयाींचे प्रशशक्षि, केंद्र शासनार्चया गह
ृ ववर्ागाींतगगत येिाऱया राषरीय
अजग्नशमन

सेवा

महाववदयालय,

नागपरू

याींचेकडून

ददले

प्रक्षक्षिासाठी आवश्यक तेवढाच खचग महामींडळामाफगत केला जातो.

जाते.

सदर

(२) हे खरे नाही.

महामींडळाचे कोितेही आथिगक नक
ु सान झालेले नाही.

(३) व (४) प्रश्न पद्र्वत नाही.

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

साखरे चा दर ठरविण्यािरीता दहु े री किांमत धोरण स्त्िीिारण्याबाबत
(२९)

*

३९९४० प्रा.डॉ.तानार्ी सािांत : सन्माननीय सहिार मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

साखरे र्चया

कमी

झालेल्या

क्रकीं मतीर्चया

पाश्वगर्म
ू ीवर

केंद्र

शासनाने

साखरे र्चया बाबतीत क्रकरकोळ ग्राहक आणि औद्योथगक ग्राहक असे “क्रकीं मत
र्ेद धोरि” स्वीकारावे अशी मागिी राज्य शासनाने माहे जानेवारी, २०१८
मध्ये वा त्यादरम्यान केंद्र शासनाला केली आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, पक्त दहु ेरी क्रकीं मतीर्चया तनयमानस
ु ार शासनास हे धोरि

राबववण्याचे आव्हान असन
ू त्यामळ
ु े साखरे चा मोठया प्रमािात काळा बाजार
होण्याची शर्ती तज्ाींनी व्यक्त केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, पपरोक्त प्रकरिी शासनाकडून केंद्र शासनाकडे पाठपरु ावा
करण्यात आला आहे काय, त्याची सद्य:जस्िती काय आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.सभ
ु ाष दे शमख
ु : (१) होय.
घरगत
ु ी

राज्यातील साखर पद्योग आणि शेतकऱयाींर्चया व्यापक दहतासाठी
आणि

व्यावसातयक

वापरासाठीर्चया

साखरे चे

दर

वेगवेगळा

ठे वल्याबाबतचा तनिगय घेण्यासाठी ददनाींक २७/११/२०१७ रोजीर्चया पत्रान्वये
केंद्र शासनास कळववलेले आहे .
(२) नाही.
(३) होय.

केंद्र शासनास ददनाींक २४/०१/२०१८ रोजी स्मरिपत्र पाठववले आहे .

त्यानष
ीं ाने केंद्र शासनाने ददनाींक ०५/०२/२०१८ र्चया पत्रान्वये पपजस्ित
ु ग
केलेल्या मद्
ग ा करण्यात येत आहे .
ु याींची पत
ू त
(४) प्रश्न पद्र्वत नाही.

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

महाड (जर्.रायगड) तालक्
ु यात सैननिाांसाठी असलेल्या िॅन्टीनमध्ये
ललिर िाहति
ु ि वितरण परिाना सरु
ु िरण्याबाबत

(३०)

*

४०६३८ श्री.प्रविण दरे िर : सन्माननीय राज्य उत्पादन शल्
ु ि मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) महाड (जज.रायगड) तालक्
ु यात आजी व माजी सैतनकाींसाठी असलेल्या
कॅन््ीनमध्ये

शलकर

वाहतक
ु

व

ववतरि

परवाना

सरु
ु

करण्यासाठी

लोकप्रतततनधीींनी मा.राज्य पत्पादन शल्
ु क मींत्री याींना ददनाींक २७ जल
ु ,ै २०१७
रोजी वा त्यासम
ु ारास लेखी तनवेदन ददले आहे, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, पक्त तनवेदनानस
ु ार शासनाने कोिती कायगवाही केली वा
करण्यात येत आहे व त्याचे स्वरुप काय आहे,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) माजी सैतनकाींर्चया कॅन््ीनसाठी मद्यववक्रत परवाना दे ण्यासाठी सैन्य
दलाने कॅन््ीन नोंदिीकृत करुन (URC) य.ु आर.सी. क्रमाींक दे िे आवश्यक
आहे . सदरर्चया (URC) य.ु आर.सी. क्रमाींक महाड कॅन््ीनसाठी पपलब्ध नाही.
त्यामळ
ु े अींततम कायगवाही झालेली नाही.
(३) प्रश्न पद्र्वत नाही.

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

महाराष्ट्र राज्य सहिारी बँि लल., मांब
ु ई ि सोनी (ता.लमरर्, जर्.साांगली)
शेतिरी सहिारी िारखाना लल., याांनी िेलेल्या गैरव्यिहाराबाबत

(३१)

*

४०८१२ श्री.पररणय फुिे : सन्माननीय सहिार मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) महाराषर राज्य सहकारी बँक शल., मब
ुीं ई व सोनी (ता.शमरज, जज.साींगली)
येिील शेतकरी सहकारी कारखाना शल., कोकळे साई् याींनी सींगनमत करुन

सन २००१ मध्ये कारखाना कायगक्षेत्रातील शेतकऱयाींर्चया जशमनीवर त्याींना

कोितीही पव
ग च
ू स
ू ना न दे ता तारि गहाि खत केल्याचे ददनाींक ७ फेब्रव
ु ारी,
२०१८ रोजी वा त्यासम
ु ारास तनदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

सदर

शमळकती

शेतकऱयाींनी

कधीही

शेतकरी

सहकारी

कारखाना शल., कोकळे साई् याींना हस्ताींतरीत केलेल्या नसताना व महाराषर

राज्य सहकारी बँकेस तारि घेण्याचा कायदे शीर अथधकार नसताना शेतकरी
सहकारी कारखाना शल., कोकळे साई् याींनी कजग घेताना बँकेर्चया तारि

गहाि खतमध्ये सेकींड शेड्यल
म्हिून सदर शेतकऱयाींर्चया शमळकतीचा
ू
समावेश केला आहे, हे ही खरे आहे काय,
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(३) तसेच जजल्हा दीं डाथधकारी, साींगली याींनी कोितीही शहातनशा न करता
ददनाींक २ एवप्रल, २०१३ रोजी सदर कजग शेतकऱयाींर्चया शमळकतीवर चढवन
ू

फेरफार पतारे दे िे तसेच शमळकती मौजे सोनी (ता.शमरज, जज.साींगली) येिील
असतानाही

तारि

गहाि

दस्तऐवज

कायागलयात करण्याची कारिे काय आहे त,

मब
ींु ई

येिील

सहदय्ु यम

तनबींधक

(४) असल्यास, पक्त शेतकऱयाींनी सन २००१ मध्ये सदर शेत जमीन खरे दी
करताना कोित्याही ववत्तीय सींस्िेचे कजग तसेच ना हरकत दाखले घेतलेले

असताना अचानक बँकेचे कजग अिवा तारि गहाि खत नसतानाही सदर
कारवाई करण्यात आली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, पक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व तद्नस
ु ार कोिती कायगवाही केली वा करण्यात येत
आहे,

(६) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.सभ
ु ाष दे शमख
ु : (१) अींशत: खरे आहे .
सोनी,

ता.शमरज,

जज.साींगली

येिील

शेतकरी

सहकारी

साखर

कारखान्याने १८ शेतकऱयाींची १८.५० हे क््र जमीन नोंदिीकृत खरे दीपत्राने

खरे दी केली असन
ू १६ शेतकऱयाींना त्याींर्चयाकडून घ्यावयार्चया जशमनीपो्ी
रुपये ४,६८,३२०/- अथग्रम अदा करुन करारपत्र केले आहे . तिावप, सदरचे

करारपत्र नोंदिीकृत नाही. महाराषर राज्य सहकारी बँक शल. मब
ुीं ई व शेतकरी
सहकारी साखर कारखाना शल. कोकळे साई् सोनी याींनी ददनाींक ११/१०/२००१
रोजी फेरफार क्रमाींक ५६७० अन्वये तारि गहाि खताचा फेरफार झालेला
असल्याने तारि गहाि खत केल्याचे ददसन
ू येत.े
(२) अींशत: खरे आहे .

महाराषर राज्य सहकारी बँक शल. मब
ुीं ई या बँकेने कजग मींजूरीवेळी

बँकेकडे सेकींड शेड्यल
ू प्रमािे ज्या जशमनीचे खरे दी खत पि
ू ग झाले त्या

जशमनीवर गहाि खत करुन ददले तसेच अथग्रम पचल दे वन
ू करार केलेल्या

शेतकऱयाींर्चया जशमनीसह इतर शेतकऱयाींर्चया जशमनीचे खरे दी व्यवहार पि
ू ग
झाल्यावर सेकींड शेड्यल
ू मध्ये परु विी गहाि खत करुन दे ण्यार्चया अ्ीवर
गहाि खत करुन कजग मींजरू ी ददली आहे .
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(३) तारि गहाि दस्तऐवज मब
ींु ई येिील सहदय्ु यम तनबींधक, मब
ींु ई याींचे
कायागलयात झाले आहे .

(४) महाराषर राज्य सहकारी बँकेने कारखान्यास ददलेल्या कजागपो्ी ददनाींक
२६/९/२००१ रोजी गहाि खत करुन ददलेले आहे . सद्य:जस्ितीत महाराषर

राज्य सहकारी बँकेने शसक्यरु र्ायझेशन कायद्याींतगगत कारखान्यावर कारवाई
केली आहे .

(५) महाराषर राज्य सहकारी बँकेने कारखान्यावर केंद्र शासनाचे सरफेसी
कायदा २००२ अींतगगत कारवाई केलेली आहे .
(६) प्रश्न पद्र्वत नाही.

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

विखरण (जर्.धळ
ु े ) येथील औजष्ट्णि ऊर्ाच प्रिल्पासाठी
भस
ू ांपादन िेलेल्या र्लमनीचा मोबदला दे ण्याबाबत

(३२)

*

४०५०९ श्री.हे मत
ां टिले, श्री.विक्रम िाळे , श्री.नरें द्र पाटील, श्री.किरण

पािसिर,

श्री.आनांद

ठािूर,

अॅड.राहुल

नािेिर,

अॅड.र्यदे ि

गायििाड,

श्री.सांर्य दत्त, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफच भाई र्गताप, श्री.रामहरी

रुपनिर, डॉ.सध
ु ीर ताांब,े श्री.सनु नल तटिरे , श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.ख्िार्ा

बेग, अॅड.ननरां र्न डािखरे , श्री.र्गन्नाथ लशांदे : सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

ववखरि

(जज.धळ
ु े)

येिील

प्रस्ताववत

औजषिक

ऊजाग

प्रकल्पासाठी

र्स
ीं ादन केलेल्या जशमनीचा मोबदला शमळावा यासाठी मींत्रालय पररसरात
ू प
ववष प्राशन करुन पपोषिास बसलेल्या शेतकरी श्री.धमाग पा्ील याींचा ददनाींक
२८ जानेवारी, २०१८ रोजी वा त्यासम
ु ारास मत्ृ यू झाला आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, श्री.धमाग पा्ील याींनी ववष प्राशन करुन पपोषि करण्याची

कारिे काय आहे त, औजषिक प्रकल्पासाठी त्याींची जमीन केव्हा सींपादन
करण्यात आली होती तसेच जशमनीचा मोबदला दे ण्यास ववलींब लागण्याची
कारिे काय आहे त,

41

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय
आढळून आले व त्यानष
ीं ाने कोिती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे,
ु ग
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?

श्री.चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) ददनाींक २२/०१/२०१८ रोजी श्री.धमाग मींगा पा्ील
वय ७६ वषग म.ु पो.ववखरि ता.शशींदखेडा, जज.धुळे याींर्चया शेतजशमनीचा काही

र्ाग औजषिक ववद्यत
ु प्रकल्पाकररता सींपाददत केल्यामळ
ु े , सदर जशमनीचा

वाढीव मोबदला शमळावा याकररता मींत्रालयात आले असता, ववषारी पदािग
पो्ात

गेल्याने

त्याींना

अस्वस्ि

व

मळमळ

जािवत

होते

म्हिून

मींत्रालयातील कायगरत पोशलसाींनी त्याींना सें् जॉजग रुग्िालयात दाखल केले
होते. तद्नींतर ते ददनाींक २८/०१/२०१८ रोजी मयत झाले.

(२) व (३) श्री.धमाग पा्ील याींर्चया शेतजशमनीचा तनवाडा र्स
ीं ादन अथधकारी
ू प
याींनी ददनाींक १७/०३/२०१५ रोजी घोवषत केला होता व त्यानस
ु ार त्याींर्चया
मालकतर्चया

ग्

नीं.

२९१/२-अ

ची

र्स
ीं ादन
ू प

मोबदल्याची

रुपये २,१८,६१७/- ददनाींक १३/०४/२०१७ रोजी त्याींनी जस्वकारली आहे .

