महाराष्ट्र विधानसभा
तिसरे अधधिे शन, २०१७
---------------------------------------------

िाराांकिि प्रश्नोत्िराांची यादी
सोमिार, ददनाांि ३१ जल
ु ,ै २०१७ / श्रािण ९, १९३९ ( शिे )
(१)

आददिासी वििास मांत्री

(२)

उद्योग ि खतनिमम मांत्री

(३)

ऊजाम, निीन ि निीिरणीय ऊजाम,

(४)

सामाजजि न्याय आणण विशेष सहाय्य मांत्री

(५)

याांचे प्रभारी

राज्य उत्पादन शल्
ु ि मांत्री

विभाग

सहिार, पणन आणण िस्त्त्रोद्योग मांत्री
-------------------------------------

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५३
-------------------------------------

राज्यािील आददिासी वििास विभागाच्या आश्रमशाते िील िगम-३ ि ४ या
िगमिारीिील िममचा-याांना सेिेि िायम िरण्याबाबि
(१)

*

९२२३०

श्री.उदे ससांग पाडिी (शहादा) :

सन्माननीय आददिासी वििास

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

राज्यातील

वर्ाांपासन
ू

आदिवासी

ववकास

ववभागाच्या

आश्रमशाळे त

मागील

१०

वगग ३ व ४ मधील सम
ु ारे २२०० कमगचारी ताससका तत्वावर व

अल्पशः वेतनावर काम करत असल्याचे माहे जन
ू , २०१७ मध्ये ननिशगनास आले
आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सिर
माहे माचग,

कमगचा-याींनी नोकरीत कायमस्वरुपी सामावन
ू घेण्याबाबत

२०१५ मध्ये आमरण उपोर्ण करुन उक्त मागण्याींचे ननवेिन नासशक

आयक्
ु त कायागलयास सािर केले आहे , हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, शासनाने उक्त कमगचा-याींना नोकरीत कायमस्वरुपी सामावन
ू
घेण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त?
श्री. विष्ट्ण ु सिरा

(१) सन २०१५-१६ या शैक्षणणक वर्ागत ताससका तत्वावरील

नेमलेले सशक्षक कमगचाऱयाींची सींख्या ११६९ व सशक्षकेतर/रोजींिारी कमगचाऱयाींची

सींख्या ११३९ अशी असन
ू , एकूण २३०८ रोजींिारी/ताससका तत्वावर कमगचारी
ननयक्
ु त आहे त व त्याींचे मानधनात दि.०७.०६.२०१७ च्या आिे शान्वये वाढ केली
आहे .

(२) होय.
(३)

शासकीय

आदिवासी

आश्रमशाळाींमध्ये

ताससका

तत्वावरील

ववदहत

पात्रताधारक सशक्षक व मानधनावरील अधधक्षक याींना ननयसमत भरती प्रक्रियेद्वारे
गण
ु वत्तेनस
ु ार सामावन
ू घेण्याची कायगवाही ववचाराधीन आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

----------------िोल्हापरू जजल््यािील ससध्दनेली आणण पररसरािील अतिररक्ि
भारतनयमन रद्द िरण्याबाबि

(२)

*

८७३८१

श्री.हसन मश्र
ु ीफ (िागल) :

सन्माननीय ऊजाम मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) कोल्हापरू जजल््यातील ससध्िनेली आणण पररसरात महाववतरणने अनतररक्त

भारननयमन केल्यामळ
ु े शेतकऱयाींची वपके पाण्याअभावी सक
ु ू न जात असल्याने

भारननयमन रद्द करणेसाठी शेतकऱयाींनी दिनाींक १३ एवप्रल, २०१७ रोजी सींबींधधत
ववभागाकडे तिारी करुनही भारननयमन रद्द करण्यात आले नाही, हे खरे आहे
काय,
(२)

असल्यास, सिर

(३)

असल्यास,

भारननयमन

त्वरीत

रद्द

चौकशी

केली

करण्याबाबत

शेतकऱयाींनी

महाववतरण कायागलयासमोर धरणे आीं िोलन केले, हे ही खरे आहे काय,
भारननयमन रद्द

याबाबत

शासनाने

आहे

काय,

त्यानस
ु ार

करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. चांद्रशेखर बािनिुते
(१) माहे एवप्रल, २०१७ मध्ये प्रचींड उषणतेमळ
ु े वीजे ची
मागणी मोठया प्रमाणात वाढली होती. त्यामळ
ु े ४०० के.व्ही. तळीं िगे अनतउच्चिाब
(EHV) केंद्रातील आयसी्ी (ICT) अनतभारीत (overload) होत असल्याने

दिनाींक १३.०४.२०१७ ते १५.०४.२०१७ या कालावधीमध्ये अनतउच्चिाब केंद्राकडून
अनतररक्त भारननयमन करण्यात आले होते.

(२) भारननयमन रद्द करण्याबाबत सिर पररसरातील शेतकऱयाींनी शाखा कायागलय,
ससध्िनेली याींच्याकडे दि. १३.०४.२०१७ रोजी ननवेिन दिले होते.

स्थाननक स्तरावर वीज मागणीचे व्यवस्थापन केल्यामळ
ु े अनतउच्चिाब

(३)

उपकेंद्राकडून वीज परु वठा सरु ळीत करण्यात आल्यामळ
ु े शेतीपींपाचे अनतररक्त
भारननयमन रद्द झाले.

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

आददिासी वििास महामांडताच्या बँिेिील खात्याि रु. १० िोटीचा
झालेला गैरव्यिहार
(३)

*

८६०८९

श्री.मनोहर भोईर (उरण), श्री.प्रिाश फािपेिर (चेंबरू ), डॉ.सांजय

रायमल
ु िर (मेहिर), श्रीमिी सीमािाई दहरे (नासशि पजश्चम), श्री.सभ
ु ाष साबणे
(दे गलरू ),

श्री.जयप्रिाश

मांद
ु डा

(बसमि),

श्री.चांद्रिाांि

सोनािणे

(चोपडा),

श्री.शरददादा सोनािणे (जन्ु नर), श्री.सरदार िाराससांह (मल
ु ांडु ), श्री.अशोि पाटील

(भाांडूप पजश्चम), श्री.अजय चौधरी (सशिडी), श्री.िि
ु ाराम िािे (अणश
ु क्िी नगर),
डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री पढ
ु ील

(१) आदिवासी ववकास महामींडळाच्या नावे बनाव् कागिपत्रे बनवन
ू ववभागाच्या

राषरीयीकृत बॅंकेच्या खात्यात असलेल्या िहा को्ीींच्या ठे वी परस्पर िस
ु -या बँकेत
वगग करण्यात आल्याचे दिनाींक १० मे, २०१७ रोजी वा त्या सम
ु ारास ननिशगनास
आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास,सिर प्रकरणी नासशकमधील एका बॅंकेच्या शाखा व्यवस्थापकास
मींब
ु ई येथील कफ परे ड पोसलसाींनी अ्क केली आहे , हे खरे आहे काय,
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(३) याबाबत चौकशी केली आहे काय, असल्यास, सिर चौकशीमध्ये काय
ननिशगनास आले, त्यानस
ु ार िोर्ीींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात
येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विष्ट्ण ु सिरा
आली.

(१) हे खरे आहे . दि.२७.०४.२०१७ रोजी सिर बाब ननिशगनास

(२) हे खरे आहे .

(३) होय. यातील आरोपीींनी आदिवासी ववकास महामींडळाचे बनाव् ले्रहे ड व
कागिपत्र तयार करून कॅनरा बँक, नरीमन पॉई् शाखा, मींब
ु ई येथे महामींडळाच्या

नावे खाते उघडले व सिर खात्यामध्ये आीं ध्र बँक, शाखा नासशक येथील रक्कम
जमा केली.त्यानर्
ु ींगाने महामींडळाने कफ परे ड पोलीस ठाण्यात तिार नोंिववली

असन
ु सिर ३ आरोपीींना अ्क करण्यात आलेली आहे .याबाबत पढ
ु ील चौकशी
सरू
ु आहे .

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
----------------मौजे धचखलोली (िा.अांबरनाथ,जज.ठाणे) येथे शासिीय तनिासी
आश्रमशाता उभारण्याबाबि
(४)

*

९२३९३

डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.सभ
ु ाष भोईर (िल्याण

ग्रामीण), श्री.अशोि पाटील (भाांडूप पजश्चम) :
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय सामाजजि न्याय

(१) मौजे धचखलोली (ता.अींबरनाथ,जज.ठाणे) येथील सवे नीं.६८ मधील जागे वर
अनस
ु धू चत

आश्रमशाळा

जाती

व

नवबौद्ध

उभारण्यासाठी

घ्काींच्या

प्रशासकीय

मल
ु ा-मल
ु ीींसाठी

मान्यता

शासकीय

समळण्याबाबतचा

ननवासी

प्रस्ताव

सहाय्यक आयक्
ु त, समाज कल्याण, ठाणे याींनी त्याींच्या दिनाींक २५ एवप्रल,
२०१७ रोजीच्या पत्रान्वये आयक्
ु त, समाज कल्याण याींच्याकडे

सािर केला आहे ,

हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता समळण्याच्या अनर्
ु ींगाने
आयक्
ु त, समाज कल्याण याींच्याकडून कोणती कायगवाही करण्यात आली वा
करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त?
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श्री. राजिुमार बडोले

(१) होय, हे खरे आहे .

(२) सिर प्रस्ताव आयक्
ु त, समाज कल्याण, पण
ु े याींचेकडे प्राप्त झाला असन
ू
त्यानर्
ु ींगाने पढ
ु ील कायगवाही करण्यात येत आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

(५)

*

पिन ऊजामतनसममिी क्षेत्रािडे शासनाचे झालेले दल
म
ु क्ष
८५०४८

श्री.असमि विलासराि दे शमख
(लािरू शहर), श्री.राधािृष्ट्ण
ु

विखे -पाटील (सशडी) :
काय :-

सन्माननीय ऊजाम मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) पवन ऊजागननसमगती क्षेत्राकडे शासनाचे िल
ग झाल्याने या क्षेत्राची वाढ होऊ
ु क्ष
शकली नाही याऊल् तासमळनाडू, आीं ध्रप्रिे श आणण कनाग्कासारख्या राज्याींनी
पवन ऊजे ला मोठ्या प्रमाणात चालना दिली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पवन ऊजाग क्षेत्राला सवु वधा दिल्यास व त्यानर्
ु ींगाने ननणगय
घेतल्यास साडे तीन हजार मेगावॅ्चे प्रलींबबत प्रकल्प वर्गभरात कायागजन्वत होणे
शक्य आहे , असे इीं डडयन ववींड ्बागइन मॅन्यफ
ु ॅ क्चरसग असोससएशनचे महासींचालक
याींनी मत व्यक्त केले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, केंद्र शासनाने दिलेल्या साडे सात हजार मेगावॅ् ऊजागननसमगतीचे

उवद्धष् साध्य करण्यासाठी शासनाने कोणती उपाययोजना केली आहे वा करण्यात
येत आहे तसेच प्रश्न भाग (२) बाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बािनिुते
(२) नाही.

(१) नाही.

(३) केंद्र शासनाचे ७५०० मेगावॅ् ऊजागननसमगतीचे उदिष् हे सौर ऊजे सींबधीचे आहे .
राज्य

शासनाने

शासन

ननणगय

ि.

अपाऊ-२०१५/प्र.ि.४९/ऊजाग-७,

दिनाींक २०/७/२०१५ च्या नववन व नवीकरणीय ऊजाग स्त्रोत यापासन
ू ऊजाग
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ननसमगतीचे एकबत्रत धोरणाींतग ांत पवन ऊजाग ननसमगतीचे ५००० मे.वॅ. क्षमतेचे उदद्दष्
पढ
ु ील ५ वर्ाांकररता ननजश्चत केलेले आहे . त्यातील १५०० मे.वॅ. आर.पी.ओ.
ननत्यनत
ु नशील ऊजाग बींधन पण
ू ग करण्याकरीता आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

----------------अांधेर ी (पि
ू )म येथील मरोत औद्योधगि िसाहिीमधील भख
ू ां डाचा सललाि न
िरिा िे वििररि िेल्याबाबि

(६)

*

९०३१३

श्री.रमेश लटिे (अांधेर ी पि
ू )म :

सन्माननीय उद्योग मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) अींधेर ी (पव
ू )ग मरोळ औद्योधगक वसाहत येथील प्लॉ् ि . X -२२ व X २२/१ हे

राखीव भख
ू ीं ड मे.जीएचव्ही हॉजस्प्ॅसल्ी प्रा.सल. याींना सललाव न करता

पव
ू ी ववतररत केलेल्या भख
ू ीं डाच्या ऐवजी
आहे काय,

ववतररत करण्यात आले आहे त, हे खरे

(२) असल्यास, सिर भख
ू ीं ड हा महाराषर औद्योधगक ववकास महामींडळाच्या
मख्
ु यालयाशेजारी

असन
ू

त्यावर

असलेल्या

झोपडपट्टीचा

पन
ु ववगकास

करून

भववषयात सिर भख
ू ीं डाचा मख्
ु यालयासाठी उपयोग होईल याकररता ववकासकास
इमारत बाींधण्यास परवानगी िे ण्यात आली नाही, हे खरे आहे काय,
(३) असल्यास,

ववतररत होऊन

सिर भख
ू ीं ड सललावाद्वारे ववतररत केला असता तर जास्त िराने

औद्योधगक महामींडळाचे व पयागयाने शासनाचे नक
ु सान झाले

नसते, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी मख्
ु य कायगकारी अधधकारी,
मरोळ औद्योधगक वसाहत याींना पत्राद्वारे

ववचारणा केली असता दिशाभल
ू

करणारी मादहती दिल्याने व परु ातत्व ववभागाकडून प्राप्त स््ॉप वकग नो्ीस
दिनाींक २१ सप््ें बर, २०११ ची असताना पव
ू ीच्या प्लॉ् ऐवजी उपरोक्त प्लॉ्
(Re - locate)

िे ण्याचा प्रस्ताव त्यापव
ू ीच दिनाींक २८ फेब्रव
ु ारी, २०११ रोजी

मा. उद्योगमींत्री याींचेकडे सािर केल्याबाबत पन
ु ःश्च खुलासा मागववण्यात आला
होता, हे ही खरे आहे काय,
(५)

असल्यास, याप्रकरणी

िोर्ी

असलेल्या

अधधकाऱयाींवर

शासनाने

कोणती

कारवाई केली वा करण्यात येत आहे , नसल्यास त्याची कारणे काय आहे त ?
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श्री. सभ
ु ाष दे साई

(१) हे अशींत: खरे आहे .

(२) हे खरे नाही.

पॉके् िमाींक १ मधील भख
ु ीं ड

महामींडळाच्या मरोळ येथील औद्योधगक

क्षेत्रात राबववण्यात येणाऱया झोपडपट्टी पन
ु वगसन योजनेतींग ांत

करारानाम्यातील

तरति
ु ीनस
ु ार २२.५० ्क्के पो्ी महामींडळास प्राप्त झालेला भख
ु ीं ड आहे .
(३) हे खरे नाही.

महाराषर औद्योधगक ववकास अधधननयम चे कलम १५ (अ ) अींतग ांत

तसेच

प्रचसलत ननयमानस
ु ार

असलेल्या अधधकारात अिलाबिलाची कायगवाही

करण्यात आलेली आहे .
(४) हे

खरे नाही.

याबाबतची

वस्तजु स्थती

अवगत करण्यात आलेली आहे
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

यापव
ु ीच

मा.

लोक

प्रनतननधीना

महोियाींना

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

मांब
ु ई जजल्हा मध्यििी सहिारी बँिेच्या सांचालि मांडताने तनयमबा्य
पध्दिीने िजम मांजरू िेल्याबाबि

(७)

*

९०२०६

श्री.नसीम खान (चाांददिली) :

सन्माननीय सहिार मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मींब
ु ै बँकेच्या (मींब
ु ई जजल्हा मध्यवती सहकारी बँक) सींचालक मींडळाने
नाबाडगची परवानगी न घेता तसेच ररझव्हग बँक ऑफ इीं डडयाचे ननब ांध ववचारात न
घेता ननव्वळ मालमत्ता मल्
ू यापेक्षा

अधधक म्हणजे ३५० को्ी रुपयाींचे कजग

ननयमबाहय पध्ितीने पायाभत
ू सवु वधा प्रकल्पासाठी मींजरू केल्याची बाब माहे
जन,ू २०१७ च्या पदहल्या आठवडयात वा त्या िरम्यान ननिशगनास आली, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, सिरील बँकेच्या सींचालक मींडळाच्या कारभाराची चौकशी करण्यात
आली आहे काय,

(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानस
ु ार
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

िोर्ीींवर कोणती
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श्री. सभ
ु ाष दे शमख
ु

(१) नाही, हे खरे नाही.

(२), (३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.

----------------पाटण (जज.सािारा) येथील औद्योधगि क्षेत्र नव्याने िायामजन्िि िरण्याबाबि
(८)

*

८८७९०

श्री.शांभरू ाज दे साई (पाटण) :

सन्माननीय उद्योग मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) पा्ण (जज. सातारा) येथील औद्योधगक क्षेत्रात मागील अनेक वर्ाांपासन
ू
केवळ एक ते िोनच उद्योग सरु
ु आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास,या औद्योधगक क्षेत्रामध्ये एकूण ३४ भख
ू ीं ड असन
ू या भख
ू ीं डामध्ये
सम
ै ी २७
ु ारे १५० नवीन उद्योग सरु
ु करण्यास वाव असताना एकूण ३४ भख
ू ीं डाींपक
भख
ू ीं डाचे वा्प करण्यात आले व त्यापैकी केवळ २ भख
ू ीं डामध्ये उद्योग सरु
ु
असन
ू

उवगरीत

काय,

भख
ू ीं ड सद्य:जस्थतीत ववनावापर पडून आहे त, हे ही खरे आहे

(३) असल्यास, याप्रकरणी वापराववना पडून असलेले २५ भख
ू ीं ड तात्काळ खाली
करुन यादठकाणी

नवीन उद्योजकाींना

सिर

भख
ू ीं डाचे

वा्प करणेसींिभाांत

स्थाननक लोकप्रनतननधीनी दिनाींक ७ ऑक््ोबर, २०१५ व दिनाींक १ डडसेंबर,
२०१५ रोजी वा त्यासम
ु ारास लेखी पत्राद्वारे उद्योगमींत्री याींचेकडे मागणी केली
आहे ,हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त?
श्री. सभ
ु ाष दे साई

(१)

व (२)

हे खरे नाही.

