महाराष्ट्र विधानपररषद
दस
ु रे अधधिेशन, २०१८
---------------------------------------------

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
मांगळिार, ददनाांि १० जुल,ै २०१८ / आषाढ १९, १९४० (शिे)
(१)

आददिासी वििास मांत्री

(३)

ऊजाम, निीन ि निीिरणीय ऊजाम, राज्य

(२)

उद्योग, खननिमम मांत्री
उत्पादन शल्
ु ि मांत्री

(४)

याांचे प्रभारी विभाग

सामाजजि न्याय ि विशेष सहाय्य मांत्री

(५)

सहिार, पणन ि िस्त्त्रोद्योग मांत्री

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ६४
-------------------------------------

मांब
ु ई जेट एअरिेज एम्प्लॉईज िो. ऑप क्रेडिट सोसायटी लल. या
सांस्त्थेच्या गैरव्यिहाराची चौिशी िरणेबाबत

(१)

*

४१३७८

श्री.किरण पािसिर,

श्री.हे मत
ां
टिले, श्री.नरें द्र

पाटील,

अॅि.राहुल नािेिर, श्रीमती विद्या चव्हाण : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४०१७८
ला ददनाांि १९ माचम, २०१८ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभामत सन्माननीय
सहिार मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मब
ींु ई जे् एअरवेज एम्प्लॉईज को. ऑप क्रेडि् सोसाय्ी लल. या
सींस्थेच्या गैरव्यवहाराची आर्थिक व प्रशासकीय चौकशी करणे करीता महाराषर

सहकारी सींस्था अर्िननयम, १९६० चे कलम ८८ अन्वये चौकशी करणेकरीता

सहाय्यक ननबींिक श्री.व्ही.एम.गवळी याींची चौकशी अर्िकारी म्पहणून दिनाींक

३० डिसेंबर, २०१७ रोजीच्या आिे शान्वये उपननबींिक, सहकारी सींस्था के-पव
ु ि
ववभाग, मब
ींु ई याींनी ननयक्
ु ती केली, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले, तसेच सिर चौकशीचा अहवाल शासनास सािर करण्यात
आला आहे काय, त्यानस
ु ार काय कारवाई करण्यात आली वा येत आहे,

(३) असल्यास, सहा मदहन्याींचा कालाविी होऊनही कारवाई होण्यास ववलींबाची
कारणे काय आहे त ?

श्री.सभ
ु ाष दे शमख
ु : (१) होय.

(२) व (३) महाराषर सहकारी सींस्था अर्िननयम, १९६० चे कलम ८८ अन्वये

चौकशी करण्याकरीता दिनाींक ३०/१२/२०१७ रोजीच्या आिे शान्वये ननयक्
ु त
करण्यात आलेल्या प्रार्िकृत अर्िकाऱयाींकिून सींबर्ीं ित अपचारीींच्या चौकशीची
कायिवाही सरु
ु आहे .

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

छत्रपती लशिाजी महाराज िृषी सन्मान िजममाफी योजना
सुरु िरण्यात आल्याबाबत

(२)

*

४१३०१

श्री.हे मत
ां

टिले,

श्री.सनु नल

तटिरे ,

श्री.धनांजय

मि
ुां ,े

श्री.अमरलसांह पांडित, श्री.नरें द्र पाटील, श्री.किरण पािसिर, श्री.आनांद ठािूर,
अॅि.राहुल

नािेिर,

अॅि.जयदे ि

गायििाि,

श्री.विक्रम

िाळे ,

श्री.सनतश

चव्हाण, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.रामराि िििुते, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.जयांत

पाटील, श्री.अमररशभाई पटे ल, श्री.सांजय दत्त, श्रीमती हुस्त्नबानू खललफे :
सन्माननीय सहिार मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्य शासनाने शेतकऱयाींच्या कजिमाफीसाठी छत्रपती लशवाजी महाराज
कृषी सन्मान कजिमाफी योजना सरु
ु करण्यात आली असन
ू या योजनेंतगित
जजल्हाननहाय

शेतकऱयाींची

सींख्या

व

त्याींना

वा्प

केलेल्या

कजािच्या

रकमेबाबतची मादहती शासनाच्या सींकेत स्थळावर िशिववण्यात आली आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर कजिमाफीसाठी ग्रीन, यलो आणण व्हाई् यािी शासनाने
जाहीर केली होती, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, सोलापरू जजल््यातील ३५ हजार शेतकऱयाींच्या यािीत काही
त्र्
ु ी आढळल्यामळ
ु े त्या िरु
ु स्त करुन पन्
ु हा जजल्हा बँकेकिून सिर यािी
शासनाकिे पाठववण्यात आलेली असन
ू ती यािी शासनाच्या पो्ि लवर दिसतच

नसल्यामळ
ु े सोलापरू जजल््यातील ३५ हजार शेतकऱयाींची नावे यािीतन
ू गायब
झाल्यामळ
ु े सिर कजिमाफी योजनेपासन
ू शेतकरी वींर्चत रादहले आहे त, हे ही
खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त योजना लागू झाल्यानींतर व या योजनेचा ववस्तार

केल्यानींतरही सम
ु ारे १००० शेतकऱयाींनी आत्महत्या केल्या असन
ु राज्यात
शेतकरी

आत्महत्येचे

सत्र

सरु
ु च

असन
ू

जाचक

अ्ीींमळ
ु े

व

सिोष

कायिपध्ितीमळ
ु े अनेक शेतकरी या कजिमाफी योजनेपासन
ू वींर्चत रादहले तर
राषरीयकृत बँकाींकिील ग्रीनललस््मध्ये अनेक उणणवा असल्यामळ
ु े काही
जजल््यात कजिमाफी होऊनही अनेक शेतकऱयाींना नवीन पीक कजि उपलब्ि

झालेले नसन
ू सद्य:जस्थतीत कजिमाफी योजनेचा पन
ु वविचार करुन सरसक्
कजिमाफीबाबत कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय
आढळून आले,

(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.सभ
ु ाष

दे शमख
ु

:

(१)

सवि

मा.आमिाराींना

वविानपररषिे मध्ये ही मादहती परु ववण्यात आली आहे .

वविानसभेमध्ये/

(२) अींशत: खरे आहे, व्हाई् यािी जादहर केलेली नसन
ू पात्र लाभार्थयाांसाठी
ग्रीन यािी जादहर करण्यात येत.े अर्िक तपासणी आवश्यक असलेल्या
प्रकरणाींचा यलो यािीत समावेश करण्यात येतो.
(३) नाही.

(४) व (५) कजिमाफी योजना कजाित सापिलेल्या शेतकऱयाींना दिलासा िे णारी
असन
ीं
ू ही योजना लागू झाल्यानींतर झालेल्या आत्महत्याींशी त्याींचा सींबि

जोिता येणार नाही. सिर योजनेचा लाभ पात्र लाभार्थयाांना लमळावा यासाठी
अ्ी व शती घालण्यात आल्या आहे त. सिर योजनेंतगित पात्र लाभार्थयाांना
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लाभ िे ण्याची कायिवाही यद्ध
ु पातळीवर सरू
ु असन
ू कोणताही पात्र लाभाथी

लाभापासन
ू वींर्चत राहणार नाही, याची काळजी घेण्यात येत आहे . त्यामळ
ु े
योजनेचा पन
ु वविचार करण्याची आवश्यकता दिसन
ू येत नाही.
(६) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

सन २०१६ च्या खरीप हां गामामध्ये तूरीच्या मुबलि उत्पादनाबाबत
(३)

*

४१२२३ श्री.धनांजय मि
ांु ,े श्री.सनु नल तटिरे , श्री.सनतश चव्हाण :

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

(१) राज्यात सन २०१६ च्या खरीप हीं गामात तरू ीचे उत्पािन मोठ्या
प्रमाणावर झाल्याने नाफेिमाफित तरू खरे िीचा ननणिय शासनाने घेऊन भरिाई
केलेली तरू स्वस्त िान्य िक
ु ानामाफित रुपये ५५ प्रती ककलो या िराने ववक्रीस
ठे वली असताींनाही त्यास अपेक्षित प्रनतसाि लमळाला नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, राज्यातील गोिामे भरिाई न केलेल्या तरू ीने व्यापली
असल्यामळ
ु े चालू हीं गामात तरू खरे िी मींिगतीने सरु
ु असल्याने भरिाई केलेली

तरू स्वस्त िान्य िक
ु ानातन
ू रुपये ३० ते ३५ प्रती ककलो या िराने ववक्रीस
ठे वावी अशा प्रकारची मागणी लोकप्रनतननिीींनी शासनाकिे केली आहे , हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी करुन कोणती कायिवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

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

व

(३)

हीं गाम

२०१६-२०१७

मध्ये

तरू ीच्या

मब
ु लक

उत्पािनाच्या

पाश्विभम
ु ीवर केंद्र शासनाच्या व राज्य शासनाच्या ववववि योजनाींमध्ये खरे िी

केलेल्या तरू ीने राज्यातील गोिामे पण
ि णे भरलेली होती. तथावप, हीं गाम
ू प

२०१७-१८ मिील खरे िीसाठी अनतररक्त २११ गोिामे भािे तत्वावर घेऊन
साठवणक
ू ीची व्यवस्था केली आहे .
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राज्य शासनाच्या बाजार हस्तिेप योजनेंतगित खरे िी केलेल्या तरू ीची

भरिाई करुन केलेली तरू िाळ स्वस्त िान्य िक
रुपये ३५/- प्रनत
ु ानातन
ू

ककलोप्रमाणे ववक्री करण्यास दिनाींक ०९/०६/२०१८ च्या शासन ननणियान्वये
मान्यता िे ण्यात आली आहे.
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

िृषी पांप िीज जोिणीच्या िामासाठी ननविदा भरण्यास
एिही िांत्राटदार तयार नसल्याबाबत

(४)

*

४२४८५ श्री.प्रिाश गजलभये : सन्माननीय ऊजाम मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) महाववतरणच्या अर्िकाऱयाींनी बाजारभावाचा कुठलाही ववचार न करता

कृषी पींप वीज जोिणीच्या कामासाठी काढलेल्या ननवविा भरण्यास एकही
कींत्रा्िार तयार नसल्यामळ
ु े पव
ू ि वविभािसाठी रूपये ३५० को्ी उपलब्ि
असताना ऊजािमत्रीं याींनी मागेल त्याला जोिणी िे ण्याची केलेली घोषणा फोल
ठरली असल्याचे उघिकीस आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पव
ू ि वविभाितील चींद्रपरू , गिर्चरोली, भींिारा, गोंदिया आणण

नागपरू जजल््यातील कृषी पींपाींना ववद्यत
ु वादहनी जोिणीकरीता महाववतरणने
रूपये ७५० को्ी मार्गतले होते, त्यापैकी रूपये ३५० को्ी उपलब्ि करून

िे ण्यात आले. महाववतरणने जी िरसच
ू ी दिली त्यात कामे करणे अशक्य
असन
ु बाजारभाव व िरसर्ू चत तब्बल ३० ते ३५ ्क्के तफावत असल्यामळ
ु े
राज्यातील कींत्रा्िाराींनी कामाींवर बदहषकार ्ाकण्याचा ननणिय घेतला, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व त्यानस
ु ार कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत
आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) पव
ू ि वविभाितील कामासाठी पररमींिळस्तरावर
काढण्यात आलेल्या १४ ननवविाींपक
ै ी १३ ननवविाींना व मींिळस्तरावर काढण्यात
आलेल्या १६८ ननवविाींपक
ै ी ८ ननवविाींपक
ै ी प्रनतसाि लमळाला.

(२) व (३) प्रनतसाि न लमळालेल्या ननवविा नवीन कॉस्् िा्ा २०१८-१९
प्रमाणे महाववतरण कींपनीमाफित पन
ु :ि प्रकालशत केलेल्या आहे त.
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

राज्यातील आददिासी िसनतगह
ु ान
ृ ातील विदयार्थयाांच्या भोजनाचे अनद
त्याांच्या बँि खात्यािर जमा िरण्यास विरोध होत असल्याबाबत

(५)

*

४१८८२ श्री.आनांद ठािूर, श्री.हररलसांग राठोि, श्री.सनतश चव्हाण,

श्री.विक्रम िाळे , श्री.अमरलसांह पांडित, अॅि.जयदे ि गायििाि, श्री.ख्िाजा बेग,

श्री.हे मत
ां
टिले, अॅि.राहुल नािेिर, श्री.प्रविण दरे िर, श्री.धनांजय मि
ुां ,े
श्री.सनु नल तटिरे , श्री.नरें द्र पाटील, श्री.किरण पािसिर, श्री.रामराि िििुते,

श्री.अरुणिािा जगताप, श्रीमती हुस्त्नबानू खललफे : सन्माननीय आददिासी
वििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यात आदिवासी ववभागामाफित ४०० आश्रमशाळा व ५०० वसनतगह
ृ े
चालवली जात असन
ु आदिवासी वसनतगह
ृ ात राहून लशिण घेणाऱया आदिवासी
ववद्यार्थयाांची िप
ु ार व सायींकाळच्या जेवणाची होणारी परवि थाींबववण्यासाठी
शासनाने दिनाींक ५ एवप्रल, २०१८ रोजीच्या पररपत्रकाद्वारे ववद्यार्थयाांच्या

जेवणाचा खचि त्याींच्या बँक खात्यात जमा करण्याचा ननणिय घेतला असन
ू या
ननणियाला राज्यभरातन
ू ववरोि होत असल्याची बाब माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये
वा त्यािरम्पयान ननिशिनास आली आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

वसनतगह
ृ ात

राहणाऱया

ववद्यार्थयाांना

नाष्ा

व

भोजन

ठे केिारामाफित दिले जात असताना प्रनत ववद्याथी ठे केिाराींना रुपये ६०००/-

दिले जात होत आता शासनाने भोजन व नाष्ाची रक्कम ववद्यार्थयाांच्या
खात्यावर जमा केली असन
ू ती फक्त प्रनतमहा रुपये ३०००/- आहे , हे ही खरे
आहे काय,
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(३) असल्यास, 'अ', 'ब' व 'क' िजािच्या महानगरपाललका ववभागीय शहर
आणण जजल्हास्तरावरील शासकीय वसनतगह
ृ ात राहणाऱया ववद्यार्थयाांनाच या
योजनेत समाववष् करण्यात येऊन घरापासन
ू लाींब अींतरावर तालक्
ु याच्या
दठकाणी लशिण घेणाऱया ववद्यार्थयाांना या योजनेपासन
वींर्चत ठे वण्याची
ू
कारणे काय आहे त,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व तद्नष
ीं ाने कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत
ु ग
आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.विष्ट्णु सिरा : (१) काही आदिवासी ववद्याथी सींघ्नानी भोजन िी.बी.्ी.
बाबतचा शासन ननणिय रद्द करण्याबाबत सींबर्ीं ित जजल्हार्िकाऱयाींकिे ननवेिने
दिलेली आहे त, हे खरे आहे .
(२)

सन

२०१७-१८

या

वषािपयांत

शासकीय

आदिवासी

वसनतगह
ृ ातील

ववद्यार्थयाांच्या भोजनासाठी ननवविा प्रकक्रया राबवन
भोजन परु वठािाराची
ू

ननवि करण्यात येत होती. त्यामध्ये जजल्हास्तरावरील वसनतगह
ृ ाकरीता
रुपये

२६००-२८००

प्रती

ववद्याथी

व

ववभागीयस्तरीय

व

महानगरपाललकास्तरीय वसनतगह
ृ ासाठी रुपये २८००-३००० प्रती ववद्याथी असा

िर प्रा्त होत होता. तथावप, दिनाींक ५ एवप्रल, २०१८ च्या शासन
ननणियान्वये 'अ', 'ब' व 'क' िजािच्या महानगरपाललका व ववभागीय शहरे
येथील

वसनतगह
ृ ातील

मल
ु ाींना

रुपये

३५००/-

तर

जजल्हास्तरावरील

वसनतगह
ु ाींना रुपये ३०००/- मालसक आहार भत्ता िे ण्यात येत आहे .
ृ ातील मल
(३)

व

(४)

प्रथम

्््यात

राज्यातील

'अ',

'ब'

व

'क'

िजािच्या

महानगरपाललका, ववभागीयस्तरीय शहरे आणण जजल्हास्तरावरील शासकीय
वसनतगह
ृ ात राहणाऱया ववद्यार्थयाांकरीता सिर योजना राबववण्यात येत आहे .
योजनेची

फलननषपती

लिात

घेऊन

पढ
ु ील

्््यात

तालक
ु ास्तरीय

वसनतगह
ृ ाकरीता सिर योजना राबववण्याचा ववचार करण्यात येणार आहे .
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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धनगर समाजाला आरक्षण दे ण्याबाबत
(६)

*

४१७४८ श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफम भाई

जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, श्रीमती हुस्त्नबानू खललफे,
श्री.हररलसांग राठोि, िॉ.सध
ु ीर ताांब,े श्री.सभ
ु ाष झाांबि, श्री.अमरनाथ राजूरिर,
प्रा.जोगेन्द्र ििािे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३८९२९ ला ददनाांि ५ माचम, २०१८

रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभामत सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) िनगर समाजाला आरिण िे ण्याच्या अनेक वषािपासन
ू प्रलींबबत असलेल्या
प्रश्नावर ननणिय घेण्यात आला आहे काय, ननणियाचे स्वरुप काय आहे,

(२) असल्यास, अद्याप ननणिय घेण्यात आला नसल्यास यासाठी अजन
ू ककती
कालाविी लागणे अपेक्षित आहे,

(३) असल्यास, ्ा्ा इजन्स््ट्य्
ु ऑफ सोशल सायन्सेस, मब
ुीं ई या सींस्थेकिून
िनगर समाजाला आरिण िे ण्याबाबत राज्यातील ३६ जजल्हयाींमिील १०८

तालक्
ु यामिील ३२४ गावाींमध्ये भरलेल्या ५००० प्रश्नावली याींचे ववश्लेषण
मख्
ु य अहवालामध्ये समावेश करण्याचे काम सरु
ु आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सिर सींकललत केलेल्या मादहतीच्या आिारे सिरील सींस्थेने
आपला अहवाल पढ
ु ील कायिवाहीसाठी शासनाकिे पाठववला आहे काय,
(५)

असल्यास,

उपरोक्त

प्रकरणी

कायिवाही

करुन

िनगर

समाजाला

अनस
ु र्ू चत जमातीच्या सवलती िे णेबाबत शासन ककती कालाविीत ननणिय

घेणार आहे, सिरहू प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय
आढळून आले, तद्नस
ु ार कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.विष्ट्णु सिरा : (१), (२), (३), (४) व (५) िनगर समाजाला आरिण

िे ण्याबाबतच्या प्रस्तावावर अद्याप ननणिय झालेला नाही. ्ा्ा इजन्स््ट्य्
ु
ऑफ सोशल सायन्सेस, मब
ुीं ई या सींस्थेकिून करण्यात येत असलेल्या

सवेिण व सींशोिनाच्या अनष
ीं ाने, महाराषरातील ३६ जजल््यामिील १०८
ु ग
तालक्
ु यामिील ३२४ गावाींमध्ये भरलेल्या ५००० प्रश्नावली याींचे ववश्लेषण
मख्
ु य अभ्यासक, अर्िकारी व ववशेष तज्ञ याींनी भे्ी दिलेल्या ववववि पाच
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राज्याींचा अभ्यास व त्यातन
ु लमळालेल्या मादहतीचे एकबत्रकरण करुन त्याचे
सींकलन करण्यात आलेले आहे . ववववि सलमत्या व आयोग याींचे अहवाल,
भारतीय

जाती-जमातीचा

मानववींशशास्त्रीय,

समाजशास्त्रीय

व

ऐनतहालसकदृषट्या अभ्यास, न्यायालयीन ननवािे आणण िनगर समाजातील
नागररकाींनी सािर केलेले िस्तऐवज या सवाांचे र्चकीत्सक पररिण करुन

त्याचे सींकलन करण्यात आले असन
ू या सींकलनाला मख्
ु य अहवालामध्ये

समाववषठ करण्याचे काम सरु
ु आहे . सींकललत मादहतीच्या आिारे मख्
ु य
अहवाल तयार करण्याचे काम अींनतम ्््यात आहे . ्ा्ा इजन्स््ट्य्
ु ऑफ
सोशल सायन्सेस याींचेमाफित प्रा्त होणाऱया अींनतम अहवालानींतरच पढ
ु ील
कायिवाही अपेक्षित आहे .

(६) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

राज्यातील मराठी माध्यमाच्या सिम शाळाांना
ननिासी दराने िीज पुरिठा िरणेबाबत
(७)

*

४१२७५ श्री.विक्रम िाळे , श्री.सनतश चव्हाण : सन्माननीय ऊजाम मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील मराठी, उिि ू व दहींिी माध्यमाच्या ववनाअनि
ु ाननत व अनि
ु ाननत
सवि शाळाींना ननवासी िराने वीज परु वठा करण्यात येत नसन
ू सिर शाळाींना

ननवासी िराने वीज परु वठा करण्यासाठी शासनस्तरावर कोणती उपाययोजना
करण्यात येत आहे ,

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) राज्यातील ग्राहकाींचे वीज िर ठरववण्याचे

अर्िकार महाराषर राज्य ववद्यत
ु ननयामक आयोगास आहे त. मराठी, ऊिि ू व
दहींिी माध्यमाच्या ववनाअनि
ु ाननत व अनि
ु ाननत शाळाींना मा.ववद्यत
ु ननयामक
आयोगाने ननिािररत केलेल्या साविजननक सेवा-अन्य वगिवारीनस
ु ार वीज िर
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आकारणी

करण्यात

येत.े

१००

यनु न्पेिा

जास्त

वापरासाठी

लघि
ु ाब

साविजननक सेवा अन्य वगिवारीचे िर हे घरगत
ु ी वगिवारीतील िराच्या तल
ु नेत
कमी आहे त.

(२) व (३) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

राज्यातील साखर उद्योग ि ऊस उत्पादि
शेतिरी अिचणीत सापिल्याबाबत
(८)

*

४१८०६ श्री.अमरलसांह पांडित, श्री.धनांजय मि
ांु ,े श्री.सनतश चव्हाण,

श्री.विक्रम िाळे , श्री.सनु नल तटिरे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४०९४७ ला
ददनाांि १९ माचम, २०१८ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभामत सन्माननीय
सहिार मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सन २०१७-१८ च्या गाळप हीं गामात साखरे च्या भावात मोठ्या प्रमाणावर

घसरण झाल्यामळ
ु े राज्यातील शेकिो साखर कारखान्याकिून एफ.आर.पी.
प्रमाणे ऊस उत्पािकाींचे पेमें् िे ण्यास अिचणी ननमािण झाल्या आहे त, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, साखर आयक्
ु त, पण
ु े याींनी माहे मे, २०१८ मध्ये वा
त्यािरम्पयान राज्यातील १४२ साखर कारखान्याींच्या ववरोिात ज्तीची कारवाई
केली, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, शासनाने ज्त केलेली साखर वा कारखान्याची मालमत्ता
ववक्री करून राज्यातील ककती ऊस उत्पािक शेतकऱयाींना ऊसाचे पेमें् केले वा
करण्यात

येत

आहे ,

तसेच

उपाययोजना करीत आहे,

साखरे चे

भाव

जस्थर

ठे वण्यासाठी

कोणती

(४) असल्यास, साखर उद्योगाच्याबाबतीत दिनाींक २६ माचि, २०१८ रोजी
मा.मख्
ु यमींत्री याींच्या अध्यितेखाली मा.मींत्री सहकार याींच्या उपजस्थतीत
सींपन्न

झालेल्या

बैठकीत

कोणकोणते

ननणिय

करण्यात

आले

ननणियाच्या अींमलबजावणीसाठी शासनाने कोणते प्रयत्न केले आहे त,

व

या
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(५) असल्यास, राज्यात ननमािण होणाऱया अनतररक्त ऊसाच्या गाळप सींिभाित

शासनाने कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे , त्याच्या तपलशल
काय,

(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.सभ
ु ाष दे शमख
ु : (१) होय.
(२) नाही.

(३) साखर आयक्
ु त, पण
ु े याींनी RRC आिे शान्वये १० साखर कारखान्याींची
स्थावर व जींगम मालमत्ता ज्तीची कायिवाही करणेस सींबर्ीं ित जजल्हार्िकारी

याींना प्रार्िकृत केले असन
े तरावरुन
ू त्याबाबत सींबर्ीं ित जजल्हार्िकारी याींचस्

कारवाई सरु
ु आहे . सिर कारखान्याींकिून रुपये ५१८८७.३५ लाख RRC

रकमेपक
ै ी रुपये १४५६३.३५ लाख वसल
करण्यात आले असन
दिनाींक
ू
ू
१५/०६/२०१८ अखेर रुपये ३७३२५.०० लाख थकीत आहेत.
साखरे चे

भाव

जस्थर

ठे वण्यासींिभाित

केंद्र

शासनाने

दिनाींक

०७/०६/२०१८ रोजी जीवनावश्यक वस्तु अर्िननयम, १९५५ अनस
ु ार साखर प्रनत
ककलो रुपये २९/- पेिा कमी िराने ववक्री न करण्याचे आिे श ननगिलमत केलेले
आहे त.