रक्कम

तनवाडा घोवषत केल्यानींतर, र्स
ीं ादन अथधकाऱयाींना त्यामध्ये बदल
ू प

करण्याचा अथधकार नाही. वाढीव मोबदल्यासाठी सींबथीं धत र्ध
ीं ादन
ू ारकास र्स
ू प
अथधतनयम, १८९४ चे कलम १८ व नवीन र्स
ीं ादन अथधतनयम, २०१३ चे
ू प
कलम ६४ अन्वये ददवािी न्यायालयात र्स
ीं र्ग दाखल करिे आवश्यक आहे .
ू द

प्रस्तत
ीं र्ग दाखल केलेला नाही.
ु प्रकरिामध्ये श्री.धमाग मींगा पा्ील याींनी र्स
ू द
तिावप श्री.धमाग मींगा पा्ील याींनी त्याींर्चया शेतातील फळझाडाींचे मल्
ू याींकन व

शेतीर्चया क्षेत्रफळानस
ु ार मोबदला शमळाला नाही व इतर शेतकऱयाींना जास्त
मोबदला दे ण्यात आला व आपिास कमी मोबदला शमळाल्याबाबत ददलेल्या

तनवेदनार्चया अनष
ीं ाने जजल्हाथधकारी, धुळे व जजल्हा कृषी अथधकारी, धुळे
ु ग
याींना

ग्

क्र.

२९१/२-अ

ची

तपासिी

करुन

मल्
ू याींकन

करण्याबाबत

कळववण्यात आले होते. त्यानष
ीं ाने जजल्हाथधकारी, धुळे याींचक
े डून सानग्र
ु ग
ु ह

अनद
ु ानाचा प्रस्ताव प्राप्त झाला असन
ू कै. धमाग पा्ील याींना पव
ू ी अदा
करण्यात आलेली मोबदल्याची रक्कम व प्रस्ताववत सानग्र
ु ह अनद
ु ानाची

रक्कम वजा करुन, दे य असलेली रक्कम रुपये २४,६४,५८२/- महातनशमगती
कींपनीकडून अदा करण्यात आली आहे .
(४) प्रश्न पद्र्वत नाही.

-----------------
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यितमाळ जर्ल््यातील हदव्याांग शासिदय योर्नाांपासून
(३३)

*

िांधचत असल्याबाबत

४०२५५ श्री.ख्िार्ा बेग, श्री.हे मत
ां टिले, श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल

नािेिर : सन्माननीय सामाजर्ि न्याय मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात शासनामाफगत ददव्याींगाींसाठी अनेक योजना राबववल्या जात

असन
ू अथधकाऱयाींर्चया अींमलबजाविी अर्ावी यवतमाळ जजल््यातील ददव्याींग
लार्ापासन
ू वींथचत राहत असल्याने ददव्याींग सींघषग सशमतीद्वारे माहे जुल,ै

२०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान जजल्हाथधकारी, यवतमाळ कायागलयावर मोचाग
काढण्यात आला होता, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर मोचेकऱयाींर्चया मागण्या कोित्या आहे त, यापैकत क्रकती
मागण्या मान्य करण्यात आल्या आहे त व पवगररत मागण्याींबाबत शासनाने
कोिती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

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

(२) ददव्याींग सींघषग सशमतीने तन:समिग (अपींग) व्यक्तीींसाठीर्चया एकूि आठ

मागण्याबाबतचे तनवेदन जजल्हाथधकारी, यवतमाळ याींना ददलेले आहे . सदर

मागण्याींमध्ये स्िातनक स्वराज्य सींस्िामाफगत अपींगासाठी राखीव ३ ्क्के
तनधी खचग करिे तसेच अपींग व्यक्तीींची नोंद ठे विे, तीन चाकत सायकलीचे
वा्प करिे, अपींगाना प्रमािपत्र दे िे, त्याचप्रमािे शासकतय योजनाींतगगत
अपींग व्यक्तीींने अजग केल्यास त्याींना लार् दे िे अशा मागण्याींचा समावेश
आहे .

स्िातनक स्वराज्य सींस्िामाफगत अपींगासाठी राखीव ३ ्क्के तनधी

खचग करिे, अपींग व्यक्तीींना तीन चाकत सायकल वा्प करिे, याबाबतची
कायगवाही करण्यात येत आहे . सावगजतनक आरोग्य ववर्ागामाफगत अपींगाना

प्रमािपत्र दे ण्याबाबत महानगरपाशलकेर्चया तसेच इतर रुग्िालयाींना अथधकार
दे ण्यात

आलेले

आहे त.

त्याचप्रमािे

शासनस्तरावर

वेळोवेळी

आयोजजत

करण्यात आलेल्या बैठकाींमध्ये अपींग व्यक्तीींना ववववध शासकतय योजनाींचा
लार् दे ण्याबाबत सींबथीं धत ववर्ागाींना सथू चत करण्यात आले आहे .
(३) प्रश्न पद्र्वत नाही.

-----------------
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नालशि ि अहमदनगर विभागातील अवििलसत
भूखड
ां ताब्यात घेण्याबाबत
(३४)

*

३७७२६ डॉ.अपि
ू च हहरे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३२०२३ ला हदनाांि

१० ऑगस्त्ट, २०१७ रोर्ी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय उद्योग
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नाशशक व अहमदनगर जजल््यातील औद्योथगक क्षेत्रातील पद्योगाींसाठी
दे ण्यात

आलेल्या

परीं तु

ववहीत

कालावधीत

ववकशसत

न

केलेल्या

३२० र्ख
ू ींडधारकाींना ददलेल्या नो्ीसाींनस
ु ार कायगवाही करुन सदर र्ख
ू ींड
‘मॅग्ने्ीक

महाराषर’

पपक्रमात

‘मेक

इन

नाशशक’

र्चया

ब्रॅंडीींगसाठी

पद्योजकाींना माफक दरात पपलब्ध करुन दे ण्याबाबत शासनामाफगत कोिता

तनिगय घेण्यात आला व त्याचे सवगसाधारि स्वरुप काय व एकूि क्रकती
अववकशसत र्ख
ू ींड महामींडळाने ताब्यात घेतले आहे त,

(२) असल्यास, ‘मेक इन इींडडया’ अींतगगत राज्य शासनार्चया ‘मेक इन

महाराषर’ या सींकल्पनेस अनस
ु रून नाशशकर्चया पद्योजकाींनी ‘मेक इन
नाशशक’चे मब
ुीं ईत ब्रॅंडीींग करून सम
ु ारे रुपये २२०० को्ीींर्चया गत
ुीं विूकतचे

प्रस्ताव दाखल केलेल्या पद्योजकाींना माहे जानेवारी, २०१८ अखेर र्ख
ू ींडाचे
वा्प करण्याचा तनिगय पद्योग ववर्ागार्चया प्रधान सथचवाींनी नाशशक येिे

झालेल्या ददनाींक ८ जानेवारी, २०१८ रोजी वा त्यासम
ु ारास पद्योजकाींर्चया
बैठकतत घेतला आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, पपरोक्त प्रमािे कायगवाही होऊन ‘मेक इन नाशशक’ अींतगगत
पद्योजकाींना र्ख
ू ींड पपलब्ध करून दे ण्यात आले आहे त काय,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?

श्री.सभ
ु ाष दे साई : (१) नाशशक व अहमदनगर जजल््यातील औद्योथगक
क्षेत्रातील ज्या र्ख
ू ींडधारकाींनी ववहीत मद
ु तीत र्ख
ू ींडाचा ववकास केलेला नाही

अशा ३२० र्ख
ू ींडधारकाींना नो्ीस ददलेली आहे . त्यापैकत ३२ र्ख
ू ींड ररतसर
पींचनामा करून ताब्यात घेतलेले आहे .
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ताब्यात घेतलेल्या र्ख
ू ींडाचे वा्प पद्योग ववस्तारासाठी करण्यात

येत.े पद्योग ववस्तारासाठी मागिी नसल्यास e-bidding व्दारे

वा्प

करण्यात येत.े E-bidding/Online व्दारे र्ख
ू ींड वा्पाची पध्दत पारदशी

स्वरूपाची असन
ू महामींडळाने र्ख
ू ींड वा्पाची जाहीरात प्रशसध्द केल्यानींतर
मॅग्नेद्क महाराषर, मेक इन नाशशक अशा कायगक्रमात MoU केलेल्या
पद्योजकाींनी ररतसर अजग केल्यास तनयमाप्रमािे र्ख
ीं वा्प करण्यात येईल.
ू ड
(२) अींशत: खरे आहे .

ददींडोरी व मालेगाव औद्योथगक क्षेत्रात पायार्त
ू सवु वधाींचे काम सरू
ु

असन
ू

ते

पि
ू ग

होताच

र्ख
ू ींड

औद्योथगक

वापरासाठी

महामींडळार्चया

धोरिाप्रमािे खुले करण्याबाबत कायगवाही सरू
ू आहे व औद्योथगक क्षेत्रार्चया

बाहे र पपलब्ध असलेले र्ख
ू ींड औद्योथगक क्षेत्राचे मागिीनस
ु ार त्वरीत
पपलब्ध करून दे ण्याची कायगवाही महामींडळार्चया धोरिाप्रमािे करण्यात येत
आहे .

(३) मेक इन नाशशक अींतगगत ४४ पद्योजकाींनी MoU केलेले आहे त. त्यापैकत

३ पद्योजकाींना र्ख
ू ींड वा्प केलेले आहे . पवगररत ४१ पैकत ३२ लोकाींची
मागिी सातपरू /अींबड औद्योथगक क्षेत्रातन
ू आहे . मात्र येिे र्ख
ू ींड पपलब्ध

नसल्याने त्याींना र्ख
ू ींड वा्प करता येिार नाही. पवगररत ९ लोकाींनी शसन्नर/
ददींडोरी येिून मागिी केली असन
महामींडळार्चया धोरिाप्रमािे कायगवाही
ू
करण्यात येत आहे .

(४) प्रश्न पद्र्वत नाही.

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

महावितरण पुणे पररमांडळातील विद्युत र्ोडणी दे ताना
गैरव्यिहार होत असल्याबाबत

(३५)

*

४०५९७ अॅड.र्यदे ि गायििाड : सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) महाववतरि पि
ु े पररमींडळातील नागररकाींना नवीन वीज जोडिी दे ताींना
पप

कायागलयातील अशर्यींते

आणि

वायरमन

हे

घरगत
ु ी

वीज

जोडिी

दे ण्यासाठी ग्राहकाींकडून क्रकमान पाच ते पींधरा हजारापयांत रक्कम घेत
असल्याचे केलेल्या पहािीत तनदशगनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, त्यामळ
ु े महाववतरि पररमींडळाकडे नवीन वीज जोडिीसाठी
मागील सहा ते सात मदहन्यापासन
ू हजारो अजग प्रलींबबत आहे त, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, याप्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय
आढळून आले व त्यानस
ु ार कोिती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे खरे नाही.

(२) सद्य:जस्ितीत नवीन वीज जोडिीकरीता कोिताही ववलींब होत नाही.
परीं तु

मागील

काही कालावधीकररता वीज

मी्रची पपलब्धता

त्यार्चया

मागिीपेक्षा कमी असल्यामळ
ु े काही काळाकररता नवीन वीज जोडण्या दे ण्यास

ववलींब झाला होता.सद्य:जस्ितीत महाववतरिर्चया सवगच कायागलयाींना मब
ु लक
वीज

मी्र

पपलब्ध

करुन

दे ण्यात

आले

आहे त.

तसेच

वीज

मी्र

मागिीपेक्षा वीज मी्रचा मब
ु लक साठा पपलब्ध असल्यामळ
ु े नवीन वीज
जोडिी दे ण्याकररता अजग प्रलींबबत नाहीत.

(३) नवीन वीज मी्र जोडिीसाठी ववलींब होत असल्यास मब
ींु ई येिील ववशेष

मदत कक्षाकडे ०२२-२६४७८९८९ क्रकीं वा ०२२-२६४७८८९९ या क्रमाींकावर तसेच
१९१२ क्रकींवा १८००२००३४३५ या ्ोल फ्रत क्रमाींकावर सींपकग साधण्याचे आवाहन
महाववतरि कींपनीकडून करण्यात आले आहे .
(४) प्रश्न पद्र्वत नाही.

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

ऑनलाईन अर्ाचतील त्रट
ु ीांमुळे शेतिरी िर्चमाफदपासून
िांधचत राहहल्याबाबत

(३६)

*

३९७७२ श्री.सांर्य दत्त, श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर,

श्री.अशोि ऊफच भाई र्गताप, डॉ.सध
ु ीर ताांबे, श्री.सतेर् ऊफच बांटी पाटील :
ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३४९३९ ला हदनाांि १५ डडसेंबर, २०१७ रोर्ी हदलेल्या

उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय सहिार मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-
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(१) राज्यातील छत्रपती शशवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेंतगगत
ऑनलाईन अजग र्रताना रादहलेल्या त्र्
ु ीींमळ
ु े

२६ हजार

६६९

शेतकरी

कजगमाफतपासन
ू वींथचत रादहले असल्याचे माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा
त्यादरम्यान तनदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ऑनलाईन अजागमध्ये शल्
ु लक चुकतमळ
ु े वींथचत रादहलेल्या
शेतकऱयाींना कजगमाफतचा फायदा दे ण्यासाठी शासनाने चौकशी करुन कोिती
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.सभ
ु ाष दे शमख
ु : (१) नाही.