पा्ण औद्योधगक क्षेत्रामध्ये एकूण १० भख
ु ीं डावर उत्पािन सरु
ु असन
ू
आरे णखत केलेल्या एकूण ३५ भख
ु ीं डापैकी ३४ भख
ु ीं डाचे वा्प करण्यात आलेले
आहे .

आहे त.

ववकास कालावधी सशल्लक असलेले भख
ु ीं ड ६ असन
ू अववकससत भख
ु ीं ड १८

(३) व (४) हे खरे आहे .
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अववकससत १८ भख
ू ीं डापैकी १५ भख
ू ीं ड पींचनाम्याने ताब्यात घेतले असन
ू

उवगररत ३ भख
ू ीं ड ताब्यात घेण्याची कायगवाही सरु
ु आहे . ताब्यात घेतलेल्या
भख
ू ीं डाचे वा्प महामींडळाच्या धोरणानस
ु ार
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

करण्यात येते.

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

राज्यािील सशक्षण सशष्ट्यित्ृ िी िाटपामध्ये झालेल्या गैरव्यिहाराबाबि
(९)

*

८९८०२

श्री.विजय िाते (सशिाजीनगर), श्री.सभ
ु ाष भोईर (िल्याण

ग्रामीण), श्री.सांदीपानराि भम
ु रे (पैठण), श्री.चरण िाघमारे (िम
ु सर), श्री.उन्मेश
पाटील (चातीसगाि), श्री.वििास िां ु भारे (नागपरू मध्य), श्री.सांजय साििारे
(भस
ु ाित), श्री.सध
ु ािर दे शमख
ु (नागपरू पजश्चम), श्री.रणधीर सािरिर (अिोला
पि
ू )म ,

श्री.अस्त्लम

शेख

(मालाड

पजश्चम),

श्री.विजय

िडे ट्टीिार

(ब्रम्हपरू ी),

श्री.सतु नल िेदार (सािनेर ), श्री.अमर िाते (आिी), श्री.राज परु ोदहि (िुलाबा),
डॉ.सांिोष टारफे (ितमनरु ी) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय सामाजजि न्याय मांत्री पढ
ु ील

(१) राज्यातील सशषयवत्ृ ती अपहाराची चौकशी करण्यासाठी राज्य शासनाने

अनतररक्त पोलीस महासींचालक याींच्या नेतत्ृ वाखाली माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये
स्थापन केलेल्या ववशेर् कृती पथकाने (एसआय्ी) दिलेल्या अहवालाच्या आधारे

७२ सींस्थाींववरूध्ि गन्ु हे िाखल करण्याचे आिे श सामाजजक न्याय ववभागाचे

तत्कालीन सधचवाींनी ववभागीय आयक्
ु ताींना दिले असतानाही केवळ २२ सींस्था
चालक आणण प्राचायाांववरूध्ि गन्ु हे िाखल केले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याप्रकरणात झालेल्या गैरव्यवहाराप्रकरणी िोर्ी असलेल्या सवग
सींस्था चालक आणण प्राचायाांववरूध्ि गन्ु हे िाखल करण्याबाबत शासनाने कोणती
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) असल्यास, या प्रकरणात झालेल्या गैर व्यवहाराची रक्कम सींबधधताींकडून
वसल
ू करण्याबाबत

शासनाने कोणती कायागवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. राजिुमार बडोले

(१) अींशत: खरे आहे .

(२) व (३) भारत सरकार मॅरीकोत्तर सशषयवत्ृ ती व सशक्षण शल्
ु क वा्पामध्ये
झालेल्या अननयसमततेच्या सींिभाांत ववशेर् चौकशी पथकाने लेखा परीक्षणाच्या

सािर केलेल्या चौकशी अहवालानस
ु ार या ववभागाने एकूण ६८ िोर्ी

आधारे

सींस्थाींववरुध्ि गन्ु हा िाखल करण्याच्या आणण वसल
ु पात्र रक्कम वसल
ू करण्याच्या

सच
ू ना आयक्
ु त, समाजकल्याण, पण
ु े याींना दिलेल्या आहे त. २ सींस्थाींचा चौकशी

अहवाल चौकशी पथकाने परस्पर आयक्
ु त, समाजकल्याण, पण
ु े याींना पाठववलेला

असन
ु , त्यानस
ु ार पढ
ु ील कायगवाही सींबींधधत सहायक आयक्
ु त, समाजकल्याण
याींच्या माफगत करण्यात येत आहे . उवगरीत २ सींस्था ्या आदिवासी ववभागाशी
सींबींधधत असन
ू , त्यासींबधातील कायगवाही त्या ववभागामाफगत करण्यात येत आहे .

सींबींधधत २२ सींस्थाचालक आणण प्राचायग याींचे ववरुध्ि पोलीसात िाखल

झालेले गन्ु हे हे ववद्यार्थयाांनी दिलेल्या तिारीवरुन िाखल झाले ले आहे त.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

िोल्हापरू येथील मागासिगीय िस्त्िी सध
ु ारणाांसाठी प्राप्ि तनधीचा
िापर न िेल्याबाबि

(१०)

*

८८३०७

श्री.राजे श क्षीरसागर (िोल्हापरू उत्िर) :

सन्माननीय

सामाजजि न्याय मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) कोल्हापरू येथील मागासवगीय वस्ती सध
ु ारणाींसाठी समळालेला सम
ु ारे ३
को्ीींचा ननधी प्रशासनाच्या िल
ग ामळ
ु क्ष
ु े

ववनावापर पडून असल्याचे नक
ु तेच माहे

एवप्रल,२०१७ मध्ये वा त्या िरम्यान ननिशगनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर ननधी िसलत वस्त्याींना मल
ु भत
ू सवु वधा परु ववण्यासाठी खचग
न होण्याची कारणे काय आहे त,

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

(४) तद्नस
ु ार यास जबाबिार असणा-या व्यक्तीींवर कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. राजिुमार बडोले

(१) नाही.

(२) सन २०१६-१७ मध्ये प्राप्त रु.१५ को्ी

ननधीपैकी रु.१२.६७ को्ी ननधी खचग

करण्यात आलेला असन
ू , रु.२.३३ को्ी रक्कम या वर्ागत मींजरू असलेली कामे
पण
ू ग झाल्यानींतर सिर कामाची िे यके अिा करण्यासाठी राखून ठे वण्यात आलेला
आहे .

सींबधधत अधथगक वर्ागसाठी मींजरू ननधी लगतच्या अधथगक वर्ागअखे र खचग करण्याची
तरति
ू असल्याने सिर
नाही.

ननधी खचग न होता पडून राहीला अशी वस्तजु स्थती

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

रायगड जजल््यािील सौर उजे िरील पायलट प्रोजे क्टबाबि
(११)

*

८८२१७

पाटील (पेण) :
काय :-

(१) राज्यात

श्री.सभ
म ील
ु ाष उफम पांडडिशेठ पाटील (असलबाग), श्री.धैयश
सन्माननीय ऊजाम मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील

पायल् प्रोजे क््च्या माध्यमातन
ू सौर ऊजे चा ववकास करून ग्रीन

एनजी ननमागण करण्याचे धोरण शासनाकडून राबववण्यात येत आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, शासनाच्या आिे शानस
ु ार वीज परु वठा ववभागाने रायगड जजल््यात
कृर्ीपींप, नळपाणी योजना यासाठी सौरऊजे चा वापर करण्याचा ननणगय घेऊन
यासाठी पायल् प्रोजे क्् राबववण्यास सरू
ु वात केली आहे , हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सिर योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकरी िग
ग भागातील असावा,
ु म
त्याच्याकडे कमीत कमी ५ एकर जमीन असावी, शाश्वत पाण्याचा स्त्रोत असावा
तसेच १५ हजार रूपयाींची अनामत रक्कम आवश्यक असणे अशा प्रकारच्या
जाचक अ्ीींचा समावेश करण्यात आला आहे , हे खरे आहे काय,
(४)

असल्यास,

सिर

योजनेचा

लाभ घेण्यासाठी

शासनाने

उक्त दिलेल्या

ननकर्ाींमध्ये बसणारा एकही लाभाथी नसल्याने रायगड जजल््यात हा पायल्

प्रोजे क्् अयशस्वी ठरला असन
ू शासनाने उक्त ननकर् सशधथल करण्यासाठी
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. चांद्रशेखर बािनिुते (१) होय.
(२)हे अींशत: खरे आहे .रायगड जजल्हयात अ्ल सौर कृर्ी पींप योजनेतग ांत सौर
कृर्ी पींप आस्थावपत करण्याबाबतची कायगवाही सरू
ु करण्यात आली आहे .

(३) शासन ननणगय ि. सौरप्र-२०१६/प्र.ि. ३१९/ऊजाग-७ दि. ०५/११/२०१६ नस
ु ार

सिर योजनेचा लाभ जास्तीत जास्त शेतकऱयाींना समळण्यासाठी शासनाने पढ
ु ील
ननकर्ात जसे लाभाथी शेतकऱयाींच्या शेतजसमनीचे क्षेत्र ५ एकर ऐवजी १० एकर
करण्यात आले आहे व सौर कृर्ी पींप योजनेचा फायिा घेऊन ज्या ग्ाींमध्ये
/ववहीरीवर

सौर

पींप दिला

आहे

तेथे

सौर

कृर्ीपींप आस्थावपत झाल्याचा
दिनाींकानींतर पढ
ु ील १० वर्ागनींतर सिर दठकाणी मागणी केल्यास महाववतरण
माफगत ववद्यत
ु जोडणी/परु वठा िे ण्यात येईल असे अींशत: बिल केले आहे त.

(४) रायगड जजल्हयातील ससींचन ववदहरी पाण्याचा शाश्वत स्त्रोत नाही म्हणन
ू
लाभार्थयाांचे अजग भज
ू ल सवेक्षण व ववकास यींत्रणा असलबाग याींचेकडून अपात्र
ठरल्यामळ
ु े

तसेच

सौर

कृर्ीपींपासाठी

आवश्यक रक्कमेचा भरणा करण्यास

लाभाथी शेतकऱयाींची इच्छा नसल्यामळ
ु े अ्ल सौर कृर्ीपींप योजनेस रायगड
जजल्हयात परु े सा प्रनतसाि समळालेला नाही.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

िोयना (िा. पाटण, जज.सािारा) ि िोतिेिाडी (िा. धचपतूण, जज. रत्नाधगरी)
प्रिल्पग्रस्त्िाांना महातनसममिी िांपनीि सामािन
ू घेण्याबाबि

(१२)

*

९०८०५

ां े (िरती), श्री.सदानांद चव्हाण (धचपतण
श्री.सतु नल सशद
ू ),

अॅड.भीमराि धोंडे (आष्ट्टी) :
करतील काय :-

सन्माननीय ऊजाम मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा

(१) कोयना (ता.पा्ण, जज.सातारा) व कोळकेवाडी (ता.धचपळूण, जज.रत्नाधगरी)
येथील प्रकल्पग्रस्ताींना

महाननसमगती

कींपनीत सामावन
घेण्याबाबतची मागणी
ू

दिनाींक ७ जन
ू २०१७ रोजीच्या लेखी ननवेिनाद्वारे मख्
ु य असभयींता, कोयना
जलववद्यत
ु केंद्र, पोफळी (ता.धचपळूण) याींच्याकडे केली आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, प्रकल्पग्रस्ताींना महाननसमगती कींपनीत सामावन
ू न घेण्याची कारणे

काय आहे त तसेच प्रश्न भाग १ मधील मागणीच्या अनर्
ु ींगाने कोयना व
कोळकेवाडी प्रकल्पग्रस्ताींना महाननसमगती कींपनीत सामावन
ू घेण्याबाबत शासनाने
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

कोणती

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बािनिुते (१) होय, हे खरे आहे .
(२) कोयना व कोळकेवाडी (ता. धचपळूण, जज. रत्नाधगरी) येथील कोणतीही

स्थावर/ जींगम मालमत्ता महाननसमगती कींपनीने सींपादित केलेली नाही व सिरची
मालमत्ता

महाननसमगती

कींपनीच्या

नावे

सध्ु िा

नाही.

त्यामळ
ु े

सिर

प्रकल्पग्रस्ताींना महाननसमगती कींपनीच्या सेवेत सामावन
ू घेता येणार नाही.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

----------------महाराष्ट्र औद्योधगि वििास महामांड त, चािण टप्पा क्र.२ मधील
िासल
ू ी ि भाांबोली येथील तनिासी ि व्यािसातयि भख
ू ां डामध्ये
झालेल्या गैरव्यिहाराबाबि

(१३)

*

९२३२२

श्री.बाबरु ाि पाचणे (सशरुर) :

सन्माननीय उद्योग मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) महाराषर औद्योधगक ववकास महामींड ळ,चाकण ्प्पा ि.२ मधील वासल
ू ी व
भाींबोली येथील ननवासी व व्यावसानयक भख
ू ीं डामध्ये गैर व्यवहार झाल्याची तिार

दिनाींक २४ माचग, २०१७ रोजी वा त्यासम
ु ारास ग्नेता पण
ु े जजल्हा पररर्ि याींनी
अधधक्षक

असभयींता,

महाराषर

याींचेकडे केली, हे खरे आहे काय,

औद्योधगक

ववकास

महामींडळ

धचींचवड,पण
ु े

(२) असल्यास, चाकण ्प्पा ि .२ मधील वासल
ू ी व भाींबोली या गावात
शेतकऱयाींच्या जसमनी सींपािीत केल्याच्या मोबिल्यात ननवासी भख
ु ीं ड व १५ ्क्के
परतावा िे ण्यात आला आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, वासल
ु ी व भाींबोली या

गावात ननवासी भख
ु ीं डावर मोठ्या प्रमाणात

व्यावसानयक बाींधकामे करण्यात आली आहे त, हे ही खरे आहे काय,
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(४) असल्यास,

याबाबत चौकशी करून शासनाने कोणती

कायगवाही केली वा

करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सभ
ु ाष दे साई
(३)

(१) व (२)

व (४) अींशत: खरे आहे .

हे

खरे आहे .

चाकण ्प्पा ि. २ मधील ननवासी प्रकारच्या वापरासाठी वा्प करण्यात

आलेल्या भख
ू ीं डावर ननवासी प्रयोजनासाठीचे बाींधकामाचे नकाशे मींजरू करण्यात
आले

आहे त.

रदहवाशी

प्रकारच्या

प्रकारच्या वापरासोबत अींशत:

भख
ू ीं डावरील काही

भख
ू ीं डामध्ये

रदहवाशी

व्यावसानयक प्रकारचा वापर केल्याचे सवेक्षणात

आढळून आले आहे . भख
ू ीं डधारकासोबत केलेल्या करारनाम्यातील तरति
ू ी तपासन
ू
ननयमानस
ु ार कायगवाही करण्यात येत आहे .
(५)

प्रश्न उद््ावत नाही.

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

गडधचरोली जजल््याि धचरदायी रोजगार योजनेि गैरव्यिहार झाल्याबाबि
(१४)

*

८८६११

श्री.राज ु िोडसाम (अणी), श्री.सध
ु ािर िोहते (नागपरू दक्षक्षण),

श्री.राहल
ु बोंद्रे (धचखली) :
खुलासा करतील काय :(१)

गडधचरोली

सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

जजल्हयात सन २०१३-१४ या

वर्ागत राबववण्यात आलेल्या

आदिवासी धचरिायी रोजगार योजनेत गैरप्रकार झाला आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास,

आदिवासी समाजाची आधथगक प्रगती व्हावी यासाठी शासनाने २

को्ी रुपयाींचा ननधी ववशेर् केन्द्रीय सहाय्य योजने अींतगगत उपलब्ध करुन प्रनत

लाभाथी १० हजार रुपयाींचे वा्प बचत ग्ाच्या माध्यमातन
ु करण्यात आले परीं त ु
या योजनेत बनाव् कागिपत्रे िाखवन
ू रोजगाराच्या नावे अनि
ु ान वा्प करुन
खो्ी िे यके काढण्यात आली आहे त, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, बचत ग्ाींनी बनाव् कागिपत्रे सािर करुन फसवणक
केली
ु
असल्याने योग्य लाभाथी लाभापासन
ू वींधचत रादहले आहे त, हे खरे आहे काय,
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(४) असल्यास, या योजनेअींतगगत आदिवासीींना रोजगारासाठी दिलेल्या अनि
ु ानात
गैरव्यवहार

करणा-या

चौकशीनस
ु ार

या

बचतग्ाींची

चौकशी

करण्यात

आली

आहे

काय,

प्रकरणी िोर्ी असणा-याींववरुद्ध कोणती कारवाई केली वा

करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विष्ट्ण ु सिरा

(२) हे खरे नाही.

(१) हे खरे नाही.

