महाराष्ट्र विधानसभा
दस
ु रे अधधिेशन, २०१८
---------------------------------------------

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
शक्र
ु िार, ददनाांि २० जुल,ै २०१८ / आषाढ २९, १९४० ( शिे )
(१)

आददिासी वििास मांत्री

(३)

उजाम, निीन ि निीिरणीय उजाम,

(२)

(४)
(५)

उद्योग ि खननिमम मांत्री

याांचे प्रभारी विभाग

राज्य उत्पादन शल्
ु ि मांत्री

सामाजजि न्याय ि विशेष सहाय्य मांत्री
सहिार, पणन ि िस्त्त्रोद्योग मांत्री

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५१
-------------------------------------

नालासोपारा (ता.िसई, जज.पालघर) येथील महापारे षण िांपनीच्या
सबस्त्टे शनमध्ये झालेला स्त्फोट
(१)

*

१२३६१७

श्री.क्षितीज ठािूर (नालासोपारा), श्री.दहतें द्र ठािूर (िसई),

श्री.विलास तरे (बोईसर) :
करतील काय :(१)

नालासोपारा

(ता.वसई,

सन्माननीय ऊजाम मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा
जि.पालघर)

येथील

महापारे षण

कींपनीच्या

सबस््े शनमध्ये दिनाींक २९ मे, २०१८ रोिी वा त्यासम
ु ारास स्फो् होऊन ८
िण िखमी झाले असन
ू ४ िणाींची प्रकृती चचींतािनक आहे, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, सिर घ्नेची शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यात
काय ननिशशनास आले,
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(३) असल्यास, या स्फो्ात िखमी झालेल्या कमशचाऱयाींना वैद्यकीय व
आचथशक मित िे ण्याबाबत व िोषी आढळून आलेल्या कमशचाऱयाींविरुव्ध का कारवाई
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विरुवलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) नालासोपारा (ता.वसई, जि.पालघर) येथील
महापारे षण कींपनीच्या २२०/२२ के.व्ही. धानीव (नालासोपारा) सबस््े शनमध्ये

झालेल्या विरुवद्यत
ु अपघातात १० व्यक्ती िखमी झाले असन
ू त्यापैकी ८
महाविरुवतरण कींपनीचे, १ महापारे षण व १ खािगी ठे केिाराचा कमशचारी आहे .

सिर िखमी कमशचाऱयाींपक
ै ी ९ कमशचाऱयाींना ्धग्णालयातन
ू सोडण्यात आले
असन
ू एका कमशचाऱयास पढ
ु ील उपचारासाठी नॅशनल बनश सें्र ्धग्णालयात
िाखल करण्यात आले आहे .

(२) विरुवद्यत
ु ननरीक्षक, ननरीक्षण विरुवभाग क्र.१ ठाणे याींनी सिर अपघाताची

चौकशी केली आहे . सिर प्रकरणी एच्ी केबलचे मेगर घेण्यास गेलेले
सींबचीं धत अचधकारी व कमशचारी याींचा ननषकाळिीपणा सिर अपघातास
कारणीभत
ू असल्याचे ननिशशनास आले आहे .

(३) सिर स्फो्ात िखमी झालेल्या कमशचाऱयाींना वैद्यकीय उपचारासाठी

तातडीची आचथशक मित प्रत्येकी ्ध.२०,०००/- िे ण्यात आलेली आहे . तसेच
महाविरुवतरण कींपनीच्या मेडीक्लेम पॉललसी अींतगशत त्याींचे उपचार वसई
येथील

आढळून

गोल्डन पाकश इजस्पतळात चालू होते. तसेच सिर प्रकरणी िोषी
आलेल्या

महाविरुवतरणच्या

लशस्तभींगाची कारवाई स्ध
ु आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

अचधकाऱयाींच्या

विरुव्धध्ि

विरुवभागीय

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

उस्त्मानाबाद जजल््यामध्ये प्राथममि ि माध्यममि जजल्हा पररषद
शाळाांमध्ये सोलार पॅनल बसविण्याबाबत
(२)

*

१२१६७४

श्री.राणाजगजीतमसांह

पाटील

(उस्त्मानाबाद) :

सन्माननीय ऊजाम मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) उस्मानाबाि जिल््यामध्ये प्राथलमक व माध्यलमक अशा एकुण १०९३

शाळा असन
ू त्यातील ५३० शाळाींमध्ये ई-लननिंग उपक्रम स्ध
ु असन
ू १९३

शाळाींवर याकामी सोलार पॅनल बसविरुवण्यात आलेले आहे त व उवशररत ९००
शाळाींना २ केव्हीचे सोलार पॉवर पॅनल बसविरुवणे आवश्यक आहे, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, उक्त शाळाींना डडिी्ल बनविरुवण्यासाठी सोलार पॅनल बसविरुवणे

आवश्यक असताना त्यासाठी ननधीची कमतरता असन
ू उक्त ननधीची मागणी
लोकप्रनतननधीींनी दिनाींक २४ एविरुप्रल, २०१८ रोिीच्या
हे ही खरे आहे काय,

पत्रान्वये केलेली आहे,

(३) असल्यास, सिर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय
ननिशशनास आले व त्यानस
ु ार ननधी उपलब्ध क्धन िे ण्याबाबत कोणती
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, विरुवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) व (२) जिल्हा पररषि, उस्मानाबाि माफशत सन
२०१४-१५ व २०१५-१६ या विरुवत्तीय वषाशत जिल्हा वाविरुषक
श
योिने अींतगशत

एकूण १२१ प्राथलमक शाळाींवर १ कक.वॅ. क्षमतेचे ्धफ ्ॉप सोलार पॅनल
महाऊिाशच्या ताींत्रत्रक मागशिशशनाखाली बसविरुवण्यात आले आहे त.

उपाध्यक्ष, लशक्षण व आरोग्य सलमती, जिल्हा पररषि, उस्मानाबाि

याींनी दि. २४/४/२०१८ च्या ननवेिनाव्िारे ९०० शाळाींना २ कक. वॅ्चे सोलार
पॅनल बसविरुवण्यासाठी रू.१२ को्ी ननधीची मागणी केली आहे .
(३)

मख्
ु य

कायशकारी

अचधकारी,

उस्मानाबाि

सलमतीकडे ननधीची/अनि
ु ानाची मागणी केली आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

याींनी

जिल्हा

ननयोिन
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मानपाडा रस्त्त्यािरील (ता.िल्याण, जज.ठाणे) गाांधारी नाल्यािर
असलेल्या पुलाचे िाम पुणम िरण्यासाठी विज
िादहन्या स्त्थलाांतररत िरणेबाबत

(३)

*

११७३२९

अॅड.आमशष शेलार (िाांद्रे पजश्चम), श्री.सांजय िेळिर

(ठाणे), श्री.किसन िथोरे (मरु बाड), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), अॅड.पराग
अळिणी (विलेपाले), श्री.महे श चौघल
ु े (मभिांडी पजश्चम) :
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय ऊजाम

(१) मानपाडा रस्त्यावरील स््ार कॉलनी सागाव (ता.कल्याण, जि.ठाणे) येथील
गाींधारी नाल्यावर असलेला पल
ू हा सम
ु ारे ५० वषािंपव
ू ीचा असन
ू सद्यःजस्थतीत

अत्यींत अ्धीं ि व धोकािायक झाल्याने त्याचे ननषकासन क्धन तेथे १६ मी्र
रूींिीचा पल
ू उभारण्याचे काम स्ध
ु झाल्यामळ
ु े या पल
ु ावरील वाहतक
ु बींि ठे वन
ू
इतरत्र वळवण्यात आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पल
ु ावरील उिव्या बािूने महाविरुवतरण तसेच ररलायन्स
कींपनीच्या

उच्च

िाबाच्या

वीि

वादहन्या

िात

असन
ू

या

वादहन्या

ह्विरुवल्यालशवाय हे काम पण
ू श करणे शक्य नसल्याने ठे केिाराने महाविरुवतरणला
या वीिवादहन्या स्थलाींतररत करण्याची मागणी केली आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, सिर मागणीवर महाविरुवतरणने वादहन्या स्थलाींतररत करण्याचे

काम त्याींचे नसल्याचे साींचगतल्याने सिर पल
ु ाचे काम अद्याप प्रलींत्रबत
असल्याची बाब माहे एविरुप्रल, २०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशशनास आली
आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, महाविरुवतरणाच्या या ननणशयामळ
ु े पावसाळयात नागररकाींना त्रास
सहन करावा लागणार असन
ू या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,
त्यानस
ु ार पल
ू त्वररत उभारण्याकरीता वादहन्या स्थलाींतररत करण्याचे काम
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, विरुवलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे खरे आहे .
(२) याबाबत सावशिननक बाींधकाम विरुवभागाने
कायाशलयाकडे अिश केला होता.

महाविरुवतरणच्या

विरुवभागीय
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(३) व (४) महाविरुवतरणच्या वादहन्या व पोल स्थलाींतरीत करण्यात आले
असन
ू

उिव्या बािूच्या पल
ू ाचे काम पण
ू श झाले आहे. सिरील पल
ू दिनाींक

०५.०७.२०१८ पासन
ू वाहतक
ू ीस स्ध
ु करण्यात आला आहे . परीं तु पल
ु ाच्या

पजश्चम बािस
असणाऱया भलू मगत उच्चिाब वादहन्या सध्
ू
ु िा स्थलाींतरीत
करणे गरिेचे असन
त्या स्थलाींतरीत करण्यासाठी सावशिननक बाींधकाम
ू
विरुवभागाने सींमती िशशविरुवलेली नाही. त्यामळ
ु े
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

सिरचे काम प्रलींत्रबत आहे .

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

पूणाम नागरीि सहिारी बँि मयामददत, बीड (ता.आष्ट्टी, जज.बीड) या
सहिारी बँिेतील वित्तीय अननयममततेबाबत

(४)

*

१२५७१६

श्री.प्रशाांत बांब (गांगापरू ) :

सन्माननीय सहिार मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) कडा सहकारी साखर कारखाना (ता.आष्ी, जि.बीड) हा पण
ू ाश नागरीक
सहकारी बँक मयाशदित, बीड या सहकारी बँकेचा सभासि नसताींना तसेच या

कारखान्याने किश मींिूर क्धन घेताींना कसलेही तारण दिलेले नसताींना ३०
लक्ष ्धपयाींचे ्मश लोन बॅंकेने मींिूर केले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या कारखान्याच्या ३० लक्ष ्धपयाींच्या ननयमबाहय किाशचे

ननलेखन करण्यात आले आहे असा अहवाल तत्कालीन चौकशी अचधकारी
तथा जिल्हा उपननबींधक, सहकारी सींस्था, बीड याींनी शासनास सािर केला
असन
ू

आचथशक

नक
ु सान

केल्याप्रकरणी

चौकशी

अचधकारी

तथा

जिल्हा

विरुवत्तीय

अननयलमततेबाबत

उपननबींधक, सहकारी सींस्था, बीड याींनी शासनास अहवाल सािर केला आहे ,
हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

या

सहकारी

बँकेतील

माहे

नोव्हें बर, २०१७ मध्ये सहकार आयक्
ु त व ननबींधक याींना तक्रार प्राप्त झाली
असन
ू बँकेने नगर रोड येथील िागेचे (िय्ु यम ननबींधक बीड-१ याींचेकडील
नोंिणी

िस्त

क्र.४३२४/२०१७)

बािार

मल्
ु य

्ध.६१,२५,५००

असताींना

्ध.१,३४,७३,००० इतक्या ककीं मती मध्ये खरे िी करून रक्कम ्ध.७३,४७,५००
रकमेचा गैरव्यवहार केला आहे, हे ही खरे आहे काय,
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(४) असल्यास, बँकेचे वैधाननक लेखापररक्षक मे.व्ही.बी.वालवडकर ॲन्ड कींपनी

तसेच चा्श डश अकाऊीं्ीं ् प्रा.विरुविय बी. वालवडकर याींनी उक्त बािारमल्
ु या

प्रकरणी वैधाननक लेखापररक्षणावेळी आक्षेप न नोंिविरुवता सिर व्यवहारास
सींमती िे ऊन विरुवत्तीय अननयलमतता उघड न केल्याप्रकरणी शासनाने त्याींची
चौकशी केली आहे काय,

(५) तसेच प्रश्न भाग २ मधील ननयमबा्य किाशबाबत मख्
ु य कायशकारी
अचधकारी व इतर िबाबिार अचधकारी व बँकेचे तत्कालीन सींचालक मींडळाची

िे खील शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानस
ु ार शासनाने सींबचधताींवर
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

(६) नसल्यास विरुवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सभ
ु ाष दे शमख
ु : (१) अींशत: खरे आहे .

महाराषर राज्य सहकारी बँक लल. मब
ुीं ई या बॅंकेने कडा सहकारी साखर

कारखान्यात उत्पािीत होणा-या साखरे च्या प्रत्येक पोत्यासाठी ्ध.२० प्रमाणे

कपातीची हमी दिलेली असल्याने पण
श ािी नागरीक सहकारी बँकेने कडा
ू व
सहकारी साखर कारखाना ता.आष्ी, जि.बीड या साखर कारखान्यास दिनाींक

६.११.२००१ रोिी ्ध.३० लक्ष किश मींिूर केले. त्यानस
ु ार राज्य सहकारी
बँकेकडून पण
श ािी बँकेस ्ध.८,८४,०००/- इतकी रक्कम प्राप्त झालेली आहे .
ु व
(२) सिर किशखाते एन.पी.ए.

वगशवारीमध्ये समाविरुवष् झाल्याने, ररझव्हश

बँकेच्या मागशिशशक तत्वानस
ु ार बँकेने िरवषी नफ्यातन
ू या खात्यासाठी तरति
ू

केली असन
ू दि.३१/३/२००७ अखेर सिर किाशच्या १००% तरति
ू पण
ु श झाली.
तद्नींतर सिर किशखाते वसल
ु ीचे सवाशचधकार अबाचधत ठे ऊन दि.२४/३/२००९
रोिी ननलेखीत केले आहे .

(३) व (४) बँकेने शाखा नगररोड, बीड या शाखेसाठी २४०० चौ. फु्
क्षेत्रफळाची िागा दि.४/१०/२०१७ रोिीच्या खरे िी िस्तान्वये ्ध.१,३५,००,०००/इतक्या रकमेस खरे िी केली.

कोणतीही िागा/मालमत्ता

खरे िी करताना ती िागा िय्ु यम ननबींधक/

सावशिननक बाींधकाम विरुवभागाची जिल्हा िर सच
ु ीनस
ु ार ननजश्चत केलेल्या

िरापेक्षा कमी िरात लमळणे सहि शक्य नसल्याने अशा िागा/मालमत्ता
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खरे िी करताना शासन मान्यता प्राप्त मल्
ु याींकनकाराने ननजश्चत केलेल्या
मल्
ु याींकनानस
ु ार

िागा/मालमत्ता

खरे िी

करण्यास

दि.३१/१०/२०१२ च्या पररपत्रकान्वये परवानगी दिली आहे .
त्यानस
ु ार

बँकेने

शासनमान्य

सहकार

मल्
ु याींकनकाराकडून

मल्
ु याींकन ्ध.१,३५,००,०००/- नस
ु ार िागा खरे िी केली आहे .

आयक्
ु ताींनी

प्राप्त

झालेले

(५) बँकेने कडा सहकारी साखर कारखान्यास दिलेले किश व त्याचे ननलेखन
या मद्द
ु याींबाबत सहकार आयक्
ु ताींनी महाराषर सहकारी सींस्था अचधननयम,

१९६० चे कलम ८३ अन्वये चौकशी प्राचधकाऱयाची दिनाींक २७.६.२०१३
रोिीच्या

आिे शान्वये

ननयक्
ु ती

केली.

प्राचधकृत

अचधकाऱयाींनी

दिनाींक

७.८.२०१४ रोिी सािर केलेल्या अहवालाच्या विरुव्ध का सींबध
ीं ीत बँकेने मा. मींत्री
(सहकार) याींचक
े डे पन
ु ररक्षण अिश िाखल केला असन
ू मा.मींत्री (सहकार) याींनी
दिनाींक १०.५.२०१६ रोिीच्या आिे शान्वये सिर चौकशी अहवाल रद्द केला
आहे .

(६) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

गोंददया येथील मलटील फ्लॉिर इांग्लीश ममडीअम स्त्िुल या शाळे मध्ये
(५)

*

शैिणणि सुविधा उपलब्ध नसल्याबाबत

१२१०९२

श्री.िैभि वपचड (अिोले) :

सन्माननीय आददिासी

वििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) आदिवासी विरुवकास विरुवभागाने नामाींककत इींग्रिी माध्यम शाळा प्रवेशाच्या

योिनेतग
ीं त
श कोणतीही शैक्षणणक सविरुु वधा उपलब्ध नसलेल्या लल्ील फ्लॉवर

इींग्लीश लमडीअम स्कुल, गोंदिया या शाळे मध्ये १०० विरुवद्यार्थयािंना प्रवेश
दिला, हे खरे आहे काय .

(२) असल्यास, सिर शाळे चे बाींधकाम स्ध
असल्याचे तसेच शाळे च्या
ु

मैिानामध्ये वाळू व लोखींडी सळया ठे वल्या असल्याचे आढळून आलेले आहे,
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, विरुवद्यार्थयािंचे वसतीगह
ृ एका बींगल्यात आहे तसेच एका
खा्े वर २ विरुवद्याथी झोपविरुवले िातात तसेच स्रक्चरल ऑडी् झालेले
नसतानाही या इमारतीत तोडफोड केलेली आहे , हे ही खरे आहे काय,
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(४)

असल्यास,

विरुवद्यार्थयािंसाठी

कोणतीही

सविरुु वधा

नसलेल्या

शाळे त

विरुवद्यार्थयािंना प्रवेलशत करणाऱया प्रकल्प अचधकारी, अप्पर आयक्
ु त याींचेवर
शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे.
(५) नसल्यास, विरुवलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. विष्ट्णु सिरा : (१) नामाींककत ननवासी शाळा योिनेंतगशत लल्ील फ्लॉवर
इींग्लीश लमडीअम स्कुल, गोंदिया या शाळे मध्ये सन २०१६-१७ मध्ये ५०

विरुवद्याथी आणण सन २०१७-१८ मध्ये ३७ असे एकूण ८७ विरुवद्याथी प्रवेशीत
करण्यात आले आहे त.

(२) वसतीगह
ु असल्यामळ
ु े वाळु व लोखींडी सळ्या
ृ इमारतीचे बाींधकाम स्ध
ठे वल्या असल्याचे आढळून आले, ही बाब खरी आहे .

(३), (४) व (५) वसतीगह
ृ इमारतीमध्ये विरुवद्यार्थयािंच्या झोपण्यासाठी २६ डबल
डेकर पलींगाची व्यवस्था केली आहे . ४x६ च्या साईिचे बेड असन
ु त्यामध्ये
िोन विरुवद्याथी खालच्या भागात व िोन विरुवद्याथी वरील भागात झोपण्यासाठी
व्यवस्था केली आहे .

सिर शाळे मध्ये २९ वगश खोल्या आहे त. ननवासासाठी

स्वींतत्र वसतीगह
ृ

आहे . वसतीगह
ु ाींसाठी व मल
ु ीींसाठी प्रत्येकी ७ स्वच्छतागह
ृ ाींमध्ये मल
ृ े व ७
स्नानगह
ृ े उपलब्ध आहे त. शाळे च्या आणण वसतीगहृ ाच्या इमारतीमध्ये २४

तास पाणी परु वठ्याची व्यवस्था केली आहे . मल
ु ाींना विरुपण्याच्या पाण्याकररता
िलशध्
ु िीकरण

यींत्र

बसविरुवलेले

आहे .

