महाराष्ट्र विधानपररषद
चौथे अधधिेशन, २०१७
---------------------------------------------

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
शक्र
ु िार, ददनाांि २२ डिसेंबर, २०१७ / पौष १, १९३९ (शिे)
(१)

आददिासी वििास मांत्री

(३)

ऊर्ाम, निीन ि निीिरणीय ऊर्ाम,

(२)

उद्योग, खननिमम मांत्री

राज्य उत्पादन शल्
ु ि मांत्री

(४)

याांचे प्रभारी विभाग

सामाजर्ि न्याय ि विशेष सहाय्य मांत्री

(५)

सहिार, पणन ि िस्त्त्रोद्योग मांत्री

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ६३
-------------------------------------

िोि असलेल्या मदहलाांना ननराधाराांच्या धतीिर िेतन
अनुदान मांर्ूर िरणेबाबत
(१)

*

३५०७६ श्री.अमरससांह पांडित, श्री.धनांर्य मि
ांु ,े श्री.सनतश चव्हाण,

श्री.र्यिांतराि र्ाधि, श्री.विक्रम िाळे , श्री.नरें द्र पाटील : ताराांकित प्रश्न
क्रमाांि ३१५४३ ला ददनाांि ३ ऑगस्त्ट, २०१७ रोर्ी ददलेल्या उत्तराच्या

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

(१) राज्यातील पाींढरे कोड असलेल्या महिलाींना ननराधाराींच्या धतीवर प्रतीमाि

वेतन अनद
ु ान दे ण्याबाबतच्या ववचाराधीन असलेल्या प्रस्तावावर शासनाचा
ववचारववननमय पर्
ू ण झाला आिे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ाबाबत सावणजननक आरोग्य ववभागाने हदलेल्या

अभभप्रायातील ननषकर्ण काय आिे त, सदर ननषकर्ाणनस
ु ार पाींढरे कोड असलेल्या
महिलाींना प्रतीमाि वेतन अनद
ु ान दे ण्याबाबत शासनाने कोर्ती कायणवािी
केली वा करण्यात येत आिे,
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(३) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आिे त ?
श्री.रार्िुमार बिोले : (१) नािी.

(२) सदर प्रस्तावाच्या अनर्
ीं ाने सावणजननक आरोग्य ववभागाने बा्ी िी
ु ग
सींस्था तसेच आयक्
ु त, समाजकल्यार् आयक्
ु तालय याींच्याकडून अभभप्राय
मागववण्याबाबत अभभप्राय हदले आिे त. त्यानर्
ीं ाने बा्ी या सींस्थेचे व
ु ग

आयक्
ु त, समाजकल्यार् आयक्
ु तालय, पर्
ु े याींचे अभभप्राय मागववण्याची
कायणवािी सरु
ु आिे .

(३) प्रश्न उद्ावत नािी.

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

धचचोंिी (ता.येिला, जर्.नासशि) येथील निीन औद्योधगि िसाहतीांना
पायाभुत सोयी सुविधा उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबत
(२)

*

३४६८९ श्री.र्यिांतराि र्ाधि : सन्माननीय उद्योग मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) चचचोंडी (ता.येवला, जज.नाभशक) येथील नवीन औदयोचगक वसाितीमधील

पायाभत
सवु वधाींच्या कामाींना प्रशासकीय मान्यता भमळर्ेसाठी मिाराषर
ु

औदयोचगक ववकास मिामींडळाच्या नाभशक ववभागीय कायाणलयाने हदनाींक
१२ जल
ु ,ै २०१७ रोजी वा त्यासम
ु ारास मख्
ु यालयास प्रस्ताव सादर केला असन
ू
या प्रस्तावास मान्यता दे ण्याची मागर्ी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी मािे

ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान शासनाकडे केलेली आिे , िे खरे आिे
काय,

(२) असल्यास, सदर प्रस्तावास मान्यता दे ण्याबाबत शासनाने कोर्ती
कायणवािी केली वा करण्यात येत आिे

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आिे त ?
श्री.सभ
ु ाष दे साई : (१) िोय, िे खरे आिे .