केंद्र शासनाच्या ववशेर् केंद्रीय सहाय्य योजनेअींतगगत सन २०१३-१४ करीता
आदिवासीींच्या आधथगक उन्नती साधणेकरीता बचत ग्ाींची स्थापना करणे व
धचरिायी रोजगार समळवन
ू िे णे या योजनेकरीता रू. २.०० को्ी ननधी मींजरू

करण्यात आले आहे त. सिर योजनेच्या अींमलबजावणीच्या मागगिशगक सच
ु ना दि.
०९/०७/२०१४ रोजीच्या शासन ननणगयान्वये ननगगसमत करण्यात आलेल्या आहे त.
यानस
ु ार प्रकल्प अधधकारी, एकाजत्मक आदिवासी ववकास प्रकल्प गडधचरोली याींना

रू. १.०० को्ी व प्रकल्प अधधकारी, एकाजत्मक आदिवासी ववकास प्रकल्प अहे री
आणण भामरागड याींना प्रत्येकी रु. ५०.०० लक्ष ननधी ववतरीत

करण्यात आला

आहे . सिर योजनेची कायगवाही ननयोजन स्तरावर असन
ू हा ननधी प्रकल्प
कायागलय स्तरावर असल्याने या बाबत कुठलाही गैर व्यवहार झालेला नाही
(३) हे खरे नाही.

(४) व (५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

जाांसभिली (िा.पनिेल, जज. रायगड) या ग्रामपांचायि क्षेत्राि
मल
ु भि
ू सवु िधा परु विण्याबाबि

(१५)

*

८४९७३

श्री.प्रशाांि ठािूर (पनिेल), श्री.समीर िुणािार (दहांगणघाट),

अॅड.आसशष शेलार (िाांद्रे पजश्चम), श्री.अिल
ु भािखतिर (िाांददिली पि
ू )म , श्रीमिी
मतनषा चौधरी (ददहसर), श्री.असमि साटम (अांधेरी पजश्चम) :
उद्योग मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

सन्माननीय

महाराषर औद्योधगक ववकास महामींडळाने सींपादित केलेल्या जाींसभवली

(ता.पनवेल, जज.रायगड) ग्रामपींचायत क्षेत्रात गावाचा रस्ता व परु े सा पाणी परु वठा
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त्वरीत उपलब्ध करण्याची मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी माहे एवप्रल, २०१७
मध्ये

वा त्यािरम्यान मा. मख्
ु य कायगकारी अधधकारी, महाराषर औद्योधगक

ववकास महामींडळ, अींधेर ी याींच्याकडे ननवेिनाद्वारे केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, औद्योधगक क्षेत्र जाहीर होवन
ू सम
ु ारे ५० ते ६० वर्ागनींतरही उक्त
ववभागात अद्यापपय ांत कोणत्याही मल
ु भत
ू सवु वधा परु ववण्यात आल्या नाहीत, हे
ही खरे आहे काय,

(३) तसेच गावातील सम
ु ारे १५० वर्ागपासन
ू अजस्तत्वात असलेल्या ववहीरी भराव
्ाकून बींि केल्यामळ
ु े
खरे आहे काय,
(४)

असल्यास,

ग्रामस्थाींच्या वपण्याच्या पाण्याची गैरसोय होत आहे ,हे ही

जाींसभवली

ग्रामपींचायत

क्षेत्रात

त्वरीत

मल
ु भत
ू

सवु वधा

परु ववण्याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानस
ु ार कोणती कायगवाही
केली वा करण्यात येत आहे ,
(५)

नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. सभ
ु ाष दे साई

(१) हे खरे आहे .

(२) व (३) हे खरे नाही.

अनतररक्त पाताळगींगा क्षेत्रात महा- मींडळाने

सवग पायाभत
ु सवु वधा

परु ववल्या

आहे त. जाींसभवली व आदिवासी वाडी जाींसभवली या गावाना पोहच रस्ता व
बोअरवेलद्वारे पाणी परु वठा इ. सवु वधा
तसेच

महामींडळाच्या

सींपादित

क्षेत्राच्या

सींबींधधत ववभागाने परु ववल्या आहे त.
ई-

आराखडा

ववकससत

रस्त्याच्या हद्दीत ववदहर येत असल्याने ती बज
ु ववण्यात आली आहे .
(४) व (५) प्रश्न उद््ावत नाही.

करताना

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

बट
ु ीबोरी औद्योधगि िसाहिीिन
ू िब्बल १६४० िोटी रुपयाांच्या
प्रिल्पाांनी घेिलेली माघार

(१६)

*

८८९३४

प्रा.िषाम गायििाड (धारािी), श्री.भाऊसाहे ब िाांबते (श्रीरामपरू ),

श्री.राधािृष्ट्ण विखे -पाटील (सशडी) :

सन्माननीय उद्योग मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

(१)

आयोजजत

खुलासा करतील काय :शासनाने

सन

२०१३

मध्ये

केलेल्या

ॲडव्हान््े ज

वविभग

पररर्िे अींतगगत साडे अकरा को्ी रुपयाींचे उद्योजकाींशी सामींजस्य करार करण्यात
आले होते, हे

खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, सामींजस्य करार झालेल्या नागपरू येथील

ब्
ु ीबोरी औद्योधगक

वसाहतीतन
ू तब्बल १६४० को्ी रुपयाींच्या प्रकल्पाींनी माघार घेतली असन
ू मेक

इन इीं डडया अींतगगत कींपन्याही प्रकल्प राबववण्यास तयार नसल्याचे व गे ल्या िोन
वर्ागत एकही नवीन उद्योग आला नसल्याचे माहे एवप्रल, २०१७ मध्ये वा त्या
िरम्यान ननिशगनास आले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, कींपन्याींनी प्रकल्प माघारी घेण्याची कारणे काय व आतापय ांत
क्रकती कींपन्याींनी प्रकल्प माघारी घेतले आहे त तसेच सामींजस्य करारामध्ये
कोणत्या अ्ी

व शती नमि
ू करण्यात आल्या होत्या,

(४) असल्यास, याबाबत शासनाने अधधक चौकशी केली आहे काय,चौकशीचे
ननषकर्ग काय आहे त, त्यानस
ु ार उद्योगधींद्याींची वाढ करण्याच्या दृष्ीने शासनाने
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहे त ?
श्री. सभ
ु ाष दे साई

(१) होय हे खरे आहे .

सन २०१३ मध्ये झालेल्या ॲडव्हान््े ज वविभग या गींत
ु वणक
ु िाराींच्या पररर्िे मध्ये
रु.१४,७९४ को्ीचे एकूण २८ सामींजस्य करार उद्योजकाींशी करण्यात आले.
(२) व (३) हे खरे नाही.

ब्
ु ीबोरी क्षेत्रात माघार घेतल्याचे कोणतेही प्रकरण अद्याप ननिशगनास

आलेले नाही.

(४) ब्
ु ीबोरी क्षेत्रात प्रकल्पाींनी माघार घेतल्याबाबतची बाब
नसल्यामळ
ु े

कोणत्याही

प्रकारची

वविभागतील औद्योधगकरणास

चौकशी

चालना

करण्यात

िे ण्याच्या

ननिशगनास आलेली

आलेली

दृष्ीने

नाही. तथावप,

सामदु हक

प्रोत्साहन

योजनेच्या माध्यमातन
ू वविभागतील उद्योगाींना वाढीव प्रोत्साहने िे ण्याचे धोरण

अवलींबववण्यात येत आहे . वविभागतील उद्योगाींना सद्यजस्थतीत १००% ढोबळ
मल्
ु यावधीत करावर आधाररत प्रोत्साहने िे व ू केली आहे त.

वरीलप्रमाणे राज्य शासन उद्योग वाढीसाठी प्रयत्नशील आहे .

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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चोपडा िालक्
ु याि (जज.जतगाांि) शासिीय िसिीगह
ृ ि तनिासी शाता
मांजरू िरण्याबाबि

(१७)

*

९१५१५

श्री.चांद्रिाांि सोनािणे (चोपडा) :

सन्माननीय सामाजजि

न्याय मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) चोपडा तालक्
ु यात (जज.जळगाींव) सामाजजक न्याय ववभागाचे एकही शासकीय

वसतीगृह व ननवासी शाळा नसल्यामळ
ु े तालक्
ु यात सामाजजक न्याय ववभागाचे १
मल
ु ाींचे व १ मल
ु ीींचे शासकीय वसतीगह
ृ व ननवासी शाळा मींजरू करण्याबाबत

स्थाननक लोकप्रनतननधधींनी दिनाींक २४ नोव्हें बर, २०१५ रोजी वा त्या सम
ु ारास
मा.राज्यमींत्री, सामाजजक न्याय याींच्याकडे पत्रव्यवहार करुन मागणी करुनही
अियापी कोणतीही कायगवाही झालेली नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त सामाजजक न्याय ववभागाचे १ मल
ु ाींचे व १ मल
ु ीींचे शासकीय
वसतीगह
ृ व ननवासी शाळा मींजरू करण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली
वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. राजिुमार बडोले
(२)

(१) नाही, हे खरे नाही.

दि. ६/९/२०१६ रोजी आयक्
ु त, समाज कल्याण, पण
ु े याींचेकडून काही

तालक्
ु याींच्या दठकाणी मागासवगीय मल
ु ामल
ु ीींचे वसनतगृह मींजरू करण्याबाबत पत्र
शासनास प्राप्त झाले आहे .

तथावप, शासनाच्या दि. ३०/९/२०१६ रोजीच्या

पत्रान्वये व दि. २०/१२/२०१६ रोजीच्या स्मरणपत्रान्वये आयक्
ु त, समाज कल्याण,
पण
ु े याींना ज्या जजल्हा / तालक्
ु याींमध्ये वसनतगृहे व ननवासी शाळा नाहीत, अशा
जजल्हा/तालक्
ु याची

सववस्तर

मादहतीसह

करण्याबाबत कळववण्यात आले आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

पररपण
ू ग

प्रस्ताव

शासनास

सािर

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

िोल्हापरु जजल््यािील इचलिरां जी येथे सहिार न्यायालय सरू
ु िरणेबाबि
(१८)

*

९०८३४

श्री.सरु े श हातिणिर (इचलिरां जी) :

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय सहिार
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(१) कोल्हापरु जजल््यातील इचलकरीं जी येथे सहकार न्यायालय सरु
ु करण्यास

शासनाने ४ वर्ाांपव
ु ी सहकार ववभाग शासन ननणगय रा.ज.स.-१००/प्र.ि.५३८/५स,

दि.०५/०५/२०११ द्वारे मींजरु ी िे वन
ू सध्ु िा अद्याप या न्यायालयाचे कामकाज सरू
ु
झालेले नाही, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास, सिर

न्यायालयासाठी

१ न्यायाधधश, कननषठ लघ ु लेखक,

सशरस्तेिार, कननषठ सलपीक व सशपाई अशी पिे मींजरु केली आहे त, हे ही
आहे काय,

खरे

(३) असल्यास, सिर न्यायालयासाठी जागा व भाडे रक्कम सावगजननक बाींधकाम
ववभागाकडून ननजश्चत

करुन घेण्यात आली असन
ू मींजरु ीनींतर ६ वर्ाांनींतरही हे

न्यायालय अद्याप सरु
ु झाले नाही, हे खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सिर न्यायालय सरु
ु न होण्याची कारणे काय आहे त व न्यायालय
सरु
ु करण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सभ
ु ाष दे शमख
ु

(१) होय.

(२) होय.
(३) होय.

(४) इचलकरीं जी नगरपररर्ि, इचलकरीं जी याींचेकडुन फननगचरची सवु वधा व सवग
खचग

पायाभत
ू

बाबीींची

फक्त)

इतक्या

पत
ग ा
ू त

न

झाल्यामळ
ु े

भाडे करार

झालेला

नाही.

न्यायालयामध्ये पायाभत
ू सवु वधाबाबतचे रु.२२,६२,०००/- (रु.बावीस लाख बासषठ
हजार

रकमेचे

सध
ु ारीत

अींिाजपत्रक

सहकार

न्यायालय

ि.१ कोल्हापरू या कायागलयाने मा. अध्यक्ष, महाराषर राज्य सहकारी अवपल
न्यायालय, मींब
ु ई याींच्याकडे पढ
ु ील कायगवाहीसाठी सािर केले आहे . प्रस्ताववत
न्यायालयाचे

फननगचर

साठी

रु.८,५०,०००/-

इतक्या

रकमेस

इचलकरीं जी

नगरपररर्ि सभा दि. ८.०५.२०१७ ने मींजरु ी दिली असन
ु त्यासाठी वकग ऑडगर
िे णेची कायगवाही नगर पररर्िे कडुन सरु
ु आहे .
(५) नाही.

-----------------
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धामणांगाि रे ल्िे (जज.अमराििी) येथील िसतिगृहाांचा प्रस्त्िाि
प्रलांबबि असल्याबाबि

(१९)

*

८८८९७

प्रा.विरें द्र जगिाप (धामणगाि रे ल्िे) :

सन्माननीय

आददिासी वििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) धामणींगाव रे ल्वे (जज.अमरावती) या तालक्
ु याच्या दठकाणी आदिवासी मल
ु ीींचे
१०० व मल
ु ाींचे १०० या क्षमतेच्या

वसनतगह
ु ,ै
ृ ाींचा प्रस्ताव माहे दिनाींक १२ जल

२०१६ मध्ये सािर केल्यानींतरही अद्यापही सिर प्रस्ताव प्रलींबबत असल्याचे माहे
जन
ू , २०१७ मध्ये वा त्या सम
ु ारास ननिशगनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सिर

प्रस्तावावर

अद्याप ननणगय न घेण्याची कारणे काय

आहे त, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय ननिशगनास
आले,

(३) त्यानस
ु ार सिर वसतीगृहे उभारण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विष्ट्ण ु सिरा

(१), (२) व (३) धामणगाव रे ल्वे येथे नवीन वसतीगृह सरू
ु

करण्याबाबतचा प्रस्ताव अपर आयक्
ु त, अमरावती याींच्यामाफगत दि.२६.०७.२०१६
रोजी आयक्
ु त, आदिवासी ववकास, नासशक याींना प्राप्त झाला होता.
अशा

प्रस्तावाींच्या

अनर्
ु ींगाने

नवीन

वसतीगृहे

मींजरू

करण्याऐवजी

शासकीय वसनतगह
ृ ात प्रवेश समळू न शकलेल्या वाढीव २०,००० ववद्यार्थयाांना सन
२०१६-१७ या शैक्षणणक वर्ागपासन
ू इ.१२ वी नींतरच्या उच्च सशक्षणासाठी भोजन,
ननवास व इतर शैक्षणणक साहीत्य उपलब्ध करुन घेण्याकररता आधथगक सहाय्य
म्हणन
ू

ववद्यार्थयाांच्या

बँक

खात्यामध्ये

थे ्

रक्कम

जमा

करण्याबाबत

दि.१५.१०.२०१६ रोजीच्या शासन ननणगयान्वये “पींडडत िीनियाल उपाध्याय स्वयम ्
योजना” सरू
ु करण्यात आलेली आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

21

राज्यािील िृषीपांपाच्या मीटरचे ररडीांग न घेिाच खाजगी एजन्सी
गैरव्यिहार िरीि असल्याबाबि

(२०)

*

८६३३१

श्री.अजय चौधरी (सशिडी), श्रीमिी िप्ृ िी सािांि (िाांद्रे पि
ू )म ,

डॉ.राहूल पाटील (परभणी), श्री.सतु नल प्रभ ू (ददांडोशी) :

सन्माननीय ऊजाम मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील महाववतरणकडील २४ लाख कृर्ी पींपाींना बसववण्यात आलेल्या
वीज मी्सगपक
ै ी १४ लाख कृर्ी पींपाींच्या मी्रचे रीडडींग न घेताच खाजगी एजन्सी

सरासरी रीडडींग महाववतरणला पाठवन
ू वर्ागला ४ ते ५ को्ी रुपयाींचा आधथगक
गैरव्यवहार करीत असल्याचे ननिशगनास आले , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिरहू प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीचे
ननषकर्ग काय आहे त, त्यानस
ु ार सिर प्रकरणात रीडडींग घेणा-या एजन्सीचे

अधधकारी, कमगचारी आणण महाववतरणचे सींबींधधत अधधकारी या िोर्ीींववरुध्ि
शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बािनिुते
(१) व (२) राज्यातील एकूण २५.८० लक्ष कृर्ी
ग्राहकाींचे साधारणपणे ८०% पय ांत सामान्य मी्र वाचन घेण्यात येत असन
ू
नािरु
ु स्त मी्रचे वाचन व सरासरी मी्र वाचनाचे प्रमाण साधारणपणे २०%
एवढे आहे . चक
ु ीच्या मी्र वाचनासाठी महाववतरण कींपनीच्या ननयमाप्रमाणे

मी्र वाचन िराच्या ५० प् िीं डाची तरति
ू असन
ू त्यानस
ु ार मी्र वाचन
एजन्सीवर कींपनीकडून कायगवाही करण्यात येते.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

राज्याि मल
ु ीांसाठी ५० िसिीगृहे उभारण्याबाबि
(२१)

*

८९१०८

ां े (सोलापरू शहर मध्य) :
िुमारी प्रणणिी सशद

सन्माननीय

सामाजजि न्याय मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यात मल
ु ीींसाठी ५० वसतीगह
ृ े उभारणे तसेच राज्यातील वध्ृ िाश्रमाींना
अनि
ु ान

सरु
ु

करण्याचे

आश्वासन

राज्याचे

मा.

समाजकल्याण राज्यमींत्री

महोियाींनी माहे जन
ू , २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान दिले होते, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास,

प्रश्न भाग (१) बाबत

शासनाने कोणती कायगवाही केली वा

करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. राजिुमार बडोले

(१) होय, हे खरे आहे .

(२) सामाजजक न्याय ववभागामाफगत दि.१६ डडसेंबर, २०१५ च्या शासनननणगयान्वये

भारतरत्न डॉ. बाबासाहे ब आीं बेडकर याींच्या १२५ व्या जयींती वर्ागननसमत्त राज्यात
मागासवगीय मल
ु ीींसाठी नवीन ५० शासकीय वसतीगह
ु करण्यात आली
ृ े सरू
आहे त.

तसेच वध्ृ िापकाळ चाींगल्याररतीने घालवता यावा याकररता मातोश्री वध्ृ िाश्रम दह

योजना स्वयींसेवी सींस्थे माफगत अनि
ु ान तत्वावर राबववण्यात येते. या योजनेंतगगत
एकूण

३९

मान्यताप्राप्त

अनि
ु ाननत

वध्ृ िाश्रम

कायगर त

आहे त.