(४) मा.मख्
ु यमींत्री याींचे अध्यितेखाली दिनाींक २१/०३/२०१८ रोजी झालेल्या
बैठकीत घेतलेल्या ननणियानस
ु ार आणण मा.मींत्री (सहकार) याींचे अध्यितेखाली

दिनाींक २६/०३/२०१८ रोजी उच्चस्तरीय कृती सलमतीच्या बैठकीत घेतलेल्या
ननणियानस
ु ार

राज्यातील

साखर

उद्योगाच्याबाबतीत

केंद्र

शासनाच्या

अखत्यारीतील मद्
ु याींबाबत केंद्र शासनाकिे आवश्यक पाठपरु ावा केला आहे .
त्यानष
ीं ाने केंद्र शासनाने दिनाींक ०७/०६/२०१८ च्या आिे शान्वये जीवनावश्यक
ु ग

वस्तु अर्िननयम, १९५५ अनस
ु ार साखरे चा ककमान िर रुपये २९/- प्रनत ककलो

असा ननजश्चत केलेला आहे आणण साखर उत्पािकाींना माहे जून, २०१८ अखेर
केंद्र शासनाने ठरववलेला साखरे चा बफर स््ॉक ठे वता येईल असे ननिे श
दिलेले आहे त.

(५) हीं गाम २०१७-१८ मध्ये अनतररक्त ऊसाची बाब ननिशिनास आलेली नाही.
(६) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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सोलापूर येथील िजम िाटपात बँि शेतिऱयाांपासून
दरू राहत असल्याबाबत

(९)

*

४१९५४ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.अमरनाथ राजूरिर,

श्री.शरद रणवपसे, श्री.सभ
ु ाष झाांबि, श्री.अशोि ऊफम भाई जगताप, श्रीमती

हुस्त्नबानू खललफे, श्री.आनांदराि पाटील : सन्माननीय सहिार मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) सोलापरू येथील कजि वा्पात बँक शेतकऱयाींपासन
ू िरू राहत असल्याचे
दिनाींक ३० एवप्रल, २०१८ रोजी वा त्यासम
ु ारास ननिशिनास आले आहे, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, एकींिर ३२ बँकामाफित शेतकऱयाींना कजि वा्प करण्यात आले

असन
ू केवळ ७ बँकाींनी रब्बी हीं गामात कजि वा्प केले, काही बँका कजि

वा्पाचे उदद्दष्ही पण
ु ि करु न शकल्याने शेतकऱयाींना ववहीत मि
ु तीत कजि
उपलब्ि न झाल्याने शेतकरी आर्थिक अिचणीत आले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले, त्यानष
ीं ाने शेतकऱयाना ववहीत मि
ु ग
ु तीत कजि उपलब्ि
करून िे ण्यासाठी कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.सभ
ु ाष दे शमख
ु : (१) नाही.

(२) नाही. सन २०१७-१८ च्या रब्बी हीं गामासाठी सोलापरू जजल््याला
रुपये २३०९.४८ को्ी इतके उदद्दष् िे ण्यात आले होते, त्यानस
ु ार जजल््यातील
२५ बँकाींनी रुपये ११०६ को्ी (४७.८९ %) इतके पीक कजि वा्प केले आहे .
(३) व (४) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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राज्याच्या आददिासी वििास विभागाने प्रलांबबत िनहक्ि दािे ि
अवपले ननिाली िाढण्यासाठी “िनलमत्र मोदहम’’ राबविण्याबाबत
(१०)

*

४१२९९ िॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱहे : सन्माननीय आददिासी वििास

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्याच्या आदिवासी ववकास ववभागाने प्रलींबबत वनहक्क िावे व अवपले

ननकाली काढण्यासाठी “वनलमत्र मोदहम” राबववण्याचा ननणिय माहे मे, २०१८
मध्ये वा त्यािरम्पयान घेतला, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या ननणियानस
ु ार आतापयांत ककती वनहक्क िावे व अवपले
ननकाली काढण्यात आली व यामळ
ु े ककती आदिवासीना त्याींच्या हक्काच्या
जलमनी लमळाल्या आहे त,

(३) असल्यास, याबाबतची सद्यःजस्थती काय आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.विष्ट्णु सिरा : (१) होय, हे खरे आहे .

अनस
ु र्ू चत जमाती व इतर पारीं पाररक वनननवासी (वन हक्काींची

मान्यता) अर्िननयम, २००६ व ननयम, २००८ आणण सि
ु ाररत ननयम, २०१२
मिील तरति
ू ीींची का्े कोरपणे अींमलबजावणी करुन प्रलींबबत वनहक्क िावे व

अवपले याींचा ननप्ारा करण्यासाठी दिनाींक ११ मे, २०१८ अन्वये ववशेष
“वनलमत्र मोदहम” राबववण्यात येत आहे .

(२) अनस
ु र्ू चत जमाती व इतर पारीं पाररक वनननवासी (वन हक्काींची मान्यता)

अर्िननयम, २००६ अींतगित दिनाींक ३१ मे, २०१८ अखेरपयांत ३,७२,२७८ इतके
वैयजक्तक व सामदु हक िावे ग्रामसभेकिे प्रा्त झालेले असन
ू त्यापैकी एकूण
१,६३,५३८ इतके िावे व अवपले जजल्हास्तरीय सलमतीने अींनतमररत्या मान्य

केले असन
ू एकूण ३०,६४,१०५.२० एकर वनिेत्र मींजूर केलेले आहे . त्यानस
ु ार
मान्य िावे, अवपल व वनिेत्र याींचा सववस्तर तपलशल खालीलप्रमाणे आहे .
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बाब

ग्रामसभे

किे प्रा्त

अींनतमररत्या मान्य केलेले एकूण मींजूर वनिेत्र
िावे, अवपल

िावे

(एकरमध्ये)

मळ
ु िावे अवपल िावे

एकूण

वैयजक्तक िावे

३६०२६९

११०९१२

४५०९४

१५६००६ ३४२८२५.३७

सामदु हक िावे

१२००९

७५२७

५

७५३२

एकूण

३७२२७८

११८४३९

४५०९९

१६३५३८ ३०६४१०५.२०

(३)

व

(४)

आदिवासी

२०१८/प्र.क्र.४३/का.१४,

ववकास

दिनाींक

११

ववभाग,
मे,

शासन

२०१८

२७२१२७९.८३

पररपत्रक

अन्वये

क्र.

वहका-

राबववण्यात

येत

असलेल्या ववशेष “वनलमत्र मोदहम” अींतगित कालबध्ि कायिक्रम ननजश्चत

केलेला असन
ू सिर कालबध्ि कायिक्रमाप्रमाणे सींबर्ीं ित जजल्हार्िकारी याींनी
मोदहम स्वरुपात वनहक्काींचे ननणिय घेण्याबाबत आवश्यक ते ननयोजन
करण्याबाबत

सर्ू चत

करण्यात

आले

आहे .

प्रस्तत
ु

वनलमत्र

मोदहमेच्या

प्रगतीबाबत मा.मख्
ु य सर्चव याींच्या अध्यितेखाली जजल्हाननहाय आढावा
घेण्यात येत आहे .

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

तूर ि हरभरा खरे दीसाठी गोदामे ताब्यात घेण्याबाबत
(११)

*

४२२०१

आकिम.अनांत

गािगीळ,

श्री.सतेज

ऊफम

बांटी

पाटील :

सन्माननीय पणन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील शेतकऱयाींची तरू आणण हरभरा जलगतीने खरे िी करता यावा
यासाठी जजल्हास्तरावर उपलब्ि असलेली गोिामे ताब्यात घेण्यासाठी मा.कृषी

व पणन राज्यमींत्री याींनी आिे श दिल्याचे माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा
त्यािरम्पयान ननिशिनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, गोिामे उपलब्ि नसल्यामळ
ु े सम
ु ारे १००० को्ी रुपयाींच्या
तरू ीचे नक
ु सान झाले असल्याची बाब माहे मे, २०१८ मध्ये वा त्यािरम्पयान
ननिशिनास आली, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले, राज्यातील शेतकऱयाींची तरू व हरभरा खरे िी करता यावा
यासाठी

जजल्हास्तरावर

गोिामाींची

गरज

असल्याने

गोिामे

उपलब्ि

करण्यासाठी कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे तसेच आतापयांत
ककती गोिामे ताब्यात घेण्यात आली,

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

(३) खरे िी केलेली तरू व हरभरा (चना) साठववण्यासाठी २११ अनतररक्त
गोिामे भािेतत्वावर घेतलेली असन
ू , यामध्ये पणन महासींघ, कापस
ू पणन
महासींघ, कृषी उत्पन्न्ा बाजार सलमती महाराषर सहकार ववकास महामींिळ,
बल
ु ढाणा अबिन व अन्य खाजगी गोिामाींचा समावेश आहे .
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

नागपूर (मननष नगर) येथील सामाजजि न्याय ि विशेष सहाय्य
विभागाच्या िसनतगह
ृ ात विद्यार्थयाांला मारहाण झाल्याबाबत

(१२)

*

४१३२५ प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार, श्री.धगरीशचांद्र व्यास :

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

(१) नागपरू (मननष नगर) येथील सामाजजक न्याय व ववशेष सहाय्य

ववभागाच्या यनु न् क्र. ३ च्या वसनतगह
ृ ात सकाळच्या अल्पोपहाराबाबत
आिेप घेणाऱया स्नातकोत्तर ववद्यार्थयाांची मेस सींचालकाींने तक्रार केल्याने
वसनतगह
ृ ातील

अिीिकाने

ववद्यार्थयाांची

बाजू

ऐकून

न

घेता

त्याच्या

कानलशलात लावल्याचा प्रकार माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यािरम्पयान
ननिशिनास आला आहे, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

ववद्यार्थयाांना

उक्त

रँर्गगपेिा

वसनतगह
ृ ात

अिीिकाींची

अिीिकाींच्या
लभती

ववद्यार्थयाांनी दिली आहे, हे ही खरे आहे काय,

वा्त

कठोर

वागणक
ु ीमळ
ु े

असल्याची

कबल
ु ी
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(३)

असल्यास,

(४)

असल्यास,

ववद्यार्थयाांस

मारहाण

करणाऱया

अिीिकाींची

बिली

करण्याव्यनतररक्त कोणती कारवाई करण्यात आली व सिरहू अिीिकाींववरुध्ि
किीपयांत फौजिारी कारवाई करण्यात येणार आहे ,
उपरोक्त प्रकरणी

शासनाने चौकशी

केली आहे

चौकशीच्या अनष
ीं ाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,
ु ग

काय,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.राजिुमार बिोले : (१) होय.
(२) नाही.

(३) व (४) सींबर्ीं ित गह
ृ पालाचा या वसनतगह
ृ ाींचा कायिभार काढून घेण्यात
आला असन
ू त्याींचेववरूध्ि लशस्तभींगाची कारवाई प्रस्ताववत आहे .
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

अनुसूधचत जातीच्या मुला-मुलीांच्या आश्रमशाळे तील
िममचाऱयाांच्या िेतनश्रेणी त्रट
म ेबाबत
ु ी पूतत

(१३)

*

४१३९९ श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.श्रीिाांत दे शपाांि,े श्री.बाळाराम पाटील :

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

राज्यातील

अनस
ु र्ू चत

जातीच्या

मल
ु ा-मल
ु ीींच्या

आश्रमशाळे तील

कमिचाऱयाींच्या जी.पी.एफ., पाचवा व सहावा वेतन आयोग, वसनतगह
ृ अिीिक
व चतथ
ि ेणी कमिचारी याींच्या सि
ु श्र
ु ाररत वेतनश्रेणीबाबत अनेक त्र्
ु ी आढळून
आलेल्या आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत मा.उच्च न्यायालय याींनी अनस
ु र्ू चत जातीच्या मल
ु ा
मल
ु ीींच्या आश्रमशाळे तील कमिचारी याींना जी.पी.एफ., पाचवा व सहावा वेतन

आयोग, वसनतगह
ि ेणी कमिचारी याींना सि
ु श्र
ु ाररत वेतनश्रेणी
ृ अर्ििक व चतथ
िे णेबाबत आिे लशत केलेले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास मा.उच्च न्यायालय याींचे आिे शानस
ु ार शासनाने चौकशी केली

आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानस
ु ार कोणती कायिवाही केली
वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.राजिुमार बिोले : (१) नाही.
(२) होय.

अनस
ि ेणी कमिचाऱयाना शासन
ु र्ू चत जातीच्या आश्रमशाळे तील चतथ
ु श्र

आिे श दिनाींक २८/०३/२०१८ अन्वये वेतनश्रेणी लागू करण्यात आलेली आहे .

(३) मा.उच्च न्यायालयाच्या ननिे शाच्या अनष
ीं ाने आयक्
ु ग
ु त, समाजकल्याण,
पण
ु े याींनी दिनाींक १४/०५/२०१८ अन्वये शासनास प्रस्ताव सािर केला असन
ू ,
सिर प्रस्तावाची तपासणी करण्यात येत आहे .
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

आश्रमशाळाांना अनुदान दे णेबाबत
(१४)

*

४१५१० श्री.सनतश चव्हाण, श्री.विक्रम िाळे , श्री.अमरलसांह पांडित :

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

(१) शासनाने केंद्र परु स्कृत योजनेंतगित सन २००६ मध्ये ३१९ आश्रमशाळाींना

मान्यता दिली असन
ु त्या व्यवजस्थत चालू असन
ु या ३१९ आश्रमशाळाींची
सतत आठ वषािपासन
ू तपासणी होत आहे, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

सन

२०१५

मध्ये

तपासणीअींती

३१९

शाळाींपक
ै ी

१०७

आश्रमशाळा अनि
ु ानास पात्र झाल्या परीं तु त्याींना अद्याप अनि
ु ान दिले नाही,
हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

अनि
ु ानास

पात्र

उविरीत

झालेल्या

२१७

आश्रमशाळाींची

आश्रमशाळाींना

व

तपासणी

यापव
ु ीच

करुन

त्यापैकी

अनि
ु ानास

पात्र

असलेल्या १०७ शाळाींना अनि
ु ान िे ण्याबाबत शासनाने काय कायिवाही केली
वा करण्यात येत आहे,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.राजिुमार बिोले : (१), (२) व (३) केंद्र परु स्कृत अनस
ु र्ू चत जातीच्या

मल
ु ा मल
ु ीींसाठी आश्रमशाळा या योजनेंकरीता राज्य शासनाने लशफारस

केलेल्या ३२२ आश्रमशाळाींपक
ै ी ३४ आश्रमशाळाींना केंद्र शासनाने अनि
ु ान मींजूर
केलेले आहे .

उविररत आश्रमशाळाींना केंद्र शासनाने अनि
ु ान मींजूर केले नसल्याने

या सींस्थाींनी तसेच मा.लोकप्रनतननिीींनी राज्य शासनाचे अनि
ु ान लमळण्याची
केलेली मागणी ववचारात घेऊन, या आश्रमशाळाींना अनि
ु ान िे ण्याबाबतचा
प्रस्ताव शासनाच्या ववचारािीन आहे .
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

तळोजा एमआयिीसीतील १२३ िारखाने बांद असल्याबाबत
(१५)

*

४१२९४ श्री.रविांद्र फाटि : सन्माननीय उद्योग मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील प्रमख
ु औद्योर्गक वसाहतीमध्ये समावेश असलेल्या तळोजा
एमआयिीसीतील एकूण ९७५ कारखान्यापैकी ८५२ कारखाने सरु
ु आहे त तर
१२३

कारखाने

त्यािरम्पयान

बींि

असल्याने

ननिशिनास

आले

नक
ु तेच

असन
ू

माहे

उक्त

एवप्रल,

तळोजा

२०१८

मध्ये

वा

एमआयिीसीमध्ये

प्रिष
ू णाचा प्रश्न गींभीर असन
ु यादठकाणी पाककांगसाठी एकही वाहनतळ नाही,
तसेच सिम अजननशमन यींत्रणा नसल्याचे ननिशिनास आले आहे , हे खरे आहे
काय.

(२) असल्यास, उपरोक्त तळोजा औद्योर्गक वसाहतीमध्ये येथील घो्,
तोिरे , ननतलस, खैरणे, ढोंगजयाचा पािा, िे वीचा पािा, काणपोळी, वलप,

पिघे, कोळवािी, घो् कॅप्र, पेिर, वावींजे आिी गावातील शेतकऱयाींच्या जलमनी
सींपादित झालेल्या असन
ू अियापी अनेक शेतकऱयाींना सींपादित जलमनीचा
मोबिला लमळालेला नाही, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, औद्योर्गक वसाहतीत राखीव असलेल्या पाककांगसाठी स्वतींत्र

भख
ू ींि ठे वण्यात आले नसल्याने सींपण
ू ि औद्योर्गक वसाहतीला अवजि

वाहनाींचा वेढा घातलेला असन
शासनाला कारखानिाराींकिून को्यविीींचा
ु
महसल
ि होत आहे, हे ही खरे
ू प्रा्त होत असतानाही याकिे शासनाचे िल
ु ि
आहे काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले, तद्नस
ु ार शासनस्तरावर काय कायिवाही करण्यात आली
वा येत आहे,

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

तथावप, औद्योर्गक मींिी, बँक सील आजारी उद्योग यामळ
ु े १२३

कारखाने बींि आहे त.
(२) हे खरे नाही.

महामींिळाच्या औद्योर्गक प्रयोजनाथि सींपादित करण्यात आलेल्या

जलमनीचा जमीन मालकाींना मोबिला िे ण्यात आलेला आहे .
(३) वाहनतळासाठी भख
ू ींि आरक्षित नाही, हे खरे नाही.
तथावप,

तळोजा

औद्योर्गक

िेत्रात

भख
ू ींि

क्र.

पी-३१

हा

वाहनतळासाठी राखीव आहे. मे. भारत उद्योग लल. याींना सिर भख
ू ींि क्र.
पी-३१ वर वाहनतळ ववकासासाठी सींकल्पना बाींिा अथि चालवा व हस्ताींतरीत

करा (DBFO & T) या तत्वावर स्पिाित्मक ननवविे द्वारे िे ण्यात आला.
याबाबतचा

सवलत

करारनामा

(Concession

Agreement)

दिनाींक

१८/०३/२०११ रोजी करण्यात येऊन भख
ू ींि क्र. पी-३१ िेत्र ४१४८० चौ.मी. चा
ताबा

(Deemed

करारनाम्पयानस
ु ार
तारखेपासन
ू

२४

Possession)

ववकासकाने

मदहन्याचा

भख
ू ींि

आत

ववकासक
क्र.

वाहनतळ

याींना

पी-३१

वर

ववकलसत

दिला.

सवलत

करारनाम्पयाच्या

करावयाचे

होते.

ननिािरीत कालाविीमध्ये वाहनतळाचा ववकास न केल्याने मऔववम ने

ववकासकास सिरहू करार सींपषु ्ात आणण्याची नो्ीस बजावली आहे . तसेच
सिर भख
ू ींि क्र. पी-३१ ची काही जागा वन ववभागाची असल्याचे ननिशिनास
आल्यामळ
ु े व वन ववभागाने सिरहू जागेवर वाहनतळ ववकलसत करण्यास
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मज्जाव केल्याने व मऔववमने बजावलेल्या नो्ीसीबाबत ववकासकाने या

ववषयी लवािाकिे स््ें बर, २०१६ मध्ये िावा िाखल केला. लवािाने दिनाींक
०२/१२/२०१७ रोजी ववकासकाच्या बाजूने ननणिय दिला असन
ू , या ननणियाच्या
ववरोिात मऔववम तफे दिनाींक १४/०६/२०१८ रोजी मा.उच्च न्यायालयात
यार्चका िाखल केली आहे .

(४) व (५) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

राज्यातील ददव्याांगाच्या शाळाांमध्ये लशक्षि ि लशक्षिेतर
िममचाऱयाांची पदे ररक्त असल्याबाबत
(१६)

*

४२३११ िॉ.सध
ु ीर ताांब,े श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी

रुपनिर, श्री.अशोि ऊफम भाई जगताप, श्रीमती हुस्त्नबानू खललफे, श्री.विक्रम
िाळे , श्री.दत्तात्रय सािांत : सन्माननीय सामाजजि न्याय मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील दिव्याींग मल
ु ाींना लशिण िे णाऱया अनेक शाळाींमध्ये लशिकाींची
व लशिकेतर कमिचाऱयाींची पिे ररक्त आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, लशिक व अन्य कमिचाऱयाींची ररक्त पिे भरण्यास ववलींब
होण्याची कारणे काय आहे त,

(३) असल्यास, आकृनतबींिानस
ु ार लशिक व लशिकेतर कमिचारी नसल्यामळ
ु े
दिव्याींग मल
ु ाींकिे लि िे ता येत नाही, त्यामळ
ु े गण
ु वत्तेवर िे खील पररणाम
होत आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व त्यानस
ु ार कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत
आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.राजिुमार बिोले : (१) होय.

(२), (३) व (४) राज्यातील बींि/नोंिणीप्रमाणपत्र रद्द केलेल्या शाळे तील
प्रशासकीय मान्यता प्रा्त कमिचाऱयाींचे समायोजन हे प्रनतिा यािीवरील

कमिचाऱयाींच्या समायोजनाच्या ररक्त पिाींवर करण्यात येते. ववत्त ववभागाच्या

दिनाींक ०२/०६/२०१५ आणण दिनाींक १५/०१/२०१६ च्या शासन ननणियातील
तरति
ु ीनस
ू ार अनज्ञ
ु ेय असलेली ररक्त पिे भरण्यास आयक्
ु त, अपींग कल्याण,
पण
ु े याींचे माफित ना-हरकत प्रमाणपत्र िे ण्यात येत.े
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

साखर िारखान्याांिर शेतिऱयाांची थिबािी असल्याबाबत
(१७)

*

४१८७७ श्रीमती हुस्त्नबानू खललफे, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर,

श्री.जनादम न चाांदरू िर, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफम भाई जगताप,

श्री.अमरनाथ राजरू िर, िॉ.सध
ु ीर ताांब,े श्री.विक्रम िाळे , श्री.दत्तात्रय सािांत,

श्री.बाळाराम पाटील : सन्माननीय सहिार मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) राज्यात मागील िोन वषाित ववक्रमी साखरे चे उत्पािन झाल्याने साखरे च्या
िरात घसरण झाल्याने साखर कारखान्याींवर ऊस उत्पािक शेतकऱयाींची सम
ु ारे

१६ ते १७ हजार को्ी रुपयाींची थकबाकी असल्याचे माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये
वा त्यािरम्पयान ननिशिनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या पररजस्थतीमध्ये केंद्र शासनाने साखर ननयाितीला अनि
ु ान
िे णे आणण राज्य शासनाने साखर रुपये ३२०० जक्वीं्ल िराने खरे िी करण्याची

आवश्यकता असन
ु सध्या ऊस उत्पािक शेतकऱयाींना प्रत्यि ककीं वा अप्रत्यि

अनि
ु ान िे ण्याचा शासनाचा ववचार नाही, यातन
ू मागि काढण्यासाठी साखर
कारखान्याींनी २० लाख ्न साखर ननयाित करावी असा सल्ला केंद्र शासनाने

दिला आहे , परीं तू सध्या िे शात साखरे चे िर कमी झाले आहे त तसेच ननयाित
िरही कमी आहे त त्यामळ
ु े साखर ननयाित करुनही साखर कारखान्याींना जास्त

महसल
लमळणार नसल्याने साखर कारखानिाराींमध्ये अस्वस्थता पसरली
ू
आहे, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, केंद्र शासनाकिून साखर ननयाितीला अनि
ु ान लमळववण्याबाबत
पाठपरु ावा करण्यासाठी व साखरे ला रुपये ३२०० प्रनत जक्वीं्ल िराने खरे िी
करण्यासाठी कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.सभ
: (१) दिनाींक ३०/०४/२०१८ अखेरच्या ऊसिर िे यबाकी
ु ाष दे शमख
ु
अहवालानस
ु ार

राज्यातील

कारखान्याींकिे

हीं गाम

२०१७-१८

मध्ये

गाळप

केलेल्या ऊसाचे रुपये २२१०.६४ को्ी िे य एफ.आर.पी. पो्ी थककत होती. तर

दिनाींक १५/०६/२०१८ अखेर िे य एफ.आर.पी. पो्ी रुपये १५४३.२० को्ी इतकी
थकीत आहे .