(२) येवला औदयोचगक क्षेत्रातील पायाभत
ू सवु वधा जसे रस्ते, जलववतरीका,

पथहदवे, ववदयत
ु उपकेंद्र इत्यादी पायाभत
ू सवु वधाींच्या कामाच्या प्रशासकीय
प्रस्तावास मींजूरी दे ण्यात आली आिे .
(३) प्रश्न उद्ावत नािी.

-----------------
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राज्यातील आश्रमशाळे तील विद्यार्थयाांच्या र्ेिणाच्या
िेळाांमधील अांतर िमी िरण्याबाबत
(३)

*

सािांत,

३५८६८ िॉ.सध
ु ीर ताांब,े श्री.विक्रम िाळे , श्री.सनतश चव्हाण, श्री.दत्तात्रय
श्री.बाळाराम

पाटील,

श्री.शरद

रणवपसे,

श्री.आनांदराि

पाटील,

आकिम.अनांत गािगीळ, श्री.सांर्य दत्त, श्री.अशोि ऊर्म भाई र्गताप :
सन्माननीय सामाजर्ि न्याय मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील आश्रमशाळाींच्या वेळा बदलल्यामळ
ु े ववदयार्थयाांच्या जेवर्ाच्या

वेळाींमध्ये जास्त अींतर पडत असल्याचे मािे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा
दरम्यान ननदशणनास आले आिे, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, त्यामळ
ु े ववदयार्थयाांच्या शारररीक व मानभसक स्वास्र्थयावर

ववपरीत पररर्ाम िोत असल्याने आश्रमशाळाींच्या वेळा पव
ण त करण्याबाबत
ू व
शासनस्तरावरुन कोर्ती कायणवािी केली वा करण्यात येत आिे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आिे त ?

श्री.रार्िुमार बिोले : (१) व (२) मिाराषर ववदयाप्राचधकरर्, पर्
ु े याींनी
हदनाींक ०५/१०/२०१७ च्या पररपत्रकान्वये १ ली ते १० वी च्या शाळाींच्या

ताभसकाींच्या वेळेत ककीं चीतसा बदल केलेला आिे . परीं तु त्यामळ
ु े सामाजजक
न्याय

ववभागाींतगणत

असलेल्या

अन.ु

जाती

आश्रमशाळे तील

प्रवेभशत

ववदयार्थयाांच्या नास्ता व जेवर्ाच्या वेळेत फारसा बदल झालेला नािी, सबब
ववदयार्थयाांच्या स्वास्र्थयावर पररर्ाम िोण्याचा प्रश्न उदभवत नािी.
(३) प्रश्न उद्ावत नािी.

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

राज्यातील िोळसा टां चाईमुळे िीर् ननसममती सांच बांद
पिून भारननयमन होत असल्याबाबत

(४)

*

३६०३१ श्री.आनांदराि पाटील, श्री.हे मत
ां टिले, िॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे,

श्री.सनु नल तटिरे , श्री.ख्िार्ा बेग, श्री.आनांद ठािूर, अॅि.राहुल नािेिर,

श्री.प्रिाश गर्सभये, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांर्य दत्त, श्री.अशोि ऊर्म भाई
र्गताप, श्री.हररससांग राठोि, प्रा.र्ोगेन्द्र ििािे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती
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हुस्त्नबानू खसलर्े, श्री.सभ
ु ाष झाांबि, श्री.अमरनाथ रार्ूरिर, श्री.र्नादम न
चाांदरू िर, अॅि.ननरां र्न िािखरे , श्री.रामराि िििुते, श्री.सतेर् ऊर्म बांटी
पाटील, श्री.बाळाराम पाटील, श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.विक्रम िाळे , िॉ.सध
ु ीर
ताांब,े श्री.किरण पािसिर, श्री.नरें द्र पाटील, श्री.तानार्ी सािांत, श्रीमती जस्त्मता