त्यामधील

प्रवेसशताना िरडोई रू. ९००/- िरमहा परररक्षण अनि
ु ान िे ण्यात येते. तसेच एकूण
३१ मातोश्री वध्ृ िाश्रमास शासनाने मान्यता दिलेली आहे . त्याींना सियजस्थतीत
कोणतेही अनि
ु ान िे ण्यात येत नाही. सिर मातोश्री वध्ृ िाश्रमाींना अनि
ु ान सरू
ु
करण्याबाबत प्रस्ताव मा. मींत्री मींडळास सािर करण्याची कायगवाही सरू
ु आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

सशराता िालक्
ु यािील (जज. साांगली) िडिते , ऐतापरू या दठिाणी
विद्यि
ु उपिेंद्रे उभारण्याबाबि

(२२)

*

८८६०५

श्री.सशिाजीराि नाईि (सशराता) :

सन्माननीय ऊजाम मांत्री

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

तालक्
ु यामध्ये (जज. साींगली) तडवळे , ऐळापरू या दठकाणी महाराषर

राज्य ववद्यत
ु महामींडळाची २ ववद्यत
ु उपकेंद्रे नव्याने मींजरु आहे त, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, या उपकेंद्राींच्या उभारणीसाठी शासनाने जागे चा ताबा घेतला आहे ,
हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सिरहू भाग डोंगरी तालक्
ु याचा असल्याने या दठकाणी ववद्यत
ु
उपकेंद्र

उभारण्याची

आवश्यकता

ववचारात घेता

कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

याबाबत शासनाने

कोणती

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त तसेच कायगवाहीची सद्यःजस्थती
काय आहे ?
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श्री. चांद्रशेखर बािनिुते

(१) िीनियाळ उपाध्याय ग्राम ज्योती योजनेअींतगगत

सशराळा तालक्
ु यातील तळवडे व येळापरू -गवळे वाडी येथे ३३/११ के.व्ही.चे प्रत्येकी
एक उपकेंद्र मींजरू आहे .

(२) तळवडे येथील उपकेंद्राकररता दिनाींक ०८.११.२०१६ रोजी खाजगी जागा व
येळापरू गवळे वाडी येथील उपकेंद्राकररता दिनाींक ०९.११.२०१६ रोजी शासकीय
जागा महाववतरण कींपनीने ताब्यात घेतली आहे .

(३) िीनियाळ उपाध्याय ग्राम ज्याेेती योजना (DDUGJY Part-१) अींतगगत
महाववतरण कींपनीमाफगत ननवविा प्रक्रिया पण
ू ग करुन िोन्ही उपकेंद्राचे काम

करणेकररता दिनाींक २.०३.२०१७ रोजी सींबींधधत कींत्रा्िारास कायागिेश (LoA)
दिलेले असन
ू उपकेंद्राींचे काम सरु
ु करण्यात आले आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

औराद (शहा) (िा.तनलांगा जज.लािरू ) येथील चांद्रसागर बहउददे
शीय सेिाभािी
ु
सांस्त्थे स शाता हस्त्िाांिरणाि झालेल्या गैरव्यिहाराची चौिशी िरण्याबाबि
(२३)

*

९११२४

श्री.प्रिापराि पाटील धचखलीिर (लोहा) :

सन्माननीय

सामाजजि न्याय मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) चींद्रसागर बहउििे
शीय सेवाभावी सींस्था, औराि (शहा) (ता.ननलींगा जज.लातरू )
ु
या सींस्थे स शाळा हस्ताींतरणात झालेल्या गैरव्यवहाराची चौकशी करण्याबाबत

दिनाींक २९ नोव्हें बर, २०१५ रोजी वा त्या सम
ु ारास मा.सामाजजक न्याय व ववशेर्
सहाय याींच्याकडे पत्राद्वारे मागणी केली होती, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

रोजी.मा.आयक्
ु त,

यासींिभागत

अपींग

मा.मींत्रीमहोियाींनी दिनाींक

कल्याण,

आयक्
ु तालय पण
ु े,

२

तसेच

डडसेंबर,

२०१५

प्रधान सधचव,

सामाजजक न्याय याींना उक्त शाळे ची सखोल चौकशी करून शासनास त्वररत
अहवाल सािर करण्याचे आिे श दिले होते , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याप्रकरणी शासनास अहवाल प्राप्त झाला असल्यास अहवालात
नमि
ू िोर्ी शाळे वर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. राजिुमार बडोले

(२) होय.

(१) होय.
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(३) प्रस्तत
ु प्रकरणी झालेल्या अननयसमततेस जबाबिार अधधका-याींवर कायगवाही
करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास झाला असन
ू त्यावर कायगवाही करण्यात येत
आहे . तसेच सिर प्रस्तावाच्या अनर्
ु ींगाने सींबींधीत िोर्ी शाळाींवर कारवाई
करण्यासींिभागत तपासन
ू कायगवाही करण्यात येत आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

----------------बारिी धरण (जज. ठाणे) या प्रिल्पािील बाधधिाांना शासनाच्या नोिऱयाांमध्ये
सामािन
ू न घेिल्याबाबि

(२४)

*

९०००५

श्री.सभ
ु ाष भोईर (िल्याण ग्रामीण) :

सन्माननीय उद्योग

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) बारवी धरण (जज. ठाणे ) या प्रकल्पातील बाधधताींना शासनाच्या नोकऱयाींमध्ये
सामावन
ू घेण्याचे ननिे श मा. उद्योगमींत्री व मा. सावगजननक बाींधकाम मींत्री याींनी
दिनाींक ०९ मे,२०१७ रोजी दिले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, बारवी धरणग्रस्ताींना शासनाच्या नोकऱयाींमध्ये समाववष् करून
घेण्याबाबत शासनाने कोणता ननणगय घेतला आहे व घेण्यात येत आहे , तसेच
अद्यापपय ांत क्रकती जणाींना नोकऱयाींमध्ये समाववष् करून घेण्यात आले आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सभ
ु ाष दे साई
सिर

(१) व (२) होय हे खरे आहे ,

बाब धोरणात्मक असल्याने मा. मींबत्रमींडळाच्या मान्यतेकररता

प्रस्ताव सािर करण्याची प्रक्रकया नगर ववकास ववभागामाफगत सरु
ु आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत

नाही.

----------------दहांगोली जजल्हा पररषद िृवष विभागाि राबविण्याि येणारे सौर उजाम प्रिल्प
प्रलांबबि असल्याबाबि

(२५)

*

८६८९४

डॉ.सांिोष टारफे (ितमनरु ी), श्री.िानाजी मट
ु िुले (दहांगोली) :

सन्माननीय निीन ि निीिरणीय उजाम मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) दहींगोली जजल्हयात शासनाच्या अपारीं पाररक ऊजाग ववकास कायगिमातींगत
ग
जजल्हा पररर्ि कृवर् ववभागात राबववण्यात येणारे सौर उजाग प्रकल्प शासनाच्या
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उिाससन धोरणामळ
ु े अद्याप प्रलींबबत असल्याचे माहे एवप्रल, २०१७ मध्ये वा
त्यासम
ु ारास

स्थाननक

लोकप्रनतननधीींनी

मा.ऊजाग

ननिशगनास आणन
ू दिले आहे , हे खरे आहे काय,

मींत्री

याींना

ननवेिनाद्वारे

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, तद्नस
ु ार सौर
उजाग प्रकल्प पन
ु :श्च कायागजन्वत करण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली
वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बािनिुते
ववभागाकडून सौर

ऊजाग

(१) व (२) दहींगोली जजल्हयात जजल्हा पररर्िे च्या कृर्ी

प्रकल्प उभारणी करण्यासाठी दि. १७/१२/२०१६ ते

३१/१२/२०१६ पय ांत ही ननवविा प्रक्रिया पण
ू ग करण्यात आली. तथावप ११/१/२०१७
पासन
ू जजल्हा पररर्ि व पींचायत ससमतीच्या सावगबत्रक ननवडणक
ु ीची आचारसींदहता

सरू
झाल्याने परु वठा आिे श िे ता आले नाहीत. सौर ऊजाग प्रकल्प पन
ू
ु श्च
कायागजन्वत करण्याबाबतची कायगवाही करण्यात येत आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

----------------मौजे िौठोली (िा.भडगाांि, जज.जतगाांि) येथील १३२ िेव्ही
उपिेंद्राच्या िामाबाबि

(२६)

*

९१९८८

श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) :

सन्माननीय ऊजाम मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मौजे कौठोली (ता.भडगाींव, जज. जळगाींव) येथील १३२ केव्ही उपकेंद्राच्या
कामास सन २०१६-१७ या वर्ागत ननधी

उपलब्ध करुन सिर काम त्वररत सरु
ु

करण्याबाबत मा. ऊजागमींत्री याींना स्थाननक लोकप्रनतननधीनी दिनाींक ८ डडसेंबर,
२०१६ रोजी वा त्या सम
ु ारास लेखी ननवेिन दिले होते, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, त्यानींतर मा. ऊजागमींत्री

याींनी श्री. समत्त्तल, एमडी याींना नव्याने

बैठक घेऊन या कामास त्वररत मींजरू ी िे ऊन शासनास अहवाल सािर करण्याचे
आिे श दिले होते, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, अद्यापही या सींिभागत कोणतीही बैठक घेण्यात आली नाही, हे ही
खरे आहे काय,
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(४) सिरहू बैठक घेतली असल्यास, त्यात कोणता ननणगय घेण्यात आला आहे ,
तसेच सिर अहवाल शासनास सािर केला आहे काय, शासनाने यावर कोणती
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे , तसेच या प्रकरणाची सद्यःजस्थती काय
आहे ?
श्री. चांद्रशेखर बािनिुते

(१) हे खरे आहे .

(२) हे खरे आहे .

(३) दिनाींक ०४.०१.२०१७ रोजी मा.लोकप्रनतननधी तसेच महापारे र्ण व महाववतरण
कींपनीच्या उच्च पिस्थ अधधकाऱयाींची

बैठक झाली.

(४) सिर बैठकीस अनस
ु रुन मौ.कौठाली येथे

१३२ के.व्ही. उपकेंद्रा ऐवजी

३३

के.व्ही. स्वीधचींग उपकेंद्र उभारण्याची शक्यता पडताळून पाहण्याबाबत महापारे र्ण

कींपनीने महाववतरण कींपनीस दिनाींक १८.०३.२०१७ च्या पत्रान्वये कळववले होते.
ववद्यमान ३३ के.व्ही.

तसेच

सध
ु ारणा व जस्थर ववद्यत
ु

प्रणालीचे

सक्षमीकरण केल्यास ववद्यत
ु िाबात

परु वठा होऊ शकेल असेही महाववतरण कींपनीस

कळववले होते.तिनींतर दिनाींक २४.०३.२०१७ रोजी

झालेल्या बैठकीत महापारे र्ण

व महाववतरण कींपनीच्या अधधकाऱयाींना सींयक्
ु त पाहणी करण्याबाबत ननिे श दिले
होते.

सिर

अधधकाऱयाींच्या

ननिे शानस
ु ार
सींयक्
ु त

दिनाींक

पाहणीनींतर

१२.०५.२०१७

नासशक

रोजी

पररमींडळ

िोन्ही

कींपनीच्या

कायागलयात झालेल्या

बैठकीत, कौठाली येथे ३३ के.व्ही. जस्वधचींग उपकेद्र उभारण्याची शक्यता पडताळून
पहाण्याचे

ठरले.

----------------नासशि जजल्हा बँिेने हजारो शेििऱयाांची खािी गोठविल्याबाबि
(२७)

*

८५१३९

श्री.राधािृष्ट्ण विखे -पाटील (सशडी), श्री.विजय िडे ट्टीिार

(ब्रम्हपरू ी), श्री.अमर िाते (आिी), श्री.हषमिधमन सपिात (बल
ु ढाणा), श्री.सतु नल
िेदार (सािनेर ), श्री.असमि विलासराि दे शमख
ु (लािरू शहर), श्री.अब्दल
ु सत्िार

(ससल्लोड), डॉ.सांिोष टारफे (ितमनरु ी), श्री.असमन पटे ल (मांब
ु ादे िी), अॅड.आसशष
शेलार (िाांद्रे पजश्चम), अॅड.पराग अतिणी (विलेपाले) , श्री.नरें द्र पिार (िल्याण

पजश्चम), श्री.प्रशाांि ठािूर (पनिेल), श्री.सांजय िेतिर (ठाणे), श्री.प्रशाांि बांब
(गांगापरू ) :

सन्माननीय सहिार मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-
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(१) नासशक जजल्हा मध्यवती सहकारी बँकेने ६० हजार शेतकऱयाींची बँक खाती
कजागशी

सलींक

शेतकऱयाींच्या

करुन

खात्यावर

घेतल्याने

असलेली

खाते
२५

गोठववल्यात

ते

५०

जमा

हजाराींची

असन
ू

सशल्लक

त्यामळ
ु े

रक्कम

शेतकऱयाींना काढता न आल्याने शेतकऱयाींच्या चाल ू खात्यातील रक्कम आणण
त्याच्या बँकेतील मि
ु त ठे वी असे सम
ु ारे १६५ को्ीींचे व्यवहार ठप्प झाल्याची
बाब दिनाींक १२ एवप्रल, २०१७ रोजी

सींचालक आणण शेतकरी याींच्यात झालेल्या

बैठकीत ननिशगनास आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, नासशक जजल्हा बँकेने तब्बल १०७५ कायगकारी सोसायटयाींचा
कजगपरु वठा अचानक थाींबववला आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने

चौकशी केली आहे काय,

(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानस
ु ार सींबींधधत बँकेवर व
सींचालक मींडळावर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहे त ?
श्री. सभ
ु ाष दे शमख
ु
(२) हे खरे नाही.
(३), (४) व (५)

(१) अींशत: खरे आहे .

प्रश्न उद््ावत नाही.
-----------------

मालेगाांि (िा. जज.नासशि) येथे होि असलेले भारतनयमन
(२८)

*

८८२५३

श्री.आससफ शेख (मालेगाांि मध्य) :

सन्माननीय ऊजाम मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मालेगाींव (ता.जज.नासशक) येथे होत असलेले भारननयमन चक
ु ीचे असन
ू १२
केव्ही आणण ३३ केव्हीच्या वादहन्या या आकाराने आणण अनतिाबाच्या असलेल्या

आवश्यकतेपेक्षा कमी असल्यामळ
ु े वीज वाया जात असन
ू वादहन्या वारीं वार त्
ु त

असल्याने वीज ववतरणास बाधा ननमागण होत असल्याचे ही माहे मे , २०१७ मध्ये
वा त्या िरम्यान ननिशगनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) तसेच ताींबत्रक अणण व्यावसानयक
नाही, हे ही खरे आहे काय,

वीजे च्या हानीचे ऑडड्ही बरोबर होत
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(३) असल्यास,

भारननयमनामळ
ु े मालेगाव येथील यींत्रमाग धारकाींनी

रात्रपाळी

बींि केली असल्याने यींत्रमागधारकाींना नक
ु सान होत असन
ू याबाबत
चौकशी केली आहे काय, त्यानस
ु ार

शासनाने

कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत

आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बािनिुते

(१) व (२) सध्या वीजे च्या मागणीनस
ु ार वीजे ची

उपलब्धता असल्यामळ
ु े राज्यात कुठे ही भारननयमन करण्यात येत नाही.
वीजे च्या

उपलब्धतेत

अचानक

कमतरता

आल्यास

तसेच

इतर

परीं त ु

ताींबत्रक

कारणासाठी आणीबाणीच्या पररजस्थतीत गरजे नस
ु ार वीज ननयामक आयोगाने
ठरववलेल्या

मानकानस
ु ार

वादहन्याींच्या

ग्ाप्रमाणे भारननयमन केले जाते.

वीज

ववतरण

व

वाणणजज्यक

हानी

मालेगाव शहरातील ११ केव्ही आणण ३३

केव्ही वादहन्याीं योग्य क्षमतेच्या असल्यामळ
ु े वीजे ची अनावश्यक हानी होत नाही

तसेच शहरी भागातील सवग वादहन्याीं चे एनजी ऑडी् िर मदहन्यात करण्यात
येते.

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

गडदहांग् लज िालक्
ु याि (जज.िोल्हापरू ) िृवष पांपाच्या जोडण्या
प्रलांबबि असल्याबाबि

(२९)

*

८७५९४

श्रीमिी सांध्यादे िी दे साई-िुपेिर (चांदगड) :

सन्माननीय

ऊजाम मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) गडदहींग् लज तालक्
ु यात (जज.कोल्हापरू ) वीज जोडण्याींसाठी अनामत रक्कम

भरुनही कृवर्पींपाच्या वीज जोडण्या मोठया प्रमाणात प्रलींबबत असन
ू ववद्यत
ु
जोडण्या लवकरात लवकर िे ण्यात याव्यात अशी मागणी मा.उजाग मींत्री याींचेकडे

स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी दिनाींक २ मे, २०१७ रोजी वा त्यासम
ु ारास केली आहे ,
हे ही खरे आहे काय,
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(२)

तसेच

मौजे

रान्सफॉमगरमध्ये

वपळणी
मोठया

(ता.चींिगड,जज.कोल्हापरू )

प्रमाणात

जोडण्या

येथील

असल्याने

सतत

कृर्ी

पींपाच्या

बबघाड

होत

असल्याचे ही माहे एवप्रल,२०१७ च्या पदहल्या सप्ताहात ननिशगनास आले, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास,उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,चौकशीत काय
आढळन
ू आले व तद्नस
ु ार सिर कृर्ी पींपाच्या रान्सफॉमगर मध्ये बबघाड होऊ नये
याबाबत

शासनाने

कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) तसेच गडदहींग् लज तालक्
ु यातील कृवर्पींपाच्या वीज जोडण्या प्रलींबबत राहण्याची

कारणे काय आहे त, सिरहू वीज जोडण्या त्वरीत िे ण्याबाबत शासनाने कोणती
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त?
श्री. चांद्रशेखर बािनिुते (१) हे खरे आहे .
(२) व (३) मौजे वपळणी येथील कृर्ीपींपाच्या रान्सफॉमगर च्या डडस्रीब्यश
ु न
बॉक्समधील फ्यज
ू जाण्याचे प्रमाण जास्त होते. त्यादठकाणी १०० के.व्ही.ए. चा
अनतररक्त

्ान्सफॉमगर

बसववण्याबाबत

महाववतरण

कींपनीमाफगत

करण्याचे

प्रस्ताववत आहे .