(२) व (३) केंद्र शासनाने दिनाींक ०९/०५/२०१८ च्या आिे शान्वये राज्यातील
१९४ साखर कारखान्याींना एकूण ६,४२,१०६ मे.्न साखर ननयाित को्ा

ननजश्चत केला आहे . तसेच, गाळप हीं गाम २०१७-१८ मध्ये थकीत एफ.आर.पी.
ची रक्कम िे ण्यासाठी प्रनत मे.्न गाळपासाठी रुपये ५५/- उत्पािन अनि
ु ान
िे ण्याचा

ननणिय

लमळण्यासाठी

घेतला आहे .

ननयाित

कर रद्द

त्याचप्रमाणे

केला आहे .

साखर ननयाितीला

साखर ननयाितीला

िे ण्यासाठी केंद्र शासनाकिे आवश्यक पाठपरु ावा सरू
ु आहे .

प्रोत्साहन

अनि
ु ान

(४) प्रश्न उद्भवत नाही.
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

नागपरू िोरािी महाननलममती, महापारे षण ि महावितरण िांपनीतील
सेिेतील िीज िममचारी सांघटनाांनी ददलेला आांदोलनाचा इशारा

(१८)

*

४२३०१ प्रा.जोगेन्द्र ििािे, श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल सोले,

श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.प्रविण दरे िर : सन्माननीय ऊजाम मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) नागपरू कोरािी महाननलमिती, महापारे षण व महाववतरण कींपनीत काम
करणाऱया तसेच सेवेतन
ू ननवत्ृ त झालेल्या कमिचाऱयाींना शासनाची दिनाींक

१ नोव्हें बर, २००५ पव
ु ीची ननवत्ृ तीवेतन योजना लागू करणे व शासनाने

यासबींिी दिनाींक ३१ डिसेंबर, १९९६ ला घेतलेल्या ठराव क्र. ६२४ ची
अींमलबजावणी करणे या मागणीसाठी सेवाननवत्ृ त कमिचारी सींघ्ना व

सेवेतील वीज कमिचारी सींघ्नाींनी आींिोलन करण्याचा इशारा माहे मे, २०१८
मध्ये वा त्यािरम्पयान दिला असल्याचे ननिशिनास आले आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व त्यानष
ीं ाने कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत
ु ग
आहे,

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

महाराषर शासनाच्या ितीवर वीज कमिचाऱयाींना ननवत्ृ तीवेतन योजना

लागू करण्याबाबत महाराषर ववद्यत
मींिळाचा ठराव क्र. ६२४, दिनाींक
ु
३१/१२/१९९६ ची अींमलबजावणी करणे या मागणीसाठी महाराषर राज्य
ववद्यत
ु मींिळ सत्र
ू िारी कींपनी मयािदित अींतगित नतन्ही कींपन्याींतील कायिरत

कमिचारी सींघ्नाींच्या सींयक्
ु त कृती सलमतीने दिनाींक ०७/०३/२०१८ च्या
पत्रान्वये ननवत्ृ तीवेतन योजना लागू करण्याच्या मागणीसाठी ४८ तासाींच्या

सींपाची नो्ीस दिली होती. तसेच, वीज िेत्र बचाव सींयक्
ु त कृती सलमतीने
दिनाींक २६/०२/२०१८ रोजीच्या पत्रान्वये एक दिवसीय िरणे आींिोलन नो्ीस
दिली होती.

(२) व (३) या सींिभाित मा.उच्च न्यायालयाच्या नागपरू खींिपीठाने दिनाींक
१६/११/२०१७ रोजी ननवत्ृ तीवेतन योजनेबाबत महाराषर राज्य ववद्यत
ु मींिळ
ठराव

क्र.

६२४,

दिनाींक

३१/११/१९९६

बाबत

योनय

तो

ननणिय

तीन

मदहन्याींच्या आत घेण्याबाबतचे आिे श दिले होते. त्यास अनस
ु रुन महाराषर
राज्य ववद्यत
ु मींिळ सत्र
ू िारी कींपनीच्या सींचालक मींिळाने "नतन्ही कींपन्याींची

सध्याची आर्थिक जस्थती पाहता ननवत्ृ तीवेतन योजना लागू करता येणार

नाही. सबब, तत्काललन महाराषर राज्य ववद्यत
मींिळाचा ननवत्ृ तीवेतन
ु
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योजनेसि
ीं भाितील

मींिळ

ठराव

क्र.

६२४,

दिनाींक

३१/१२/१९९६

याची

अींमलबजावणी करणे शक्य होणार नाही" असा मींिळ ठराव क्र. ७१८/२०१८
दिनाींक ०६/०२/२०१८ रोजी सींमत केला आहे .

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

राज्यात उद्योगाांसाठी पोषि िातािरण ननमामण िरण्याबाबत
*

(१९)

४१७४४ श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफम भाई

जगताप, श्री.जनादम न चाांदरू िर, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील,
श्रीमती हुस्त्नबानू खललफे, आकिम.अनांत गािगीळ, श्री.हररलसांग राठोि, श्री.सभ
ु ाष
झाांबि, प्रा.जोगेन्द्र ििािे, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.चांद्रिाांत रघि
ां ी :
ु श

ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३७९२५ ला ददनाांि १२ माचम, २०१८ रोजी ददलेल्या

उत्तराच्या सांदभामत सन्माननीय उद्योग मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :(१)

राज्यात

उियोगाींमध्ये

गत
ुीं वणूक

वाढववण्यासाठी

मेक

इन

इींडिया,

मॅननेद्क महाराषर, स््ा्ि अप इींडिया इत्यािी माध्यमातन
ू उियोग िींियात

वाढ करण्यासाठी शासन प्रयत्न करीत असन
ु राज्यात वविभाितील ऊजेवर
अवलींबन
असणारे अनेक कारखाने छत्तीसगिमध्ये गेले आहे त, कापस
ू
ू

उत्पािक िेत्रही छत्तीसगिकिे जात आहे , परभणी व मराठवाड्यातील अनेक

उियोग तेलग
ीं ण व आींध्रप्रिे शमध्ये जात आहे, उत्तर महाराषर, खानिे श
येथील

कामगाराींची

मोठ्या

प्रमाणावर

गरज

असलेले

अनेक

उियोग

गज
ु रातमध्ये स्थलाींतरीत झाले आहे त, िक्षिण महाराषरातील अनेक कारखाने
कनाि्कामध्ये गेले आहे त, वाहन उियोग तालमळनािूकिे गेले आहे त, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, ववकासकामे व सामाजजक िेत्रातील सवु विाींवर केल्या जाणारा
खचिही

महाराषरापेिा

इजन्स््ट्य्
ु

ऑफ

इतर

लेबर

राज्यात

्ण्ि

सोशल

अर्िक

असल्याचे

कल्चरल

स््िीज

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

आर.एस.रुईकर
या

सींस्थेच्या
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(३) असल्यास, “मेक इन महाराषर” अींतगित आतापयांत राज्यात उद्योगाच्या

माध्यमातन
ू ककती गत
ुीं वणक
ू करण्यात आली वा येत आहे, त्यानस
ु ार ककती

नववन उद्योग उभारण्यात आले व त्यातन
ककती बेरोजगाराींना रोजगार
ू
उपलब्ि करुन िे ण्यात आला आहे , तसेच राज्यात उियोजकाींची गत
ींु वणक
ू

वाढवणे, उद्योगाींचे स्थलाींतर थाींबववणे तसेच सामाजजक िेत्रातील सवु विाींवर
केल्या जाणाऱया खचाित वाढ करण्याच्यादृष्ीने कोणती कायिवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले, चौकशीच्या अनष
ीं ाने कोणती कायिवाही केली वा
ु ग
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.सभ
ु ाष दे साई : (१) व (२) हे खरे नाही.

(३) मेक इन इींडिया स्ताह-२०१६ िरम्पयान “मेक इन महाराषर” अींतगित
उद्योग ववभागाशी ननगिीत एकूण २८५० सामींजस्य करार झाले व त्याव्िारे

एकूण ३.९३ लि को्ी गत
ींु वणूक अपेक्षित होती. सामींजस्य कराराींच्या
अींमलबजावणीची प्रगती खालीलप्रमाणे आहे :सामींजस्य करार

सींख्या

गत
ुीं वणक
ू

प्रस्ताववत

(रुपये को्ी)

रोजगार

पण
ु ि

१०३६

७३५०६

२०८२६०

बाींिकाम चालू असलेले प्रकल्प

७६१

१४३८०५

१७०३५६

प्राथलमक ््पे पण
ु ि केलेले प्रकल्प

५२३

१६६३२०

८२३३४०

२३२०

३८३६३१

१२०१९५६

एकूण
(४) व (५) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

26

निी मुांबईतील खैरणे एम.आय.िी.सी.तील
सहा िांपन्याना आग लागल्याबाबत

(२०)

*

४१३८८ श्री.नरें द्र पाटील, श्री.हे मत
ां
टिले, श्री.किरण पािसिर,

अॅि.राहुल नािेिर, श्री.अमरलसांह पांडित, श्री.आनांद ठािूर, श्रीमती विद्या
चव्हाण, श्री.जगन्नाथ लशांदे, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफम
भाई

जगताप,

(१)

नवी

श्री.रामहरी

रुपनिर,

श्री.जनादम न चाांदरू िर :

उद्योग मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :मब
ुीं ईतील

खैरणे

एम.आय.िी.सी.तील

सहा

सन्माननीय

कींपन्या

दिनाींक

२५ एवप्रल, २०१८ रोजीच्या पहा्े आगीच्या भिस्थानी पिल्यानींतर ठाणे व

बेलापरू पट्टय
् ातील कींपन्याींच्या सरु क्षिततेबाबत प्रश्नर्चन्ह ननमािण झालेले

असन
ू , राज्यातील अनेक कींपन्याींत अजननशमन यींत्रणा सिम नसन
ू सिर
कींपन्या अजननशमन िलाकिून िे ण्यात आलेल्या सच
ू नाींचे पालन न करता
ननषकाळजीपणाने काम करीत असल्याची बाब ननिशिनास आली आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, राज्यभरातील २५ वषे पण
ु ि झालेल्या ३२ अजनशमन केंद्राचे
वावषिक लेखापररिण होत नसल्याने व अजननशमन ववभागास फायर ऑिी्चे

अर्िकार नसल्याने एम.आय.िी.सी.किूनही सरु िेच्यादृष्ीने या महत्वाच्या

समस्येकिे िल
ि
करण्यात येत असल्याने कींपन्याींमध्ये आग लागण्याच्या
ु ि
घ्नाींमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत असन
राज्याच्या सवि एम.आय.िी.सी.
ु

मिील कींपन्याींचे फायर ऑिी् वेळेवर करण्यासींिभाित शासनाने कोणती
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

(३) असल्यास, उियोगाींना ना-हरकत प्रमाणपत्र िे ताना आकारल्या जाणाऱया
अर्िकृत शल्
ु काबाबत शींका ननमािण होऊन शासनाचे नक
ु सान होत असन
ु
प्रत्येक कींपनीमध्ये सिम आणण अद्ययावत अजननशमन यींत्रणा कायािजन्वत

करण्यासाठी शासनाने कोणती उपाययोजना वा कृती आराखिा तयार केला
आहे,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले आहे,

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

(२) महामींिळाची अजननशमन केंद्रे ही स्थाननक अलभयाींबत्रकी ववभागाशी

सींलनन करण्यात आली असन
ू महामींिळाींतगित लेखा पररिण अर्िकाऱयाींकिून

अजननशमन केंद्राचे व मख्
ु यालयाचे वावषिक लेखा पररिण करण्यात येत.े

तसेच महामींिळाचे शासकीय लेखा पररिक (Auditor General of India)
याींच्याकिूनही लेखा पररिण करण्यात येत.े महाराषर आग प्रनतबींिक व जीव

सींरिक उपाययोजना अर्िननयम, २००६ मध्ये कुठल्याही इमारतीचे फायर

ऑिी् करण्याची तरति
ू नाही. कारखाने अर्िननयमानस
ु ार औद्योर्गक सरु िा

सींचालनालयास कारखान्याचे सरु िा तपासणी (Safety Audit) करण्याचे
अर्िकार

आहे त.

फायर

अर्िननयमानस
ु ार

इमारतीचे

मालक

अथवा

भोगव्ािारक याींनी अजननप्रनतबींिक उपाययोजना या सजु स्थतीत असल्याचे

प्रमाणपत्र कायियाने मान्यता प्रिान केलेल्या अनज्ञ
ु ा्तीिारक (Licensed

Agency) याींच्यामाफित नमन
ु ा ब हे िरवषी माहे जानेवारी व जल
ु ै या

मदहन्याींमध्ये स्थाननक अजननशमन सेवेस िे णे बींिनकारक करण्यात आलेले
आहे .

(३), (४) व (५) महाराषर आग प्रनतबींिक व जीव सींरिक उपाययोजना

अर्िननयम, २००६ च्या तरति
ु ीनस
ु ार कुठल्याही नव्याने प्रस्थावपत होणाऱया
उद्योगाींचे नकाशे मींजूर करताना सिर उद्योगास आग प्रनतबींिक व जीव

सींरिक उपाययोजना सच
ु ववल्या जातात. सिर उद्योगाची उभारणी झाल्यावर

सच
ि ा केल्याची
ु ववलेल्या अजननप्रनतबींिक व जीव सींरिक उपाययोजनाींची पत
ू त
खात्री झाल्यावर सिर उद्योगास भोगव्ा प्रमाणपत्र प्रिान करण्यात येत.े
सिर

कारखान्याचे

नकाशे

मींजूर

करताना

महामींिळाच्या

ननयमाप्रमाणे अजननसरु िा शल्
ु क आकारण्यात येत.े माचि, २०१६ पासन
ु
महामींिळाने सिर सेवा ही उद्योजकाींना ऑनलाईन पद्धतीने परु ववण्यात येत

आहे . अजननशमन सेवा शल्
ु क हे सींगणकीयरीत्या पररगणीत करण्यात येते व

सिर शल्
ु क हे ऑनलाईन पद्धतीने भरण्याची सोय िे खील महामींिळमाफित
करण्यात आलेली आहे .
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जुन्या रासायननक कारखान्याींमध्ये अजनन सरु क्षिततेबाबत जनजागत
ृ ी

ननमािण करण्यासाठी महामींिळाच्या अजननशमन व अलभयाींबत्रकी ववभाग व
औद्योर्गक सरु िा सींचालनालय याींचेमाफित चचािसत्रे, कायिशाळा आयोजजत
करण्यात

येतात

व

त्याद्वारे

आग

उपाययोजनाींबाबत जनजागत
ृ ी करण्यात येत.े

प्रनतबींिक

व

जीव

सींरिक

महाराषर आग प्रनतबींिक व जीव सींरिक उपाययोजना अर्िननयम,

२००६ हा दिनाींक ६ डिसेंबर, २००८ पासन
ु सींपण
ु ि महाराषरात लागू करण्यात
आला. सिर अर्िननयम अजस्तत्वात येणाच्या आिीपासन
ु भोगव्ा प्रमाणपत्र
प्रिान केलेल्या इमारतीींना/कारखान्याींना सिर अर्िननयम लागू नाही.
त्यामळ
ु े

सिर

कारखान्याच्या

ववस्तारीकरणाननलमत्त

अथवा

पन
ु बाांिणीचे नकाशे मींजूर करतेवेळी महाराषर आग प्रनतबींिक व जीव सींरिक
उपाययोजना

अर्िननयम,

२००६

प्रमाणे

अजननप्रनतबींिक

उपाययोजना

सच
ि ा केल्याची खात्री
ु ववल्या जातात व सिर सच
ु ववलेल्या उपाययोजनाींची पत
ू त

झाल्यावर सिर कारखान्याींना अींनतम ना-हरकत प्रमाणपत्र प्रिान करण्यात
येत.े

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

राज्यात िाड्या, िस्त्त्या ि पाड्याांचे विद्युतीिरण िरण्याबाबत
(२१)

*

४२०३१ अॅि.जयदे ि गायििाि, श्री.सनु नल तटिरे , श्री.हे मत
ां टिले,

श्री.धनांजय मि
ुां ,े श्री.अमरलसांह पांडित, श्री.नरें द्र पाटील, श्री.किरण पािसिर,
श्री.आनांद ठािूर, अॅि.राहुल नािेिर, श्री.विक्रम िाळे , श्री.सनतश चव्हाण,
श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.रामराि िििुते, श्री.ख्िाजा बेग : सन्माननीय
ऊजाम मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील ग्रामीण व िग
ि पािे, वस्त्या ववशेषत: नाींिेि, गिर्चरोली,
ु म

नींिरु बार, जळगाींव, अमरावती, रत्नार्गरी, लसींिुिग
ु ि व इतर जजल््यातील
२ लाख ४५ हजार ५७३ गावे ववद्यत
ु परु वठ्यापासन
ू वींर्चत आहे त, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, दिनियाळ ग्रामज्योती योजनेच्या माध्यमातन
ू माहे डिसेंबर,

२०१८ अखेर ववद्यत
ु परु वठा करण्याचे उदद्दष् महाववतरणने ननजश्चत केले
आहे, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व त्यानस
ु ार कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत
आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे खरे आहे . राज्यात एकूण ४१९२८ गावे असन
ू
त्याींचे ववद्यत
ु ीकरण झालेले आहे . तथावप, एकूण १,००,६३९ वािी-पािे असन
ू

त्यापैकी ९९३९९ वािी-पाड्याींचे ववद्यत
ु ीकरण महाववतरणमाफित व १७२ वािी-

पाड्याींचे ववद्यत
ु ीकरण महाऊजेमाफित करण्यात आले असन
ू उविररत १०६८
वािीपाड्याींपक
ै ी

२२२

वािी-पाड्याींचे

ववद्यत
ु ीकरण

मा.पींडित

दिनियाळ

उपाध्याय ग्राम ज्योती योजनेंतगित, ११७ वािी-पाड्याींचे ववद्यत
ु ीकरण जजल्हा
वावषिक ननयोजन योजनेंतगित, ५८९ वािी-पाड्याींचे ववद्यत
ु ीकरण अपारीं पाररक

पध्ितीने महाऊजेमाफित व उविररत १४० वािी-पाड्याींचे ववद्यत
ु ीकरण सौभानय
योजनेंतगित करण्याचे प्रस्ताववत आहे .

(२) हे खरे आहे . दिनियाळ उपाध्याय ग्राम ज्योती योजनेंतगित डिसेंबर,

२०१८ अखेर ३,८६,४३९ िाररद्रयरे षख
े ालील घराींना ववद्यत
ु परु वठा िे ण्याचे

उदद्दष् आहे . माहे मे, २०१८ अखेर २३,३०० घराींना ववद्यत
ु परु वठा दिला
असन
ू उविररत कामे प्रगतीपथावर आहे त.
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

बोररिली, मुांबई येथील सांजय गाांधी उद्यानातील आददिासी पािे तसेच
गोराई पािा येथे िीज पुरिठा खांिीत असल्याबाबत

(२२)

*

४२२७५ श्री.प्रविण दरे िर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास : सन्माननीय ऊजाम

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मब
ींु ई उपनगरातील बोररवली येथील सींजय गाींिी उद्यानातील आदिवासी

पािे तसेच गोराई पािा अजूनही ववजेलशवाय अींिारातच असल्याचे माहे मे,
२०१८ मध्ये वा त्यािरम्पयान ननिशिनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, मा.पींतप्रिानानी नक
ु तेच िे शातील साऱया गावाींना वीज परु वठा

झाला असे जादहर केले असताींनाही उक्त आदिवासी पाड्याींना अद्यापपयांत
वीज परु वठा न करण्याची कारणे काय आहे त,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व त्यानस
ु ार सिर आदिवासी पाड्याींना तातिीने वीज
परु वठा करण्यासींिभाित कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) व (२) मा.उच्च न्यायालयाने यार्चका क्र.

३०५/१९९५ मध्ये दिनाींक ०७/०५/१९९७ व दिनाींक ०३/१०/२००७ रोजी दिलेल्या
न्यायननणियान्वये सींजय गाींिी राषरीय उद्यानाच्या हद्दीत कोणत्याही नववन

नागरी सवु विा परु ववण्यात येवू नयेत, असे ननिे श आहे त. त्यामळ
ु े आदिवासी
पाड्याींकरीता नव्याने वीज वादहनी ्ाकता येत नाही.
गोराई

मिील

जामझािपािा

येथे

नवीन

वीज

जोिणीसाठी

सबस््े शनच्या जागेसाठी ररलायन्स इन्रास्रक्चर कींपनीने जजल्हार्िकारी,
मब
ींु ई उपनगर जजल्हा कायािलयाकिे मागणी केलेली आहे .

(३) सींजय गाींिी राषरीय उद्यानातील आदिवासी पािे हे वन जलमनीवर
अनतक्रमीत

असल्याने

त्याींचे

पन
ु विसन

इतर

पात्र

अनतक्रमकाींप्रमाणेच

उद्यानाच्या हद्दीबाहे र करावे असे यार्चका क्र. ९२५/२००० मध्ये दिनाींक
१५/०९/२००३ रोजीचे मा.उच्च न्यायालयाचे ननिे श आहे त. त्यानस
ु ार मौजे
मरोळ मरोशी येथे सींजय गाींिी राषरीय उद्यानातील आदिवासी पािे व पात्र

अनतक्रमकाींचे पन
ु विसन करण्याचे प्रस्ताववत आहे . सींजय गाींिी राषरीय

उद्यानातील पन
ु विलसत होणाऱया पात्र आदिवासीींना वीज जोिणीसह इतर
मल
ु भत
ू नागरी सवु विा उपलब्ि होतील.
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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राज्यातील ददव्याांगाच्या विविध मागण्याांबाबत
(२३)

*

४२२६४ श्री.ख्िाजा बेग, श्री.नरें द्र पाटील : सन्माननीय सामाजजि

न्याय मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात दिव्याींगाींसाठी सींजय गाींिी ननरािार योजनेच्या मानिनात वाढ
करण्याच्या मागणीसह इतर प्रमख
ु मागण्यासाठी दिव्याींग सींघषि सलमतीद्वारे

माहे एवप्रल, २०१८ च्या नतसऱया आठवड्यात पालकमींत्री, यवतमाळ याींच्या
ननवासस्थानावर अििननन मोचाि काढण्यात आला होता, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर मोचेकऱयाींच्या मागण्या कोणत्या आहे त, यापैकी ककती
मागण्या मान्य करण्यात आल्या आहे त व उविररत मागण्याींबाबत शासनाने
कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) असल्यास, शासनाने राज्यातील दिव्याींग, ज्येषठ नागररक, घ्स्फो्ीत

आिी गरजु व्यजक्तींना सींजय गाींिी ननरािार अनि
ु ान योजना, श्रावण बाळ
सेवा राज्य ननवत्ृ तीवेतन, इींदिरा गाींिी ननवत्ृ तीवेतन योजना, इींदिरा गाींिी

राषरीय अपींग ननवत्ृ तीवेतन योजना, कु्ुींब सहाय्य योजना, आम आिमी
योजना या लोक कल्याणकारी योजनाींच्या माध्यमातन
ू योजनाननहाय अ्ी व
ननकषानस
ु ार अथिसहाय्य परु ववले जाते, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त कल्याणकारी योजनाींसाठी योजनाननहाय िे ण्यात येणारे

अनि
ींु े असल्याने सिरचे अनि
ु ान हे अपरु े व त्
ु पज
ु ान रुपये २५०० इतके
वाढवन
ू

िे ण्यात

कायिकत्याांमाफित

यावे,

दिनाींक

अशा
१२

आशयाचे

एवप्रल,

ननवेिन

२०१८

रोजी

राज्यातील
वा

सींस्था

त्यासम
ु ारास

मा.मख्
ु यमींत्री, मा.सामाजजक न्याय मींत्री व जजल्हार्िकारी, रत्नार्गरी याींचेसह
सवि जजल््याींचे जजल्हार्िकारी याींना िे ण्यात आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, सिर ननवेिनाचे अनष
ीं ाने शासनाने कोणती कायिवाही केली
ु ग
वा करण्यात येत आहे , तसेच त्याबाबतची सद्य:जस्थती काय आहे,

(६) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले,

(७) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.राजिुमार बिोले : (१) अींशत: खरे आहे .
दिनाींक

०६/०४/२०१८

रोजी

पालकमींत्री

याींच्या

ननवासस्थानावर

होणारा मोचाि जजल्हार्िकारी, यवतमाळ कायािलयाकिे वळववण्यात आला होता.

(२) दिव्याींग सींघषि सलमतीच्या मागण्या व सिर मागण्याींवर शासनाने केलेली
कायिवाही खालीलप्रमाणे आहे :-

दिव्याींग सींघषि सलमतीच्या मागण्या
१.