(२) वींथचत रादहलेल्या शेतकऱयाींसाठी ऑनलाईन पध्दतीने ददनाींक १ माचग,

२०१८ ते ३१ माचग, २०१८ पयांत अजग र्रण्याची सवु वधा ददनाींक २८/०२/२०१८
र्चया शासन तनिगयान्वये पपलब्ध करून दे ण्यात आली असन
ू त्याप्रमािे अजग
प्राप्त होण्यास सरू
ु वात झाली आहे .
(३) प्रश्न पद्र्वत नाही.

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

बेलापूर, निी मुांबई येथील विभागीय सहननबांधि, सहिारी सांस्त्था
तसेच ठाणे शहर, उप ननबांधि िायाचलयातील अधधिारी
पदाचा गैरिापर िरत असल्याबाबत
(३७)

*

४०६२१ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांर्य दत्त, श्री.अशोि ऊफच भाई

र्गताप : सन्माननीय सहिार मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ववर्ागीय सहतनबींधक, सहकारी सींस्िा, बेलापरू , नवी मब
ींु ई तसेच
पपतनबींधक,

पपतनबींधक

कायागलय,

ठािे

शहर

कायागलयातील

अथधकारी

आपल्या पदाचा गैरवापर करुन कायद्याचे व शासन तनयमाींचे पल्लींघन करुन

सहकारी सींस्िा तसेच नागररकाींना त्रास दे त असल्याने कलींगड
ु े को.ऑप.हौशसींग

सोसाय्ी, कोलबाड, ठािे (पजश्चम) या सींस्िेर्चया पदाथधकाऱयाींनी व शहरातील
अनेक सींस्िाींनी मा.सहकार मींत्री, मा.सहकार राज्यमींत्री व मा.ववरोधी पक्षनेते
याींर्चयाकडे तक्रार केल्याचे माहे नोव्हें बर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान
तनदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, पपरोक्त कायागलयातील अथधकाऱयाींनी वास्तु आनींद सोसाय्ी,

पारशसक नगर, खारे गाव, कळवा, ठािे येिील नागरीकाींना न्यु रायगड
को.ऑप.क्रेडी्

सोसाय्ीने

केलेल्या

गैरव्यवहार

प्रकरिी

कोित्याही

कागदपत्राींचा परु ावा नसताींना पोशलसाींना चक
ु तची मादहती दे ऊन गन्ु हा दाखल
केला आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, पक्त प्रकरिाची शासनाने चौकशी करुन पदाचा गैरवापर

करुन कायद्याचे व शासन तनयमाींचे पल्लींघन करिाऱया अथधकाऱयाींवर
कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.सभ
ु ाष दे शमख
ु : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.

न्यू रायगड को.ऑप.क्रेडड् सोसाय्ी प्रकरिी ववर्ागीय सहतनबींधक,

सहकारी सींस्िा, कोकि ववर्ाग, नवी मब
ुीं ई याींनी ददनाींक ०८/०९/२०१७ रोजी
ददलेल्या तनिगयास मा.राज्यमींत्री (सहकार) याींनी ददनाींक २८/११/२०१७ र्चया
आदे शान्वये स्िथगती ददली आहे .

सदर सींस्िेची कलम ८८ अन्वये चौकशी करण्यात आली असन
ू

चौकशी अथधकारी याींनी सादर केलेल्या अहवालात सींस्िेचे माजी अध्यक्ष व

व्यवस्िापक याींना रुपये २,८६,४९,०१७/- एवढ्या आथिगक नक
ु सानीस जबाबदार
धरण्यात आले आहे . तसेच सदर सींस्िेर्चया लेखापरीक्षकाने सींस्िेमधील
अफरातफरी

सींबध
ीं ात

सींस्िेचे

माजी

अध्यक्ष

श्री.नामदे व

खेडक
े र

व

व्यवस्िापक श्री.प्रमोद गोळे याींर्चयावर पोलीस स््े शन, कळवा, ठािे येिे FIR
क्र.२२४, ददनाींक ०८/०७/२०१६ प्रमािे गन्ु हा दाखल केला आहे .
(३) व (४) प्रश्न पद्र्वत नाही.

-----------------
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राज्यात विर्ेच्या धक्क्याने िामगार आणण नागरीिाांचा
मत्ृ यू झाल्याबाबत
(३८)

*

३९३९४ श्री.किरण पािसिर, श्री.हे मत
ां
टिले, श्री.नरें द्र पाटील,

अॅड.राहुल नािेिर, श्री.र्यिांतराि र्ाधि, अॅड.ननरां र्न डािखरे , श्री.शरद

रणवपसे, श्री.सांर्य दत्त, श्री.अशोि ऊफच भाई र्गताप, श्री.आनांदराि पाटील,
श्री.रामहरी

रुपनिर,

श्रीमती

हुस्त्नबानू खललफे, श्री.र्नादच न चाांदरू िर,
श्री.अमरनाथ रार्ूरिर, श्री.सभ
ु ाष झाांबड, डॉ.सध
ु ीर ताांबे, श्री.हररलसांग राठोड,

श्री.सतेर् ऊफच बांटी पाटील, श्री.मोहनराि िदम : सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात ववजेर्चया धक्क्याने एका वषागत २५० कायमस्वरुपी व हजाराहून
अथधक कींत्रा्ी अशा एकूि १२६९ वीज कामगाराींचा तसेच अनेक नागरीकाींचा

मत्ृ यू झाल्याचे माहे जानेवारी, २०१८ र्चया दस
ु ऱया सप्ताहात तनदशगनास आले
आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, महाववतरिचे ६० ्क्के रान्सफॉमगर पघड्यावर असल्याने
सदर अपघात होऊन मत्ृ यू होत आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, पक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय
आढळून आले व त्यानस
ु ार कोिती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?

श्री.चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) राज्यात ववजेर्चया धक्क्याने माहे एवप्रल, २०१७

ते डडसेंबर, २०१७ या कालावधीत वीज परु वठा कींपनीत काम करिाऱया

४६ कायमस्वरुपी कामगाराींचा व २५ कींत्रा्ी कामगाराींचा तसेच २ ववद्यत
ु
सहाय्यक अशा एकूि ७३ वीज कामगाराींचा व १०४७ बा्यव्यक्ती/इतर
नागररकाींचा मत्ृ यू झाल्याचे तनदशगनास आले.
(२) हे खरे नाही.

ववद्यत
ु अथधतनयम, २००३ नस
ु ार व केंद्रीय ववद्यत
ु प्राथधकरि याींनी

सरु क्षक्षततेर्चयादृष्ीने तयार केलेल्या ववतनयम (Regulations) २०१० नस
ु ार
रान्सफामगरची खाींब क्रकींवा जप्लींिवर पर्ारिी करण्यात येत.े पघड्यावरील

रान्सफामगरमळ
ु े अपघात होऊन मत्ृ यू होत आहे त हे म्हििे खरे नसन
ू
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रान्सफामगरला सरु क्षक्षत कींु पि नसल्यामळ
ु े तसेच रान्सफामगरची ववतरि पे्ी

पघडी असल्यामळ
ु े अपघात झाल्याचे तनदशगनास आले आहे . तसेच काही

अपघात हे पपरीतारमागग वादहनीवर व वीज सींचमाींडिीची योग्य दे खर्ाल
दरु
ु स्ती न केल्यामळ
ु े झाले आहे त.

(३) वरील अपघाताींची प्रत्येक जजल््यातील ववद्यत
ु तनरीक्षक कायागलयामाफगत
चौकशी करण्यात आली आहे . सदर चौकशीत या अपघाताींची खालील कारिे
आढळून आली आहे त.

१) वीज सींचमाींडिीची योग्य दे खर्ाल दरु
ु स्ती नसिे.
२) कामातील तनषकाळजीपिा व अयोग्य पयगवक्ष
े ि.
३) सरु क्षा पपकरिाींचा वापर न करिे

४) फाजील आत्मववश्वास व अयोग्य कायगपध्दती अवलींब पदा. फोनवरुन
परशम् घेिे इ.

चौकशीत अपघाताींस जबाबदार असिाऱया महाववतरि कींपनीर्चया

सींबथीं धत अथधकाऱयाींवर कारिे दाखवा नो्ीस, सध
ु ारिापत्र ज्ापन बजावण्यात

आले असन
ू मत
ु ार र्रपाई दे ण्याबाबत वेळोवेळी
ृ ाींर्चया वारसाींना तनयमानस
अशर्प्राय महाववतरि कींपनीस कळववण्यात आले आहे .

अपघाताींचे प्रमाि कमी करण्यासाठी शासनामाफगत खालीलप्रमािे

पपाययोजना करण्यात आल्या आहे त.

ददनाींक ११/०१/१८ ते ददनाींक १७/०१/१८ या कालावधीत राज्यर्र

ववद्यत
सरु क्षा सप्ताह साजरा करण्यात आला. त्या कालावधीत शाळा,
ु

महाववद्यालये येिे महाराषर शासनार्चया ववद्यत
तनरीक्षिालय ववर्ागाने
ु
ववद्यत
ु

सरु क्षेबाबतर्चया

कायगशाळा

घेतल्या

असन
ू

त्याचवेळेस

ववद्यत
ु

सरु क्षेबाबतर्चया जव्हडीओ, थचत्रक्रफत कायगक्रम दाखवण्यात आलेले आहे त.

तसेच सावगजतनक दठकािी पदा. बस स्िानक, रे ल्वे स््े शन येिे

स््ॉल पर्ारुन ववद्यत
ीं ध
ीं ी सामान्य जनतेचे प्रबोधन केले आहे .
ु सरु क्षेसब

तसेच ३१०००० पोस््सग, १६५००० ववद्यत
सरु क्षा सींदेश पजु स्तका
ु

सामान्य जनता, ग्रामपींचायती, शाळा याींना ववतरीत करण्यात आल्या आहे त.

याच सरु क्षा सप्ताहाचा र्ाग म्हिून महाववतरि कींपनीने वीज

कमगचाऱयाींसाठी

ववद्यत
ु

राबववलेले आहे त.

सरु क्षा

चचागसत्रे,

कायगशाळा

प्रशशक्षि

कायगक्रम
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याव्यततररक्त

परु वठादाराींना

ववद्यत
ु

सींपि
ू ग

राज्यात

अपघातप्रवि

महाववतरि

स्िळाींचे

व

सवेक्षि

इतर

करुन

ववद्यत
ु

सध
ु ारिा

करण्याववषयी लेखी कळववले जात असन
पत
ग स
े ाठी वषगर्र पाठपरु ावा
ू
ू त
करण्यात येत आहे .

(४) प्रश्न पद्र्वत नाही.

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

राज्यात विशेषतः मराठिाडा आणण विदभाचत िृषी पांपाच्या
िीर् र्ोडणीची िामे पुणच िरण्याबाबत

(३९)

*

३८०२३ श्री.अमरलसांह पांडडत, श्री.धनांर्य मड
ुां ,े श्री.सनतश चव्हाण,

श्री.विक्रम िाळे , श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाचणी, श्री.र्यिांतराि र्ाधि, श्री.नरें द्र

पाटील : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३४९०९ ला हदनाांि १५ डडसेंबर, २०१७ रोर्ी
हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) राज्यात ववशेषतः मराठवाडा आणि ववदर्ागत कृषी पींपार्चया वीज जोडिीचा

अनश
े मोठ्या प्रमािावर वाढत असन
ु ष
ू शेतकऱयाींनी अनामत रक्कम र्रुनही
त्याींना वीज जोडिी शमळण्यासाठी ववलींब होत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ववदर्ग आणि मराठवाडा ववर्ागातील प्रलींबबत कृषी पींप वीज

जोडिी करीता ववशेष योजना राबववण्याचा शासनाने तनिगय घेवन
ू व वीज

जोडिीसाठी डडसेंबर, २०१७ अखेर सम
ु ारे २ लाख शेतकऱयाींनी अनामत रक्कम
र्रुनही त्याींना अद्याप वीज जोडिी ददली नसल्याने अनश
े ात वाढ होत
ु ष
असल्याचे तनदशगनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, मराठवाड्यातील प्रलींबबत जजल्हातनहाय कृषीपींपार्चया वीज

जोडिीचा अनश
े क्रकती आहे , तसेच वीज जोडिीबाबत कींत्रा्दारास आदे श
ु ष

दे वन
ू ही कामास झालेल्या ववलींबाबाबत शासनाने क्रकती कींत्रा्दाराींवर व
कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
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श्री.चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) ववदर्ग व मराठवाड्यामध्ये ववववध योजनाींतगगत
सन २०१७-१८ मध्ये जानेवारी, २०१८ अखेर ३०४७६ कृषीपींपाचे ऊजागकरि

करण्यात आले असन
ू जानेवारी, २०१८ अखेर १२२९३० कृषी पींप पैसे र्रुन
प्रलींबबत आहे त व त्याींची कामे प्रगतीपिावर आहे त.