िाघ, आकिम.अनांत गािगीळ, श्री.धनांर्य मि
ुां ,े श्री.र्गन्नाथ सशांदे, श्रीमती
विद्या चव्हाण, श्री.अमरससांह पांडित, श्री.र्यिांतराि र्ाधि : सन्माननीय
ऊर्ाम मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यात १५ िजार मेगावॅ् इतकी ववजेची मागर्ी असताना बिुताींश वीज
केंद्राींमध्ये योग्य ननयोजनाअभावी झालेल्या कोळसा ्ीं चाईमळ
ु े १० िजार ३८०
मेगावॅ् क्षमता असलेल्या मिाननभमणतीच्या ववववध औजषर्क प्रकल्पात केवळ

४४०० मेगावॅ् वीज ननभमणती िोत असन
ू कोराडी, नाभशक, भस
ु ावळ, पारस,

परळी, खापरखेडा, चींद्रपरू व इतर अनेक ववदयत
ु केंद्रातील वीज ननभमणती सींच
बींद िोऊन ४ ते ६ िजार मेगावॅ् ववजेचा त्
ु वडा ननमाणर् झाल्याने ग्रामीर्

तसेच शिरी भागात ९ ते १२ तास भारननयमन करण्यात येत असल्याचे
हदनाींक १९ सप््ें बर, २०१७ रोजी वा त्यासम
ु ारास ननदशणनास आले आिे, िे
खरे आिे काय,

(२) असल्यास, जादा वीज ननभमणतीसाठी मा.पींतप्रधान मिोदयाींनी कोराडी ३,
चींद्रपरू २ व परळी येथील १ सींच अशा ६ ववदयत
ु सींचाचे उदघा्न मािे

सप््ें बर, २०१७ मध्ये केले असताींना १ महिन्याच्या आत पन्ु िा भारननयमन
तसेच बािे रुन वीज घेण्यात येत असल्याचे हदनाींक ७ ऑक््ोबर, २०१७ रोजी
वा त्यासम
ु ारास ननदशणनास आले आिे, िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, कोळशावर आधारीत ३० पैकी १५ सींच ववववध कारर्ाींनी व

कोळश्याच्या त्
ु वड्यामळ
ु े ८ सींच बींद िोऊन राज्यात एक िजार मेगावॅ्िून
अचधक ववजेचे भारननयमन करण्यात येत असल्याने शेती व उदयोगाींचे
कोट्यवधीींचे नक
ु सान िोत असल्याचे ननदशणनास आले आिे , िे िी खरे आिे
काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आिे काय, त्यात

काय आढळून आले व त्यानस
ु ार सींबचीं धत शासकीय अचधकारी व कोळसा
ननयाणतदाराींववरुध्द कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आिे ,
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(५)

तसेच

राज्यातील

बींद

ववदयत
ु

सींच

सरु
ु

करुन

भारननयमन

करण्यासाठी कोर्ती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आिे ,

बींद

(६) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आिे त ?

श्री.चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) वीज ननभमणती केंद्राींना कोळशाच्या उपलब्धतेत व

परु वठयामध्ये येत असलेल्या अडचर्ीमळ
ु े मािे सप््ें बर, २०१७ मध्ये कािी
हदवस

मा.वीज

ननयामक

भारननयमन करण्यात आले.

आयोगाने

ठरववलेल्या

ननकर्ानस
ु ार

तात्परु ते

(२) मा.पींतप्रधान याींच्यािस्ते कोराडी येथे ३ x ६६० मे.वॅ. प्रकल्पाचे राषरापणर्

हदनाींक १४/०४/२०१७ रोजी झाले आिे . वर नमद
केल्यानस
ू
ु ार तात्परु ते
भारननयमन करण्यात आले.

(३) ववजेची मागर्ी व परु वठा अींतगणत मा.वीज ननयामक आयोगाने ठरवन
ू

हदलेल्या मेरी् ऑडणर डडस्पॅच (MOD) प्रर्ालीनस
ु ार औजषर्क ववदयत
ु केंद्राचे
सींचलन राज्य भार प्रेर्र् केंद्राकडून िोत असते.