(४) कोल्हापरू जजल्हयातील गडदहींग् लज तालक्
ु यामध्ये माचग २०१६ अखे र २०८
कृर्ीपींप पैसे भरुन प्रलींबबत होते.

सन २०१६-१७ मध्ये सिर तालक्
ु यात ३६६

कृर्ीपींपाचे ऊजीकरण करण्यात आले असन
ू माचग २०१७ अखे र १५१ कृर्ीपींप पैसे

भरुन प्रलींबबत आहे त. सन २०१७-१८ मध्ये मे, २०१७ अखे र ७० कृर्ीपींपाचे
ऊजीकरण करण्यात आले असन
ू मे, २०१७ अखे र १४० कृर्ीपींप पैसे भरुन
प्रलींबबत आहे त व त्याींची कामे प्रगतीपथावर आहे त.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

----------------सामाजजि न्याय विभागाच्या तनिासी शाता, िसिीगृहे आणण रमाई आिास
योजनेि सादहत्य खरे दीि झालेला गैरव्यिहार

(३०)

*

८४८४१

श्री.विजय िडे ट्टीिार (ब्रम्हपरू ी), श्री.राधािृष्ट्ण विखे -पाटील

(सशडी), श्री.सतु नल िेदार (सािनेर ), श्री.अस्त्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.अमर
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िाते (आिी), डॉ.सांिोष टारफे (ितमनरु ी), अॅड.आसशष शेलार (िाांद्रे पजश्चम),

श्री.प्रशाांि ठािूर (पनिेल), श्री.सांजय िेतिर (ठाणे), श्री.नरें द्र पिार (िल्याण
पजश्चम), श्री.सांजय पोिनीस (िसलना), श्री.अजय चौधरी (सशिडी), श्री.असमन
पटे ल

(मांब
ु ादे िी), श्रीमिी

तनममला

गाविि (इगिपरू ी), डॉ.सांजय रायमल
ु िर

(मेहिर), डॉ.समसलांद माने (नागपरू उत्िर), श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.अिल
ु
भािखतिर
समणचे िर

(भस
ु ाित) :

(िाांददिली पि
ू )म , श्री.असमि साटम (अांधेरी पजश्चम), डॉ.सजु जि

(हाििणांगले) ,

करतील काय :-

श्री.विजय रहाांगडाले (तिरोडा), श्री.सांजय साििारे

सन्माननीय सामाजजि न्याय मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा

(१) सामाजजक न्याय ववभागाच्या ननवासी शाळा, वसतीगह
ृ े आणण रमाई आवास
योजनेत २०११ ते २०१४ या कालावधीत ववववध सादहत्य खरे िीत ४०० को्ी
रूपयाचा

गैरव्यवहार

झाल्याचे

महालेखाकार

कायागलय आणण ववधीमींडळाची

लोकलेखा ससमती व पींचायत राज ससमतीच्या तपासणी अहवालात दिनाींक १७
एवप्रल, २०१७ रोजी वा त्यासम
ु ारास ननिशगनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याप्रकरणी सींबधधतावर कारवाई होत नसल्याबाबत ववधीमींडळाची

लोकलेखा ससमतीने तीव्र नाराजी व्यक्त करून एक मदहन्याच्या आत कारवाई
करण्याचे ननिे श दिले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सिरील प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यात आली काय,
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानस
ु ार या प्रकरणातील
िोर्ीींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. राजिुमार बडोले

(१) नाही, हे खरे नाही.

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

-----------------
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मराठिाड्यािील मोसांबीचे दर तनम्म्याने घटल्याने शेििऱयाां चे झालेले नि
ु सान
(३१)

*

८९०२८

(सशडी) :
(१)

श्री.भाऊसाहे ब िाांबते (श्रीरामपरू ), श्री.राधािृष्ट्ण विखे -पाटील

सन्माननीय पणन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

मराठवाड्यात सम
ु ारे ४३ हजार हे क््रवर मोसींबीच्या बागा असन
ू , प्रनत

्न १५ हजार रुपये समळणारा िर यावर्ी प्रनत्न ३ ते ४ हजारावर घसरल्याने
७० ्क्के मोसींबी उत्पािकाींचा उत्पािन खचगही वसल
ू होत नसल्याची बाब माहे
मे, २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशगनास आली, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास,

नो्ाबींिीमळ
ु े

बागवानाींनी

बागाींच्या

सौद्याकडे

केलेले िल
ग ,
ु क्ष

त्यानींतर कमी झालेले िर व सततच्या िषु काळामळ
ु े मोसींबी उत्पािकाींचे फार
मोठ्या प्रमाणावर आधथगक नक
ु सान झाले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(४) असल्यास, त्यानस
ु ार मोसींबी फळ बागायतिाराींना आधथगक मित करण्याबाबत
शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सभ
ु ाष दे शमख
ु
(२) हे खरे नाही.

(१) हे खरे नाही.

(३) सन २०१६-१७ मध्ये मराठवाडयात मोसींबी लागवड क्षेत्र ३९.७३ हजार हे क््र

आहे . माहे ऑक््ोबर ते एवप्रल पय ांत मोसींबीचा सरासरी िर प्रनत ्न रूपये
३६७७० ते २३३६० पय ांत होता. परीं त ु ऑक््ोबर ते एवप्रलच्या िरम्यान होणाऱया

आवकेच्या तल
ु नेत मे मदहन्यामध्ये आवकमध्ये घ् झाली . मे मदहन्यामध्ये

आवक ८५८३५ जक्वीं्ल इतकी होती तर सरासरी िर हे प्रनत ्न रूपये २१६४०
इतके होते.

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

-----------------
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बल
ु ढाणा ि सोलापरू जजल्हयाि िृवष पांप िीज जोडणीचे
प्रस्त्िाि प्रलांबबि असल्याबाबि

(३२)

*

८७८३१

डॉ.सांजय रायमल
ु िर (मेहिर), श्री.नारायण पाटील (िरमाता),

श्री.हषमिधमन सपिात (बल
ु ढाणा) :

सन्माननीय ऊजाम मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :(१)

बल
ु ढाणा

जजल्हयात कृवर् पींप वीज जोडणीचे २२६४ प्रस्ताव प्रलींबबत
असल्याचे दिनाींक १३ एवप्रल, २०१७ रोजी वा त्या सम
ु ारास ननिशगनास आले आहे ,
हे खरे आहे काय,

(२) तसेच सोलापरू जजल््यातील जवळपास ४० हजार शेतक-याींच्या कृर्ी पींपाना
वीज जोडणीसाठीचा सम
ु ारे १२५ को्ी रुपयाींचा प्रस्ताव राज्य वीज मींडळाने
शासनाकडे पाठववला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रश्न भाग (१) मधील कृवर् पींप वीज जोडणीचे प्रस्ताव

प्रलींबबत राहण्याची कारणे काय आहे त तसेच प्रश्न भाग (२) च्या सींिभागत
शासनाने अद्यापपय ांत कोणता ननणगय घेतला आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त तसेच सिरच्या वीज जोडणीची कामे
केव्हापय ांत पण
ू ग होणे अपेक्षक्षत आहे ?
श्री. चांद्रशेखर बािनिुते

(१) बल
ु ढाणा जजल्हयात ववववध योजनाींतगगत मे, २०१७

अखे र २१९२ कृवर्पींपाचे ऊजीकरण करण्यात आले असन
ू मे २०१७ अखे र ९५२०
कृर्ीपींप पैसे भरुन प्रलींबबत आहे त व त्याींची कामे प्रगतीपथावर आहे त.

(२), (३) व (४) सन २०१७-१८ मध्ये सोलापरू जजल्हयात मे, २०१७ अखे र २८६
कृवर्पींपाचे ऊजीकरण करण्यात आले आहे . मे २०१७ अखे र ११,८८५ कृर्ीपींप पैसे
भरुन

प्रलींबबत

असन
ववववध
ू

कायगवाही सरु
ु आहे .

योजनाींतगगत कृर्ीपींपाचे

ऊजीकरण करण्याची

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

घणसोलीगाि, ितिली गाि, गोठिली गाि, राबडा गाि या पररसराि
स्त्ििांत्र उपिेंद्र उभारण्याबाबि
(३३)

*

८५३२०

श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.जयांि पाटील (इस्त्लामपरू ),

ां े (िोरे गाि), श्री.जजिेंद्र आव्हाड (मांब्र
श्री.शसशिाांि सशद
ु ा ितिा), श्री.पाांडुरां ग बरोरा
(शहापरू ), श्री.िैभि वपचड (अिोले) , श्री.किसन िथोरे (मरु बाड) :
ऊजाम मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय
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(१) घणसोलीगाव, तळवली गाव, गोठवली गाव, राबडा गाव या पररसरात वारीं वार
वीज खीं डडत होण्याची समस्या ननमागण झाली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिरील पररसरातील वीजे ची समस्या िरू करण्यासाठी स्वतींत्र
उपकेंद्र उभारण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी

मा.ऊजाग मींत्री महोियाींकडे माहे

जन
ू , २०१७ मध्ये वा त्या िरम्यान लेखी ननवेिनाद्वारे मागणी केली आहे , हे खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, ननवेिनाच्या अनर्
ु ींगाने शासनाने कोणती
करण्यात येत आहे ,

कायगवाही केली वा

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त तसेच सिरील पररसरात स्वतींत्र
उपकेंद्र कधीपय ांत सरु
ु करण्यात येणार आहे ?
श्री. चांद्रशेखर बािनिुते

(१) घणसोली गाींव व त्याींचा आजब
ू ाजच
ू ा पररसर जलि

गतीने ववकससत होत असन
ू वीजे ची मागणी दिवसेंदिवस वाढत आहे . घणसोली

क्रफडरची लाींबी अींिाजे १४ क्रकमी असन
ू त्यावर सध्या अनतररक्त लोड असल्यामळ
ु े
तळवली भागातील ग्राहकाींना खीं डीत होणाऱया वीज परु वठयाच्या समस्ये स सामोरे
जावे लागत आहे .

(२) अशा आशयाचे स्थाननक प्रनतननधीचे ननवेिन प्राप्त झाले आहे .
(३) व (४) घणसोली पररसरात स्वतींत्र उपकेंद्र उभारण्याबाबत लागणाऱया जागे ची
मागणी ससडको कायागलयास महाववतरणच्या क्षेबत्रय कायागलयाद्वारे
आलेली आहे .
येईल.

करण्यात

सिरची जागा प्राप्त होताच स्वतींत्र उपकेंद्र प्रस्ताववत करण्यात
-----------------

धत
ु े जजल्हयािील १०८ िसतिगह
ू अनद
ु ान
ृ ाांना दोन िषामपासन
समताले नसल्याबाबि
(३४)

*

९०७५१

श्री.उन्मेश पाटील (चातीसगाि) :

सन्माननीय सामाजजि

न्याय मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) धळ
ु े जजल््यातील जजल्हा पररर्िे च्या कायगक्षेत्रातील १०८ वसनतगह
ृ ाींना तब्बल
िोन वर्ागपासन
ू अनि
ु ान समळाले नसल्याची बाब नक
ु तीच ननिशगनास आली आहे ,
हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, वसनतगह
ृ चालकाींनी ५० वर्ाांपय ांतचे रे कॉडग सािर करुनही जन्ु या
४०

वसनतगृहाींकडे

मळ
ु

मींजरु ी

प्रमाणपत्राची

मागणी

केल्याने

ववद्यार्थयाांचे भववतव्य अडचणीत आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

पाच

हजार

(३) असल्यास, सिर प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यात आली आहे काय,
(४) असल्यास, चौकशीनस
ग करणा-याींवर कोणती कारवाई
ु ार अनि
ु ान िे ण्यास िल
ू क्ष
केली वा करण्यारत येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. राजिुमार बडोले (१) होय, हे खरे आहे .
(२) आयक्
ु त, समाज कल्याण, पण
ु े याींचे पत्र ि. सशक्षण/ अनव
ु गृहे/अनि
ु ान
वा्प/का-५ब/१०३४ दिनाींक ३०/३/२०१७ अन्वये ज्या अनि
ु ाननत वसनतगृहाींकडे मळ
ू
मान्यतेचे

आिे श असतील अशाच

वसनतगह
ृ ाींना

ननयमानस
ु ार

अनि
ु ान अिा

करण्याची

कायगवाही करण्यात यावी व ज्या अनि
ु ाननत वसनतगृहाींकडे

मळ
ू

मान्यतेचे आिे श नाहीत अशा वसनतगह
ु त, समाज
ृ ाींच्या प्रकरणी प्रािे सशक उपायक्
कल्याण ववभाग, नासशक याींचेकडे

सन
ु ावणी घेऊन अनि
ु ाननत वसनतगृहाींच्या

वैधतेबाबत स्वयींस्पष् सशफारशीसह अहवाल आयक्
ु तालयास सािर करावा, असे
आिे श

दिले

आहे त.

धळ
ु े

जजल््यातील २५ अनि
ु ाननत वसनतगृहाींकडे

मळ
ू

मान्यतेचे आिे श नाहीत. सिर २५ वसनतगृहाींची जाती प्रमाणपत्र पडताळणी
ससमती, धळ
ु े

याींचेकडे सन
ु ावणी घेण्यात आली असन
ू अहवाल आयक्
ु त, समाज

कल्याण, पण
ु े याींना सािर करण्यात आलेला आहे . सिर अहवालावर आयक्
ु त,
समाज कल्याण, पण
ु े याींचे स्तरावर कायगवाही करण्यात येत आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
----------------घोरपडिाडी (िा.राहुरी, जज.अहमदनगर) येथील आत्महत्या िेलेल्या शेििरी
(३५)

*

िुटांु बास अधथमि मदि दे ण्याबाबि

८९१३०

श्री.सतु नल प्रभ ू (ददांडोशी) :

सन्माननीय पणन मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) राज्यात, मागील िोन वर्ागपासन
ू , काींिा वपकाला कमी भाव समळत असल्याने
घोरपडवाडी (ता.राहुरी,जज.अहमिनगर) येथील िे वराव रखमा शेंडगे याींनी मळ
ु ा
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निीपात्रातील डडग्रस बींधा-यात उडी मारुन आत्महत्या केल्याची घ्ना दिनाींक ८
एवप्रल, २०१७ रोजी वा त्यासम
ु ारास ननिशगनास आली, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सिरहू घ्नेची

चौकशी करुन मत
ृ शेतक-याींच्या कु्ुींबबयाींस

त्वरीत आधथगक मित िे णेबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली

वा करण्यात

येत आहे ,

(३) तसेच, शासनाने काींिा उत्पािक शेतक-याींना प्रनत क्रकलो एक रुपयावरुन
क्रकमान तीन रुपये अनि
ु ान रक्कम वाढवन
ू तसेच दिनाींक २ ऑगस््, २०१६ व
२०१७ या वर्ागतील, काींिा उत्पािक शेतक-याींना, अनि
ु ान रक्कम उपलब्ध करुन
िे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहे त ?
श्री. सभ
ु ाष दे शमख
ु

(१) नाही.

पोलीस ननरीक्षक, राहरी
पोलीस स््े शन याींचे कडील दिनाींक १२/७/२०१७
ू

रोजीचे पत्रानस
ु ार िे वराव रखमा शेंडगे याींचा अपघाती मत्ृ य ु झालेला आहे . तसेच
मयताींचे नावावर कोणत्याही बँकेचे कजग व ववकास सोसाय्ीचे कजग नाही.
(२) प्रश्न उद््ावत नाही.

(३) राज्यातील ज्या काींिा उत्पािक शेतकऱयाींनी जल
ु ,ै २०१६ व ऑगस््,२०१६ या
कालावधीत कृवर् उत्पन्न बाजार

ससमतीमध्ये

वविी केली आहे .त्या

काींिा

शेतकऱयाींना प्रनत जक्वीं्ल रुपये १००/- व २०० जक्वीं्ल प्रनत शेतकरी अनि
ु ान
िे ण्यासाठी रुपये ४३.४८ को्ी ननधी शासन ननणगय, दिनाींक ३/७/२०१७ अन्वये
आकजस्मकता

ननधीमधन
ु

उपलब्ध

करुन

ववतरीत

करण्यात

आला

आहे .