(२) ववदर्ग व मराठवाडा ववर्ागातील कृषी पींप वीज जोडिीचा मोठ्या
प्रमािावर वाढिारा अनश
े दरू करण्याकररता शासनाने सन २०१५-१६ मध्ये
ु ष

ववदर्ग मराठवाडा कृषी पींप ववशेष योजनेंतगगत रुपये ८१९ को्ी मींजूर केले
होते. त्या अींतगगत ववदर्ग व मराठवाडयामध्ये जानेवारी, २०१८ अखेर ९१,९५३
कृषीपींपाचे ऊजीकरि करण्यात आले आहे . तसेच सदर योजनेंतगगत सन

२०१७-१८ मध्ये रुपये ४२०.७४ को्ी इतका तनधी मींजूर केला आहे . सदर
योजनेंतगगत ववदर्ग व मराठवाड्यामध्ये जानेवारी, २०१८ अखेर एकूि ५१६०७
कृषीपींपाचे

ऊजीकरि

करण्यात आले आहे . ववदर्ग व मराठवाड्यामध्ये

जानेवारी, २०१८ अखेर १२२९३० कृषी पींप पैसे र्रुन प्रलींबबत आहे त व त्याींची
कामे प्रगतीपिावर आहे त.
(३)

माहे

जानेवारी, २०१८

अखेर नाींदेड जजल््यामध्ये

६९६३, परर्िी

जजल््यामध्ये ४१६५, दहींगोली जजल््यामध्ये ५०५२, बीड जजल््यामध्ये ९०६३,

लातरू जजल््यामध्ये ५३०३, पस्मानाबाद जजल््यामध्ये ७३९३, औरीं गाबाद
जजल््यामध्ये १०२०५ व जालना जजल््यामध्ये १२४३५ असे मराठवाड्यात
एकूि ६०५७९ कृषी पींप वीज जोडिीकररता पैसे र्रुन प्रलींबबत आहे त व
त्याींची कामे प्रगतीपिावर आहे त.

मराठवाड्यामध्ये ववशेष पॅकेज अींतगगत ववववध कींत्रा्दराींना तनववदा

दे ण्यात आलेल्या असन
सदरील कामाचे आदे श दे ऊनही कामास ववलींब
ू

करिाऱया औरीं गाबाद जजल््यातील ०७ कींत्रा्दाराींना काम पि
ू ग करण्यासाठी
नो्ीस दे ण्यात आलेल्या आहे त व जालना जजल््यातील ०२ कींत्रा्दाराींनी काम

न केल्यामळ
ु े त्याींचे कायागदेश रद्द करुन त्याींनी र्रलेली सरु क्षा ठे व जप्त
करण्यात आली आहे .

(४) प्रश्न पद्र्वत नाही.

-----------------
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मालाड (पूि)च येथील िसांत व्हॅ ली रघुिुल िो.ऑप.हौ. सोसायटीच्या
गैरिारभाराबाबत

*

(४०)

३९२४२ श्री.र्यिांतराि र्ाधि, श्री.धनांर्य मड
ुां ,े श्री.नरें द्र पाटील,

श्री.आनांद ठािूर : सन्माननीय सहिार मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) राज्यातील सहकारी गहृ तनमागि सींस्िा तसेच वप्रमायसेस सहकारी सींस्िा
याींचे सर्ासद सदतनका गाळा ववक्रत करिे, गहाि ठे विे, र्ाड्याने दे िे,

दरु
ु स्ती करिे व अींतगगत बदल करिे इत्यादी कारिाींसाठी सींस्िेकडे ना-हरकत

प्रमािपत्राची मागिी केल्यास त्याची पत
ग ा करिे सींस्िेस बींधनकारक
ू त
असताींना ददींडोशी, मालाड (पव
ू )ग येिील वसींत व्हॅली रघक
ु ु ल को.ऑप.हौ. या
सींस्िेर्चया

कायगकाररिीकडून

सर्ासदाींना

ना-हरकत

प्रमािपत्र

व

इतर

कामाींमध्ये अडिळा आिून नाहक त्रास दे ण्यात येत असल्याचे माहे जानेवारी,
२०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशगनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पक्त सोसाय्ीचे अध्यक्ष, सेक्रे्री व खजजनदार याींनी
सींगनमताने रुपये २५ लाख इतक्या रक्कमेचा गैरव्यवहार केल्याचे माहे

जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशगनास आले आहे, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, पपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आली आहे काय,

चौकशीत काय आढळून आले व त्यानष
ीं ाने याप्रकरिात दोषी असलेल्याींवर
ु ग
कोिती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.सभ
ु ाष दे शमख
ु : (१) हे खरे आहे .
(२)

व

(३)

सदर

सींस्िेचे

वैधातनक

लेखापररक्षि

झाले

नसल्याने

लेखापररक्षिाकरीता ददनाींक २२/०२/२०१८ रोजी आदे श पाररत करण्यात आले
आहे त.

(४) प्रश्न पद्र्वत नाही.

-----------------
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िोल्हापूरातील उदयोगाांना विर्ेच्या दरात सिलत दे ण्याबाबत
(४१)

*

३७८२३ श्री.सतेर् ऊफच बांटी पाटील, श्री.सांर्य दत्त, श्री.शरद

रणवपसे : सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील ववजेर्चया वाढीव दरामळ
ु े वस्तु पत्पादनाचा खचग हा अन्य

राज्यातील पत्पादन खचागपक्ष
े ा जादा असल्याने कोल्हापरू ातील अनेक पद्योग
कनाग्क राज्यात स्िलाींतरीत झाले आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, कोल्हापरू ातील पद्योगाींचे स्िलाींतर रोखण्यासाठी ववजेर्चया

दरात सवलत दे ण्याबाबत शासनाने चौकशी करुन कोिती कायगवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

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

कोल्हापरू मींडळात माचग, २०१७ अखेर एकूि २०१६४ औद्योथगक

ग्राहक होते. माहे सप््ें बर, २०१७ अखेर १६१ ग्राहकाींची वाढ झाली आहे . सन
२०१६-१७

मध्ये

सदर

औद्योथगक

ग्राहकाींचा

सरासरी

वीज

वापर

१३१.१६ दलयु होता.सन २०१७-१८ मधील माहे डडसेंबर, २०१७ चा वीज वापर
१७१.३२ दलयु इतका आहे .
(२) प्रश्न पद्र्वत नाही.
(३) प्रश्न पद्र्वत नाही.

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

राज्यातील उद्योग इतर राज्यात स्त्थलाांतरीत होत असल्याबाबत
(४२)

*

३७९२५ श्री.धनांर्य मड
ांु ,े श्री.र्यिांतराि र्ाधि, श्री.हे मत
ां
टिले,

श्री.अमरलसांह पांडडत, श्री.सनतश चव्हाण, अॅड.ननरां र्न डािखरे : सन्माननीय
उद्योग मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्य औद्योथगकदृष्या पढ
ु ारलेले असले तरी राज्यातील पद्योजकाींची

सींख्या कमी होऊन सदर पद्योग मध्यप्रदे श, गज
ु रात तसेच छत्तीसगड
राज्यात स्िलाींतरीत झाल्याचे स््े ् फायनान्स अ स््डी ऑफ बजे्सर्चया सन
२०१६-१७ र्चया अहवालात नमद
ू केल्याचे माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा
त्यादरम्यान तनदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, ववकासकामे व सामाजजक क्षेत्रातील सवु वधाींवर केल्या जािारा
खचगही महाराषरापेक्षा इतर राज्यात अथधक असल्याचे आर.एस. रुईकर
इजन्स्््य्
ु

ऑफ

लेबर

ॲण्ड

सोशल

कल्चरल

स््डीज

अहवालात नमद
ू करण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

या

सींस्िेर्चया

(३) असल्यास, या प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय
आढळून

आले

व

त्यानस
ु ार

राज्यात

पद्योजकाींची

गत
ुीं विक
ू

वाढविे,

पद्योगाींचे स्िलाींतर िाींबवविे तसेच सामाजजक क्षेत्रातील सवु वधाींवर केल्या
जािाऱया खचागत वाढ करण्यार्चयादृष्ीने कोिती कायगवाही केली वा करण्यात
येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.सभ
ु ाष दे साई : (१) व (२) हे खरे नाही.
(३) व (४) प्रश्न पद्र्वत नाही.

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

िणी (जर्.यितमाळ) तालुक्यातील लसांदोला येथे एसीसी िांपनीची
गािातील प्राथलमि नागरी सुविधािडे दल
च होत असल्याबाबत
ु क्ष

(४३)

*

३७७२० श्री.हररलसांग राठोड : सन्माननीय उद्योग मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) विी (जज.यवतमाळ) तालक्
ु यातील शसींदोला येिे एसीसी कींपनी दगड
परु वविारी कींपनी असन
ू सदर कींपनीमळ
ु े खािग्रस्त गावातील ग्रामस्िाींर्चया

प्रािशमक नागरी सवु वधाींकडे दल
ग होत असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये
ु क्ष
वा त्यादरम्यान तनदशगनास आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, एसीसी कींपनीमळ
ु े या र्ागात कवडीमोल दराने शेतकऱयाींर्चया
जशमनी

हस्तगत

करिे,

प्रकल्पग्रस्िाींना

रोजगारापासन
ू

वींथचत

ठे विे,

दगडार्चया र्क
ु ्ीमळ
ु े , पररसरातील शेतामधील वपकाींवर पररिाम होिे, तसेच
शेतजशमनीची सवु पकता कमी होिे या समस्या तनमागि झाल्याचे तनदशगनास
आले, हे ही खरे आहे काय,
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(३)

असल्यास,

पपरोक्त प्रकरिी

शासनाने चौकशी

केली आहे

काय,

चौकशीर्चया अनष
ीं ाने ग्रामस्िाींर्चया समस्याींबाबत कोिती कायगवाही केली वा
ु ग
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.सभ
ु ाष दे साई : (१) हे खरे नाही.

(२) हे खरे नाही. तालक
ु ा कृषी अथधकाऱयाींर्चया अहवालानस
ु ार दगडार्चया

र्क
ू ्ीमळ
ु े पररसरातील शेताींमधील वपकाींवर होिाऱया पररिामाींची बाब खरी
नाही.

(३) प्रश्न पद्र्वत नाही.

(४) ववलींब झालेला नाही.

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

निेदर निगाि ि मेस्त्िो पाडा (ता.अललबाग, जर्.रायगड) येथील
विद्युत उपिरणे बदलण्याबाबत
(४४)

*

३८६९५ श्री.र्यांत पाटील : सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) नवेदर नवगाव (ता.अशलबाग, जज.रायगड) ग्रामपींचायत हद्दीतील राज्य
ववद्यत
ु ववतरि कींपनीर्चया एल.्ी. वायर अनेक वषागपासन
ू बदलण्यात न

आल्याने त्या त्
ु ू न अनेक घरातील क्रफ्रज, ्ी.व्ही, इनव्हे र्र यासारख्या
इलेक्रीक वस्तच
ूीं े वारीं वार नक
ु सान होिे, तसेच गावठाि दाींडा येिील

ग्रामपींचायत कायागलय जवळील रान्सफामगर डीपीचा खाींब पि
ग िे खराब
ू प
झाल्यामळ
ु े रान्सफामग पडून आथिगक व जीववतहानी होण्याची शक्यता तनमागि
झाली आहे, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

मेस्को

पाडा

येिील

वीज

खाींब

पडल्याने

मागील

७ मदहन्याींपासन
ू रस्त्यावरील ददवे बींद असल्याचे माहे जून, २०१७ मध्ये वा
त्यादरम्यान तनदशगनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, पपरोक्त प्रकरिी अनेकदा सींबथीं धत ववर्ागाकडे पत्रव्यवहार

करूनही कोितीच कायगवाही करण्यात आली नाही, याबाबत शासनाने चौकशी
करुन कोिती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?

श्री.चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) मेस्को पाडा व दाींडा ही दोन दठकािे अशलबाग

तालक्
ती समद्र
ु यातील नवेदर नवगाव ग्रामपींचायत हद्दीत येत असन
ू
ु
क्रकनाऱयालगत वसलेली आहे त. त्यामळ
ु े तेिे वीज वादहन्या व लोखींडी वीज
खाींब गींजण्याचे प्रमाि जास्त आहे .