सींजय

गाींिी

ननरािार

शासनाने केलेली कायिवाही

अनि
ु ान १) सींजय गाींिी ननरािार अनि
ु ान

योजनेच्या दिव्याींग लाभार्थयाांच्या

योजनेच्या

मानिनात वाढ करणेबाबत.

मानिनात

वाढ

लाभार्थयाांच्या

करण्याचा

प्रस्ताव शासनाच्या ववचारािीन
आहे .

२. दिव्याींगाना व्यवसाय करण्यासाठी २) महसल
ू व वन ववभाग, शासन
२०० चौ.फु् शासकीय कायािलय

ननणिय

िे णे.

अन्वये

पररसरात जागा उपलब्ि करुन

३.

२५/०७/२००७

२६/०४/२००१,

व

उर्चत

०६/०८/२००८
कायिवाही

करण्यात येत.े

दिव्याींगाींना

योजनेचा

दिनाींक

लाभ

अींत्योिय

िे ण्याचे

अन्न

ननिे श

३) अन्न, नागरी परु वठा ग्राहक

जजल्हार्िकारी याींना िे ण्यात यावे.

सींरिण

ववभागाच्या

१७/०७/२०१३
ननणियान्वये
योजनेचे
अपींग

दिनाींक

च्या

शासन

अींत्योिय

लाभाथी

व्यक्तीींना

अन्न

ननविताींना

प्रािान्य

िे ण्याबाबत सींबर्ीं िताींना सच
ू ना
िे ण्यात आलेल्या आहे त.
४. दिव्याींगाींचे कजि माफ करण्यात ४)
यावे.

कजिमाफी

बाबत

कोणताही

प्रस्ताव ववचारार्िन नाही.

33

५.

अपींग

ववत्त

महामींिळामाफित

नववन

परु वठा करणे.

ववकास ५)
कजि

नवीन

कजिपरु वठ्या

सींिभाित

महामींिळास आवश्यक सच
ू ना
िे ण्यात येत आहे त.

६. दिव्याींगाींना घरकुल योजनेचा लाभ ६)
िे णे.

सामाजजक

न्याय

व

ववशेष

सहाय्य ववभाग, शासन ननणिय
दिनाींक

३०/०९/२०१६

अन्वये

रमाई घरकुल आवास योजनेत
ग्रामीण िेत्रातील घरकुलाच्या

सींिभाित अन.ु जाती सींवगाितील

अपींग लाभार्थयाांना ककमान ३
्क्के घरकुल िे णे बींिनकारक
राहील, असा ननणिय घेण्यात
आलेला आहे .
७. दिव्याींग व्यक्ती अर्िकार कायिा ७)
२०१६

या

कायियाची

अींमलबजावणी करणे.

राज्यात

प्रस्तत
ु

अींमलबजावणी राज्यात एवप्रल,
२०१७

पासन
ू

आली

असन
ू

प्रभावी

करण्याबाबत
२८/४/२०१७
सींबर्ीं िताींना
आहे त.
(३) व (४) हे खरे आहे .
(५)

व

(६)

सींजय

गाींिी

ननरािार

कायियाची

अनि
ु ान

सरु
ु

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

कायियाची

अींमलबजावणी

च्या

दिनाींक

सच
ू ना

योजनेंतगित

मानिनात वाढ करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या ववचारािीन आहे .
(७) प्रश्न उद्भवत नाही.

करण्यात

पत्रान्वये

दिल्या

लाभार्थयाांच्या
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महाराष्ट्रात िीज उत्पादन िांपनीििून भारननयमनात
िाढ होत असल्याबाबत

(२४)

*

४१९४२ अॅि.राहुल नािेिर, श्री.हे मत
ां
टिले, श्री.आनांद ठािूर,

श्री.ख्िाजा बेग, श्री.किरण पािसिर, श्री.नरें द्र पाटील : सन्माननीय ऊजाम मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील औजषणक ऊजाि प्रकल्पाींना केवळ उत्पािनासाठी परु े ल एवढाच
कोळसा दिला जात आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, कोळश्याचे प्रमाण अत्यल्प असल्यामळ
ु े गत वषािप्रमाणे

राज्याच्या भारननयमनात वाढ करण्यात येण्याची शक्यता वीज उत्पािन
कींपनीने िशिववलेली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले, चौकशीच्या अनष
ीं ाने राज्यात भारननयमन कमी
ु ग
करण्यासाठी कोणती कायिवाही वा उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे अींशत: खरे आहे .

(२) व (३) महाननलमिती कींपनीच्या औजषणक ववद्यत
ु केंद्राींना ननयलमत कोळसा
परु वठा होण्यासाठी महाननलमिती कींपनी व शासनस्तरावर पढ
ु ीलप्रमाणे प्रयत्न
करण्यात येत आहे त :महाननलमिती

कींपनीने

SCCL

या

कोळसा

कींपनीसोबत

सध्या

अजस्तत्वात असलेल्या इींिन परु वठा कराराखेरीज सन २०१८-१९ मध्ये १५
लि मे.्न अनतररक्त कोळसा घेण्यासाठी सामींजस्य करार केला आहे व

त्यानस
ु ार कोळसा परु वठा सरू
ु आहे . कोळशाचा त्
ु विा भरून काढण्यासाठी
महाननलमितीच्या जुन्या सींचाींचे (Old decommissioned Units) ४.२२९
ि.ल.मे.्न इतक्या कोल ललींकेजचे कोरािी ववस्तारीत प्रकल्पाकिे (३ x ६६०

मे.वॅ.-Super Critical Units) हस्ताींतर करण्यासाठी सींयक्
ु त सर्चव, केंद्रीय
कोळसा मींत्रालय याींना ववनींती केली आहे .
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तसेच महाननलमिती कींपनीने सींयक्
ु त सर्चव, केंद्रीय कोळसा मींत्रालय

याींना, कोरािी औजषणक ववद्यत
ु केंद्र (३ x ६६० मे.वॅ.) चींद्रपरू (२ x ५००

मे.वॅ.) आणण परळी (१ x २५० मे.वॅ.) या सींचासाठीच्या सध्याच्या बिज

ललींकेजला वाढीव कोळसा मात्रेसह पढ
ु ील ३ वषािसाठी (सन २०२१ पयांत)
मि
ु तवाढ िे ण्याची ववनींती केली आहे . महाननलमितीने िब्ल्य.ु सी.एल. च्या

कोळसा खाणीींमिून िररोज अींिाजे ११८०० मे.्न. एवढा कोळसा रस्ता

वाहतक
ु ीने औजषणक ववद्यत
ु केंद्राींना परु वठा करण्याचे काम कींत्रा्ाद्वारे सरू
ु
केले आहे .

कोळसा

परु वठा

वाढीसाठी

कोळसा

कींपन्या

व

केंद्रीय

ववद्यत
ु

प्रार्िकरण (CEA) नवी दिल्ली याींचेसोबत महाननलमिती व शासनस्तरावर
सातत्याने पत्रव्यवहार व पाठपरु ावा सरू
ु आहे .

महाववतरण कींपनीतफे करारबध्ि औजषणक वीज कींपन्याींना परु े शा

प्रमाणात कोळशाचा आगाऊ साठा करण्याच्या सच
ू ना िे ण्यात येत आहे त.

तसेच महाववतरण कींपनी सन २०१७-१८ प्रमाणे सवितोपरी उपाययोजना करून
राज्यात भारननयमन होणार नाही याची ििता घेत आहे .
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

महाि (जज.रायगि) औद्योधगि क्षेत्रातील वप्रव्ही ऑरगॅननि युननट २ ि
दे िा ड्रील या िांपन्याांना आग लागल्याबाबत

(२५)

*

४१४५४

श्री.सनु नल

तटिरे ,

श्री.हे मत
ां

टिले,

श्री.धनांजय

मि
ुां ,े

श्री.अमरलसांह पांडित, श्री.नरें द्र पाटील, श्री.किरण पािसिर, श्री.आनांद ठािूर,
अॅि.राहुल
चव्हाण,

नािेिर,

श्रीमती

अॅि.जयदे ि

विद्या

गायििाि,

चव्हाण,

श्री.विक्रम

श्री.रामराि

िििुते,

िाळे ,

श्री.सनतश

श्री.ख्िाजा

बेग,

श्री.अरुणिािा जगताप, श्री.रविांद्र फाटि : सन्माननीय उद्योग मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) महाि (जज.रायगि) येथील औद्योर्गक िेत्रातील वप्रव्ही ऑरगॅननक यनु न्

२ व या कींपनीच्या शेजारीच असलेल्या िे वा ड्रील कींपनीत दिनाींक २५ एवप्रल,
२०१८ रोजी वा त्यासम
ु ारास स्फो् होऊन लागलेल्या आगीमळ
ु े कींपनीचे तसेच

औद्योर्गक वसाहतीमिील इतर कींपन्याींचे मोठ्या प्रमाणात नक
ु सान झाले
आहे, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, आगीमळ
ु े मनषु यहानी व यींत्रसामग्र
ु ीच्या झालेल्या नक
ु सानीचा
अींिाज ककती आहे , तसेच आग लागण्याची कारणे काय आहे त,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व त्यानस
ु ार कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत
आहे,

(४) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.सभ
ु ाष दे साई : (१) दिनाींक २६ एवप्रल, २०१८ रोजी िप
ु ारी १३.०५ वा.
महामींिळाच्या

कारखान्यामिील

महाि

केबल

औद्योर्गक
रे

मध्ये

िेत्रामध्ये

स्पाकि

मे.वप्रव्ही

होऊन

ऑरगॅननक

ज्वालाग्राही

या

रसायनाींचे

Integrated Bulk container (IBC) वर पिले व आग लागली. त्यामळ
ु े

सिर कींपनीचे व सिर आगीमळ
ु े पजश्चम बाजुला असलेल्या मे.िे वा ड्रील ्े क
इींडिया लल. या कारखान्याचे नक
ु सान झाले, हे खरे आहे .

(२) सिर आगीत मनषु यहानी झालेली नाही. कारखान्याच्या यींत्र सामग्र
ु ीची
नक
स्वतींत्रररत्या होत असते.
ु सान भरपाई ही कारखान्याच्या ववम्पयातन
ू

मे.वप्रव्ही ऑरगॅननक या कारखान्यामिील केबल रे मध्ये स्पाकि होऊन
ज्वालाग्राही रसायनाींचे Integrated Bulk Container वर पिले व आग
लागली आहे .

(३) व (४) सिर आगीची चौकशी स्थाननक पोलीस ववभाग व औद्योर्गक
सरु िा सींचालनालयामाफित करण्यात येत आहे .

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

राज्यातील शेतिऱयाांना व्यापाऱयाांििून शेतमालाला हमी भािापेक्षा
िमी दर दे ण्यात येत असल्याबाबत

(२६)

*

४१९९९ श्री.जनादमन चाांदरू िर, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे,

श्री.अशोि ऊफम भाई जगताप, श्री.अमरनाथ राजूरिर : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि

३७७३७ ला ददनाांि १९ माचम, २०१८ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभामत
सन्माननीय पणन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) राज्यात शेतीतन
ू अत्यल्प उत्पन्न असलेल्या शेतकऱयाींची सींख्या जास्त

असन
ू ही शेतकऱयाींकिून हमी भावापेिा कमी ककीं मतीत व्यापारी शेतमाल
खरे िी करीत असतात, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, राज्यातील शेतकऱयाींकिून हमी भावापेिा कमी ककीं मतीत
शेतमाल

सि
ु ारणा

खरे िी

केल्यास

करण्याबाबत

तो

पणन

गन्
ु हा

ठरववण्यासाठी

सींचालकाींकिून

पणन

शासनास

अर्िननयमात

प्रा्त

झालेल्या

प्रस्तावावर शासनस्तरावर सरु
ु असलेली कायिवाही पण
ु ि झाली आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त ववचारािीन प्रस्तावावर ननणिय घेऊन शेतमालाला कमी
भाव िे णाऱया िलालाींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

(४)) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,

चौकशीत काय आढळून आले व त्यानस
ु ार सींबर्ीं ितावर कोणती कारवाई केली
वा करण्यात येत आहे

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

(२), (३) व (४) राज्यातील शेतकऱयाींकिून हमी भावापेिा कमी ककीं मतीत

शेतमाल खरे िी केल्यास तो गन्
ु हा ठरववण्यासाठी प्रस्ताव प्रा्त झालेला आहे .
यासींिभाित महाराषर कृषी पणन (ववकास व ववननयमन) अर्िननयम, १९६३
मिील कलमात सि
ु ारणा करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या ववचारािीन आहे .
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

रायगि जजल््यातील शेतिऱयाांच्या िृषी पांपाना
िीज जोिणी लमळण्याबाबत

(२७)

*

४२०५४ श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय ऊजाम मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील शेतकऱयाींना खरीप व रब्बी हीं गामात पीक लागविीला मब
ु लक

पाणीपरु वठा व्हावा याकरीता शासनामाफित कृषी पींप वीज जोिणीची योजना
राबववण्यात आली आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, रायगि जजल््यातील शेतकरी फक्त भातशेतीवर मोठ्या
प्रमाणात अवलींबन
असन
तोंिली, काले, सफेि काींिा, लमरची व अन्य
ू
ू
भाजीपाला

वपकाींच्या

लागविीसाठी

मब
ु लक

पाणी

लमळत

नसल्यामळ
ु े

उन्हाळ्यात या वपकाींची लागवि करणे शक्य होत नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, रायगि जजल््यात माहे माचि, २०१६ ते २०१८ या कालाविीत
एकूण १७ हजार ९१५ शेतकऱयाींनी कृषी पींप वीज जोिणीसाठी अजि केले
असन
ू सम
ु ारे १ हजार १४२ शेतकऱयाींनी पैसे भरूनही कृषी पींप वीज जोिणीचे
प्रकरणे ववद्यत
ु ववतरण कींपनीच्या कायािलयात प्रलींबबत आहे त, हे ही खरे
आहे काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय

आढळून

आले,

त्यानस
ु ार

सिर

शेतकऱयाींच्या

कृषी

पींपाना

वीज

जोिणीसाठी कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे , तसेच सींबर्ीं ित
िोषीींवर कोणती कारवाई केली आहे,

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

(२) व (३) रायगि जजल््यात माचि, २०१६ ते माचि, २०१८ अखेर एकूण २११२
कृषी पींपाींना वीज जोिण्या िे ण्यात आल्या असन
ू माचि, २०१८ अखेर ५२१
कृषी पींप वीज जोिणीसाठी अजि पैसे भरुन प्रलींबबत आहे त.

(४) राज्यातील कृषी पींप ग्राहकाींना उच्चिाब प्रणाली (HVDC) द्वारे वीज

परु वठा करण्यासाठी शासनाने दिनाींक ५ मे, २०१८ च्या ननणियान्वये योजना
जाहीर केली आहे .

सिर योजनेंतगित रायगि जजल््यातील कृषी पींप ग्राहकाींना वीज

जोिणी िे ण्यात येईल.

(५) प्रश्न उद्भवत नाही.
-----------------
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राज्यात आददिासी आश्रमशाळे त विद्यार्थयाांिर
िाढते अत्याचार ि मत्ृ यूबाबत
(२८)

*

४१५२८ श्रीमती विद्या चव्हाण : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३०८८४ ला

ददनाांि २७ जुल,ै २०१७ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभामत सन्माननीय
आददिासी वििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

राज्यातील

नालशक,

ठाणे,

पालघर,

अमरावती

व

नागपरू

येथील

आदिवासी ववभागामिील २९ प्रकल्पाींतगित कायिरत असलेल्या १ हजार ४८
आश्रमशाळाींमध्ये सम
ु ारे २ लाख ४३ हजार १८८ ववद्याथी लशिण घेत असन
ू

गत १७ वषाित आश्रमशाळे तन
ू मल
ु े बेपत्ता होणे, मल
ु ाींवर लैंर्गक अत्याचार
होणे, ववद्यार्थयाांचा सपििींश, आजारपण, अपघात, पाण्यात बि
ु णे अशा
आकजस्मक कारणाींमळ
ु े ववद्यार्थयाांचे मत्ृ यू झाल्याचे आढळून आले असन
ू

याबाबत मा.मख्
ु यमींत्री, मा.आदिवासी ववकास मींत्री व सर्चव, आदिवासी

ववकास ववभाग याींच्याकिे दिनाींक २ एवप्रल, २०१८ रोजी वा त्यासम
ु ारास
समथिन या सींस्थेने एक लेखी ननवेिन दिले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, आश्रमशाळे तील ववद्यार्थयाांचे मत्ृ यू रोखण्यासाठी उपाययोजना

व कारणे सच
ु ववण्याकरीता साळींु खे सलमतीची स्थापना करण्यात आली असन
ु
त्यानस
ु ार आश्रमशाळा सींदहतेमध्ये कोणते बिल करण्यात येत आहे, तसेच

सिर मत्ृ यू व िरू व्यवहार रोखण्यासाठी शासनस्तरावर कोणती ननणियात्मक
कायिवाही करण्यात आली वा येत आहे,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनामाफित चौकशी केली आहे काय,
चौकशीत काय आढळून आले व तद्नस
ु ार जबाबिार असणाऱयाींवर कोणती
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.विष्ट्णु सिरा : (१) समथिन सींस्थेचे ननवेिन प्रा्त झाले आहे, हे खरे आहे .

(२), (३) व (४) आश्रमशाळा सींदहतेमध्ये सि
ु ारणा करण्यात येत असन
ु

त्यामध्ये १) आहार, आरोनय, पाणी व स्वच्छता, २) सींरिण व सरु क्षितता,
३) तक्रार ननवारण व सननयींत्रण या प्रकरणाींचा नव्याने समावेश करण्यात

आला आहे , तसेच आश्रमशाळे तील कमिचाऱयाींच्या कतिव्य व जबाबिाऱया
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नव्याने ववदहत केल्या असन
आश्रमशाळाींमध्ये ककमान मल
सवु विा
ु
ु भत
ू
ननजश्चत केलेल्या आहे त, याच

बरोबर ववियार्थयािची

ननयलमत आरोनय

तपासणी करणे, ववियार्थयाांचे हे ल्थ कािि ठे वणे, आश्रमशाळाींमध्ये जवळच्या
उपकेंद्रातील

A.N.M.

याींची

सेवा

उपलब्ि

करुन

िे णे

आपात्कालीन

पररजस्थतीत खाजगी िवाखान्यात उपचार करणे, शाळा पररसरात मािक

पिाथि सेवन करण्यास मनाई, अिीिकाींची ररक्त पिे भरणे, शाळास्तरावर
ववशाखा

सलमती

गदठत

करणे,

जजल्हास्तरावर

मदहला

सलमती

माफित

आश्रमशाळाींची तपासणी करणे, शाळा व्यवस्थापन सलमतीचे बळक्ीकरण

करणे, कायापाल् अलभयान, आश्रमशाळा ववशेष िरु
ु स्ती मोदहम राबववणे,

WASH कायिक्रम अींमलबजावणी, ववियाथी व लशिकाींना जीवन कौशल्य

लशिण िे णे असे ववववि उपक्रम ववियाथी मत्ृ यू व िरु व्यवहार रोखण्यासाठी
राबववण्यात आले आहे त.

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

बोहोनोली ि िािोळे (ता.अांबरनाथ, जज.ठाणे) येथील िालधन
ु ी नदीच्या
पात्रातील अनधधिृत बाांधिाम ननष्ट्िालसत िरण्याबाबत

(२९)

*

४१६७९ श्री.जगन्नाथ लशांदे, श्री.धनांजय मि
ांु े : सन्माननीय उद्योग

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) बोहोनोली व काकोळे (ता.अींबरनाथ, जज.ठाणे) गावाींच्या हद्दीत वालिुनी
निीच्या पात्रात लसए् ्ायसि कींपनीतफे राजरोसपणे अनर्िकृत बाींिकाम होत
असल्याचे तक्रारवजा ननवेिन श्री.सि
ु ाकर वामन झोरे याींनी दिनाींक ७ मे,
२०१८ रोजी वा त्यासम
ु ारास तहलसलिार, अींबरनाथ व पोलीस ठाणे अींमलिार,
लशवाजी नगर पोलीस स््े शन, अींबरनाथ याींना दिले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिरहू ननवेिनातील तक्रारीची सत्यता पिताळून पाहण्यासाठी
दिनाींक २ ते ४ मे, २०१८ रोजी असे सलग तीन दिवस अजििार श्री.झोरे हे

तहलसलिार कायािलय, अींबरनाथ येथे दिवसभर बसन
ू असतानाही त्याींच्या
तक्रारीची िखल घेण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, सिरहू तक्रारीमध्ये नमि
ू केल्याप्रमाणे निी पात्रातील िगि
फोिण्यासाठी ब्लाजस््ीं ग करण्यात आले असन
त्यासाठी सिरहू कींपनीने
ू
महसल
यींत्रणा, पयािवरण ववभाग ककीं वा पोलीस यींत्रणेच्या आवश्यक त्या
ू
ववदहत परवाननया घेतल्या नाहीत, हे ही खरे आहे काय,
(४)

असल्यास,

उपरोक्त प्रकरणी

शासनाने चौकशी

केली आहे

काय,

चौकशीच्या अनष
ीं ाने अनर्िकृत बाींिकाम ननषकालसत करुन अजििाराच्या
ु ग
तक्रारीची िखल न घेणाऱया सींबर्ीं ित अर्िकारी/कमिचारी याींच्यावर कारवाई
करण्याबाबत कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची करणे काय आहे त ?
श्री.सभ
ु ाष दे साई : (१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे नाही

(३) व (४) मे.लसए् कींपनीने निी पात्रात १०० िास रे ती व २०० िास िगि
उत्खनन केल्याने कींपनीला सन
ु ावणीसाठी उपववभागीय अर्िकारी स्तरावरुन
नो्ीस िे ण्यात आली आहे .

अनतररक्त अींबरनाथ औद्योर्गक िेत्रामिील १९६७९९.०० चौ.मी.

िेत्रफळाचा भख
ू ींि मे.लसए् स्पेशालल्ी ्ायसि प्रा.लल याींना वा्प करण्यात
आले असन
ू ५८६५०.८३ चौ.मी. िेत्रावर महामींिळाने दिनाींक २०/१०/२०१६ रोजी
बाींिकाम परवाना दिलेला आहे .

या भख
ु ींिामिून ऋतन
ु स
ु ार वाहणारा नैसर्गिक प्रवाह सरु ळीतपणे

वाहन्याकरीता

प्रवाहाच्या

िोन्ही

बाजूींचे

मजबत
ु ीकरण

करण्याकरीता

भख
ू ींििारकाने केलेल्या मागणीस महामींिळाने दिनाींक १०/०६/२०१७ रोजी

मींजूरी दिलेली आहे . त्यानस
ु ार भख
ु ींििारकाने प्रवाहाच्या बाजूने काँकक्र्ची
लभींत बाींिली. मागील वषीच्या पावसाळयामध्ये प्रवाहाच्या बाजन
ू े बाींिलेल्या
लभींतीपैकी १०५ मी. लाींबीची लभींत ही माती भरावाच्या िाबाने झुकली व त्या
लभींतीस तिे गेल्यामळ
ु े सिर लभींत काढून लोह/सळई यक्
ु त काँकक्र्ची लभींत,
महामींिळाने दिलेल्या मींजरू ी नस
ु ारच पन
ु श्च: बाींिण्यात येत आहे .
मे.लसए्

कायिकारी अलभयींता, मऔववम, अींबरनाथ दिनाींक २१/०५/२०१८ रोजी
स्पेशालल्ी

्ायसि

प्रा.लल.

कींपनीस

सिर

काम

हे

दिलेल्या

परवानगीनस
ु ारच करण्याचे लेखी कळववले आहे . दिनाींक २८/०५/२०१८ रोजी
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तक्रारिार याींचे समवेत महामींिळाच्या अर्िकाऱयाींनी प्रत्यि जागेवर जावन
ू

पाहणी केली व कींपनीस मऔववमने दिलेल्या परवानगीनस
ु ारच काम करण्यास
साींगण्यात आले. प्रवाहाच्यामध्ये येणाऱया व्वि
ृ ास सींरिक लभींत बाींिून

त्याचे योनय प्रकारे जतन करण्याचे आिे श सध्
ु िा िे ण्यात आले व तसे लेखी
आश्वासन मे.लसए् कींपनी याींनी दिलेले आहे . भारतीय प्राद्योर्गक सींस्था,

पवई, मब
ुीं ई याींनी दिलेल्या सींकल्पर्चत्रानस
ु ार लभींतीचे बाींिकाम पण
ु ि करण्यात
येणार असन
नैसर्गिक पात्रामिील सवि रािारोिा काढुन ्ाकण्यात यावा
ु

याबाबतही कळववले आहे . दिनाींक १०/०५/२०१८ रोजी केलेल्या प्रत्यि पाहणी
िरम्पयान सिर लभींतीचे बाींिकाम हे पव
ु ी बाींिण्यात आलेल्या लभींतीींच्या

दठकाणी बाींिण्यात येत असल्याचे आढळून आले. मे.लसए् स्पेशालल्ी ्ायसि
लल. याींनी नैसर्गिक प्रवाहामध्ये सींरिक लभींतीस जलप्रवाहासाठी आरसीसी
कॉलम

उभे

करुन

बसववण्यात

आलेली

्ाकण्याबाबत महामींिळाने कळववले आहे .

