महाराष्ट्र विधानपररषद
तिसरे अधधिेशन, २०१७
---------------------------------------------

िाराांकिि प्रश्नोत्िराांची यादी
गरु
ु िार, ददनाांि ०३ ऑगस्ट, २०१७ / श्रािण १२, १९३९ ( शिे )
(१)

आददिासी वििास मांत्री

(३)

ऊर्ाम, निीन ि निीिरणीय ऊर्ाम, राज्य

(२)

उद्योग ि खतनिमम मांत्री
उत्पादन शल्
ु ि मांत्री

(४)

याांचे प्रभारी विभाग

सामाजर्ि न्याय आणण विशेष सहाय्य मांत्री

(५)

सहिार, पणन आणण िस्त्रोद्योग मांत्री

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५५
-------------------------------------

राज्यािील िसतिगहृ ाि भारिरत्न डॉ.बाबासाहे ब आांबेडिर
स्िाधार योर्ना राबविण्याबाबि

(१)

*

३१३४१ अॅड.तनरां र्न डािखरे : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि २७११४ ला

ददनाांि ७ माचम, २०१७ रोर्ी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभामि : सन्माननीय
सामाजर्ि न्याय मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील इयत्ता ११ वी, १२ वी आणि व्यावसाययक तसेच बिगर

व्यावसाययक अभ्यासक्रमाींमध्ये प्रवेश ममळालेल्या परीं तु कोित्याही शासकीय
ककीं वा महाववद्यालयाच्या वसयतगह
ु चू चत जाती
ृ ात प्रवेश न ममळालेल्या अनस

व नविौध्द समाजातील ववद्यार्थयाांना भोजन, यनवास व इतर शैक्षणिक
सवु वधाींसाठी थे् अनद
ु ान उपलब्ध करुन दे ण्यािाित भारतरत्न डॉ.िािासाहे ि

आींिेडकर स्वाधार योजनेिाितचा शासन यनिणय ददनाींक ६ जानेवारी, २०१७
रोजी वा त्यासम
ु ारास शासनाने यनगणममत केला आहे, हे खरे आहे काय,

2

(२) असल्यास, उक्त योजनेच्या अींमलिजाविीसाठी सन २०१६-१७ कररता
आवश्यक रुपये ८१,४०,५९,०००/- इतका यनधी मींजूर करण्यात आला आहे , हे
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त सींपि
ू ण यनधी सन २०१६-१७ या आचथणक वर्ाणच्या

प्रारीं भापासन
ू उपलब्ध करण्यात आला आहे काय, त्यापैकी ककती यनधी प्राप्त
झाला आहे,

(४) नसल्यास, ववलींिाची कारिे काय आहे त व सदर यनधी केव्हा उपलब्ध
करुन दे ण्यात येिार आहे ?

श्री. रार्िुमार बडोले : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) सन २०१६-१७ मध्ये ७११० ववद्यार्थयाांची यनवड डॉ.िािासाहे ि आींिेडकर
स्वाधार योजनेंतगणत करण्यात आली होती. त्यासाठी
३६,७१,२८,०००/- इतका आहे .
(३) सन २०१६-१७ आिि

आवश्यक यनधी

सन २०१७-१८ कररता एकूि २०९.०९९६ को्ी

इतकी परु विी मागिी सन २०१७ चे पावसाळी अचधवेशनात सादर करण्यात
आली आहे .

(४) प्रश्न उद्भ्ावत नाही.

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

मागमिाम्हाणे (िा.धचपळूण, जर्.रत्नाधगरी) येथील प्रस्िाविि
एमआयडीसी रद्द िरणेबाबि

(२)

*

३१५८८ श्री.विर्य ऊर्म भाई धगरिर : सन्माननीय उद्योग मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मागणताम्हािे (ता.चचपळूि, िज.रत्नाचगरी) येथे सन २०१० मध्ये ३ हजार
३०० हे क््र जमीन सींपाददत करण्याची प्रकक्रया महाराषर औद्योचगक ववकास

मींडळाने सरु
ु केली असन
ू अद्यापपयांत कोित्याच प्रकारची कायणवाही करण्यात
आली नसल्याचे यनदशणनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याकररता ६ अ ची नो्ीस काढण्यात आल्यामळ
ु े शेतकऱयाींच्या
जममनीचे

खरे दी-ववक्री,

हस्ताींतरि

तसेच

यनवासी

प्रयोजन

वापराकररता

लागिाऱया सवण परवानग्या थाींिववल्या आहे त, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, स्थायनक शेतकऱयाींचा जमीन दे ण्यास ववरोध असन
ू यादठकािी

पयण्नदृष्या यनवासी सींकुले, फळिागायती व शेती याकररता जास्त मागिी
असल्याने मागणताम्हािे एमआयडीसी रद्द करण्यासाठी शासनाने कोिती
कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींिाची कारिे काय आहे त ?
श्री. सभ
ु ाष दे साई : (१) अशी िाि नाही.

महामींडळाने सींयक्
ु त मोजिीसाठी उप अचधक्षक भम
ु ी अमभलेख,

चचपळूि व गह
ु ागर याींचेकडे मोजिी फी उपलब्ध करून दे ण्यात आली मात्र
ववरोधामळ
ु े सींयक्
ु त मोजिी होऊ शकली नाही.
(२) हे खरे आहे .

तत्कालीन प्रादे मशक अचधकारी, रत्नाचगरी याींनी जमीनधारकाींच्या

७/१२ खाते उताऱयावर भस
ीं ादनाकरीता मशक्के पडल्यामळ
ू प
ु े सदर जागेवर

घरिाींधिी वा इतर िाींधकामे तसेच वक्ष
ृ लागवड इ. परवानग्या दे ण्यात येवू

नये असे पत्र ददलेले होते. तथावप, भस
ीं ादन प्रकक्रया प्राथममकस्तरावर
ू प
असल्याने सदर पत्र मागे घेण्यात आले आहे .

(३) व (४) यासींदभाणत सह मख्
ु य कायणकारी अचधकारी, महाराषर औद्योचगक
ववकास महामींडळ याींनी ददनाींक ७/७/२०१७ रोजी उपववभागीय अचधकारी,
चचपळूि तसेच प्रादे मशक अचधकारी, रत्नाचगरी याींचस
े मवेत सींयक्
ु त िैठक
घेवन
ू सदर क्षेत्र ववनाअचधसच
ू ीत करण्यािाितचा पडताळिी प्रस्ताव सादर
करण्याचे यनदे श ददलेले आहेत.

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

चांद्रपरू , िोराडी आणण परळी येथील विद्यि
ु प्रिल्पाांसाठी िाढीि
तनधीच्या उपलब्धिेबाबि
*

(३)
३२३०२ श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांर्य दत्ि : सन्माननीय ऊर्ाम मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) राज्यातील महायनममणती कींपनीच्या चींद्रपरू , कोराडी आणि परळी औिषिक

ववद्यत
ु प्रकल्पातील सींच उभारिीच्या रुपये २३ हजार १११ को्ी वाढीव

खचाणस मा.राज्य मींत्रीमींडळाने ददनाींक १६ मे, २०१७ रोजी वा त्यासम
ु ारास
मान्यता ददली आहे, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, उक्त प्रकल्पाींचा प्रस्ताववत मळ
खचण ककती होता, त्यात
ू
कोित्या कारिाींमळ
ु े व ककती वाढ झालेली आहे,

(३) असल्यास, उक्त वाढीव खचाणनस
ु ार कोित्या प्रकल्पाींवर ककती खचण
करण्यात येिार आहे , सदर प्रकल्प ककती कालावधीत पि
ू ण करण्यात येिार
आहे त आणि त्यातन
ू ककती वीज यनममणती होिे अपेक्षक्षत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारिे काय आहे त ?

श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) चींद्रपरू , कोराडी व परळी औिषिक ववद्यत
ु
प्रकल्पातील

सींच

उभारिीसाठी

अनक्र
ु मे

रुपये

७००४.४२

को्ी,

रुपये

१४०२६.५९ को्ी व रुपये २०८१ को्ी एवढ्या सध
ु ाररत खचाणस मींबत्रमींडळाने
मींजरु ी ददली आहे .

(२) सदर ववद्यत
ु प्रकल्पाींचा मळ
ू अींदािजत खचण व त्यामध्ये झालेली वाढ
याचा तपशील खालील प्रमािे आहे :प्रकल्पाचे नाव
चींद्रपरू

मळ
ू खचण रु. को्ी
रु. ५५००

सध
ु ाररत खचण रु. को्ी झालेली वाढ
रु. ७००४.४२

रु. १५०४.४२

कोराडी

रु. ११८८०

रु. १४०२६.५९

रु. २१४६.५९

परळी

रु. १३७५

रु. २०८१.३०

रु. ७०६.३०

प्रकल्पाच्या खचण वाढीची कारिे खालील प्रमािे आहे त:१. मख्
ीं (BTG) व उवणररत सींयत्र
ीं (BOP) कायाणदेश ककीं मत व
ु य सींयत्र
ककीं मतीतील चढ उतार
२. मख्
ीं (BTG) व उवणररत सींयत्र
ीं (BOP) व्ययतररक्त खचण
ु य सींयत्र
३. व्यवस्थापन खचण व इींधन खचण,
४. िाींधकाम काळातील व्याज (IDC)
५. आकिस्मक खचण
६. आस्थापना खचण इ.

(३) वर नमद
ू केल्याप्रमािे सदर प्रकल्पाींवर सध
ु ाररत खचण अपेक्षक्षत आहे :या

व्ययतरीक्त

सदर

प्रकल्पाींच्या

वाणििज्यक

तत्त्वावर

कायाणन्वयनाींच्या तारखापयांत अयतररक्त खचण अपेक्षक्षत आहे . सदर प्रकल्प पि
ू ण
झालेले असन
ू त्याींच्या वाणििज्यक तत्त्वावर कायाणन्वयनाींच्या तारखा खालील
प्रमािे आहे त :-

१. चींद्रपरू सींच क्र. ८ : ददनाींक ०४/०६/२०१६, सींच क्र. ९ : ददनाींक
२४/११/२०१६.
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२. कोराडी सींच क्र. ८ : ददनाींक १६/१२/२०१५, सींच क्र. ९ : ददनाींक
२२/११/२०१६, सींच क्र. १० : ददनाींक १७/०१/२०१७.

३. परळी सींच क्र. ८ : ददनाींक १९/११/२०१६ वरील सींचाींव्दारे दरमहा १८६०
दशलक्ष ययु न्स एवढी वीज यनममणती होिे अपेक्षक्षत आहे .

(४) प्रश्न उद्भ्ावत नाही.

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

िोराडी, नागपरू येथील तनिामी िीर् सांच विक्रीि
गैरव्यिहार झाल्याबाबि

(४)

*

३१६११ श्री.धनांर्य मड
ुां ,े श्री.र्यिांिराि र्ाधि, श्री.सतु नल िटिरे ,

श्री.हे मि
ां

टिले,

श्री.अमरससांह

पांडडि,

श्री.सतिश

चव्हाण,

अॅड.तनरां र्न

डािखरे : सन्माननीय ऊर्ाम मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) कोराडी, नागपरू येथील महाराषर राज्य वीज यनममणती कींपनीतील यनकामी

झालेले ४६५ मे.वॅ. वीज क्षमतेच्या सींचाची ककीं मत िाजारभावानस
ु ार रुपये २५०
को्ीपेक्षाही जास्त असताींना केवळ रुपये ६० को्ीींना ववकल्याने यात
गैरव्यवहार झाल्याचे माहे जन
ू , २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान यनदशणनास आले,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, नागपरू च्या सनववजय रररोलीींग इींिजयनअरीींग वक्सणला सदर
सींच ववकता यावे यासाठी जािीवपव
ण
जाचक अ्ी घालण्यात आल्या
ू क
असल्याने उक्त प्रकरिी चौकशी करण्याची मागिी लोकप्रयतयनधीींनी माहे
जन
ू , २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान केली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळले, त्यानस
ु ार कोिती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारिे काय ?

श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे खरे नाही.

(२) मा.लोकप्रयतयनधीींकडून यनवेदन प्राप्त झाले असन
सदर यनवेदनात
ू
उपिस्थत

केलेल्या

मद्
ु याींिाित

पाठववण्यात येत आहे .

(३) व (४) प्रश्न उद्भ्ावत नाही.

महायनममणती

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

कींपनीकडून

त्याींना

उत्तर
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राज्य पररिहन महामांडळाच्या स्टे ट रान्सपेाटम िो.ऑ.बँिेच्या
बढिी परीक्षेि गैरव्यिहार झाल्याबाबि

*

(५)
३२३३० श्री.आनांद ठािूर : सन्माननीय सहिार मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खल
ु ासा करतील काय :(१)

राज्य

पररवहन

महामींडळाच्या

स््े ्

रान्सपो्ण

को.ऑप.

िँकेच्या

िढतीसाठी घेतलेल्या पररक्षेत गैरव्यवहार झाल्याचे माहे मे, २०१७ मध्ये वा
त्यादरम्यान यनदशणनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व तद्नस
ु ार या प्रकरिात दोर्ी असलेल्या मख्
ु य
लेखाकार आणि व्यवस्थापकीय सींचालकाींवर कोिती कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे ,

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

(२) कमणचाऱयाींच्या िढतीसाठी िँकेने १) िँक यनररक्षक, २) शाखा व्यवस्थापक

व ३) उपलेखाकार या तीन पदाींसाठी ददनाींक १६/४/२०१७ रोजी खातेयनहाय
पररक्षा आयोिजत करुन यनकाल जाहीर केला होता.
मात्र

यनकाल

जाहीर

झाल्यानींतर

सदर

परीक्षेमध्ये

गैरव्यवहार

झाल्याचे वत्ृ त दै यनक पढ
ु ारी या वत्ृ तपत्रामध्ये प्रमसद्ध झाल्याने परीक्षेत

अनत्ु तीिण झालेल्या १५ कमणचाऱयाींनी उत्तरपबत्रकाींची फेरतपासिी करण्यािाित

व काही कमणचाऱयाींनी फेरपरीक्षा घेण्यािाितचे अजण िँकेस सादर केले.
त्यानर्
ीं ाने िँकेच्या अध्यक्षाींनी सदर प्रकक्रया अचधक पारदशणक करण्याचा
ु ग
यनिणय घेऊन िढती परीक्षा रद्द केली व त्याप्रमािे िँकेच्या व्यवस्थापकीय

सींचालकाींनी सींिचीं धत पात्र उमेदवाराींना ददनाींक २९/६/२०१७ रोजीच्या पत्रान्वये
कळववले आहे .

सदर परीक्षा रद्द करण्याच्या यनिणयाववरुद्ध िँकेतील मान्यताप्राप्त

सींघ्ना “को.ऑप.िँक एम्प्लॉ. ययु नयन, मि
ुीं ई” याींनी औद्योचगक न्यायालय,

मि
प्रकरि
ुीं ई येथे याचचका क्र. यए
ु लपी २७१/१७ दाखल केली असन
ू
न्यायप्रववषठ आहे .

(३) प्रश्न उद्भ्ावत नाही.

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

7

परभणी येथील राष्ट्रीय ि राज्य महामागामलगिचे मद्य विक्री
परिाने दे णाऱ्या अधधिाऱ्याांविरुध्द िारिाई िरणेबाबि
(६)

*

३३८७८ श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ामणी : सन्माननीय राज्य उत्पादन शल्
ु ि

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) परभिी िजल्हयातील राषरीय व राज्य महामागाणलगतचे मद्य ववक्री

परवाने अींतरयनिांधमक्
ु त असल्यािाितचा ववसींगत अहवाल सादर करिाऱया
दोर्ी अचधकाऱयाींवर जिािदारी यनिश्चत करून केलेल्या कायणवाहीिाितचा
अहवाल सादर करण्याचे आदे श आयक्
ु त, राज्य उत्पादन शल्
ु क, मि
ुीं ई याींनी
िजल्हाचधकारी, परभिी याींना ददले होते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, अ.शा. पत्र क्र.-FLR-१११३/६६६/७ ददनाींक २८ जन
ू , २०१३ च्या
आदे शाप्रमािे िजल्हाचधकारी, परभिी याींनी अशा दोर्ी अचधकाऱयाींची चौकशी

करून त्यािाितचा अहवाल आयक्
ु त, राज्य उत्पादन शल्
ु क याींच्याकडे सादर
केला आहे काय,

(३) असल्यास, त्याचे थोडक्यात स्वरुप काय आहे,
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारिे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे खरे आहे .

(२) नाही. अींतरयनिांधात एकही अनज्ञ
ु प्ती आढळली नसल्याने कारवाई
करण्याचा प्रश्न नाही.

(३) प्रश्न उद्भ्ावत नाही.
(४) प्रश्न उद्भ्ावत नाही.