(२) मेस्को पाडा येिे समद्र
ु ार्चया ददशेने बींदराकडे जािाऱया रस्त्यालगत

कोितीही लोकवस्ती नसल्याने तेिे शसमें ्चे पिददव्याींचे १४ खाींब असन
ू
त्यावर फक्त पिददव्याींचा फेज ओढला आहे व ग्रामपींचायतीने ६ खाींबावर
पिददवे ब्रॅके् बसववले आहेत व ते सजु स्ितीत कायगरत आहे त. या शसमें ्र्चया
पिददव्याींर्चया खाींबाींपक
ै त बींदरालगतचा म्हिजेच शेव्चा शसमें ्चा खाींब माहे

जून, २०१७ मध्ये पि
ग िे झुकला होता.सदरचा खाींब बदलन
ू प
ू घेतला असल्याने
पिददव्याींचा प्रश्न तनकाली तनघाला आहे .

(३) नवेदर नवगाव ग्रामपींचायत अींतगगत सद्य:पररजस्ितीत १५ लोखींडी खाींब
बड
ु ालगत सडले असन
ू ७.२ क्रकमी लघद
ु ाब वादहनी गींजून जीिग झाल्या आहे त

व त्या बदली करिे आवश्यक असल्याने पीं.ददनदयाळ पपाध्याय ग्रामज्योती
योजनेंतगगत २३ लोखींडी खाींब बदली करिे व दे खर्ाल व दरु
ु स्ती योजनेत

लघद
ु ाब वादहन्या बदली करिे ही कामे समाववष् केली असन
ू सदरची कामे
प्रगतीपिावर आहे त.

दाींडा येिील नवेदर नवगाव ग्रामपींचायत कायागलयाजवळील रोदहत्र

डी.पी. चा एक लोखींडी खाींब बड
ु ालगत एक फु्ापयांत सडलेला होता.
पीं.ददनदयाळ

पपाध्याय

ग्रामज्योती

योजनेंतगगत

गींजलेले

लोखींडी

खाींब

बदलण्याचे प्रस्ताववत केले आहे . तसेच रोदहत्रार्चया बड
ु ालगत सडलेल्या लोखींडी

खाींबास दोन्ही बाजूस लोखींडी चॅ नल बसवन
ू मक्रफीं ग करुन मजबत
ू करण्याचे
काम पि
ू ग करण्यात आलेले आहे .
(४) प्रश्न पद्र्वत नाही.

-----------------
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राष्ट्रीय िुटुांब लाभ योर्नेच्या रिमेत िाढ िरण्याबाबत
(४५)

*

३८८६६ डॉ.सध
ु ीर ताांबे, श्री.सांर्य दत्त, श्री.शरद रणवपसे, श्री.आनांदराि

पाटील, श्री.अशोि ऊफच भाई र्गताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती हुस्त्नबानू
खललफे, श्री.विक्रम िाळे , श्री.श्रीिाांत दे शपाांड,े श्री.बाळाराम पाटील :
सन्माननीय विशेष सहाय्य मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात केंद्र शासनार्चया तनदे शानस
ु ार राषरीय कु्ुींब लार् योजनेंतगगत
एक रकमी रक्कम रुपये २०,०००/- चा आदे श ददनाींक १२ माचग, २०१३ रोजी
तनगगशमत केला असन
ू सदर रक्कम ही त्
ु पज
ूीं ी असल्याने सदर रक्कमेत सन
२०१३ ते २०१७ या कालावधीत वाढ झाली नसल्याचे तनदशगनास आले, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, या रक्कमेमध्ये रुपये एक लाखापयांत वाढ करण्यात येिार
आहे काय,

(३) असल्यास, पपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले, त्यानष
ीं ाने पक्त रक्कमेत वाढ करण्याबाबत कोिती
ु ग
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.रार्िुमार बडोले : (१), (२) व (३) राषरीय कु्ुींब लार् योजना ही केंद्र

परु स्कृत योजना आहे . केंद्र शासनार्चया तनदे शानस
ु ार ददनाींक १२ माचग, २०१३
रोजीर्चया

शासन

तनिगयान्वये

सदर

योजनेमध्ये

रुपये २०,०००/- इतकत वाढ करण्यात आलेली आहे .
सदर

शासनाकडून

योजना

सदर

करण्यात येईल.

केंद्र

योजनेतील

(४) प्रश्न पद्र्वत नाही.

शासनार्चया

रुपये

अखत्यारीतील

१०,०००/-

असल्याने

रक्कम वाढववल्यास त्याप्रमािे

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

वरुन
केंद्र

कायगवाही
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िडधान्य ननयमनमुक्तीमळ
ु े शेतिरी, माथाडी िामगार ि बार्ार
(४६)

सलमत्याांचे होणाऱया नुिसानीबाबत

*

३९४८३

श्री.धनांर्य

मड
ुां ,े

श्री.नरें द्र
श्री.किरण

पाटील,

श्री.हे मत
ां

पािसिर,

टिले,

श्री.र्यिांतराि

श्री.सनु नल
र्ाधि,

तटिरे ,
श्री.अननल

भोसले, श्री.अमरलसांह पांडडत, श्री.र्गन्नाथ लशांदे, श्रीमती विद्या चव्हाण,

श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.ख्िार्ा बेग : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि

३०९५१ ला हदनाांि २७ र्ुल,ै २०१७ रोर्ी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत
सन्माननीय पणन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) राज्यातील कृषी पत्पन्न बाजार सशमत्याींमधन
फळे
ू

व र्ाजीपाला

तनयमनमक्
ु तीर्चया अींमलबजाविीनींतर कडधान्य तनयमनमक्
ु त करण्यात येिार

असल्याचे माहे जानेवारी, २०१८ र्चया प्रिम सप्ताहात तनदशगनास आले आहे ,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, कडधान्ये तनयमनमक्
ु त झाल्यास बाजार सशमत्याींचे बाजार
शल्
ु काद्वारे शमळिारे रुपये ८० लाख इतके पत्पन्न शासनाला शमळिे बींद

होऊन शेतकरी व मािाडी कामगाराींचेही नक
ु सान होिार असल्याने याबाबत
तनररक्षि करुन शासनाने अहवाल तयार केला आहे काय,

(३) असल्यास, अहवालाचे तनषकषग काय आहे त व तदनस
ू ार कडधान्यावरील
तनयमनमक्
ु ती रोखण्याबाबत शासनाने कोिती कायगवाही केली वा करण्यात
येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.सभ
ु ाष दे शमख
ु : (१), (२) व (३) नाही.

महाराषर कृषी पत्पन्न पिन (ववकास व ववतनयमन) अथधतनयम,

१९६३ मधन
ू ति
ु त करण्याबाबत
ृ धान्य, तेलबबया व कडधान्य तनयमनमक्
अभ्यास करण्यासाठी मा.राज्यमींत्री (कृषी व फलोत्पादन, पिन आणि

पािीपरु वठा व स्वर्चछता) याींर्चया अध्यक्षतेखाली ददनाींक ०५/१०/२०१७ र्चया

शासन तनिगयान्वये सशमती गठीत करण्यात आली आहे . सदर सशमतीने
आपला अहवाल शासनास अद्यावप सादर केलेला नाही. सशमतीचा अहवाल
प्राप्त झाल्यानींतर योग्य ती कायगवाही करण्यात येईल.
(४) प्रश्न पद्र्वत नाही.

-----------------
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डहाणू (जर्.पालघर) येथील अनुदाननत आश्रमशाळाांमधील
िमचचाऱयाांचे थकित िेतन अदा िरण्याबाबत

(४७)

*

४०५५२ श्री.रविांद्र फाटि : सन्माननीय आहदिासी वििास मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) डहािू (जज.पालघर) येिील एकाजत्मक आददवासी ववकास प्रकल्पाींतगगत
अनद
ु ातनत आश्रमशाळाींतील कमगचाऱयाींचे वेतन दोन मदहन्याींपासन
ू प्रलींबबत
असल्याचे माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशगनास आले आहे ,
हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

सदर

कमगचाऱयाींची

पपासमार

होत

असन
ू

यासींदर्ागत

वररषठाकडे अनेकदा मागिी करुनही दखल घेतली जात नसल्याने कमगचारी
सींघ्नेने आींदोलनाचा इशारा ददला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय
आढळून आले व तद्नस
ु ार कमगचाऱयाींचे वेतन दे ण्याबाबत कोिती कायगवाही
केली वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.विष्ट्णु

सिरा

:

(१)

डहािू

प्रकल्प

कायागलयाींतगगत

२१

अनद
ु ातनत

आश्रमशाळा कायगरत असन
ू ववत्त ववर्ागाने १०० ्क्के तनधी ववतरिास

मान्यता ददल्याने सवग आश्रमशाळाींचे माहे जानेवारी, २०१८ पयांतचे वेतन अदा
करण्यात आले आहे . परीं तु पव
ू ी ववत्त ववर्ागाचे ७० ्क्के पयांत तनधी खचग

करण्याचे बींधन असल्याने आश्रमशाळाींचे माहे नोव्हें बर व डडसेंबर या दोन
मदहन्याचे वेतन ववलींबाने झाले, हे खरे आहे .

(२) कमगचारी सींघ्नेने आींदोलनाचा इशारा ददला होता, हे खरे आहे .

(३) ववत्त ववर्ागाचे ७० ्क्के पयांतच तनधी खचागचे बींधन असल्यामळ
ु े दोन
मदहन्याींचे वेतन ववलींबाने अदा झाले आहे .
(४) प्रश्न पद्र्वत नाही.

-----------------
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लोहा (जर्.नाांदेड) तालुक्यातील सांर्य गाांधी ननराधार योर्नेच्या
लाभार्थयाांना ननयलमत अनुदान दे ण्याबाबत

(४८)

*

४०६७२ श्री.अमरनाथ रार्ूरिर, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफच भाई

र्गताप, श्री.सांर्य दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सभ
ु ाष

झाांबड, श्रीमती हुस्त्नबानू खललफे, डॉ.सध
ु ीर ताांबे : सन्माननीय सामाजर्ि
न्याय मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) लोहा (जज.नाींदेड) तालक्
ु यातील सींजय गाींधी तनराधार योजनेतील पात्र

लार्ार्थयाांना आयसीआयसीआय बँकेकडून दर मदहन्याला तनयशमत रक्कम
शमळत नसल्यामळ
ु े त्याींर्चयात असींतोष पसरला असल्याचे माहे जानेवारी,
२०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशगनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व त्यानस
ु ार कोिती कायगवाही केली वा करण्यात येत
आहे,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.रार्िुमार बडोले : (१) व (२) नाींदेड जजल््यातील सींजय गाींधी तनराधार

योजनेतील पात्र लार्ार्थयाांना आयसीआयसीआय बँकेकडून बायोमॅरीक पध्दतीने
अनद
ु ान वा्प करण्यात येत.े काही पात्र लार्ार्थयाांना तनयशमत अनद
ु ान वा्प

होत नसल्याबाबत तक्रारी प्राप्त झाल्या आहे त. त्यानष
ीं ाने ज्या लार्ार्थयाांचे
ु ग
हाताचे ठसे पम्त नाही अशा लार्ार्थयाांर्चया अनद
ु ानाचे वा्प बँकेमाफगत

आधार सींलग्न बँक खात्यात करण्याबाबत जजल्हाथधकारी, नाींदेड याींना
कळववले आहे .

(३) प्रश्न पद्र्वत नाही.
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मुांबईतील शासिदय मध्यिती मुद्रणालयाने महाराष्ट्र प्राणी सांरक्षण
िायद्यात दरु
ु स्त्ती न िरता प्रिालशत िेल्याबाबत

*

(४९)

३८१०७ श्री.गोवपकिशन बार्ोरीया : सन्माननीय उद्योग मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात महाराषर प्रािी सींरक्षि कायद्यार्चया दरु
ु स्त्याींना मा.राषरपतीींनी
ददनाींक ४ माचग, २०१५ रोजी मान्यता ददली असताींना मब
ुीं ईतील शासकतय

मध्यवती मद्र
ु िालयाने दरु
ु स्ती न करता जुनाच कायदा ददनाींक ६ जून, २०१६
रोजी वा त्यासम
ु ारास प्रकाशशत केला आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शासकतय मद्र
ु िालयार्चया सदर चुकतमळ
ु े राज्यात अद्यापी
जुनाच व कालबाहय कायद्यार्चया अनष
ीं ाने अींमलबजाविी सरु
ु ग
ु असल्याचे
तनदशगनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, शासकतय अथधकाऱयाींर्चया तनषकाळजीपिामळ
ु े दरु
ु स्ती न करता
पस्
ु तक प्रकाशन केल्याने शासनाचा लाखो रुपयाींचा अपव्यय झाला आहे, हे
ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी करुन ददनाींक ४ माचग, २०१५ पासन
ू
अींमलात आलेला सध
ु ाररत अथधतनयम छापन
ू प्रकाशशत करिे तसेच यास
जबाबदार असिाऱयाींवर कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?