शैक्षणणक

सत्र

२०१७-१८

मध्ये

विरुवद्यार्थयािंना शैक्षणणक सादहत्य, क्रमीक पस्
ु तके, गणवेश, ब्
ु इत्यािी सोयी
सविरुु वधा शाळे द्वारे उपलब्ध क्धन दिलेल्या आहे त.
-----------------

औरां गाबाद जजल्हयातील सािमजननि पाणीपुरिठा योजनेतील
ग्राहिाांचा िीज पुरिठा खांडीत िरण्याच्या घेतलेल्या
ननणमयास स्त्थधगती दे ण्याबाबत

(६)

*

१२३३४८

श्री.अब्दल
ु सत्तार (मसल्लोड) :

सन्माननीय ऊजाम मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) औरीं गाबाि जिल्हयातील सम
ु ारे १२४२ सावशिननक पाणीपरु वठा योिनाींकडे
वीि िे यकाींची थकबाकी असल्याने या सवश योिनाींचा वीिपरु वठा खींडीत केला
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असल्याचे दिनाींक ६ मे, २०१८ रोिी वा त्यासम
ु ारास ननिशशनास आले आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पररणामी त्या गावातील नागररकाींना ऐन उन्हाळयात पाण्याची
गैरसोय होत आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, त्यामळ
ु े शासनाने या योिनाींचा वीिपरु वठा खींडडत करण्याच्या
ननणशयास स्थचगती िे ण्याबाबत कोणती कायशवाही केली आहे वा करण्यात येत
आहे,

(४) नसल्यास, विरुवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१), (२) व (३) महाविरुवतरण कींपनीची सावशिननक

पाणी परु वठा योिनाींकडे असलेली वीििे यकाची थकबाकी वसल
ू करण्यासाठी,
वेळोवेळी

कींपनीच्या स्थाननक अचधकाऱयाींकडून सींबचीं धत स्थाननक स्वराज्य

सींस्थाींच्या अचधकारी व पिाचधकाऱयाींकडे पाठपरु ावा करण्यात येतो. तसेच
थकीत वीि त्रबलाचा भरणा करण्यासाठी
५६ (२) नस
ु ार १५ दिवसाींची

विरुवद्यत
ु अचधननयम, २००३ कलम

नो्ीस िे ण्यात येते व त्यानींतरही

भरणा न केल्यास सींबचीं धत पाणीपरु वठा ग्राहकाींचा
स्व्धपात

खींडीत

थकबाकीचा

वीि परु वठा तात्परु त्या

करण्यात येतो. सिर पाणी परु वठा ग्राहकाींनी वीि त्रबलाचा

भरणा केल्यानींतर खींडीत वीि परु वठा पव
श त करण्यात येतो.
ू व

औरीं गाबाि जिल्हयात एकूण १४२४ सावशिननक पाणी परु वठा

योिनाींचे

ग्राहकाींपक
ै ी माहे एविरुप्रल, २०१८ व मे, २०१८ मध्ये ६५५ लघि
ु ाब ग्राहकाींचा
वीि परु वठा थकबाकीपो्ी खींडडत करण्यात आला होता त्यापैकी १६१
ग्राहकाींनी थकबाकीचा भरणा केल्यामळ
ु े त्याींचा वीि परु वठा माहे मे, २०१८
अखेर पव
श त करण्यात आलेला आहे .
ू व

शासन ननणशय दि. १६ मे, २०१८ अन्वये सावशिननक पाणी परु वठा

योिनाींची माहे माचश, २०१८ अखेरच्या मळ
ू थकबाकीच्या ५०% रक्कम १४

व्या विरुवत्त आयोगाच्या ननधीमधून नगरविरुवकास विरुवभागाने व ग्रामविरुवकास
विरुवभागाने

परस्पर महाविरुवतरण कींपनीला थे् अिा करावी व उवशररत ५०%

थकबाकी रक्कम सिर स्थाननक स्वराज्य सींस्थाींकडून महाविरुवतरण कींपनीने
वसल
ू करावी असा ननणशय घेण्यात आला आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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मराठिाड्यातील िोळी महादे ि ि िोळी मल्हार जमातीच्या
व्यकतीांना जात िैधता प्रमाणपत्र दे ण्याबाबत
(७)

*

१२५२८०

डॉ.सध
ु ािर भालेराि (उदगीर) :

सन्माननीय आददिासी

वििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) आदिवासी सींशोधन व प्रलशक्षण सींस्था, पण
ु े याींचे मािी आयक्
ु त याींनी
िारी

केलेल्या

पत्रानस
ु ार

व

चालीरीती

िळ
ु त

नाहीत

या

कारणाव्धन

मराठवाड्यात कोळी महािे व व कोळी मल्हार ही िातच अजस्तत्वात नाही

असे ग्रा्य धरून अनस
ु चू चत िमाती पडताळणी सलमतीने सन २०११ ते
आिपयिंत मराठवाड्यातील एकाही कोळी महािे व व कोळी मल्हार िमातीच्या
व्यक्तीींना िात वैधता प्रमाणपत्र दिलेले नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, त्यामळ
ु े या आदिवासी बाींधवाींवर नोकरी, लशक्षण इ.लाभाींपासन
ू
वींचचत रहावे लागत आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सिर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानस
ु ार
सिरहू कोळी महािे व व कोळी मल्हार िमातीच्या व्यक्तीींना वैधता प्रमाणपत्र
िे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, विरुवलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. विष्ट्णु सिरा : (१), (२) व (३) नाही. मराठवाडा विरुवभागामध्ये िात
पडताळणी सलमतीने सन २०११ ते आतापयिंत कोळी महािे व व कोळी मल्हार
िमातीच्या अनक्र
ु मे १२१७ व १७० लोकाींना वैधता प्रमाणपत्र दिलेली आहे त.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

मामेखेल बोटा (ता.अिोले, जज.अहमदनगर) येथील आश्रमशाळे तील
अल्पियीन शालेय विद्याथीनीिर झालेला लैंधगि अत्याचार
(८)

*

१२१४६४

श्री.विजय औटी (पारनेर) :

वििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय आददिासी
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(१) मामेखेल बो्ा (ता.अकोले, जि.अहमिनगर) येथील आश्रमशाळे तील १७
वषीय अल्पवयीन शालेय विरुवद्याथीनीवर आश्रमशाळे तील लशक्षकाने लैंचगक

अत्याचार केल्याचे दिनाींक २९ मे, २०१८ रोिी वा त्यासम
ु ारास ननिशशनास
आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात
काय ननिशशनास आले,

(३) असल्यास, त्यानस
ु ार सींबचधताींविरुव्धध्ि शासनाने कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विरुवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विष्ट्णु सिरा : (१), (२) व (३) एकाजत्मक आदिवासी विरुवकास प्रकल्प,
रािुर

याींच्या

ता.सींगमनेर,

कायशक्षेत्रातील

जि.अहमिनगर

शासकीय

या

शाळे त

आश्रमशाळा,
मामेखल
े

िवळे बाळे श्वर,

बो्ा,

ता.अकोले,

जि.अहमिनगर या गावातील लशक्षण घेत असलेल्या एका विरुवद्याथींनीने

शाळे मधील रोिींिारी तत्वावर िै ननक मिूरीच्या स्वरूपात प्रयोगशाळा पररचर
(ग् ड) या पिाचे काम पहाणारा कमशचारी श्री.ियराम बबन घोडे याने

दि.२१/३/२०१८ रोिी लैचगींक अत्याचार केल्याबाबत पोललस स््े शन, घारगाींव
तालक
ु ा सींगमनेर, जि. अहमिनगर येथे दि.२८/५/२०१८ रोिी तक्रार िाखल
केली असन
पोलीसाींनी भाीं.ि.विरुव. कलम ३७६ (१) (F) व बाल लैंचगक
ू
अत्याचार कायिा कलम ४ प्रमाणे गन्
ु हा क्र.७५/२०१८ िाखल केला आहे .

प्रकरणी आरोपीस अ्क करण्यात आली असन
ू पोललस पढ
ु ील तपास

करीत आहे .

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

नानोशी (ता.पनिेल, जज.रायगड) गट ग्रामपांचायतीस
आददिासी िेत्रात समाविष्ट्ट िरण्याबाबत
(९)

*

११७४६०

श्री.मनोहर भोईर (उरण) :

वििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय आददिासी
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(१) नानोशी (ता.पनवेल, जि.रायगड) या ग् ग्रामपींचायतीच्या हद्दीतील
मानघर, आवळीचा मळा, मोसारे , पा्णोली, नानोशी, बेलवाडी, कामठवाडी,
साींबरमाळ, गराडा या आदिवासी वाड्या ज्या ग्रामपींचायतीतींगत
श येतात त्या
ग्रामपींचायतीस आदिवासी क्षेत्रात समाविरुवष् करणेबाबत मा.आदिवासी विरुवकास

मींत्री याींना नानोशी ग्रामपींचायतीने दिनाींक ३० नोव्हें बर, २०१७ रोिी वा
त्यासम
ु ारास वारीं वार लेखी ननवेिने दिली आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर ननवेिनानस
ु ार शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात
काय ननिशशनास आले,

(३) असल्यास, त्यानस
ु ार शासनाने कोणता ननणशय घेतला आहे व त्याचे
स्व्धप काय आहे,

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

(२), (३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

मौजे विरार (ता.िसई, जज.पालघर) येथील स्त्थाननि मूळ आददिासीांच्या
जागेिर अनधधिृत इमारतीांचे बाांधिाम िेल्याबाबत

(१०)

*

१२४७८५

श्री.अतल
ु भातखळिर (िाांददिली पि
ू )म :

सन्माननीय

मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मौिे विरुवरार (ता.वसई, जि.पालघर) येथील स्थाननक मळ
ू आदिवासी याींचे
िागेतील सव्हे नीं. ८६ दहस्सा नीं. १/२, १/४, १/५ व १/१२ या िागेवर
अनचधकृत इमारतीींचे बाींधकाम करण्यात आल्याचे माहे एविरुप्रल, २०१८ मध्ये
वा त्यािरम्यान ननिशशनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, स्थाननक मळ
ू आदिवासीींच्या िलमनीवर अनचधकृत इमारतीींचे
बाींधकाम करण्यात येत असल्याबाबत शासनाकडे वारीं वार तक्रारी करूनही
कोणतीच कायशवाही करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय,
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(३) तसेच, त्याींच्या िागेवर त्याींच्या नावाची बनाव् कागिपत्रे बनवन
ू विरुवविरुवध

व्यवसाय चालू असल्याचे ही ननिशशनास आले असन
उपरोक्त प्रकरणी
ू
शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(४)

असल्यास,

चौकशीच्या

अनष
ीं ाने
ु ग

आदिवासीींच्या

िागेवर

झालेले

अनचधकृत बाींधकाम ननषकालसत करून मळ
ू िमीन मालकाींना न्याय लमळवन
ू
िे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, विरुवलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) सिरची बाब एविरुप्रल, २०१५ मध्ये वसई विरुवरार शहर
महानगरपाललकेच्या ननिशशनास आली आहे .
(२) हे खरे नाही.

सव्हे नीं.८६ दहस्सा नीं.१/२, १/४, १/५ व १/१२ मध्ये एकूण २९

अनचधकृत बाींधकामे असन
ू यामध्ये ननवासी इमारती, ४ बैठ्या चाळी, ३ तबेले
व १ शाळा याींचा समावेश असल्याचे वसई विरुवरार शहर महानगरपाललकेने
कळविरुवले आहे .
वसई

विरुवरार

शहर

महानगरपाललकेने

खालीलप्रमाणे कारवाई केली आहे :-

या

अनचधकृत

बाींधकामावर

 चार नवीन (आर.सी.सी.) अनचधकृत बाींधकामावर ननषकासनाची कारवाई
केलेली आहे .
 उवशरीत अनचधकृत बाींधकाम विरुवकासकाींना महाराषर प्रािे लशक नगर रचना
अचधननयमातील तरति
ु ीनस
ु ार नो्ीसा बिावण्यात आल्या आहे त.

 एकूण ५ अनचधकृत बाींधकामाच्या विरुवकासकाींवर महाराषर प्रािे लशक नगर
रचना अचधननयमातील तरति
ु ीनस
ु ार गन्
ु हे िाखल करण्यात आल्याचे व इतर

इमारतीींच्या विरुवकासकावर गन्ु हे िाखल करण्याबाबत पोलीसाींना कळविरुवण्यात
आल्याचे वसई विरुवरार शहर महानगरपाललकेने कळविरुवले आहे .

(३) व (४) सिर िलमनीवर ननवासी सिननका, शाळा, गाळे व तबेले आहे त ही

वस्तजु स्थती आहे . परीं तु बनाव् कागिपत्राींचा वापर केल्याचे ननिशशनास आले
नसल्याचे वसई विरुवरार शहर महानगरपाललकेने कळविरुवले आहे .

या प्रकरणी शासनाने दिनाींक ०८.१२.२०१५ तसेच दिनाींक ०५.१२.२०१७

च्या पत्रान्वये सवश सबींचधतावर गन्
ु हे िाखल करण्याच्या सच
ू ना आयक्
ु त, वसई
विरुवरार शहर महानगरपाललका याींना िे ण्यात आलेल्या आहे त.
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तद्नष
ीं ाने या प्रकरणी ५ अनचधकृत बाींधकामाच्या विरुवकासकाींवर गन्
ु ग
ु हे

िाखल करण्यात आले आहेत व इतर सींबचीं धताविरुव्धध्ि गन्
ु हे िाखल करण्याची
कायशवाही वसई विरुवरार शहर महानगरपाललकेच्या स्तरावर सरू
ु आहे .

प्रस्तत
ु िमीन ही नविरुवन अविरुवभाज्य शतीची असन
ू िागेवर अनचधकृत

बाींधकामे झाल्याने शतशभग
ीं ाबाबतची कायशवाही उपविरुवभागीय अचधकारी, वसई
याींचे स्तरावर चालु आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

िल्याण (जज.ठाणे) येथील आददिासी िसतीगह
ृ ाच्या
(११)

*

इमारतीची झालेली दरु िस्त्था

११९२३४

(इस्त्लामपरू ),

श्री.जजतें द्र आव्हाड (मब्र
ुां ा िळिा), श्री.जयांत पाटील

श्री.शमशिाांत

मशांदे

(िोरे गाि),

श्री.सांदीप

नाईि

(ऐरोली),

श्री.हसन मश्र
ु ीफ (िागल), श्री.भास्त्िर जाधि (गह
ु ागर), श्री.नरहरी णझरिाळ

(ददांडोरी), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापरू ), श्री.िैभि वपचड (अिोले), श्री.किसन

िथोरे (मरु बाड), श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), श्री.सरु े श लाड (िजमत) :
सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) कल्याण (जि.ठाणे) येथील आदिवासी वसतीगह
ृ ाची इमारत धोकािायक
जस्थतीत असन
ीं भाशत उपाययोिना करावी तसेच
ू विरुवद्यार्थयािंच्या सरु क्षक्षततेसि
इतर मागण्याींसाठी आदिवासी विरुवद्यार्थयािंनी दिनाींक १८ मे, २०१८ रोिी ठाणे
येथील आदिवासी विरुवकास विरुवभागाच्या कायाशलयामध्ये आींिोलन केलेले होते, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रश्नी विरुवद्यार्थयािंनी केलेल्या मागण्याींचे थोडक्यात
स्व्धप काय आहे ,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय
ननिशशनास

आले,

आणण्याबाबत

व

त्यानस
ु ार

आदिवासी

सरु क्षक्षततेसि
ीं भाशत

वसतीगह
ृ ाची

उपाययोिना

कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विरुवलींबाची कारणे काय आहे त ?

इमारत

करण्याबाबत

सजु स्थतीत
शासनाने
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श्री. विष्ट्णु सिरा : (१) व (२) विरुवद्यार्थयािंच्या भोिनामध्ये अळ्या आढळून
आल्याने भोिन ठे केिारावर प्रशासकीय कायशवाही करणे, वसतीगह
ृ ाकररता

कल्याण रे ल्वे स्थानकापासन
ू निीकच्या अींतरावर इमारत उपलब्ध करणे,
भोिनासाठीची डी.बी.्ी. योिना बींि करणे आणण कल्याण वसतीगह
ृ ाचे

गह
मागण्याींकररता आदिवासी मल
ु
ु ाींचे
ृ पाल याींची बिली करणे या प्रमख

शासकीय वसतीगह
ृ , कल्याण येथील विरुवद्यार्थयािंनी दि.१८.०५.२०१८ रोिी
आींिोलन केल्याची बाब खरी आहे .

(३) िेवणात अळ्या आढळल्याचे लक्षात आल्याने सींबचीं धत भोिन ठे केिारास
काळ्या यािीत ्ाकण्यात आले आहे .
कल्याण

वसतीगह
ृ ाकररता

सवश

सोयी

सविरुु वधाींनी

यक्
ु त

इमारत

भाडेतत्वावर लमळण्याबाबत वत्ृ तपत्राींमध्ये िाहीरात िे ण्यात आली होती. परीं तु
त्यास प्रनतसाि लमळाला नाही. यालशवाय कल्याण वसतीगह
ृ ाकररता इमारत
उपलब्ध

करून

िे ण्याबाबत

कळविरुवण्यात आलेले आहे .
आहाराकररता

सरू
ु

उपविरुवभागीय

करण्यात

आलेल्या

अचधकारी,

कल्याण

डी.बी.्ी.

योिनेंतगशत

याींना
िे य

असलेली रक्कम लाभार्थयािंच्या खात्यात सरु ळीतपणे िमा करण्यात येत आहे .

त्याचप्रमाणे कल्याण येथील वसतीगह
ृ ाच्या गह
ृ पालाींची बिली प्रस्ताविरुवत

करण्यात आलेली आहे .

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

िेलगुर (जज.गडधचरोली) येथील राजे धममराि माध्यममि आश्रम
(१२)

*

शाळे तील विद्याथीनी िुमारी माता झाल्याबाबत

१२०८१४

श्री.सनु नल प्रभू (ददांडोशी), प्रा.विरें द्र जगताप (धामणगाि

रे ल्िे), अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा), श्री.सनु नल िेदार (सािनेर), श्री.अमर

िाळे (आिी), श्री.हषमिधमन सपिाळ (बल
ु ढाणा), श्री.अममत झनि (ररसोड) :
सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) गडचचरोली जिल्हयातील वेलगरु येथील धमशराव लशक्षण मींडळ सींचललत

रािे धमशराव माध्यलमक आश्रमशाळे तील िहावीची विरुवद्याथीनी कुमारी माता
झाल्याप्रकरणी

अहे री

एकाजत्मक

आदिवासी विरुवकास प्रकल्प

कायाशलयाने
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सींस्थेला दि.१.४.२०१८ रोिी वा त्यासम
ु ारास कारणे िाखवा नो्ीस बिावली
आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिरहू प्रकरणी सींस्थेने शासनास सािर केलेल्या चौकशी
अहवालाचे ननषकषश काय आहे त व त्यानस
ु ार सिर घ्नेस िबाबिार
असलेल्या सबींचधत िोषीींविरुव्धध्ि अद्याप शासनाने कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे ,

(३) असल्यास, राज्यातील आश्रमशाळाींमध्ये वषाशतन
ककमान तीन वेळा
ू
विरुवद्यार्थयािंची वैद्यकीय तपासणी होणे आवश्यक असतानाही वषाशतन
ू एकिाही

तपासणी केली िात नसल्याचे प्रकरण उघडकीस आले असन
शासनाने
ू
याबाबत अचधक चौकशी केली आहे काय, त्यात काय ननिशशनास आले,

(४) त्यानस
ु ार आश्रमशाळे च्या बेिबाबिार प्रशासनावर शासनाने कोणती
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, विरुवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विष्ट्णु सिरा : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) सिर प्रकरणी प्रकल्प अचधकारी, अहे री याींनी चौकशी केली असन
ू त्याींनी
सािर केलेल्या चौकशी अहवालावरून याबाबत प्रथमिशशनी शालेय प्रशासन

िबाबिार असल्याचे दिसन
ू येत.े त्यामळ
ु े शाळे चे मख्
ु याध्यापक, अचधक्षक व

मदहला अचधक्षक्षका याींचेवर ननलींबनाची कायशवाही करण्यात आलेली आहे .तसेच
िोषी मख्
ु याध्यापक याींच्या िोन वेतनवाढी व अचधक्षक याींची एक वेतन वाढ
रोखण्याची लशफारस चौकशी सलमतीने केलेली आहे .

(३) राज्यातील आश्रमशाळाींमध्ये वषाशतन
ू ककमान तीन वेळा विरुवद्यार्थयािंची

वैद्यकीय तपासणी होणे आवश्यक आहे व त्याप्रमाणे राषरीय बाल सरु क्षा
कायशक्रम, निीकचे प्राथलमक आरोग्य केंद्र याींचेमाफशत विरुवद्यार्थयािंची ननयलमत

तपासणी करण्यात येत.े प्रस्तत
शाळे वर माहे िुल,ै ऑगस््, सप््ें बर,
ु

ऑक््ोबर, नोव्हें बर व डडसेंबर, २०१७ या मदहन्यामध्ये विरुवद्यार्थयािंची वैद्यकीय
तपासणी करण्यात आली आहे .