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

जर्ल्हा मध्यििी सहिारी बँिाांनी गैरव्यिहार िेल्याबाबि
(७)

*

३३४०२ श्री.पररणय र्ुिे : सन्माननीय सहिार मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :(१) राज्यातील सम
ु ारे २४ िजल््यातील चार हजार ८३२ शेतकऱयाींना िजल्हा

मध्यवती सहकारी िँकाींनी गायी व म्हशी खरे दीकरीता को्यवधी रुपयाींचे

कजण वा्प केले, परीं तू त्यावरील शासकीय अनद
ु ानाची रक्कम िहुताींश
शेतकऱयाींना अद्यापही ममळालेली नसल्याचे माहे जन
ू , २०१७ मध्ये वा
त्यादरम्यान यनदशणनास आले, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, या कजाणच्या व्याजाची वसल
ू ी िँकानी आता सरु
ु केली असन
ू
शेतकऱयाींना सम
ु ारे पाच वर्ाणच्या व्याजाची रक्कम भरावी लागिार असल्याने
यािाित सींिचीं धत अचधकाऱयाींकडे तक्रार करुनही कोितीच कायणवाही करण्यात
आली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, प्रस्तत
ीं ाने
ू प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानर्
ु ग
काय कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

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

(३) अनद
ु ानाची रक्कम मींजरू करण्याची िाि नािाडणशी सींिचीं धत आहे . नािाडणने
यासींदभाणत केंद्र शासनाचे मागणदशणन मागववल्याचे कळववले आहे .
(४) प्रश्न उद्भ्ावत नाही.

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

ठाणे शहरािील विशेष लेखापररक्षि ि अप्पर उपलेखा पररक्षि िगम-१
ही िायामलये धोिादायि इमारिीि असल्याबाबि
(८)

*

३२८५२ श्री.रविांद्र र्ाटि : सन्माननीय सहिार मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :(१) ठािे िजल््यातील िजल्हा उपयनिींधक तसेच सहकारी सींस्था ही कायाणलये

गावदे वी मींडई येथील महापामलकेच्या नव्या इमारतीत स्थलाींतररत करण्यात

आली, परीं तु नौपाडा ववभागातील ववशेर् लेखापररक्षक आणि िजल्हाचधकारी
कायाणलयाच्या मागील िाजस
कडिा लेन येथील अप्पर उपलेखा पररक्षक
ू
वगण-१ ही दोनही कायाणलये अद्यापही धोकादायक इमारतीत असल्याचे माहे
मे, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान यनदशणनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त धोकादायक इमारतीमध्ये काम करिाऱया कमणचाऱयाींच्या

जीवास धोका असल्याने याप्रकरिी शासनाने चौकशी करुन सदर कायाणलये
नवीन

इमारतीत

करण्यात येत आहे ,

स्थलाींतरीत

करण्यािाित

(३) नसल्यास, ववलींिाची कारिे काय आहे त ?

कोिती

कायणवाही

केली

वा
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श्री. सभ
ु ाष दे शमख
ु : (१) होय

(२) स्थलाींतरािाित कायणवाही चालू आहे .
(३) लागू नाही.
-----------------

आददिासी आश्रमशाळाांमधील अधधक्षि ि गह
ृ पालाांची
ररक्ि पदे भरणेबाबि

*

(९)
३३२७९ श्री.सतिश चव्हाण, श्री.विक्रम िाळे : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि
२८८९३ ला ददनाांि ७ माचम, २०१७ रोर्ी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभामि :
सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यात आददवासी ववकास ववभागाच्या मल
ु ा/मल
ु ीींच्या ५५२ यनवासी
आश्रमशाळाींपक
ै ी ५३१ यनवासी आश्रमशाळाींमधील अचधक्षक व गह
ु र्
ृ पाल (परु
व मदहला) याींची ३२५ पदे ररक्त आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उपलब्ध अचधक्षक व गह
ृ पाल याींचेवर अयतररक्त ताि पडत
असल्याने वसयतगह
ृ ातील ववद्यार्थयाांच्या आरोग्य व सरु क्षक्षततेचा प्रश्न यनमाणि
झाला आहे, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, सदर ३२५ ररक्त जागा भरिेिाित शासनाने काय कायणवाही
केली वा करण्यात येत आहे, नसल्यास, ववलींिाची कारिे काय आहे त ?
श्री. विष्ट्णु सिरा : (१) होय,
आहे त.

अचधक्षक व गह
ु र् व मदहला) या सींवगाणची ४९९ पदे ररक्त
ृ पाल (परू

(२) हे खरे नाही,

यनवासी शासकीय आश्रमशाळाींमध्ये अचधक्षक व स्त्री अचधक्षक्षकाींच्या

ररक्त पदावर त्याच आश्रमशाळे तील प्राथममक मशक्षक्षकेकडे स्त्री अचधक्षक्षका व
प्राथममक

मशक्षक

परु
ु र्

सोपववण्यात आलेला आहे .

याींचेकडे

अचधक्षक

पदाचा

अयतररक्त

कायणभार

त्याचप्रमािे शासकीय वसयतगह
ृ ातील गह
ृ पाल सींवगाणच्या ररक्त पदाचा

अयतररक्त

कायणभार

आलेला आहे .

जवळच्या

वसयतगह
ृ ातील

गह
ृ पालाकडे

सोपववण्यात

(३) अचधक्षक, स्त्री अचधक्षक्षका व गह
ु र् व मदहला) या सींवगाणची २८७
ृ पाल (परु
ररक्त पदे भरण्यासाठी पररक्षा घेण्यात आली असन
ू प्रकक्रया अींयतम ्प्यात
आहे .

-----------------
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बबलोशी (िा.िाडा, जर्.पालघर) येथे महावििरणचे िररष्ट्ठ िांत्रज्ञ
याांना मारहाण िेल्याबाबि
(१०)

*

३४०६२ श्री.र्नादम न चाांदरू िर : सन्माननीय ऊर्ाम मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :(१) बिलोशी (ता.वाडा, िज.पालघर) येथील श्री.प्रववि पा्ील या इसमाने
महाववतरिचे कमणचारी श्री.प्रकाश पा्ील याींना ववजेची चोरी पकडल्याच्या
कारिास्तव दीं डुक्याने िेदम मारहाि केली असल्याचे ददनाींक २४ एवप्रल,
२०१७ रोजी वा त्यासम
ु ारास यनदशणनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, महाववतरिच्या खायनवली कायाणलयात श्री.प्रकाश पा्ील हे

वररषठ तींत्रज्ञ म्हिून कायणरत असन
ू त्याींनी ववभागाने वीज चोरी पकडण्याच्या
मोदहमें तगणत केलेल्या कायणवाहीचा राग मनात ठे वन
ू श्री.प्रववि पा्ील याींनी
मारहाि केली, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, यािाित शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय
आढळून आले, त्यानस
ु ार कोिती कायणवाही करण्यात आली वा येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारिे काय आहे त ?

श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) वीज चोरी पकडण्याच्या मोदहमें तगणत श्री. प्रववि पा्ील याींची ददनाींक
१८/०४/२०१७ रोजी वीज चोरी पकडण्यात आली होती. त्यानस
ु ार २७३९
ययु न्चे रुपये २९८८० रक्कमेचे वीज बिल त्याींना दे ण्यात आले होते व

कफयाणद क्र. १५४८ ददनाींक २५/०४/२०१७ नस
ु ार महाववतरि पोलीस स््े शन,
कल्याि येथे गन्
ु हा नोंदववण्यात आलेला आहे .

(३) ददनाींक २२/४/२०१७ रोजी श्री. प्रववि पा्ील याींनी बिलोशी गावचे जनममत्र
श्री. प्रकाश पा्ील हे त्याींच्या कतणव्यावर कायणरत असताींना त्याींना मारहाि

केल्यामळ
ु े त्याींच्यावर ददनाींक २२/०४/२०१७ रोजी वाडा पोलीस स््े शनमध्ये

भादीं ववस ३५३, ३२३, ५०४, ५०६ प्रमािे गन्
ु हा नोंदवण्यात आलेला आहे व

त्याच्या कफयाणद क्र. १-८०/१७ ददनाींक २२/०४/२०१७ असा आहे . त्यािाित
पोलीसाींकडून पढ
ु ील तपास करण्यात येत आहे .
(४) प्रश्न उद्भ्ावत नाही.

-----------------
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अपांगाांच्या विशेष ि िममशाळाांमधील ररक्ि पदे
(११)

*

भरुन अनुदान दे ण्याबाबि

३२२०४ श्री.िवपल पाटील, श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अतनल सोले :

िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि २८४८४ ला ददनाांि ७ माचम, २०१७ रोर्ी ददलेल्या
उत्िराच्या सांदभामि : सन्माननीय सामाजर्ि न्याय मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-

(१) सामािजक न्याय ववभागाच्या अींतगणत असिाऱया ववशेर् शाळा व

कमणशाळा याींना अनद
ु ान न ममळिे, जून्या अपींगाींच्या सींस्थाींना १२ वर्ाणपासन
ू
कमणचारी पदे मींजूर नसिे तसेच ररक्त होिाऱया ववशेर् मशक्षकाींच्या पदासाठी
एनओसी

आवश्यक

असिे

इत्यादी

शासन

यनिणयातील

अ्ी

रद्द

करण्यािाितचे यनवेदन लोकप्रयतयनधीींनी मा.सामािजक न्याय मींत्री याींना माहे
मे, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ददले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, १८ वर्े पि
ू ण केलेल्या ववशेर् गरजा असलेल्या ववद्यार्थयाांच्या
पन
ु वणसनासाठी कमणशाळा नाहीत, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने कोिती कायणवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

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

(३) व (४) प्रश्न उद्भ्ावत नाही.
-----------------

गोंददया येथील आश्रमशाळे िील विद्यार्थयाांना झालेल्या
सांसगम रोगािर उपचार िरण्याबाबि

(१२)

*

३२१३९ अॅड.र्यदे ि गायििाड : सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) गोंददया येथील आश्रमशाळे तील ववद्यार्थयाांना झालेल्या िाधा तवा नामक

त्वचा सींसगण रोगावर उपचाराऐवजी शाळे कडून माींबत्रकाद्वारे पज
ू ापाठ करण्यात

येत असल्याचे माहे फेब्रव
ु ारी, २०१७ च्या शेव्च्या सप्ताहात यनदशणनास
आले, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनामाफणत चौकशी केली आहे काय,

चौकशीत काय आढळून आले व तद्नस
ु ार सदर रोगावर उपचाराऐवजी

माींबत्रकाद्वारे पज
ू ापाठ करिाऱया आश्रमशाळा प्रशासनावर कोिती कारवाई
केली वा करण्यात येत आहे,

(३) नसल्यास, ववलींिाची कारिे काय आहे त ?
श्री. विष्ट्णु सिरा : (१) हे खरे नाही.
तथावप,

माहे

फेब्रव
ु ारी,

२०१७

मध्ये

नामाींककत

यनवासी

शाळा

योजनेंतगणत यनवड करण्यात आलेल्या ककरसान इीं्रनॅशनल पिब्लक स्कूल,
गोरे गाव, िज.गोंददया या खाजगी इींग्रजी माध्यमाच्या शाळे मध्ये मशक्षि घेत

असलेल्या अनस
ु चू चत जमातीच्या ववद्यार्थयाांना त्वचा रोगाचा सींसगण झाला
होता, ही वस्तिु स्थती आहे .

(२) उपरोक्त घ्नेच्या अनर्
ीं ाने प्रकल्प अचधकारी, दे वरी याींनी चौकशी केली
ु ग

असता त्वचा रोग लागि झालेल्या ववद्यार्थयाांवर शाळा प्रशासनामाफणत िजल्हा
सामान्य रूग्िालय तसेच खाजगी दवाखान्यामधन
ू आवश्यक और्धोपचार
केले असल्याचे आढळून आले. मात्र ववद्यार्थयाांवर उपचार न करता सदर
शाळे च्या सींस्थाचालकाींनी अींधश्रद्धेच्या आहारी जाऊन माींबत्रकाकडून पज
ू ापाठ
करून घेतलेला नाही.

(३) प्रश्न उद्भ्ावत नाही.

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

िल्याण िृषी बार्ार ससमिी विक्रेत्याांिडून अनामि रिमेची
मागणी िररि असल्याबाबि

(१३)

*

३१२५७ श्री.र्गन्नाथ सशांदे, श्री.अमरससांह पांडडि, श्री.धनांर्य मड
ुां े :

सन्माननीय पणन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) कल्याि कृर्ी उत्पन्न िाजार सममतीने फुलिाजाराची उभारिी िाजार

सममती स्वखचाणने करिार असल्याने कल्याि-डोंबिवली महानगरपामलकेकडे
कल्याि फुल िाजार ववभागाचे नकाशे व आराखडे मींजरु ीची मागिी केली

असल्याचे ददनाींक २७ फेब्रव
ु ारी, २०१६ रोजी वा त्यासम
ु ारास ददलेल्या पत्रात
नमद
ू केले होते, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, महानगरपामलकेचे भाडेकरू आहे त त्याींना नव्याने िाींधण्यात

येिाऱया इमारतीच्या तळमजल्यावर गाळे दे ण्याच्या अ्ीवर कल्याि-डोंबिवली
मनपा महासभेच्या सवणसाधारि सभेस क्र.०६, ददनाींक २०/०८/२०१६ रोजीच्या
ठराव क्र.४८ अन्वये मान्यता ददली आहे, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

सदरहू फुलिाजारातील मनपाच्या भाडेकरू असलेल्या
गाळे धारकाींना मनपाने ददनाींक २७ फेब्रव
ु ारी, २००३ रोजी रुपये ११,७५०/इतकी अनामत रक्कम घेऊन २० वर्ाणसाठी करार करून गाळे वा्प केलेले

असताना िाजार सममतीने सदरहू व्यापाऱयाींकडून नवीन इमारतीतील २५
चौ.फु् ओ्यासाठी प्रत्येकी रुपये ३,२५,००० इतकी अनामत रक्कम
भरण्याची मागिी केली असल्याची तक्रार फुल ववक्रेत्याींनी मा.मख्
ु यमींत्री,

प्रधान सचचव, नगरववकास, प्रधान सचचव, कृर्ी, प्रधान सचचव, सहकार व
पिन आणि सींचालक, पिन याींच्याकडे केली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सदरहू तक्रारीच्या अनर्
ीं ाने शासनाने कोिती कायणवाही केली
ु ग
वा करण्यात येत आहे, नसल्यास, ववलींिाची कारिे काय आहे त ?
श्री. सभ
ु ाष दे शमख
ु : (१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे आहे .
(३) हे खरे आहे .

(४) सदर प्रकरिी महाराषर कृर्ी उत्पन्न पिन (ववकास व ववयनयमन)
अचधयनयम, १९६३ व त्याखालील यनयम १९६७ मधील तरतद
ु ीींच्या आधारे

योग्य ती चौकशी करण्यािाित पिन सींचालक, पि
ु े याींना कळववण्यात आले
आहे .

-----------------
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राज्याि विशेषि: नासशि येथे र्ळे -भार्ीपाला
विक्री िेंद्र सुरु िरणेबाबि
(१४)

*

३२०१९ डॉ.अपि
ू म दहरे : ददनाांि ३० माचम, २०१७ रोर्ी सभागह
ृ ाच्या

पटलािर ठे िण्याि आलेल्या अिाराांकिि प्रश्नोत्िराांच्या यादी क्रमाांि ४ मधील

प्रश्न क्रमाांि २१२२९ ला ददलेल्या उत्िराच्या सांदभामि : सन्माननीय पणन
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात ददल्लीच्या धतीवर शेतकऱयाींना फायदे शीर ठरलेली राषरीय डेअरी

ववकास महामींडळाची फळे व भाजीपाला ववक्री केंद्रे सरु
ु करण्यािाित ददनाींक
१८ जन
ू , २०१६ च्या पत्राद्वारे मागणदशणन करण्याची ववनींती राज्य शासनाकडून
राषरीय डेअरी ववकास मींडळास करण्यात आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, राषरीय डेअरी ववकास मींडळाची फळे व भाजीपाला केंद्रे

राज्यात सरु
ु करण्यािाित सामींजस्य करार करण्यासाठी कोिती कायणवाही
करण्यात आली वा येत आहे ,

(३) तसेच नामशक िजल््यात द्राक्ष, डाळीींि, अन्य फळे व भाजीपाल्याचे
दजेदार व उत्तम प्रतीचे मोठ्या प्रमािावर होिारे उत्पादन ववचारात घेता

नामशक येथे सदरहू फळ व भाजीपाला ववक्री केंद्र सरु
करण्यािाित
ु
स्थायनकाींकडून होत असलेल्या मागिीिाित शासनाने कोिता यनिणय घेतला
आहे व यािाित शासनाचे धोरि काय आहे ?
श्री. सभ
ु ाष दे शमख
ु : (१) होय.