अहमिनगर जजल््यातील ४५६४९ पात्र लाभार्थयागना रुपये १७.९९ को्ी अनि
ु ान
ववतररत करण्यात आले आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

धचखली (जज. बल
ु डाणा) येथील नाफेडच्या िरू खरे दी िेंद्रािील िरू ीचे
(३६)

*

पािसाि सभजल्याने झालेले नि
ु सान

८५०९८

श्री.हषमिधमन सपिात (बल
ु ढाणा) :

सन्माननीय पणन मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) धचखली (जज. बल
ु डाणा) येथील

नाफेडच्या तरू खरे िी केंद्रावर पावसामळ
ु े

सभजल्याने शेकडो जक्वीं्ल तरू ीचे नक
ु सान झाल्याची बाब दिनाींक १२ जन
ू , २०१७
वा त्या सम
ु ारास ननिशगनास आली आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास,

बल
ु डाणा जजल््यातील नाफेड माफगत सरू
ु करण्यात आलेल्या

अनेक तरू खरे िी केंद्रावर आवश् यक त्या सरु क्षात्मक उपाययोजना करण्यात
आल्या नसल्याची बाब ननिशगनास आली आहे , हे ही खरे आहे काय,

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

असल्यास,

याप्रकरणी

जबाबिार

कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

असणा-या

अधधका-याींववरूध्ि

कोणती

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ?
श्री. सभ
ु ाष दे शमख
ु

(१) धचखली कृर्ी उत्पन्न बाजार ससमतीमध्ये क्रकींमत

जस्थरता ननधी, Price Support Scheme व

राज्यशासनाच्या बाजार हस्तक्षेप

योजनेंतगगत खरे िी केलेल्या तरू ीपैकी ८७९.५० जक्वीं्ल तरू , अचानक आलेल्या

वािळी पावसामळ
ु े थोड्याफार प्रमाणात ओली झाली होती. तरू खरे िी ननयत्रींण
ससमतीने केलेल्या प्रत्यक्ष पाहणी िरम्यान पोत्यातील तरू ीचे कोणत्याही प्रकारे
नक
ु सान झालेले दिसन
ू आलेले नाही.
(२) नाही.

(३), (४) व (५) प्रश्न उद््ावत नाही.
----------------िराड िालक्
ु यािील (जज.सािारा) महावििरणाच्या प्रलांबबि िामाांना
तनधी उपलब्ध िरणेबाबि

(३७)

*

८७५२४

श्री.शामराि ऊफम बातासाहे ब पाटील (िराड उत्िर) :

सन्माननीय ऊजाम मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) कराड तालक्
ु यातील (जज.सातारा) महाववतरणच्या प्रलींबबत कामाींना ननधी

सींमत करुन कामे पण
ू ग करण्याची मागणी मा.उजाग मींत्री याींचेकडे स्थाननक
लोकप्रनतननधी याींनी दिनाींक २१ माचग, २०१७ रोजी वा त्यासम
ु ारास केली आहे , हे
खरे आहे काय,
(२)

तसेच

मौजे

मसरू

(ता.कराड,

जज.सातारा) येथील शेतकऱयाींच्या कवठे

हद्दीमधील कृवर् पींपाना ववद्यत
ु जोडणी जोडून समळणेबाबत व तेथे नवीन रादहत्र
बसववण्याची मागणी मा.उजाग मींत्री याींचेकडे स्थाननक लोकप्रनतननधीनी दिनाींक १७
ऑक््ोबर, २०१६ रोजी वा त्यासम
ु ारास केली आहे , हे खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, प्रश्न भाग १ व २ मधील मागणीच्या अनर्
ु ींगाने शासनाने कोणती
कायगवाही केली

वा करण्यात येत आहे ,

(४) अद्याप कोणतीच कायगवाही केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बािनिुते

(१) व (२) हे खरे आहे .

(३) कामथी व इीं िोली गावातील नळ पाणीपरु वठा योजनाींना गावठाण वाहीनीवरुन
२४ तास ववद्यत
परु वठा दिला जातो, उवगररत नळ पाणीपरु वठा योजनाींना
ु

गावठाण क्रफडरवरुन ववद्यत
ु परु वठा तसेच रोजगार हमी योजनेअींतगगत प्रलींबबत
कृर्ीपींप जोडण्या, जजल्हा सवगसाधारण वावर्गक योजना २०१७-१८ अींतगगत ननधी
प्राप्त झाल्यावर िे ण्यात येणार आहे त. िोन गाळयाींमध्ये नवीन पोल ्ाकणे

याबाबत िे खभाल व िरु
ु स्ती योजनेअींतगगत कामे पण
ू ग करणेत आली आहे त तसेच
उवगररत कामे प्रगतीपथावर आहे त. पाडळी हे ळगाव ता. कराड या गावातील
कृर्ीपींपाना योग्य िाबाने ववद्यत
ु परु वठा िे णेकरीता मौजे कालगाींव ता. कराड

येथे पायाभत
ू आराखडा - २ योजनेअींतगगत नवीन उपकेंद्रे मींजरू असन
ू त्यासाठी

शासकीय ननयमानस
ु ार जसमन अधधग्रहीत करणेत आलेली आहे . मौजे मसरू ता.

कराड जज. सातारा येथील कवठे हद्दीमधील ४ कृर्ीपींपाना ववद्यत
ु कनेक्शन
जोडून समळणेबाबत व तेथे नवीन रान्सफॉमगर बसववण्याची मागणी केली आहे .
त्याींना ववववध योजनामधन
ू वीज जोडणी िे ण्याचे प्रस्ताववत आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

मांगरूतपीर (जज.िासशम) येथील िखार महामांडताि अपहार झाल्याबाबि
(३८)

*

९१४१२

श्री.राहुल बोंद्रे (धचखली), श्री.हररष वपांपते (मतु ि मजापरू ) :

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

(१) राज्य वखार महामींडळाच्या गोिामात भाड्याने धान्य ठे वताींना ५० ्क्के
सवलतीचा लाभ िे ण्यासाठी व्यापा-याींची तरू , शेतक-याींच्या नावे

ठे ऊन २०

लाखापेक्षा अधधक रूपयाींचा अपहार केल्याने मींगरूळपीर (जज.वासशम) येथील
तत्कासलन भाींडार व्यवस्थापक एम.्ी.बींदु िले याींना माहे मे, २०१७ मध्ये वा त्या
िरम्यान बडतफग करण्यात आले आहे , हे खरे आहे काय,

38

(२) असल्यास, श्री. बींदु िले याींच्यावर कोणत्या कलमान्वये गन्ु हा िाखल करण्यात
आला आहे ,
(३)

असल्यास,

या

सींिभागत

शासनाने

चौकशी

करून

सिर

भाींडार

व्यवस्थापकाकडून सिर रक्कमेची वसल
ु ी करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त व या प्रकरणाची सद्यःजस्थती काय
आहे ?
श्री. सभ
ु ाष दे शमख
ु
व केंद्र प्रमख
ु

(१) श्री. एम. ्ी. बींि
ु े ले, तत्कालीन कननषठ साठा अधधक्षक

मींगरुळपीर, जज.वासशम याींना

करण्यात आले आहे , हे खरे आहे .

दि.१८.०३.२०१७ रोजी

बडतफग

(२) श्री.बींि
ु े ले याींच्यावर गन्ु हा नोंि करण्याची कायगवाही करण्यात येत आहे .
तसेच, त्याींच्यावर

महाराषर स््े ् वेअरहौससींग कॉपोरे शन (स््ाफ) सव्हीस

रे ग्यल
ु ेशन मधील ७५(१) (b) (xi) नस
ु ार बडतफीची कायगवाही करण्यात आलेली
आहे .

(३) श्री.एम.्ी. बींि
ु े ले याींना महाराषर राज्य वखार महामींडळाच्या सेवेतन
ू बडतफग
करताींना महामींडळाच्या झालेल्या आधथगक नक
ु सानीपो्ी, त्याींना िे य असलेल्या

रक्कमेतन
ू रु.१३,९०,०७१/- इतक्या रक्कमेची वसल
ु ी करण्यात आली आहे . उवगररत

रक्कम रु.६,७७,३२२/- ची वसल
ु ी करणेबाबत ववमा कींपनीकडे िावा िाखल करुन
व दिवाणी िावा िाखल करुन वसल
ु ी

करण्यासाठी

चाल ू आहे .

महामींडळाकडून कायगवाही

(४) श्री. बींि
ु े ले याींच्याकडून रु.१३,९०,०७१/- इतक्या रक्कमेची वसल
ु ी करण्यात
आली आहे . श्री. बींि
ु े ले याींना बडतफग केल्यानींतर त्याींच्याकडून महामींडळाचे झालेले

नक
ु सान त्याींच्या िे य रक्कमेतन
ू वसल
ु करण्यात आलेले असन
ू , उवगररत रक्कम
ववमा

कींपनीकडून

तसेच,

दिवाणी

महामींडळाकडून कायगवाही चाल ू आहे .

िावा

िाखल

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

करुन

वसल
ु

करणेबाबत
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पाटण (जज.सािारा) या डोंगरी िालक्
ु यािील प्रलांबबि विद्यि
ु वििासाच्या िामाांना
तनधी उपलब्ध िरून दे णेबाबि

(३९)

*

८८८०९

श्री.शांभरू ाज दे साई (पाटण) :

िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ६६१६८

ला ददनाांि ८ डडसेंबर, २०१६ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभामि

सन्माननीय

ऊजाम मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) पा्ण (जज.सातारा) या डोंगरी तालक्
ु यातील ववद्यत
ु ववकासाच्या प्रलींबबत
कामाींचा सम
ु ारे

१८ को्ी रुपयाींचा आराखडा महाराषर राज्य वीज ननसमगती

कींपनीच्या सातारा ववभागाचे अधीक्षक असभयींता याींनी
शासनाकडे सािर केला आहे , हे खरे आहे काय,

तयार करून तो राज्य

(२) असल्यास, या सींिभागत राज्य शासनाकडून या आराखड्याला मींजरु ी िे वन
ू
आवश्यक

ननधी

उपलब्ध

करुन

िे णेबाबतचा

प्रस्ताव

अद्यापही शासनाच्या

ववचाराधीन आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, राज्य शासनाने पा्ण या डोंगरी भागातील प्रलींबबत ववद्यत
ु
ववकासाच्या असलेल्या अडचणी लक्षात घेऊन या आराखड्याला तात्काळ मान्यता
िे ण्यासींिभागत कोणता ननणगय घेतला आहे ,

(४) नसल्यास, ननधी उपलबध करुन न िे ण्याची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बािनिुते

(१), (२), (३) व (४) सातारा जजल्हयातील पा्ण

तालक्
ु यामध्ये डोंगरी भागातील ववद्यत
ु ववकास कामाकररता रु.११.३५/- को्ीचा
प्रस्ताव महाववतरण कींपनीकडून प्राप्त झाला आहे . सिर कामाकरीता आवश्यक
ननधी समळण्यासाठी डोंगरी ववकास कायगिम योजनेअींतगगत प्रस्ताववत करण्यात
आले आहे .

----------------यििमात जजल््याि आणी, नेर ि पाांढरििडा येथे मांजरू झालेले
औद्योधगि क्षेत्र त्िरीि िायमरि िरण्याबाबि

(४०)

*

८८६२४

श्री.राज ु िोडसाम (अणी) :

सन्माननीय उद्योग मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) यवतमाळ जजल््यात आणी, नेर व पाींढरकवडा येथे मींजरू झालेले औद्योधगक
क्षेत्र त्वरीत कायगर त करण्यासाठी या दठकाणी भख
ू ीं डाचे हस्ताींतरण होऊन उद्योग
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सरू
ु

होण्यासाठी

आवश्यक

पाठपरु ावा

करावा,

असे

ननिे श

जजल्हाधधकारी,

यवतमाळ याींनी दिल्याचे माहे मे, २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशगनास आले,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, आणी येथे एमआयडीसी मींजरू असन
ू भख
ू ीं ड हस्ताींतरण झाले
नसल्याने उद्योग सरू
ु करता येत नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सिरहू एमआयडीसीींच्या अडचणी त्वरीत सोडवन
ू उद्योग सरू
ु
करण्याकरीता शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सभ
ु ाष दे साई

(१) हे खरे आहे .

(२) व (३) आणी येथे औद्योधगक क्षेत्र स्थापन करणेसाठी मौजे जवळ येथील
अधधसधू चत

करण्यात

आलेली

१७३.९१ हे . आर

सरकारी

जमीन

महसल
ू

ववभागाकडून महामींडळास हस्ताींतररत झालेली नाही. भस
ू ींपािन करण्याची प्रक्रकया
सरु
ु आहे . भस
ू ींपािन प्रक्रिया झाल्यानींतर क्षेत्र ववकससत
करण्यात येतील.

करुन भख
ू ीं ड ववतररत

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
----------------रायगड जजल््याि खािटी िजम योजना बांद िेल्याबाबि
(४१)

*

९२२८१

श्री.प्रशाांि ठािूर (पनिेल), श्री.समीर िुणािार (दहांगणघाट),

अॅड.आसशष शेलार (िाांद्रे पजश्चम), श्रीमिी मतनषा चौधरी (ददहसर), श्री.असमि
साटम (अांधेरी पजश्चम) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

(१) रायगड जजल््यातील आदिवासी लोकाींना िे ण्यात येणारी खाव्ी कजग योजना

सन २०१३-२०१४ या कालावधीपासन
ू बींि केली असल्याचे माहे जन
ू , २०१७ मध्ये
वा त्यासम
ु ारास ननिशगनास आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शासनाने आदिवासी भागात सावकार व व्यापाऱयाींकडून होणारी

आदिवासी लोकाींची वपळवणक
थाींबववण्यासाठी व आदिवासी लोकाींची आधथगक
ू
जस्थती सध
ु ारण्यासाठी सन १९७८ पासन
ू खाव्ी कजग योजना सरू
ु केली होती,हे
ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, उक्त जजल््यात सिर योजना बींि असल्याने माहे जन
ू ते सप््ें बर
या

कालावधीत

आदिवासी

लोकाींना

रोजगार

उपलब्ध

होत

नसल्यामळ
ु े

आदिवासीींना आपली उपजजवीका करणे कदठण होत असन
ू उक्त प्रकरणी शासनाने
चौकशी करून उक्त जजल््यातील आदिवासीींना बींि केलेली खाव्ी कजग योजना
तातडीने

सरू
करण्यासींिभागत कोणती
ु

करण्यात येत आहे ,

कायगवाही

वा

उपाययोजना

केली वा

(४) असल्यास, कायगवाहीचे स्वरूप काय आहे , नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय
आहे त ?

श्री. विष्ट्ण ु सिरा

(१) हे खरे नाही. सन २०१३-१४ पय ांत िाररद्र्य रे र्ेखालील पात्र

लाभधारकाींना खाव्ी कजग वा्प करण्यात आले

होते. सन २०१४-१५ मध्ये

पव
ु ीच्या लाभार्थयाांनी कजागची परतफेड केलेली नसल्याने खाव्ी कजागचे वा्प
झाले नाही.

(२) जन
ते सप््ें बर या कालावधीत रोजगार उपलब्ध होत नाही म्हणन
ु
ू
आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील आदिवासी (अल्प भध
ु ारक, भम
ु ीहीन व शेतमजरु )

याींना आधथगक अडचण ननमागण होऊ नये म्हणन
ू सन १९७८ पासन
ु खाव्ी कजग
योजना सरु
ु करण्यात आली आहे .

(३) व (४) महाराषर राज्य आदिवासी सहकारी ववकास महामींड ळ याींनी सन
२०१७-१८ साठीचा प्रस्ताव सािर केलेला असन
ू त्यावर शासनस्तरावर कायगवाही
सरु
ु आहे .

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

गाडगे नगर, अमराििी येथील िसिीगह
ु ीचा झालेला मत्ृ य ू
ृ ािील मल
(४२)

*

८८९४९

प्रा.िषाम गायििाड (धारािी), श्री.भाऊसाहे ब िाांबते (श्रीरामपरू ),

श्री.राधािृष्ट्ण विखे -पाटील (सशडी) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री पढ
ु ील

(१) अमरावती शहराच्या गाडगे नगर येथील आदिवासी मल
ु ीींच्या वसतीगह
ृ ात

राहणाऱया एका ववद्याधथगनीचा दिनाींक २८ एवप्रल, २०१७ रोजी आकजस्मक मत्ृ य ू
झाला असन
ू वसतीगृह अधीक्षक व वैद्यकीय अधधकाऱयाींच्या ननषकाळजीपणामळ
ु े
ववद्याधथगनीचा मत्ृ य ू झाल्याचे आदिवासी सींघ्नेचे म्हणणे आहे , हे खरे आहे
काय,
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(२) असल्यास, ववद्याधथगनीला तीन दिवसाींपासन
ू

पो्िख
ु ी व उलटयाचा त्रास

होत असतानाही नतला रुग्णालयात नेण्याऐवजी वसतीगृह अधधक्षकाीं नी नतच्यावर
स्वत:च और्धोपचार केले व नतची प्रकृती खालावल्यानींतर

नतला रुग्णालयात

िाखल करण्यात आले तथावप उपचारापव
ू ीच नतचा मत्ृ य ू झाला, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने अधधक चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले,

(४) त्यानस
ु ार सींबींधधताींवर कोणती कारवाई केली आहे वा करण्यात येत आहे

तसेच आदिवासी वसनतगृहातील मल
ु ीींच्या मत्ृ यच
ू े वाढते प्रमाण पाहता याप्रकरणी
शासनाने कोणती उपाययोजना केली

वा करण्यात येत आहे

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.

विष्ट्ण ु

सिरा

(१)

अशा

प्रकारची

घ्ना

घडली

असल्याने

सिर

वसनतगृहाच्या अधधक्षकाींववरूद्ध पोसलस कायगवाही करण्याबाबतचे ननवेिन ऑल

इीं डीया आदिवासी एमप्लॉईज फेडरे शन, नागपरू या आदिवासी सींघ्नेने माहे मे,
२०१७ मध्ये दिले असल्याची बाब खरी आहे .
(२)

हे खरे नाही.

कु.ववमला सभलावेकर या ववद्याथीनीस दि.२६.०४.२०१७ रोजी डोकेिख
ु ी व

उलटया याींचा त्रास सरू
ु झाल्याचे समजताच वसतीगृहाच्या गृहपाल याींनी नतला

तात्काळ जजल्हा सामान्य रूग्णालय, अमरावती येथे उपचारासाठी िाखल केले
होते. यादठकाणी दि.२८.०४.२०१७ रोजी नतचा उपचारािरम्यान मत्ृ य ू झाला आहे .
(३)

व (४)

सिर

मत्ृ य ू प्रकरणी चौकशी करण्यासाठी सहाय्यक आयक्
ु त,

समाजकल्याण, अमरावती; तहससलिार, धारणी व सहाय्यक प्रकल्प अधधकारी,
एकाजत्मक आदिवासी ववकास प्रकल्प, धारणी याींची चौकशी ससमती स्थापन
करण्यात

आली

होती.