(४) व (५) प्रस्तत
ु प्रकरणी प्रकल्प आचधकारी याींचेस्तरावर

प्राथलमक चौकशी

क्धन कायशवाही करण्यात आली आहे . तसेच पढ
ु ील सविरुवस्तर चौकशी
करणेकरीता जिल्हा मदहला सल्लागार सलमतीस कळविरुवण्यात आले आहे .
-----------------
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राज्यातील जजल्हा मध्यिती सहिारी बँिाांनी िेलेल्या
नोिर भरतीमध्ये िेलेली अननयममतता
(१३)

*

१२०१६५

श्री.जयिुमार गोरे (माण), प्रा.िषाम गायििाड (धारािी),

श्रीमती ननममला गावित (इगतपरू ी), अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा), श्री.विजय
िडेट्टीिार (ब्रम्हपरू ी), श्री.अममन पटे ल (मब
ुां ादे िी), श्री.अस्त्लम शेख (मालाड
पजश्चम),

श्री.नसीम

खान

(चाांददिली),

श्री.डी.पी.सािांत

(नाांदेड

उत्तर),

श्री.िसांतराि चव्हाण (नायगाांि), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरु ी), श्री.बाळासाहे ब
थोरात (सांगमनेर), श्री.सांग्राम थोपटे

(भोर), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल),

श्री.समीर िुणािार (दहांगणघाट), अॅड.आमशष शेलार (िाांद्रे पजश्चम), श्रीमती
मननषा चौधरी (ददहसर), श्री.अममत साटम (अांधेरी पजश्चम) :
सहिार मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय

(१) राज्यातील सवश जिल्हा मध्यवती सहकारी बँकाींमध्ये नोकरी भरतीची
प्रकक्रया करताना शासनाची मान्यता घेऊनच नोकरभरती करण्यात येत होती,

परीं तु सन २०१६ नींतर जिल्हा मध्यवती सहकारी बँकाींनी शासनाची कोणतीही

मान्यता न घेता नोकरभरती करण्यात आल्याची बाब माहे माचश, २०१८ मध्ये
वा त्यासम
ु ारास ननिशशनास आली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शासनाने याप्रकरणी अचधक चौकशी केली आहे काय, त्यात
काय ननिशशनास आले,

(३) असल्यास, त्यानस
ु ार जिल्हा मध्यवती सहकारी बँकामध्ये नोकरभरती
करतेवेळी शासनाची मान्यता न घेता नोकर भरती करण्यास िबाबिार
असणाऱया सींबचीं धत िोषीींवर कारवाई करण्याबाबत तसेच या भरतीस स्थचगती
िे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, विरुवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सभ
ु ाष दे शमख
ु : (१) अींशत: खरे आहे .

नालशक जिल्हा मध्यवती सहकारी बँकेस नोकरभरतीची परवानगी नसतानाही
या बँकेने दिनाींक ३१ माचश २०१६ पव
ू ी नोकरभरती केलेली आहे .

(२) व (३) याप्रकरणी प्राप्त झालेल्या तक्रारीच्या अनष
ीं ाने विरुवभागीय
ु ग
सहननबींधक, सहकारी सींस्था, नालशक याींच्या कायाशलयामाफशत द्विरुवसिस्यीय
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सलमतीमाफशत चौकशी करण्यात आली. सिर चौकशी सलमतीने सािर केलेल्या

अहवालाच्या अनष
ीं ाने विरुवभागीय सहननबींधक, सहकारी सींस्था, नालशक याींनी
ु ग

दि.३१.०५.२०१६ रोिी महाराषर सहकारी सींस्था अचधननयम, १९६० चे कलम
७९ (१) अन्वये बँकेने केलेली भरती प्रकक्रया बेकायिे शीर असल्याचे नमि
ू
करून सिर सेवकाींना तात्काळ कमी करण्याचे ननिे श दिले आहे त.
सिर

आिे शाविरुवरूध्ि

बँकेने

मा.मींत्री

(सहकार)

याींच्याकडे

अविरुपल

क्र.५४६/२०१६ िाखल केले होते. तथाविरुप मा.मींत्री (सहकार) याींनी सिर अविरुपल
फे्ाळले आहे .

सिर विरुवषयाबाबत मा.कामगार न्यायालय, नालशक येथे िाखल झालेल्या

िाव्याच्या अनष
ीं ाने बँकेने तात्परु त्या कालावधी करीता ननयक्
ु ग
ु त केलेल्या

कमशचाऱयाींना कमी करू नये आणण त्याींचेबाबत “िैसे थे पररजस्थती” ठे वावी
असे आिे श दि.११.०८.२०१६ रोिी दिले आहे त. सद्यजस्थतीत सिर बाब
न्यायप्रविरुवषठ आहे .

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

महाराष्ट्र इन्स्त्रनम ग्रीड पॉिर रान्सममशन िांपनी, नतडांगी
(ता.िळमेश्िर, जज.नागपूर) या िांपनीने
(१४)

*

श्री.विजय

बेिायदे शीररीत्या टॉिर उभारल्याबाबत

१२५५५९
िडेट्टीिार

श्री.सनु नल िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे (आिी),
(ब्रम्हपरू ी),

श्री.अस्त्लम

शेख

(मालाड

सन्माननीय ऊजाम मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

पजश्चम) :

(१) महाराषर इन्स्रनश ग्रीड पॉवर रान्सलमशन कींपनी, नतडींगी (ता.कळमेश्वर,
जि.नागपरू ) या कींपनीने कळमेश्वर तालक्
ु यातील शेतकऱयाींची कोणतीही
परवानगी न घेता तसेच शेत िलमनीचा आचथशक मोबिला न िे ता िबरिस्तीने

बेकायिे शीरररत्या शेतकऱयाींच्या शेतात ्ॉवर उभारले आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, माहे िुल,ै २०१८ च्या पदहल्या आठवडयात कळमेश्वर
तालक्
ु यात वािळी पाऊस आल्याने शेतकऱयाींच्या शेतात उभारलेले ्ॉवर
कोसळल्याने शेतकऱयाींचे नक
ु सान झाले असन
ू या सींिभाशत अनेक शेतकऱयाींनी

तहलसलिार, कळमेश्वर याींच्याकडे लेखी तक्रार दिल्यानींतर सध्
ु िा सिर
कींपनीविरुवरोधात कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, या सींपण
ु श प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय,

त्यानस
ु ार शेतकऱयाींना मोबिला तातडीने िे ण्याबाबत व वािळी पाऊस आल्याने

झालेल्या नक
ु सानीची भरपाई िे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विरुवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) केंद्र सरकारच्या विरुवद्यत
ु अचधननयम, २००३
मधील कलम ६८ अन्वये सिर पारे षण वादहनी उभारण्यास शासन पत्र क्र.

सींकीणश-१०१०/आर-५२/ऊिाश-४ दि.२०.१२.२०१० अन्वये सिर कींपनीस मान्यता

िे ण्यात आली आहे . तसेच विरुवद्यत
ु अचधननयम, २००३ मधील कलम १६४ व
इींडडयन ्े ललग्राफ ॲक््, १८८५ मधील १० अन्वये अचधकार प्रिान करण्यात
आल्यानस
ु ार सिर वादहनीची उभारणी सिर कींपनीने केली आहे . सिर पारे षण
वादहनीमळ
ु े बाचधत िलमनधारकाींना यापव
ू ीच ननयमानस
ु ार

मोबिला िे ण्यात

आलेला असन
ू ती वादहनी माचश, २०१५ पासन
ू कायाशजन्वत झाली आहे .

(२) सिरची घ्ना ही कळमेश्वर तालक्
ु यातील नसन
ू सावनेर तालक्
ु यातील

आहे . िून, २०१८ च्या पदहल्या आठवडयात वािळी पाऊस व चक्रीवािळामळ
ु े
सिर कींपनीचे सावनेर तालक्
ै ी एक मनोरा कोसळला
ु यातील तीन मनोऱयाींपक

असन
िोन मनोरे वाकले आहे त. ्ॉवर कोसळल्यामळ
ू
ु े वीिपरु वठा स्ध
ु
करण्यासाठी, सिर कींपनीने आणीबाणी पन
ु सिंचनयत प्रणाली (Emergency
Restoration System) चा वापर

क्धन वीिपरु वठा सरु ळीत

केला आहे व

पारे षण वादहनी पव
श त करण्याचे काम स्ध
ू व
ु आहे . तसेच नक
ु सानग्रस्त

शेतकऱयाींना नक
ु सान भरपाई िे ण्याबाबत तहलसलिार, सावनेर याींनी त्याींच्या
दि.१३.०६.२०१८

च्या

पत्रान्वये

सिर

कींपनीस

सच
ू ना

दिलेल्या

कींपनीकडून नक
ु सान भरपाईची रक्कम िे ण्याची कायशवाही स्ध
ु आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

असन
ू
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पाचगणी (जज.सातारा) येथील नधचिेता एज्युिेशन ि चॅ ररटे बल
रस्त्टच्या आददिासी मुलाांच्या शाळे चे हस्त्ताांतरण
िरण्यात येत असल्याबाबत

(१५)

*

िुपेिर

११८६७७
(चांदगड),

श्री.हसन मश्र
ु ीफ (िागल), श्रीमती सांध्यादे िी दे साईश्री.जजतें द्र

आव्हाड

(मब्र
ुां ा

िळिा),

श्री.नारायण

िुचे

(बदनापरू ), श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन), श्री.रुपेश म्हात्रे (मभिांडी पि
ू )म ,

श्री.अममन पटे ल (मब
ांु ादे िी), श्री.जयांत पाटील (इस्त्लामपरू ), श्री.शमशिाांत मशांदे
(िोरे गाि), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.भास्त्िर जाधि (गह
ु ागर), श्री.नरहरी

णझरिाळ (ददांडोरी), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापरू ), श्री.िैभि वपचड (अिोले),
श्री.किसन िथोरे
(धारािी) :

(मरु बाड), श्री.सरु े श लाड (िजमत), प्रा.िषाम गायििाड

सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा

करतील काय :-

(१) पाचगणी (ता.महाबळे श्वर, जि.सातारा) येथे सन २००४ पासन
ू नचचकेता
एज्यक
ु े शन व चॅ रर्े बल रस््च्या वतीने आदिवासी मल
ु ाींची शाळा व वसतीगहृ

चालविरुवले िात असन
ै ी ७३५ विरुवद्यार्थयािंचा खचश
ू शाळे तील ८६० विरुवद्यार्थयािंपक
आदिवासी विरुवकास विरुवभागाकडून लशक्षण सींस्थेला िे ण्यात येतो, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, सींस्थेच्या अनत कामाच्या व्यापामळ
ु े सिर सींस्थेचे व्यवस्थापन
तेथील

विरुवद्यामाता

एज्यक
ु े शन

फोरम

रोझलन्ड इीं्रनॅशनल

स्कूल

या

सींस्थेकडे सोपविरुवण्यात येऊन माहे िन
ू , २०१७ मध्ये तसा या िोन्ही लशक्षण
सींस्थाींमध्ये ररतसर करारनामा िे खील करण्यात आला आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, सिर करारनाम्याचा भींग क्धन मा.आदिवासी विरुवकास मींत्रयाींचे
खािगी सचचव याींनी मा.आदिवासी विरुवकास मींत्रयाींचे आिे श असल्याचे पत्र

स्वत:चे स्वाक्षरीने दिनाींक २४ िानेवारी, २०१८ रोिी पाठवन
ू शाळे च्या नावात
रोझलॅ ण्ड इीं्रनॅशनल स्कूल असा बिल क्धन व त्याच नावाने बनाव् खाते
उघडून नचचकेता सींस्थेला लमळणा-या ननधीत ४ को्ी ्धपयाींचा गैरव्यवहार
केल्याचे दिनाींक १८ मे, २०१८ रोिी ननिशशनास आले, हे खरे आहे काय,
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(४) असल्यास, अहमिनगर येथील विरुवद्यामाता रस््चे अभय आगरकर,

प्राचायश सल
ु ताना शेख याींच्यासह राज्याचे आदिवासी विरुवकास मींत्री याींचा स्वीय
सहायक तसेच पण
ु े येथील डीवायएसपी याींच्या पत्नीची चौकशी करण्याचे

आिे श राज्याच्या प्रधान सचचवाींनी दिनाींक १८ मे, २०१८ रोिी वा त्या
सम
ु ारास दिले, हे खरे आहे काय,

(५) असल्यास, उक्त चौकशीत काय ननिशशनास आले, त्यानस
ु ार शासनाने
सींबचीं धत िोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्यास, विरुवलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. विष्ट्णु सिरा : (१), (२), (३), (४) व (५) सन २०११-१२ या वषाशपासन
ू
नामाींककत शाळा योिनेअत
ीं गशत नचचकेता हायस्कूल, पाचगणी या शाळे मध्ये
आदिवासी विरुवद्यार्थयािंना प्रवेश िे ण्यात येत होता.
नचचकेता

इीं्रनॅशनल

हायस्कूल,

स्कूल,

पाचगणी

पाचगणी

या

याींच्यामाफशत

शाळे चा

कायशभार

चालविरुवण्याबाबत

रोिलॅ न्ड

या

िोन्ही

सींस्थाींमध्ये दिनाींक २२.०६.२०१७ रोिी करार करण्यात आला होता. सिर

कराराच्या अनष
ीं ाने आयक्
ु ग
ु त, आदिवासी विरुवकास याींच्याकडून रोिलॅ न्ड
इीं्रनॅशनल स्कूल, पाचगणी या शाळे च्या नावाने योिनेंतगशत िे य असलेली
रक्कम िमा करण्यात आली आहे .

सिर कराराचे अनष
ीं ाने शाळे चे नचचकेता हायस्कूल हे िुने नाव
ु ग

बिलन
ू

रोिलॅ न्ड

इीं्रनॅशनल

३१.०१.२०१८ रोिी केली आहे .

स्कूल,

पाचगणी

अशी

िरू
ु स्ती

दिनाींक

प्रस्तत
ु विरुवषय हा उक्त िोन शाळाींमधील अींतगशत बाब आहे . याप्रकरणी

रोिलॅ न्ड इीं्रनॅशनल स्कूल, पाचगणी याींच्यामाफशत जिल्हा सत्र न्यायालय,

सातारा येथे अपील क्र.७३/२०१८ िाखल केले असन
ू याप्रकरणी मा.न्यायालयाचे
आिे शानींतर पढ
ु ील कायशवाही करण्यात येईल.
(६) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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अिलूज (ता.माळमशरस, जज.सोलापूर) येथील सहारा इजन्स्त्टट्यूट

फ

नमसिंग स्त्िूल ि धन्िांतरी नमसिंग स्त्िूल या बहुउद्देशीय
सांस्त्थेच्या सधचिाने िेलेला गैरव्यिहार

(१६)

*

१२२७७७

श्री.हनम
ां
ु त

डोळस

(माळमशरस) :

सन्माननीय

सामाजजि न्याय मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) अकलि
ू (ता.माळलशरस, जि.सोलापरू ) येथील सहारा इजन्स्््य्
ू ऑफ
नलसिंग स्कूल व धन्वींतरी नलसिंग स्कूल या बहुउद्देशीय सींस्थेच्या सचचवाने
शासनाच्या ननयमाचे उल्लींघन क्धन विरुवद्यार्थयािंच्या नावे असलेल्या
लशषयवत्ृ तीमध्ये गैरव्यवहार केल्याचे माहे मे, २०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान
ननिशशनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

कमशचाऱयाींच्या

समािकल्याण

मितीने

तीन

कायाशलयातील

वषाशत

९०

सींबचीं धत

लाखाींपक्ष
े ा

अचधकारी

अचधक

लशषयवत्ृ तीमध्ये गैरव्यवहार झाला आहे, हे ही खरे आहे काय,

व

रकमेच्या

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

आढळून आले व त्यानष
ीं ाने सींबचीं धताींवर कारवाई करण्याबाबत व असे
ु ग
गैरव्यवहार न होण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत
आहे,

(४) नसल्यास, विरुवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. राजिुमार बडोले : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) अींशत: होय.

(३) तत्कालीन सहाय्यक आयक्
ु त याींनी सिर बझार पोललस स््े शन येथे
ग.ु र.नीं.३२२/२०१८

दि.२९.०५.२०१८

अन्वये

शासकीय

रकमेचा

अपहार

केल्याप्रकरणी सींस्थेच्या सचचवाविरुव्धध्ि गन्
ु हा िाखल केला असन
ू सींस्थेच्या
सचचवास अ्क करण्यात आलेली आहे . सिर बाबतीत पोलीस तपास स्ध
ु
आहे .

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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धचखलठाणा (ता.जज.औरां गाबाद) एमआयडीसीतील भूखड
ां
िाटपात झालेला गैरव्यिहार

(१७)

*

११८५८८

श्री.सरदार तारामसांह (मल
ु ड
ुां ), श्री.शरददादा सोनािणे

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

चचखलठाणा

(ता.जि.औरीं गाबाि)

एमआयडीसीमधील

भख
ू ींड

वा्पात

गैरव्यवहार झाला असल्याची लेखी तक्रार श्रीमती कविरुवता अिन
ुश चौधरी याींनी

मा.उद्योग मींत्री याींचेकडे केली असल्याची बाब दिनाींक ५ एविरुप्रल, २०१८ रोिी
वा त्या सम
ु ारास ननिशशनास आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, चचखलठाणा महाराषर औद्योचगक विरुवकास महामींडळातील

पी-१३ या भागातील ३५० चौ.मी.चा भख
ू ींड लमळण्याकरीता श्री.ए.ए.चौधरी

याींनी सन २००५ मध्ये अिश क्धन भख
ीं
ू ींड माचगतला असता त्याींना भख
ू ड
वा्प ई-ननविरुविा पध्ितीने होईल असे साींगण्यात आले मात्र तोच भख
ीं
ू ड
श्रीमती सि
ु ाता राऊत याींना उद्योग मींत्री याींनी ३ माचश, २०१६ रोिी वा
त्यासम
ु ारास विरुवभागाच्या नकाराथी अलभप्रायानींतरही िे ण्यात आल्याची बाब
ननिशशनास आली, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, श्रीमती सि
ु ाता राऊत याींनी यापव
ू ी अनेक भख
ू ींड घेऊन ते
परस्पर हस्ताींतरीत केले आहे त तसेच ई-ननविरुविे द्वारे भख
ू ींड िे ण्याचा ननयम
असताना अशा प्रकारे भख
ू ींड िे ऊ नये अशी वस्तजू स्थती लेखी स्व्धपात

कळविरुवल्यानींतरही मख्
ीं
ु य कायशकारी अचधकारी व मा.मींत्री याींनी हा भख
ू ड
हस्ताींतरीत करता येणार नाही अशी अ् ्ाकून श्रीमती सि
ु ाता राऊत याींना
दिल्याची बाब तक्रारिाराींनी ननिशशनास आणली, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, अशा प्रकारे ई-ननविरुविा न करता भख
ू ींड परस्पर मींिूर
करण्याची कारणे काय आहे त,

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

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

श्री.अरविरुविीं अिन
ुश चौधरी व भागीिार याींनी सन २००५ रोिी चचखलठाणा

औद्यौचगक क्षेत्रात मादहती व तींत्रज्ञान उद्यानामध्ये ६७५ चौ.मी. चा भख
ु ींड
लमळणेबाबत विरुवनींती अिश केला असता, दिनाींक ३/५/२००५ रोिी भख
ु ींड
उपलब्ध नसल्यामळ
ु े त्याींची विरुवनींती महामींडळाकडून अमान्य करण्यात आली
होती.

तसेच

श्रीमती

सि
ु ाता

राऊत

याींनी

दिनाींक

२२/४/२००८

रोिी

चचखलठाणा औद्योचगक क्षेत्रात मादहती व तींत्रज्ञान उद्यानामध्ये १५००
चौ.मी. भख
ू ींड लमळणेबाबत विरुवनींती अिश केला असता, दिनाींक ७/९/२०१२ रोिी,
मागणी केलेल्या क्षेत्रामध्ये उच्च िाब विरुवियत
ु िादहनी िात असल्यामळ
ु े,

भख
ू ींड आरे खीत करणे ननयोिनदृष्या शक्य नसल्याने त्याींची विरुवनींती अमान्य
करण्यात आली होती.

त्यानींतर श्रीमती सि
ु ाता राऊत याींनी पन
ु श्च केलेल्या भख
ू ींड मागणी

अिाशवर, महाराषर राज्य वीि वाहीनी खाली कमीत कमी १५ मी्र मोकळी

िागा ठे ऊन उवशररत क्षेत्र ३५० चौ. मी. वा्पास योग्य असल्यामळ
ु े सक्षम
प्राचधकारी याींचे मींिूरीने वा्प करण्यात आले आहे . सिर भख
ू ींड मळ
ु
ननयोिनामध्ये आरे णखत नव्हता.
(३) हे अींशत: खरे आहे .