(२) मींत्री (पिन) याींनी ददनाींक १६ एवप्रल, २०१६ रोजी ददल्ली येथे नॅशनल

डेअरी डेव्हलपमें ् िोडाणने (एन.डी.डी.िी.) सरु
ु केलेल्या ‘सफल’ च्या ववतरि
केंद्राला भे् दे वन
ू ददल्ली शहरात ताजी फळे व भाजीपाला ववतरि व्यवस्थेची

पाहिी केली आहे . या पाहिीनींतर एन.डी.डी.िी.ला ददनाींक १८/०६/२०१६
रोजीच्या पत्राद्वारे

राज्यातील पिन ववभागाशी सींिचीं धत मादहती दे ऊन

त्याींच्या मदतीने राज्यात प्रकल्प सरु
ु करण्यासाठी मागणदशणन करण्याची
ववनींती करण्यात आलेली आहे .
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(३) शेतकऱयाींना आपली फळे व भाजीपाला थे् ग्राहकाींना ववक्री करण्यासाठी

राज्यामध्ये सींत मशरोमिी श्री सावता माळी शेतकरी आठवडे िाजार अमभयान

रािववण्याचा यनिणय शासनाने ददनाींक १२/०८/२०१६ रोजी घेतला असन
ू या
अमभयानाींतगणत नामशक िजल््यातील शेतकरी/ शेतकरी ग्/शेतकरी उत्पादक

कींपन्या याींच्या माध्यमातन
ू मि
ुीं ई, ठािे, नवी मि
ुीं ई व पि
ु े येथील शेतकरी
आठवडे िाजाराींमध्ये थे् ग्राहकाींना फळे व भाजीपाला ववक्री करण्यात येत
आहे .

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

चोपडा (जर्.र्ळगाांि) येथे दे शी ि विदे शी बनािट
मद्यसाठा र्प्ि िेल्याबाबि
(१५)

*

३४२२८ श्रीमिी जस्मिा िाघ : सन्माननीय राज्य उत्पादन शल्
ु ि मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

चोपडा

(िज.जळगाींव)

शहरातील

राज्य

मागाणपासन
ू

४००

मी्रच्या

अींतरावरील एका भाडयाच्या गाळयातन
ू रुपये ५ लाख ७१ हजाराींचा दे शी व
ववदे शी िनाव् मद्यसाठा राज्य उत्पादन शल्
ु क ववभागाने जप्त केल्याचे
ददनाींक १६ जून, २०१७ रोजी वा त्यासम
ु ारास यनदशणनास आले, हे खरे आहे
काय,

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

काय आढळून आले, त्यानर्
ीं ाने कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत
ु ग
आहे,

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

(२) सदर प्रकरिी महाराषर दारुिींदी कायदा, १९४९ चे कलम ६५ व १०८
अन्वये ग.ु रिज. क्र.१७८/२०१७, ददनाींक ६/६/२०१७ नोंदववण्यात आला आहे . या
प्रकरिात एका आरोपीस अ्क करण्यात आली आहे .
(३) प्रश्न उद्भ्ावत नाही.

-----------------
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गगनबािडा (जर्.िोल्हापूर) िालुक्यािील सेिा सांस्थाांनी
िेलेल्या गैरव्यिहाराबाबि

(१६)

*

३०९०८ श्री.सिेर् ऊर्म बांटी पाटील : सन्माननीय सहिार मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) गगनिावडा तालक्
ु यातील (िज.कोल्हापरू ) (अ) श्री दत्त ववकास सेवा

सींस्था मयाण. कोदे खद
ु ण . (ि) श्री पाींडुरीं ग ववकास सेवा सींस्था मयाण. कोदे ि|ु |,
(क) श्री ज्योयतमलांग ववववध कायणकारी सहकारी सेवा सींस्था, असींडोली, (ड)

श्री ववठ्ठलाई ववववध कायणकारी सहकारी सेवा सींस्था, तळे य ि|ु |, (इ) श्री दत्त
ववकास सेवा सींस्था मयाण. तळये ि|ु |, (फ) श्री.पी.जी. मशींदे वव.का.स. सेवा

सींस्था मयाण. कोदे ि|ु | (ठाकूरवाडी), (ह) श्रीमान महादे व मशींदे वव.का.स सेवा
सींस्था मयाण. कोदे खद
ु ण या सींस्थाींनी महसल
ू ववभागाकडील खो्े दाखले व
त्यावर खो्या स्या आणि खो्े मशक्के वापरुन सहाय्यक यनिींधक सहकारी

सींस्था, गगनिावडा येथील कायाणलयातन
ू सींस्थाींची नोंदिी प्रमािपत्रे प्राप्त
केली आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सींस्थेच्या पदाचधकाऱयाींवर फौजदारी स्वरुपाची कारवाई होऊन
सींस्थाींची प्रमािपत्रे रद्द झाली आहे त, हे ही खरे आहे काय,

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

काय आढळून आले व त्यानर्
ीं ाने कोिती कायणवाही केली वा करण्यात येत
ु ग
आहे,

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

(३) होय. खो्या कागदपत्राींच्या आधारे नोंदिी केलेल्या (१) श्री ज्योयतमलांग
वव.का.स. सेवा सींस्था मयाण., असींडोली, (२) श्री पाींडुरीं ग वव.का.स. सेवा सींस्था
मयाण., कोदे ि|ु |, (३) श्री दत्त वव.का.स. सेवा सींस्था मयाण., कोदे खद
ु ण, (४)
श्रीमान महादे व हरी मशींदे वव.का.स. सेवा सींस्था मयाण., कोदे खुदण, (५)

श्री. ववठ्ठलाई वव.का.स. सेवा सींस्था मयाण., तळये ि|ु | (६) श्री.पी.जी. मशींदे
वव.का.स. सेवा सींस्था मयाण., कोदे ि|ु |, आणि (७) श्री.पी.जी. मशींदे वव.का.स.
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सेवा सींस्था मयाण., तळये ि|ु |, अशा सींस्थाींच्या प्रवतणकावर गगनिावडा, पोलीस
ठािे येथे फौजदारी गन्
ु हे दाखल केलेले आहे त. पोलीस यनरीक्षक, गगनिावडा
याींचेमाफणत गन्
ु ्याचा तपास सरू
ु आहे .
(४) प्रश्न उद्भ्ावत नाही.

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

राज्यािील शेििऱ्याांचे थिीि िीर् बील मार् िरण्याबाबि
(१७)

*

३२८३४ श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय ऊर्ाम मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :(१) राज्यातील शेतकऱयाींच्या वीज बिलाची वसल
ू ी केवळ १९.८९ ्क्के असन
ू
रुपये १८ हजार को्ीींची वीज बिले थकीत असल्याचे माहे एवप्रल, २०१७ मध्ये
वा त्यादरम्यान यनदशणनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मागील काही वर्ाणत दषु काळामळ
ु े कजणिाजारी झालेल्या
शेतकऱयाींचे थकीत वीज िील माफ करण्यािाित शासनाने कोिती कायणवाही
केली वा करण्यात येत आहे,

(३) नसल्यास, ववलींिाची कारिे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) सन २०१६-१७ मध्ये वीज बिलाींची वसल
ु ी

१३.८५ ्क्के आहे . माचण, २०१७ अखेर रुपये १९१३१ को्ी थकिाकी कृर्ी
ग्राहकाींकडून येिे िाकी आहे.

(२) सन २०१४ ते २०१७ या वर्ाणत कृर्ी ग्राहकाींना यनयममत अनद
ु ान रुपये
१३६०८.३९ को्ी याव्ययतररक्त दषु काळग्रस्त कृर्ी ग्राहकाींना वीज बिल

सवलतीपो्ी रुपये १५२९.८७ को्ी व कृर्ी सींजीवनी योजनेंतगणत कृर्ी
ग्राहकाींना रुपये ४२९.४४ को्ी वीज बिलात सवलत दे ण्यात आली आहे .
(३) प्रश्न उद्भ्ावत नाही.

-----------------
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बीड जर्ल्हा मध्यििी सहिारी बँिेने शेििऱ्याांना
पीि विम्याची रक्िम दे ण्याबाबि
(१८)

*

३३३३६ श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय सहिार मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) िीड िजल्हा मध्यवती सहकारी िँकेने पीक ववम्याचे रुपये २५० को्ी
एच.डी.एफ.सी. िँकेत कफक्स डडपॉझी्मध्ये गत
ुीं ववले असल्याने त्यासींदभाणत
लेखी तक्रार िजल्हाचधकारी, िीड याींचेकडे माहे माचण, २०१७ मध्ये वा
त्यादरम्यान केली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर गत
ींु विक
ू यनयमिा्य असन
ू यासाठी िँकेने शासनाची

पव
ू ण सींमती घेतली आहे काय तसेच येथील शेतकऱयाींना पीक ववम्याची रक्कम
कधी ववतरीत करण्यात येिार आहे,

(३) नसल्यास, ववलींिाची कारिे काय आहे त ?
श्री. सभ
ु ाष दे शमख
ु : (१) होय. अशा प्रकारची तक्रार ददनाींक ०४/३/२०१७ रोजी
प्राप्त झाली असन
ू त्यामध्ये िँकेने पीक ववम्याचे रूपये २२५ को्ी मद
ु त
ठे वीत गत
ींु ववल्याचे नमद
ू आहे .

(२) रब्िी हीं गाम सन २०१५ चा वपक ववमा िजल्हा मध्यवती सहकारी िँक,

िीड या िँकेस ददनाींक ०२/०३/२०१७ रोजी रक्कम रूपये २२५ को्ी १२ लाख

प्राप्त झाला होता. सदरील वपक ववमा मख्
ु य कायाणलयाने ददनाींक ०४/०३/२०१७
रोजी सींिचीं धत शाखाींना वगण केल्यानींतर शाखाींनी सवण लाभधारकाींच्या खात्यात

रकमा वगण केल्या व लाभधारकाींच्या मागिीनस
ु ार शाखास्तरावरून रक्कम
उपलब्धतेनस
ु ार प्रत्यक्ष ववतरि चालू आहे .

(३) सद्यिस्थतीत सवण शाखाींमधून वा्प चालू असन
ू िँकेस करन्सी चेस््
िँकेकडून मागिीनस
ु ार परु े शा प्रमािात रोख रक्कम न ममळाल्याने प्रत्यक्ष
रक्कम अदा करण्यास ववलींि झाला असल्यािाित िीड िजल्हा मध्यवती
सहकारी िँकेने िजल्हा उपयनिींधक सहकारी सींस्था, िीड याींना कळववले आहे .
-----------------
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*

(१९)

आददिासी आश्रमशाळाांमधील विद्यार्थयाांच्या गैरसोईबाबि
३४३३१ श्री.किरण पािसिर, श्री.हे मि
ां टिले, श्री.सतु नल िटिरे ,

श्रीमिी विद्या चव्हाण, प्रा.र्ोगेन्द्र ििाडे : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि २८३०४ ला
ददनाांि ७ माचम, २०१७ रोर्ी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभामि : सन्माननीय
आददिासी वििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) आददवासी ववकास ववभागाच्या आश्रमशाळाींतील ववद्यार्थयाांना वेळेत
जेवि,

अल्पोपहार

अयनयममत

होत

न

ममळिे

असल्यामळ
ु े

तसेच

सडक्या-कुजक्या

ववद्यार्थयाांच्या

आरोग्यावर

फळाींचा

परु वठा

पररिाम

होत

असल्याचे तज्ञाींकडून केलेल्या सवेक्षिादरम्यान यनदशणनास आले, हे खरे आहे
काय,
(२)

असल्यास,

सदर

ववद्यार्थयाांच्या

मशक्षिाकररता

आददवासी

ववकास

ववभागाकडून प्रयतवर्ी रुपये ५०० को्ी खचण होऊनही आददवासी ववद्यार्थयाांची
प्रगती न होता त्याींचा शैक्षणिक दजाण खालावत असल्याचे दे खील यनदशणनास
आले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, पालघर िजल््यातील जव्हार आददवासी ववकास प्रकल्पाींतगणत

२९ शासकीय आश्रमशाळाींमधील यनवासी वसयतगह
ृ ात राहिाऱया १७ हजार
५५० ववद्यार्थयाांकडे आददवासी ववभागाचे दल
ण होत आहे, हे ही खरे आहे
ु क्ष
काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करून कोिती कायणवाही
केली वा करण्यात येत आहे, नसल्यास, ववलींिाची कारिे काय आहे त ?

श्री. विष्ट्णु सिरा : (१) आश्रमशाळे तील ववद्यार्थयाांना अल्पोपहार, दोन वेळचे
पौिष्क जेवि, दध
ु , अींडी व केळी दे ण्यात येतात. तसेच स्वच्छ वपण्याचे
पािी

व

आरोग्य

तपासिी

इत्यादी

सोयीसवु वधा

परु ववण्यात

येतात.

आश्रमशाळे तील ववद्यार्थयाांचे सींध्याकाळचे जेवि व सकाळचा नाश्ता यामध्ये
अचधक अींतर होऊ नये म्हिन
ू जेविाच्या वेळेत िदल करण्यात आला आहे .

(२) आददवासी ववद्यार्थयाांच्या मशक्षिाचा दजाण खालावत असल्याचे यनदशणनास
आलेले नाही.

(३) व (४) आश्रमशाळे तील ववद्यार्थयाांना दे य सोयीसवु वधा परु ववण्यात येत
आहे .

-----------------
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िाांददिली मुांबईिील उपनगर येथील र्समनीचा गैरिापर
होि असल्याबाबि

(२०)

*

३२६३४ श्रीमिी हुस्नबानू खसलर्े, श्री.अशोि ऊर्म भाई र्गिाप,

श्री.सांर्य दत्ि, श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय गह
ु ील
ृ तनमामण मांत्री पढ
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मौजे काींददवली (प.) (ता.िोरीवली, मि
ुीं ई उपनगर) महावीर नगर,

काींददवली मलींक रोड, म्हाडा कॉलनी येथील रुखी भवन समाजकल्याि केंद्राला

सामािजक कायाणकररता मींजूर केलेल्या जममनीच्या गैरवापरािाित यन
ु ाय्े ड

असोमसएशन फॉर सोशल एज्यक
ु े शनल आणि पिब्लक वेल्फेअर रस्् याींनी
िजल्हाचधकारी,

मि
ुीं ई

उपनगर

याींचेकडे

माहे

एवप्रल,

त्यादरम्यान तक्रार दाखल केली आहे, हे खरे आहे काय,

२०१७

मध्ये

वा

(२) असल्यास, या तक्रारीची गींभीर दखल घेत शासनाने चौकशी करुन या
सींस्थेवर कोिती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींिाची कारिे काय आहे त ?

श्री. प्रिाश महे िा : (१) मि
ुीं ई झोपडपट्टी सध
ु ार मींडळाच्या अहवालानस
ु ार
अशा प्रकारची तक्रार िजल्हाचधकारी, मि
ींु ई उपनगर िजल्हा याींचेकडे ददनाींक
१०/४/२०१७ रोजी करण्यात आलेली आहे .

(२) सदर तक्रारीच्या अनर्
ीं ाने मि
ु ग
ुीं ई झोपडपट्टी सध
ु ार मींडळाने ददनाींक
८/५/२०१७

च्या

पत्रान्वये

सींस्थेसोित

केलेल्या

करारनाम्याच्या

उल्लींघनासींदभाणत त्या सींस्थेकडून खुलासा मागववला होता. त्यानस
ु ार, सदर
सींस्थेने िजल्हा यनयोजन सममती, मि
ींु ई उपनगर याींचेकडे सादर केलेला
खुलासा, उपरोक्त तक्रार तसेच नत
ु िीकरिािाित प्राप्त प्रस्तावासींदभाणत
छाननी

करुन

योग्य

ती

कायणवाही

प्रस्ताववत

करण्यात

िजल्हाचधकारी, मि
ींु ई उपनगर िजल्हा याींनी कळववले आहे .
(३) प्रश्न उद्भ्ावत नाही.

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

येईल,

असे
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राज्याि शेििऱ्याांिडून हमी भािापेक्षा िमी दराने शेिमाल खरे दी
(२१)

*

िरणाऱ्या व्यापाऱ्याांिर िारिाई िरण्याबाबि

३०९६७ डॉ.(श्रीमिी) नीलम गोऱ्हे, श्री.धनांर्य मड
ुां ,े श्री.र्यिांिराि

र्ाधि, श्री.सतु नल िटिरे , श्री.हे मि
ां टिले, श्री.अमरससांह पांडडि, श्री.सतिश
चव्हाण, अॅड.तनरां र्न डािखरे : सन्माननीय पणन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :(१) राज्यातील शेतकऱयाींकडून हमी भावापेक्षा कमी दराने शेतमाल खरे दी
करिे हा गन्
ु हा ठरववण्याचा यनिणय जामनेर (िज.जळगाींव) येथे मा. मख्
ु यमींत्री
महोदयाींनी ददनाींक ३ मे, २०१७ रोजी वा त्यासम
ु ारास घेतला आहे, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, यासींदभाणत कायद्यातील तरतद
ु ी स्वयींस्पष् असतानाही व

सोयािीन, तरू यासारख्या सवण कृर्ीमालाची हमीभावापेक्षा कमी दराने खरे दी

करिाऱया व्यापाऱयाींवर कारवाई होत नसल्यािाित लोकप्रयतयनधीींनी माहे जून,
२०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान शासनास पत्र ददले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, यािाित शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीनस
ू ार दोर्ी
आढळलेल्याींवर गन्
ु हा दाखल करुन कोित्या स्वरुपाची कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींिाची कारिे काय आहे त ?
श्री. सभ
ु ाष दे शमख
ु : (१) यासींदभाणत मा. मख्
ु यमींत्री महोदयाींनी घोर्िा केली
असन
ू हमी भावापेक्षा कमी ककीं मतीत FAQ दजाणचा शेतमाल खरे दी केल्यास
तो गन्
ु हा ठरववण्यासाठी पिन अचधयनयमात सध
ु ारिा करण्यािाित पिन
सींचालकाींकडून

शासनास

प्रस्ताव

शासनस्तरावर कायणवाही सरु
ु आहे .