सिर

चौकशी

ससमतीने

सािर

केलेल्या

चौकशी

अहवालामध्ये कु.ववमला सभलावेकर दहच्या मत्ृ यस
ू ींिभागत वसतीगह
ृ प्रशासनाकडून
हलगजीपणा झालेला नसन
ू सिर ववद्याथीनीस वेळीच रूग्णालयात िाखल करून

नतच्यावर उपचार केले असल्याचे व उपचारािरम्यान आजारामळ
ु े नैसधगगक मत्ृ य ू
झाला असल्याचे ननषकर्ग नमि
ू आहे त.
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शासकीय

वसतीगृहात

प्रवेसशत

ववद्याथी/ववद्याथीनी

याींची

आरोग्य

तपासणी करणे तसेच आजारी असल्यास वेळीच उपचार िे ण्याबाबत वसतीगह
ृ
प्रशासनाकडून वेळोवेळी कायगवाही करण्यात येत आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

----------------चोपडा (जज. जतगाि) औद्योधगि वििास िेंद्रािररिा जमीनीचा प्रस्त्िाि
शासनािडे प्रलांबबि असल्याबाबि

(४३)

*

९१५१९

श्री.चांद्रिाांि सोनािणे (चोपडा) :

सन्माननीय उद्योग मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) महाराषर औद्योधगक ववकास महामींडळातफे चोपडा औद्योधगक ववकास

केंद्राकररता (मौजे चहाडी) २०.७५ हे क््र सरकारी जमीन, ३५.२० हे क््र खाजगी
जमीनीचा प्रस्ताव शासनास सािर करण्यात आला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रस्तावास मींजरू ी दिल्यास तालक्
ु यातील आदिवासी जनतेस
मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध होऊन उद्योजकाींना उद्योग उभारणीस वाव
समळणार आहे , हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सिर प्रकरणी स्थाननक लोकप्रनतननधधींनी दिनाींक ३ नोव्हें बर,
२०१५ रोजी मा.उद्योगमींत्री याींना पत्रव्यवहार करुनही अद्याप कोणतीही कायगवाही
झाली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रस्तावास तात्काळ मींजरू ी िे ऊन चोपडा औद्योधगक ववकास
केंद्र मौजे चहाडी ववकससत करणेबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहे त ?
श्री. सभ
ु ाष दे साई

(१) व (२) हे खरे आहे .

(३) व (४) हे खरे नाही.

चोपडा औद्योधगक ववकास केंद्रासाठी पाण्याचा स्त्रोत नसल्यामळ
ु े प्रकरण

स्थधगत ठे वण्यात आले होते.

तथावप भज
ु ल सवेक्षण व ववकास यींत्रणा, जळगाव

44

याींनी सींपादित क्षेत्रात पाण्याचे स्त्रोत उपलब्ध होईल असे कळववले आहे . परीं त ु
त्या

क्षेत्रास पाण्याचा शाश्वत स्त्रोत उपलब्ध झाल्यानींतर औद्योधगक क्षेत्र

ववकससत करण्यात येईल.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

----------------िोल्हापरु जजल््यािील आप्पासाहे ब नलिडे गडदहांग् लज साखर िारखान्यािील
िममचाऱयाांची थकिि रक्िम दे ण्याबाबि

(४४)

*

९०९३५

श्री.सरु े श हातिणिर (इचलिरां जी) : सन्माननीय सहिार मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) गडदहींग्लज (जज.कोल्हापरु ) येथील आप्पासाहे ब नलवडे गडदहींग् लज साखर
कारखान्यातील सम
ु ारे

२०० कमगचाऱयाींची िे य रक्कम थकववण्यात आल्याने

कमगचाऱयाींनी माहे मे २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान आीं िोलन केले, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, सिरील िे णी िे ण्याबाबत साखर आयक्
ु त याींच्या अध्यक्षतेखाली

लवाि नेमण्यात आला असन
ू वारीं वार मागणी करूनही लवािाच्या बैठकी होत
नाहीत, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, रक्कम थकीत राहील्याने कमगचाऱयाींच्या कु्ूींबबयाींची अवेहलना
होत असल्यामळ
ु े लवािाची बैठक घेवन
ू िे णी भागववण्याबाबत मागग काढण्याची
मागणी लोकप्रनतननधी इचलकरीं जी याींनी शासनाकडे केली आहे , हे ही

खरे आहे

काय,

(४) असल्यास, सिरील िे णी अिा करणेबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली
वा करण्यात येत आहे ,

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

(१) होय.

(२) अप्पासाहे ब नलवडे ता. गडदहींग् लज सहकारी साखर कारखाना व मे. बब्रस्क
फॅसससल्ीज पण
ु े याींचे िरम्यान झालेल्या सहयोग तत्वावरील

करारामध्ये बब्रस्क

फॅसससल्ीजने जस्वकारलेल्या आधथगक जबाबिारीमध्ये सेवाननवत्ृ त कमगचाऱयाींच्या

थकीत िे णी रक्कमाींचा समावेश करण्यात आलेला नाही. करारानस
ु ार उभय
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पक्षामधील वाि न सम्ल्यास Arbitration &amp; Conciliation Act १९९६
अन्वये

साखर आयक्
ु त, पण
ु े याींचेकडे लवाि-िावा

िाखल करता येईल, अशी

तरति
ु आहे . तथावप, करारातील सिर तरति
ु ी प्रमाणे कारखाना/ मे.बब्रस्क

फॅसससल्ीज पण
ु े याींनी सेवाननवत्ृ त कमगचारी याींचे िे य रक्कमेबाबत ररतसर लवाि
िावा साखर आयक्
ु तालयाकडे

िाखल केलेला नाही.

(४) करारातील तरति
ु ीनस
ु ार

लवाि िावा

(३) होय.

करण्याचा प्रश्न उद््ावत नाही.
(५) प्रश्न उिभवत नाही.

िाखल केला

नसल्याने कायगवाही

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

तनांबोरा बोडखा (िा.धामणगाांि रे ल्िे, जज.अमराििी) येथे अिैध
दारु विक्री होि असल्याबाबि
(४५)

*

८८९३३

प्रा.विरें द्र जगिाप (धामणगाि रे ल्िे) , श्री.असमन पटे ल

(मांब
ु ादे िी), श्री.विजय िडे ट्टीिार (ब्रम्हपरू ी), श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्रीमिी
तनममला गाविि (इगिपरू ी), डॉ.सांिोष टारफे (ितमनरु ी), प्रा.िषाम गायििाड
(धारािी) :

सन्माननीय राज्य उत्पादन शल्
ु ि मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा

करतील काय :-

(१) ननींबोरा बोडखा (ता.धामणगाींव रे ल्वे , जज.अमरावती) येथे िारुबींिीचा ठराव
गामसभेने केला असन
ू ही

मागील ३ मदहन्यापाींसन
ू अवैध मद्य वविी होत

असल्याचे माहे एवप्रल, २०१७ मध्ये वा त्या सम
ु ारास ननिशगनास आले आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, अवैध िारु वविीमळ
ु े गावात शाींतता व सव्ु यवस्थे चा प्रश्न ननमागण

झाला असन
ू याबाबत तिार केल्यास तिारिाराींना मद्य वविी करणा-याींकडून
जीवे मारण्याची धमकी दिली जात असल्याचे ही ननिशगनास आले आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, स्थाननक लोकप्रनतनीधी याींनी यापव
ू ीही िारुबींिी असताना खल
ु े
आम िारु वविी करणारे व धमकी िे वन
ू गावात िहशत ननमागण करणाऱयाींवर
कारवाई करण्याबाबत

जजल्हा पोलीस अधधक्षक (ग्रा.) अमरावती याींना दिनाींक ७

नोव्हें बर, २०१६ च्या िरम्यान लेखी ननवेिन दिले आहे ,

हे खरे आहे काय,
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(४) असल्यास, या प्रकरणाची

शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय

ननिशगनास आले, त्यानस
ु ार उक्त ननवेिनावर कोणती कायगवाही केली वा करण्यात
येत आहे , तसेच अवैध मद्य वविी करणा-याींवर शासनाने कोणती कारवाई केली
वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास,

ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रशेखर बािनिुते

(१) अींशत: खरे आहे . ननींबोरा बोडखा, ता.धामणगाींव

रे ल्वे, जज. अमरावती येथे अवैध िारू वविी बींि करण्याबाबत सरपींच / सधचव

ग्रामपींचायत ननींबोरा बोडखा याींचे ग्रामसभा ठरावासह दि.१६.११.२०१६ चे ननवेिन
प्राप्त झाले आहे . सिर ननवेिनाच्या अनर्
ु ींगाने उत्पािन शल्
ु क ववभागाच्या

कारवाईमध्ये दि.२७.२.२०१७ रोजी २ आरोपीींना मद्द
ु ेमालासह अ्क करण्यात येवन
ू
त्याींचेवर महाराषर िारुबींिी कायद्याींतगगत गन्ु हा नोंिववण्यात आला आहे .
(२)

होय. सरपींच, ननींबोरा ग्रामपींचायत याींनी पोलीस अधीक्षक, अमरावती

(ग्रामीण) याींना याबाबत दि.१५.१०.२०१६ च्या पत्रान्वये कळववले आहे .
(३) होय. सरपींच, ग्राम पींचायत ननींबोरा बोडखा याींचेकडून दि.१३.१०.२०१६ रोजी

सींबींधधत ठाणेिार, मींगरुळ िस्तधगर याींना ननवेिन दिले असन
ू त्याची प्रत पोलीस
अधीक्षकाींना सािर करण्यात आली आहे .

(४) ननींबोरा बोडखा, ता.धामणगाींव रे ल्वे येथील उत्पािन शल्
ु क ववभागाकडून

अवैध िारु वविी करणाऱया २ इसमाववरुध्ि तसेच पोलीस ववभागाकडून ७
इसमाववरुध्ि महाराषर िारुबींिी कायद्याींतगगत प्रनतबींधात्मक कारवाई करण्यात
आलेली आहे .

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
----------------सशराता (जज. साांगली) िालक्
म ामत
ु याि महाराष्ट्र राज्य विद्यि
ु मांडताच्या दल
ु क्ष
ु े
विद्यि
ु िाराांना स्त्पशम होिन
ू होि असलेले अपघाि

(४६)

*

९२१४२

श्री.सशिाजीराि नाईि (सशराता) :

सन्माननीय ऊजाम मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) साींगली जजल्हयातील मौजे माींगळूर (ता. सशराळा) या गावातील शेतकरी स्व.
यशवींत खाींडेकर व त्याींच्या पत्नी स्व. पावगती खाींडेकर याींचा शेतात काम कररत
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असताना

ववजे च्या

तारे ला

स्पशग होवन
दिनाींक २५ जन
ू
ू , २०१७ रोजी वा

त्यासम
ु ारास त्याींचा मत्ृ य ू झाला,हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सशराळा या डोंगरी तालक्
ु यामध्ये अनेक दठकाणी लोंबकळत

असणा-या ववद्यत
ु तारा, जीणग व गींजलेले लोखीं डी पोल याींची वेळेत िरु
ु स्ती न
झाल्याने यापव
ू ीही असे अपघात होवन
ू शेतकरी मत्ृ यम
ु ख
ु ी पडल्याच्या घ्ना
घडल्या आहे त, हे खरे आहे काय,
(३) असल्यास, या बाबीकडे स्थाननक ग्रामस्थाींनी राज्य ववद्यत
ु मींडळाच्या
कायागलयाचे

लक्ष वेधन
मींडळाच्या अधधकारी व
ू ही महाराषर राज्य ववद्यत
ु

कमगचा-याींनी कोणतीही कायगवाही केलेली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, शासनाने उक्त घ्नेची चौकशी केली आहे काय, त्यानस
ु ार सिर
अपघातास जबाबिार असणा-याींवर
येत

आहे , तसेच

शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात

ववद्यत
मींडळाच्या
ु

िोर्ामळ
ु े

नाहक

मत्ृ यम
ु ख
ु ी

पडलेल्या

ग्रामस्थाींच्या कु्ींु बबयाींना नक
ु सान भरपाई िे ण्याच्या दृष्ीने शासनाने कोणती
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बािनिुते

(१) हे खरे आहे .

(२) दि. १६/०८/२०१४ रोजी धसवाडी ता. सशराळा येथे ववद्यत
ु प्राणाींनतक अपघात
घडलेला आहे .

(३) व (४) महाववतरण U & M योजनेमधन
ू व ववभागीय कायागलयाच्या स्तरावर

िे खभाल िरु
ु स्ती अींतगगत एकूण १४० पोल बिलणे, २५ ववतरण पे्ी िरु
ु स्ती व
४०० लोंबकळणाऱया ताराींची ओढ काढणे ही कामे करण्यात आली आहे त.

सिर अपघातातील मत
ू
ृ व्यक्तीींच्या कु्ुींबबयाींना तातडीची मित म्हणन

दि.२७/०६/२०१७ रोजी रु.४०,०००/- िे ण्यात आले असन
ू नक
ु सान भरपाईची उवगररत
रक्कम िे ण्याबाबत कायगवाही महाववतरण कींपनीमाफां त सरु
ु आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

राज्याि िृषी पांपासाठी परु विण्याि येणाऱया विजे च्या िेतेि बदल िरण्याबाबि
(४७)

*

८५१४६

श्री.राधािृष्ट्ण विखे -पाटील (सशडी), श्री.विजय िडे ट्टीिार

(ब्रम्हपरू ी), श्री.असमन पटे ल (मांब
ु ादे िी), श्री.सतु नल िेदार (सािनेर ), श्री.अमर िाते
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(आिी), श्री.हषमिधमन सपिात (बल
ु ढाणा), श्री.असमि विलासराि दे शमख
ु (लािरू
शहर), श्री.अब्दल
ु सत्िार (ससल्लोड), डॉ.सांिोष टारफे (ितमनरु ी), श्री.राहुल बोंद्रे
(धचखली) :

सन्माननीय ऊजाम मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात कृर्ी पींपासाठी िे ण्यात येणाऱया वीज परु वठ्याच्या वेळेत माहे मे ,
२०१७ पासन
ू बिल करण्यात येऊन गरु
ु वार ते रवववारी रात्री साडे िहा वाजता

िे ण्यात येणारी वीज मध्यरात्री िोन वाजता िे ण्यात येत असल्यामळ
ु े राज्यातील

शेतकऱयाींना सप्ताहातील तीन दिवस शेतातच राहावे लागत असल्याचे दिनाींक ८
मे, २०१७ रोजी वा त्यािरम्यान ननिशगनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, रात्रीच्या वेळी वपकाींना पाणी िे त असताना साप, ववींचवासह दहींस्त्र

श्वापिाींच्या हल्ल्यामळ
ु े शेतक-याींच्या जजववतास धोका ननमागण झाला असन
ू
मध्यरात्री िे ण्यात येणा-या वीजपरु वठ्याच्या वेळेत तातडीने बिल करण्यात यावा

अशी मागणी शेतकऱयाींनी त्याच सम
ु ारास महाववतरण कायागलय, मींब
ु ई तसेच
मा.उजाग मींत्री याींचेकडे लेखी व मौणखक स्वरुपात केली आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, वीज परु वठ्याच्या वेळेत बिल करण्याची कारणे काय आहे त,
याप्रकरणी

शासनाने

चौकशी

केली

कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

आहे

काय,

त्यानस
ु ार शासनाने

कोणती

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बािनिुते

(१) दिनाींक ५ मे, २०१७ ते १९ मे, २०१७ पय ांत कृर्ी

पींपाच्या वेळेमध्ये तात्परु ता बिल करुन वीजपरु वठा

रात्री १ वा. पासन
ू िे ण्यात

आला होता. दि. २० मे, २०१७ पासन
ग त वीजपरु वठा
ू रात्री १० वाजल्यापासन
ू पव
ू व
िे ण्यात येत आहे .

(२)

व (३)

माहे

अनपेक्षक्षत घ् झाली

मे-२०१७ मध्ये

वीजे च्या

उपलब्धतेत ववववध कारणामळ
ु े

असल्याने वीज परु वठयाच्या वेळेत बिल करण्यात आला

होता व दि. २० मे, २०१७ पासन
ग त करण्यात आला आहे .
ू वीज परु वठा पव
ू व
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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सोलापरू जजल््यािील नसस िंग महाविद्यालयाांनी सशष्ट्यित्ृ िी
रिमेचा िेलेला अपहार

(४८)

*

८४८७६

श्री.विजय िडे ट्टीिार (ब्रम्हपरू ी), श्री.सतु नल िेदार (सािनेर ),

श्री.अस्त्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.अमर िाते (आिी), डॉ.सांिोष टारफे
(ितमनरु ी),

श्री.असमन

पटे ल

(मांब
ु ादे िी),

श्री.शरददादा

सोनािणे

(जन्ु नर),

श्री.सरदार िाराससांह (मल
ु ांडु ) : सन्माननीय सामाजजि न्याय मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-

(१) सोलापरू जजल्हयातील ८ नसस ांग महाववद्यालयाींनी सशषयवत्ृ ती शैक्षणणक शल्
ु क
प्रनतपत
ू ीमध्ये ३ को्ी ८० लाख रुपयाींची अननयसमतता केल्याचे ववशेर् चौकशी
पथकाच्या चौकशीत ननिशगनास आल्यानींतर, या सींस्थाींववरुध्ि फौजिारी गन्ु हे

िाखल करण्याचे आिे श सामाजजक न्याय ववभागाने िे ऊन सिर रक्कम सींबींधीत
सींस्थे कडून वसल
ु करण्याचे आिे शही दिल्याची बाब दिनाींक १७ माचग, २०१७ रोजी
वा त्या सम
ु ारास ननिशगनास आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त आिे शानस
ु ार कोणकोणत्या सींस्थाींववरुध्ि फौजिारी गन्ु हे

िाखल करण्यात आले असन
ू , कोणत्या सींस्थे कडून क्रकती रक्कम वसल
ु करण्यात
आली आहे ,

(३) असल्यास,सोलापरू समाजकल्याण ववभागात सन २०११-१२ ते २०१४-१५ या
कालावधीत

सम
ु ारे

साडे सहा

को्ीींच्या

सशषयवत्ृ ती

अपहारात अनेक

वररषठ

अधधकारी सहभागी असल्याची मादहती दिींनाक १५ जन
ू , २०१७ रोजी वा त्या
सम
ु ारास ननिे शनास आली आहे , हे खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याप्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(५) असल्यास, चौकशीअींती िोर्ी आसलेल्याींवर शासनाने कोणती कारवाई केली
वा करण्यात येत आहे , नसल्यास, ववलींबाची सवगसाधारण कारणे काय आहे त?
श्री. राजिुमार बडोले

(१) होय,

(२) सींबींधधत सींस्थाींववरुध्ि अद्याप गन्ु हा नोंि करणेत आलेला नाही. सहायक

आयक्
ु त, समाजकल्याण, सोलापरू याींनी सींबींधधत सींस्थाींना कारणे िाखवा नो्ीस
बजावली असन
ू , सींबींधधत सींस्थाकडुन वसल
ू पात्र रक्कम वसल
ु करण्याची कायगवाही

चाल ू आहे . त्यापैकी ववजयससींह मोदहते पा्ील अकलज
ू या सींस्थे ची रु.७५४३०४/इतकी रक्कम वसल
ू करण्यात आली आहे .
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(३) होय,
(४) व (५) या प्रकरणी प्रािे सशक उपायक्
ु त, समाजकल्याण, पण
ु े

याींनी केलेल्या

चौकशीत िोर्ी आढळुन आलेल्या तत्कालीन अधधकारी / कमगचारी याींचेवर
ननलींबनाची कायगवाही झालेली आहे .