सिर बाब श्री. अरविरुविीं चौधरी याींनी लेखी ननिशशनास आणली आहे . परीं तु

श्रीमती सि
ु ाता राऊत याींनी यापव
ू ी वा्प झालेल्या भख
ू ींडाचे

परस्पर

हस्ताींतरण न करता, महामींडळाचे परवानगीने ररतसर हस्ताींतरण केले आहे .

(४) श्रीमती सि
ु ाता राऊत, याींनी मागणी केलेले क्षेत्र हे मळ
ू आराखडयानस
ु ार
आरे णखत भख
ू ींड नसल्यामळ
ु े ननवीिा मागविरुवण्यात आली नव्हती.
(५) व (६) सिर प्रकरण न्यायप्रविरुवषठ आहे .

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

डोंबबिली (जज.ठाणे) महाराष्ट्र औद्योधगि वििास महामांडळ येथील
घरडा सिमल नजीिचे जलिांु भ िापरात आणण्याबाबत
(१८)

*

११९८०१

श्री.सभ
ु ाष भोईर (िल्याण ग्रामीण) :

उद्योग मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय
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(१) डोंत्रबवली (जि.ठाणे) महाराषर औद्योचगक विरुवकास महामींडळ येथील घरडा

सकशल निीक असलेल्या सम
ु ारे २० लाख क्षमतेचा िलकींु भ गेली ३० वषे
विरुवनावापर पडून आहे, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

सिर

िलकींु भ

वापरात

आणण्याबाबत

लोकप्रनतननधीींनी वारीं वार मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय,

स्थाननक

(३) असल्यास, सिर िलकींु भाचा वापर करण्यासींिभाशत शासनाने कोणती
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे,

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

नाही.

तथाविरुप सचचव, डोंत्रबवली वेलफेअर असोलसएशन याींनी मा. उद्योगमींत्री,

महाराषर राज्य याींना दि. ०९/०९/२०१७ रोिीच्या पत्रान्वये पाणी ्ीं चाईच्या

अनष
ीं ाने एमआयडीसीसह २७ गावाींच्या पाणी परु वठयासाठी वापरण्यात यावी
ु ग
अशी मागणी केली आहे .

(३) महामींडळामाफशत अींिािे सन-१९८० मध्ये िलकींु भ बाींधण्यात आला होता
व अींिािे ३० वषािंपासन
ू िलकींु भ वापरात नाही. सिर िलकींु भाचे सींरचना
तपासणी

(Structural

Audit)

करणे

प्रस्ताविरुवत

अहवालाच्या अनष
ीं ाने पढ
ु ग
ु ील कायशवाही करण्यात येईल.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

केले

आहे .

सींरचना

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

गारखेडा (जज.औरां गाबाद) येथील भाजी विक्रेत्याने अिास्त्ति
(१९)

*

विज दे यि आल्यामळ
ु े िेलेली आत्महत्या
११६८३०

श्री.अबू आजमी (मानखद
ू म मशिाजीनगर), डॉ.मममलांद माने

(नागपरू उत्तर), श्री.सध
ु ािर दे शमख
ु (नागपरू पजश्चम), श्रीमती तप्ृ ती सािांत
(िाांद्रे पि
ू )म , श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाम), डॉ.राहूल पाटील (परभणी), श्री.ददपि
चव्हाण (फलटण), श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरे गाि), श्री.शामराि ऊफम बाळासाहे ब

पाटील (िराड उत्तर), श्री.सभ
ु ाष उफम पांडडतशेठ पाटील (अमलबाग), श्री.अममन
पटे ल (मब
ुां ादे िी), श्री.सांदीपानराि भम
ु रे (पैठण), श्री.सरु े श धानोरिर (िरोरा),
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श्री.ज्ञानराज चौगल
ु े (उमरगा), श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.नारायण िुचे
(बदनापरू ),

श्री.सांतोष

दानिे

(भोिरदन),

डॉ.सांतोष

टारफे

(िळमनरु ी),

श्री.अस्त्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्रीमती ननममला गावित (इगतपरू ी), प्रा.िषाम

गायििाड (धारािी), श्री.सांजय पोतनीस (िमलना), श्री.वििास िांु भारे (नागपरू
मध्य),

श्री.अतल
ु

सािे

(औरां गाबाद

पि
ू )म ,

श्री.चांद्रदीप

नरिे

(िरिीर),

श्री.सत्यजीत पाटील-सरुडिर (शाहूिाडी), श्री.सध
ु ािर िोहळे (नागपरू दक्षिण),
डॉ.आमशष दे शमख
(िाटोल), श्री.सरु े श गोरे (खेड आळां दी) :
सन्माननीय
ु
ऊजाम मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) औरीं गाबाि जिल््यात गारखेडा पररसरात राहणारे भािी विरुवक्रेते िगन्नाथ

नेहािी शेळके याींना एका मदहन्याचे सम
ु ारे ८ लाख ७५ हिार ८३० ्धपयाींचे
वीि िे यक आल्यामळ
े े राहत्या
ु े दिलेले वीि िे यक भरायचे कसे या चचींतन
घरी त्याींनी गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची बाब दिनाींक ११ मे,
रोिी वा त्यासम
ु ारास ननिशशनास आली, हे खरे आहे काय,

२०१८

(२) असल्यास, आत्महत्या करण्यापव
ू ी त्याींनी महाविरुवतरण कायाशलयाकडे िाि

माचगतली असता महाविरुवतरणच्या अचधकाऱयाींमाफशत िे यक भरावेच लागेल

अन्यथा मालमत्ता िप्त करण्यात येईल असे साींचगतल्याचे ननिशशनास आले
आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय
ननिशशनास आले,
(४)

असल्यास,

याप्रकरणी

अवास्तव

िे यक

पाठविरुवण्यास

िबाबिार

असलेल्याींविरुव्धध्ि शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
तसेच मत
ृ ाींच्या कु्ूींत्रबयाींना आचथशक मित िे ण्याबाबत शासनाने कोणती
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, विरुवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) व (२) पोलीस एफआयआर क्र. १०७/१८

दि.११.०५.२०१८ प्रमाणे श्री.िगन्नाथ नेहािी शेळके याींनी दिनाींक ११.०५.२०१८

रोिी गळफास घेऊन आत्महत्या केलेली आहे . श्री. शेळके याींना माहे एविरुप्रल,
२०१८

चे

५५,५१९

यनु न्चे

्ध.८,६४,७८१/-

चे

वीि

िे यक

महाविरुवतरण

कींपनीकडून िे ण्यात आले होते. सिरचे िे यक ि्ध
ु स्तीसाठी ग्राहकाकडून
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कुठलाही अिश अथवा तक्रार महाविरुवतरण शाखा कायाशलयास प्राप्त झालेली

नाही. तसेच ग्राहकाने अींतगशत तक्रार ननवारण कक्ष ककीं वा ग्राहक तक्रार
ननवारण मींच येथे सध्
ु िा
नाही.
(३)

महाविरुवतरणच्या

अशी कोणत्याही प्रकारची तक्रार िाखल केलेली

िे यक

ननगशलमत

करण्याच्या

प्रचललत

पध्ितीनस
ु ार

ननयलमत वीि त्रबलापेक्षा अवास्तव िे यक आढळून आल्यास सिर िे यकाची
पडताळणी क्धन व त्याची योग्य ि्ध
ु स्ती क्धनच ग्राहकाला वीि िे यक
िे ण्याची यींत्रणा आहे . परीं तु सिर प्रकरणात
ननगशलमत

केल्यामळ
ु े

सींबचीं धत

अनतररक्त

ही काळिी न घेता चुकीचे िे यक
कायशकारी

अलभयींता,

सहाय्यक

लेखापाल व कननषठ लेखा सहाय्यक याींना ननलींत्रबत करण्यात आले आहे .
तसेच

या

प्रकरणी

श्रीमती

भागीत्राबाई

शेळके

ग.ु र.क्र.१०७/१८ कलम ३०६,३४ भा.ि.विरुव. प्रमाणे पोलीस

याींच्या

तक्रारीव्धन

ठाणे पड
ींु ललक नगर,

औरीं गाबाि येथे गन्
ु हा िाखल असन
ू सिर प्रकरणी चौकशी सरू
ु आहे .
(४)

महाविरुवतरणच्या

िे यक

ननगशलमत

करण्याच्या

प्रचललत

पध्ितीनस
ु ार

ननयलमत वीि त्रबलापेक्षा अवास्तव िे यक आढळून आल्यास सिर िे यकाची
पडताळणी क्धन व त्याची योग्य ि्ध
ु स्ती क्धनच ग्राहकाला वीि िे यक

िे ण्याची यींत्रणा आहे . परीं तु सिर प्रकरणात ही काळिी न घेता चक
ु ीचे िे यक
ननगशलमत

केल्यामळ
ु े

सींबचीं धत

अनतररक्त

लेखापाल व कननषठ लेखा सहाय्यक

कायशकारी

अलभयींता,

सहाय्यक

याींना ननलींत्रबत करण्यात आले आहे .

पोलीसाींकडून अींनतम तपासणी अहवाल अद्याप प्राप्त झालेला नसल्याने
मत
ृ ाच्या कु्ुींत्रबयाींना आचथशक मित िे ण्यात आली नाही.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

खासिीलिाडा (ता.सािांतिाडी, जज.मसांधद
ु ग
ू )म येथील स्याद्री िाजू
प्रकक्रया आणण मद्यािम ननमममती सहिारी िारखाना मयाम. या
सांस्त्थेच्या शासनािडे तारण असलेल्या जममनीबाबत
(२०)

*

१२३०७४

श्री.जयप्रिाश मद
ुां डा (बसमत) :

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय सहिार
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(१) खासकीलवाडा (ता.सावींतवाडी, जि.लसींधुिग
ू )श येथील स्याद्री कािू प्रकक्रया

आणण मद्याकश ननलमशती सहकारी कारखाना मयाशदित कारखान्याींतील ४६८

सभासिाींच्या या सींस्थेमध्ये शासनाने ्ध.३ को्ी ्धपये इतकी गत
ींु वणक
ू केली
आहे, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

सिर

प्रकरणी

गत
ींु वणक
ू

केलेल्या

रकमेची

परतफेड

करण्यासाठी सींस्थेकडून तारण म्हणून पडवे-मािगावीं येथे १६० गठ
ुीं े िमीन
घेतली असन
ू या िलमनीच्या सात-बाऱयावर लसींधि
ु ग
ू श जिल्हा मध्यवती सहकारी
बँक, कोलणर याींचेकडून ्धपये २ को्ी ४५ लाख किश घेतल्याचे िमीन तारण
नोंि आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, शासनाला तारण िे ण्यात आलेल्या िलमनी लसींधि
ु ग
ू श जिल्हा
मध्यवती सहकारी बँक, कोलणर याींच्याकडे असन
ू सिरहू िलमनी िे ण्याआधी
कागिपत्राींची शहाननशा करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली आहे काय,
चौकशीत काय ननषपन्न झाले व त्यानष
ीं ाने िोषीींवर कोणती कारवाई केली
ु ग
वा करण्यात येत आहे,

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

(२) सींस्थेने लसींधि
ु ग
ू श जि.मध्यवती सहकारी बँकेकडून ्ध. ५० लाख कॅश क्रेडड्

व ्ध. ५० लाख माल तारण किश घेतले असन
ू , या किाशसाठी शासनाने कािू
आणण मद्याकश ननमीती प्रकक्रयेसाठी सींस्थेस दिलेल्या भागभाींडवल व किाशच्या
परतफेडीसाठी

शासनास तारण

म्हणून

गहाणखत केलेल्या

मालमत्तेवर

शासनाचा प्रथम हक्क बोिा कायम ठे ऊन, बँकेचा िय्ु यम बोिा क्धन घेतला
आहे .

(३) सींस्थेने बँकेकडून किश घेण्यासाठी शासनाची मान्यता न घेता िय्ु यम
गहाणखत बोिा नोंि क्धन घेतल्याचे ननिशशनास आले आहे .
(४)

सींस्थेकडून

याबाबत

खुलासा

मागविरुवण्यात

आलेला

आहे .

शासन

परवानगीलशवाय केलेली िय्ु यम गहाणखत बोिा नोंि तात्काळ रद्द क्धन

केलेल्या कायशवाहीचा अहवाल जिल्हाउपननबींधक, सहकारी सींस्था, लसींधुिग
ू श
कायाशलयास त्वरीत सािर करणेच्या सच
ु ना सींस्थेस िे णेत आलेल्या आहे त.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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राजुरा (जज.चांद्रपूर) तालुकयातील बांद असलेले उद्योग सुरु िरण्याबाबत
(२१)

*

१२६२५२

अॅड.सांजय धोटे (राजूरा) :

सन्माननीय उद्योग मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) रािुरा (जि.चींद्रपरू ) तालक्
ु यातील आयशन कोल वॉशरीि, (पाींढरपौनी),

गप्ु ता कोल वॉशरीि (गोवरी), भाद्या कोल वॉशरीि (पाींढरपौनी), मल
ु ी अॅग्रो

कींपनी (कोरपना), हररगींगा लसमें ् कींपनी (चन
ु ाळा) असे एकूण १० उद्योग
बींि पडल्याचे माहे मे, २०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशशनास आले आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर उद्योग बींि झाल्यामळ
ु े अनेक स्थाननक कामगार
बेरोिगार झाले आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सिर भागातील अनेक शेतकऱयाींच्या िलमनी अचधग्रदहत क्धन
सिर उद्योग उभारण्यात आल्यामळ
ु े तेथील नागररकाींवर उपासमारीची वेळ
आली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व चौकशीच्या अनष
ीं ाने सिर बींि असलेले उद्योग सरू
ु ग
ु

करण्यासाठी तसेच शेतकऱयाींच्या अचधग्रदहत करण्यात आलेल्या िलमनी
शेतकऱयाींना परत करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात
येत आहे,

(५) नसल्यास, विरुवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सभ
ु ाष दे साई : (१) कोणत्याही उद्योगाकडून कोलवॉश करण्याची ऑडशर
न लमळाल्याने, भाद्या कोल वॉशरीि (पाींढरपौनी) सन २०११ पासन
ू आणण
गप्ु ता कोल वॉशरीि

(गोवरी) व आयशन कोल वॉशरीि (पाींढरपौनी) सन

२०१४ पासन
ू बींि आहे त. मल
ु ी ॲग्रो कींपनी (कोरपना) हा उद्योग घ्क सन
२०१३ पासन
ू आचथशक कारणामळ
ु े बींि असन
ू , बँकेच्या थकीत किाशमळ
ु े बँकेने
ताब्यात घेतला आहे . हररगींगा लसमें ् कींपनी (चन
ु ाळा) हा उद्योग घ्क गप्ु ता
मे्ॅलीक ॲड पॉवर लल. याींनी खरे िी केला आहे .
(२) अींशत: खरे आहे .
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(३) सिर उद्योगाींच्या िलमनी उद्योिकाींनी खािगीररत्या खरे िी केल्या
आहे त.
(४)

व

(५)

महाराषर

औद्योचगक

धोरण-२०१३

नस
ु ार

पन
ु ्धज्िीवनक्षम

नसलेल्या तसेच बींि घ्काींसाठी विरुवशेष अभय योिना (स्पेशल ॲम्नेस््ी

जस्कम) सरू
केली. सिर योिना २०१३-१४, २०१४-१५ व २०१६-१७ या
ू

कालावधीत स्ध
ीं गशत
ु होती. प्रश्नाधीन नमि
ू उद्योग घ्काींनी सिर योिनेअत
लाभ लमळणेकरीता समचु चत यींत्रणेकडे अिश केलेला नाही.
-----------------

खेडी (ता.धचपळूण जज.रत्नाधगरी) येथील धचपळूण पॉिरलूम विव्हसम
िो.

(२२)

*

. सोसायटीच्या भागधारि िामगाराांच्या समस्त्याांबाबत

१२३१९६

श्री.सदानांद चव्हाण (धचपळूण) :

सन्माननीय सहिार

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) खेडी (ता.चचपळूण, जि.रत्नाचगरी) येथील औद्योचगक वसाहतीमध्ये

चचपळूण तालक्
ु यातील ४८ चगरणी कामगार सभासि व श्री.अरविरुविीं भाई

मफतलाल तसेच कोंकण विरुवकास महामींडळ असे एकूण ५० सभासि असलेली
चचपळूण पॉवरलम
ू विरुवव्हसश को. ऑ .सोसाय्ी या सींस्थेची कापड चगरण सन
१९७१ मध्ये सरू
ु झाली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिरची चगरणी सन १९८२ मध्ये सत
ू परु वठा बींि झाल्यानींतर
व श्री.अरविरुविीं मफतलाल याींनी त्याींचे समभाग काढून घेतल्यानींतर या
चगरणीची िबाबिारी कोंकण विरुवकास महामींडळ व भागधारक कामगार याींचेवर

आल्यानींतर त्याींनी काही काळ ही चगरणी सरू
ु ठे वली होती परीं तू थकीत

िे ण्याींमळ
ु े सन १९९१ मध्ये महाराषर राज्य विरुवत्तीय महामींडळ, मब
ुीं ई
याींचेकडून भागधारकाींच्या अपरोक्ष लललाव केला गेला व चगरणी कायमस्व्धपी

बींि झाली असल्याने भागधारक कामगार आचथशक सींक्ात सापडलेले आहे त,
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सिर चगरणीच्या इमारतीमध्येच सींबचधत भागधारक अद्याप
वास्तव्यास असन
ू सिरच्या इमारती अत्यींत िीणश व धोकािायक जस्थतीत
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असल्याने त्याींची ि्ध
ु स्ती करण्याची मागणी त्याींचेकडून होत असन
ू याबाबत
मा.उद्योग मींत्री याींचेकडे वारीं वार पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(४) असल्यास, शासनाने याबाबत अचधक चौकशी केली आहे काय, त्यात

काय ननिशशनास आले, त्यानस
ु ार शासनाने कोणती कायशवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, विरुवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सभ
ु ाष दे शमख
ु : (१) नाही. तथाविरुप चचपळूण पॉवरलम
ू विरुवव्हसश

को.ऑ.

सोसाय्ी अशा नावाने सींस्था नसन
ू चचपळूण यींत्रमाग सहकारी सींस्था मयाश.
चचपळूण ता. चचपळूण जिल्हा रत्नाचगरी या नावाने सींस्था सहाय्यक ननबींधक,
सहकारी सींस्था, ता. चचपळूण
अन्वये नोंिविरुवलेली आहे .

याींचेकडे नोंिणी क्र. ११३, दिनाींक १५/०५/१९७२

(२) हे अींशत: खरे आहे .

सिर सींस्थेकडून महाराषर राज्य विरुवत्तीय महामींडळ, मब
ुीं ई याींचे येणे

बाकी होते. त्यामळ
ु े महामींडळाने राज्य विरुवत्तीय महामींडळ कायिा १९५१ च्या

कलम २९ अन्वये ताबा घेवन
ू सिर सींस्थेची तारण मालमत्ता सन १९९३
मध्ये लललावात विरुवकली आहे .

सिर सींस्था महाराषर सहकारी सींस्था अचधननयम १९६० चे कलम १०२

अन्वये सहाय्यक ननबींधक सहकारी सींस्था, ता. चचपळूण याींनी दिनाींक
०१/१२/२००३ च्या अींनतम आिे शान्वये अवसायनात घेतलेली आहे .

आवसायकास िप्तर न लमळाल्याने सहाय्यक ननबींधक, सहकारी सींस्था,

ता.चचपळूण याींच्याद्वारे महाराषर राज्य सहकारी सींस्था अचधननयम १९६० चे
कलम

८०

अन्वये

दिनाींक

२/११/२०१७

अन्वये

तहलसलिार

जि.रत्नाचगरी याींचेकडे प्रस्ताव सािर करण्यात आलेला आहे .

चचपळूण

(३) असे कोणतेही ननवेिन/पत्र मा.मींत्री उद्योग याींचेकडे प्राप्त झाल्याचे
आढळून आले नाही.