लोखींिी

जाळी

त्वरीत

काढून

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

परळी औजष्ट्णि विद्युत िेंद्रातील बांद पिणाऱया विद्युत ननलममतीबाबत
(३०)

*

४२६३६ श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय ऊजाम मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) परळी औजषणक ववद्यत
केंद्रातील बींि पिणाऱया ववद्यत
ननलमितीचे
ु
ु

नक
ु सान ्ाळण्यासाठी महाजनकोकिुन उपसा योजनेला भाींिवली अींश िे ण्याचा
करार झाला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर अींशिान करारानस
ु ार १४२ को्ी रुपये जलसींपिा
ववभागाला िे ऊन ७५ ्क्के योजना पण
ु ि झाली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, शासनाने सिरील करार केलेल्या योजनेला स्थर्गती दिल्यामळ
ु े
योजनेवर खचि करण्यात आलेले १२२ को्ी रुपयाींची केलेली कामे शासनाच्या
उिालसनतेमळ
ु े ननषफळ ठरणार आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त योजना सरु ळीतपणे सरु
ु झाल्यास ९० ककलोमी्र लाींबन
ू
माजलगाव

लोणीसावींगी

येथुन

पाणी

बींिाऱयाजवळून

आणण्याऐवजी
गोिावरीतील

१०

परु ाचे

ककलोमी्र
वाहुन

अींतरावरील

जाणारे

पाणी
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माजलगाव िरणात सोिण्यासाठी ही योजना अींमलात आणुन ६० िलिमी
पाणी औजषणक ववद्यत
ु केंद्राला व ९० िलिमी पाणी वपण्याकरीता उपलब्ि
करण्याचे या करारात आहे , हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व त्यानस
ि त करणार
ु ार सिरील योजना किीपयांत पव
ु व
आहे,

(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) होय.

(२) माजलगाींव उपसा लसींचन योजनेसाठी महाननलमिती कींपनी व गोिावरी
मराठवािा

पा्बींिारे

ववकास

मींिळ,

औरीं गाबाि

याींच्यामध्ये

दिनाींक

२५/०३/२०१३ रोजी सामींजस्य करार झालेला आहे . सिर करारानस
ु ार या

प्रकल्पासाठी भागभाींिवली अींशिान म्पहणून रुपये १९९.८६ को्ी पढ
ु ील तीन
वषाित गोिावरी मराठवािा पा्बींिारे ववकास मींिळ, औरीं गाबाि याींना िे णे
प्रस्ताववत होते. त्यानस
ु ार भाींिवली अींशिानापो्ी जानेवारी, २०१५ पयांत रुपये

१४२ को्ी महाननलमिती कींपनीने मींिळास अिा केले आहे त. सिर प्रकल्पाचे
६५ ्क्के काम पण
ू ि झाले आहे .

(३) माजलगाींव उपसा लसींचन योजनेच्या पाणी उपलब्ितेला केंद्रीय जल

आयोग, नवी दिल्ली याींचक
े िून जलननषपती तपासणीचे काम प्रगती पथावर
आहे . त्यास मान्यता प्रा्त झाल्यानींतर योजनेची उविरीत कामे पण
ू ि करण्यात
येणार आहे त.

(४) हे खरे आहे .

(५) याबाबत प्रिान सर्चव, जलसींपिा याींच्या अध्यितेखालील सलमतीने

चौकशी पण
ू ि केली असन
ू वर नमि
ू केल्याप्रमाणे जलननषपती प्रमाणणत करुन
लमळाल्यानींतर योजनेची उविररत कामे सरु
ु करण्यात येतील.
(६) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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राज्यात आददिासी वििास प्रिल्पाांतगमत शासिीय िसनतगह
ृ ातील

विदयार्थयामना दरिषी प्रिेश प्रकक्रया पूणम िरािी लागत असल्याबाबत
(३१)

*

४२६१४ श्री.चांद्रिाांत रघि
ां ी : सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री
ु श

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

राज्यातील

गोरगरीब

आदिवासी

मल
ु ाीं-मल
ु ीींना

आदिवासी

ववकास

प्रकल्पाींतगित शासकीय वसनतगह
ृ ात प्रवेश दिल्यानींतर िरवषी या ववियार्थयािना
प्रवेश प्रकक्रया पण
ू ि करावी लागत आहे, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, िरवषी होणाऱया

प्रवेश प्रकक्रयेमळ
ु े आदिवासी गोरगरीब

ववियार्थयाांना समस्याींना सामोरे जावे लागत असल्यामळ
ु े ववियार्थयाांचे लशिण

पण
ू ि होईपयांत त्याींना वसनतगह
ृ ात प्रवेलशत ठे वण्याबाबत शासन ननणिय घेणार
आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.विष्ट्णु सिरा : (१), (२) व (३) राज्यातील अनस
ु र्ू चत जमातीच्या

मल
ु ाीं-मल
ु ीींना त्याींच्या लशिणाकरीता ननवास व्यवस्था, आहार, ननवािह भत्ता

तसेच शैिणणक सादहत्य इ. सवु विा उपलब्ि करून घेण्याकरीता शासककय
आदिवासी वसनतगह
ृ ामध्ये प्रवेश घेण्याकरीता प्रथम वषी ऑनलाईन प्रवेश
प्रकक्रया पण
ु ि करावी लागते. त्यानींतर िर वषी सिर ववद्यार्थयािस त्याचा प्रवेश

ननजश्चत करण्याकरीता फक्त ऑनलाईन अजािचे नत
ु नीकरण करावे लागते.
अशा ववद्यार्थयाांना त्याींचे लशिण पण
ु ि होईपयांत वसनतगह
ृ ात राहता येत.े
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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पुसद तालुक्यात (जज.यितमाळ) नाफेिमाफमत
तूर खरे दी िेंद्र बांद िेल्याबाबत

(३२)

*

४१४४३ श्री.हररलसांग राठोि : सन्माननीय पणन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) पस
ु ि तालक्
ु यात (जज.यवतमाळ) नाफेिमाफित दिनाींक १५ मे पयांत तरू
खरे िी सरु
ु असताींना व शेतकऱयाींनी ऑनलाईन नोंिणी केली असताना

अचानकपणे दिनाींक २ मे, २०१८ रोजी वा त्यासम
ु ारास तरू खरे िी बींि
केल्याची बाब ननिशिनास आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीचे

ननषकषि काय आहे त, तद्नष
ीं ाने शेतकऱयाींची तरू खरे िी करण्याकरीता
ु ग
शासनाने सींबर्ीं ित यींत्रणेला आिे श दिले आहे त काय तसेच तरू खरे िी न
करण्याऱया नाफेिच्या अर्िकाऱयावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत
आहे,

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

पस
ककीं मत योजनेंतगित
ु ि, जज.यवतमाळ येथे ककमान आिारभत
ू

हमीभावाने तरू ीची खरे िी करण्यासाठी दिनाींक ५/०२/२०१८ रोजी खरे िी केंद्र
सरु
ु करण्यात आलेले होते. दिनाींक २ मे, २०१८ रोजी पस
ु ि खरे िी केंद्रावर १६
शेतकऱयाींकिून २५८.११ जक्वीं्ल तरू खरे िी करण्यात आली आहे .
केंद्र

शासनाच्या

मान्यतेनस
ु ार

तरू

खरे िीचा

कालाविी

दिनाींक

१८/०४/२०१८ पयांत होता. तथावप, नोंिणी केलेल्या शेतकऱयाींची तरू खरे िी
करणे लशल्लक असल्याने, राज्य शासनाने केलेल्या ववनींतीच्या अनष
ीं ाने केंद्र
ु ग
शासनाने दिनाींक १५/०५/२०१८ पयांत खरे िीचा कालाविी वाढववला होता.

(२) यवतमाळ जजल््यातील १२ खरे िी केंद्राींपक
ै ी पस
ु ि येथील खरे िी केंद्रावर
खरे िी कालाविीत एकूण १२८८३ जक्वीं्ल तरू ीची खरे िी झालेली असन
ू ,
लाभाथी शेतकऱयाींची सींख्या ९७९ इतकी आहे .
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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राज्यातील अनेि शेतिऱयाांच्या जलमनीिर उभारण्यात आलेल्या
विद्युत टॉिरचा योग्य मोबदला लमळण्याबाबत
(३३)

*

४२१३४ श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.सभ
ु ाष झाांबि,

श्री.अशोि ऊफम भाई जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय ऊजाम मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील अनेक शेतकऱयाींच्या जलमनीवर मोठमोठे

ववियत
्ॉवर
ु

उभारण्यात आले असन
ू त्याचा योनय मोबिला लमळाला नसल्याने सिरहू
शेतकऱयाींमध्ये असींतोष ननमािण झाल्याचे दिनाींक १५ एवप्रल, २०१८ रोजी वा
त्यासम
ु ारास ननिशिनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त शेतकऱयाींनी एकत्र येऊन ्ॉवर ववरोिी कृती सलमती
स्थापन केली असन
ु राज्यभरात त्याववरोिात आींिोलने केली जाणार आहे त, हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व त्यानस
ु ार कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत
आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) व (२) या सींिभाित ननवेिन प्रा्त झालेले आहे .

(३) महापारे षण कींपनीच्या व पारे षण परवाना िारक कींपन्याींकिून अनतउच्च

िाब ववद्यत
ु वादहनीचा मनोरा व वादहनी उभारताना उभ्या वपकाींना / फळ

झािाींना / इतर झािाींना झालेल्या नक
ु सानीची भरपाई दिनाींक ०१/११/२०१०
च्या शासन ननणियानस
ु ार िे ण्यात येत होती. तद्नींतर केंद्र शासनाच्या दिनाींक

१५/१०/२०१५ च्या मागििशिक सच
ू नाींच्या आिारे राज्यातील ६६ के.व्ही. व
त्यापेिा अर्िक िमतेच्या अनतउच्च िाब पारे षण वादहन्याींसाठी उभारण्यात
येणाऱया

मनोऱयाने

व्या्त

जागेच्या

मोबिल्यात

वाढ

करण्याबाबत

व

वादहनीच्या तारे खालील जलमनीचा मोबिला िे ण्याबाबतचे सि
ु ाररत िोरण

शासन ननणिय दिनाींक ३१/०५/२०१७ अन्वये लागू करण्यात आले आहे . सिर
िोरणानस
ु ार

मनोऱयाने

व्या्त

जलमनीस

शासनाच्या

िरपत्रकाप्रमाणे

(रे िीरे कनर) त्याच्या मल्
ू याींकनाच्या ि्ु प् मोबिला तसेच वादहनीखालील
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जलमनीस
मोबिला

शासनाच्या

िे ण्यात

िरपत्रकाप्रमाणे

येतो.

सिर

(रे िीरे कनर)

मोबिल्या

मल्
ू याींकनाच्या

व्यनतररक्त

सींबर्ीं ित

१५%

व्या्त

जलमनीवरील वपके, फळझािे याींचे जजल्हास्तरावरील उपववभागीय अर्िकारी
(प्राींतार्िकारी) याींच्या अध्यितेखाली स्थापन केलेल्या सलमतीने दिलेल्या
मल्
ू याींकनानस
ु ार नक
ु सान भरपाई िे ण्यात येत.े
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

सोलापरू जजल््यात शेतिऱयाांची लट
ू िरणाऱयाांिर िारिाई िरण्याबाबत
(३४)

*

४२६६६ प्रा.िॉ.तानाजी सािांत : सन्माननीय पणन मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

सोलापरू

जजल््यातील

शेतकऱयाींचा

शेतमाल

ववकूनही

आित

बींि

असतानाही शेतकऱयाींकिून बेकायिा िोन ्क्के क्ाव घेणाऱया शेतकरी व
ग्राहक याींची ल्
ू करणाऱया १९२ अित्याींना बाजार सलमती प्रशासन पाठीशी
घालत असल्याचे दिनाक ३ मे, २०१८ रोजी वा त्यासम
ु ारास ननिशिनास आले,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, स्थाननक वतिमानपत्रात सिर मादहती प्रकालशत झाल्यानींतर
प्रशासनाने २५० आित्याींची ि्तरे ताब्यात घेण्यात आली त्यापैकी िोषी १९२
अित्याींना नो्ीसा बजावण्यात आल्या, हे ही खरे आहे काय,

(३). असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात

काय आढळून आले व त्यानस
ु ार सींबर्ीं ित िोषीींवर कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.सभ
ु ाष दे शमख
ु : (१) नाही, जजल्हा उपननबींिक, सहकारी सींस्था, सोलापरू
याींचे कायािलयाच्या कायििेत्रात एकूण ११ कृषी उत्पन्न बाजार सलमती कायिरत
असन
ू एकाही बाजार सलमतीकिून तक्रार प्रा्त झालेली नाही.
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(२) स्थाननक वतिमानपत्रामध्ये या आशयाचे वत्ृ त प्रलसध्ि झाले होते. परीं तु
सिर तक्रारीच्या अनष
ीं ाने तक्रार प्रा्त नसल्याचे व आित्याींना नो्ीस
ु ग
बजावल्या नसल्याचे सर्चव, कृषी उत्पन्न बाजार सलमती, सोलापरू याींनी
नमि
ू केले आहे .

(३) प्रश्न उद्भवत नाही.
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

खाजगी व्यिस्त्थापनाच्या शाळाांना स्त्िस्त्त दरात िीज
उपलब्ध िरून दे णेबाबत
(३५)

*

४२१४९ श्री.बाळाराम पाटील, श्री.दत्तात्रय सािांत : सन्माननीय ऊजाम

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात खाजगी व्यवस्थापनाच्या अनि
ु ाननत प्राथलमक, माध्यलमक व
उच्च माध्यलमक शाळाींना शासनामाफित सवि लाभ दिले जात आहे त, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, सिर शाळाींना व्यापारी िराप्रमाणे वीज दिली जाते, तसेच
राज्यातील खाजगी अनि
ु ाननत ८००० माध्यलमक शाळामध्ये केंद्र शासन

परु स्कृत आयलस्ी योजनेंतगित प्रत्येकी रुपये १८ लि याप्रमाणे रुपये १४४०
को्ी

ककीं मतीच्या

सींगणक

प्रयोगशाळा

दिल्या

असन
ु

सिर

सींगणक

प्रयोगशाळा अवाजवी वीज बबलामळ
ु े सतत चालू ठे वल्या जात नाहीत, हे ही
खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

कोट्यविी

रुपये

खचन
ूि

सद्ध
ु ा

ववद्याथी

सींगणकीय

लशिणापासन
ू वींर्चत राहत आहे त तसेच खाजगी व्यवस्थापनाच्या शाळाींना

मोफत अथवा स्वस्त िरात वीज उपलब्ि करून लमळावी म्पहणून शासनाकिे
याबाबत वारीं वार मागणी केली जात आहे , सिर शाळाींना स्वस्त िरात वीज

उपलब्ि करून िे णेबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय
आढळून आले व त्यानस
ु ार कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) खाजगी अनि
ु ाननत शाळाींना शालेय लशिण
ववभागामाफित वेतन व वेतनेतर अनि
ु ान दिले जाते.

(२) राज्यातील ग्राहकाींचे वीज िर ठरववण्याचे अर्िकार महाराषर ववद्यत
ु
ननयामक आयोगास आहे त. शाळाींना मा.ववद्यत
ु ननयामक आयोगाने ननिािररत
केलेल्या साविजननक सेवा (Public Services) वगिवारीनस
ु ार वीज िर
आकारणी करण्यात

येत असन
ू

ते वाणणजज्यक

िरापेिा

कमी आहे त.

राज्यातील ८००० खाजगी अनि
ु ाननत शाळाींना केंद्र शासन परु स्कृत आयलस्ी
योजनेंतगित प्रती प्रयोगशाळा ८.४० लि ते रुपये १७.९० लि ककीं मतीच्या
सींगणक प्रयोगशाळा िे ण्यात आल्या आहे त. सिर योजनेंतगित सींगणक
प्रयोगशाळे च्या वीज बबलापो्ी योजनेच्या पाच वषािच्या कालाविीसाठी शालेय
लशिण ववभागामाफित िरमहा रुपये ३००/- दिले जातात.

(३) मा.आयोगाचे वीज िर आिे श दिनाींक १६/०८/२०१२ नस
ु ार साविजननक सेवा
ही नवीन वगिवारी लागू करण्यात आली. साविजननक वगिवारीचे िर हे

वाणणजज्यक िरापेिा कमी आहे त. तसेच १०० यनु न्पेिा जास्त वापरासाठी

लघि
ु ाब साविजननक सेवा वगिवारीचे िर हे घरगत
ु ी वगिवारीतील िराच्या
तल
ु नेत कमी आहे त.

(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

िसई (जज.पालघर) येथील विजेचे खाांब ि
विद्यत
ु िादहन्या बदलण्याबाबत
(३६)

*

४२७१९ श्री.प्रसाद लाि, श्री.जगन्नाथ लशांदे : सन्माननीय ऊजाम मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) वसई (जज.पालघर) येथील वीज ववतरण कींपनीच्या लशरसाि (कणेर) या
कायािलयाींतगित येणाऱया १५ गावाींतील उच्च िाबाच्या वीज वादहन्या व खाींब
सम
ु ारे ३५ ते ४० वषािचे जुने झाल्याने अनेक दठकाणी खाींब सिलेल्या,

वाकलेल्या अवस्थेत तसेच वीज वादहन्या गींजलेल्या असल्याने अनेक दठकाणी
वारीं वार त्
ि ना होण्याची शक्यता ननमािण झाली असन
ु त असल्याने मोठी िघ
ु ्
ू
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स्थाननक ग्रामस्थाींनी याबाबत मागील २ वषािपासन
ू सातत्याने वीज ववतरण
कींपनीकिे तक्रारी केल्या असतानाही वीज ववतरण कींपनीकिून कोणतीही
िखल घेण्यात आलेली नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, वीज ववतरणच्या या कारभाराचा फ्का खाननविे, भाललवली,
कशीींि, र्चमणे, हे िविे, सकवार, पाचरूखे, भारोळ, बेलवािी यासह १५ गावाींना

बसत असन
पावसाळयात मोठी िघ
ि ना घिण्याची शक्यता असन
१५
ू
ु ्
ू
गावातील हजारो नागरीकाींचा जीवन िोक्यात असन
ु याबाबत वारीं वार तक्रारी

करून आजलमतीस सिरहू गावातील कालबाहय झालेले गींजलेले ववजेचे खाींब
तसेच वीज वादहनी न बिलण्याची सविसािारण कारणे काय आहे त,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले, तसेच वसइि तालक्
ु यातील सिरहू १५ गावातील गींजलेल्या
वीज वादहन्या, सिलेले व वाकलेले खाींब ववनाववलींब बिलण्याच्यादृष्ीने
कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

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

जजल्हयाींतगित

महाववतरण

वसई

मींिळामिील

ववरार

ववभागाींतगित ववरार (प.ू ) येथील लशरसाि (कणेर) येथील गावात काही

दठकाणी उच्च िाबाच्या वीज वादहन्या व खाींब सम
ु ारे ३५ ते ४० वषािचे जन
ु े
झाल्याने अनेक दठकाणी खाींब सिलेल्या वाकलेल्या अवस्थेत होते. सिर

गाींवामध्ये ३६ लघि
ु ाब खाींब बिलणे आणण ६.९ कक.मी. लघि
ु ाब वादहनी एबी
केबलमध्ये रुपाींतरीत करण्याचे काम पण
ू ि झालेले आहे . लशरसाि, सकवार,

खानीविे या गावातन
ू जाणाऱया लशरसाि उच्चिाब वादहनीच्या १ कक.मी.
जन्
ु या तारा बिलववण्यात आलेल्या आहे त. तसेच ४६ लघि
ु ाब खाींब बिलणे,
१०.२६ ककमी लघि
ु ाब वादहनी एबी केबलमध्ये रुपाींतरीत करण्याचे काम
प्रगतीपथावर आहे .

(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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अिोला औद्योधगि िसाहती मधील ऑईल आणण िेलमिलशी सांबांधधत
(३७)

*

उद्योगास पाणीपुरिठा िरण्याबाबत

४३०६३ श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल सोले, श्री.धगरीशचांद्र व्यास :

सन्माननीय उद्योग मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अकोला औद्योर्गक वसाहतीमिील ऑईल आणण केलमकलशी सींबर्ीं ित

उद्योग पाण्याअभावी अिचणीत आल्याचे माहे मे, २०१८ च्या पदहल्या
आठवड्यात ननिशिनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ऑईल लमल्स, िाल लमल्सची सींख्या अकोल्यात सवाित जास्त

असल्याने अमरावती ववभागातन
ू सवाित जास्त महसल
ू उद्योजकाकिून दिला
जात असतानाही या उद्योगातील पाणी परु ववण्यात एमआयिीसीला अपयश
येत आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व त्यानस
ु ार या एमआयिीसीतील सवि उद्योजकाींना

मल
ु भत
ू सोयी सवु विा उपलब्ि करुन िे ण्यासाठी कोणती कायिवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

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

(२) पाणी ्ीं चाई काळात खाींबोरा येथील उन्नयी बींिाऱयातन
ू महामींिळास पाणी
उपलब्ि होऊ शकत नाही. त्यामळ
ु े पा्बींिारे ववभागाच्या कींु भारी लघु

पा्बींिारे प्रकल्प, महामींिळाची ववदहर व खाजगी जलस्त्रोत इ. उपलब्ि

असलेल्या पयाियी जलस्त्रोताकिून अकोला औद्योर्गक िेत्राकरीता पाणीपरु वठा
करण्यात येत आहे .

(३) व (४) महामींिळाने अकोला औद्योर्गक िेत्र व अकोला ववकास केंद्रातील

८००.९५ हे .आर िेत्रफळावर आरे णखत भख
ू ींिाकरीता रस्ते व जलववतररका इ.
मल
ु भत
ू सोयी परु ववण्यात आलेल्या आहे त. तसेच अकोला ववकास केंद्रात

नव्याने प्रा्त झालेल्या २२.७४ हे .आर िेत्रफळाच्या आराखड्यात १.६० कक.मी.
लाींबीचे रस्ते व जलववतररका ्ाकण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे . अकोला

औद्योर्गक िेत्रात थे् महान िरणातन
ू पाणी उचल करुन पाणीपरु वठा
योजनेबाबतचा प्रशासकीय मान्यतेचा प्रस्ताव मींजरु ीच्या प्रकक्रयेत आहे .
-----------------
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पुणे येथील िागद, िाच, पत्रा सफाई िरणाऱया
पालिाांच्या मुलाांना लशष्ट्यित्ृ ती दे ण्याबाबत

(३८)

*

४३७३५ श्री.अननल भोसले : सन्माननीय सामाजजि न्याय मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पण
ु े येथील कागि, काच, पत्रा सफाई करणाऱया कामगाराींच्या सम
ु ारे

अिीच हजार मल
ु ाींना केंद्र शासनाकिून लमळणारी लशषयवत्ृ ती गत ३ वषािपासन
ू

लमळाली नसल्याची बाब माहे मे, २०१८ मध्ये वा त्यािरम्पयान ननिशिनास
आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आली आहे काय,

चौकशीत काय आढळून आले, तद्नस
ु ार या वींर्चत घ्काींतील लशषयवत्ृ ती पात्र

ववद्यार्थयाांना लशषयवत्ृ ती िे ण्याबाबत कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत
आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.राजिुमार बिोले : (१) अींशत: खरे आहे .

(२) अस्वच्छ व्यवसायात काम करणाऱया पालकाींच्या मल
ु ाींना भारत सरकार

मॅरीकपव
समाजकल्याण
ू ि लशषयवत्ृ ती योजनेंतगित मागील तीन वषािपासन
ू

कायािलयास प्रा्त झालेल्या अजािपक
ै ी पात्र ववद्यार्थयाांचे सवि अजि ननकाली
काढण्यात आलेले आहे त.