तसेच सिर बाब न्याय प्रववषठ असन
ू , या

प्रकरणी पोलीस ववभागाकडून गन्ु हयाची चौकशी सरु
ु आहे .
-----------------

बोरखे डे (िा.चातीसगाांि, जज.जतगाि) येथे बाजार ओट्याच्या िामाि
गैरव्यिहार झाल्याबाबि
(४९)

*

९२४७५

श्री.उन्मेश पाटील (चातीसगाि) :

सन्माननीय पणन मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) बोरखे डे (ता.चाळीसगाींव,जज.जळगाव) येथे बाजार ओटयाच्या कामात ४ लाख
७९ हजार

६६५ रुपयाींचा

गैरव्यवहार झाल्याचे चौकशीअींती ननषपन्न झाले

असल्याचे दिनाींक २४ मे, २०१७ रोजी वा त्यासम
ु ारास ननिशगनास आले आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या प्रकरणी तत्कालीन सरपींच , ग्रामववकास अधधकारी याींच्यासह
नतघे जण िोर्ी आढळले असन
ू त्याींच्याकडून सिर रक्कम वसल
ू करण्याचे आिे श
पण
ु े येथील कृर्ी पणन ववभागाच्या नोडल अधधका-याींनी दिले आहे त, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, सिर आिे शानस
ु ार सींपण
ू ग रक्कम वसल
ू करण्यात आली आहे
काय,

(४) असल्यास, याप्रकरणी चौकशी करून सींबींधधत िोर्ीींवर कोणती कारवाई केली
वा करण्यात येत आहे ,

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

(१) होय,

(२) होय,

या प्रकरणी ग्रामपींचायत बोरखे डा येथील तत्कालीन सरपींच , ग्रामववकास

अधधकारी, ठे केिार, बाजारक्षेत्र असभयींता व कननषठ असभयींता असे एकूण ५
व्यक्ती िोर्ी आढळून आलेल्या आहे त.
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(३) नाही,
या

प्रकरणी

िोर्ी

आढळून

ग्रामववकास अधधकारी

आलेल्या

व्यक्तीींपक
ै ी

बाजारक्षेत्र

असभयींता

व

याींचेकडून प्रत्येकी रुपये ९५,९३३/- इतक्या रक्कमेचे

धनािे श प्रकल्प कायागलयाकडे प्राप्त झाले आहे त. तसेच सरपींच , ठे केिार, कननषठ
असभयींता याींचेकडून वसल
ु ी रक्कम अद्याप प्राप्त झालेली नाही.

(४) या प्रकरणी िोर्ी व्यक्तीवर पोलीस स््े शन मेहणबारे
, तालक
ु ा चाळीसगाव
ू
येथे

ग.ु र.ि.६५/१७

कलम

४०६, ४०८, ४०९, ४२०,

४६७, ४६८,

४७१, ३४

भा.ि.वव.नस
ु ार दिनाींक ११.०७.२०१७ रोजी गन्ु हा नोंिववण्यात आलेला आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

िेंद्र सरिारने तनयमाि बदल िेल्यामत
ु े राज्यािील ३०० हून अधधि सौरऊजाम
प्रिल्प अनद
ु ानापासन
ू िांधचि रादहल्याबाबि

(५०)

*

८९१४४

श्री.सतु नल प्रभ ू (ददांडोशी) :

सन्माननीय ऊजाम मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) केंद्रीय ऊजाग मींत्रालयाने ननयमात बिल केल्यामळ
ु े सन २०१५ ते माहे

फेब्रव
ु ारी, २०१७ िरम्यान, पव
ू ग परवानगी न घेतलेले महाराषरातील ३०० हन
ू
अधधक सौरऊजाग प्रकल्प अनि
ु ानापासन
ू वींधचत रादहले असल्याचे माहे एवप्रल,
२०१७ मध्ये ननिशगनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, केंद्र सरकारने ननयमात अचानक बिल केल्यामळ
ु े पव
ू ग परवानगी
न घेतलेल्या ३०० सौरऊजाग प्रकल्पाींना अनि
ु ान समळवन
ू िे ण्यासाठी
महाराषर एनजी डे व्हलपमें ् अॅथॉरर्ी तफे केंद्र

शासनाच्या

सरकारकडे पाठपरु ावा करण्याच्या

दृष्ीने अद्याप कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) तसेच उक्त सौरऊजाग प्रकल्पाींना अनि
ु ान समळण्याकरीता केंद्र सरकारने
मान्यता

िे ण्याच्या दृष्ीने राज्य शासनातफे केंद्र सरकार बरोबर पत्रव्यवहार

तथा पाठपरु ावा करण्याच्या दृष्ीने अद्याप कोणती कायगवाही केली वा करण्यात
येत आहे ,

(४) अद्याप शासनाने याबाबत कायगवाही केली नसल्यास, त्याची कारणे काय
आहे त ?
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श्री. चांद्रशेखर बािनिुते

(१) हे खरे नाही. केंद्र शासनाने ननयमात कोणताही

बिल केलेला नाही. राज्यामध्ये “Rooftop Solar System”
२३/२/२०१७ रोजी

पासन
लाग ू करण्यात आली
ू

ही योजना दिनाींक

आहे . केंद्र शासनाने दिनाीं

१/३/२०१७ रोजीच्या सच
ू नेद्वारे पव
ू ग परवानगी न घेतेलेल्या कोणत्याही प्रकल्पाींना

अनि
ु ान िे णाऱया सींस्थे स योजनेतन
ू बदहषकृत करुन काळ्या यािीमध्ये ्ाकण्यात
येईल, असे कळववले आहे . त्यामळ
ु े सिर योजना लाग ू करण्याच्या दिनाींका
पव
ग क्षक्षत प्रभावाने
ू ीच्या पव
ू ग परवानगी न घेतलेल्या कोणत्याही प्रकल्पाींना पव
ू ल
मींजरु ी िे ण्यात आलेली नाही/िे ता येत नाही.

(२), (३) व (४) केंद्र शासनाने ननयमात कोणताही बिल केला नसल्यामळ
ु े प्रश्न
उद््ावत नाही. परीं त ु राज्यातील असे सौर ऊजाग प्रकल्प अनि
ु ानापासन
ू वींधचत राहू
नयेत यासाठी दिनाींक १०/३/२०१७ च्या पत्रान्वये महाऊजागकडून केंद्र शासनास
ववनींती करण्यात आली आहे . केंद्र शासनाकडून याबाबत अद्यापपय ांत कोणत्याही
प्रकारच्या सच
ू ना प्राप्त झाल्या नाहीत.

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

मोिाता (जज. बल
ु डाणा) येथील ११० शेिि-याांिरील िजामची परिफेड न िेल्याने
मालमत्िा जप्िीच्या िेसेस रद्द िरणेबाबि

(५१)

*

८६५९५

श्री.हषमिधमन सपिात (बल
ु ढाणा) :

सन्माननीय सहिार मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मोताळा, (जज. बल
ु डाणा) येथील ११० शेतक-याींनी सन २०११-१२ मध्ये पीक

कजग व िग्ु ध व्यवसायाकरीता नाबाडग अींतगगत घेतलेल्या कजागची परतफेड न
केल्याने जजल्हा सहकारी बँक शाखा मोताळा, जज. बल
ु डाणा याींनी त्याींचेवर
मालमत्ता जप्तीबाबत केसेस िाखल केलेल्या आहे त, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सततचा िषु काळ, पाणी ्ीं चाई व नापीकीमळ
ु े उपरोक्त कजग सिर

शेतकरी परतफेड करण्यास असमथग असल्याने त्याींचेवर िाखल असलेल्या केसेस
खारीज करण्याबाबत

स्थाननक लोकप्रतीननधी याींनी मा. सहकार मींत्री याींना

दिनाींक ०१ माचग, २०१७ रोजी वा त्या सम
ु ारास ननवेिन दिले आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय
ननषपन्न झाले,
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(४) असल्यास, चौकशीअींती याप्रकरणी शासनाने कोणती कायगवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची सवगसाधारण कारणे काय ?
श्री. सभ
ु ाष दे शमख
ु

(१) होय, हे खरे आहे .

(२) उपलब्ध असभलेखाची तपासणी केली असता सिर ननवेिन प्राप्त झाल्याचे
आढळन
ू आले नाही.
(३), (४) व (५)

प्रश्न उद््ावत नाही.

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

शासनाने शेिि-याांना माफि दराि िीज परु विण्यासाठी सौर िृषी योजना
राबविण्याचा तनणमय घेिला असल्याबाबि

(५२)

*

९०९५८

श्री.राहुल मोटे

प्रा.िषाम गायििाड (धारािी), श्री.हररष वपांपते (मतु ि मजापरू ),
(पराांडा), श्री.उन्मेश पाटील (चातीसगाि), श्री.शामराि ऊफम

बातासाहे ब पाटील (िराड उत्िर) :
खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय ऊजाम मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

(१) शासनाने शेतक-याींना माफक िरात वीज परु ववण्यासाठी दिनाींक १ मे, २०१६
रोजीपासन
राज्यात सौर कृर्ी पींप योजना सरु
ू
ु केलेली असन
ू अहमिनगर
जजल्हयात राळे गण ससध्िी आणण यवतमाळ जजल्हयात कोळीं बी या दठकाणी
प्रायोधगक तत्वावर सौर वीजननसमगती करण्यात येणार आहे , हे

खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यासाठी १०००० जोडण्याचे उदद्दष् ठे वले होते तथावप अद्यापपय ांत

केवळ १७०० जोडण्या झालेल्या असल्याचे माहे मे , २०१७ िरम्यान ननिशगनास
आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) तसेच अकोला जजल्हयातील १८५ शेतक-याींनी पैसे भरुनही सौर कृवर् पींप
बसववण्यात आले नसल्याचे माहे जन
ू , २०१७ मध्ये वा त्यासम
ु ारास ननिशगनास
आले, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सिर योजनेची योजनेची मादहती शेतकऱयाींना योग्यरीतीने दिली
जात नाही व जोडणीसाठी शेतकऱयाींना १५००० ते ३६००० रु.रक्कम भरावी लागते
व ही रक्कम जास्त असन
ू याबाबत

लोकप्रनतननधीींनी मा.ऊजाग मींत्री

याींना

दिनाींक २८ जन
ू , २०१७ रोजी वा त्यासम
ु ारास लेखी ननवेिनाद्वारे ननिशगनास
आणन
ू दिले आहे , हे ही खरे आहे काय
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(५) असल्यास,

प्रश्न भाग २, ३ व ४ बाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,

त्यात काय आढळून आले, त्यानस
ु ार उक्त अनामत रक्क्म कमी करुन सिर

योजनेची प्रभावी अींमलबजावणी करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात
येत आहे , नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बािनिुते
(१) अींशत: खरे आहे . शासन ननणगय ि. सौरप्र२०१४/प्र.ि.२१९/ऊजाग-७,दि.२७/३/२०१५ नस
ु ार “अ्ल सौर कृर्ीपींप योजना” व
शासन ननणगय ि. सौरप्र-२०१६/प्र.ि.३५४/ऊजाग-७, दि.१४/६/२०१७ नस
ु ार“ मख्
ु यमींत्री
सौर कृर्ी वादहनी योजना” लाग ू करण्यात आल्या असन
ू या िोन सभन्न योजना
आहे त.

(२) होय. अ्ल सौर कृर्ी पींप योजनेतग ांत १०,००० जोडण्याींचे उदिष् ठे वण्यात

आले आहे . या योजनेतग ांत जन
ू -२०१७ अखे र ३०१८ सौरपींप आस्थावपत करण्यात
आले आहे त.

(३) हे खरे नाही. अकोला जजल्हयातील जन
ू , २०१७ अखे र ननवड केलेल्या १२१४
शेतकऱयाींना सौर कृर्ी पींपासाठी मागणीपत्रक िे ण्यात आले असन
ू त्यापैकी ४६५
लाभाथी शेतकऱयाींनी आवश्यक रकमेचा भरणा केला आहे .

जन
ू २०१७ अखे र

३६४ लाभार्थयाांच्या शेतात सौर कृर्ीपींप आस्थावपत करण्यात आले
(४)

हे

अींशत: खरे

आहे त.

आहे . शासन ननणगय ि. सौरप्र-२०१४/प्र.ि.२१९/ऊजाग-७

दि. २७.३.२०१५ मध्ये नमि
ू अ्ी व शतीनस
ु ार इच्छुक लाभाथी शेतकऱयाींनी
आवश्यक रकमेचा भरणा करणे आवश्यक आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

नागपरू जजल््याि पिसांस्त्थामधील ठे िीदाराांचे १२० िोटी
(५३)

*

रूपये परि समतण्याबाबि

८५१४७

श्री.विजय िडे ट्टीिार (ब्रम्हपरू ी), श्री.राधािृष्ट्ण विखे -पाटील

(सशडी), श्री.सतु नल िेदार (सािनेर ), श्री.अमर िाते (आिी), श्री.अस्त्लम शेख
(मालाड पजश्चम), डॉ.सांिोष टारफे (ितमनरु ी) :

सन्माननीय सहिार मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

नागपरू

पतसींस्थानी

जजल््यातील अवसायनात
मळ
ू

कजगवा्प

हे

ननघालेल्या

अवैधररत्या

११

पतसींस्थाींपक
ै ी १०

व कागिापत्राींसशवाय

केल्याचे

दिींनाक १५ जन
ू , २०१७ रोजी वा त्या सम
ु ारास ननिशगनास आले, हे खरे आहे
काय,
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(२) असल्यास, उक्त १० पतसींस्थाींमध्ये ६० हजार १०३ ठे वविाराींचे ११६ को्ी ६५
लाख ३४ हजार रूपये अडकले असल्याचे ही ननिशगनास आले आहे , हे खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, वविभागतील हजारो पतसींस्था अवसायनात ननघाल्या असन
ू लाखो
ठे वविाराींचे करोडो रूपये सिर पतसींस्थाींमध्ये अडकले आहे त , हे ही खरे आहे
काय,

(४) असल्यास, याप्रकरणी
आढळून आले आहे ,
(५)

शासनाने चौकशी केली आहे काय व चौकशीत काय

असल्यास, पतसींस्थे तील लाखो

शासनाने कोणती कायगवाही

ठे वीिाराींचे करोडो रूपये समळण्याबाबत

केली वा करण्यात येत आहे , नसल्यास, ववलींबाची

कारणे काय आहे त ?
श्री. सभ
ु ाष दे शमख
ु

(१) हे अींशत: खरे आहे .

(२) नागपरू जजल््यातील १० पतसींस्थाींमधील ५२,००५ ठे वीिाराींच्या रु.५६.०८ को्ी
रक्कमेच्या ठे वी
(३)

परत करावयाच्या आहे त.

व (४) वविभागतील एकूण २४६ नागरी पतसींस्था अवसायनात घेण्यात

आलेल्या असन
ू सिर सींस्थाींबाबत महाराषर सहकारी सींस्था अधधननयम, १९६० व
त्याखालील ननयम, १९६१ मधील तरति
ू ीनस
ु ार पढ
ु ील कायगवाही सरु
ु आहे .

(५) वविभागतील ३० पतसींस्थाची अधधननयमाच्या कलम ८८ अन्वये चौकशी सरु
ु

असन
ू त्यापैकी १६ पतसींस्थाींची चौकशी पण
ू ग झालेली आहे . सिर १६ सींस्थाींमधील
३३३ व्यक्तीींवर रु. ४२.४४ को्ी इतक्या रक्कमेची जबाबिारी ननजश्चत केली

असन
ू त्यापैकी ३२ व्यक्तीींकडून रु. ३७.७० लाख रक्कमेची वसल
ू ी करण्यात
आलेली आहे . उवगरीत रक्कम

विधान भिन
मां ब
ु ई.

वसल
ू ीची कायगवाही सरु
ु आहे .
-----------------

डॉ. अनांि ितसे
प्रधान सधचि
महाराष्ट्र विधानसभा

________________________________________________________
मद्र
ु णपव
ू ग सवग प्रक्रिया महाराषर ववधानमींडळ सधचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर
मद्र
ु ण: शासकीय मध्यवती मद्र
ु णालय, मींब
ु ई.