प्राप्त

झाला

असन
ू

सदर

प्रस्तावावर

(२) शेतकऱयाींकडून हमी भावापेक्षा कमी भावाने शेतमाल खरे दी करिाऱया
व्यापाऱयाींवर िजल्हाचधकाऱयाींमाफणत व पोलीस अचधक्षकाींमाफणत गन्
ु हे दाखल
करण्यािाित केलेल्या घोर्िेच्या अनर्
ीं ाने केलेल्या कायणवाहीची मादहती
ु ग

लोकप्रयतयनधीींनी ददनाींक ०६/०६/२०१७ च्या पत्रान्वये शासनास माचगतली
आहे .
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(३) ददनाींक ०६/०६/२०१७ च्या लोकप्रयतयनधीींच्या पत्राच्या अनर्
ीं ाने पिन
ु ग

सींचालक, महाराषर राज्य, पि
ु े याींच्याकडून सववस्तर मादहती मागववण्यात
आली आहे .

(४) प्रश्न उद्भ्ावत नाही.

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

राज्यािील विशेषि: िोल्हापूर जर्ल्हा बँिाांमध्ये
चलन िुटिडा होि असल्याबाबि

(२२)

*

३१५२३ श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.किरण पािसिर, अॅड.तनरां र्न

डािखरे , अॅड.राहुल नािेिर, श्री.धनांर्य मड
ांु ,े श्री.हे मि
ां टिले, श्रीमिी हुस्नबानू
खसलर्े, श्री.सतु नल िटिरे , श्री.नरें द्र पाटील, श्री.रामराि िडिुिे, श्री.सांर्य
दत्ि, श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय सहिार मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील िजल्हा िकाकाींमध्ये शेतकरी, ववकास सहकारी सींस्था व
दग्ु धसींस्थाींचे नो्ा िींदीमळ
ु े रुपये ८५०० को्ीचे रदृ झालेले चलन ररझव्हण

िॅकेने िदलन
ददले नसल्याने िजल्हा िकाकाींमध्ये चलन त्
ु
ु वडा यनमाणि
झाल्याचे ददनाींक २१ एवप्रल, २०१७ रोजी वा त्यासम
ु ारास यनदशणनास आले, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, कोल्हापरू िजल्हा मध्यवती सहकारी िॅकेच्या १९१ शाखाींना
शेतकऱयाींचे पीक कजण व मध्यम मद
ु त कजण ववतरि, दध
ु बिले, मशक्षक

पगार, पेन्शन यासाठी प्रयतददन रुपये ३ ते ३५ को्ीची आवश्यकता असताना
करन्सी स््े ् िॅक केवळ रुपये २ ते ५ को्ी दे त असल्यामळ
ु े िँकेच्या
खातेदाराींस त्रास होत आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, राज्यातील ३१ िजल्हा िँकाींमध्ये सम
ु ारे रुपये ५००० को्ी

जुन्या चलनाच्या नो्ा पडून असन
या िँकाींची ‘नािाडण’ ने तीन वेळा
ू
तपासिी

करुनही

ररझव्हण

िँका

नो्ा

स्वीकारण्यास

तयार

नसल्याने

राज्यातील िजल्हा िँकाींची आचथणक कोंडी झाली आहे, हे ही खरे आहे काय,
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(४)

असल्यास,

सहकारी

िॅकाींच्या

ग्रामीि

भागातील

ग्राहकाींची

चलन

त्
ु वडयामळ
ु े होत असलेली गैरसोय दरू करण्यासाठी शासनाने कोिती
कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींिाची कारिे काय आहे त ?
श्री. सभ
ु ाष दे शमख
ु : (१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे नाही.
(३) हे खरे नाही.

केंद्र शासनाकडील ददनाींक २०/०६/२०१७ च्या अचधसच
ू नेप्रमािे तसेच

भारतीय ररझव्हण

िँकेकडील ददनाींक २९/०६/२०१७ च्या पत्राद्वारे

िजल्हा

मध्यवती सहकारी िँकाींकडील जुन्या रूपये ५००/- व रूपये १०००/- च्या नो्ा
जमा करण्याच्या सच
ु ना प्राप्त झाल्या आहे त.
(४)

चलन

त्
ु वड्याच्या

पररिस्थतीमध्ये

सध
ु ारिा

होण्यासाठी

शासनाने

वेळोवेळी भारतीय ररझव्हण िँकेच्या अचधकाऱयाींसमवेत िैठका घेऊन तसेच
पत्राद्वारे पाठपरु ावा केला आहे .
(५) प्रश्न उद्भ्ावत नाही.

(२३)

*

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

राज्यािील ददव्यागाांना रोर्गार उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबि
३१५३४ प्रा.अतनल सोले, श्री.नागोराि गाणार, श्री.समिेश भाांगडडया :

सन्माननीय विशेष सहाय्य मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील ददव्याींगासाठी अनद
ु ायनत ८५२ व ववनाअनद
ु ायनत ६८४ अशा
एकूि १५३६ कमणशाळा/ववशेर् शाळा मागील २० वर्ाणपासन
ू सरू
ु असन
ू सदर
शाळाींमधील अभ्यासक्रम कालिाहय झाल्यामळ
ु े ददव्याींगाना रोजगार उपलब्ध

करून दे ण्यात अपयश येत असल्याचे ददनाींक ९ मे, २०१७ रोजी वा
त्यासम
ु ारास यनदशणनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर ववशेर् शाळा व कमणशाळातन
ददव्यागाींना रोजगार
ू
उपलब्ध होण्यासाठी शासनाने कोिती उपाययोजना केली वा करण्यात येत
आहे,

(३) नसल्यास, ववलींिाची कारिे काय आहे त ?
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श्री. रार्िुमार बडोले : (१) व (२) हे अींशत: खरे आहे .

अपींगाींच्या ववशेर् शाळा/ कमणशाळाींसाठी अपींग शाळा सींदहता, १९९७

नस
ु ार पाठयक्रम, कायणशाळाींचे व्यवस्थापन इत्यादी कामकाज केले जाते.

अपींगाींच्या ववशेर् शाळा/ कमणशाळाींतन
ू ददव्याींगाना रोजगार उपलब्ध होईल

असे कौशल्यववकासामभमख
ु मशक्षि/ प्रमशक्षि ममळावे यासाठी सींदहता सध
ु ारीत
करण्याची कायणवाही आयक्
ु त, अपींग कल्याि, पि
ु े याींच्या स्तरावर सरु
ु आहे .
(३) प्रश्न उद्भ्ावत नाही.

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

विखरणी (िा.येिला, जर्.नासशि) येथील विद्युि उपिेंद्राि
(२४)

*

अक्षय प्रिाश योर्ना सुरु िरणेबाबि

३०९५२ श्री.र्यिांिराि र्ाधि, श्री.अमरससांह पांडडि, श्री.धनांर्य मड
ांु ,े

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

(१) ववखरिी (ता.येवला, िज.नामशक) येथील ववद्यत
ु उपकेंद्रात अक्षय प्रकाश
योजना सरु
ु करण्यासाठी येवला तालक्
ु यातील सवणपक्षीय ग्रामस्थाींनी ददनाींक
२२ मे, २०१७ रोजी वा त्यासम
ु ारास आमरि उपोर्ि सरु
ु केले होते, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, अचधक्षक अमभयींता, नामशक ग्रामीि मींडळ, मालेगाव याींच्या
असहकायाणमळ
ु े सदर योजना सरु
ु होत नसल्याने ववखरिी, आडगावरे पाळ,
ववसापरू कानडी, कातरिी इ. ग्रामपींचायतीींच्या ग्रामसभाींमध्ये वीज िील न
भरण्याचा ठराव करुन शासनास पाठववण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, सदर अचधक्षक अमभयींता याींची तातडीने िदली करण्याची

मागिी स्थायनक लोकप्रयतयनधीींनी ददनाींक २४ मे, २०१७ रोजी वा त्यासम
ु ारास
शासनाकडे केली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, यािाित शासनाने कोिती कायणवाही केली वा करण्यात येत
आहे, नसल्यास ववलींिाची कारिे काय ?
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श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) व (२) अक्षय प्रकाश योजना ही सन २००८

मध्ये कायणरत होती. सदर योजनेमध्ये एखाद्या कफडरवरील गावाींनी कमाल

मागिीच्या (Peak Hour) वेळेला (५.०० pm ते १०.०० pm) मध्ये वीजेचा
वापर २०% ने कमी केल्यास त्याींना त्या वेळेत भारयनयमन करण्यात येत
नव्हते. सदर योजना सद्य:िस्थतीत िींद करण्यात आलेली आहे . त्यानींतर
प्रत्येक वादहनीवरील वाणिज्य व ताींबत्रक हानीनस
ु ार भारयनयमनाचे वेगवेगळे

ग् अनक्र
ु मे अ,ि,क,ड,इ,जी असे ग् िनववण्यात आले व ग्ाप्रमािे

भारयनयमन करण्यात येत होते. सध्या राज्यातील ववजेच्या उपलब्धतेमळ
ु े
माहे फेब्रव
ु ारी, २०१७ पासन
ू कुठे ही भारयनयमन होत नाही. परीं तु ताींबत्रक

अडचिी उद्भ्ावल्यास मा. आयोगाच्या यनदे शानस
ु ार ववभागावार भारयनयमन
करण्यात येत.े

(३) सदरचे यनवेदन शासनास प्राप्त झाले आहे .

(४) ३३/११ के.व्ही. ववखरिी उपकेंद्रातन
ू येवला तालक्
ु यातील कृर्ी िहुल
वादहन्याींवर असलेल्या घरगत
ु ी व वाणिज्य ग्राहकाींकररता अखींडडत वीज
परु वठा करता यावा याकररता त्या वादहनीींवर ददनदयाल उपाध्याय ग्रामीि

ववद्यत
मसींगल फेज योजना सरु
ु ीकरि योजनाने अींतगणत SDT िसवन
ू
ु

करण्याची यनववदा प्रकक्रया प्रगती पथावर असन
ू सदर यनववदा प्रकक्रया पि
ू ण
झाल्यानींतर सदर दठकािी नवीन SDT िसवन
मसींगल फेज ग्राहकाींना
ू
अखींडडत वीज दे ता येईल.

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

मुांबईिील िाांददिली (पूिम) येथील र्ानुपाडा ि पाांडे िांपाऊड
(२५)

*

रस्त्यािर सौर ददिे लािण्याबाबि

३३१९८ श्री.प्रविण दरे िर : सन्माननीय निीन ि निीिरणीय उर्ाम

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मि
ुीं ईतील काींददवली (पव
ू )ण येथील जानप
ु ाडा प्रमख
ु रस्ता व पाींडे कींपाऊींड
रस्त्याींवर सौर ऊजेचे ददवे िसवविेिाित लोकप्रयतयनचधींनी मा.ऊजाण मींत्री याींना
ददनाींक ०१ एवप्रल, २०१७ रोजी वा त्यासम
ु ारास यनवेदन ददले आहे , हे खरे
आहे काय,
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(२) असल्यास, उक्त यनवेदनाच्या अनर्
ीं ाने शासनाने कोिती कायणवाही केली
ु ग
वा करण्यात येत आहे,

(३) नसल्यास, ववलींिाची कारिे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) होय, हे खरे आहे .
(२)

यासींदभाणत

उक्त

यनवेदनानस
ु ार

सवेक्षि करण्यात आले आहे .
(३) प्रश्न उद्भ्ावत नाही.

महाऊजाणमाफणत

सींिचीं धत

दठकािाचे

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

दापचरी (जर्.पालघर) प्रिल्पाची र्ागा महाराष्ट्र औद्योधगि वििास
महामांडळास हस्िाांिरीि िरण्याबाबि
(२६)

*

३१०५३ श्री.नारायण राणे : सन्माननीय उद्योग मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :(१) मि
ींु ई-िडोदा नवीन द्रत
ु गती महामागाणवर उद्योगधींदे व नवीन कारखाने
उभारण्यासाठी
महामींडळाच्या

पालघर

ताब्यातील

िजल््यातील
सम
ु ारे

दापचरी

साडेसहा

हजार

प्रकल्पाची
एकर

दग्ु धववकास

जागा

हस्ताींतर

करण्यासाठी उद्योग ववभागाने महाराषर औद्योचगक ववकास महामींडळाच्या

मख्
ु य कायणकारी अचधकारी याींच्या अध्यक्षतेखाली ३ सदस्याींची सममती गठीत
केली असल्याचे माहे मे, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान यनदशणनास आले, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यािाित कोिता यनिणय झाला, त्यानर्
ु ींगाने कोिती कायणवाही
केली वा करण्यात येत आहे,

(३) नसल्यास, ववलींिाची कारिे काय आहे त ?
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श्री. सभ
ु ाष दे साई : (१) व (२) होय, हे खरे आहे .

शासनाने गठीत केलेल्या ददनाींक २१/०१/२०१७ च्या पदहल्या िैठकीत

दग्ु ध ववकास महामींडळाच्या उपलब्ध असलेल्या ८६०.०० हे .आर जममनीपैकी
पिश्चमेकडील ४६०.०० हे .आर जमीन सलगतेने पदहल्या ्प्प्यात उपलब्ध
करुन दे ण्यात येईल. तसेच उवणररत मोजिी केलेल्या जममनीपैकी ककती

जमीन उपलब्ध करुन दे ण्यात येिार यािाित पशस
ीं धणन, दग्ु धव्यवसाय
ु व

ववकास व मत्स्यव्यवसाय ववभागाने एक मदहन्यात सममतीस अवगत करावे

व सदर जममनीसाठीचा दर मशघ्रमसध्द गिकाच्या १.५ प् द्यावा, असे
सममतीने यनिश्चत केले.

(३) प्रश्न उद्भ्ावत नाही.

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

मरु
ु ड (जर्.रायगड) िालक्
ु यािील िीर् िादहन्याांची
िामे प्रलांबबि असल्याबाबि

(२७)

*

३३५७३ श्री.नरें द्र पाटील, श्री.हे मि
ां
टिले, श्री.किरण पािसिर,

श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर, श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.ख्िार्ा बेग,

श्री.र्यांि पाटील : सन्माननीय ऊर्ाम मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) मरु
ु ड (िज.रायगड) तालक्
ु याच्या प्रस्ताववत नवीन ववद्यत
ु सिस््े शन
मींजरू होऊनही मरु
ु ड शहरापयांत अद्याप वीज वादहनीचे (एक्सप्रेस कफडर)
काम

अपि
ू ाणवस्थेत

असिे

तसेच

म्हसळा

तालक्
ु यातील

पावरे

वीज

स््े शनमधून एक्सप्रेस कफडर लाईन माींदाड पल
ु ावरुन भालगाींव मागे मरु
ु ड

तालक्
ु यात आिण्याचे काम मींदगतीने सरु
ु असल्याने अनेक गावाींमध्ये १६
तास वीज परु वठा खींडीत होत असल्याचे माहे जन
ू , २०१७ च्या दस
ु ऱया
सप्ताहात यनदशणनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, स्थायनक वीज ग्राहकाींनी यनयममत व अखींडडत वीज परु वठा
व्हावा

म्हिून

मागील

६

मदहन्याींपासन
ू

सातत्याने

वीज

मींडळाच्या

कायाणलयाकडे केलेल्या मागिीकडे वीज ववतरि मींडळाने दल
ण
केल्यामळ
ु क्ष
ु े
ददनाींक ३१ मे, २०१७ रोजी वा त्यासम
ु ारास मरू
ु ड येथील वीज मींडळाच्या
कायाणलयावर मोचाण काढण्यात आला होता, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी प्रलींबित ववद्यत
ु वादहनीींची कामे जलदगतीने
करुन वीज परु वठा सरु ळीत करण्यािाित शासनाने कोिती कायणवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींिाची कारिे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) मरु
ु ड शहरास ६५ ककमी अींतरावरील १००/२२

के.व्ही.धा्ाव या अयतउच्चदाि उपकेंद्रावरुन वीज परु वठा केला जातो. हे अींतर
जास्त असल्याने मरु
ु ड (िज. रायगड) शहर व ग्रामीि भागात वीज परु वठा

खींडीत होण्याचे प्रमाि जास्त आहे . त्याकररता मरु
ु ड, दत्तवाडी येथे ३३/२२
के.व्ही. नवीन उपकेंद्राचे काम पायाभत
ू आराखडा-२ योजनेतन
ू पि
ू ण करण्यात

आले असन
ू त्यास लागिाऱया दोन ३३ के.व्ही. इनकमीींग कफडरचे एकूि ४०
ककमी पैकी २३ ककमी चे काम पि
ु ण झाले असन
ू उवणररत काम वनखात्याच्या
हरकतीमळ
ु े धीम्या गतीने सरु
ु आहे .

(२) महापारे र्ि कींपनीने २२० के.व्ही. काींदळगाव उपकेंद्र ददनाींक ३०/५/२०१७

रोजी यनयममत दे खभालीकरीता सकाळी १०.०० ते दप
ु ारी ३.०० या काळात िींद

राहिार असल्यािाित सचू चत केले होते. परीं तु कींपनीचे काम ऐनवेळी
वाढल्यामळ
ु े सदर उपकेंद्र सींध्याकाळी ७.४३ वा. चालू करण्यात आले. त्यामळ
ु े
त्या ददवशी ददघण काळाकरीता वीज परु वठा िींद रादहल्याने वीज ग्राहकाींनी
मरु
ु ड येथील वीज मींडळाच्या कायाणलयावर मोचाण नेला होता.