परीं त,ु शाळाींच्या स्तरावर प्रलींबबत असलेले अजि कागिपत्राींची पत
ि ा
ू त

व ताींबत्रक अिचणीमळ
ु े भरले गेले नसल्याचे ननिशिनास आले असन
ू असे अजि
ननकाली काढण्याची कायिवाही सरु
ु आहे .
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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राज्य शासनाने गतिषी खरे दी िेलेली तूर गोदामात
पिून असल्याबाबत

(३९)

*

४१६५६

श्री.हे मत
ां

टिले,

श्री.सनु नल

तटिरे ,

श्री.धनांजय

मि
ुां ,े

श्री.अमरलसांह पांडित, श्री.नरें द्र पाटील, श्री.किरण पािसिर, श्री.आनांद ठािूर,
अॅि.राहुल
चव्हाण,

नािेिर,

श्रीमती

अॅि.जयदे ि

विद्या

गायििाि,

चव्हाण,

श्री.विक्रम

श्री.रामराि

िििुते,

िाळे ,

श्री.सनतश

श्री.ख्िाजा

बेग,

िॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱहे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद

रणवपसे, श्री.अमरनाथ राजरू िर, श्री.सभ
ु ाष झाांबि, श्री.जनादम न चाांदरू िर,

श्री.अशोि ऊफम भाई जगताप, श्री.अननल भोसले, श्री.आनांदराि पाटील, श्रीमती
हुस्त्नबानू खललफे, आकिम.अनांत गािगीळ, श्री.हररलसांग राठोि, श्री.चांद्रिाांत
रघि
ां ी, प्रा.जोगेन्द्र ििािे, श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल सोले, श्री.धगरीशचांद्र
ु श
व्यास, श्री.प्रविण दरे िर, श्री.प्रिाश गजलभये, श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय
पणन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात मागील २ वषािपासन
ू शासनाने खरे िी केलेली सम
ु ारे ६९ लाख ७२

हजार ७८५ जक्वीं्ल तरू ववववि गोिामात पिून असन
ु २५ जजल््यातील ४

लाख १४ हजार ८४४ शेतकऱयाींनी तरू खरे िीसाठी नोंिणी केली असन
ू त्यापैकी
१ लाख ५४ हजार ६३७ शेतकऱयाींकिून तरू खरे िी झाली असन
ु अद्याप २
लाख ५८ हजार २६५ हजार शेतकऱयाींची ३१ लाख २२ हजार जक्वीं्ल तरू
खरे िी लशल्लक आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, तरू एकार्िकार खरे िी अींतगित शासनाने सरु
ु केलेल्या खरे िी

केंद्रावर तरू खरे िीसाठी दिनाींक १८ एवप्रल, २०१८ ही तारीख शेतकऱयाींना
अींनतम तारीख िे ण्यात आली होती मात्र अनेक केंद्रावर सींगणकीय पध्ितीने

नोंिणी केलेल्या शेतकऱयाींना तरू खरे िीसाठी मा.केंद्रीय कृषी मींत्री याींनी
िे ण्यात आलेल्या १५ दिवसाच्या वाढीव मि
ु तीचा आिे श सींबर्ीं ित
जजल्हार्िकारी

कायािलयात

वेळेवर

येऊन

िे खील

सिर

आिे शासींिभाित

जजल््यातील तरू खरे िी शेतकरी व तरू केंद्र प्रमख
ु ाींमध्ये गोंिळ ननमािण

झाल्याने तरू खरे िीच्या सींिभाित खरे िी केंद्रावर गोंिळ ननमािण झाला असन
ु
शासन

आणण

खरे िी

यींत्रणा

असलेल्या

नाफेिकिून

यासींिभाित

पणन

महामींिळाला कुठलेही पत्र आले नसल्याने तरू खरे िी अद्यापही बींिच आहे, हे
ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, तरू खरे िी केंद्रावर शेतकऱयाींनी घातलेली तरू भरण्यासाठी व
सरु क्षिततेसाठी परु े शा प्रमाणात गोण्या (पोती) तसेच साठवणीसाठी परु े शी

गोिामे नसल्याने तरू ीचे मोठमोठे ढीग तरू खरे िी केंद्रावर अनेक दिवस
रादहल्याने तरू ीचे मोठ्या प्रमाणात नक
ु सान झाले, तरू खरे िी केंद्राच्या दठकाणी

परु े शा गोणी (पोती) व तरू साठवणक
ू ीसाठी परु े शी गोिामे वेळेवर उपलब्ि होत

नसल्याने मराठवाड्यातील शेतकऱयाींची खरे िी केलेली तरू अमरावतीला तर
उस्मानाबािची तरू साींगलीला घेऊन जावी लागत आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायिवाही
केली वा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.सभ
ु ाष दे शमख
ु : (१) हीं गाम २०१६-२०१७ मध्ये केंद्र शासनाच्या व राज्य

शासनाच्या ववववि योजनाींतगित एकूण ७६.९४ लाख जक्वीं्ल तरू ीची खरे िी

केली होती. त्यापैकी राज्य शासनाने खरे िी केलेल्या तरू ीची व तरू िाळीची
ववक्री करण्यात येत आहे . त्यामळ
ु े गोिामामिील जागा ररकामी होत आहे .

हीं गाम २०१७-२०१८ मिील नोंिणी केलेल्या शेतकऱयाींपक
ै ी दिनाींक

२५/०६/२०१८ पयित २,३०,६४२ शेतकऱयाींकिून तरू खरे िी करणे लशल्लक होते.

हीं गाम २०१७-२०१८ मिील ककमान आिारभत
ू ककीं मत योजनेंतगित तरू

खरे िीसाठी NeML पो्ि लवर नोंिणी केलेल्या परीं तु ज्याींच्याकिून तरू खरे िी

केलेली नाही अशा शेतकऱयाींना रुपये १०००/- प्रनत जक्वीं्ल अनि
ु ान शासन
ननणिय, दिनाींक १९/०६/२०१८ अन्वये मींजूर करण्यात आले आहे .
(२) नाही.

राज्यात ककमान आिारभत
ू ककीं मत योजनेंतगित तरू खरे िीला दिनाींक

०१/०२/२०१८

रोजी

२५

जजल््यात

सरु
ु वात

करण्यात

आली.

योजनेच्या

मागििशिक तत्वानस
ु ार खरे िीचा कालाविी ९० दिवसाचा होता. तरू खरे िीचा

अींनतम दिनाींक २८/०४/२०१८ पयांत होता. तथावप, या कालाविीत नोंिणी

केलेल्या शेतकऱयाींकिून तरू खरे िी होऊ न शकल्याने, राज्य शासनाने केलेल्या
ववनींतीच्या अनष
ीं ाने तरू खरे िीचा कालाविी दिनाींक १५/०५/२०१८ पयांत
ु ग
वाढववण्यात आला होता.
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दिनाींक १८/०४/२०१८ पयित १९.८३ लाख जक्वीं्ल आणण मि
ु तवाढीच्या

काळात ६.४८ लाख जक्वीं्ल तरू ीची खरे िी झालेली आहे.

(३) व (४) शेतकऱयाींना SMS पाठववण्यात आल्यानींतर, शेतकरी खरे िी
केंद्रावर माल घेऊन आल्यानींतर, FAQ मालाची खरे िी केली जात होती व
खरे िी केलेली तरू गोिामामध्ये पाठववण्यात येत होती.

तरू व हरभरा साठवणूकीसाठी गोिामे अपरु ी असल्याने अनतररक्त

२११ गोिामे भािेतत्वावर घेऊन, त्यामध्ये खरे िी केलेल्या मालाची साठवणक
ू
केली आहे . ज्या दठकाणी साठवणक
ू ीसाठी जागा उपलब्ि होईल नतथे माल
पाठववण्यात आला आहे .

(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

औरां गाबाद येथील महावितरणने जादाचे विद्युत दे यि ददल्यामुळे
श्री.जगन्नाथ शेळिे याांनी आत्महत्या िेल्याबाबत

(४०)

*

४२४५९ श्री.धनांजय मि
ुां ,े श्री.सनु नल तटिरे , अॅि.अननल परब,

श्री.प्रसाद लाि, श्री.जयांत पाटील, िॉ.सध
ु ीर ताांबे, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय
दत्त, श्री.अशोि ऊफम भाई जगताप, श्रीमती हुस्त्नबानू खललफे, श्री.रामहरी
रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.विक्रम िाळे , श्री.दत्तात्रय सािांत,
श्री.धगरीशचांद्र

व्यास,

प्रा.अननल

सोले,

श्री.नागोराि

गाणार,

श्री.जनादम न

चाांदरू िर, श्री.अमरनाथ राजरू िर, प्रा.जोगेन्द्र ििािे, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हे मत
ां

टिले, श्री.आनांद ठािूर, श्रीमती जस्त्मता िाघ : सन्माननीय ऊजाम मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) औरीं गाबाि जजल्हयातील महाराषर राज्य वीज ववतरण कींपनीच्या गारखेिा

ववभागातील वीज िे यक ननगिलमत करणाऱया ववभागाकिून िग
ु ेशनगर येथील

भाजी ववक्रेते श्री.जगन्नाथ नेहाजी शेळके याींना ८ लाख ६५ हजार २० रुपयाींचे
जािा वीज िे यक िे ऊन वीज िे यक भरण्याची सक्ती केल्याने त्याींनी दिनाींक
११ मे, २०१८ रोजी वा त्यासम
ु ारास गळफास घेऊन आत्महत्या केली, हे खरे
आहे काय,
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(२) असल्यास, औरीं गाबाि येथील श्री.जगन्नाथ शेळके याींच्या आत्महत्येची

जबाबिारी ननजश्चत करुन सींबर्ीं ित अर्िकाऱयाींवर कोणती कारवाई केली तसेच
ननयलमत वीज िे यकापेिा भरमसाठ वीज िे यक आले त्यावर कायिवाही
करण्यासाठी ननजश्चत असे िोरण आखण्याबाबत शासनाने कोणती कायिवाही

केली वा करण्यात येत आहे तसेच श्री.जगन्नाथ शेळके याींच्या आत्महत्येस

जबाबिार असणाऱयाींवर फौजिारी गन्
ु हा िाखल करुन मयत शेळके याींच्या
कु्ुींबबयाींना महाववतरणकिून आर्थिक मित करण्यात येणार आहे काय,

(३) असल्यास, राज्यात वीज बील लम्र ररिीींग घेणे तसेच वीज िे यक वा्प

करणाऱया यींत्रणाींवर महाववतरणाचे कोणत्याही स्वरुपाचे ननयींत्रण नाही व

यामळ
ु े कमी वापर असणाऱया ग्राहकाींना मी्र ररिीींगचा ववचार न करता
सरािस िे यक वाढवन
ू दिले जात असल्याचे माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा

त्यािरम्पयान ननिशिनास आले, हे खरे आहे काय तसेच याबाबत शासन यावर
काही उपाययोजना करणार आहे काय, त्यामागील कारणे काय आहे त,

(४) असल्यास, राज्यातील सािेिहा लाख ग्राहकाींचे वीज मी्र प्रत्यि ररडिींग
न घेताच सरासरीमध्ये बबले पाठववण्यात येऊन सिर वीज मी्र मध्ये

ताींबत्रक बबघाि असल्याने वीज वापरापेिा जािा वीज बबल येत असल्यामळ
ु े

ग्राहकाींना वाढीव िे यकाींचा भि
ु ां ि सोसावा लागत असन
ु नािरू
ु स्त असलेले सवि
वीज मी्र बिलन
नवीन वीज मी्र लावण्यात आले आहे त काय व
ू
किीपयांत मी्र बिलण्यात येणार आहे त,

(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व त्यानष
ीं ाने कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत
ु ग
आहे,

(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) पोलीस एफआयआर क्र. १०७/१८, दिनाींक

११/५/२०१८ प्रमाणे श्री.जगन्नाथ नेहाजी शेळके याींनी दिनाींक ११/५/२०१८ रोजी
गळफास घेऊन आत्महत्या केलेली आहे . श्री.जगन्नाथ नेहाजी शेळके, ग्राहक
क्र.

४९००१२२९८१९३

याींना

माहे

एवप्रल,

२०१८

चे

५५५१९

यनु न्चे

रुपये ८६४७८१/- चे वीज िे यक िे ण्यात आलेले होते. परीं त,ु त्याींना वीज िे यक

भरण्याची कोणत्याही प्रकारची सक्ती करण्यात आलेली नव्हती. तसेच सिरहू
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िे यक िरु
ु स्तीसाठी ग्राहकाकिून कुठलाही अजि अथवा तक्रार महाववतरण शाखा
कायािलय ककीं वा उपववभागीय कायािलयास प्रा्त झालेली नाही. तसेच ग्राहकाने
अींतगित तक्रार ननवारण कि ककीं वा ग्राहक तक्रार ननवारण मींच येथे सध्
ु िा
अशी कोणत्याही प्रकारची तक्रार िाखल केलेली नाही.
(२)

महाववतरणच्या

िे यक

ननगिलमत

करण्याच्या

प्रचललत

पध्ितीनस
ु ार

ननयलमत वीज बबलापेिा अवास्तव िे यक आढळून आल्यास सिर िे यकाची
पिताळणी करुन व त्याची योनय िरु
ु स्ती करुनच ग्राहकाला वीज िे यक

िे ण्याची यींत्रणा आहे . परीं त,ु सिरहू प्रकरणात ही काळजी न घेता चुकीचे
िे यक ननगिलमत केल्यामळ
ु े अनतररक्त कायिकारी अलभयींता, सहाय्यक लेखापाल

व कननषठ लेखा सहाय्यक याींना ननलींबबत करण्यात आलेले आहे . तसेच
श्री.जगन्नाथ शेळके याींच्या आत्महत्ये प्रकरणी श्रीमती भागीत्राबाई शेळके

याींच्या तक्रारीवरुन ग.ु र.क्र. १०७/१८ कलम ३०६, ३४ भा.िीं .वव. प्रमाणे पोलीस

ठाणे पि
सिर प्रकरणी
ुीं ललक नगर, औरीं गाबाि येथे गन्
ु हा िाखल असन
ू
चौकशी चालू आहे .
(३) हे खरे
ग्राहकाींचे

नाही. महाववतरणतफे घरगत
ु ी व वाणणजज्यक वगिवारीतील

मी्र

वाचन

करणाऱया

यींत्रणावर

लि

ठे वण्यासाठी

्पद्वारे मी्र वाचनाची प्रकक्रया सरु
ु करण्यात आलेली आहे .

मोबाईल

(४) नािरु
ु स्त वीज मी्र बिलण्यासाठी वीज मी्र उपलब्ि करुन िे ण्यात

आलेले असन
ू माहे ऑक््ोबर, २०१७ ते मे, २०१८ या कालाविीत ३.५ लि
नािरु
ु स्त मी्र बिलण्यात आलेले असन
ू उविररत नािरु
ु स्त मी्र बिलण्याची
प्रकक्रया प्रगती पथावर आहे .
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.
(६) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

गोंििाना सांग्रहालय तथा प्रलशक्षण उपिेंद्र उभारण्याबाबत
(४१)

*

४३२९७ श्री.प्रिाश गजलभये : सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) गोंिसींस्कृतीचे सींवि
ि न, प्रचार-प्रसार करण्यासाठी सन २००२ मध्ये मींजूर
झालेले गोंिवाना साींस्कृनतक सींग्रहालय १६ वषािपासन
ू जागा ननजश्चतीच्या
वािात अिकले असल्याचे ननिशिनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, तेलग
ीं खेिी, र्चखली तर किी महाराजबागेच्या जागेच्या

वािामळ
ु े सींग्रहालय उभारण्याचे काम प्रलींबबत रादहले असन
ू आींतरराषरीय
िजािचे सींग्रहालय उभारण्यासाठी शासनाने पढ
ु ाकार घेतल्यानस
ु ार आतापयांत
केंद्राने िोन ्््याींमध्ये रूपये २१ को्ी मींजरू केले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, पण
ु े येथील आदिवासी सींशोिन व प्रलशिण सींस्थेस पन्नास

वषे झाल्याबद्दल तत्काललन राषरपतीींनी या सींस्थेला स्वायत्त सींस्था म्पहणून
मान्यता िे त एक उपकेंद्र नागपरू येथे स्थापन करण्याचा ननणिय घेतला असन
ु

यासाठी केंद्र शासनाच्यावतीने सन २०१४ मध्ये १० रुपये को्ी व सन २०१५
मध्ये रुपये ११ को्ी मींजरू केले असन
ु त्यातन
ू बाींिकामाचा खचि होणार आहे
काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व त्यानस
ु ार कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत
आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.विष्ट्णु सिरा : (१) व (२) होय.

(३) नागपरू येथे गोंिवाना सींग्रहालय तथा प्रलशिण उपकेंद्र उभारण्यासाठी केंद्र

शासनाकिून ननिी प्रा्त झालेला आहे . तथावप यासाठी नागपरू येथे शासकीय

जमीन अद्याप प्रा्त झालेली नाही. जमीन प्रा्त करुन घेण्यासाठी कायिवाही
सरु
ु असन
ू , जमीन प्रा्त झाल्यानींतर पढ
ु ील कायिवाही करणे शक्य आहे .
(४) व (५) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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पालघर जजल््यात विमान ननलममती प्रिल्पाबाबत
(४२)

*

४१८९२ श्री.आनांद ठािूर, अॅि.राहुल नािेिर, श्री.हे मत
ां
टिले,

श्री.ख्िाजा बेग, श्री.किरण पािसिर, श्री.नरें द्र पाटील, श्री.जगन्नाथ लशांदे :
सन्माननीय उद्योग मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) िे शात प्रथम ववमानाची ननलमिती करणाऱया अमोल यािव या तरुणाला
पालघर जजल््यात जमीन दिल्याची घोषणा शासनाने केली होती, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, शासनाने मॅननेद्क महाराषर या गत
ुीं वणूक पररषिे त अमोल
यािव याींच्याबरोबर करारही केला होता, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

उपरोक्त

प्रकरणी

शासनाने चौकशी

केली आहे

काय,

चौकशीच्या अनष
ीं ाने ववमान ननलमितीच्या प्रकल्प कायािजन्वत करण्यासाठी
ु ग
कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

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

(२) मॅननेद्क महाराषर कॉव्हजिन्स-२०१८ या औद्योर्गक गत
ींु वणूक प्रिशिन

कायिक्रमात श्री.अमोल यािव याींच्या ववमान ननलमिती प्रकल्पाबाबत गत
ुीं वणक
ू
हे तू करार करण्यात आला आहे .

(३) प्रस्तत
प्रकल्प प्रत्यिात साकार करण्यासाठी घ्कासमेवत पढ
ु
ु ील
पाठपरु ावा महाराषर औद्योर्गक ववकास महामींिळाकिून करण्यात येत आहे .
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

राज्यातील मराठा, िुणबी समाजासह बहुजन समाजाच्या उन्नतीसाठी
नेमण्यात आलेल्या सारथी सलमतीच्या लशफारशीांबाबत
(४३)

*

४१७४२ श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफम भाई

जगताप, श्री.आनांदराि पाटील, श्रीमती हुस्त्नबानू खललफे, श्री.रामहरी रुपनिर,
श्री.हररलसांग राठोि, श्री.सभ
ु ाष झाांबि, श्री.जनादम न चाांदरू िर, श्री.अमरनाथ
राजूरिर, प्रा.जोगेन्द्र ििािे : सन्माननीय सामाजजि न्याय मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) राज्यातील मराठा, कुणबी समाजासह बहुजन समाजाच्या सामाजजक,
आर्थिक आणण शैिणणक उन्नतीसाठी सवाांर्गण ववकासासाठी ववववि

उपाययोजना सच
ु ववण्यासाठी िॉ.सिानींि मोरे याींच्या अध्यितेखाली नेमलेल्या
छत्रपती शाहू महाराज सींशोिन, प्रलशिण आणण मानव ववकास सींस्था
(सारथी) या सलमतीने दिनाींक ३ मे, २०१८ रोजी वा त्यासम
ु ारास मा.महसल
ू
मींत्री, मा.ऊजाि मींत्री व मा.जलसींपिा मींत्री इत्यािीींच्या उपजस्थतीत आपला
अहवाल मा.मख्
ु यमींत्री याींना सािर केला, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, अहवालाचे स्वरुप काय आहे व उपरोक्त प्रकरणी शासनाने
चौकशी करुन कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.राजिुमार बिोले : (१) होय.

(२) छत्रपती शाहू महाराज सींशोिन, प्रलशिण व मानव ववकास सींस्थेचे
स्वरुप, रचना व कायिपध्िती, बोिर्चन्ह, मख्
ु यालय, सींस्थेंतगित ववभाग,

सारथी सींस्थेचे पथिशी प्रकल्प व ते राबववण्यासाठी आवश्यक मनषु यबळ व
अींिाजजत खचि या व इतर सवि बाबीींची तपशीलवार अहवाल, तसेच सिरची
सींस्था स्थापन करण्याच्या पव
ू ि तयारीसाठी शासनास मागििशिन व लशफारशी

सिर अहवालात करण्यात आलेल्या आहे त. सिर अहवालावरील कायिवाही
शासनाच्या ववचारिीन आहे .
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

राज्यातील दललत समाजातील विविध घटिाांना
िजम ि अनुदान दे ण्याबाबत
(४४)

*

४१९५८ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे,

श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.सभ
ु ाष झाांबि, श्रीमती हुस्त्नबानू खललफे, श्री.अशोि
ऊफम भाई जगताप, श्री.आनांदराि पाटील : सन्माननीय सामाजजि न्याय मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) राज्यातील िललत समाजातील ववववि घ्काींतील जातीना मख्
ु य प्रवाहात

आणुन त्याींचा शैिणणक, आर्थिक व सामाजजक ववकास होण्यासाठी ४०
वषािपव
ू ी स्थापन केलेल्या महामींिळाींतफे यापढ
ु े कोणत्याही प्रकारचे कजि आणण

अनि
ु ान न िे ण्याचा ननणिय घेण्यात आला असल्याचे दिनाींक २१ माचि, २०१८
रोजी वा त्यासम
ु ारास ननिशिनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, महात्मा फुले मागासवगि ववकास महामींिळ, अण्णा भाऊ साठे

ववकास महामींिळ आणण सींत रोदहिास चमोद्योग व चमिकार ववकास

महामींिळातफे उद्योगासाठी दिल्या जाणाऱया कजि व अनि
ु ान याींची वसल
ु ी
होत नसल्यामळ
ु े कोणत्याही प्रकारचे कजि न िे ण्याचा ननणिय घेण्यात
आल्याने

िललत

समाजातील

या

महामींिळाचा

लाभ

घेऊ

इजच्छणाऱया

बेरोजगाराींची यामळ
ु े आर्थिक गैरसोय होणार आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी करुन कोणती कायिवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.राजिुमार बिोले : (१) हे खरे नाही.
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

राज्यातील विविध शहारातील औद्योधगि िसाहतीमधील
भूखि
ां बळिाविल्याबाबत
(४५)

*

४१२३७ िॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱहे : सन्माननीय उद्योग मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील मब
ुीं ई, पण
ु े, नालशक, जळगाींव, सोलापरू , कोल्हापरू , औरीं गाबाि,
वपींपरी-र्चींचवि

इत्यािी

औद्योर्गक

वसाहतीमिील

भख
ू ींि

बळकावण्यात

आल्याचे माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा त्यािरम्पयान ननिशिनास आली, हे खरे
आहे काय,
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(२) असल्यास, पण
ु े जजल््यात ताींबत्रक कारणास्तव भख
ू ींि वापराववना पिून,
नालशकमध्ये
औद्योर्गक

भख
ू ींि

बळकावणाऱया

वसाहतीमध्ये

सवािर्िक

िलालाींचे

वाढते

अनतक्रमणे,

प्रमाण,

जळगाींव

नवी

मब
ुीं ई

औद्योर्गक

वसाहतीत उद्योगाकरीता भख
ू ींि घेऊन अन्य कारणास्तव वापर, पायाभत
ू

सवु विाींचा अभाव अशा अनेक समस्याींनी या औद्योर्गक वसाहतीना ग्रासले
आहे, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

राज्यातील

औद्योर्गक

वसाहतीमिील

समस्या

करण्याकरीता शासन कोणते ववशेष प्रयत्न करीत आहे,

िरू

(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी करुन कोणती कायिवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

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

पण
ु े जजल््यात ताींबत्रक कारणास्तव भख
ू ींि वापराववना पिून आहे त

अशी कोणतीही वस्तजु स्थती नाही. नालशक, सातपरू /अींबि औद्योर्गक िेत्रातील
भख
ू ींि ननवविा पध्ितीने वा्पाचे िोरण असल्याने भख
ू ींि बळकाववण्याचा प्रश्न

उद्भवत नाही. तसेच नवी मब
ुीं ई औद्योर्गक वसाहतीमध्ये अनतक्रमण झाले
असन
ू

ननयमाप्रमाणे

औद्योर्गक

काढण्याची

वसाहतीमध्ये

भख
ू ींि

कायिवाही
घेऊन

चालू

अन्य

आहे .