श्री.सभ
ु ाष दे साई : (१) महाराषर अथधतनयम, १९७६ ददनाींक ०६ जन
ू , २०१६
मराठी

अथधतनयम

र्ाषा

सींचालक,

महाराषर

राज्य

याींचेकडून

त्याींर्चया

पत्रान्वये अींततम मान्यता घेऊन दरु
ु स्तीसह अींततम छपाई करण्यात आली
होती.
(२)

याबाबत

र्ाषा

सींचालक

याींनी

कळववल्यानस
ु ार

वरील

अथधतनयम

दरु
ींु ई ग्रींिागार व इतर ग्रींिागाराींना ववक्रतसाठी पाठववण्यात आले
ु स्तीसह मब
आहे त.

(३), (४) व (५) प्रश्न पद्र्वत नाही.
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मुांबईतील खार जर्मखाना येथे िोटयिधीचा बनािट
मद्यसाठा र्प्त िेल्याबाबत

(५०)

*

३९८५३ डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱहे : सन्माननीय राज्य उत्पादन शल्
ु ि

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मब
ुीं ईतील खार जजमखाना र्ागात राज्य पत्पादन शल्
ु क ववर्ागार्चया
अथधकाऱयाींनी

धाड

्ाकून

सम
ु ारे

दोन

को्ी

रुपयाींचा

बनाव्

ववदे शी

मद्यसाठा जप्त करुन २ आरोपीींना अ्क केल्याचे ददनाींक १४ जानेवारी,
२०१८ रोजी वा त्यासम
ु ारास तनदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आली आहे काय,

चौकशीत काय आढळून आले व त्यानस
ु ार सींबथीं धताींववरुध्द कोिती कारवाई
केली करण्यात येत आहे,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) होय, हे खरे आहे . सदर प्रकरिी महाराषर

दारुबींदी कायदा १९४९ अन्वये ववर्ागीय र्रारी पिक कोकि ववर्ाग, ठािे

याींनी गन्
ु हा रजजस््र नीं. २३/२०१८ ददनाींक १४/०१/२०१८ नोंदववलेला आहे .
गन्
ु ्यात १,५३,७८,६२०/- इतक्या क्रकीं मतीचा मद्द
ु ेमाल जप्त करण्यात आला
आहे . तसेच गन्
ु ्यात अद्यापयांत ६ आरोपीींना अ्क करण्यात आली आहे .
(२) सदर प्रकरिाची चौकशी चालू आहे .
(३) प्रश्न पद्र्वत नाही.

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

सोलापूर जर्ल््यात मीटरचे चि
ु दचे ररडीांग घेणाऱयाांिर
फौर्दारी िारिाई िरण्याबाबत

(५१)

*

४०६९४ प्रा.डॉ.तानार्ी सािांत : सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :-

(१) सोलापरू जजल््यातील वीज ग्राहकाींर्चया ववजेर्चया मी्रचे ररडीींग अचक
ू

होत नसल्यामळ
ु े महाववतरिार्चया महसल
ू ात घ् होत असल्याने मी्रचे
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ररडीींग अचक
ू करा अन्यिा फौजदारी कारवाईला सामोरे जावे लागेल अशा
प्रकारचा तनदे श प्रादे शशक सींचालक, महाववतरि याींनी मी्र ररडीींग एजन्सीला
माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ददला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, चक
ु तचे मी्र ररडीींग घेतल्याने महसल
ू ात घ् झाल्याने क्रकती
एजन्सीींवर फौजदारी गन्ु हे दाखल केले आहे त क्रकीं वा करण्यात येिार आहे त,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे खरे आहे .

(२) चुकतचे मी्र ररडीींग घेतल्याबद्दल तनयमाप्रमािे व कायागदेशातील अ्ी व
शतीनस
ु ार महाववतरि कींपनीमाफगत कारवाई करण्यात आलेली आहे . त्यानस
ु ार

१८ एजन्सीवर चक
ु तचे मी्र ररडीींग घेतल्याने रुपये ५,१७,८२१ एवढ्या
रकमेचा दीं ड आकारण्यात आला आहे .
(३) प्रश्न पद्र्वत नाही.

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

राज्यातील मर्रू सहिारी सांघाच्या समस्त्याांबाबत
(५२)

*

४०६४४ श्री.प्रविण दरे िर : सन्माननीय सहिार मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील मजूर सहकारी सींघार्चया समस्याींबाबत तसेच नागपरू जजल्हा
मजूर सहकारी सींघार्चया अध्यक्ष व सर्ासदाींवर नागपरू जजल्हा पपतनबींधक

याींर्चयाकडून अन्याय होत असल्याबाबत लोकप्रतततनधीींनी मा.सहकार मींत्री
याींना ददनाींक १८ डडसेंबर, २०१७ रोजी वा त्यासम
ु ारास लेखी तनवेदन ददले
आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या तनवेदनानस
ु ार शासनाने कोिती कायगवाही केली वा
करण्यात येत आहे , त्याींचे स्वरुप काय आहे,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
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श्री.सभ
ु ाष दे शमख
ु : (१) ददनाींक १९/१२/२०१७ रोजी तनवेदन ददले आहे .

(२) पपरोक्त प्रमािे प्राप्त तनवेदनाचे अनष
ीं ाने ववर्ागीय सहतनबींधक,
ु ग

सहकारी सींस्िा, नागपरू याींर्चयाकडून चौकशी करण्यात आली असन
ू चौकशी

अहवालानस
ु ार नागपरू जजल्हा मजरू सहकारी सींघाचे ०८ सींचालक सदस्याकडे
मजूर सींघाची वगगिी िकतत असल्याचे तनवेदन प्राप्त झाले होते. त्या

तनवेदनावर जजल्हा पपतनबींधक, सहकारी सींस्िा नागपरू याींनी ठे वलेल्या

सन
ु ाविीत सींबथीं धताींनी वगगिी िकतत असल्याचे मान्य केल्यामळ
ु े , सींचालक

मींडळावर राहण्यास अपात्र घोवषत केले आहे . या ०८ सींचालकास अपात्र घोवषत
केल्यामळ
ु े सींचालक मींडळ अल्पमतात आल्यामळ
ु े , सींघावर प्राथधकृत अथधकारी
याींची तनयक्
ु ती करण्यात आली. जजल्हा पपतनबींधक, सहकारी सींस्िा, नागपरू

याींचे आदे शाववरुध्द ववर्ागीय सहतनबींधक, सहकारी सींस्िा, नागपरू याींचेसमोर
अपील दाखल करण्यात आले. सदरचे अपील ददनाींक ०४/०७/२०१७ रोजी

नामींजूर केले आहे . या अपीलावरील नामींजूरीर्चया आदे शाववरुध्द मा.मब
ुीं ई पर्चच
न्यायालय

खींडपीठ,

न्यायप्रववष् आहे .

नागपरू

(३) प्रश्न पद्र्वत नाही.

येिे

याथचका

दाखल

केली

आहे,

प्रकरि

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

िणी (जर्.यितमाळ) तालुक्यातील शेतिऱयाांची गत िषाचतील
तूर विक्रदची रक्िम थिदत असल्याबाबत

(५३)

*

४०२६० श्री.ख्िार्ा बेग, श्री.हे मत
ां टिले, श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल

नािेिर : सन्माननीय सहिार मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) विी (जज.यवतमाळ) तालक्
ु यातील ४८५ शेतकऱयाींचे गत वषागतील तरू
ववक्रतची रुपये २ को्ी ६७ लाख ६७ हजार इतकत रक्कम िकतत असल्याचे
ददनाींक १६ जुल,ै २०१७ रोजी वा त्यासम
ु ारास तनदशगनास आले आहे, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, पक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व तद्नस
ु ार विी तालक्
ु यातील शेतकऱयाींना गत वषीर्चया
तरू ववक्रतची िकतत रक्कम दे िेबाबत कोिती कायगवाही केली वा करण्यात
येत आहे,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?

65

श्री.सभ
ु ाष दे शमख
ु : (१) व (२) अींशत: खरे आहे .

कृषी पत्पन्न बाजार सशमती, विी येिे तरू खरे दीसाठी ददनाींक

३०/०१/२०१७ रोजी खरे दी केंद्र सरु
ु करण्यात आले होते. ददनाींक ०४/०६/२०१७
पयांत केंद्र शासनार्चया व राज्य शासनार्चया ववववध योजनाींमध्ये एकूि १७६५
शेतकऱयाींकडून २२२४८.६२ जक्वीं्ल तरू खरे दी करण्यात आली होती. सदर

तरू ीची एकूि खरे दी क्रकींमत ११,२३,५६०००/- इतकत होती. त्यापैकत ददनाींक

१६/०७/२०१७ पयगत १४११ शेतकऱयाींना रुपये ९३०.२४ लाख व पवगररत ३५४

शेतकऱयाींना रुपये १९३.३२ लाख इतकत रक्कम ददनाींक १८/०८/२०१७ रोजी
अदा करण्यात आली आहे . त्यामळ
ु े आता चक
ु ारे िकतत नाही.
(३) प्रश्न पद्र्वत नाही.

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

नालशि औद्योधगि भिनातील (एम.आय.डी.सी.) थकित िर ि
दां ड िसुलीची नस्त्ती गहाळ झाल्याबाबत
(५४)

*

३९३३४ डॉ.अपि
ू च हहरे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३५२२५ ला हदनाांि २२

डडसेंबर, २०१७ रोर्ी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय उद्योग मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नाशशक औद्योथगक र्वनातील (एम.आय.डी.सी.) को्यवधी रुपयाींर्चया

वसल
ु ीची नस्ती गहाळ झाल्याप्रकरिी सींबथीं धत सींशतयत कमगचाऱयाींची सरु
ु
असलेली ववर्ागीय चौकशी व नाशशक सातपरु पोलीस स््े शनमध्ये र्ा.दीं .वव.
कलम ४०८, ४०९ व ३४ प्रमािे दाखल गन्
ु ्याचा सरु
ु असलेला अथधक तपास
पि
ु ग झाला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय

आढळून आले व तदनस
ु ार सींबथीं धताींववरुध्द कोिती कायगवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, प्रस्तत
ु ववर्ागीय चौकशी व पोलीस तपास केव्हापयांत पि
ु ग
होिे अपेक्षक्षत आहे ?
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श्री.सभ
ु ाष दे साई : (१) नाही.

सींबथीं धत कमगचाऱयाींची ववर्ागीय चौकशी सरू
आहे. तसेच सदर
ु

प्रकरिी सातपरू नाशशक पोलीस स््े शनमध्ये FIR No १२५/१७ ददनाींक
७/५/२०१७ अन्वये गन्ु हा दाखल करण्यात आला आहे व सदर गन्ु हयाचा
तपास सरू
ु आहे .

(२) महामींडळाने सींशयीत कमगचारी श्री.बकरे , र्म
ू ापक याींर्चयाववरूध्द पोशलसात
FIR दाखल केला असन
त्याींना तनलींबबत करण्यात आले आहे . तसेच
ू
श्री.माींडवडे, सहाय्यक क्षेत्र व्यवस्िापक याींची बदली करण्यात आली आहे .

तसेच सदर दोनही कमगचाऱयाींची ववर्ागीय चौकशी सरू
आहे . ववर्ागीय
ु
चौकशीचे तनषकषग प्राप्त झाल्यानींतर पढ
ु ील कायगवाही करण्यात येईल.

सदर प्रकरिी सातपरू नाशशक पोलीस स््े शनमध्ये गन्
ु हा दाखल

असन
ू तपास सरू
ु आहे .

(३) ववर्ागीय चौकशी लवकरच पि
ु ग करण्यात येिार असन
ू सदर प्रकरिी
दाखल गन्ु ्याचा तपास पोलीस यींत्रिेमाफगत करण्यात येत आहे .
-----------------

सोलापरू जर्ल््यात टोमॅटोस िमी भाि लमळाल्याने
शेतिऱयाांचे नि
ु सान झाल्याबाबत

(५५)

*

४०८३० श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफच भाई

र्गताप, श्री.सांर्य दत्त, श्रीमती हुस्त्नबानू खललफे, श्री.आनांदराि पाटील,
श्री.अमरनाथ रार्ूरिर : सन्माननीय पणन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :(१)

सोलापरू

जजल््यात

्ोमॅ्ोस

रुपये

२

इतका

कमी

र्ाव

शमळत

असल्यामळ
ु े शेतकऱयाींचे नक
ु सान झाल्याचे ददनाींक १५ जानेवारी, २०१८ रोजी
वा त्यासम
ु ारास तनदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर वपकाचा पत्पादन खचग दे खील तनघत नसल्यामळ
ु े पाींगरी
पररसरातील एका शेतकऱयाने पाींगरी येडशी रस्त्यावरील बालाघा् जवळ दोन
वपकअप गाडी ्ोमॅ्ो फेकून ददले, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, पपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात

काय आढळून आले व त्यानष
ीं ाने ्ोमॅ्ो पत्पादक शेतकऱयाींना आथिगक मदत
ु ग
दे ण्याबाबत कोिती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.सभ
ु ाष दे शमख
ु : (१) हे अींशत: खरे आहे .
जानेवारी,

२०१८

मध्ये

सोलापरू

जजल््यातील

असलेल्या बाजार सशमत्यातील दर पढ
ु ीलप्रमािे :अ. क्र.