(३) मरु
ु ड शहराकररता पयाणयी उच्चदाि उपकेंद्र उपलब्ध नसल्याने पायाभत
ू

आराखडा-२ या योजनेतन
दत्तवाडी ता.मरु
ू
ु ड या दठकािी ३३/२२ केव्ही
क्षमतेच्या

उपकेंद्राचे

काम

पि
ू ण

झाले

असन
ू

इनकमीींग

कफडरचे

काम

महाववतरि कींपनीमाफणत प्रगतीपथावर आहे . तसेच १०० के.व्ही. पाभरे

उपकेंद्रामध्ये ३३ के.व्ही. िे व २५ एमव्हीए (१००/३३) चे काम महापारे र्ि
कींपनीमाफणत प्रगतीपथावर आहे .
(४) प्रश्न उद्भ्ावत नाही.

-----------------
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िोड असलेल्या मदहलाांना तनराधाराांच्या धिीिर
िेिन अनुदान मांर्ूर िरणेबाबि
(२८)

*

३१५४३ श्री.अमरससांह पांडडि, श्री.धनांर्य मड
ुां ,े श्री.सतिश चव्हाण,

श्री.र्यिांिराि र्ाधि, श्री.सतु नल िटिरे , श्री.नरें द्र पाटील : सन्माननीय
सामाजर्ि न्याय मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात पाींढरे कोड असलेल्या मदहला ववशेर्तः तरुिीींची सींख्या मोठ्या

प्रमािावर असन
ू कोड फु्ल्यामळ
ु े त्याींच्या वववाहाचा गींभीर प्रश्न यनमाणि
झालेला आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, त्याींना यनराधाराींच्या धतीवर प्रयतमाह वेतन अनद
ु ान मींजरू
करण्याची

मागिी

लोकप्रयतयनधीींनी

ददनाींक

२०

मे,

२०१७

रोजी

वा

त्यासम
ु ारास मा.सामािजक न्याय व ववशेर् सहाय्य मींत्री याींच्याकडे केली आहे ,
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, शासनाच्या इतर यनराधार आणि अपींग कल्याि योजनाींच्या

धतीवर पाींढरे कोड िाचधत मदहला व तरुिीींना प्रयतमाह वेतन अनद
ु ान मींजूर
करण्यासाठी शासनाने कोिती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारिे काय आहे त ?

श्री. रार्िुमार बडोले : (१), (२) व (३) राज्यात पाींढरे कोड असलेल्या

मदहलाींना यनराधाराींच्या धतीवर प्रयतमाह वेतन अनद
ु ान मींजूर करण्याची
मागिी लोकप्रयतयनधीींनी मे, २०१७ मध्ये मा.मींत्री, सामािजक न्याय व ववशेर्
सहाय्य याींच्याकडे केली आहे .

यािाित सावणजयनक आरोग्य ववभागाकडून अमभप्राय मागववण्यात

आले असन
ू सदर मदहलाींना यनराधाराींच्या धतीवर प्रयतमाह वेतन अनद
ु ान
मींजरू करण्याच्या प्रस्तावावर ववचारववयनमय सरु
ु आहे .
(४) प्रश्न उद्भ्ावत नाही.

-----------------
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विद्युि खाांबािर दरु
ु स्िी िरिाना मत्ृ यू होि असल्याबाबि
(२९)

*

३०८९८ श्री.हररससांग राठोड : सन्माननीय ऊर्ाम मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :(१) राज्यात ववद्यत
ु खाींिावर चढून खाजगी लाईनमन दरु
ु स्तीचे काम करीत
असल्याने यात यवतमाळ िजल्हयात आतापयांत १५०० पेक्षा अचधक गरीि

व्यक्तीींचा मत्ृ यू झाल्याचे माहे एवप्रल, २०१७ वा त्यादरम्यान यनदशणनास
आले, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

यापढ
ु े

कोित्याही

लाईनमनने

खाजगी

लाईनमनला

दरु स्तीसाठी खाींिावर चढवन
ण ना झाली तर सींिचीं धत लाईनमन, शाखा
ू दघ
ु ्
अमभयींता व उपअमभयींता याींचेववरुध्द एफआयआर नोंदवन
ू मनषु यवधाचा गन्
ु हा
दाखल करण्याचे यनदे श मा. ऊजाण मींत्री याींनी यवतमाळ िजल्हा दौऱयाचेवळ
े ी
ददले होते, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, यवतमाळ िजल्हातील पाींढरकवडा ववभागाींतगणत घा्ीं जी व
मोहदा या भागात खाजगी लाईनमनच काम करीत असल्याने लाईनमन सह
शाखा

अमभयींता

व

उपअमभयींता

याींचेववरुध्द

मनषु यवधाचा गन्
ु हा दाखल करिार आहे काय,
(४)

असल्यास,

उपरोक्त प्रकरिी

एफआयआर

शासनाने चौकशी

केली आहे

चौकशीच्या अनर्
ीं ाने कोिती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे,
ु ग

नोंदवन
ू
काय,

(५) नसल्यास, ववलींिाची कारिे काय आहे त ?

श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) यवतमाळ िजल्हयात अनचधकृतपिे ववद्यत
ु
वादहनीवर काम करत असताींना सन २०१६-१७ मध्ये ४ व सन २०१७-१८

मध्ये १ इतक्या िा्य व्यक्तीींना प्रािाींयतक ववद्यत
ु अपघात झाल्याची नोंद
झालेली आहे .

(२) हे खरे आहे .

(३) अशाप्रकारची घ्ना यापढ
ु े घडल्यास सींिचीं धताींवर महाववतरि कींपनीकडून
योग्य ती कारवाई करण्यात येईल.
(४) प्रश्न उद्भ्ावत नाही.
(५) प्रश्न उद्भ्ावत नाही.

-----------------
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पालघर ि ठाणे जर्ल््याि ररलायन्स िांपनीिडून टािण्याि आलेल्या
गॅस िादहनीमुळे शेििऱ्याांचे नुिसान होि असल्याबाबि

(३०)

*

३४२५७ प्रा.र्ोगेन्द्र ििाडे : सन्माननीय उद्योग मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :(१) वाडा (िज.पालघर) तालक्
ु यातील व ठािे िजल््यातील शेतकऱयाींच्या

शेतातन
ररलायन्स कींपनीची गॅस वादहनी जात असल्याने अनेक गावात
ू

पाईपलाईन ्ाकण्याकररता खोदकाम केल्याने पावसाचे पािी नैसचगणकररतीने
वाहून जािारे मागण िींद होऊन भात शेतीचे नक
ु सान झाले असल्याचे माहे
जन
ू , २०१७ च्या शेव्च्या आठवड्यात यनदशणनास आले आहे , हे खरे आहे
काय,
(२)

असल्यास,

गॅस

वादहनीकररता

पाईपलाईन

्ाकण्यासाठी

खोदकाम

केल्याने अनेक शेतकऱयाींच्या शेताची याींबत्रक अवजारे घेऊन जाण्याचे मागणही
िींद झाले आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, शेतकऱयाींचे नक
ु सान भरुन दे ण्यािाित व खोदकाम केलेली
जमीन पव
ण त करुन दे ण्याकररता उक्त कींपनीवर शासनाने कोिती कारवाई
ू व
केली वा करण्यात येत आहे,

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

दहे ज नागोठािे ईथेन पाईपलाईन प्रकल्पाची पाईपलाईन ्ाकण्याचे

काम ररलायन्स गॅस पाईपलाईन मल. कींपनीकडून सरु
ु आहे . पाईपलाईन
्ाकण्याकररता खोदकाम जममनीत पाईपलाईन ्ाकून झाल्यावर सींपादन
सींस्थेमाफणत जमीन पव
ण त केली जाते.
ू व
(२) हे खरे नाही.

पाईपलाईन ्ाकण्याचे काम पि
ण त केली
ू ण झाल्यानींतर जमीन पव
ू व

जाते. त्यामळ
ु े शेतीची याींबत्रक अवजारे घेवन
ू जाण्याचा मागण िींद झालेला
नाही.
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(३) दहे ज नागोठािे ईथेन पाईपलाईन प्रकल्पात वापराच्या हक्काींचे सींपादन
झालेल्या

हक्काच्या

जममनीची/दठकािची
सींपादनाचा

नक
ु सान

अचधयनयम,

भरपाई

१९६२

व

(जममनीच्या

न्याय

नक
ु सान

वापराच्या

भरपाई

ममळववण्याच्या हक्क आणि पन
ु वणसन व पन
ु वणसाहत यामध्ये पारदशणकता
राखिे अचधयनयम, २०१३ मधील तरतद
ू ीनस
ु ार) सींिचीं धताींना मोिदला वा्प

करण्याची कायणवाही सरु
ु आहे . उक्त अचधयनयमाचे कलम १० नस
ु ार सींिचीं धत
शेतकऱयाींना जमीन खोदल्याचे ते जमीन पव
ण त करुन दे ण्याच्या कालावधीची
ु व
वपकाींची नक
ु सान भरपाई दे ण्यात येत.े
(४) प्रश्न उद्भ्ावत नाही.

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

रायगड जर्ल््यािील प्रिल्पग्रस्िाांच्या समस्याांबाबि
(३१)

*

३२४६६ श्री.र्यांि पाटील, श्री.बाळाराम पाटील : सन्माननीय उद्योग

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) रायगड िजल््यात पाताळगींगा, तळोजा, रोहा, महाड, ववळे -भागाड, उसर
या

औद्योचगक

वसाहती

तसेच

आरसीएफ,

आयपीसीएल,

ओएनजीसी,

जेएनपी्ी, ररलायन्स, इस्पात इत्यादी मोठे प्रकल्प सरू
ु करण्यात आले
आहे त, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

सदर

प्रकल्पाींसाठी

जमीन

दे िाऱया

५००

हून अचधक
प्रकल्पग्रस्ताींचे योग्य पन
ु वणसन झालेले नसन
ू जवळपास ४ हजाराींपेक्षा जास्त
प्रकल्पग्रस्त नोकरीच्या प्रयतक्षेत आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, रायगड िजल््यात नवीन सरु
ु होिाऱया प्रकल्पाींमळ
ु े िाचधत

प्रकल्पग्रस्ताींच्या पन
ु वणसनािाित शासनाने कोितीही ठोस भमू मका जाहीर
केलेली नसल्यामळ
ु े नववन प्रकल्पाींना प्रकल्पग्रस्ताींकडून ववरोध होत आहे, हे
ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, रायगड िजल््यातील प्रकल्पग्रस्ताींचे पन
ु वणसन व रोजगार
उपलब्ध करुन दे ण्यािाित शासनाने कोिती कायणवाही केली वा करण्यात येत
आहे, नसल्यास, ववलींिाची कारिे काय आहे त ?
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श्री. सभ
ु ाष दे साई : (१) होय, हे खरे आहे .

महाराषर औद्योचगक ववकास महामींडळाींतगणत महाड, अयतररक्त

महाड, रोहा, ववळे भागाड, शहापरू व नागोठिे औद्योचगक क्षेत्रे आहे त.

(२) महाराषर औद्योचगक ववकास महामींडळाच्या क्षेत्रात उभारल्या जािाऱया
उद्योगाींमध्ये उद्योजकाींना जमीन वा्प करताना प्रकल्पग्रस्ताींच्या शैक्षणिक
पात्रतेनस
ु ार प्राधान्याने नोकरी दे ण्याची अ् करारनाम्यात अींतभत
ूण केली जाते.

(३) व (४) जममनी सींपादन करताना गावठािे, वाडया, वस्ती इ. क्षेत्र वगळून
जमीन सींपादन करण्यात येत.े त्यामळ
ु े पन
ु वणसनाचा प्रश्न उद्भ्ावत नाही.
-----------------

राज्यािील उद्योग समूह वििास योर्ना पूणम िरण्याबाबि
(३२)

*

३३१६९ श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अतनल सोले : सन्माननीय उद्योग

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यात शासनाच्या ववववध योजनाींचा समन्वय तसेच शक्य असेल यतथे

सामािजक दाययत्व यनधी ममळवन
ू सक्ष्
ु म, लघू व मध्यम उद्योगाींची समह
ू

ववकास योजना वेगाने पि
ू ण करण्याचे आदे श मा.ववत्त मींत्रयाींनी ददले असल्याचे
माहे मे, २०१७ च्या पदहल्या आठवडयात यनदशणनास आले, हे खरे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने कोिती कायणवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

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

(२) राज्यातील सक्ष्
ु म व लघु उद्योगाींच्या सवाांगीि ववकासासाठी उद्योग
सींचालनालयामाफणत

रािववण्यात

येिाऱया

केंद्र

शासनाच्या

सक्ष्
ु म,

लघु

उपक्रम-समह
ू ववकास योजना व राज्य शासनाच्या महाराषर राज्य औद्योचगक
समह
ू

ववकास

योजनेंतगणत

मींजूरीप्राप्त

प्रकल्पाींची

उभारिी

जलदगतीने

करिेसाठी कालिद्ध कृती आराखडा तयार करून त्या अनर्
ीं ाने आवश्यक
ु ग

कायणवाही करिेिाित सवण उद्योग सह सींचालक, ववभागीय कायाणलय व सवण
महाव्यवस्थापक, िजल्हा उद्योग केंद्र याींना उद्योग सींचालनालयामाफणत
सच
ू ना दे ण्यात आल्या आहे त.
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सद्य:िस्थतीत केंद्र शासनाच्या सक्ष्
ु म, लघु उपक्रम-समह
ू ववकास

योजनेंतगणत ९ प्रकल्प पि
ण : कायाणिन्वत झाले असन
राज्य शासनाच्या
ू त
ू

महाराषर राज्य औद्योचगक समह
ण : व १
ू ववकास योजनेंतगणत ४ प्रकल्प पि
ू त
प्रकल्प अींशत: कायाणिन्वत झाला आहे .
(३) लागू नाही.

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

घोलपिाडी (िा.िराड, जर्.सािारा) येथील
िीर् पुरिठा पूिि
म ि िरण्याबाबि
(३३)

*

३११०२ श्री.आनांदराि पाटील : सन्माननीय ऊर्ाम मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :(१) घोलपवाडी (ता.कराड, िज.सातारा) येथे काही ददवसाींपव
ू ी झालेल्या वादळी
वाऱयात वीज ववतरि कींपनीचे खाींि उन्मळून पडल्याने शेती पींपाचे वीज

कनेक्शन िींद पडून शेतीवपकाींचे नक
ु सान झाल्याचे माहे मे, २०१७ मध्ये वा
त्यादरम्यान यनदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यासदीं भाणत सींिचीं धत अचधका-याींना कळवन
ण कररत
ू ही ते दल
ु क्ष
असल्याने ग्रामस्थाींनी आींदोलन करण्याचा इशारा ददला आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, वीज खाींिाींची तातडीने दरु
ु स्ती करुन वीज परु वठा सरु ळीत
करिे

तसेच

सींिचीं धत

दोर्ीवर

कारवाई

कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

करण्यािाित

शासनाने

कोिती

(४) नसल्यास, ववलींिाची कारिे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) सदर दठकािी ददनाींक १८ मे, २०१७ रोजी
सायींकाळी झालेल्या वादळी वाऱयामळ
ु े वीज ववतरि कींपनीचे खाींि पडल्याने
शेतीपींपाचा वीजपरु वठा खींडीत झाला होता.

(२) स्थायनक ग्रामस्थाींनी ववद्यत
ु परु वठा सरु ळीत न झाल्यास आींदोलनाचा
इशारा ददनाींक २३ मे, २०१७ रोजी एका वतणमानपत्राद्वारे ददलेला होता.
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(३)

ददनाींक

२३/५/२०१७

रोजी

वादळामळ
ु े

झालेल्या

पडझडीचे

यनवारि

महाववतरि कींपनीकडून करण्यात आले व वीज परु वठा सरु ळीत करण्यात
आला.

(४) प्रश्न उद्भ्ावत नाही.

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

आददिासी वििास महामांडळािडे आददिासीां लाभार्थयींना
वििरीि िरण्याचा तनधी पडून असल्याबाबि
(३४)

*

३४१९३ श्री.आनांद ठािूर : सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

आददवासी

समाजाचे

एस.डी.पी.आर.पाईप

आणि

जीवनमान

अनर्
ु चीं गक

उीं चववण्यासाठी

गोष्ी

आददवासी

तेलपींप,
ववकास

महामींडळामाफणत आददवासी लाभाथींना यनधी उपलब्ध करुन दे ण्यात येतो, हे
खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

आददवासी ववकास महामींडळाकडे मागील

३

वर्ाणपासन
ू

रुपये ५० को्ी पेक्षा जास्त यनधी आददवासी लाभाथींना ववतरिाववना पडून
आहे, हे ही खरे आहे काय.

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीचे
यनषकर्ण काय आहे त व त्यानर्
ीं ाने याप्रकरिात दोर्ी असलेल्याींवर कोिती
ु ग
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे .

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

विष्ट्णु

सिरा

:

(१)

हे

खरे

नाही.

महामींडळामाफणत

एच.डी.पी.ई.पाईप वस्तस्
ु वरुपात उपलब्ध करुन दे ण्यात येतात.

तेलपींप

व

(२) हे अींशत: खरे आहे . एकुि रुपये ४३,३४,०४,१६५/- एवढी रक्कम अखचचणत
आहे .

(३) तेल पींपाचे २०१४-१५ चे ववतरि चालू आहे . सन २०१५-१६ ची कायणवाही

चालू असताना ददनाींक ५/१२/२०१६ रोजी ववववध कल्यािकारी योजनाींमध्ये
वस्तस्
ु वरुपात ममळिाऱया लाभाचे हस्ताींतरि रोख स्वरुपात थे् लाभार्थयाणच्या

िँक खात्यात करिेिाित यनयोजन ववभागामाफणत शासन यनिणय यनगणममत
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करण्यात आला. तसेच एच.डी.पी.आर. पाईप िाित दोन वेळा प्रमसद्ध केलेल्या

यनववदा ताींबत्रक कारिास्तव रद्द करण्यात आल्या आहे त. सध्या सदर शासन

यनिणयान्वये रोख स्वरुपात थे् लाभार्थयाांच्या िँक खात्यात रक्कम जमा
करण्यािाितची कायणवाही सरु
ु आहे .
(४) प्रश्न उद्भ्ावत नाही.

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

परभणी जर्ल्हयािील शेििऱ्याांना िूरीच्या दे यिाांची
थिीि रक्िम अदा िरण्याबाबि

(३५)

*

३३८४३ श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ामणी : सन्माननीय पणन मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) परभिी िजल्हयातील तरू ववक्रीची को्यवधी रूपयाींची थकीत दे यके
शेतकऱयाींना अदा करण्याची मागिी परभिी िजल्हयातील ववववध सींघ्नाींनी

यनवेदनाव्दारे व आींदोलनाव्दारे िजल्हाचधकारी, परभिी याींच्याकडे माहे जून,
२०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानस
ु ार
शेतकऱयाींच्या थकीत दे यकाींची रक्कम अदा करण्यािाित शासनस्तरावरून
कोिती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) असल्यास, सदर रक्कम ककती मद
ु तीत शेतकऱयाींना अदा करण्यात येिार
आहे,

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

भारतीय ककसान सींघ, पि
ु े याींनी ददनाींक १५/०७/२०१७ च्या पत्रान्वये

िजल्हाचधकारी, परभिी याींना ददलेल्या यनवेदनात ्ोकन ददलेल्या तरू ीची
खरे दी करुन, रक्कम दे ण्यािाित मागिी केली आहे .
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(२) व (३) परभिी िजल््यात हीं गाम २०१६-१७ मध्ये केंद्र शासनाच्या व
राज्य

शासनाच्या

ववववध

योजनाींतगणत

१४०११

शेतकऱयाींची

१७३११३.८५

िक्वीं्ल तरू खरे दी करण्यात आली असन
ू , १३६६८ शेतकऱयाींना ८५.१२ को्ी
रक्कम अदा करण्यात आली आहे .

परभिी िजल््यातील तरू खरे दीचा तपशील खालील प्रमािे आहे :-

योर्ना

खरे दी (जक्िांटलमध्ये)

अदा िेलेली रक्िम (रुपयाांि)

PSF(FCI)

९८०७७.३५

४९५२९०६१७.५

PSS

२५५६५

१२९१०३२५०

BHY

४९४७१.५०

२२६८६११४९

एकूि

१७३११३.८५

८५१२५५०१६.५

(४) प्रश्न उद्भ्ावत नाही.

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

स्िॉलरशीप ि फ्री-शीपसाठी अर्म िरण्यासाठी असलेले
सांिेिस्थळ बांद असल्याबाबि
(३६)

*

३३६३८ श्री.पररणय र्ुिे : सन्माननीय सामाजर्ि न्याय मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) सामािजक न्याय ववभागामाफणत राजश्री शाहू महाराज याींच्या नावाने
मागासवगीय
ववद्याथींनीींकरीता
स्कॉलरशीप
व
फ्री-शीप
करीता
www.mahaeschool.maharashtra.gov.in

या

सींकेतस्थळावर

करण्याची सवु वधा दे ण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

उपरोक्त

सींकेतस्थळ

सतत

िींद

असल्याने

अजण

तसेच

सींकेतस्थळाच्या मख्
ु य पानावर दे ण्यात आलेल्या दरू ध्वनीवरुन सींिचीं धताींकडे
अनेक वेळा तक्रार करुनही तक्रारीचे यनवारि होत नसल्याने ववद्याथींनीना
सवलतीींपासन
ू वींचचत रहावे लागत आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, यािाित शासनाकडून काय उपाययोजना करण्यात येत आहे त
वा येिार आहे त,

(४) नसल्यास, ववलींिाची कारिे काय आहे त ?

38

श्री. रार्िुमार बडोले : (१) अींशत: होय.

(२) व (३) सन २०१७-१८ या शैक्षणिक वर्ाणपासन
ू महा डी.िी.्ी. पो्ण ल सरू
ु

करण्यात येत असन
ू त्यावर सामािजक न्याय ववभागाच्या अचधनस्थ ववववध

मशषयवत्ृ ती, मशक्षि शल्
ु क व परीक्षा फी योजनाींची सवु वधा उपलब्ध करून
दे ण्यात येिार आहे .

प्रलींबित मशषयवत्ृ ती, मशक्षि शल्
ु क व परीक्षा फी चे प्रलींबित अजण

त्वरे ने यनकाली काढण्याची कायणवाही िजल्हास्तरावर सरु
ु असन
ू , पात्र लाभाथी
योजनेपासन
ू वींचचत राहिार नाहीत, याची दक्षता घेण्यात येत आहे .
(४) प्रश्न उद्भ्ावत नाही.

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

र्ातिमा चौि िे िोहोर्गाि (िा.अांबरनाथ, जर्.ठाणे)
रस्त्यािील रोदहत्र हटविण्याबाबि
(३७)

*

३२९९२ श्री.रविांद्र र्ाटि : सन्माननीय ऊर्ाम मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :(१) फायतमा चौक ते कोहोजगाव (ता.अींिरनाथ, िज.ठािे) या रस्त्याच्या

रुीं दीकरिादरम्यान तेथील रोदहत्र रस्ताच्या मध्यभागी आल्याचे माहे मे, २०१७
मध्ये वा त्यादरम्यान यनदशणनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरिी अपघात होण्याची शक्यता यनमाणि झाल्याने

सदर रोदहत्र ह्ववण्याची मागिी सींिचीं धतानी उप अमभयींता, अींिरनाथ याींचक
े डे
माहे जन
ू , २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान केली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानस
ु ार
कोिती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

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

सदर

रोदहत्राच्या

स्थलाींतरिाच्या

कामाकररता

अचधक्षक

अमभयींता,

महाववतरि (कल्याि-२) याींनी रुपये ४,००,३५४/- चे अींदाजपत्रक १.३% सप
ु र
िव्हजन चाजेस योजनेंतगणत मींजूर केले असन
ू अयतररक्त कायणकारी अमभयींता,

अींिरनाथ (प.) याींच्यामाफणत ददनाींक १५/७/१७ रोजी अींिरनाथ नगरपररर्दे स

मागिीपत्र पाठववण्यात आले आहे . अद्यापपयांत त्याींच्याकडून सदर रक्कमेचा
भरिा झालेला नाही.

(४) प्रश्न उद्भ्ावत नाही.

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

िात्रर्-अांबेगाि (जर्.पुणे) येथील िसतिगह
ृ ािील विद्यार्थयाांच्या
र्ेिणाि अळ्या सापडल्याबाबि

(३८)

*

३२१४१ अॅड.र्यदे ि गायििाड : सन्माननीय सामाजर्ि न्याय मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

कात्रज-अींिेगाव

(िज.पि
ु े)

येथील

सामािजक

न्याय

ववभागामाफणत

चालववण्यात येिाऱया मागासवगीय वसयतगह
ृ ातील ववद्यार्थयाांच्या जेविात

अळ्या सापडल्याचे ददनाींक २४ एवप्रल, २०१७ रोजी वा त्यासम
ु ारास यनदशणनास
आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व तद्नस
ु ार सदर ठे केदारावर कोिती कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे ,

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

(२) ददनाींक २४/०४/२०१७ रोजी सहायक आयक्
ु त, समाजकल्याि, पि
ु े याींनी
वसयतगह
ृ ास प्रत्यक्ष भे् दे ऊन सदरील पररिस्थतीचा आढावा घेऊन भोजन

परु वठादार िदलण्यात आलेला असन
ू सदर भोजन परु वठादार कींपनीस दीं ड
आकारण्यात आलेला आहे .
(३) प्रश्न उद्भ्ावत नाही.

-----------------
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महाराष्ट्र राज्य विद्युि महामांडळािील िांत्राटी िामगाराांच्या
मागण्याांबाबि

(३९)

*

३१०२४ श्री.र्गन्नाथ सशांदे : सन्माननीय ऊर्ाम मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :(१)

महाराषर

राज्य

ववद्यत
ु

महामींडळाची

सन

२००२

मध्ये

स्थापना

झाल्यापासन
ू ववद्यत
ु सहाय्यक, कयनषठ तींत्रज्ञ, उपकेंद्र सहाय्य, ऑपरे ्र,
कॉल हँडमलींग, िायलर में ्न्स, साफसफाइण, मलवपक, मशपाई इ. पदाींवर २२
हजाराींपेक्षा

अचधक

कींत्रा्ी

कामगार

काम

करीत

असन
ू

त्यापैकी

महायनममणतीमध्ये १२,५००, महाववतरिमध्ये ६,५०० तर महापारे र्ि मध्ये

२,००० इतके कमणचारी अनेक वर्ाणपासन
ू कायणरत आहे त, या कामगाराींच्या

मागिीच्या अनर्
ीं ाने मा.ऊजाण मींत्री याींनी रानडे कमम्ी आणि भा्ीया
ु ग

कमम्ी नेमली असन
ू सदरहू कमम्ीने केलेल्या मशफारशीची अींमलिजाविीही
अद्यापपयांत झालेली नाही, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

सदरहू कींत्रा्ी कामगाराींनी सींयक्
ु त कृती सममतीच्या
माध्यमातन
ू केलेल्या सवण कींत्रा्ी व आऊ् सोमसांग कामगाराींना जेषठतेप्रमािे

कायम करावे, मा.सवोच्च न्यायालयाच्या आदे शानस
ु ार समान काम समान
वेतन दे ण्यात यावे, कायम करे पयांत रोजींदार कामगार पध्दती सरू
ु करावी,
रोजगाराींची हमी द्यावी, वीज कींपन्याच्या पररपत्रकाींचे पालन न करिाऱया

कींत्रा्दाराींवर कारवाइण करावी इ. मागण्याींकडे दल
ण
झाल्यामळ
ु क्ष
ु े प्रकाशगड
ववभागीय कायाणलय, वाींद्रे येथे मागील १५ ददवसाींपासन
ू आींदोलन करुनही
व्यवस्थापन याकडे दल
ण करीत आहे, हे ही खरे आहे काय,
ु क्ष

(३) असल्यास, सदरहू कींत्रा्ी वीज कामगाराींवर झालेला अन्याय ववनाववलींि
दरू होऊन त्याींच्या मागण्या मान्य होण्याच्यादृष्ीने शासनाने कोिती कारवाइण
केली वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींिाची कारिे काय आहे त ?
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श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) कींत्रा्ी कामगाराींच्या मागण्याींच्या अनर्
ीं ाने
ु ग

रानडे सममतीचा अहवाल शासनाच्या ववचाराधीन आहे . समान काम समान
वेतन या कींत्रा्ी कामगाराींच्या मागिीच्या अनर्
ीं ाने सींचालक (ववत्त),
ु ग
म.रा.वव.मीं.सत्र
ू धारी कींपनी मयाण., याींच्या अध्यक्षतेखाली सममतीचे कामकाज
अद्याप सरु
ु आहे .

(२) व (३) कींत्रा्ी कामगाराींच्या काम िींद आींदोलनावेळी मा.मींत्री (ववत्त व

वने) व मा.मींत्री (ऊजाण), कींपनी व्यवस्थापन व सींपकरी सींघ्ना याींची ददनाींक

३१ मे, २०१७ रोजी िैठक होऊन चचाण झाली व चचेदरम्यान सींप मागे
घेण्याचे आवाहन करण्यात आले.
(४) प्रश्न उद्भ्ावत नाही.

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

नागपूर येथील सेंरल इांडडया इन्स्टीट्युट ऑर् मास िम्युतनिेशनच्या
सांचालिाांनी विद्यार्थयाांच्या सशष्ट्यित्ृ िीचा अपहार िेल्याबाबि

(४०)

*

३१५१४ श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.किरण पािसिर, श्री.हे मि
ां टिले,

श्री.धनांर्य मड
ुां ,े अॅड.तनरां र्न डािखरे , अॅड.राहुल नािेिर, श्री.र्यिांिराि
र्ाधि, श्रीमिी हुस्नबानू खसलर्े : सन्माननीय सामाजर्ि न्याय मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सेंरल इींडडया इन्स््ी्य्
ु ऑफ मास कम्ययु नकेशनच्या ववद्यार्थयाांचे

परीक्षा शल्
ु क राषरसींत तक
ु डोजी महाराज नागपरू ववद्यापीठाकडे जमा

करण्याचे आदे श मि
ुीं ई मा.उच्च न्यायालयाच्या नागपरु खींडपीठाने ददनाींक
१७ माचण, २०१७ रोजी दे ऊनही सामािजक न्याय ववभागाने उक्त आदे शाचे

पालन केले नसल्याचे ददनाींक २४ एवप्रल, २०१७ रोजी वा त्यासम
ु ारास
यनदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सेंरल इींडडया इन्स््ी्य्
ु ऑफ मास कम्ययु नकेशनचे सींचालक
प्रा.

सयु नल

ममश्रा

याींनी

मागासवगीय

ववद्यार्थयाांना

मींजूर

झालेली

रुपये ५९ लाख २६ हजार ३३/- इतकी मशषयवत्ृ तीची रक्कम अवैधपिे
काढल्याचे ददनाींक २४ एवप्रल, २०१७ रोजी वा त्यासम
ु ारास यनदशणनास आले, हे
ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात

काय आढळून आले व त्यानर्
ु गाींने कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत
आहे,

(४) नसल्यास, ववलींिाची कारिे काय आहे त ?
श्री. रार्िुमार बडोले : (१) अींशत: होय.

(२) अींशत: होय, नागपरू ववद्यापीठाने सदर महाववद्यालयास वेगवेगळया

पत्रान्वये यनधाणररत करुन ददलेल्या मशक्षि शल्
ु काच्या दरात तफावत असल्याने
मींजूर रकमेत तफावत ददसन
ू येत आहे .

(३) सदर महाववद्यालयाकडून वरील रक्कमेतन
रुपये १९ लाख रक्कम
ू
समायोिजत करण्यात आली असन
ू , उवणरीत रक्कम महाववद्यालयाकडून वसल
ू
करण्याची कायणवाही सरु
ु आहे .

(४) सदरहू प्रकरि न्यायप्रववषठ आहे .
-----------------

सािपूर (जर्.नासशि) औद्योधगि िसाहिीमधील
भूखड
ां िाटपाि गैरव्यिहार झाल्याबाबि

(४१)

*

३०९९९ श्री.र्यिांिराि र्ाधि, श्री.अमरससांह पांडडि, श्री.धनांर्य मड
ुां ,े

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

(१) सातपरू (िज.नामशक) औद्योचगक वसाहतीमधील पी १३ या भख
ू ींडाच्या

प्रयोजनात औद्योचगक वापरासाठी असा िदल केल्यामळ
ु े तसेच मोकळ्या
भख
ू ींडावरील

१५

क्रमाींकाचा

प्लॉ्

यनयमिा्य

पद्धतीने

दे ण्यात

येिार

असल्याने शासनाचे को्यवधी रुपयाींचे नक
ु सान होिार असल्याची तक्रार

ददनाींक १३ माचण, २०१७ रोजी वा त्यासम
ु ारास शासनाकडे करण्यात आलेली
आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर वाणिज्य प्रकारातील भख
ू ींड यनववदा पद्धती ऐवजी सरळ

वा्प पद्धतीने दे िार असल्यामळ
ु े यात गैरव्यवहार झाल्याची तक्रार करण्यात
आलेली आहे, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत

काय आढळून आले व तद्नस
ु ार कोिती कायणवाही केली वा करण्यात येत
आहे,

(४) नसल्यास, ववलींिाची कारिे काय आहे त ?
श्री. सभ
ु ाष दे साई : (१) व (२) श्री. इींद्रपालमसींग सहानी याींनी ददनाींक

१३/०३/२०१७ च्या पत्रान्वये भख
ू ींड क्र. पी-१३ िाित व ददनाींक ०५/०३/२०१७
च्या पत्रान्वये भख
ू ींड क्र. ओएस-१५ िाित तक्रार केलेली आहे .
उद्योग

ववस्तारासाठी

भख
ू ींड

वा्पािाित

महामींडळाने

ददनाींक

२७/०४/२०१२ च्या पररपत्रकान्वये धोरि यनिश्चत केलेले आहे . त्यानस
ु ार

उद्योजकाींना प्राधान्याने व ववना मललाव भख
ू ींडाची तरतद
ू आहे . तसेच

पींचनामा करुन परत घेतलेले भख
ू ींड उद्योग ववस्तारासाठी वा्प करण्याची
तरतद
ू ददनाींक ०३/०६/२०१४ च्या पररपत्रकान्वये केलेली आहे .