तसेच

कारणास्तव

जळगाींव

वापर

होत

असल्याची अशी वस्तजु स्थती आढळून आलेली नाही. जळगाव औद्योर्गक
वसाहत िेत्रात पायाभत
ू सवु विा परु ववण्यात येत आहे त.
(३)

औद्योर्गक

िेत्रातील

समस्या

परु ववण्याची कायिवाही सरु
ु आहे .
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

िरू

करणे

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

तसेच

पायाभत
ू

सवु विा
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नागपूर जजल्हा पररषदे च्या समाजिल्याण विभागाििील
ननधी विनािापर पिून असल्याबाबत

(४६)

*

४१२२८ प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार, श्री.धगरीशचांद्र व्यास :

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

(१) नागपरू जजल्हापररषिे च्या समाजकल्याण ववभागाकिे सन २०१७-१८ चा
िललत वस्तीचा २४ को्ी ३९ लाख व वैयजक्तक लाभाचा ६ को्ी असा एकूण

३०.३९ को्ीींचा ननिी लशल्लक असल्याचे माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा
त्यािरम्पयान ननिशिनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व त्यानस
ु ार शासककय ननिी सींबर्ीं ित योजनाींवर खचि न
करणाऱया अर्िकारी व कमिचाऱयाींववरुध्ि कोणती कारवाई केली वा करण्यात
येत आहे,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.राजिुमार बिोले : (१) व (२) नागपरू जजल्हा पररषिे च्या समाजकल्याण
ववभागाकिे सन २०१७-१८ चा िललत वस्ती ववकास ननिी जजल्हा ननयोजन

सलमतीच्या दिनाींक ४ डिसेंबर, २०१७ च्या आिे शान्वये प्रा्त झाला असन
ू
दिनाींक २१ फेिव
ीं ल्पीय ववतरण
ु ारी, २०१८ रोजी सिर रक्कम अथिसक

प्रणालीवर उपलब्ि झाली आहे . या अींतगित कामाींना दिनाींक ३१ माचि, २०१८
रोजी प्रशासकीय मान्यता िे ण्यात आली असन
ू प्रा्त ननिी सवि पींचायत

सलमत्याींना ववतरीत करण्यात आलेला आहे . यातील काही कामाींना दिनाींक १८

मे, २०१८ रोजी मान्यता िे ण्यात आलेली असन
ू एक मदहन्यात ननिी ववतरीत
करण्यात येईल.

(३) प्रश्न उद्भवत नाही.
-----------------
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लोिशाहीर अण्णा भाऊ साठे वििास महामांिळात
गैरव्यिहार झाल्याबाबत
(४७)

*

४१२८५ श्री.रविांद्र फाटि, अॅि.अननल परब : सन्माननीय सामाजजि

न्याय मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे ववकास महामींिळाच्या ३८५ को्ी रुपयाींच्या
गैरव्यवहारा

सींबर्ीं ित

नस्ती

महामींिळाच्या

कायािलयाचे

सील

तोिून

पळववण्यात आल्याचे माहे मे, २०१८ मध्ये वा त्यािरम्पयान ननिशिनास आले
आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सन २०१२ ते २०१५ या काळात महामींिळात को्यविी
रुपयाींचा झालेल्या गैरव्यवहाराींच्या नस्तीींचा पळववण्यात आलेल्या नस्तीमध्ये

समावेश असन
ींु ई) पोलीस ठाण्यात तक्रार िाखल
ू सिर प्रकरणी िदहसर (मब
करण्यात आली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय
आढळून आले व त्यानष
ीं ाने कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे,
ु ग
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.राजिुमार बिोले : (१) नाही, बोरीवली समाजकल्याण कायािलयाच्या
इमारतीत सन २००२ ते २०१५ या कालाविीत कायिरत असलेले सिर

महामींिळाचे कायािलय प्रशासकीय इमारत, चें बरु स्थलाींतरीत करण्यात आलेले
असन
ु , महामींिळातील गैरव्यवहारासींबर्ीं िच्या सवि नस्त्या राज्य गन्
ु हे अन्वेषण

ववभागाने तपासकामी ज्त केलेल्या आहे त. सहायक आयक्
ु ताींनी बोरीवली
समाजकल्याण कायािलयाच्या इमारतीच्या मख्
ु य प्रवेशव्िारावरील सील केलेले
कुलप
ू

अज्ञात

घ्नेबाबत

इसमाींनी

िदहसर

तोिल्याची

पोलीस

ठाण्यात

बाब

ननिशिनास

दिनाींक

३३०/२०१८ अन्वये तक्रार नोंिववण्यात आली आहे .
(२) अशी बाब नाही,

(३) पोलीस तपास सरु
ु आहे.
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

आल्यानींतर

४/५/२०१८

रोजी

सिर

ग.ु र.क्र.
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राज्यभरातील िेंद्रातून खरे दी िेलेल्या तरू ीची प्रलांबबत
दे यिे अदा िरण्याबाबत

(४८)

*

४२२९२ िॉ.सध
ु ीर ताांबे, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि

ऊफम भाई जगताप, श्री.जनादम न चाांदरू िर, श्री.हररलसांग राठोि, श्री.ख्िाजा बेग,
श्री.हे मत
ां टिले, श्री.आनांद ठािूर, अॅि.राहुल नािेिर, श्री.रामराि िििुते,

श्री.धनांजय मि
ांु ,े श्री.सनु नल तटिरे , श्री.अमरलसांह पांडित, श्री.नरें द्र पाटील,
श्री.किरण पािसिर, अॅि.जयदे ि गायििाि, श्री.विक्रम िाळे , श्री.सनतश
चव्हाण, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.जगन्नाथ लशांदे, श्री.अरुणिािा जगताप :
सन्माननीय पणन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नाफेिने राज्यभरातील १६७ केंद्रावरुन १६ लाख जक्वीं्ल तरू ीची खरे िी
यावषी केली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शासनाने खरे िी केलेल्या तरू ीची ८२४.४४ को्ीींची िे यके

प्रलींबबत असल्याचे दिनाींक २६ एवप्रल, २०१८ रोजी वा त्यासम
ु ारास ननिशिनास
आले असल्याने अियाप खरे िी करण्यात आलेल्या तरू ीचे ५५९ को्ीींचे चक
ु ारे

न लमळाल्याने शेतकऱयाींमध्ये अस्वस्थता ननमािण झाली आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, शासनाने ननिीची तरति
ू करुन सिरहू शेतकऱयाींची प्रलींबबत
िे यके अिा करण्याबाबत कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.सभ
ु ाष

दे शमख
ु

:

(१)

सन

२०१७-१८

मिील

नाफेिच्यावतीने

तरू

खरे िीकरीता पणन महासींघामाफित १६६ व वविभि पणन महासींघामाफित २३
अशी एकूण १८९ खरे िी केंद्र सरु
ु करण्यात आली आहे त िोन्ही सींस्थाकिून

दिनाींक १५/०५/२०१८ अखेरपयांत एकूण ३३.६७ लाख जक्वीं्ल तरू खरे िी
करण्यात आली आहे .

(२) व (३) दिनाींक २६/०४/२०१८ पयांत २५.६६ लाख जक्वीं्ल तरू खरे िी
करण्यात आली होती. सिर तरू ीच्या खरे िीची रक्कम १३९८.५६ को्ी होती.

त्यापैकी नाफेिकिून प्रा्त झालेल्या रुपये ८३६.२९ को्ी मिून दिनाींक
२६/०४/२०१८ पयांत ७६७.४१ को्ी शेतकऱयाींना अिा करण्यात आले आहे .
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दिनाक २५/०६/२०१८ पयांत एकूण १५५४ को्ीींचे चक
ु ारे शेतकऱयाींना अिा
करण्यात आले आहे त.

त्याच बरोबर शेतकऱयाींचे चुकारे अिा करण्यासाठी बॅंकेकिून कजि

उपलब्ि करुन घेण्यासाठी रुपये २०० को्ीची शासन हमी पणन महासींघास

मींजूर करण्यात आली आहे . सिर शासन हमीवर बॅंकेकिून कजि घेऊन
शेतकऱयाींचे चुकारे अिा करण्यात आले आहे त.
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

राज्यातील औदयोधगि वििास क्षेत्रातील भूखि
ां औदयोधगि
वििास महामांिळाने परत घेतल्याबाबत

(४९)

*

४१८७९ श्रीमती हुस्त्नबानू खललफे, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर,

अॅि.अननल

परब,

गािगीळ,

श्री.सभ
ु ाष

श्री.शरद

रणवपसे,

श्री.अशोि

ऊफम

भाई

जगताप,

श्री.आनांदराि पाटील, श्री.जनादम न चाांदरू िर, श्री.हररलसांग राठोि, आकिम.अनांत
झाांबि,

श्री.अमरनाथ

राजरू िर,

प्रा.जोगेन्द्र

ििािे,

श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल सोले, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.प्रविण दरे िर,

श्री.विजय ऊफम भाई धगरिर : सन्माननीय उद्योग मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यात उियोग न उभारल्यामळ
ू े ववववि औियोर्गक ववकास िेत्रात पिून

असलेले ५४८ भख
ू ींि औियोर्गक ववकास महामींिळाने परत ताब्यात घेतले
असल्याचे दिनाींक २६ एवप्रल, २०१८ रोजी वा त्यासम
ु ारास ननिशिनास आले
आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, राज्यातील प्रत्येक तालक
ु ा मख्
ु यालयी औियोर्गक वसाहती

था्ण्यात आल्या असन
ु जागोजागी एमआयिीसीचे फलक झळकतात, परीं तू
उियोग नसतो, जजल्हा मख्
ु यालयी असलेल्या एमआयिीसीतच उियोगाींची

प्रचींि वाणवा असन
ु तेथील भख
ू ींि वषािनव
ु षे उियोगाींच्या प्रनतिेत असल्याने
एमआयिीसीची िरु वस्था झाली आहे, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, एमआयिीसी १६ प्रािे लशक कायािलये असन
ू त्या अींतगित ८३

हजार ९५३ औद्योर्गक भख
ू ींि असन
ू प्रत्येक तालक
ु ा मख्
ु यालयी औद्योर्गक

वसाहती था्ण्यात आल्या मात्र िणवळणाच्या सोयी सवु विाींचा अभावामळ
ु े
तेथे उद्योग उभारले गेले नाहीत, हे ही खरे आहे काय,
(४)

असल्यास,

उद्योग

उभारले

गेले

नाहीत

अशा

भख
ु ींििारकाींना

एमआयिीसीने नो्ीस बजावन
त्याींच्याकिील भख
ू
ु ींि परत घेतले त्यात

सवािर्िक अमरावती प्रािे लशक ववभाग त्या खालोखाल नागपरू , साींगली,
कोल्हापरू , रत्नार्गरी या प्रािे लशक ववभागाींचा समावेश आहे , हे ही खरे आहे
काय,
(५)

असल्यास,

उक्त

परत

घेतले

ते

भख
ु ींि

आता

नव्या

उद्योजकाींसाठी लललाव केला जाणार आहे, हे ही खरे आहे काय,

इच्छुक

(६) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व त्यानस
ु ार कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत
आहे, नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.सभ
ु ाष दे साई : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.
(३) हे खरे नाही.

(४) होय, हे खरे आहे .

ववहीत कालाविीमध्ये भख
ीं ाचा ववकास केला नाही असे ५४८ भख
ू ि
ू ींि

महामींिळाने परत घेतलेले आहे त.
(५) होय.

महामींिळाचे प्रचललत िोरणानस
ु ार भख
ू ींिाचे वा्प करण्यात येत.े

(६) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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राज्यातील ज्येष्ट्ठ नागररिाांच्या धोरणाांची अमांलबजािणी िरण्याबाबत
(५०)

*

जगताप,

४१७४७ श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफम भाई
श्री.जनादम न

चाांदरू िर,

श्री.रामहरी

रुपनिर,

अॅि.अननल

परब,

श्री.सतेज ऊफम बांटी पाटील, श्री.आनांदराि पाटील, श्रीमती हुस्त्नबानू खललफे,
श्री.हररलसांग राठोि, श्री.सभ
ु ाष झाांबि, श्री.अमरनाथ राजूरिर, प्रा.जोगेन्द्र
ििािे, श्री.मोहनराि िदम, श्री.रविांद्र फाटि, श्री.प्रविण दरे िर, श्री.जगन्नाथ

लशांदे, श्री.धनांजय मि
ांु ,े श्री.सनु नल तटिरे , श्री.अमरलसांह पांडित : सन्माननीय
सामाजजि न्याय मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१)शासनाने दिनाींक ०१ ऑक््ोबर, २०१३ रोजी जाहीर केलेल्या राज्याच्या
ज्येषठाींच्या िोरणाींची अद्याप अींमलबजावणी केली नसल्याने व या िोरणाचा

शासन ननणिय काढावा तसेच ज्येषठ नागररकाींची मयाििा ६५ वरुन ६० करावी,

महात्मा फुले जीवनिायी योजनेत जेषठाींना समावेश, ज्येषठ नागररकाींसाठी
स्वतींत्र आयक्
ु तालय, मिम
ु ेह रक्तिाबासाठी मोफत औषिे, श्रावणबाळ वाििक्य
ननवत्ृ ती वेतनात वाढ आदि मागण्याींसाठी ज्येषठ नागरी सींयक्
ु त कृती
सलमतीच्यावतीने दिनाींक ०२ मे, २०१८ रोजी मब
ींु ईतील आझाि मैिान तसेच
राज्यातील जजल्हार्िकारी व तहलसल कायािलयासमोर िरणे आींिोलन केले, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शासनाने सन १९९९ मध्ये ज्येषठ नागररक िोरण जादहर केले

असन
ु सन २०००, २०११ तसेच दिनाींक ३० स््ें बर,२०१५ मध्ये पन
ु रि चनाही
केली आहे , परीं तू याकरीता आवश्यक आर्थिक ननिीची तरति
ू तसेच ववववि

योजनाींची पन
ु रि चना केली नसल्याचे माहे मे, २०१८ मध्ये वा त्यािरम्पयान
ननिशिनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, राज्यात ज्येषठ नागररकाींची सींख्या सम
ु ारे िीि को्ी असन
ू
ज्येषठ नागरीकाींच्या इतर कोणकोणत्या मागण्या शासनाकिे प्रलींबबत आहे त

व या मागण्या तातिीने मान्य करण्याबाबत शासनामाफित कोणकोणत्या

उपाययोजना केल्या आहे त, तसेच या मागण्या मान्य न केल्यास आींिोलन
तीव्र करण्याचा इशारा शासनाला दिला आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व त्यानस
ु ार कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.राजिुमार बिोले : (१) हे खरे आहे

(२) आवश्यकतेनस
ु ार तरति
ू करण्यात येत.े

(३) व (४) केंद्र शासनाप्रमाणे ज्येषठ नागररकाींचे वय ६५ वरुन ६० करण्याची
बाब

शासनाच्या

ववचारािीन

असन
ू

ज्येषठ

नागररक

िोरणाची

प्रभावी

अींमलबजावणी करण्यासाठी एक सलमती गठीत करण्यात आली आहे . सिर
सलमतीचा अहवाल प्रा्त झाल्यानींतर आवश्यक ती कायिवाही करण्यात येईल.
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

िासाजिळच्या घोळ-धचिनपािा (ता.िहाणू, जज.पालघर)
गािात िीज पुरिठा सुरु िरण्याबाबत

(५१)

*

४२७६४ श्री.नरें द्र पाटील, श्री.हे मत
ां
टिले, श्री.किरण पािसिर,

अॅि.राहुल नािेिर, श्री.अमरलसांह पांडित, श्री.अननल भोसले, श्री.आनांद ठािूर :
सन्माननीय ऊजाम मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) िहाणू तालक्
ु यातील (जज.पालघर) कासाजवळच्या घोळ-र्चकनपाड्यात
सम
या गावात आजतागायत वीज पोहोचली
ु ारे १०० कु्ुींबे राहत असन
ू
नसल्याचे माहे मे, २०१८ च्या प्रथम स्ताहात ननिशिनास आले, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व त्यानस
ु ार घोळ-र्चकनपाड्यात वीज परु वठा सरु
ु
करणेबाबत कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे खरे आहे .

कासाजवळच्या घोळ-र्चकनपाड्यातील ३७ कु्ुींबाींना अद्यापपयांत वीज

परु वठा झालेला नाही.
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(२)

िहाणू

ववद्यत
ु ीकरणासाठी

तालक्
ु यातील

महाववतरण

कासाजवळच्या

कींपनीमाफित

घोळ-र्चकनपाड्याच्या

ननवविा

प्रकक्रया

राबवन
ू

कींत्रा्िारास कायाििेश िे ण्यात आला असन
ू कामे प्रगनतपथावर आहे त. सिरची
कामे नोव्हें बर, २०१८ अखेर पण
ू ि होणे अपेक्षित आहे .
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

सुधागि (जज.रायगि) तालुक्यातील विद्युत समस्त्याांबाबत
(५२)

*

४२०८१ श्री.जयांत पाटील, श्री.बाळाराम पाटील : सन्माननीय ऊजाम

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सि
ु ागि (जज.रायगि) तालक्
ु यातील जाींभळ
ू पािा, नवघर, वऱहाि, गाठे माळ,

िाींिकातकरवािी आदि गावाींमध्ये ववद्यत
ु वादहन्या लोंबकळत असन
ू अनेक
दठकाणी रान्सफॉमिर उघड्या जस्थतीत आहे त तसेच अनेक गावाींमध्ये ववजेचे
सिलेले पोल तग िरून आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या भागातील अनेक दठकाणी ववद्यत
वादहन्या झािाला
ु
ल्कलेल्या असन
ू काही दठकाणी ववद्यत
ु वादहन्या एकमेकाींना स्पशि होऊ नये
म्पहणन
ू ववद्यत
ु वादहन्याींना िगिाने िोरी ल्कवन
ू ठे वल्या आहे त, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, सिर ववद्यत
ु वादहन्या किीही त्
ु ण्याची शक्यता असल्याने
तेथील नागररकाींच्या जजववतास िोका ननमािण झाला असन
ु सिर दठकाणची

कामे तातिीने करण्यासाठी शासनाने कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात
येत आहे,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) रायगि जजल््यातील सि
ु ागि तालक्
ु यातील
जाींभळ
ू पािा,

नवघर,

वऱहाि,

गाठे माळ,

िाींिकातकरवािी

या

गावाींमध्ये

उन्नतीकरण व आिनु नकीकरण (U&M) व िे खभाल व िरु
ु स्ती (O&M) या
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योजनेंतगित आजपयांत लघि
ै ी
ु ाब वादहनीचे एकूण २१० गींजलेल्या खाींबाींपक

११५ खाींब तसेच एकूण जजणि झालेल्या १२ ककमी लघि
ु ाब वादहनीपैकी ६.३०
ककमी लघि
ु ाब वादहन्या बिलण्यात आल्या आहे त. तसेच जजणि झालेले १३
डिस्रीब्यश
ू न बॉक्स बिलण्यात आले आहे त.

(२) परीं तु सन २०१७-१८ मध्ये पाली उपववभागाींतगित सवि गाींवामध्ये ववववि
दठकाणी ल्कलेल्या वादहन्याींना एकूण ४२९९ स्पेससि ठे केिारामाफित योनय
त्या अींतरावर लावण्यात आलेले आहे त.

(३) सिर गावाींमध्ये उन्नतीकरण व आिुननकीकरण (U&M) व िे खभाल व

िरु
ु स्ती (O&M) या योजनेंतगित एकूण जजणि झालेल्या १२ ककमी लघि
ु ाब
वादहनीपैकी

६.३०

ककमी

लघि
ु ाब

वादहन्या

महाववतरण

कींपनीमाफित

बिलण्यात आल्या आहे त. तसेच उविररत गींजलेले ववद्यत
ु खाींब व जजणि
ववद्यत
ु वादहन्या बिलण्याचे काम पींिीत दिनियाळ उपाध्याय ग्राम ज्योती
योजनेंतगित समाववष् करण्यात आले आहे .

तसेच ववभागीयस्तरावर गींजलेले खाींब व ववद्यत
ु वादहनीचे सींचलन

व सव्ु यवस्थेकरीता कींत्रा्िारास कायाििेश (O&M) दिनाींक १३/६/२०१८ रोजी
िे ण्यात आला आहे . सिर ननवविे अींतगित अींिाजे ६० खाींब व ३ ककमी वादहनी
बिलण्याचे काम प्रस्ताववत आहे .
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

वप्रयांिा ग्रामीण वििास सांस्त्था लशिणी (ता.घाटां जी, जज.यितमाळ)
सांस्त्थेच्या िसनतगह
ृ ाचे इमारत भािे थिविल्याबाबत
(५३)

*

४३७५५ श्री.हररलसांग राठोि : सन्माननीय सामाजजि न्याय मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

यवतमाळ

जजल््यातील

वप्रयींका

ग्रामीण

ववकास

सींस्था

लशवणी

(ता.घा्ीं जी, जज.यवतमाळ) या सींस्थेला मागासवगीय अनि
ु ाननत वसनतगह
ृ ाचे
इमारत भािे शासनाने ५ वषािपासन
ू थकववल्याची बाब माहे मे, २०१८ मध्ये
वा त्यािरम्पयान ननिशिनास आले, हे खरे आहे काय,

72

(२) असल्यास, राज्यात इतर जजल््यात हेच भािे ७५ % िे य असताींना

जजल्हा पररषि समाजकल्याण अर्िकारी याींनी आपल्या पिाचा िरु
ु पयोग

करून सींस्था चालकाींना नाहक त्रास िे त असन
याबाबत आयक्
ु
ु त पण
ु े
कायािलयाने सिर अर्िकाऱयास नो्ीस बजावली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, शासनाचे दिनाींक १६ माचि, १९९८ रोजीचे स्पष् आिे श
असतानाही इमारत भािे प्रलींबबत असल्याचे प्रमख
ु कारणे काय आहे,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व त्यानस
ू ार सींस्था चालकास इमारत भािे िे ण्याबाबत
कोणती कायिवाही केली तसेच उक्त भािे िे ण्यास ननषकाळजीपणा करणाऱया
जजल्हा पररषि समाजकल्याण अर्िकाऱयावर कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.राजिुमार बिोले : (१) नाही.
(२) नाही.

यासींिभाित

जजल्हा

समाजकल्याण

अर्िकारी,

जजल्हा

पररषि,

यवतमाळ याींचेकिून खुलासा मागववण्यात आला होता. त्यानष
ीं ाने त्याींनी
ु ग
केलेला खुलासा सींयजु क्तक असल्याचे ननिशिनास आले आहे .

(३) सींबर्ीं ित सींस्थेने सन २०१३ ते २०१७ या वषािचे भािे प्रस्ताव दिनाींक
२१/०१/२०१८ रोजी सािर केलेले असन
ू , सिर प्रस्ताव सींस्थेच्या स्तरावर
प्रलींबबत होते.

(४) प्रलींबबत इमारत भािे अिा करण्यासींिभाित कायिवाही करण्यात येत असन
ू ,

जजल्हा समाजकल्याण अर्िकाऱयाववरुध्ि कारवाई करण्याचा प्रश्न उद्भवत
नाही.

(५) प्रश्न उद्भवत नाही.
-----------------
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बबलोली (जज.नाांदेि) तालुक्यात हजारो ललटर रसायन लमश्रीत
तािीची विक्री होत असल्याबाबत

*

(५४)

४३४५७ श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे :

सन्माननीय राज्य उत्पादन शल्
ु ि मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय:-

(१) बबलोली (जज.नाींिेि) तालक्
ु यात हजारो लल्र रसायन लमश्रीत तािीची

ववक्री होत असल्याचा प्रकार माहे मे, २०१८ मध्ये वा त्यािरम्पयान ननिशिनास
आला, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, रसायन लमश्रीत तािीमळ
ु े नागररकाींचे आरोनय िोक्यात येत
असतानाही याकिे पोलीस ववभागाचे िल
ि होत आहे, हे ही खरे आहे काय,
ु ि

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय
आढळून आले व त्यानस
ु ार भेसळयक्
ु त तािी ववक्री करणाऱयाींवर कोणती
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) होय.

(२) हे खरे नाही. पोलीस ववभाग व राज्य उत्पािन शल्
ु क ववभाग याींचेमाफित
वेळोवेळी कायिवाही करून अवैि तािी ववक्री करणाऱयाींवर गन्ु हे िाखल
करण्यात आले आहे त. तसेच शेजारील तेलग
ीं णा राज्यातन
ु येणाऱया अवैि
तािी व मद्य रोखण्यासाठी सीमालगतच्या भागात वेळोवेळी
तपासणी केली जाते व रात्रीच्या वेळी गस्त िे खील घालण्यात येते.