आवक

दर

१

सोलापरू

९२४९८४

३

२

मींगळवेढ

१४७५००

४

३

पींढरपरू

८७०

४

४

अकलज
ु

३१०

१८

५

मोहोळ

३६०

६

६

कुडुव
ग ाडी

१००

३

७

बाशी

७०००

५

८

करमाळा

३.५

२.५

्ोमॅ्ोची

आवक

(२) पाींगरी येडशी रस्त्यावरील बालाघा् जवळ ्ोमॅ्ो फेकून ददल्याचे
तनदशगनास आलेले नाही.

(३) ्ोमॅ्ो पत्पादक शेतकऱयाींचे आथिगक मदत दे ण्याबाबत कोितेही तनवेदन
प्राप्त नसल्यामळ
ु े चौकशीचा प्रश्न पद्र्वत नाही.
(४) प्रश्न पद्र्वत नाही.

-----------------
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उर्नी (जर्.सोलापूर) धरणािर तरां गता सौर ऊर्ाच प्रिल्प
उभारण्यात येत असल्याबाबत

(५६)

*

३९३९९ श्री.किरण पािसिर, श्री.हे मत
ां
टिले, श्री.नरें द्र पाटील,

अॅड.राहुल नािेिर, श्री.र्यिांतराि र्ाधि, अॅड.ननरां र्न डािखरे , श्री.सनु नल
तटिरे ,

अॅड.र्यदे ि

गायििाड,

श्री.ख्िार्ा

बेग,

श्री.रामराि

िडिुते,

श्री.र्गन्नाथ लशांदे : सन्माननीय निीन ि निीिरणीय ऊर्ाच मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) र्ीमा (जज.सोलापरू ) नदीवरील सोलापरू , पि
ु े व अहमदनगर जजल््यासाठी
वरदान ठरलेल्या पजनी धरिावर सम
ु ारे १ हजार मेगावॅ् क्षमतेचा जगातील
सवाांत मोठा तरीं गता सौर ऊजाग प्रकल्प चेन्नईतील ्े कफेडरल या कींपनीमाफगत
पर्ारण्याचा तनिगय शासनाने घेतला आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या प्रकल्पाचे स्वरुप काय आहे , प्रकल्पार्चया पर्ारिीसाठी

अींदाजे क्रकती खचग अपेक्षक्षत आहे तसेच सदर प्रकल्पाींर्चया पर्ारिीर्चया सींदर्ागत
पल्लेणखत कींपनीला कोित्या अ्ी घालन
ू ददल्या आहे त,

(३) असल्यास, पक्त प्रकल्पाचे काम केव्हा पि
ू ग होईल व क्रकती कालावधीत
तो प्रत्यक्षात कायागजन्वत होिार आहे ?

श्री.चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे खरे नाही. तिावप, पजनी धरिावर तरीं गता
सौर ऊजाग प्रकल्प पर्ारण्याबाबत शासनस्तरावर प्रस्ताव ववचाराधीन आहे .

(२) जलाशयावर तरीं गता सौर ऊजाग प्रकल्प पर्ारण्यासाठी लागिारी जागा,

कायगपध्दती, होिारा खचग, रूपरे षा इ. बाबी तनजश्चत करण्यासींबध
ीं ी शासकतय
यींत्रिे समवेत ववचारववतनमय सरू
ु आहे .

(३) ववचाराधीन प्रस्तावाची रूपरे षा तनजश्चत झाल्यानींतर प्रकल्प पर्ारिीची
कायगवाही प्रचशलत शासकतय तनयमास धरून करण्याचे तनयोजजत आहे .
-----------------
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िाांद्यािरील किमान ननयाचत मुल्य िमी िरण्याबाबत
(५७)

*

३९३७९ श्री.र्यिांतराि र्ाधि, श्री.धनांर्य मड
ुां ,े श्री.अमरलसांह पांडडत,

श्री.नरें द्र पाटील : सन्माननीय पणन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) काींद्यार्चया र्ावातील घसरि रोखण्यासाठी काींद्यावरील क्रकमान तनयागत

मल्
ु य कमी करून तनयागतीला प्रोत्साहन दे ण्याची मागिी नाशशक जजल््यातील
कृषी पत्पन्न बाजार सशमतीर्चया पदाथधकाऱयाींनी मा.मख्
ु यमींत्री व मा.पिन
मींत्रयाींकडे ददनाींक १२ जानेवारी २०१८ रोजी वा त्यासम
ु ारास केली आहे, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, राज्यातील शेतकऱयाींर्चया दहतार्चयादृष्ीने काींदा तनयागतीवरील

तनबांध ह्ववण्याकररता राज्य शासनाने केंद्र शासनाकडे कोिता पाठपरु ावा
केला वा करण्यात येत आहे,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.सभ
ु ाष दे शमख
ु : (१) होय.

(२) केंद्र शासनाने ददनाींक ०२/०२/२०१८ र्चया अथधसच
ू नेन्वये काींद्यार्चया
तनयागतीवरील क्रकमान तनयागत मल्
ू य शन्
ू य केले आहे .
(३) प्रश्न पद्र्वत नाही.

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

राधानगरी (जर्.िोल्हापूर) धरणािरील िीर् प्रिल्प
बांद िरण्याच्या ननणचयाबाबत

(५८)

*

३७८७१ श्री.सतेर् ऊफच बांटी पाटील, श्री.सांर्य दत्त, श्री.शरद

रणवपसे : सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कोल्हापरू जजल््यार्चया हररतक्राींतीसाठी राजषी शाहू महाराजाींनी बाींधलेल्या
राधानगरी धरिावरील बब्र्ीशकालीन ४ मेगावॅ् क्षमतेचा वीज प्रकल्प
कायमस्वरुपी बींद करण्याचा तनिगय घेतला असल्याचे माहे जानेवारी, २०१८
मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशगनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, कोल्हापरू ातील ९५ ग्रामपींचायतीींनी ग्रामसर्ेत एकमख
ु ी ठराव
करुन पक्त वीज केंद्रास प्रिम प्राधान्याने पािी द्यावे तसेच धरि पररसर
राषरीय स्मारक म्हिून घोवषत करावा अशी मागिी शासनाकडे केली आहे, हे
ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

राधानगरी

धरिावरील

वीज

प्रकल्प

सरु
ु

शासनाने कोिती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

राहण्याबाबत

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?

श्री.चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) राधानगरी (४ x १.२) जलववद्यत
प्रकल्प,
ु

महातनशमगती कींपनीर्चया सींचालक मींडळार्चया एवप्रल, २०१७ र्चया बैठकतमध्ये
झालेल्या

तनिगयानींतर

राधानगरी

जलववद्यत
ु

केंद्र

हे

६४

वषे

जुने

असल्याकारिाने व वीज तनशमगतीसाठी परु े सा पािीसाठा पपलब्ध नसल्याने

सदर जलववद्यत
ु केंद्र व्यावसातयकदृष्या पढ
ु े चालू ठे विे सोईचे नसल्याने
कायमस्वरुपी बींद करण्यात आला.
(२) हे खरे आहे .

(३) सदर जलववद्यत
ु प्रकल्प सरु
ु ठे वण्याबाबत शासनस्तरावर ववचारववतनमय
सरु
ु आहे .

(४) प्रश्न पद्र्वत नाही.

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

िरोती (ता.डहाण,ू जर्.पालघर) येथील आहदिासी िसनतगह
ृ ातील
विद्यार्थयाचचा मत्ृ यू झाल्याबाबत

(५९)

*

३७९३४ श्री.धनांर्य मड
ांु ,े श्री.र्यिांतराि र्ाधि, श्री.हे मत
ां
टिले,

श्री.अमरलसांह पांडडत, श्री.सनतश चव्हाण, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.किरण

पािसिर, श्री.नरें द्र पाटील : सन्माननीय आहदिासी वििास मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

वरोती

(ता.डहािू,

जज.पालघर)

येिील

आददवासी

ववर्ागार्चया

वसततगह
ृ ातील ववद्यार्थयाांचा सींशयास्पद मत्ृ यू झाल्याचे ददनाींक २५ डडसेंबर,
२०१७ रोजी वा त्यासम
ु ारास तनदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, सदर ववद्यार्थयाांचा मत
ृ दे ह वसततगह
ृ ार्चया पायरीवर आढळून

आला असन
ू वसततगह
ु े सदर
ृ ातील कोिालाच याबाबतची मादहती नसल्यामळ
मत्ृ यप्र
ू करिी सींशय व्यक्त केला जात असन
ू अशाच प्रकारे राज्यातील अनेक
आददवासी वसततगह
ृ ातील शेकडो ववद्यार्थयाांचे मत्ृ यू होत आहे त, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, पपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत

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

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.विष्ट्णु सिरा

: (१)

ववर्ागाचे वसततगह
ृ नाही.
ददनाींक

२५

वरोती

डडसेंबर,

(ता.डहाि,ू

२०१७

रोजी

जज.पालघर)
आददवासी

येिे आददवासी
मल
ु ाींचे

शासकतय

वसततगह
ृ , कासा, ता.डहािू येिील वसततगह
ृ ात प्रवेशशत सथचन बाबू धुमाडा
या ववद्यार्थयागचा मत्ृ यू झाला आहे .
(२) हे खरे नाही.

(३) प्रस्तत
ु घ्नेची प्रकल्पस्तरावरून चौकशी करण्यात आलेली आहे .

सदर चौकशीनस
ु ार कै.सथचन याचे आई-वडील सींबथीं धत वसततगह
ृ ार्चया

र्ोजन ठे केदाराकडे कामाला आहे त. ददनाींक २५/१२/२०१७ रोजी सथचनचे वडील
हे नाश्त्यासाठी सकाळी ६.३० वाजता सवग ववद्यार्थयाांना पठववण्यास गेले.

त्यादरम्यान सथचनला पठववण्याचा प्रयत्न केला असता, सथचनकडून प्रततसाद
शमळाला नाही. त्यामळ
ु े त्याींनी वसततगह
ृ ाचे गह
ृ पाल याींना बोलवले. गह
ृ पाल

याींनी तात्काळ त्याला पपजजल्हा रूग्िालय, कासा येिे नेले असता, तेिील
वैद्यकतय अथधकाऱयाींनी त्याला मत
ृ घोवषत केले.

ववद्यार्थयागचे पालक याींनी त्याींर्चया जबाबात सथचनर्चया मत्ृ यब
ू ाबत

कोिावरही सींशय नसल्याचे म्ह्ले आहे . तसेच या घ्नेबाबत प्रिमदशगनी
वसततगह
ू आले आहे .
ृ प्रशासन जबाबदार नसल्याचे ददसन
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त्याचप्रमािे

शवववर्चछे दनार्चया

प्रािशमक

अहवालामध्ये

सदर

ववद्यार्थयागचा मत्ृ यू ववषारी द्रव क्रकीं वा पदािग खाल्यामळ
ु े झालेला असावा, असे

नमद
ू केले आहे . अींततम अहवाल प्राप्त झाल्यानींतर त्यानस
ु ार पढ
ु ील कायगवाही
करण्यात येईल.

(४) प्रश्न पद्र्वत नाही.

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

यितमाळ जर्ल््यातील सोयाबीन उत्पादि शेतिऱयाांना
अनुदानाची रक्िम दे ण्याबाबत
(६०)

*

३९२३२ श्री.हररलसांग राठोड : सन्माननीय पणन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) यवतमाळ जजल््यातील सोयाबीन पत्पादक शेतकऱयाींना प्रततजक्वीं्ल रुपये
२००/- अनद
ु ान दे ण्याची घोषिा शासनाने सन २०१६ मध्ये केली असन
ू एक
वषागचा कालावधी होऊनही सोयाबीनचे अनद
ु ान प्राप्त न झाल्याचे माहे
नोव्हें बर-डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशगनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात

काय आढळून आले व त्यानष
ीं ाने सोयाबीन पत्पादक शेतकऱयाींचे अनद
ु ग
ु ान
दे ण्याबाबत कोिती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.सभ
ु ाष दे शमख
ु : (१) नाही.