वरील धोरिानस
ु ार उद्योग ववस्तारासाठी भख
ू ींड वा्पास मे. जो्ो

ॲब्रेमसव्हज

प्रा.मल.

ही

कींपनी

पात्र

असल्याने

सदर

कींपनीस

ददनाींक

०२/०५/२०१७ च्या िैठकीत क्रमाींक पी-१३, क्षेत्र ४०५० चौ.मी. मधून २५००
चौ.मी.

वा्पाचा

यनिणय

घेण्यात

आला.

सदर

यनिणय

महामींडळाच्या

धोरिानस
ु ार घेण्यात आला आहे . तसेच वक्ष
ृ ारोपि या प्रयोजनासाठी खुली
जागा वा्पाचे महामींडळाचे ददनाींक ३१/०१/२००८ व २६/११/२००८ चे धोरि

आहे . त्यानस
ु ार भख
ू ींड क्रमाींक ओएस १५, क्षेत्र ७९८ चौ.मी. चे वा्प ददनाींक
१३/०८/२०१५ रोजी पाच वर्ाणच्या कालावधीसाठी सदर कींपनीस करण्यात आले

आहे . भख
ु ींड क्र.पी. १३ िाित श्री. इींद्रपाल मसींग सहािी याींनी मा.उच्च

न्यायालय मि
ुीं ई येथे याचचका क्र. ६९२८/२०१७ दाखल केलेली असन
ू प्रकरि
न्यायप्रववषठ आहे .

(३) व (४) प्रश्न उद्भ्ावत नाही.
-----------------
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िाांददिली (पूि)म येथील झोपडपट्य
ट ाांमधील रदहिाश्याांना
िीर् पुरिठा िरण्याबाबि

(४२)

*

३२८३६ श्री.प्रविण दरे िर : सन्माननीय ऊर्ाम मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :(१) दामन
ु गर सींघर्ण सममती, भीमनगर, आकुली रोड, काींददवली (पव
ू )ण येथील

वन ववभागाच्या जागेत असलेल्या झोपडपट्टीमधील रदहवाशी मागील अनेक

वर्ाांपासन
ू मल
ु भत
ू सवु वधाींपासन
ू वींचचत असन
ू येथील रदहवाशी मागील ३०
वर्ाणपासन
ू वीज जोडिीची मागिी करीत आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या ववभागात काही दठकािी ररलायन्स एनजी कींपनीच्या

सींगनमताने वीज परु वठा केला जात असन
ू उवणरीत झोपडयाींमध्ये वीज परु वठा
नसल्याने ववद्यार्थयाांचे शैक्षणिक नक
ु सान होत असल्याचे यनदशणनास आले
आहे, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन या झोपडपट्टीतील
रदहवाशाींना तात्काळ वीज परु वठा करण्यािाित कोिती कायणवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींिाची कारिे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) दामन
ु गर सींघर्ण सममती, भीमनगर, आकुली
रोड, काींददवली (पव
ू )ण हा भाग वन ववभागात असल्याने भारतीय वन कायदा,

१९२७ व महाराषर वन यनयम, २०१४ तील तरतद
ु ीनस
ु ार आणि मा. उच्च

न्यायालय रर् याचचका क्र. ३०५/१९९५ मधील आदे शाप्रमािे, ररलायन्स एनजी
या भागात वीज परु वठा करू शकत नाही.

(२) ररलायन्स एनजीने प्रयतिींचधत दठकािी कोितीही ववद्यत
ु जोडिी ददलेली
नाही. अचधयनयमाच्या तरतद
ु ीनस
ु ार अनचधकृत जोडण्या ररलायन्स एनजीकडून
काढून ्ाकल्या जातात.

(३) प्रश्न उद्भ्ावत नाही.
(४) प्रश्न उद्भ्ावत नाही.

-----------------
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ससांधद
ु ग
ु म जर्ल््याि िार्ू प्रकक्रया उद्योग सुरु िरण्याबाबि
(४३)

*

३१०५५ श्री.नारायण राणे : सन्माननीय पणन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :(१) मसींधद
ु ग
ु ण िजल््यातील काजू िागायतदार शेतकऱयाींच्या काजू िी मालाला

कायमस्वरुपी चाींगला भाव ममळण्यासाठी तसेच व्यावसाययक लोकाींकडून
शेतकऱयाींची फसविक
होत नये, यासाठी शासनाकडून कोितीही कायणवाही
ू
करण्यात आलेली नसल्याने काजू उत्पादक शेतकरी अडचिीत आले आहे, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करून काजू उत्पादक
शेतकऱयाींसाठी मसींधुदग
ु ण िजल््यात काजू प्रकक्रया उद्योग सरु
ु करण्यािाित
कोिती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

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

शेतकऱयाींच्या शेतमालाला योग्य दर ममळावा याकरीता कायद्यात

िदल करून खाजगी िाजार सरू
करिेसाठी परवानगी, थे् पिन सरू
ु
ु
करण्यास परवानगी, एकल परवाना दे िे, तसेच फळ व भाजीपाला यनयमन
मक्
ु त करण्यात आले आहे त ई-पिन तसेच गरजेप्रमािे िाजार हस्तक्षेप
योजना

रािववण्यात

येत

आहे .

यापढ
ु े

ई-पिनचा

परु े सा

वापर

करिे,

आडत्याींचा दहतसींिध
ीं दरू करिे, ई-पिनमध्ये इलेक्रॉयनकद्वारे रक्कम अदा

करिे, खाजगी िाजार व्यवस्थेत ककीं मतीमधील फरक आणि पारदशणकता
िाितचा अभाव दरू करिे, रोख पत मयाणदा ठे वण्याची व्यवस्था करिे, एकल
परवाना योजना प्रभावीपिे रािवविे, आधार काडणवर आधारीत वखार पावत्या

दे िे व िाजार मध्यस्थ योजना चालू करिेवर भर दे ण्याचा शासनाचा ववचार
आहे .
(२)

महाराषर

राज्य

फलोत्पादन

आणि

और्धी

वनस्पती

मींडळामाफणत

रािववण्यात येत असलेल्या एकाित्मक फलोत्पादन ववकास अमभयानाच्या
काढिीत्तोर व्यवस्थापन घ्काींतगणत प्राथममक प्रकक्रया केंद्र उभारिी ही

योजना रािववण्यात येत असन
ू सन २००५-०६ ते २०१६-१७ पयांत मसींधद
ु ग
ु ण
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िजल्हयामध्ये ३०९ काजू प्रकक्रया केंद्र उभारिीकरीता रक्कम रूपये ५६५.१६

लाखाचे अनद
ु ान लाभाथींना ववतरीत करण्यात आले आहे . तसेच सन
२०१७-१८ मध्ये प्राथममक प्रकक्रया केंद्र उभारिी घ्काकरीता भौयतक १० व

आचथणक रक्कम रुपये ९४.०० लाखाची तरतद
ु कृर्ी ववभागामाफणत करण्यात
आली आहे .

(३) प्रश्नच उद्भ्ावत नाही.

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

गेिराई (िा.बीड) िालक्
ु याि सांर्य गाांधी ि श्रािण बाळ इ. तनराधार
योर्नाांची प्रिरणे प्रलांबबि असल्याबाबि

(४४)

*

३१३२७ श्री.अमरससांह पांडडि, श्री.धनांर्य मड
ांु ,े श्री.सतिश चव्हाण,

श्री.र्यिांिराि र्ाधि, श्री.नरें द्र पाटील, श्री.सतु नल िटिरे , श्री.विक्रम िाळे :
सन्माननीय सामाजर्ि न्याय मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) गेवराई (िज.िीड) तालक्
ु यात सींजय गाींधी व श्रावि िाळ सारख्या
यनराधार

लाभार्थयाांची

प्रकरिे

मींजूर

करण्यासींदभाणत

मागील

आठ

मदहन्याींपासन
ू एकही िैठक न झाल्यामळ
ु े सम
ु ारे सहा हजार अजण प्रलींबित
असल्याचे यनदशणनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, तालक
ु ास्तरीय सममतीची िैठक यनयममत व ववदहत मद
ु तीत
घेिे, यनराधाराींचे वेतन अनद
ु ान यनयममत आणि मदहन्याच्या एक तारखेला
व्हावे तसेच प्रलींबित अजण यनकाली काढिे इ. मागण्याींसाठी अनेक दठकािी

आींदोलन होऊनही यािाित शासनाकडून कोितीही कायणवाही करण्यात आली
नाही, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

उपरोक्त

प्रकरिी

जिािदार

कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींिाची कारिे काय आहे त ?

असिाऱयाींववरुध्द

शासनाने
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श्री. रार्िुमार बडोले : (१) अींशत: खरे आहे .
गेवराई

(िज.िीड)

येथे

स्थायनक

यनवडिूकाींच्या

आचारसींदहतेमळ
ु े

सींजय गाींधी यनराधार योजना सममतीची िैठक होऊ शकली नाही. तरी

प्रलींबित लाभार्थयाांचे अजण यनकाली काढण्यािाित सममतीची िैठक घेण्याची
कायणवाही सरु
ु आहे .

(२), (३) व (४) हे खरे नाही.

या ववभागामाफणत रािववण्यात येिाऱया योजनाींच्या यनवत्ृ तीवेतनाचे

वा्प मदहन्याच्या एक तारखेस दरमहा करण्यािाित या ववभागाच्या शासन

पररपत्रक क्र.ववसयो-२०१३/प्र.क्र.४६४/ववसयो-१, ददनाींक २७ जन
ू , २०१३ अन्वये
तसेच शासन पत्र ददनाींक १०/०४/२०१५ अन्वये सवण िजल्हाचधकारी व ववभागीय
आयक्
ु त याींना सच
ू ना दे ण्यात आल्या आहे त. सदर प्रकरिी तहमसलदार,
गेवराई याींची चौकशी करण्यात येऊन कायणवाही करण्यात येईल.
-----------------

बाबळ
ु गाि (जर्.यििमाळ) येथील िीर् र्ोडणीची िामे
अपण
ू म असल्याबाबि

(४५)

*

३१०७५ श्री.हररससांग राठोड : सन्माननीय ऊर्ाम मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :(१) िािळ
ु गाव (िज.यवतमाळ) येथे घेतलेल्या आढावा िैठकीत कृर्ी पींप वीज

जोडिीसाठी रुपये १५२ को्ी मींजरू करण्यात येऊन सींिचीं धत प्रलींबित कामे

पि
ू ण करण्याचे यनदे श मा.मख्
ु यमींत्री महोदयाींनी ददल्याचे माहे जून, २०१७
मध्ये वा त्यादरम्यान यनदशणनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, कृर्ी पींप वीज जोडिीच्या प्रतीक्षेत असलेल्याींसाठी रुपये १५२
को्ी मींजूर होऊनही एकही मी्र िसवल्याची नोंद वीज ववतरि कायाणलयात
उपलब्ध नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी मा.मख्
ु यमींत्री याींच्या आदे शाचे पालन न
करिाऱया अचधकारी व कमणचारी याींचेवर शासनाने कोिती कायणवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

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

(२) महाववतरि कींपनीकडून यवतमाळ िजल्हयामध्ये सन २०१६-१७ मध्ये
एकूि ७२३६ कृर्ीपींप वीज जोडण्या दे ण्यात आल्या असन
ू सन २०१७-१८
मध्ये मे, २०१७ अखेरपयांत ३६४ वीज जोडण्या ददल्या आहे त व मे, २०१७
अखेर ६१४१ कृर्ीपींप पैसे भरुन प्रलींबित असन
ू त्याींची कामे प्रगतीपथावर
आहे त.

(३) व (४) प्रश्न उद्भ्ावत नाही.
-----------------

सशिणगाि (जर्.नागपूर) येथील प्रिल्पग्रस्िाांना रोर्गार
(४६)

*

उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबि

३२८२८ प्रा.र्ोगेन्द्र ििाडे : सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :(१) मशविगाव (िज.नागपरू ) येथील एक हजारापेक्षा जास्त शेतकऱयाींच्या

जममनी प्रकल्पासाठी सींपाददत करुन त्याींना अल्पसा मोिदला दे ण्यात आला
परीं तु स्वींयरोजगारासाठी १२.५ ्क्के जमीन वा नोकरी अद्याप दे ण्यात आली
नसल्याचे माहे जून, २०१७ च्या पदहल्या आठवड्यात यनदशणनास आले, हे खरे
आहे काय,
(२)

असल्यास,

प्रकल्पग्रस्ताींना

१२.५

्क्के

ववकमसत

जमीन

दे ताींना

एमआयडीसी प्रकल्पग्रस्ताींकडून प्रयत एकर ७१ लाख रुपये ववकास शल्
ु क व

एका एकरातन
ू ३०% जमीन रस्ते, वीज व पायाभत
ू सवु वधाींसाठी स्वत:कडे
ठे विार आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन शेतकऱयाींना योग्य

मोिदला, स्वयींरोजगारासाठी जमीन ककीं वा नोकरी दे ण्यािाित तसेच यास
ववलींि करिाऱया अचधकाऱयाींववरुध्द कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत
आहे,

(४) नसल्यास, ववलींिाची कारिे काय आहे त ?
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श्री. दे िेंद्र र्डणिीस : (१) हे अींशत: खरे आहे .
मौजे

मशविगाव

येथील सींपाददत

जममनीपो्ी सींिचीं धत

िहुताींश
भध
ू ारकाींना शीघ्रगिक दर व खरे दी ववक्री दरपत्रक या दोहोंमधील अचधकतम
फायदे शीर दर यनवाड्यात मींजरू करुन अदा करण्यात आला आहे . १२.५ ्क्के
ववकमसत जमीन घेण्याकररता सध्या ३५३ िाचधत भध
ू ारकाींनी इच्छुकता
दशणववल्यानस
ु ार त्याींना माजे सम
ु ठािा येथे ववकमसत भख
ू ींड वा्प प्रस्ताववत
आहे .

यामशवाय,

१६३७

प्रकल्पग्रस्ताींना

पन
ु वणसन अनद
ु ान अदा करण्यात आले आहे .
(२) होय, हे खरे आहे .
प्रकल्पग्रस्ताींना

१२.५

्क्के

नोकरीऐवजी

ववकमसत

प्रत्येकी

जमीन

रु.५

दे ताींना

लक्ष

शासन

यनिणयातील सत्र
ू ानस
ु ार जमीन शल्
ु क व ववकास शल्
ु क याींसाठी एकबत्रतपिे

प्रयत हे क््री रु.७१.०० लक्ष शल्
ु क आकारण्यात येत आहे . तथावप, भध
ू ारकाींनी
केलेल्या मागिीनस
ु ार जमीन शल्
ु क वगळता फक्त ववकास शल्
ु क घेण्यािाित

प्रस्ताव शासनाच्या ववचाराधीन आहे . सदर ववकमसत जमीन दे ताींना ३० ्क्के
राखून ठे वण्यात येिारी जमीन प्रकल्पग्रस्ताींना पायाभत
ू सवु वधा उपलब्ध
करुन दे ण्यासाठी उपयोगात आिली जािार आहे .
(३) व (४) प्रश्न उद्भ्ावत नाही.

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

बाांधपाडा (िा.उरण, जर्.रायगड) येथील शेििऱ्याांना
नुिसान भरपाई दे ण्याबाबि
(४७)

*

३२४६९ श्री.र्यांि पाटील, श्री.बाळाराम पाटील : िाराांकिि प्रश्न

क्रमाांि १९४७६ ला ददनाांि २९ र्ुल,ै २०१६ रोर्ी ददलेल्या उत्िराच्या
सांदभामि : सन्माननीय उद्योग मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) िाींधपाडा (ता.उरि, िज.रायगड) येथील अमेया लॉिजस््ीक कींपनीने

केलेला माती भराव व केममकलयक्
ु त दवू र्त साींडपािी श्री. स्विप्नल ददपक

ठाकूर व श्री.राजेंद्र पींढरीनाथ ठाकूर याींच्या भात वपकाखालील जममनीत

सोडल्याने नावपक झालेल्या जममनीची ददनाींक १४ जुल,ै २०१५ रोजी वा
त्यासम
ु ारास यनवेदन सादर करून मागिी केली होती, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, तहमसलदार, उरि याींचक
े डील ददनाींक ३० सप््ें िर, २०१५

अन्वये नक
ु सान भरपाई दे ण्यािाित सच
ू ना दे वन
ू ही अद्यापपयांत सींिचीं धताींना
नक
ु सान भरपाई दे ण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन कोिती कायणवाही
केली वा करण्यात येत आहे,

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

(२) व (३) अमेया लॉिजिस््क कींपनीने यासींदभाणत ददनाींक ०१/०६/२०१६ रोजी

तहमसलदार उरि याींना सादर केलेल्या अहवालात कींपनीने साींडपाण्याची योग्य

व परु े परू ववल्हे वा् लावण्यासाठी साींडपाण्यावर प्रकक्रया करण्यास STP
PLANT िसववलेले आहे त, प्रकक्रया केलेल्या आवाराींतील िागिगीच्यासाठी

पन
ण ापर केला जातो. तसेच सदर कींपनी फक्त कीं्े नर हाताळिीचा व्यवसाय
ु व
करत असन
ू कींपनी कोित्याही प्रकारचे केममकल उत्पादन करत नसल्याने

केममकलयक्
शेती नावपक होण्याचा प्रश्न
ु त दवू र्त पािी शेतात जावन
ू
उद्भ्ावत नसल्याचे नमद
ू केले आहे . त्यामळ
ु े कींपनीने नक
ु सानग्रस्ताींना
भरपाई रक्कम अदा केलेली नाही.
(४) प्रश्न उद्भ्ावत नाही.