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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मालेगाि (ता.ररसोड, जज.िामशम) येथे धडि मसांचन योजनें तगमत
घेण्यात आलेल्या विदहरीिर विद्युत जोडणी िरुन दे ण्याबाबत
(२३)

*

१२४५४१

श्री.अममत झनि (ररसोड), श्री.अममन पटे ल (मब
ुां ादे िी),

श्री.अस्त्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.सनु नल िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे
(आिी), श्री.हषमिधमन सपिाळ (बल
ु ढाणा) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय ऊजाम मांत्री पढ
ु ील

(१) मालेगाव (ता.ररसोड, जि.वालशम) येथे धडक लसींचन योिनेंतगशत घेण्यात

आलेल्या विरुवदहरीवर िोन वषे होऊनही अद्यापपयिंत विरुवद्यत
ु िोडणी िे ण्यात
आली नसल्याचे माहे मे, २०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशशनास आले, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शेतातील विरुवदहरीवर तातडीने विरुवद्यत
ु परु वठा करण्यात यावा

अशी मागणी येथील शेतकऱयाींनी उप विरुवभागीय अलभयींता, महाविरुवतरण
याींचेकडे केली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, लसींचनापासन
ू वींचचत असलेल्या शेतकऱयाींना तातडीने विरुवद्यत
ु
िोडणी िे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे

तसेच विरुवद्यत
ु िोडणीस विरुवलींब करणाऱया सींबचीं धत अचधकाऱयाींवर शासनाने
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

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

चांद्रशेखर

जिल्हयातील

बािनिुळे

:

(१)

अकोला

पररमींडळ

अींतगशत

वालशम

मालेगाव तालक्
ीं गशत एकूण ७८६
ु यामध्ये धडक लसींचन योिनेअत

लाभाथी होते. त्यापैकी ४५१ ग्राहकाींनी कृषीपींपाच्या विरुवद्यत
ु ीकरणासाठी अिश
केले

होते. त्या सवश ४५१ लाभार्थयािंची अींिािपत्रके मींिूर क्धन त्याींना पैशाचा

भरणा करण्याकररता महाविरुवतरण कींपनीमाफशत को्े शन िे ण्यात आले. त्यापैकी

एकूण २५५ लाभार्थयािंनी को्े शनचा भरणा केलेला आहे . २५५ लाभार्थयािंपक
ै ी
२३० लाभार्थयािंची कामे माहे मे, २०१८ पव
ू ी करण्यात आली. उवशररत
लाभार्थयािंची कामे कींत्रा्िारास िे ण्यात आलेली आहे त.
(२) हे खरे आहे .
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(३) सींबचीं धत शेतकऱयाींना तातडीने विरुवद्यत
ु िोडणी िे ण्याबाबत महाविरुवतरण
कींपनीने कींत्रा्िारास कायाशिेश दिले असन
ू सिर विरुवद्यत
ु िोडणीची कामे माहे
डडसेंबर, २०१८ अखेरीस पण
ू श होणे अपेक्षक्षत आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

िाटिांु भ (ता.धचखलदरा, जज.अमरािती) येथील १२ गािाांमध्ये
महावितरण िांपनीच्या अमभयांत्यानी ५ मदहन्याांचे एिबत्रत
विज दे यि ददल्याबाबत
(२४)

*

१२४१५७

श्री.प्रभद
ु ास मभलािेिर (मेळघाट) :

सन्माननीय ऊजाम

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) का्कींु भ (ता.चचखलिरा, जि.अमरावती) येथील १२ गावाींमध्ये महाविरुवतरण

कींपनीचे अलभयींता याींनी गेल्या सहा मदहन्याींचे विरुविेचे िे यक गावकऱयाींना दिले

नसन
ू आता अचानकपणे पाच मदहन्याींचे विरुवि िे यक िे वन
ू वसल
ू ी केली िात
असन
ू सिर िे यक न भरल्यास विरुविेचे कनेक्शन बींि केले िात असल्याची
बाब दिनाींक ९ एविरुप्रल, २०१८ रोिी वा त्यासम
ु ारास ननिशशनास आली आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, महाविरुवतरण कींपनीने िरमहा ग्राहकाींना विरुवि िे यक िे वन
ू वसल
ू

न करता आता अचानकपणे पाच मदहन्याींचे िे यक दिल्यामळ
ु े त्याींना एवढी
रक्कम भरणे शक्य नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सिर प्रकरणाची चौकशी केली आहे काय, त्यात काय
ननिशशनास

आले,

चौकशीच्या

अनष
ीं ाने
ु ग

ग्राहकाींना

शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, विरुवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे खरे नाही.
(२), (३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

दिलासा

िे ण्याबाबत
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पाांढरििडा (जज.यितमाळ) तालुकयातील ददव्याांग व्यकतीांसाठी

राबविण्यात येत असलेल्या योजनाांचा लाभ ददव्याांगाना ममळण्याबाबत
(२५)

*

११९८०२

श्री.राजु तोडसाम (अणी), डॉ.अशोि उईिे (राळे गाि) :

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

(१) पाींढरकवडा (जि.यवतमाळ) तालक्
ु यात प्रशासकीय स्तरावर दिव्याींग

व्यक्तीींसाठी राबवण्यात येत असलेल्या योिनाींचा लाभ दिव्याींगाना िे ण्यात
यावा

यासाठी

दिव्याींग

सींघ्नेच्यावतीने

तहसीलिार,

पाींढरकवडा

याींना

ननवेिनान्वये मागणी करण्यात आल्याचे माहे मे, २०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान
ननिशशनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, दिव्याींगाींच्या कल्याणासाठी समािकल्याण विरुवभागामाफशत
असींख्य

योिना

राबविरुवल्या

िात

असल्याने

स्वयींरोिगारासाठीच्या

योिनेकररता शासनाकडून यावषी १९ लाख ५० हिार इतकी तरति
ु करण्यात
आली असन
ू यामध्ये २.५० लक्ष ननधी अखचचशत रादहला असल्याचे दिनाींक १५
मे, २०१८ रोिी वा त्यासम
ु ारास ननिशशनास आले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सिर प्रकरणी राबविरुवण्यात येणाऱया ननधीबाबत विरुवचारणा केली
असता सींबचीं धत अचधकारी लाभार्थयािंची ननवड झाल्याचे साींगन
ू डीबी्ी अींतगशत
लाभ िे ण्याची कायशवाही सरू
ु असल्याचे साींगण्यात येत आहे, हे ही खरे आहे
काय,

(४) असल्यास, सिर सींपण
ू श प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,

चौकशीत काय आढळून आले व त्यानष
ीं ाने दिव्याींगाींच्या ननवेिनाच्या
ु ग
अनष
ीं ाने विरुवविरुवध मागण्याींची पत
श ा करण्यासाठी तसेच ननधी अखचचशत
ु ग
ु त
रादहल्यामळ
ु े सींबचीं धत िोषी अचधकाऱयाींवर कारवाई करण्याबाबत शासनाने
कोणती कायशवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, विरुवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. राजिुमार बडोले : (१) होय.
(२) हे खरे नाही.
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(३), (४) व (५) पाींढरकवडा जि.यवतमाळ पींचायत सलमतीला सन २०१७-१८

मध्ये उप कराद्वारे ७९०००/- इतकी रक्कम प्राप्त झाली असन
ु त्यापैकी ३

्क्के रू.२८५००/- इतकी रक्कम दिव्याींगासाठी राखन
ू ठे वण्यात आली आहे .
सिर रकमेतन
ु लाभार्थयािंना लशलाई मशीन िे ण्यात येणार असन
ू ५ लाभाथी
ननजश्चत करण्यात आले आहे त. प्रती लाभाथी ५७००/- प्रमाणे थे् खात्यात
िमा करण्याची कायशवाही स्ध
ु आहे .
-----------------

माणगाि (जज.रायगड) तालक
ु यातील स्त्थाननि
(२६)

*

प्रिल्पग्रस्त्ताांच्या विविध मागण्याांबाबत

१२४५२०

श्री.सभ
ु ाष

उफम

पांडडतशेठ

पाटील

(अमलबाग) :

सन्माननीय उद्योग मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) माणगाव (जि.रायगड) तालक्
ु यातील विरुवळे भागाड, तासगाव, येलवडे या

भागातील स्थाननक प्रकल्पग्रस्त याींनी त्याींच्या पाल्याींना रोिगार लमळावा व
गावाींचा विरुवकास व्हावा या हे तन
ू े आपल्या िलमनी कमी भावाने औद्योचगक
क्षेत्रासाठी दिल्या होत्या, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त विरुवळे भागाड औद्योचगक वसाहतीतील पोस्को महाराषर

स््ील कींपनीने स्थाननकाींना नोकरीमधून डावलल्याने तसेच इतर मागण्याींसाठी
प्रकल्पग्रस्ताींनी दिनाींक १६ एविरुप्रल, २०१८ रोिी वा
उपोषण सरू
ु केले आहे, हे खरे आहे काय,

त्यासम
ु ारास आमरण

(३) असल्यास, पोस्को महाराषर स््ील कींपनीतील वाहतक
ु ीचे काम लमळावे
म्हणून

सई

इीं्रप्रायिेस

आणण

ए.के.

लॉजिस््ीक

या

स्थाननक

प्रकल्पग्रस्ताींच्या कींपनीने नोंिणी करूनही सिर कींपनीने माल वाहतक
ु ीचे काम

त्याींना न िे ता बाहे रील २२ वाहतक
अन्य
ू िार कींपन्याींना दिले असन
ू
जिल््यातील १२ कींपन्याींना उप ठे केिार म्हणन
ू सिर कींपनीत काम दिले
आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सिर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या
अनष
ीं ाने स्थाननक प्रकल्पग्रस्ताींना नोकरी िे ण्याबाबत व माल वाहतक
ु ग
ु ीचे

काम स्थाननक कींपनीला िे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

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

भागाड औद्योचगक क्षेत्र

विरुवकलसत करण्यासाठी ता.माणगाव

जि.रायगड येथील मौिे वरचेवाडी, सणसवाडी, भागाड, तासगाव व येलवडे
येथील खािगी ७२१.३०६ हे . आर. व शासकीय ५१.४१३ हे . आर. असे एकूण

७७२.७२ हे . आर. क्षेत्र दिनाींक ०२/१२/१९८८ रोिी अचधसचू चत करण्यात आले

व महामींडळास ७४७.०७ हे . आर. क्षेत्राचा ताबा प्राप्त झालेला आहे . सिर

भस
ीं ािनासाठी एकूण ६४० शेतकऱयाींच्या िमीनी सींपािन करण्यात आलेल्या
ू प
आहे त. विरुवळे भागाड औद्योचगक क्षेत्रासाठी २६ वषाशपव
ु ी िमीनी सींपािन
करण्यात आलेल्या आहे त. सिर िमीनीस तत्कालीन मल्
ु याींकनाप्रमाणे प्रती
हे क््र

खरीप िमीनीकररता ्धपये ७५०००/- माळ वरकस िमीनीकररता ्धपये

६०,०००/- व पो् खराबा िमीनीकररता ्धपये १५००/- असा िर दिलेला आहे .
(२) व (३) ननवेिन दिले हे खरे आहे .
मे.पोस्को

महाराषर स््ील प्रा.लल. माणगाव येथे मोठा उद्योग घ्क

स्थापन असन
ू , घ्काने माहे िून २०१८ अखेर सािर केलेल्या स्थाननक
लोकाींना रोिगार प्रपत्र-१ नस
ु ार घ्कामध्ये ६५७ रोिगार उपलब्ध झालेला

आहे . त्यामध्ये पयशवेक्षकीय श्रेणीत एकूण ८६ रोिगार उपलब्ध असन
ू
त्यामध्ये स्थाननकाींची सींख्या ७१ असन
ू त्याचे प्रमाण ८३% एवढे आहे . तसेच
पयशवेक्षकीयसह इतर श्रेणीत एकूण ६५७ रोिगार उपलब्ध असन
ू त्यामध्ये

स्थाननकाींची सींख्या ५३७ असन
ू त्याचे प्रमाण ८२% एवढे आहे . शासन ननणशय
दिनाींक १७/११/२००८ नस
ु ार उपरोक्त नमि
ू औद्योचगक घ्काने पयशवेक्षकीय
श्रेणीत आवश्यक ५०% व पयशवेक्षकीयसदहत इतर श्रेणीत आवश्यक ८०%
इतके प्रमाण राखल्याचे ननिशशनास येत.े
(४) व (५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

िारां गा (ता.िळमनुरी, जज.दहांगोली) येथे लाईनमनचा झालेला मत्ृ यू
(२७)

*

१२२५३४

डॉ.सांतोष

टारफे

(िळमनरु ी),

श्री.अममन

पटे ल

(मब
ुां ादे िी) : सन्माननीय ऊजाम मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) वारीं गा (ता.कळमनरु ी, जि.दहींगोली) येथे ि्ध
ु स्तीचे काम करीत असताींना

विरुवद्यत
ु खाींबाव्धन पडून श्री.बापरु ाव लसताराम ढोले या लाईनमनचा मत्ृ यू
झाल्याचे दिनाींक ५ मे, २०१८ रोिी वा त्या सम
ु ारास ननिशशनास आले आहे, हे
खरे आहे काय,

(२) तसेच कळमनरु ी शहरातील शास्त्रीनगर भागातील शेतमिूर श्री.सन
ु ील
रामिी पातोडे याींचा शेतातन
ू घराकडे येत असताींना त्
ु लेल्या विरुवियत
ु तारे चा
स्पशश होऊन मत्ृ यू झाल्याची घ्ना घडली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, शासनाने या िोन्ही घ्नाींबाबत चौकशी केली आहे काय,
त्यात काय ननिशशनास आले, त्यानस
ु ार मत
ृ लाईनमनच्या व शेतकऱयाच्या

कु्ूींत्रबयास आचथशक मित िे ण्याबाबत व शास्त्रीनगर भागातील शेतमिूराच्या
मत्ृ यस
ू

िबाबिार

कमशचाऱयाींवर

कारवाई

कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे,

करण्याबाबत

शासनाने

कोणती

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

विरुवद्यत
ु

ननरीक्षक,

दहींगोली

याींच्या

अहवालानस
ु ार

महाविरुवतरण कींपनीच्या विरुवद्यत
ु सींचमाींडणीवर घडलेला नाही.

सिर

अपघात

(३) प्रश्न १ मधील घ्नेमध्ये सींबचीं धत वररषठ तींत्रज्ञ याींनी सरु क्षा साधनाींचा
वापर न करता काम केले असल्याने ते सिर अपघातास स्वत: िबाबिार
असल्याचे तपासात दिसन
ू आले आहे . वारीं ग शाखेतील कायशरत असलेले
लाईनमन श्री.ढोले याींच्या कु्ुींत्रबयास तातडीची आचथशक मित कींपनीच्या

ननयमाप्रमाणे ्ध.४०,०००/- दिनाींक ०५.०५.२०१८ रोिी धनािे शाव्िारे िे ण्यात

आली आहे . तसेच प्रश्न २ मधील घ्नेमध्ये श्री.सनु नल रामिी पातोडे
विरुवद्यत
ु

धक्का

अहवालातन
ू

बसन
ू

स्पष्

होते.

प्राणाींनतक
परीं तु

अपघात

अपघात

घडला

स्थळी

असे

महाविरुवतरण

शवविरुवच्छे िन
कींपनीच्या

एल.्ी.लाईनच्या कुठल्याही तारा त्
ु ल्या नसल्याचे दिसन
ू आले आहे त्यामळ
ु े
महाविरुवतरण कींपनीच्या विरुवद्यत
सींच माींडणीवर सिरचा अपघात घडलेला
ु
नसल्याने याप्रकरणी नक
ु सान भरपाई िे य होत नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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राज्यातील अनुसूधचत जातीच्या मुला-मुलीांसाठी चालविल्या जाणाऱ्या
िेंद्रीय ननिासी आश्रमशाळाांना अनुदान दे ण्याबाबत

(२८)

*

११८६६०

श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर), श्री.विजय िडेट्टीिार

(ब्रम्हपरू ी), श्री.अममत विलासराि दे शमख
ु (लातरू शहर), श्री.पथ्
ृ िीराज चव्हाण
(िराड

दक्षिण),

श्री.अममन

पटे ल

(मब
ुां ादे िी),

श्री.अस्त्लम

शेख

(मालाड

पजश्चम), प्रा.िषाम गायििाड (धारािी), अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा), श्रीमती
ननममला गावित (इगतपरू ी), श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर), डॉ.सांतोष टारफे
(िळमनरु ी),

श्री.िसांतराि

चव्हाण

(नायगाांि),

श्री.अमर

िाळे

(आिी),

श्री.सनु नल िेदार (सािनेर), श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.आमसफ शेख
(मालेगाांि

मध्य),

श्री.िुणाल

पाटील

(धुळे

ग्रामीण) :

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

सन्माननीय

(१) राज्यातील अनस
ु चू चत िातीमधील मल
ु ा-मल
ु ीींसाठी चालविरुवल्या िाणाऱया
३२२

केंद्रीय

ननवासी

आश्रमशाळाींना

अनि
ु ान

िे ण्यात

येत

नसल्याने

सींस्थाचालकाींनी मींत्रालयासमोर सामदु हक आत्मिहनाचा इशारा दिला असल्याचे
माहे एविरुप्रल, २०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशशनास आले, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

उक्त

३२२

आश्रमशाळाींपक
ैं ी

१६०

िे ण्यासींिभाशतील प्रस्ताव प्रलींत्रबत आहे, हे ही खरे आहे काय,

शाळाींना

अनि
ु ान

(३) असल्यास, सिरच्या प्रस्तावाला मींिूरी िे ऊन आश्रमशाळाींना अनि
ु ान
िे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, विरुवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. राजिुमार बडोले : (१) होय.
(२) होय.

(३) केंद्र परु स्कृत अनस
ु चू चत िातीच्या मल
ु ा-मल
ु ीींसाठी आश्रमशाळा या
योिनेकरीता राज्य शासनाने लशफारस केलेल्या ३२२ आश्रमशाळाींपक
ै ी ३४
आश्रमशाळाींना केंद्र शासनाने अनि
ु ान मींिरु केलेले आहे .

उवशरीत आश्रमशाळाींना केंद्र शासनाने अनि
ु ान मींिुर केलेले नसल्याने

या सींस्था तसेच मा.लोकप्रनतननधी याींनी या आश्रमशाळाींना राज्य शासनाचे
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अनि
ु ान लमळण्याची केलेली मागणी विरुवचारात घेऊन या आश्रमशाळाींकरीता

राज्याची योिना तयार क्धन त्याींना अनि
ु ान िे ण्याचे शासनाच्या विरुवचाराधीन
आहे .

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

चािण (जज.पुणे) औद्योधगि िेत्र टप्पा क्र २ मध्ये महाराष्ट्र
औद्योधगि वििास महामांडळाने उद्योगाांसाठी िाटप
िेलेल्या भख
ां ाांना रस्त्ता उपलब्ध िरून दे ण्याबाबत
ू ड
(२९)

*

१२५३३२

श्री.सरु े श गोरे (खेड आळां दी) :

सन्माननीय उद्योग

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) चाकण (जि.पण
ु े) औद्योचगक क्षेत्र ्प्पा क्र.२ मधे महाराषर औद्योचगक

विरुवकास महामींडळाने उद्योगाींसाठी वा्प केलेल्या भख
ू ींडाींना अनेक वषािंपासन
ू
रहिारीकरीता रस्ता उपलब्ध नसल्यामळ
ु े त्या दठकाणी उद्योग स्ध
ु करण्यास
अडचणी ननमाशण झाल्या आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी सिर भख
ीं उद्योिकाींना बिलन
ू ड
ू
िे ण्याची अथवा त्या दठकाणी िाणे-येणे कररता रस्ता बनवन
ू िे ण्याची लेखी
मागणी दिनाींक १६ नोव्हें बर, २०१६ पासन
ू सातत्याने केली आहे , हे खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, त्यानींतरही उद्योिकाींना रस्ता उपलब्ध करण्यात आला नाही

व वा्प झालेल्या भख
ू ींडाचे पैसे भरण्यास साींगन
ू त्याींचे भख
ू ींड रद्द करण्यात
आल्याने भख
ू ींड रद्द करण्यात येवू नये अशी मागणी त्याींनी केली आहे, हे ही
खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सिर प्रकरणी केलेल्या मागणीच्या अनष
ीं ाने भख
ु ग
ू ींड बिलन
ू
िे ण्याबाबत अथवा रस्ता करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, विरुवलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. सभ
ु ाष दे साई : (१) होय, अींशत: खरे आहे .

बहुताींश उद्योिकाींना पायाभत
ू सविरुु वधा परु विरुवण्यात आल्या असन
ू , काही
दठकाणी भस
ीं ािनासींबचीं धत समस्याींचे ननराकरण न झाल्याने त्या दठकाणी
ू प
रस्त्याींचे काम करता आलेले नाही.
(२) व (३) हे खरे आहे .