कोळश्याच्या परु वठयात सध
ु ारर्ा िोत असल्यामळ
ु े मिाननभमणती व

मिाववतरर्च्या वररषठ अचधकाऱयाींकडून दै नहीं दन व साप्ताहिक आढावा घेऊन
उच्चत्तम वीज ननभमणती करण्यात येत आिे . सदय:जस्थतीत ३० सींचाींपक
ै ी
कोळश्याअभावी ७ सींच बींद आिे त व उवणरीत सींच वीज ननभमणतीसाठी उपलब्ध
आिे त.

(४) सदर काळावधीत राज्यातील वीज ननभमणती केंद्राींना परु े सा कोळसा उपलब्ध

न झाल्याने, ववजेच्या मागर्ीच्या तल
ु नेत परु े सा वीज परु वठा करण्यामध्ये
व्यत्यय आला.
(५)

मिाननभमणतीने

कोळशाचा

अपरु ा

साठा

आणर्

कोळशाचा

परु वठा

वाढववण्यासाठी कोल इींडडया भल., कोळसा कींपन्या, केंद्रीय ववदयत
ु प्राचधकरर्,
नवी हदल्ली याींच्यासोबत सातत्याने पत्रव्यविार व पाठपरु ावा केला आिे .
मिाननभमणतीने

कींपन्याींसोबत

सध्याच्या

डब्ल.ू सी.एल.
इींधन

आणर्

परु वठा

एस.सी.सी.एल.

कराराखेरीज

या

अनतररक्त

कोळसा

कोळसा

घेण्यासाठी सामींजस्य करार केले आिे त. मिाननभमणतीने डब्ल.ू सी.एल. च्या

कोळसा खार्ीींमधून कोळश्याच्या रे ल्वे व रस्ता वाितक
ु ीदवारे औजषर्क
ववदयत
ु केंद्राींना कोळसा परु वठा करण्याचे काम सरु
ु केले आिे .

6

मा.मख्
ु यमींत्री मिोदयाींच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय ववदयत
ु प्राचधकरर्

कोल इींडडया भल., डब्ल.ू सी.एल. व रे ल्वे प्रनतननधी याींच्या सोबत हदनाींक ०७
ऑक््ोबर, २०१७ रोजी आढावा बैठक झाली. त्यानींतर ऑक््ोबर महिन्यात
रे ल्वेदवारे व इतर मागाणने सरासरी ९३३५२ मे.्न कोळसा दररोज प्राप्त

झाला. तसेच नोव्िें बर महिन्यात रे ल्वेदवारे व इतर मागाणने सरासरी ९६९८३
मे.्न कोळसा दररोज प्राप्त झाला.

मिाववतरर्ने भारननयमन बींद करण्यासाठी खालील उपाययोजना

केल्या आिे त.

१. लघक
ु ालीन ननववदे दवारे मािे सप््ें बर, २०१७ मध्ये ३९५ मे.वॅ. तसेच १५
ऑक््ोबर पयांत १४५० मे.वॅ. व तदनींतर ३१ ऑक््ोंबर पयांत ११०० मे.वॅ.

वीज खरे दी करण्यात आली व गरजेनस
ु ार कािी कालावधीसाठी पॉवर
एक्सचें ज मधन
ू १ हदवस अगोदर मागर्ी नोंदवन
ू (Day ahead basis)
वीज खरे दी करण्यात आली.

२. मिाववतरर्ने मा.वीज ननयामक आयोगाकडे रुपये ४ प्रनत यनु न् पेक्षा
जास्त दराने वीज खरे दी करर्ेसाठी याचचका दाखल करुन त्यानस
ु ार
मा.वीज ननयामक आयोगाची परवानगी घेतली. लघक
ु ालीन खरे दीदवारे

मािे ऑक््ोंबर महिन्यात एकूर् ६१९.७४ दशलक्ष यनु न्, रुपये ३.९६ प्रनत
यनु न् दराने खरे दी केले.

(६) प्रश्न उद्ावत नािी.