(२) शासन तनिगय ददनाींक १०/०२/२०१७ अन्वये राज्यातील कृषी पत्पन्न
बाजार सशमतीमध्ये ऑक््ोबर, २०१६ ते डडसेंबर, २०१६ या कालावधीत

सोयाबीन ववक्रत केलेल्या शेतकऱयाींना प्रतत जक्वीं्ल रुपये २००/- व जास्तीत
जास्त २५ जक्वीं्ल प्रतत शेतकरी याप्रमािे अनद
ु ान मींजूर करण्यात आले

आहे . सदर अनद
ु ान शेतकऱयाींना ववतररत करण्यासाठी शासन तनिगय ददनाींक
२६/१०/२०१७ अन्वये रुपये १०८,६४ को्ी इतका तनधी आकजस्मकता तनधीतन
ू
पपलब्ध

करुन

ववतरीत

करण्यात

आला

आहे .

त्यानस
ु ार

यवतमाळ

जजल््यातील १४५८८ शेतकऱयाींना रुपये ४.१६ को्ी इतकत रक्कम त्याींर्चया
बँक खात्यात जमा केली आहे .
(३) प्रश्न पद्र्वत नाही.

-----------------
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राज्यात विशेषत: रायगड जर्ल््यातील विद्याथी
लशष्ट्यित्ृ तीपासून िांधचत असल्याबाबत
(६१)

*

३९९८३ श्री.र्यांत पाटील : सन्माननीय सामाजर्ि न्याय मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील ववशेषत: अनस
ु थू चत जातीर्चया ववद्यार्थयाांना मागील दोन ते
तीन वषाांपासन
ू शासनाकडून दे ण्यात येिारी शशषयवत्ृ ती व शशक्षि परीक्षा फत
शमळत नसल्यार्चया तक्रारीत वाढ झाल्याचे तनदशगनास आले आहे, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, रायगड जजल््यातील एकूि ३० हजार ६३५ शशषयवत्ृ ती
अजागची ऑनलाईन नोंदिी करण्यात आली असन
ू त्यापैकत २७ हजार ६३४
अजग पात्र तर ३६७ अजग अपात्र ठरववण्यात आले आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, रायगड जजल्हा पातळीवर ६६७ व महाववद्यालयीन स्तरावर २
हजार ६७ अजग असे एकूि २ हजार ७३४ शशषयवत्ृ तीचे अजग प्रलींबबत
असल्याचे तनदशगनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, पपरोक्त प्रकरिी शासनाने कोिती कायगवाही केली वा
करण्यात येत आहे , नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.रार्िुमार बडोले : (१) हे खरे नाही.

(२) रायगड जजल््यात शशषयवत्ृ ती व शशक्षि फत परीक्षा फत योजनेंतगगत सन
२०१५-१६ मध्ये अनस
ु थू चत जाती, ववजार्ज, इमाव व ववमाप्र प्रवगागतील

ववद्यार्थयाांर्चया २९९५६ नोंदिीकृत अजाांपक
ै त २८६६३ अजग मान्य केले असन
ू
३२० ववद्यार्थयाांचे अजग अपात्र ठरववण्यात आले. सन २०१६-१७ मध्ये ३१६३२
अजागपक
ै त २९२४० अजग मान्य केले असन
ू २६८ ववद्यार्थयाांचे अजग अपात्र
ठरववण्यात आले.
(३)

सन २०१५-१६

अनस
ु थू चत

जाती,

ते २०१६-१७

ववजार्ज,

इमाव

या कालावधीत रायगड जजल््यातील
व

ववमाप्र

प्रवगागतील

ववद्यार्थयाांचे

शशषयवत्ृ ती व शैक्षणिक शल्
ु क प्रततपत
ू ी योजनेंतगगत महाववद्यालयस्तरावर
२७५१ इतके आणि जजल्हास्तरावर ४९६ इतक्या ववद्यार्थयाांचे अजग प्रलींबबत
आहे त.
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(४) सन २०१५-१६ व २०१६-१७ या वषागतील ववद्यार्थयाांची प्रलींबबत शशषयवत्ृ ती
तातडीने अदा करण्यार्चयादृष्ीने बींद असलेले महाईस्कॉल प्रिाली पन
ु जजगवीत
करुन त्याद्वारे सदरहू प्रलींबबत अजग तनकाली काढण्याची कायगवाही सरु
ु आहे .
-----------------

धमाचबाद (जर्.नाांदेड) तालुिा िृषी उत्पन्न बार्ार सलमतीतील
व्यापाऱयाांिर िारिाई िरण्याबाबत

(६२)

*

४०७२६ श्री.अमरनाथ रार्ूरिर, श्री.सांर्य दत्त, श्री.शरद रणवपसे,

श्री.अशोि ऊफच भाई र्गताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती हुस्त्नबानू खललफे,
डॉ.सध
ु ीर ताांबे : सन्माननीय पणन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) धमागबाद (जज.नाींदेड) तालक
ु ा कृषी पत्पन्न बाजार सशमतीने व्यापाऱयाींना
शेतकऱयाींचा शेतीमाल शासनार्चया हमी र्ावाने खरे दी करण्यार्चया नो्ीसा

ददल्याने येिील व्यापाऱयाींनी बदहषकार ्ाकल्यामळ
ु े सदर बाजार आठ ददवस
बींद असल्याचे ददनाींक २५ जानेवारी, २०१८ रोजी वा त्यासम
ु ारास तनदशगनास
आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी करुन सदरील व्यापाऱयाींवर कारवाई
करिे व धमागबाद बाजार सशमती आणि नाींदेड जजल््यात नाफेडची खरे दी केंद्रे
सरु
ु करण्याबाबत कोिती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?

श्री.सभ
ु ाष दे शमख
ु : (१) व (२) व्यापाऱयाींनी बाजार बींद ठे वल्याचे तनदशगनास

आलेले नाही. त्यामळ
ु े व्यापाऱयाींववरूध्द कायगवाही करण्याचा प्रश्न पद्र्वत
नाही.

हीं गाम २०१७-१८ मध्ये क्रकमान आधारर्त
ू क्रकींमतीवर Price Support

scheme अींतगगत नाफेडर्चयावतीने मग
ू व पडीद खरे दी धमागबाद, बबलोली व
दे गलरू येिील खरे दी केंद्रावर आणि सोयाबीनची खरे दी धमागबादसह नाींदेड
जजल््यात ११ खरे दी केंद्रावर करण्यात आली आहे . नाींदेड जजल््यात एकूि
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९ दठकािी तरू ीची हमी र्ावाने खरे दी सरू
ु करण्यात आली आहे . तसेच

कापसाची हमी र्ावाने खरे दी करण्यासाठी कापस
ू पत्पादक सहकारी पिन
महासींघ व C.C.I. माफगत खरे दी केंद्र सरू
ु करण्यात आली आहे त.
(३) प्रश्न पद्र्वत नाही.

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

विदभाचतील महाविद्यालयात निीन अभ्यासक्रमाच्या
विद्यार्थयाांना लशष्ट्यित्ृ ती लमळत नसल्याबाबत
(६३)

*

४०२३३ श्री.गोवपकिशन बार्ोरीया : सन्माननीय सामाजर्ि न्याय मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ववदर्ागतील अकोला, यवतमाळ व बल
ु ढािा जजल््यात नव्याने सरु
ु

झालेली २८ वररषठ महाववद्यालये आणि या महाववद्यालयातील नवीन
अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेतलेल्या ववद्यार्थयाांना केंद्र शासनाची शशषयवत्ृ ती

शमळत नसल्याचे माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशगनास
आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यासींदर्ागत समाजकल्याि कायागलयाकडे अनेकदा पाठपरु ावा
करुनही सदर महाववद्यालय व महाववद्यालयातील नवीन अभ्यासक्रमाचे
ई-स्कॉल पो्ग लवर मॅवपींग करण्यात आलेले नाही, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

त्यामळ
ु े

सदर

महाववद्यालयातील

हजारो

शशषयवत्ृ तीपासन
ू वींथचत रादहलेले आहे त, हे ही खरे आहे काय,

ववद्यािी

(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय

आढळून आले व तद्नस
ु ार शासनाने केंद्र शासनाकडे यासींदर्ागत पाठपरु ावा
केला आहे काय,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त, ?
श्री.रार्िुमार बडोले : (१) अींशत: खरे आहे .
(२) व (३) अींशत: होय.

(४) व (५) सींदर्ागत महाववद्यालये व कोसेसची मॅपीींग करुन शशषयवत्ृ ती अदा
करण्याची कायगवाही सरु
ु आहे .

-----------------
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सोलापूर बार्ार सलमतीच्या आिारातील सुरक्षा ठे िेदाराांिर
िारिाई िरण्याबाबत

(६४)

*

४०७०१ प्रा.डॉ.तानार्ी सािांत : सन्माननीय सहिार मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

सोलापरू बाजार सशमतीर्चया आवारातील शेतकऱयाींर्चया शेतमालार्चया

सरु क्षतेसाठी ठे केदाराला प्रतत माहे रुपये ३ ते ५ लाख अदा करण्यात येऊनही
मालाची

चोरी

होत

असल्याने

शेतकरी

सींघ्नेने

बाजार

सशमतीर्चया

कायागलयात माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान दठय्या आींदोलन केले
होते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, बाजार सशमतीर्चया आवारात होिाऱया शेतमालार्चया चोरीसाठी
सरु क्षा ठे केदाराला जबाबदार ठरवन
ू शासनाने त्यार्चयावर कोिती कायगवाही
केली वा करण्यात येत आहे,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.सभ
ु ाष दे शमख
ु : (१) होय.

(२) प्रॉमप्् शसक्यरु र्ी ॲण्ड पसगनल सजव्हगसेस, सोलापरू या मक्तेदारास
शेतकऱयाींर्चया चोरी होिाऱया तनयींबत्रत शेतीमालार्चया नक
ु सानीस जबाबदार
धरून त्याींचक
े डून करारनाम्यातील अ्ी व शतीचा र्ींग झाल्याने त्याींना

दे ण्यात आलेला शसक्यरु र्ी गाडगचा मक्ता रद्द का करू नये याबाबतची
कायदे शीर नो्ीस ददली आहे .
(३) प्रश्न पद्र्वत नाही.

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

बेस्त्ट उपक्रमाच्या विद्यत
ु विभागाच्या दक्षता पथिाने

(६५)

*

अॅन्टॉप हहल येथे धाड टािून िीर् चोरी पिडल्याबाबत
४०७८१ श्री.प्रविण दरे िर : सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) बेस्् पपक्रमार्चया ववद्यत
ॅ ्ॉप
ु ववर्ागार्चया दक्षता पिकाने मब
ुीं ईतील अन्
दहल येिील गारमें ् कारखान्यावर धाड ्ाकून सम
ु ारे रुपये ४० लाखाींची वीज
चोरी पकडल्याचे ददनाींक २४ जानेवारी, २०१८ रोजी वा त्यासम
ु ारास तनदशगनास
आले, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, पक्त कारवाईतील आतापयांत क्रकती जिाींवर फौजदारी गन्
ु हे
दाखल करण्यात आले आहेत,

(३) असल्यास, सींबथीं धताींकडून वीज चोरीची वसल
ू ी करण्यात आली आहे काय,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?

श्री.चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) बह
परु वठा आणि पररवहन
ुीं ई ववद्यत
ु
ृ न्मब
पपक्रमार्चया ववद्यत
ु ववर्ागार्चया दक्षता पिकाद्वारे ददनाींक २३ जानेवारी,

२०१८ रोजी र्ारतीय कमला नगर, ॲन््ॉप दहल, मब
ींु ई येिील २५ गारमें ्
कारखान्याींवर धाड ्ाकली असता, िे् जोडिीद्वारे येिील २५ कारखाने वीज

चोरी करत असल्याचे आढळून आले. सदर दठकािी रुपये ४०,०७,८२४/इतक्या रक्कमेची वीज चोरी पकडण्यात आली.

(२) सदर प्रकरिी वडाळा ्ॅं क ्शमगनस पोलीस स््े शनमध्ये एकूि ३५ आरोपी
ववरुध्द ववद्यत
ु अथधतनयम, २००३ र्चया कलम १३५ अन्वये तर एका आरोपी
ववरुध्द कलम १३८, १५० अन्वये गन्
ु हा नोंदववण्यात आला आहे .

(३) ददनाींक २२ फेब्रव
ु ारी, २०१८ पयांत एकूि १२ गाळे धारकाींनी रुपये

३,७१,२१८/- इतक्या रक्कमेचा र्रिा केला असन
ू त्यापैकत २ गाळे धारकाींनी
पि
ु ग रक्कमेचा र्रिा करुन ववद्यत
ु अथधतनयम, २००३ र्चया कलम १५२
अन्वये तडजोड केली आहे .
(४) प्रश्न पद्र्वत नाही.

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

विधान भिन :
मुांबई.

डॉ. अनांत िळसे
प्रधान सधचि,

महाराष्ट्र विधानपररषद
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