(४) लोकप्रनतननधीनी भख
ू ींडधारकाला, चाकण औद्योचगक क्षेत्र ्प्पा क्र. २

मधील भख
ू ींड क्र. डी-११७ वा्प झालेला भख
ु ींड रद्द न करता उवशररत रक्कम
त्रबगरव्याि भरून घेण्याबाबत मागणी केली होती. परीं तु वा्पपत्रातील उवशररत
रक्कम विरुवहीत मि
ु तीत भरणा न केल्याने वा्पपत्र आपोआप रद्द झाल्याचे

भख
ू ींडधारकास दिनाींक २/५/२०१८ च्या पत्रान्वये कळविरुवण्यात आले आहे .
तद्नींतर सिर प्रकरणी प्रस्ताव सींचालक मींडळाच्या बैठकीत ठे वण्याबाबतचा

ननणशय घेण्यात आला असन
पढ
आहे . ज्या दठकाणी
ू
ू ील कायशवाही सरू
ु

प्रकल्पग्रस्त, शेतकऱयाींच्या भस
ीं ािनातील समस्या िसे १५ ्क्के भख
ू प
ू ींड

परतावा, ननवासी भख
ू ींड वा्प, िमीन वगळण्याची मागणी इत्यािी समस्याींचे
ननराकरण करण्याची कायशवाही सरू
ु आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

एिलहरे (ता.जज.नामशि) येथील ६६० मे. िॅट औजष्ट्णि विद्युत
प्रिल्पाचे िाम सुरु िरण्याबाबत

(३०)

*

११७६६७

श्री.छगन भज
ु बळ (येिला) :

सन्माननीय ऊजाम मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) एकलहरे (ता.जि.नालशक) येथे मींिूर असलेल्या ६६० मेगावॅ् विरुवद्यत
ु
प्रकल्पाचे काम स्ध
ु करण्याची मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी दिनाींक २२
मे, २०१८ रोिी वा त्यासम
ु ारास केली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, नालशक औजषणक विरुवद्यत
ु प्रकल्पातील नतनही सींच िीणश
झाल्यामळ
ु े या दठकाणी सन २०११ मध्ये ६६० मेगावॅ्च्या प्रकल्पाला मींिरु ी
िे ण्यात आलेली आहे, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, नालशक औजषणक विरुवद्यत
प्रकल्पामध्ये ६६० मेगावॅ्च्या
ु
विरुवद्यत
ु प्रकल्पाचे काम अद्याप प्रलींत्रबत असन
ू शासनाने याची चौकशी केली

आहे काय, त्यानस
ु ार सिर प्रकल्पाचे काम पण
ू श करण्यासाठी शासनाने कोणती
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे,

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

वषश

२०१७

च्या

सध
ु ाररत

ननयोिनानस
ु ार

खालील

कारणाींमळ
ु े

धरु ाींडे (Chimney)

बाींधकामास

सद्य:जस्थतीत हा प्रकल्प महाननलमशती कींपनीने स्थचगत ठे वला आहे :•

सिर

प्रकल्पासाठी आवश्यक

उीं चीचे

“विरुवमानपतन ना-हरकत परवाना” प्राप्त करण्यासाठी सींरक्षण मींत्रालय, भारत

सरकार, नवी दिल्ली याींचेकडून प्रलींत्रबत आहे . महाननलमशती कींपनीकडून
याबाबत सींबचीं धत प्राचधकरण, केंद्र सरकार याींच्याकडे पाठपरु ावा सरू
ु आहे .

• सिर प्रकल्पासाठी लागणाऱया कोळश्याची परु वठा ककीं मत (Logistics
Cost) लक्षात घेता, ऊिाश ननलमशतीचा अजस्थर आकार (Variable cost)
मोठ्या प्रमाणावर वाढणार आहे .

• राज्यातील वीि ननलमशतीची सध्याची तसेच भविरुवषयातील पररजस्थती लक्षात

घेता आणण महाराषर वीि ननयामक आयोग (MERC) याींचे ननलमशती प्रेषणा
सींिभाशतील

धोरणामळ
ु े

i.e.Merit

Order

Dispatch

(M.O.D.)

िास्त

अजस्थर आकार (Variable cost) असलेल्या या प्रकल्पामधून ऊिाश ननलमशती
करणे व्यवहायश होणार नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

शासिीय आश्रमशाळा ि िसनतगह
ृ ीय ि चतुथम श्रेणी
ृ ात िायमरत तत
(३१)

*

िममचाऱ्याांना शासिीय सेिेत सामािून घेण्याबाबत

११७८१६

(इगतपरू ी),

श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्रीमती ननममला गावित

अॅड.यशोमती

ठािूर

(नतिसा),

प्रा.िषाम

गायििाड

(धारािी),
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श्री.अममन पटे ल (मब
ुां ादे िी), श्री.अस्त्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.बाळासाहे ब
थोरात (सांगमनेर), श्री.अमर िाळे (आिी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरु ी),
श्री.भारत भालिे (पांढरपरू ) :

सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) आदिवासी विरुवकास विरुवभागाींतगशत असलेल्या शासकीय आश्रमशाळा व

वसनतगह
ू रोिींिारी व तालसक तत्वावर तत
ृ ीय व
ृ ात आठ ते िहा वषािंपासन

चतथ
ु श श्रेणी कमशचारी कायशरत असन
ू त्याींना शासकीय सेवेत सामावन
ू घ्यावे व

तद्नींतर भरती प्रकक्रया शासनाने राबवावी या मागणीसाठी धळ
ु े येथील
अक्कलकुव्याहून ननघालेला मोचाश विरुपप
ीं ळनेरहून नालशकला पियात्रेने गेल्याचे
माहे माचश, २०१८ रोिी वा त्यािरम्यान ननिशशनास आले आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, यापव
ु ी उक्त प्रकरणी मा.मख्
ु यमींत्री तसेच आदिवासी विरुवकास
विरुवभागाच्या सचचवाींच्या उपजस्थतीत बैठकही झाली होती त्यामध्ये रोििाींरी,

तालसका, मानधन तत्वावरील कमशचा-याींना शासन सेवेत कायम करण्यासह

नोकरीत सरु क्षा प्रिान करण्याचे आिे श दिले होते परीं तू यानस
ु ार अद्यापही
उचचत कायशवाही झाली नाही, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

या

कमशचा-याींना

शासकीय

सेवेत सामावन
ू

शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

घेण्याबाबत

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

(२), (३) व (४) आदिवासी विरुवकास विरुवभागाच्या शासकीय आश्रमशाळे तील
तालसका

तत्वावरील

लशक्षक

व

मानधनावरील

लशक्षकेत्तर

कमशचाऱयाींनी

वेळोवेळी मा.मींत्री, आदिवासी विरुवकास व मा.मख्
ु यमींत्री याींना ननवेिने िे ऊन
सेवेत कायम करण्याची विरुवनींती केली आहे . सिर कमशचाऱयाींच्या सींघ्नेच्या
लशष्मींडळासोबत

दि.२९.०३.२०१८

रोिी

मा.मख्
ु य

सचचव

याींच्या

अध्यक्षतेखाली अप्पर मख्
ु य सचचव (सेवा), सामान्य प्रशासन विरुवभाग, प्रधान
सचचव, आदिवासी विरुवकास याींच्यासोबत बैठक झाली. सिर बैठकीमध्ये
तालसका

तत्वावरील

भरतीप्रकीयेव्िारे

लशक्षक

सेवेत

व

मानधनावरील

घेण्याबाबत

कायशपध्िती

लशक्षकेत्तर
ननजश्चत

कमशचाऱयाींना

करण्याबाबत

43
झालेल्या चचेस अनस
ु ्धन सध्याच्या भरती प्रक्रीयेमध्ये स्थाननक उमेिवार,

आदिवासी भाषेचे ज्ञान, सींबचीं धत पिावरील सेवच
े ा अनभ
ु व अशा बाबीींचा
प्राधान्याने विरुवचार क्धन भरती प्रक्रीया राबविरुवण्याचा प्रस्ताव मींत्रीमींडळापढ
ु े

आणण्यासाठी अलभप्रायाथश सामान्य प्रशासन विरुवभाग व विरुवत्त विरुवभागास सािर
केलेला आहे . त्याींचे अलभप्राय प्राप्त झाल्यानींतर प्रस्ताव मींत्रीमींडळासमोर
आणण्यात येणार आहे .

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

अिोला जजल््यातील रमाई घरिुल योजनें तगमत लाभाथ्यािंना
(३२)

*

अनद
ु ान वितरीत िरण्याबाबत

१२११४३

श्री.गोिधमन शमाम (अिोला पजश्चम) :

सन्माननीय

सामाजजि न्याय मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अकोला जिल््यातील शहरी व ग्रालमण भागात रमाई घरकुल योिनेतील
लाभाशर्थयाींची सींबचीं धत अचधकारी आचथशक फसवणूक करत असन
बाळापरू
ू

पींचायत सलमती येथे एका लाभार्थयािंकडून पैसे घेतल्याचे माहे मे, २०१८ मध्ये
वा त्या िरम्यान ननिशशनास आले हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, नगरपररषि क्षेत्रासाठी माहे माचश २०१८ मध्ये ननधी विरुवतरीत
करण्यात आला असन
ू याच जिल्हयातील पाच नगपररषि क्षेत्रात अद्यापही
घरकुल लाभार्थयािंच्या खात्यात ननधी वा्प करण्यात आलेला नाही, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, सिर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानष
ीं ाने लाभार्थयािंची
ु ग
आचथशक फसवणक
करणाऱया अचधकाऱयाींवर कारवाई करण्याबाबत तसेच
ू

घरकुल लाभार्थयािंच्या खात्यात ननधी वा्प करण्याबाबत शासनाने कोणती
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, विरुवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. राजिुमार बडोले : (१) नाही, हे खरे नाही.
(२) नाही, हे खरे नाही.
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(३) व (४) सन २०१७-१८ या वषाशत अकोला जिल््यातील नगर पररषिाींसाठी

ननजश्चत केलेल्या १३७१ उदद्दष्ाींच्या अनष
ीं ाने सलमतीने १२९८ घरकुले मींिरु
ु ग
केली आहे त. त्यानस
ु ार २० घरकुलाींचे बाींधकाम पण
ु श झाले आहे . १७७

घरकुलाींचे बाींधकाम प्रगतीपथावर आहे . १०९९ घरकुलाींचे बाींधकाम स्ध
ु झाले

नसन
ू २ घरकुलाींचे बाींधकाम रद्द करण्यात आले आहे . सिरहू घरकुलाींच्या
बाींधकामासाठी मींिरु रक्कम ्ध.१०४२.५० लक्ष ननधी सींबचीं धत यींत्रणेस विरुवतरीत
करण्यात आला असन
ू नगर पररषि स्तराव्धन पात्र लाभार्थयािंना घरकुल
अनि
ु ान विरुवतरीत करण्याची कायशवाही स्ध
ु आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

मोताळा (जज.बुलढाणा) तालुकयातील अिैध साििाराांिर
िारिाई िरण्याबाबत

(३३)

*

१२१५४९

श्री.हररष वपांपळे (मनु तमजापरू ) :

सन्माननीय सहिार

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मोताळा (जि.बल
ु ढाणा) तालक्
ु यातील अवैध सावकारी करणाऱया सम
ु ारे २६

सावकाराींवर छापे ्ाकण्यात आल्याची बाब माहे एविरुप्रल, २०१८ मध्ये वा
त्यािरम्यान ननिशशनास आली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, अवैध सावकारी प्रकरणाींच्या अनष
ीं ाने किाशबद्दल प्रनतभत
ु ग
ू ी
म्हणून

घेतलेल्या

िलमनीींचे

खरे िी

खत

महाराषर

सावकारी

(ननयमन)

अचधननयम २०१४ चे कलम १८(२) नस
ु ार अवैध घोविरुषत क्धन िमीन मळ
ु
मालकास परत करण्याबाबत जिल्हा ननबींधक, वालशम याींनी आिे श दिलेले
आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, जिल्हा ननबींधक, वालशम याींनी दिलेल्या आिे शास अनस
ु ्धन
राज्यातील इतर जिल््यामध्ये तसेच उक्त प्रकरणातील िोषीींविरुव्धध्ि शासनाने
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

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

(२) वाशीम जिल््यामध्ये महाराषर सावकारी (ननयमन) अचधननयम, २०१४ चे

कलम १८(२) अन्वये ५ प्रकरणाींमध्ये ४.५८ हे . िमीन मळ
ु मालकाींना परत
करण्याचे आिे श पारीत करण्यात आले आहे त.
(३)

महाराषर

सावकारी

(ननयमन)

झाल्यानींतर िून, २०१८ अखेर

अचधननयम,

२०१४

राज्यात

लागू

अचधननयमाच्या कलम १८ (२) अन्वये

कायशवाही क्धन १५९ प्रकरणाींमध्ये एकूण २८३.११ हे . िमीन शेतकऱयाींना परत
करण्यात आली आहे . तसेच अवैध सावकारी प्रकरणी २९२ सावकाराींवर गन्
ु हे
िाखल करण्यात आले आहेत.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

राज्यातील स्त्थाननि स्त्िराज्य सांस्त्थाांच्या थिीत
पाणी आणण िीज दे यिाांबाबत
(३४)

*

१२३७३९

श्री.ददपि चव्हाण (फलटण) :

सन्माननीय ऊजाम मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यातील महानगरपाललका, नगरपाललका, नगरपींचायती व ग्रामपींचायती

या स्थाननक स्वराज्य सींस्थाींची ५० ्क्के थकीत पाणीपरु वठा आणण वीि
िे यके १४ व्या विरुवत्त आयोगातन
ू भरण्याचा ननणशय राज्य शासनाने घेतला
आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत शासनाने आिे श ननगशलमत क्धन सध्
ु िा राज्यातील
बहुताींश स्थाननक स्वराज्य सींस्थाींची ही वीि िे यके थकीतच आहे त, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबतची कारणे काय आहे त व शासनाने याबाबत चौकशी

केली आहे काय, त्यानस
ु ार शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत
आहे

(४) नसल्यास, विरुवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे आहे .
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(३) ग्राम विरुवकास विरुवभाग व नगरविरुवकास विरुवभाग याींच्याकडे, थकीत वीि

िे यकाच्या मळ
ू थकबाकीची ५०% रक्कम महाविरुवतरण कींपनीकडे भरण्याबाबत,
पाठपरु ावा स्ध
ु आहे . तसेच ग्राहकाने भरणा करण्यासाठी

महाविरुवतरण कींपनी

माफशत सल
ु भ हप्ते िे ण्यात येत आहे त.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

मुांबई शहरातील गरज,ू ननराधार ि विधिा मदहलाांना सांजय गाांधी
ननराधार योजनेचा लाभ ममळण्याबाबत

(३५)

*

१२३८२९

श्री.रमेश लटिे (अांधेरी पि
ू )म :

सन्माननीय विशेष

सहाय्य मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मब
ुीं ई शहरामध्ये गरिू, ननराधार व विरुवधवा मदहलाींना सींिय गाींधी

ननराधार योिनेच्या लाभाथी म्हणून पात्र ठरण्याकररता ्ध.२१,०००/- च्या
उत्पन्न िाखल्याची अ् शासनाने घातली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर प्रकरणी उत्पन्न िाखल्याची ्ध.२१,०००/- ची मयाशिा ही
अत्यल्प ठरत असन
ज्या गरिू, ननराधार व विरुवधवा मदहलाींचे उत्पन्न
ू
्ध.२१,०००/- पेक्षा िास्त आहे अशाींना तहलसलिार कायाशलयाकडून उत्पन्नाचा
िाखला दिला िात नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सिर प्रकरणी गरि,ू ननराधार व विरुवधवा मदहलाींना सींिय
गाींधी

ननराधार योिनेचा लाभ लमळण्याकरीता उत्पन्न मयाशिा वाढवन
ू

िे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विरुवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. राजिुमार बडोले : (१) होय.
(२) हे खरे नाही.
(३)

सींिय

गाींधी

ननराधार

अनि
ु ान

योिनेची

वाढविरुवण्याची बाब शासनाच्या विरुवचाराधीन आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

वाविरुषक
श

उत्पन्न

मयाशिा
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शेंबळ (ता.िरोरा, जज.चांद्रपूर) येथे िांरजी पॉिर ग्रीडपासून भूगािपयिंत
विद्युत िादहनीचे टॉिर मनमानीपणे टािले जात असल्याबाबत

(३६)

*

१२२१२५

श्री.वििास िांु भारे (नागपरू मध्य), डॉ.आमशष दे शमख
ु

(िाटोल), श्री.सध
ु ािर िोहळे (नागपरू दक्षिण) :
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय ऊजाम मांत्री

(१) शेंबळ (ता.वरोरा, जि.चींद्रपरू ) येथे कींरिी पॉवर ग्रीडपासन
ू भग
ू ावपयिंत
(जि.वधाश) २२० के.व्ही. मल््ी सककश् अती उच्चिाब विरुवद्यत
ु वादहनीच्या
्ॉवरचे काम सरू
ु असन
ू

सिर ्ॉवर शेतकऱयाींच्या शेतात ्ाकले िात असन
ू

त्याींना योग्य मोबिला न िे ता िबरिस्तीने ्ाकले िात असल्याचे

मे, २०१८ रोिी वा त्यासम
ु ारास ननिशशनास आले, हे खरे आहे काय,

दिनाींक १

(२) असल्यास, सिर ्ॉवर उभारणीला शेतकऱयाींनी विरुवरोध िशशविरुवला असता
सींबचधत कींत्रा्िाराने शेतकऱयाींना मारहाण केल्याचे ननिशशनास आले आहे , हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सिर प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानस
ु ार

सींबचधत कींत्रा्िारावर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विरुवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१)

महापारे षण कींपनीकडून २२० के.व्ही. वधाश-२

(भग
ू ाव) ते २२० के.व्ही. वरोरा या वादहनीवर नविरुवन ४०० के.व्ही. वरोरा
उपकेंद्रापयिंत लललो पध्ितीने १०.५ कक.मी. २२० के.व्ही. बहुपथ वादहनी
उभारण्यात येत आहे . सिर वादहनीचे काम डडसेंबर, २०१७ पयिंत सम
ु ारे ९५
% काम पण
ू श झाले आहे . मौिे शेंबळ येथील मनोरा उभारण्याचे काम सन
२०१५-१६ मध्ये पण
ू श झाले आहे . वादहनीचे उवशररत तारा ओढण्याचे काम स्ध
ु
असताना मौिे शेंबळ येथील एका शेतकऱयाींने नक
ु सान भरपाई पो्ी अवास्तव

व ननयमबाहय रक्कमेची मागणी करत ती्र  विरुवरोध केल्याने जिल्हाचधकारी,
चींद्रपरू याींच्या आिे शानस
ु ार पोलीस बींिोबस्तात काम स्ध
ु करण्यात आले.
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(२) व (३) पोलीस अचधक्षक, चींद्रपरू याींनी

दिलेल्या अहवालाप्रमाणे सींबचीं धत

कामगार व शेतकरी याींनी परस्पराींविरुव्धध्ि तक्रार िाखल केली आहे . त्यानस
ु ार

पोलीस स््े शन वरोरा जि.चींद्रपरू येथे एफ.आय.आर. क्र.४५५/१८ कलम ३२४,

५०४, २९४ अन्वये गन्
ु हा िाखल झालेला असन
ू िोषारोपपत्र िाखल करण्याची
कायशवाही पोलीसाींकडून स्ध
ु आहे .

तसेच एफ.आय.आर. क्र. ४९७/१८ कलम ३२५, ३४ अन्वये गन्
ु हा िाखल

झालेला असन
ू िोषारोप पत्र क्र.७४/२०१८ दिनाींक ०५.०६.२०१८ रोिी पोलीसाींनी
िाखल केले आहे व सिरचे प्रकरण न्यायप्रविरुवष् आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

दरे गाांि (ता.मसांदखेडा, जज.बल
ु ढाणा) येथील रमाई घरिूल योजनेच्या
प्रनतिा यादीमध्ये झालेल्या अननयममततेबाबत

(३७)

*

१२०६३३

डॉ.शमशिाांत खेडि
े र (मसांदखेड राजा) :

सन्माननीय

सामाजजि न्याय मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) मौिे ग् ग्रामपींचायत िरे गाींव (ता.लसींिखेडरािा, जि.बल
ु ढाणा) येथील
रमाई घरकूल योिनेतील सन २०१७-१८ मधील प्रनतक्षा यािीमध्ये पींचायत
सलमतीकडे पाठविरुवलेल्या प्रस्तावात अननयलमतता झाल्याबाबत दिनाींक १४ मे,

२०१८ रोिी वा त्यासम
ु ारास ग्विरुवकास अचधकारी, लसींिखेडरािा, बल
ु ढाणा
याींना लेखी ननवेिन दिले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या ननवेिनानस
ु ार शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात
काय ननिशशनास आले,

(३) असल्यास, त्यानस
ु ार शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत
आहे,

(४) नसल्यास, विरुवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. राजिुमार बडोले : (१) होय, हे खरे आहे

(२) रमाई आवास योिनेच्या प्रनतक्षा यािीमध्ये अन.ु क्र.१ वर असलेल्या
व्यक्तीकडे बँकेचे पासबक
ू नसल्याने त्याचा प्रस्ताव सािर न करता प्रनतक्षा
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यािीमध्ये क्र.२१ व क्र.८२ वर असलेल्या लाभार्थयािंचे प्रस्ताव पींचायत

सलमतीकडे सािर करण्यात आलेले आहे त. परीं तु सिर िोन्ही प्रस्तावास
पींचायत सलमती स्तराव्धन अध्याप मान्यता प्राप्त झालेली नाही. तसेच

ग्विरुवकास अचधकारी पींचायत सलमती, लसींिखेडा याींनी ग्रामपींचात सचचव याींना

प्राध्यान्य क्रमानस
ु ारच प्रस्ताव सािर करण्याबाबत दिनाींक ०७.०६.२०१८
अन्वये कळविरुवले आहे .