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

सेनगाांि (जर्.दहांगोली) तालुक्यातील पािर हाऊसचे
िाम प्रलांबबत असल्याबाबत

(५)

*

३५१२२ श्री.रामराि िििुते : सन्माननीय ऊर्ाम मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) सेनगाींव (जज.हिींगोली) येथे १३२ के.व्िी. पावर िाऊसचे काम मागील २
वर्ाणपासन
ू प्रलींबबत आिे , िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, सदर पावर िाऊसचे काम पर्
ू ण करण्याच्यादृष्ीने शासनाने
कोर्ती कायणवािी केली वा करण्यात येत आिे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आिे त ?
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श्री.चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) व (२) िे खरे आिे,
हिींगोली

जजल्ियातील

सेनगाींव

तालक्
ु यामधील

ववदयमान

व

भववषयातील ववजेच्या मागर्ीची पत
ण ा करण्यासाठी व तेथील ३३ के.व्िी.
ू त
उपकेंद्राींना योग्य दाबाने वीज परु वठा उपलब्ध करुन दे ण्यासाठी, सेनगाींव येथे

१३२ के.व्िी. नवीन उपकेंद्र उभारण्यास मिापारे र्र् कींपनीतफे मींजुरी दे ण्यात

आली िोती. सदरचे उपकेंद्र व वाहिनीचे काम मे. ईसीआय व मे.शाींघाय
कींपनीस दे ण्यात आले िोते. परीं तु कामाची गती समाधानकारक नसल्याने

सदर कींपनीकडून काम काढून घेण्यात आले व सदय:जस्थतीत उपकेंद्राचे काम
मे.रॅमलेक्स कींपनीतफे करण्यात येत असन
ू उपकेंद्राचे काम पर्
ू ण झाले आिे .
सदर उपकेंद्राच्या दोन पैकी एक रोहित्र (१३२/३३ के.व्िी., २५ एम.व्िी.ए.)

हदनाींक २२/११/२०१७ रोजी बॅंक चाजण करण्यात आले असन
ू दस
ु ऱया रोहित्राची
चाचर्ी सरु
ु आिे . तसेच वाहिनीचे काम प्रगतीपथावर असन
ू मािे जानेवारी,
२०१८ अखेर पयांत वाहिनी व उपकेंद्र कायाणजन्वत करण्यास मिापारे र्र् कींपनी
प्रयत्नशील आिे .

(३) प्रश्न उद्ावत नािी.

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

राज्यातील मुलीांच्या िसनतगह
ृ ाांिर मदहला गह
ृ पाल ि
सुरक्षा रक्षिाांची ननयुक्ती िरण्याबाबत

(६)

*

३५२१९ श्री.िवपल पाटील : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३२१६९ ला ददनाांि

२७ र्ुल,ै २०१७ रोर्ी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभामत सन्माननीय सामाजर्ि
न्याय मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील मल
ु ीींच्या वसनतगि
ृ ाींसाठी शासकीय इमारती उपलब्ध करुन दे र्े

तसेच ननयभमत महिला गि
ु ती
ृ पाल, सरु क्षा रक्षक व इतर कमणचाऱयाींची ननयक्
करण्याची मागर्ी िोत आिे, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन कोर्ती कायणवािी
केली वा करण्यात येत आिे,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आिे त ?
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श्री.रार्िुमार बिोले : (१) िोय.

(२) ववभागातील ननयभमत पदाींचा सध
ु ारीत आकृनतबींध ननजश्चत करण्याची

कायणवािी चालु असन
ू , वसनतगि
ु ामल
ुीं ीच्या सरु क्षक्षततेच्या
ृ ातील प्रवेभशत मल
दृष्ीने वसनतगि
ीं , स्वच्छतेसाठी सफाईगार, माळी
ु ार अ्ें ड्
ृ ाच्या सींख्येनस
याींची ननयक्
ु ती बाह्यस्त्रोताव्दारे करण्यात आलेली आिे .
(३) प्रश्न उद्ावत नािी.