वाहनाची

(३) बबलोली तालक
ु ा तसेच आजुबाजूच्या पररसरात अवैि तािीची ववक्री
रोखण्यासाठी,

अ) राज्य उत्पािन शल्
ु क ववभागामाफित माहे एवप्रल व मे, २०१८ या

कालाविीत एकुण २६ गन्ु हे नोंिववले असन
ू २८७८ लल्र अवैि तािी
ज्त करण्यात आली आहे . सिर कारवाई मध्ये एकुण ८८,४९०/-

ककीं मतीचा मद्द
ु ेमाल ज्त करण्यात आला आहे . तसेच मब
ुीं ई िारुबींिी
कायिा १९४९ चे कलम ९३ अन्वये ३ तािी ववक्रेत्या सराईत
गन्
ु हे गाराींववरूध्ि कारवाई करण्यात येत आहे .
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ब) पोलीस ववभागामाफित माहे एवप्रल व मे, २०१८ या कालाविीत एकुण
३७ गन्
ु हे नोंिववले आहे त. सिर कारवाई मध्ये एकुण ३८,२६०/ककीं मतीचा मद्द
ु ेमाल ज्त करण्यात आलेला आहे .

(४) ववलींब झालेला नाही.

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

बाशी (जज.सोलापूर) तालुक्यातील अित बाजार हमाल सांघाच्या
प्रारुप यादीत बोगस नािे दाखल िेल्याबाबत

(५५)

*

४२६६९ प्रा.िॉ.तानाजी सािांत : सन्माननीय पणन मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) बाशी (जज.सोलापरू ) तालक्
ु यातील सहकारी तत्वावरील बाजार सलमतीच्या

हमाल-तोलार ग्ाच्या प्रलसध्ि झालेल्या प्रारुप यािीत ४१२ बोगस नावाचा
समावेश असल्याचा आरोप करीत बाशी अित बाजार हमाल सींघाने दिनाींक

५ मे, २०१८ रोजी वा त्यासम
ु ारास एक दिवस िरणे आींिोलन करुन ननषेि
नोंिववला होता, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मागील अनेक वषािपासन
ू २०० व्यक्ती हमालीचे काम करत

असताना त्याींची नावे वगळून किीही हमालीचे काम न केलेल्या अनेकाचा या
यािीत समावेश करण्यात आल्यामळ
ु े या प्रकरणाची चौकशी करुन बोगस नावे

कमी करण्यात यावीत अशी मागणी केली असन
ु एक दिवशीय िरणे आींिोलन
केल्यामळ
ु े हमाल-तोलार बाींिव कामावर उपजस्थत न रादहल्याने सौिे झाले
नाहीत व बाजार बींि राहीला होता, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, प्रस्तत
ू प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय

आढळून आले, त्यानस
ु ार बोगस नावे िाखल करणाऱयाींवर काय कारवाई केली
वा करण्यात येत आहे,

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

(२) व (३) दिनाींक १७/०४/२०१८ रोजी प्रलसध्ि केलेल्या हमाल-तोलार मतिार
सींघाच्या मतिार यािीमिील सम
ु ारे ५५० ते ६०० खो्ी व बोगस नावे अींनतम

मतिार यािीतन
ू कमी करणेबाबत हरकत प्रा्त झाली होती त्यानस
ु ार राज्य
सहकारी ननविणूक

प्रार्िकरण

याींनी

दिनाींक

३१/१२/२०१७

पव
ू ी ज्याींनी

अनज्ञ
ु ्ती (लायसन्स) िारण केलेली आहे त असे हमाल व तोलार याींची नावे

अींनतम मतिार यािीत समाववष् करण्यास पात्र ठरणार आहे त असे ननजश्चत
केल्यानींतर प्रा्त हरकत अजािनस
ु ार १४ नावे मतिार यािीत समाववष्

करण्याववषयी आिे लशत करून दिनाींक १४/५/२०१८ च्या आिे शान्वये हरकत
अजि नामींजूर केला आहे .

दिनाींक ५ मे, २०१८ रोजी हमाल सींघाने केलेल्या आींिोलनाच्या

काळात िप
ु ार नींतर बाजारामिील व्यवहार सरु ळीतपणे चालू रादहले.
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

अिोला जजल््यातील दललत िस्त्ती वििास योजनेतील
िामे पुणम िरण्याबाबत
(५६)

*

४३०६४ श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल सोले, श्री.धगरीशचांद्र व्यास,

श्री.प्रविण दरे िर : सन्माननीय सामाजजि न्याय मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-

(१) अकोला जजल््यातील िललत वस्ती ववकास योजनेतील ४१८ कामाींपक
ै ी

१२७ कामे अपण
ू ि असल्याची बाब माहे मे, २०१८ च्या िस
ु ऱया आठवड्यात
ननिशिनास आली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त कामे पण
ु ि करण्यासाठी जजल्हा पररषिे ने ननिी िे वन
ू ही
अपण
ू ि राहण्याची कारणे काय आहे त,

(३) असल्यास, यानष
ीं ाने शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय
ु ग
आढळून आले, त्यानस
ु ार कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.राजिुमार बिोले : (१) अींशत: खरे आहे .

(२) व (३) कामे अपण
ू ि राहण्यास जबाबिार असलेल्या सींबर्ीं िताींवर जबाबिारी
ननजश्चत करुन कायिवाही करण्याचे प्रस्ताववत आहे .
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

राज्यात गोदामे उपलब्ध नसल्यामुळे हरभऱयाची खरे दी
प्रलांबबत असल्याबाबत

(५७)

*

४१२२६ श्री.धनांजय मि
ांु ,े श्री.सनु नल तटिरे , श्री.अमरलसांह पांडित,

श्री.सनतश चव्हाण, श्री.किरण पािसिर : सन्माननीय पणन मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात हमीभावाने हरभऱयाची खरे िी सरु
ु करण्यात आली असन
ु बाजार

हस्तिेप योजनेमिून खरे िी केलेल्या तरू ीच्या भरिाईस ववलींब होवन
ू तरू
गोिामात ववनावापर पिून असल्यामळ
ु े हरभऱयाची खरे िी प्रलींबबत असल्याचे
दिनाींक १ माचि, २०१८ मध्ये वा त्यासम
ु ारास ननिशिनास आले आहे, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, तरू भरिाई तातिीने पण
ू त्ि वास नेवन
ू गोिामे मोकळी करुन
बाजार सलमत्याींकिील गोिामे ताब्यात घेवन
ू हरभऱयाच्या खरे िीस गती द्यावी
अशी मागणी माहे मे, २०१८ मध्ये वा त्यािरम्पयान स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी
शासनाकिे केली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व चौकशीनष
ीं ाने कोणती कायिवाही केली वा करण्यात
ु ग
येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.सभ
ु ाष दे शमख
ु : (१) राज्य शासनाने खरे िी केलेल्या तरू ीची भरिाई करुन
राज्य

शासनाच्या

ववववि

योजनाींतगित

तरू िाळीचा परु वठा करण्यात येत आहे .

रुपये

५५/-

प्रनत

ककलो

िराने
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राज्यात ककमान आिारभत
ू ककीं मत योजनेंतगित हरभरा खरे िी दिींनाक

१/०३/२०१८ पासन
ू सरु
ु करण्यात आली आहे .
(२) होय.

(३) तरू व हरभरा साठवणक
ू ीसाठी अनतररक्त २११ गोिामे भािेतत्वावर घेतली
आहे त तसेच पररवहन ववभागाची आींतरराज्य सीमेवरील ताब्यात असलेली

गोिामे, जलसींपिा ववभागाची ररकामी गोिामे, कृषी उत्पन्न बाजार सलमतीची
गोिामे,

कापस
ू

पणन

महासींघाची,

पणन

महासींघाची

व

बींि

साखर

कारखान्याची गोिामे साठवणूकीसाठी आवश्यक त्यािरु
ु स्ती करुन अर्िग्रहीत
करण्याच्या सच
ू ना राज्य वखार महामींिळ व सींबर्ीं ित ववभागाींना दिलेल्या
आहे त. त्यानस
ु ार कायिवाही सरु
ु आहे .
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

राज्याबाहे र लशिणाऱया विद्यार्थयाांची फ्री-लशप रोखण्याबाबत
(५८)

*

४३३८७ श्री.प्रिाश गजलभये : सन्माननीय सामाजजि न्याय मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

उच्च

लशिणासाठी

बाहे र

राज्यात

सींिी

लमळालेल्या

ववद्यार्थयाांना

लमळणारी रीलशप शासनाकिून रद्द करण्यात आल्याने नागपरू जजल््यातील
शेकिो ववद्याथी री-लशपपासन
वींर्चत रादहले असल्याचे ननिशिनास आले
ू
आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, अनस
ु र्ू चत जाती, जमाती आणण इतर मागासवगीय ववद्याथी

याींना लशिणासाठी लशषयवत्ृ ती, री-लशप िे ण्यात येत असल्यामळ
ु े अनेक
ववद्यार्थयाांना उच्च लशिण घेता येत होते. बाहे र राज्यात उच्च लशिणासाठी

नींबर लागलेल्या ववद्यार्थयाांना शासनाकिून री-लशप िे ण्यात येत असल्यामळ
ु े

गरीब ववियार्थयाांचा मोठा फायिा होत होता मात्र शासनाने मागील वषािपासन
ू
रीलशपची सवलत बींि केल्याने हजारो ववद्यार्थयाांचे शैिणणक भववषय िोक्यात
आले आहे, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व त्यानस
ु ार कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत
आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.राजिुमार बिोले : (१) हे खरे नाही.

(२) व (३) नाही, इतर राज्यात उच्च लशिणासाठी प्रवेश घेणाऱया राज्यातील

मागासवगीय प्रवगाितील ववद्यार्थयाांना राज्याच्या कर-लशप योजनेचा लाभ
अनज्ञ
ु ेय नाही. परीं त,ु पर राज्यात/िे शाींतगित उच्च लशिणासाठी ननविक

लशिण सींस्थाींमध्ये प्रवेश घेतलेल्या व रुपये ६.०० लाखापयांत कु्ुींबाची
उत्पन्न मयाििा असलेल्या अनस
ु र्ू चत जाती प्रवगाितील १०० ववद्यार्थयाांना
ननविक

अभ्यासक्रमाींसाठी

शाहू महाराज
योजनेंतगित लशषयवत्ृ तीचा लाभ िे ण्यात येतो.
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

राजषी

िे शाींतगित

लशषयवत्ृ ती

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

मोखािा (जज.पालघर) येथील ११ पाड्याांत िीज पुरिठा नसल्याबाबत
(५९)

*

४१९१०

श्री.आनांद

ठािूर,

श्री.हे मत
ां

टिले,

श्री.सनु नल

तटिरे ,

अॅि.राहुल नािेिर, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.किरण पािसिर, श्री.रविांद्र फाटि,

श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय ऊजाम मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
काय :-

(१) मोखािा (जज.पालघर) तालक्
ु यातील गावपाड्याींतील तब्बल ११ पािे
कोलेिव, वाींगणपािा, र्चकािीचापािा, जाींभळीचा पािा, रुईचा पािा, तळ
ु याची

वािी, जींगलवािी, वींगनपािा, पोऱयाचा पािा, बरीरोबावी वािी आणण गणेशवािी

इत्यािी पाड्यामध्ये अद्यापी वीज परु वठा केला नसल्याची बाब माहे मे,
२०१८ मध्ये वा त्यािरम्पयान ननिशिनास आली, हे खरे आहे काय.
(२)

असल्यास,

शासनाने

राबववलेल्या

पींडित

िीनियाळ

उपाध्याय

ववद्यत
ु ीकरण योजना तसेच सौभानय योजनाही फोल ठरल्या असन
ू तेथील
ग्रामस्थाींना तसेच ववद्यार्थयाांनाही पणतीच्या दिव्यात आपले िै नदीं िन कायि पार
पािावे लागत आहे, हे ही खरे आहे काय,
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(३)

असल्यास,

पालघर

जजल््यातील

आदिवासी

खेड्यापाड्याींमिील

ववद्यत
ु ीकरणासाठी तब्बल ४५३ को्ी रूपये मींजूर झाल्याची मादहती तेथील
लोकप्रनतननिीींनी प्रसारमाध्यमाींना दिली असन
ू , त्या योजनेतन
ू ककती गावे व
खेिे उजळली आहे त याची मादहती अद्यापही तेथील सविसामान्य नागरीकाींना
लमळाली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व त्यानष
ीं ाने उक्त पाड्याींमध्ये तात्काळ वीज परु वठा
ु ग
करण्यासाठी कोणती कायिवाही वा उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे .
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.

(३) व (४) मोखािा तालक्
त्यापैकी २३८
ु यामध्ये २५३ वािीपािे असन
ू
वािीपाड्याींचे ववद्यत
ु ीकरण झालेले आहे व उविररत १५ वािीपाड्यापैकी १३

वािीपािे महाववतरणकिून व २ वािीपाड्याींचे ववद्यत
ु ीकरण महाऊजािमाफित
प्रस्ताववत आहे .

(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

रत्नाधगरी येथील एच-एनजी गॅस प्रिल्पामुळे दाभोळ प्रिल्पातून
होणाऱया बारमाही िीज ननलममतीबाबत

(६०)

*

४१७४५ श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफम भाई

जगताप, श्रीमती हुस्त्नबानू खललफे, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर,
श्री.जनादम न चाांदरू िर, श्री.हररलसांग राठोि, िॉ.सध
ु ीर ताांबे, श्री.अमरनाथ
राजूरिर, श्री.सभ
ु ाष झाांबि : सन्माननीय ऊजाम मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) दहरानींिानी समह
ु ातील एच-एनजी गे्वे या कींपनीतफे (जज.रत्नार्गरी)

जयगि येथे उभारण्यात आलेल्या नैसर्गिक वायू प्रकल्पामळ
ु े िाभोळ येथील

वीज ननलमिती प्रकल्पाला नैसर्गिक वायच
ू ा ननयलमत परु वठा होऊन तेथे

80

बारमाही वीजननलमित होणार असन
ू या प्रकल्पाचे उद्घा्न दिनाींक १ मे,
२०१८ रोजी वा त्यासम
ु ारास मा.मख्
ु यमींत्री याींच्या हस्ते झाले, हे खरे आहे
काय,
(२)

असल्यास,

उक्त

प्रकल्पाचे

स्वरुप

काय

आहे

व

यासाठी

राज्य

शासनाकिून काही गत
ुीं वणक
ू करण्यात येणार असल्यास त्याचे प्रमाण ककती
असणार आहे,

(३) असल्यास, सिर प्रकल्पातन
ू ककती वीज ननलमिती होणे अपेक्षित आहे,

त्याचे ववतरण कशा प्रकारे होणार आहे व महाराषर राज्याला ककती वीज
परु वठा होणार आहे,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) दहरानींिानी समह
ु ातील एच-एनजी गे्वे या
कींपनीतफे नैसर्गिक वायू प्रकल्पाच्या फ्लो्ीींग ्लमिनलचे उिघा्न दिनाींक

१ मे, २०१८ रोजी मा.मख्
ु यमींत्री महोिय याींचे हस्ते झाले आहे . परीं तु िाभोळ

येथील रत्नार्गरी गॅस ्ण्ि पॉवर प्रायव्हे ् लललम्े ि समवेत नैसर्गिक वायू
परु ववण्याबाबत कोणताही करार झालेला नाही.

(२) सिर प्रकल्पामध्ये जयगि, जज.रत्नार्गरी येथे जेएसिब्ल्यू जयगि पो्ि

लल. याींनी ननमािण केलेल्या बींिरामध्ये, ललजक्वफाईि नॅचरल गॅस (LNG)
घेऊन येणारे जहाज हाताळण्यासाठी जेट्टी व Floating Storage and
Regasification

Unit

(FSRU)

असणार

आहे .

जहाजातन
ू

आणलेले

एलएनजी FSRU मध्ये नेऊन त्याचे Regasification करण्यात येणार आहे

व नींतर तो गॅस जयगि खािीतन
ू ्ाकण्यात येणाऱया पाईपलाईनमिून िाभोळ
येथील गॅस ऑथोरर्ी ऑफ इींडिया (GAIL) याींच्या नॅशनल ग्रीि मध्ये

नेण्यात येणार आहे . ्या प्रकल्पामध्ये सींपण
ू ि गत
ुीं वणक
ू जेएसिब्ल्यू जयगि
पो्ि व दहरानींिानी समह
ू ाच्या एच-एनजी गे्वे प्रा. लल. ्या खाजगी
ववकासकाींकिून

करण्यात

येणार

गत
ुीं वणूक करण्यात येणार नाही.

असन
ू ,

राज्य

(३), (४) व (५) प्रश्न उद्भवत नाही.
-----------------

शासनाकिून

कोणतीही
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सामाजजि न्याय विभागाांतगमत िायमरत आधथमि वििास
महामांिळाांच्या एिबत्रिरणाबाबत
(६१)

*

४१९६४ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे,

श्री.अशोि ऊफम भाई जगताप, श्रीमती हुस्त्नबानू खललफे, श्री.आनांदराि
पाटील : सन्माननीय सामाजजि न्याय मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) राज्यात सामाजजक न्याय ववभागाींतगित कायिरत असणाऱया ६ पैकी ३
आर्थिक ववकास महामींिळाींना एकबत्रत आणण्याबाबत शासनाच्या ववचारािीन
असल्याचे माहे माचि, २०१८ मध्ये वा त्यािरम्पयान ननिशिनास आले, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, सन २००२ साली ६ आर्थिक ववकास महामींिळे एकबत्रकरण
करण्याचा प्रयत्न केला असता त्यास मोठ्या प्रमाणात ववरोि झाला असल्याने
तो मागे घ्यावा लागला होता, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यानस
ु ार
कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे तसेच या महामींिळाचे
कायिस्वरुप व रुपरे षा काय आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.राजिुमार बिोले : (१), (२) व (३) नाही, ववत्त ववभागाच्या ननिे शानस
ु ार
सामाजजक न्याय ववभागाच्या अर्िनस्त ४ महामींिळाची पन
ु रिचना व या
महामींिळातील

योजनाींच्या

पररणामाींचे

मल्
ु यमापन

करुन

आवश्यकतेनस
ु ार बिल करण्याबाबत आढावा घेण्यात येत आहे .
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

योजनाींमध्ये
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सोयाबीन, एरां िी, सूयफ
म ु ल, ताांदळाचा िोंिा ि शेंगदाणा यापासून
खाद्यतेल तयार झाल्यानांतर उरलेल्या पें ढच्या ननयामतीत
घट झाल्याबाबत
(६२)

*

४१३३८ िॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱहे : सन्माननीय सहिार मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सन २०१७-१८ च्या आर्थिक वषाित सोयाबीन, एरीं िी, सय
ि ु ल, ताींिळाचा
ू फ
कोंिा व शेंगिाणा यापासन
ू खाद्यतेल तयार झाल्यानींतर उरलेल्या पें ढच्या
ननयाितीत सम
ु ारे ३५ ्क्के घ् झाल्याचे माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा
त्यािरम्पयान ननिशिनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त सोयाबीनच्या पें ढीला िक्षिण अमेररकेतन
मोठ्या
ू
प्रमाणात मागणी असन
ु सिरहू उत्पािनात घ् झाल्यामळ
ु े सोयाबीन उत्पािक
शेतकऱयाींचे नक
ु सान झाले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले, तद्नस
ु ार शासनस्तरावर कोणती कायिवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.सभ
: (१), (२) व (३) पणन ववभागाच्या शेतकऱयाींनी
ु ाष दे शमख
ु

वपकववलेल्या कृषी शेतमालाच्या ववक्रीची व्यवस्था करण्याकररता सींबि
ीं येतो.
कृषी उत्पािीत मालावर प्रकक्रया करुन तयार झालेल्या मालाच्या ननयाितीशी

पणन ववभागाचा सींबि
ीं येत नाही. आयात ननयाितीचे िोरण केंद्र शासनामाफित
ठरववले जाते. खाद्यतेल उत्पािनानींतर तयार झालेल्या पें ढच्या ननयाितीत घ्
झाल्याचा प्रश्न केंद्र शासनाच्या ननयाित िोरणाशी सींबर्ीं ित आहे .
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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सुसरिािी (ता.शहापूर, जज.ठाणे) येथील शासिीय आश्रमशाळे तील
विद्यार्थयाांना ननिृष्ट्ट दजामचे अन्न ददले जात असल्याबाबत

(६३)

*

४१२९१ श्री.रविांद्र फाटि, श्री.बाळाराम पाटील, श्री.जयांत पाटील :

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

सस
ु रवािी

(ता.शहापरू ,

जज.ठाणे)

येथील

शासकीय

आश्रमशाळे तील

ववद्यार्थयाांना सिके अन्न दिले जात असल्याचे माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा
त्यािरम्पयान ननिशिनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिरहू आश्रमशाळे च्या स्वयींपाक घरात साठा करून ठे वलेल्या
मग
ू , म्की, वा्ाणे, उिीि िाळ व तरू िाळीला कीि लागली असन
ू त्याचाच
वापर रोज जेवण्यासाठी केला जात असल्याने आश्रमशाळे त लशकणाऱया सम
ु ारे
सहाशे ववद्यार्थयाांचे आरोनय िोक्यात आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सिरहू प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय
आढळून आले व तद्नस
ु ार सींबर्ीं ित िोषीींववरूध्ि कोणती कारवाई करण्यात
आली वा येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.विष्ट्णु सिरा : (१), (२) व (३) यासींिभाित दिनाींक २४/०४/२०१८ रोजी
िै ननक ‘सामना’ या वत्ृ तपत्रात बातमी प्रलसध्ि झाली होती. सिर आश्रमशाळे चे
सत्र

दिनाींक

१३/०४/२०१८

रोजी

सींपलेले

होते.

सिर

चौकशीमध्ये बातमीमिील वस्तजु स्थती आढळली नाही.

प्रकरणी

केलेल्या

(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

शेतिऱयाांना पीि िजम िाटपात सोलापूर जजल्हा राज्यात
विसाव्या क्रमाांिािर असल्याबाबत

(६४)

*

४२६७१ प्रा.िॉ.तानाजी सािांत : सन्माननीय सहिार मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) नैसर्गिक आपत्तीमळ
ु े वारीं वार होणारे वपकाींचे नक
ु सान आणण शेतमालाचे
गिगिलेले भाव याींचा सामना करताींना खाजगी सावकाराींच्या पाशातन
ू

शेतकऱयाींना मक्
ु त करण्याकरीता राज्यातील सहकारी, खाजगी, ग्रामीण व
राषरीयकृत

बँकाींच्या

उिासीनतेमळ
ु े

सोलापरू

जजल््यातील

शेतकऱयाींना

राज्याच्या तल
ु नेत कमी कजि उपलब्ि होत असन
ू सोलापरू जजल्हा २० व्या
क्रमाींकावर असल्याची बाब दिनाींक ५ मे, २०१८ रोजी वा त्यासम
ु ारास
ननिशिनास आली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सोलापरू जजल््यातील शेतकऱयाींना परु े शा प्रमाणात कजि वा्प
होण्याकरीता शासनाकिून ननणिय घेण्यात आला आहे काय,
(३) असल्यास, सिरहू ननणियाचे स्वरुप काय आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.सभ
ु ाष दे शमख
ु : (१) नाही.

(२) व (३) सोलापरू जजल््यात तालक
ु ा/गाव पातळीवर राषरीयकृत/खाजगी
बँका, ग्रालमण बँका व सहकार ववभाग कमिचाऱयाींच्या समन्वयाने पात्र

शेतकऱयाींचे कजि मेळावे घेवन
ू कजि मागणी अजि भरुन घेणे व कागिपत्राची
पत
ि ा
ु त

करुन कजि मींजूरी करुन

तातिीने

पत

परु वठा

करणे

यासाठी

जजल्हार्िकारी याींच्याकिून सच
ीं ाने
ू ना ननगिलमत करण्यात आल्या, त्यानष
ु ग

जजल््यामध्ये १०७ मेळावे घेण्यात आले आहे त. सोलापरू जजल््यासाठी खरीप
२०१८

चे

उद्दीष्

रुपये

१३८७

को्ीपैकी

दिनाींक

३०/०६/२०१८

अखेर

सम
ु ारे ४०,००० खातेिाराींना रुपये ४६१ को्ी (३३%) पीक कजि वा्प झाले
आहे .

(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

विधान भिन :

िॉ. अनांत िळसे

नागपूर.

प्रधान सधचि,

महाराष्ट्र विधानपररषद

______________________________________________________
मुद्रणपूवि सवि प्रकक्रया महाराषर वविानमींिळ सर्चवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर करण्यात आली आहे .
मद्र
ु ण: शासकीय मद्र
ु णालय, नागपूर.