(३) प्रश्न उद््ावत नाही

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

डोलिली (ता.खालापरू , जज.रायगड) येथील शासिीय आददिासी
आश्रमशाळे च्या इमारतीच्या प्रलांबबत प्रस्त्तािाबाबत

*

(३८)

१२३७९२

श्री.सरु े श लाड (िजमत) :

सन्माननीय आददिासी

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

डोलवली

(ता.खालापरू ,

जि.रायगड)

येथील

आश्रमशाळे च्या इमारतीचा प्रस्ताव गत पाच वषाशपासन
ू

शासकीय

आहे, हे खरे आहे काय,

आदिवासी

शासनाकडे प्रलींत्रबत

(२) असल्यास, त्यामळ
ु े विरुवद्यार्थयािंना सोयी-सविरुु वधाींनी यक्
ु त हक्काची शाळा व
वसनतगह
ू वींचचत रहावे लागत आहे, हे ही खरे आहे काय,
ृ ाच्या इमारतीपासन

(३) असल्यास, सिर प्रकरणी आदिवासी आश्रमशाळे च्या इमारतीचा प्रस्ताव
प्रलींत्रबत असण्याची कारणे काय आहे त,

(४) असल्यास, सिर प्रकरणी मान्यता िे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही
केली वा करण्यात येत आहे, नसल्यास, विरुवलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. विष्ट्णु सिरा : (१) व (२) शासकीय आश्रमशाळा, डोलीवली येथे
आश्रमशाळे च्या

इमारत

बाींधकामासाठी

िागा

उपलब्ध

होत

नसल्यामळ
ु े

इमारत बाींधकामाचा प्रस्ताव शासनास सािर करण्यात आलेला नाही.

सिर आश्रमशाळा सद्यजस्थतीत भाडेतत्वावरील इमारतीत सरू
ु असन
ू

तेथे स्नानगह
ु भत
ू सविरुु वधा उपलब्ध
ृ , शौचालय, विरुवि, पाणी इत्यािी परु े शा मल
आहे त.
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(३) व (४) सिर आश्रमशाळा इमारत बाींधणेसाठी आवश्यक िागा उपलब्ध
करून घेण्याची कायशवाही सरू
ु आहे .

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

सहिारी औद्योधगि िसाहतीांना खेळत्या भाांडिलाच्या रिमेिर
शुल्ि भरािे लागत असल्याबाबत
(३९)

*

१२३११५

श्री.राजाभाऊ (पराग) िाजे (मसन्नर) :

सन्माननीय

सहिार मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सहकारी औद्योचगक वसाहतीींच्या खेळत्या भाींडवलाच्या एकूण रकमेवर
लेखाररक्षण

फीची

आकारणी

करण्यात

येत

असन
ू

त्यामळ
ु े

सहकारी

औद्योचगक वसाहतीींना प्रनतवषी लाखो ्धपये लेखापररक्षण शल्
ु क भरावे लागत
असल्याचे माहे मे, २०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशशनास आली, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, ज्या वषाशचे लेखापररक्षण होत आहे फक्त त्याच वषाशत
झालेल्या एकूण उलाढाल रकमेवर लेखापररक्षण फी आकारणी करण्यात यावी

अशी मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी मा.सहकार मींत्री याींचक
े डे लेखी
ननवेिनाद्वारे दिनाींक ७ मे, २०१८ रोिी वा त्या सम
ु ारास
खरे आहे काय,

केली आहे, हे ही

(३) असल्यास, उक्त मागणीच्या अनष
ीं ाने शासनाने कोणती कायशवाही केली
ु ग
वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, विरुवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सभ
ु ाष दे शमख
ु : (१) अींशत: खरे आहे .

शासन ननणशय दि.२९/१०/२०१४ नस
ु ार खेळत्या भाींडवलाच्या एकुण

रक्कमेवर लेखापररक्षण फी आकारण्याची तरति
ू आहे तसेच लेखापररक्षण
शल्
ु काची महत्तम मयाशिा ्ध.३.०० लाख इतकी ननधाशररत केलेली आहे .
(२) होय.

(३) ९७ व्या घ्ना ि्ध
ु स्तीनींतर महाराषर सहकारी सींस्था अचधननयम १९६०
मधील कलम ८१(१)(फ) व ननयम १९६१ चे ननयम ७४ मध्ये झालेल्या
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बिलास अनस
ु ्धन लेखापररक्षण शल्
ु क ननजश्चतीसाठी एक सलमती गठीत
करण्यात आली होती. सिर सलमतीत सहकारी सींस्थाींचे प्रनतननधीचा समावेश
होता.

सिर

सलमतीच्या

लशफारशी

नस
ु ार

वषाशखेरच्या

खेळत्या

भाींडवल

रक्कमेवर लेखापररक्षण शल्
ु क आकारण्याबाबत दि.२९/१०/२०१४ रोिी शासन
ननणशय ननगशलमत करण्यात आला.
मा.लोकप्रनतननधी

याींच्या

पत्राच्या

अनष
ीं ाने
ु ग

सींबध
ीं ीत

अहशताधारक

लेखापररक्षकास ककमान उचचत मोबिला लमळणे आवश्यक असल्याने खेळत्या

भाींडवल रक्कमेवर लेखापररक्षण शल्
ु क आकारण्याची तरति
ू आहे . आचथशक
वषाशत उलाढाल नसल्यास लेखापररक्षकास ककमान लेखापररक्षण फी लमळणार

नाही आणण त्याचा विरुवपररत पररणाम लेखापररक्षण विरुवदहत मि
ु तीत होण्यावर

होईल, असे मा.लोकप्रनतननधीींना दिनाींक ०३/०७/२०१८ चे पत्रान्वये कळविरुवण्यात
आले आहे .

(४) लागु नाही.

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

इनगोंदा (ता.परां डा, जज.उस्त्मानाबाद) येथील मशिारात विद्युत
पुरिठ्याअभािी शेतिऱ्याांच्या वपिाांचे झालेले नुिसान

(४०)

*

१२२२३६

श्री.राहुल मोटे (पराांडा) :

सन्माननीय ऊजाम मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) इनगोंिा (ता.परीं डा, जि.उस्मानाबाि) येथील लशवारात िोन वषािंपव
ू ी
उभारलेल्या डीपीव्धन िाणीवपव
श विरुवद्यत
ू क
ु परु वठा दिला िात नसणे तसेच
लाईनमन व अचधकारी बेिबाबिारपणे उत्तरे िे त असल्याने त्रासलेल्या

शेतकऱयाींनी माहे एविरुप्रल, २०१८ मध्ये वा त्या िरम्यान ननवेिन िे ऊन
सामदु हक िलसमाधी घेण्याचा इशारा वीि विरुवतरण विरुवभागाला दिला होता, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, विरुवद्यत
ु परु वठा दिला िात नसल्याने शेतकऱयाींना विरुपकाींना
पाणी िे ता येत नसल्याने त्याींचे आचथशक नक
ु सान होत आहे, हे ही खरे आहे
काय,
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(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानस
ु ार सींबचधत
अचधकारी व कमशचारी याींचेवर कारवाई करण्याबाबत व विरुवद्यत
परु वठा
ु
िे ण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विरुवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे खरे आहे .
(२) व (३) हे खरे नाही.

मौिे इनगोंिा ता. पराींडा लशवारातील

पा्ील डीपीव्धन वीि परु वठा

घेण्याकररता आवश्यक असलेले डडमाींड सींबचीं धत शेतकऱयाींनी न भरल्यामळ
ु े
त्याींना वीििोडणी िे ण्यात आलेली नव्हती. अवैध वीििोडणी तपासणी

मोहीमेअत
ीं गशत उपरोक्त शेतकरी हे अवैधररत्या सिरील रोदहत्राव्धन वीि
वापरत

असल्याचे

आढळून

आले.

त्यामळ
ु े

त्याींनी

उपरोक्त

ननवेिन

उपकायशकारी अलभयींता, महाविरुवतरण उपविरुवभाग, पराींडा याींना दि.०२.०४.२०१८
रोिी दिले. त्यानींतर त्याींना डडमाींड नो्ची रक्कम भरण्याबाबत साींगण्यात

आले व पैसे भरल्यानींतर सिर शेतकऱयाींना दिनाींक ०४.०४.२०१८ रोिी
वीिपरु वठा करण्यात आला आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

पुणे जजल््यात महावितरणने आिारलेल्या िीज दे यिाांतील
तफाित िसूल िेली जात असल्याबाबत

(४१)

*

१२४४८८

श्री.विजय िाळे (मशिाजीनगर) :

सन्माननीय ऊजाम

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) पण
ु े जिल््यात महाविरुवतरणने सहा वषािंपव
ु ी वीि िे यक आकारणी िरात
बिल केलेला असन
ू ही िुन्या िराने आकारणी केली व आता या नवीन
िरातील तफावतीचे लाखो ्धपयाींचे वीि िे यक ग्राहकाींना िे ण्यात येऊन वसल
ू
करण्यात येत असल्याची बाब माहे एविरुप्रल, २०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान
ननिशशनास आली, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, वीि कायिा २००३, कलम ५६(२) मधील तरति
ू ीनस
ु ार गत
िोन वषािंपेक्षा अचधक कालावधीतील थकबाकी वसल
ू करता येत नाही, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व

तद्नस
ु ार िुन्या व नवीन

वीि िे यकातील बिलाची िखल न घेतल्याने लाखो ्धपयाींचे वीि िे यक

ग्राहकाींना भरावे लागत असन
त्यास स्थचगती वा सवलत िे ण्याबाबत
ू
शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, विरुवलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१), (२) व (३) हे खरे नाही.
तथाविरुप,

राज्यातील

ग्राहकाींच्या

वगशवारीनस
ु ार

वीि

िर

ननजश्चत

करण्याचे अचधकार महाराषर विरुवद्यत
ु ननयामक आयोगास असन
ू आयोगाने
ननजश्चत केलेल्या

वीििरानस
ु ार महाविरुवतरण कींपनीकडून ग्राहकाींना वीि

बीलाची आकारणी करण्यात येत.े मागील सहा वषाशत आयोगाने त्याींच्या

दि.१६ ऑगस््, २०१२, २६ िन
ू , २०१५ व ०३ नोव्हें बर, २०१६ अन्वये आिे श
पाररत क्धन महाविरुवतरणच्या ग्राहकाींना नवीन वीििर लागू केले आहे त.
(४) व (५) प्रश्न उद््ावत नाही.
-----------------

िरमाळा (जज.सोलापरू ) तालक
ु यातील विद्यत
ु रोदहत्र ि प्रलांबबत
(४२)

*

िृषी पांपासाठी ननधी ममळण्याबाबत

१२२७३६

श्री.नारायण पाटील (िरमाळा) :

सन्माननीय ऊजाम

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) करमाळा (जि.सोलापरू ) तालक्
ु यातील बहुताींश िलमनी उिनी धरण,
लसना-कोळीं गाव धरण व कुकडी डावा कालवा आिी प्रकल्पातील पाण्यामळ
ु े
लसींचनाखाली येत असल्याने विरुवद्यत
ु रोदहत्र व शेतकऱयाींच्या प्रलींत्रबत कृषी
पींपाच्या िोडणीसाठी (ए.िी. पेड पें डीींग) ्ध.१९.२० को्ी ननधी लमळावा अशी
मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी मा.उिाश मींत्री याींचक
े डे दिनाींक २३ माचश,
२०१८ रोिी वा त्यासम
ु ारास ननवेिनाद्वारे केली आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) तसेच, उक्त तालक्
ु यातील िदहगाींव उपसा लसींचन योिना सौर उिेवर
कायाशजन्वत करावी अशी मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी मा.उिाश मींत्री व

मा.िलसींपिा राज्यमींत्री याींचेकडे दिनाींक २८ मे, २०१८ रोिी वा त्यासम
ु ारास
ननवेिनाद्वारे केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, ननवेिनातील मागणीच्या अनष
ीं ाने शासनाने चौकशी केली
ु ग

आहे काय, त्यात काय ननिशशनास आले, त्यानस
ु ार करमाळा तालक्
ु यातील
प्रलींत्रबत कृषी पींपाच्या िोडणीसाठी ननधी मींिरू करण्याबाबत व िदहगाींव
उपसा लसींचन योिना सौर उिेवर कायाशजन्वत करण्याबाबत शासनाने कोणती
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, विरुवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे खरे आहे .
(२) सिरचे ननवेिन प्राप्त झाले आहे .

(३) राज्यातील पैसे भ्धन वीि िोडणीकररता प्रलींत्रबत कृषी पींप ग्राहकाींना
वीि िोडणी िे ण्याकररता दि.०५.०५.२०१८ च्या

शासन ननणशयान्वये उच्चिाब

विरुवतरण प्रणाली योिना (HVDS) ही नवीन योिना मींिरू

करण्यात आली

असन
ीं त
श वीि िोडणी िे ण्याची कायशवाही करण्यात येईल.
ू सिर योिनेतग
दिनाींक

२८.०५.२०१८

रोिीच्या

प्राप्त

ननवेिनाच्या

अनष
ीं ाने
ु ग

महाऊिाशकडून अहवाल मागविरुवण्यात आला आहे . याबाबत असेही नमि
ू

करण्यात येते की, राज्यातील सवश उपसा लसींचन योिना सौर उिेवर
आणण्यासाठी सवश समावेशक धोरण ननजश्चती करण्यासाठी ऊिाश विरुवभागाच्या

दिनाींक ०६.०२.२०१८ च्या शासन ननणशयान्वये, महासींचालक, महाऊिाश याींच्या
अध्यक्षतेखाली सलमती गठीत करण्यात आली आहे . त्याचबरोबर िलसींपिा

विरुवभागाने दिनाींक २८.०२.२०१८ च्या शासन ननणशयान्वये, कायशकारी सींचालक,
विरुविभश पा्बींधारे विरुवकास महामींडळ याींच्या अध्यक्षतेखाली सलमती गठीत केली
आहे . सिर सलमत्याींकडून लशफारशी शासनास अपेक्षक्षत आहे त.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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िजममाफीसाठी असलेल्या जाचि अटी ि ननयम मशधथल िरण्याबाबत
(४३)

*

११९५३०

श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर), श्री.जयिुमार गोरे (माण),

श्री.सांग्राम थोपटे

(भोर), श्री.अममन पटे ल (मब
ुां ादे िी), श्री.अममत झनि

(ररसोड), श्री.बळीराम मसरसिार (बाळापरू ), श्री.हषमिधमन सपिाळ (बल
ु ढाणा),
श्री.राधािृष्ट्ण

विखे-पाटील

(मशडी),

डॉ.सजु जत

ममणचेिर

(हातिणांगले),

श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.समीर िुणािार (दहांगणघाट), अॅड.आमशष शेलार
(िाांद्रे पजश्चम), श्रीमती मननषा चौधरी (ददहसर), श्री.अममत साटम (अांधेरी
पजश्चम), श्री.मनोहर भोईर (उरण) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय सहिार मांत्री पढ
ु ील

(१) राज्यातील शेतकरी कमी पाऊस व गारपी्ीने झालेले नक
ु सान, किश
माफीसाठीचे िाचक असणारे ननयम आणण शेतमालाचे कमी झालेले िर आिी

कारणाींनी आचथशक सींक्ात सापडला असल्याने खािगी सावकाराींची मित घेत
असल्याचे दिनाींक ६ एविरुप्रल, २०१८ रोिी वा त्या सम
ु ारास ननिशशनास आले
आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, छत्रपती लशवािी महाराि शेतकरी सन्मान योिनेतग
ीं त
श िाहीर

केलेल्या शेतकरी किशमाफीची मयाशिा िीड लाख ्धपयाींपयिंतच असन
ू उवशररत

किाशची रक्कम भरल्यानींतरच िीड लाख ्धपयाींपयिंतच्या किशमाफीचा लाभ
लमळत असल्याने िीड लाखापेक्षा िास्त किश असणारे शेतकरी खािगी

सावकाराकडून उवशररत रक्कम घेत असल्याचे माहे माचश २०१८ मध्ये वा
त्यािरम्यान ननिशशनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सन २०१६ च्या तल
ु नेत राज्यामध्ये सन २०१७ मध्ये खािगी
सावकाराींनी वा्प केलेल्या किाशत २८.७% वाढ झाली असन
ू आकडे पादहले

असता, सन २०१५ मध्ये १२ हिार २२ परवानाधारक सावकार होते त्यात सन
२०१६ मध्ये १.५% वाढ झाली असन
शासनाचे अनि
ू
ु ान वेळेवर लमळत
नसल्याने व ते अल्प प्रमाणात लमळत असल्याने राज्यातील बहुताींश शेतकरी
खािगी सावकाराचा आधार घेत आहे त, हे ही खरे आहे काय,
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(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय

ननिशशनास आले, त्यानस
ु ार किशमाफीसाठी असलेल्या उक्त िाचक अ्ी व
ननयम लशचथल करण्याबाबत तसेच शेतकऱयाींना सावकाराकडे किाशसाठी िावे
लागू नये याकरीता शासनाने कोणती उपाययोिना केली वा करण्यात येत
आहे,

(५) नसल्यास, विरुवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सभ
ु ाष दे शमख
ु : (१) व (२) नाही.

(३) राज्यामध्ये दिनाींक ३१/३/२०१६ अखेर १२,२०८ परवानाधारक सावकाराींनी
एकूण १०,८६,२५६ शेतकरी व त्रबगरशेतकरी किशिाराींना ्ध. १,२५५ को्ीचे किश
वा्प

केले

असन
ू

सन

२०१७

मध्ये

१२,२१४

सावकाराींनी

किशिाराींना १,६१५ को्ीचे किश वा्प केले आहे .
मध्यवती सहकारी बँका व व्यापारी बँकाींनी

१०,९५,७०१

त्यातल
ु नेत

जिल्हा

सन २०१६ मध्ये ५८.४७ लाख

खातेिाराींना खरीप व रब्बी हीं गामासाठी एकूण ्ध.४०,५८१ को्ीचे किश वा्प
केले असन
ू

सन २०१७ मध्ये ५७.०८ लाख खातेिाराींना िोन्ही हीं गामासाठी ्ध.

४२,१७२ को्ीचे किश वा्प केले आहे . त्यामळ
ु े शेतकरी सावकाराींच्या
िाळयात अडकत चालला आहे हे म्हणणे सींयजु क्तक नाही.

(४) महाराषर सावकारी (ननयमन) अचधननयम, २०१४ मधील तरति
ु ीनस
ु ार
सावकाराींना परवाने िे ण्यात येतात. तसेच कायद्याने

विरुवहीत केलेल्या

िरानस
ु ार व्याि आकारणी करणे सावकाराींना बींधनकारक आहे .

बेकायिे शीर

सावकारीबाबत प्राप्त होणा-या तक्रारीींबाबत अचधननयमातील तरति
ु ीनस
ु ार
कायशवाही करण्यात येत.े

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

िांु भेफळ (ता.अिोले, जज.अहमदनगर) येथील ३३ िे.व्ही.ए. िीज
(४४)

*

उपिेंद्राचे िाम सुरु िरण्याबाबत

१२२२३२

श्री.िैभि वपचड (अिोले) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय ऊजाम मांत्री
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(१) कींु भेफळ (ता.अकोले, जि.अहमिनगर) येथील ३३ के.व्ही.ए वीि उपकेंद्रास
सन २०१४ मध्ये मींिुरी लमळूनही अद्याप त्याची उभारणी झालेली नाही, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर काम प्रलींत्रबत राहण्याची कारणे काय आहे त तसेच
याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(३) असल्यास, त्यानस
ु ार सिर ३३ के.व्ही.ए वीि उपकेंद्राची तातडीने उभारणी
करणेबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विरुवलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) व (२) पायाभत
ू आराखडा योिना-२ अींतगशत

अकोले तालक्
येथे ३३/११ के.व्ही. उपकेंद्र मींिरू होते.
ु यातील कळसबद्र
ु क
ु
सिरचे काम मे. ईएमसी िेव्ही श्रीननवास इलेक्रीकल्स याींना िे ण्यात आले
होते.