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

नळदग
ु म (ता.तळ
ु र्ापरू , जर्.उस्त्मानाबाद) येथील
िसनतगह
ृ ाचे िाम प्रलांबबत असल्याबाबत

(७)

*

३५३९९

श्री.सनतश

चव्हाण,

श्री.धनांर्य

मि
ुां ,े

श्री.विक्रम

िाळे ,

श्री.अमरससांह पांडित, श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ामणी : सन्माननीय सामाजर्ि न्याय
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नळदग
ु ण (ता.तळ
ु जापरू , जज.उस्मानाबाद) येथे सन २०१३ मध्ये सामाजजक
न्याय ववभागाच्या १०० मल
ु ाींच्या वसनतगि
ृ ाचे काम मींजरू करण्यात आले

असन
ू ननधी अभावी वसनतगि
ृ ाचे बाींधकाम, कींपाऊन्ड, रस्ते, वीज, नाली,
फनीचर इत्यादी कामे प्रलींबबत आिे त, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, उक्त कामाींसाठी आवश्यक रुपये ८ को्ी ५० इतक्या
रक्कमेचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर केला आिे , िे िी खरे आिे काय,
(३)

असल्यास,

उपरोक्त

वसनतगि
ृ ाच्या

प्रलींबबत

कामासाठी

आवश्यक

असर्ारा ननधी त्वरीत उपलब्ध करुन दे ण्यासाठी शासनाने कोर्ती कायणवािी
केली वा करण्यात येत आिे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आिे त ?
श्री.रार्िुमार बिोले : (१) िे खरे नािी. सदरिू वसनतगि
ृ ाच्या इमारतीचे
स्थापत्य काम पर्
ु त्ण वास आलेले असन
ू फरशीचे काम सरु
ु आिे . ननधी अभावी
इतर उपकामे प्रलींबबत आिेत अशी बाब नािी.
(२) िे खरे नािी.
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(३) सदरिू वसनतगि
ु ण करण्याकररता
ृ ाच्या इमारत बाींधकामाची उपकामे पर्
सध
ु ाररत प्रशासकीय मान्यतेनस
ु ार वाढीव रुपये १६०.७९ लक्ष इतका ननधी
सिायक आयक्
ु त, समाजकल्यार्, उस्मानाबाद याींना उपलब्ध करुन दे ण्यात
आलेला आिे . सदय:जस्थतीत वसनतगि
ृ ाचे इमारत बाींधकाम प्रगतीपथावर आिे .
(४) प्रश्न उद्ावत नािी.

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

राज्यातील बांद पिलेले साखर िारखाने सुरु िरुन
मालमत्ता भािे तत्िाने दे ण्याबाबत

(८)

*

३४९९१ श्री.सांर्य दत्त, श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर,

अॅि.र्यदे ि गायििाि, श्री.अशोि ऊर्म भाई र्गताप, श्रीमती हुस्त्नबानू
खसलर्े, श्री.आनांदराि पाटील, प्रा.र्ोगेन्द्र ििािे, श्री.हररससांग राठोि, श्री.सभ
ु ाष
झाांबि, श्री.अमरनाथ रार्ूरिर : सन्माननीय सहिार मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :(१)

राज्यातील आचथणकदृष्या आजारी,

अवसायानात ननघालेल्या आणर्

ववत्तीय सींस्थानी मालमत्ता जप्त केलेल्या साखर कारखान्याींची ननवड करुन

त्याींचे आचथणक आणर् ताींबत्रक मल्
ू यमापन करर्े व ते साखर कारखाने
भललावादवारे

शासनाने घेऊन चालववर्े ककीं वा सींबचीं धत मालमत्ता भाडे

तत्वावर दे र्े इत्यादी बाबीींवर भशफारशी करण्याकरीता मािे सप््ें बर, २०१७
च्या

दस
ु ऱया

आठवडयात

साखर

आयक्
ु ताींच्या

स्थापना करण्यात आली आिे , िे खरे आिे काय,

अध्यक्षतेखाली

सभमतीची

(२) असल्यास, उपरोक्त सभमतीने आपला अिवाल शासनास सादर केला आिे

काय, अिवालाचे स्वरुप काय आिे व त्यावर कोर्ती कायणवािी केली वा
करण्यात येत आिे ,

(३) असल्यास, उक्त अिवालानस
ु ार ककती व कोर्त्या साखर कारखान्याींच्या
सींदभाणत सभमती ववचार करर्ार आिे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आिे त ?
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श्री.सभ
ु ाष दे शमख
ु : (१) िोय,