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

सािारा जर्ल््यािील शेििऱ्याांचे प्रलांबबि अनुदान दे ण्याबाबि
(४८)

*

३३७११ श्री.आनांदराि पाटील : सन्माननीय ऊर्ाम मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :(१) सातारा िजल््यात शासनाकडून वेळेवर अनद
ु ान ममळत नसल्यामळ
ु े
शेतीपींपाची कनेक्शन प्रलींबित रादहली असन
ू पाण्याअभावी पीके जळून गेली
असल्याचे माहे एवप्रल, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान यनदशणनास आले आहे , हे
खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

उपरोक्त प्रकरिी

शासनाने चौकशी

केली आहे

काय,

चौकशीच्या अनर्
ीं ाने सातारा िजल््यातील शेतकऱयाींचे प्रलींबित अनद
ु ग
ु ान
दे ण्यािाित कोिती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींिाची कारिे काय आहे त ?
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श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) व (२) सातारा िजल्हयात सन २०१६-१७ मध्ये

ववववध योजनाींतगणत ५४०९ कृर्ीपींपाींना वीज जोडण्या दे ण्यात आल्या आहे त.
सदर िजल्हयात माचण २०१७ अखेर १०६३० कृर्ीपींप पैसे भरुन प्रलींबित होते.

त्यापैकी सन २०१७-१८ मध्ये ववववध योजनाींतगणत १०२२ कृर्ीपींपाींचे ऊजीकरि
करण्यात आले असन
ू उवणररत कामे प्रगतीपथावर आहे त.
(३) प्रश्न उद्भ्ावत नाही.

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

परभणी जर्ल्हा मध्यििी सहिारी बॅिेिील गैरव्यिहाराबाबि

*

(४९)
३३८८० श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ामणी : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि २७७७५ ला
ददनाांि १४ माचम, २०१७ रोर्ी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभामि : सन्माननीय
सहिार मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) परभिी िजल्हा मध्यवती सहकारी िँकेतील बिगर शेती तारि कजण,

वाहन कजण, ठे वी, यनयमिाहय कजण वा्प, अफरातफर व इतर गैरप्रकारास

जिािदार धरून िँकेच्या आचथणक नक
ु सानीची तसेच गैरव्यवहाराची जिािदारी

यनिश्चत करण्यािाित िजल्हा उपयनिींधक, परभिी याींनी महाराषर सहकारी

सींस्था यनयम १९६१ चे यनयम ७२ (३) नस
ु ार सींचालक व अचधकारी याींना
नो्ीसी जारी केल्या होत्या, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने ददनाींक २९ ऑगस््, २०११
रोजीच्या नो्ीसप्रमािे जिािदार असलेल्या दोर्ीींववरूध्द कोिती कारवाई केली
वा करण्यात येत आहे,

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

(२) प्राचधकृत अचधकारी याींचे ददनाींक ११/०५/२०१२ च्या अहवालानस
ु ार ३३
सींचालक व ३ तत्कालीन कमणचारी याींचेवर जिािदारी यनिश्चत केली होती.

सदर आदे शाववरूध्द िँकेच्या आजी व माजी सींचालक याींनी शासनाकडे
महाराषर सहकारी सींस्था अचधयनयम १९६० मधील कलम १५२ खाली केलेल्या
अपीलामध्ये शासनाने िजल्हा उपयनिींधक सहकारी सींस्था, परभिी याींचे
ददनाींक ११/०५/२०१२ चे आदे श रद्द केले आहे त.
(३) प्रश्न उद्भ्ावत नाही.

-----------------
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िळां ब (िा.िर्मि, जर्.रायगड) येथील शासिीय आददिासी आश्रमशाळा
बांद िरण्याचा तनणमय घेिल्याबाबि
(५०)

*

३३८१४ श्री.रविांद्र र्ाटि : सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) कळीं ि (ता.कजणत, िज.रायगड) येथील सन २०१६-१७ चे शैक्षणिक वर्ण
सींपल्यानींतर आददवासी ववकास ववभागाने माहे मे, २०१७ मध्ये शासकीय
आददवासी

आश्रमशाळा

िींद

करण्याचा

यनिणय

घेतला

असन
ू

सदर

आश्रमशाळे तील १६१ ववद्यार्थयाांना शाळे चा दाखला दे ण्यात आला आहे , हे ही
खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

सदर

आददवासी

मल
ु ाींना

कोित्याही

शाळे त

प्रवेश

न

ममळाल्याने त्याींचे शैक्षणिक नक
ु सान होऊ नये याकररता शासनाने काय
उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे,

(३) नसल्यास, ववलींिाची कारिे काय आहे त ?
श्री. विष्ट्णु सिरा : (१) सदर शासकीय आश्रमशाळे त ववद्यार्थयाांची प्सींख्या
कमी

असल्याने

सदर

करण्याींत आले आहे .

ववद्यार्थयाांचे

जवळच्या

इतर

शाळे त

समायोजन

(२) सदर शाळे तील मल
ु ाींना पालकाींच्या पसींतीनस
ु ार जवळच्या िजल्हा पररर्द
शाळा,

कळीं ि,

शासकीय

आश्रमशाळा,

सासिी,

अनद
ु ायनत आश्रमशाळा,

लव्हाळी, िजल्हा पररर्द शाळा, वाींगिी या शाळे त प्रवेमशत झाले आहे त.
त्यामळ
ु े सदर शाळे तील एकही ववद्याथी मशक्षिापासन
ू वींचचत रादहलेले नाही.
(३) प्रश्न उद्भ्ावत नाही.

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

53

नासशि जर्ल्हा बँिेला अतिररक्ि तनधी उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबि
*

(५१)
३१००१ श्री.र्यिांिराि र्ाधि, श्री.अमरससांह पांडडि, श्री.धनांर्य मड
ांु ,े
श्री.नरें द्र पाटील, डॉ.अपि
ू म दहरे : सन्माननीय सहिार मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :(१) नामशक िजल्हा मध्यवती सहकारी िँक आचथणकदृष्या अडचिीत आली

असन
ू आगामी खरीप हीं गामासाठी शेतकऱयाींना कजण परु वठा न होिे, शेतकरी,
मशक्षक व सवणसामान्य ग्राहकाींना त्याींचे खात्यात मशल्लक ठे वी असन
ू ही पैसे
ममळत नसिे इ. कारिाींमळ
ण ः िींद झालेले आहे त,
ु े िँकेतील रोख व्यवहार पि
ु त
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, नो्ा िींदीनींतर िजल्हा िँकाींच्या शाखाींमध्ये जमा झालेल्या
रुपये ३४१ को्ीींच्या जन्
ु या चलनातील नो्ाींिाित आवश्यक चौकशी न होिे
व सदरील जुन्या नो्ा िदलन
ू न ममळिे यामळ
ु े िँकेचे व्यवहार िींद होिे

तसेच यािाित उच्चस्तरावरून कोिताही यनिणय घेण्यात येत नसल्याने
आचथणक

याींचेसाठी

अडचिीत

शासनाने

असलेल्या
नामशक

शेतकरी,

िजल्हा

मशक्षक

िँकेला

व

सवणसामान्य

अयतररक्त

यनधी

ग्राहक

उपलब्ध

करण्याची मागिी स्थायनक लोकप्रयतयनधीींनी ददनाींक ३१ मे, २०१७ रोजी वा
त्यासम
ु ारास शासनाकडे केलेली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, िजल्हा िँकेकडे मशक्षकाींच्या वेतनाची रक्कम यनयममत वगण
करूनही त्याींना वेतन ममळत नसल्याने मशक्षकाींनी सींपि
ू ण नामशक िजल््यात
मोचे, उपोर्ि, धरिे, िँक शाखाींना ्ाळािींदी, घेराव इत्यादी मागाांनी आींदोलन
केले होते, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने कोिती कायणवाही केली वा
करण्यात येत आहे , नसल्यास, ववलींिाची कारिे काय आहे त ?
श्री. सभ
ु ाष दे शमख
ु : (१) होय.
(२) नाही.
(३) होय.

(४) नो्ािींदी व चलन त्
ीं ाने शासनाने वेळोवेळी भारतीय
ु वड्याच्या अनर्
ु ग

ररझव्हण िँकेच्या अचधकाऱयाींकडे पाठपरु ावा केला आहे . ररझव्हण िँकेने ददलेल्या
यनदे शाप्रमािे नामशक िजल्हा मध्यवती सहकारी िँकेने ददनाींक १२/७/२०१७

रोजी रुपये ३१९.६८ को्ी इतक्या रक्कमेच्या जन्
ु या नो्ा ररझव्हण िँकेच्या
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मि
ींु ई मख्
ु यालयात जमा केल्या व त्यापो्ी महाराषर राज्य सहकारी िँकेत

ददनाींक १३/७/२०१७ रोजी रुपये ३१९.६८ को्ी इतकी रक्कम िजल्हा िँकेच्या

खाती जमा करण्यात आली आहे . उवणररत रुपये २१.३२ को्ी रक्कम
िस्वकारिेिाित ररझव्हण िँकेकडे पाठपरु ावा चालू आहे .
-----------------

परभणी िसेच राज्यािील इिर जर्ल्हा बँिाांच्या सक्षमीिरणाबाबि
*

(५२)
३११३१ श्री.नारायण राणे, श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अतनल सोले,
श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ामणी, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांर्य दत्ि, श्री.अमरनाथ
रार्ूरिर : सन्माननीय सहिार मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील ववशेर्त: परभिी िजल्हा मध्यवती सहकारी िँकेची िस्थती
लक्षात घेता शेतकऱयाींच्या दहतासाठी सदरील िँकेचे तसेच राज्यातील इतर
आचथणकदृष्या अवसायनात असलेल्या िजल्हा िँकाींचे महाराषर राज्य सहकारी
िँक या मशखर िँकेत ववलीनीकरि करण्याचा यनिणय मा.मख्
ु यमींत्री याींनी
सन २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान घेतला आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यामळ
ु े राज्यातील ग्रामीि भागातील कृर्ी अथणकारि व
सहकारी चळवळीचे अिस्तत्व धोक्यात येिार असल्याचे मत या क्षेत्रातील
तज्ज्ञाींनी व्यक्त केले आहे, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

सदर

िजल्हा

िँकाींचे

महाराषर

राज्य

सहकारी

िँकेत

ववलीनीकरि न करता या िँकाच्या सक्षमीकरिाकररता शासनाने कोिती
कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींिाची कारिे काय आहे त ?

श्री. सभ
ु ाष दे शमख
ु : (१) नाही, राज्यातील एकही िजल्हा मध्यवती सहकारी
िँक अवसायनात नाही.

(२), (३) व (४) प्रश्न उद्भ्ावत नाही.

-----------------
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अप्पर आयुक्ि, आददिासी वििास विभाग, ठाणे याांचि
े डून
अनुदान िाटपाि गैरव्यिहार झाल्याबाबि

(५३)

*

३११४४ श्री.हररससांग राठोड : सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) ठािे येथील आददवासी ववकास ववभागाच्या ठािे अप्पर आयक्
ु त
कायाणलयाींतगणत अनस
े ालील शेतकऱयाींना मोगरा
ु चू चत जमातीच्या दाररद्रय रे र्ख
व हळद लागवडीसाठी अथणसहाय्य ववतरि करताना िोगस लाभाथी दाखविे

तसेच शेडने् उभारिी अनद
ु ानात गैरव्यवहार झाल्याचे माहे एवप्रल, २०१७
मध्ये वा त्यादरम्यान यनदशणनास आले, हे खरे आहे काय,

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

(३) नसल्यास, ववलींिाची कारिे काय आहे त ?
श्री. विष्ट्णु सिरा : (१) हे अींशत: खरे आहे,

एकाित्मक आददवासी प्रकल्प, घोडेगाव याींचे कायणक्षेत्रात या योजनेच्या

अींमलिजाविीच्या अयनयममततेिाित तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या यािाित

प्राथममक चौकशी करण्यात आली असन
ू मोगरा व हळद लागवड या योजना
पि
शेडने् उभारिी ही योजना प्रगतीत आहे . तथावप
ू ण झाल्या असन
ू

योजनेच्या मागणदशणक तत्वानस
ु ार कायणवाही केली नसल्याची िाि यनदण शनास
आली आहे .

(२) सदर प्रकरिी प्राथममक चौकशी केली असन
ू चौकशीतील यनषकर्ाणच्या

आधारे वगण-३ च्या ५ कमणचाऱयाींवर यनलींिनाची कारवाई केली आहे तसेच
वगण-१ ते वगण-२ अचधका-याचे दोर्ारोप पत्र िजावण्याची कायणवाही सरू आहे .
(३) प्रश्न उद्भ्ावत नाही.

-----------------
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नागपूर जर्ल्हा मध्यििी सहिारी बँिेिील
गैरव्यिहाराच्या चौिशीबाबि

(५४)

*

३३१९९ प्रा.र्ोगेन्द्र ििाडे : सन्माननीय सहिार मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :(१) नागपरू िजल्हा मध्यवती सहकारी िँकेतील को्यवधी रुपयाच्या शासकीय
रोखे खरे दी-ववक्री गैरव्यवहाराची चौकशी करिाऱया अचधकाऱयाींवर दिावतींत्राचा

वापर होत असल्याचे माहे मे, २०१७ च्या दस
ु ऱया आठवडयात यनदशणनास
आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले, त्यानस
ु ार कोिती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(३) नसल्यास, ववलींिाची कारिे काय आहे त ?
श्री. सभ
ु ाष दे शमख
ु : (१) नाही, हे खरे नाही.
(२) व (३) प्रश्न उद्भ्ावत नाही.

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

सामाजर्ि न्याय विभागाच्या िसतिगह
ृ ाांिील विद्यार्थयाांना
तनयसमि भोर्न पुरिठा िरण्याबाबि

(५५)

*

३२४८२ श्री.र्यांि पाटील, श्री.बाळाराम पाटील : िाराांकिि प्रश्न

क्रमाांि १६६४८ ला ददनाांि ३१ माचम, २०१६ रोर्ी ददलेल्या उत्िराच्या

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

(१) राज्यात सामािजक न्याय ववभागामाफणत चालववण्यात येिाऱया १००
मागासवगीय

वसयतगह
ृ ाींमध्ये

ववद्यार्थयाांना

भोजन

परु वठा

करण्यासाठी

कींत्रा्दाराींकडून सन २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान काढण्यात आलेल्या यनववदा
प्रकक्रया रद्द करून नव्याने काढण्यात आलेल्या यनववदा प्रकक्रयेला काही

व्यिक्तींनी मा.उच्च न्यायालयात आव्हान (याचचका दाखल) केल्याने नवीन
यनववदा प्रकक्रया दे खील पि
ू ण होऊ शकली नाही, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, न्यायालयाच्या परवानगीने पव
ू ीच्याच कींत्रा्दाराींना केवळ

माचण, २०१६ पयांत मद
ु त वाढ दे ण्यात येऊन वसयतगह
ृ ाींमधील कींत्रा्दाराींना

मागील ७ मदहन्याींपासन
ू भोजन परु वठ्याची रक्कम ममळाली नसल्याने ते
भोजन परु वठा िींद करिार असल्याचे यनदशणनास आले आहे, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, सदर वसयतगह
ु
ृ ातील ववद्यार्थयाांना भोजन परु वठा सरु ळीत सरु
राहण्यासाठी शासनाने कोिती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारिे काय आहे त ?
श्री. रार्िुमार बडोले : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) नाही, हे खरे नाही.

(३) नवीन यनववदा प्रकक्रया पि
ू ण होऊन ठे केदाराची यनवड पि
ू ण होईपयांतच्या

कालावधीपयांत अथवा कमाल तीन मदहने कालावधीसाठी पव
ु ीच्याच भोजन
परु वठादाराींना मद
ु तवाढ दे ण्याची िाि प्रस्ताववत आहे .
(४) प्रश्न उद्भ्ावत नाही.

विधान भिन :
मांब
ु ई.

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

उत्िमससांग चव्हाण
सधचि,

महाराष्ट्र विधानपररषद

______________________________________________________
मुद्रिपूवण सवण प्रकक्रया महाराषर ववधानमींडळ सचचवालयाच्या सींगिक यींत्रिेवर करण्यात आली आहे .
मुद्रि: शासकीय मध्यवती मुद्रिालय, मुींिई.