सिर

िागेत

स्थापत्य

कामे

चालू

असताींना

तेथील

स्थाननक

शेतकऱयाींच्या पाईप लाईन, उपकेंद्राच्या िागेच्या खालन
ू िात असल्यामळ
ु े,

त्याींनी उपकेंद्राचे काम बींि पाडले होते. त्यानींतर कळसबद्र
ु क
ु ऐविी ३३/११

के.व्ही. कींु भेफळ उपकेंद्रासाठी दि.०५.०७.२०१६ रोिी मींिरु ी िे ण्यात आली.
सिर उपकेंद्राची िागा ताब्यात नसल्यामळ
ु े उपकेंद्राचे काम स्ध
ु होऊ शकले

नाही. सिरची िागा दि.१६.१०.२०१७ रोिी महाविरुवतरणच्या ताब्यात घेण्यात
आली आहे .

(३) ३३/११ के.व्ही. कींु भेफळ उपकेंद्राचा सविरुवस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR)

महाविरुवतरण कींपनीच्या क्षेत्रीय कायाशलयामाफशत तयार करण्यात आला असन
ू

ताींत्रत्रक व आचथशक तपासणी क्धन ननविरुविा काढण्याची मींिुरी महाविरुवतरण
कींपनीच्या मख्
ु यालयामाफशत िे ण्यात येईल.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

पेण (जज.रायगड) तालक
ु यातील गािाांतन
ू टािण्यात
आलेल्या गॅस पाईपलाईन हटविण्याबाबत

(४५)

*

११७७२१

श्री.मनोहर भोईर (उरण) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय उद्योग मांत्री
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(१) पेण (जि.रायगड) तालक्
्ाकण्यात येणाऱया
ु यातील विरुवविरुवध गावातन
ू
एचपीसीएल कींपनीच्या गॅस पाईपलाईनला विरुवरोध िशशविरुवण्यासाठी ग्रामस्थाींनी
दिनाींक ६ एविरुप्रल, २०१८ रोिी वा त्यासम
ु ारास उपोषण स्ध
ु केले आहे, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, सिर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(३) असल्यास, चौकशीच्या अनष
ीं ाने पेण तालक्
ु ग
ु यातील विरुवविरुवध गावातन
ू
िाणारी सिर गॅस पाईपलाईन ह्विरुवण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही
केली वा करण्यात येत आहे,

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

(२) व (३) पेण तालक्
्ाकण्यात येणाऱया गॅस
ु यातील विरुवविरुवध गावातन
ू
पाईपलाईला विरुवरोध करण्यासाठी सरपींच ग्रामपींचायत िषु मी

व ननमींत्रक गॅस

लाईन ह्ाव कृनत सलमती याींनी दिनाींक ०६/०४/२०१८ ते दिनाींक ०९/०४/२०१८
पयिंत उपोषण केले. व्यवस्थापक दहिस्
ु थान पेरोललयम कींपनी लल. व जिल्हा
प्रशासनासोबत चचाश होईपयिंत काम बींि ठे वणार असल्याचे कींपनीने दिनाींक

०८/०४/२०१८ रोिी कळविरुवले आहे . दहिस्
े डील
ु थान पेरोललयम कींपनी लल. याींचक

दिनाींक १९/०४/२०१८ च्या पत्रानस
ु ार उप विरुवभागीय अचधकारी, पेण, सावशिननक

बाींधकाम विरुवभागाचे प्रनतननधी, तहलसलिार पेण, कींपनीचे अचधकारी तसेच गॅस
पाईपलाईन ह्ाव कृनत सलमतीचे सभासि याींचेसमवेत िागेची पाहणी केली.
परीं तु पाईपलाईनचा मागश कोणत्या िागेतन
ू न्यावा याबाबत केलेल्या सवे
मध्ये कोणताही ननणशय झालेला नाही. सद्या पाईपलाईनचे काम बींि आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

राज्यातील शेतिऱ्याांनी विविध मागण्याांसाठी सांप िेल्याबाबत
(४६)

*

१२३९००

श्री.हसन मश्र
ु ीफ (िागल), श्रीमती सांध्यादे िी दे साई-

िुपेिर (चांदगड), श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि) :
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय सहिार
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(१) राज्यातील शेतकऱयाींनी विरुवविरुवध मागण्याींसाठी सींप केला असन
ू िध
ु ाच्या

िराचा कमी भाव, साखरे चे कमी झालेले िर, मोझाींत्रबक या िे शाकडून आयात
केलेली तरू आिी मद्द
ु याींसाठी दिनाींक ५ ते १० िून, २०१८ पासन
ू आपल्या
विरुवविरुवध मागण्याींसाठी शासनाच्या विरुवरोधात आींिोलन स्ध
ु केले आहे, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, शेतकऱयाींच्या मागण्याींवर दिनाींक १० िून, २०१८ रोिीपयिंत
ननणशय घेऊन दिलासा द्यावा व ननणशय न घेतल्यास शहराचा िध
ू , भािीपाला
व इतर िीवनावश्यक वस्तच
ूीं ा परु वठा बींि करण्यात येईल असा इशारा
शेतकरी सींघषश सलमतीने शासनाला दिला आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, शेतकऱयाींच्या अन्य मागण्या काय आहे त, याबाबत शासनाने

चौकशी केली आहे काय, त्यानस
ु ार शासनाने शेतक-याींना दिलासा िे ण्याबाबत
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

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

(२) व (३) शेतकरी सींघ्ना, मालेगाींव जि.नालशक याींचे दि.२.६.२०१८ चे
ननवेिन

शासनास

प्राप्त

झाले

विरुवभागाकडून कायशवाही सरू
ु आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

असन
ू

त्यामधील

मद्द
ु याप्रमाणे

सींबचीं धत

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

सोलापूर बाजार सममतीत झालेला गैरव्यिहार
(४७)

*

१२२७७९

श्री.हनम
ां डोळस (माळमशरस) :
ु त

सन्माननीय पणन

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) सोलापरू जिल््यातील सोलापरू बािार सलमतीचे सन २०११ ते २०१६ या
कालावधीतील कामाचे विरुवशेष लेखापररक्षण करण्यात आले असता सोलापरू
बािार सलमतीत ३९ को्ी ्धपयाींचा गैरव्यवहार झाल्याचे ननिशशनास आले, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय
ननिशशनास आले,
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(३) असल्यास, त्यानस
ु ार सींबचधताींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे ,

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

(२) व (३) विरुवशेष लेखापररक्षक वगश-१, सहकारी सींस्था (जि.म.स.बॅक) सोलापरू
याींनी पणन सींचालक, महाराषर राज्य, पण
ु े याींचे आिे श दि.३१.७.२०१७

अन्वये सोलापरू कृषी उत्पन्न बािार सलमती सोलापरू चे दि.१.४.२०११ ते
३१.३.२०१६ अखेरचे फेर लेखापररक्षण व पणन सींचालक, महाराषर राज्य, पण
ु े

याींचे आिे श दि.२५.५.२०१७ अन्वये दि.१.४.२०१६ ते दि.३१.३.२०१७ अखेरचे
वैधाननक लेखापररक्षण केले आहे .

सिर फेर लेखापररक्षणाचे वेळी त्याींना आढळून आलेल्या १४ मद्द
ु यामधील

गैरव्यवहाराबाबत दि.१.४.२०११ ते दि.३१.१०.२०१६ या कालावधीतील सोलापरू
कृषी उत्पन्न बािार सलमती, सोलापरू चे तत्कालीन सभापती, सलमती सिस्य
व सचचव याींचेवर रूपये ३९,०६,३९,१९३/-एवढया रक्कमेचा गैरव्यवहार केल्याने

दि.२२.५.२०१८ रोिी िेलरोड पोलीस ठाणे, सोलापरू शहर येथे विरुवशेष
लेखापररक्षक,वगश-१ सहकारी सींस्था, (जि.म.स.बॅक), सोलापरू याींनी गन्
ु हा
िाखल केला आहे . तसेच फेर लेखापररक्षण अहवालात आढळून आलेल्या

एकूण रू.३९,०६,३९,१९३/- इतक्या आचथशक नक
ु सानीची िबाबिारी ननजश्चत
करणेबाबत

सोलापरू कृषी उत्पन्न बािार सलमती, सोलापरू चे तत्कालीन

सभापती, सलमती सिस्य व सचचव याींचेवर महाराषर कृषी उत्पन्न पणन
(विरुवकास

व

विरुवननयमन)

अचधननयम

१९६३

चे

कलम

५७(४)

अन्वये

एकसिस्सीय न्यायाचधकरण का नेमण्यात येवू नये या बाबत नो्ीस
बिावण्यात

आली

आहे .

सन
ु ावणीअींती

नक
ु सानीची

िबाबिारी

ननजश्चत

करणेसब
ीं ध
ीं ी एकसिस्यीय न्यायाचधकरणाची ननयक्
ु ती करण्यात येत आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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राज्य शासनािडून आधथमि सहाय्य घेणाऱ्या सहिारी
(४८)

*

सूतधगरण्याांिर िारिाई िरण्याबाबत

११७३१२

श्री.अबू आजमी (मानखूदम मशिाजीनगर) :

सन्माननीय

सहिार मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्य शासनाकडून आचथशक सहाय्य घेणाऱया १३० पैकी केवळ ७ सहकारी
सत
ू चगरणी गेल्या पाच वषािंत नफ्यात असन
ू , बहुताींश प्रकरणात या चगरण्याींनी
शासनाच्या भाग भाींडवलाची परतफेड केली नसल्याने भारताचे ननयींत्रक व
महालेखापरीक्षकाींच्या अहवालात नमि
ू केले असल्याचे दिनाींक ३० माचश, २०१८
रोिी वा त्यासम
ु ारास ननिशशनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सत
ु चगरण्याींनी सभासि शेतकऱयाींकडील कापस
ू खरे िी करणे

आवश्यक असन
ू ही प्रत्यक्षात अनेक चगरण्याींनी राज्याबाहे रील व्यापाराींकडून
कापस
ू खरे िी केला आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सिर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे , चौकशीत काय
आढळून आले व त्यानष
ीं ाने सींबचीं धत सत
ु ग
ू चगरण्याींवर शासनाने कोणती
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, विरुवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सभ
ु ाष दे शमख
ु : (१) अींशत: खरे आहे .

भारताचे ननयींत्रक व महालेखाकार याींचे ३०/६/२०१७ रोिीच्या अहवालात

माचश, २०१६ अखेर राज्यातील १३० सहकारी सत
ू चगरण्यापैकी ६७ सत
ू चगरणी
उत्पािनाखाली असन
ू त्यापैकी ७ सत
ू चगरणी नफ्यात असल्याचे नमि
ू केले
आहे .

(२) व (३) हे खरे नाही.

९७ व्या घ्नािरू
ु स्तीनस
ु ार राज्यातील सहकारी सत
ू चगरण्याींनी आिशश

उपविरुवधी स्वीकारली असन
ू सिर उपविरुवधीमध्ये, सहकारी सत
ू चगरण्याींनी कापस
ू

उत्पािक सभासिाींकडून, महाराषर राज्य सहकारी कापस
उत्पािक पणन
ू
महासींघ/कॉ्न कापोरे शन ऑफ इींडडया तत्सम एिन्सी कडून एकत्रीत िर
पध्ितीनस
ु ार
प्रकीयेकरीता

कापस
ू

कापस
ू

खरे िी

खरे िी

केला

िाईल

करताना

मात्र

प्रथम

सभासिाींना िे ण्यात येईल असे नमि
ू केले आहे .

कोणत्याही

प्राधान्य

पररजस्थतीत

कापस
ू

उत्पािक

62
राज्यातील उत्पािनाखालील असलेल्या सत
ू चगरण्याींचा मागील पाच

वषाशतील कापस
ू गाठी खरे िी सींिभाशतील तपशील खालीलप्रमाणे आहे त :अ.क्र.

विरुवभाग

कापस
ू गाठी

खरे िी सभासि)

कापस
ू गाठी खरे िी कापस
ू गाठी खरे िी
(राज्य अींतगशत)

(राज्याबाहे रील)

१

नागपरू

१९७१८

६१४८७१

६९१२

२

औरीं गाबाि

७०३२

७८५५५

४९६६

३

मब
ुीं ई

१४९९४९

१०९२८३०

१८५०६

४

सोलापरू

२७९२

२४२४७८१

१०३६४५

१७९४९१

४२११०८७

१३४०२९

एकूण -

४५२४६०७

एकूण

उपरोक्त नमि
ू तक्त्यात एकूण खरे िी ४५२४६०७ कापस
ू गाठीची असन
ू

राज्याबाहे रीत

कापस
ू

खरे िी

१३४०२९

एवढया

गाठीची

आहे .

त्यामळ
ु े

राज्याबाहे रील कापस
ू खरे िीचे प्रमाण एकूण खरे िीच्या २.९६ ्क्के एवढे आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

हरळी, बटिणांगते (ता.गडदहांग्लज, जज.िोल्हापूर) येथे
अिैध मद्यसाठा जप्त िेल्याबाबत

(४९)

*

१२६२५०

श्री.जयप्रिाश मद
ुां डा (बसमत) :

सन्माननीय राज्य

उत्पादन शल्
ु ि मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) हरळी, ब्कणींगते (ता.गडदहींग्लि, जि.कोल्हापरू ) येथे लाखो ्धपयाींचा
अवैध मद्यसाठा माहे मे, २०१८ मध्ये वा त्या िरम्यान िप्त करण्यात
आला, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, प्रस्तत
प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली आहे काय,
ु
चौकशीत काय ननषपन्न झाले आहे,

(३) असल्यास, चौकशीच्या अनष
ीं ाने शासनाने िोषीींवर कोणती कारवाई केली
ु ग
वा करण्यात येत आहे तसेच अवैध मद्य विरुवक्री थाींबविरुवण्याबाबत शासनाने
कोणती उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विरुवलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) होय.

उक्त गावाच्या हद्दीत दि. २४/०५/२०१८ रोिी गोवा बनाव्ी िा्धच्या ५

बॉक्सची वाहतक
मो्रसायकल व्धन करताना एक इसम आढळून आला
ु
आणण रस्त्याच्या कडेला झाडाखाली गोवा बनाव्ीचे विरुविे शी मद्याचे विरुवविरुवध

ब्रॅन्डचे ३० बॉक्स आढळून आले. यामध्ये सींबचीं धताविरुव्धध्ि महाराषर िा्धबींिी
कायिा, १९४९ अन्वये िय्ु यम ननरीक्षक, गडदहींग्लि याींनी अनक्र
ु मे ग.ु र.क्र
९६/२०१८ व ग.ु र.नीं. ९७/२०१८ असे िोन गन्
ु हे नोंिविरुवण्यात येऊन एकूण
्ध.२,३२,६८०/- इतक्या ककीं मतीचा मद्द
ु ेमाल िप्त केला आहे .

(३) अवैध मद्यविरुवक्री थाींबविरुवण्यासाठी खालीलप्रमाणे उपाययोिना करण्यात
येत आहे त :-

अ) गोवा बनाव्ीच्या मद्याची अवैध वाहतक
थाींबविरुवण्यासाठी त्या
ू

राज्याकडे िाणाऱया रस्त्यावर तात्परु ते तपासणी नाके बसविरुवण्यात आले
आहे त.

ब) अवैध मद्याच्या वाहतक
ु ीवर वेळोवेळी कारवाई करण्यात आलेली आहे .
क) सराईत गन्
ु हे गाराकडून चाींगल्या वतशणुकीचे बींधपत्र घेण्यात येत आहे .

ड) ग्रामरक्षक िलाची स्थापना करण्याबाबत सवश ग्रामपींचायतीींना अवगत

करण्यात आले आहे .

इ) पोलीस विरुवभागाच्या समन्वयाने कारवाई करण्यात येत.े

ई) अवैध मद्याच्या धींद्यावर कारवाई करण्यासाठी मख्
ु यालयात ननयींत्रण

कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे . तसेच अवैध मद्याच्या तक्रारीसाठी

व्हॉ्सअप क्रमाींक ८४२२००११३३ व ्ोल फ्री क्र. १८००८३३३३३३ उपलब्ध
क्धन िे ण्यात आलेले आहे त.
(४) विरुवलींब झालेला नाही.

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

राज्यातील ददव्याांगाांच्या शाळाांना १००% अनुदान ममळण्याबाबत
(५०)

*

१२३७५९

श्री.ददपि चव्हाण (फलटण) :

न्याय मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय सामाजजि
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(१) राज्य शासनाच्या तपासणी ननकषाप्रमाणे पात्र असलेल्या १६४ शाळाींचा

कायम विरुवनाअनि
ु ान हा शब्ि काढून १०० ्क्के अनि
ु ान मींिूर करण्यात यावे
तसेच शासनाने वेळोवेळी दिलेल्या आश्वासनाींची पत
श ा करावी यासह अन्य
ू त
मागण्याींकररता

दिव्याींग

शाळा

सींघ्नेच्यावतीने

मब
ुीं ई

येथील

आझाि

मैिानावर दिनाींक २४ मे, २०१८ रोिी वा त्यासम
ु ारास आमरण उपोषण
करण्यात आले होते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय
ननिशशनास आले,

(३) असल्यास, सिर प्रकरणी दिव्याींग शाळा सींघ्नेच्या मागण्याींची पत
श ा
ु त
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विरुवलींबाची कारणे काय आहे त व केलेल्या कायशवाहीचे स्व्धप
काय आहे ?

श्री. राजिुमार बडोले : (१) होय हे खरे आहे .

(२) व (३) सिर शाळाींचा कायम शब्ि वगळण्याबाबतची बाब शासनाच्या
विरुवचाराधीन आहे .

(४) प्रश्नच उद््ावत नाही.

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

िाशी (जज.उस्त्मानाबाद) येथील विन्ड िल्डम इांडडया या िांपनीने
शेतिऱ्याांिडून नाममात्र दराने जममनी विित घेतल्याबाबत

(५१)

*

१२२२६२

श्री.राहुल मोटे (पराांडा) :

सन्माननीय ऊजाम मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) वाशी (जि.उस्मानाबाि) येथे वीिननलमशती करण्यासाठी विरुवन्ड वल्डश इींडडया

या कींपनीने मागील ५ वषािंपव
ू ी शेतकऱयाींकडून कमी िराने िलमनी विरुवकत
घेतल्या होत्या, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, अद्यापपयिंत या कींपनीकडून एक यनु न्ही वीिननलमशती
झालेली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबतची तक्रार लोकप्रनतननधीींनी वारीं वार मा.उिाश मींत्री
याींच्याकडे लेखी स्व्धपात केलेली असन
ीं ाने शासनाने
ू या तक्रारीच्या अनष
ु ग
चौकशी केली आहे काय,
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(४) असल्यास, त्यात काय ननिशशनास आले, त्यानुसार कींपनीवर कारवाई
करण्याबाबत व शेतकऱयाींना त्याींच्या िमीनी परत िे ण्याबाबत वा िमीनीचा

योग्य मोबिला िे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत
आहे,

(५) नसल्यास, विरुवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) विरुवडीं वल्डश लललम्े ड या कींपनीने स्थाननक
स्तरावर खािगी िलमन मालकाींकडून िलमनी खरे िी खताने व करारावर
घेतल्या आहे त.
(२)

सिर

प्रकल्पाची

वीि

ननलमशतीच्या

महाऊिाशकडे झालेली नाही. त्यामळ
ु े
महाऊिाशकडे नाही.

अनष
ीं ाने
ु ग

प्रकल्पाची

नोंिणी

प्रकल्प कायाशजन्वत झाल्याची नोंिही

(३) होय, हे खरे आहे .

(४) या सींिभाशत महाऊिाशकडून अहवाल मागविरुवण्यात आला असता, त्यानस
ु ार
प्रश्नाधीन िलमन खरे िी व्यवहार हा विरुवडीं वल्डश इींडडया कींपनी व खािगी

िलमन मालक याींच्यातील असल्याने यातील विरुववाि सक्षम न्यायालयाच्या
कायशकक्षेत येतात.

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

विधान भिन :
नागपूर.

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

डॉ. अनांत िळसे
प्रधान सधचि,

महाराष्ट्र विधानसभा

______________________________________________________
मुद्रणपव
ू श सवश प्रकक्रया महाराषर विरुवधानमींडळ सचचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर
मुद्रण: शासकीय मध्यवती मद्र
ु णालय, नागपूर.