शासन ननर्णय हदनाींक ४/०९/२०१७ अन्वये शासनाने मोडकळीस

आलेल्या/अवसायनात ननघालेल्या सिकारी साखर कारखान्याींची मालमत्ता

भललावाव्दारे ववक्री करण्याऐवजी मिाराषर सिकार ववकास मिामींडळ ककीं वा
राज्य सरकारने भललाव प्रकक्रयेमध्ये सिभागी िोऊन सदर सींपादीत मालमत्ता
भाडेतत्वावर चालववण्यास दे ण्यासींबध
ीं ी धोरर् ननजश्चत करण्यासाठी साखर
आयक्
ु ताींच्या अध्यक्षतेखाली सभमती गठीत करण्यात आली आिे .

(२) सभमतीचे कामकाज चालू असन
ू अदयाप शासनास अिवाल सादर केलेला
नािी.

(३) लागू नािी.

(४) प्रश्न उद्ावत नािी.

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

िडिलाांच्या अथिा रक्ताच्या नात्यातील व्यक्तीांच्या पाल्याांना
र्ात िैधता प्रमाणपत्र दे ण्याबाबत
(९)

*

३४७८८ िॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे, श्री.रामननिास ससांह, श्रीमती जस्त्मता

िाघ : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३१३४० ला ददनाांि २७ र्ल
ु ,ै २०१७ रोर्ी
ददलेल्या उत्तराच्या सांदभामत सन्माननीय सामाजर्ि न्याय मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील अनस
ु चू चत जाती, ववमक्
ु त जाती, भ्क्या जमाती, ववशेर्
मागास

प्रवगण

व

इतर

मागासवगाणसाठी

वडडलाींच्या

ककीं वा

वडडलाींकडील

रक्ताच्या नात्यातील व्यक्तीला भमळालेल्या जात वैधता प्रमार्पत्राच्या आधारे

त्याींच्या पाल्याींनािी जात वैधता प्रमार्पत्र दे ण्याचा ननर्णय शासनाने मािे
ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान घेतला आिे, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, सदर ननर्णयामळ
ु े बोगस दाखल्याींमध्ये भर पडण्याची भभती
आहदवासी ववकास ववभागाने व्यक्त केल्याने नव्या ननयमाींना ववरोध करण्यात
येत आिे, िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, प्रश्न भाग (१) मधील ननर्णयाचा शासन फेरववचार करर्ार
आिे काय, त्याचे सवणसाधारर् ननकर् काय आिे त,
(४) नसल्यास, त्याची कारर्े काय आिे त ?
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श्री.रार्िुमार बिोले : (१) िोय.

(२) व (३) शासनाने मिाराषर अनस
ु चू चत जाती, अनस
ु चू चत जमाती, ववमक्
ु त
जाती, भ्क्या जमाती, इतर मागासवगण व ववशेर् मागास प्रवगण (जातीचे

प्रमार्पत्र दे ण्याचे व त्याच्या पडताळर्ीचे ववननयमन) अचधननयम, २०००
लागू केलेला आिे .
सदर

अचधननयमाींतगणत

आहदवासी

ववकास

ववभागाने

अनस
ु चू चत

जमातीसाठी “मिाराषर अनस
ु चू चत जमातीचे प्रमार्पत्र (दे ण्याचे व त्याच्या
पडताळर्ीचे ववननयमन) ननयम, २००३” तयार केलेले आिे त.

तसेच सामाजजक न्याय व ववशेर् सिाय्य ववभागाने “मिाराषर

अनस
ु चू चत जाती, ववमक्
ु त जाती, भ्क्या जमाती, इतर मागासवगण व ववशेर्
मागास प्रवगण (जातीचे प्रमार्पत्र दे ण्याचे व त्याच्या पडताळर्ीचे ववननयमन)
ननयम, २०१२” तयार केलेले आिे त.

सामाजजक न्याय व ववशेर् सिाय्य ववभागाने उक्त नमद
ू शासन

अचधसच
ू ना हदनाींक २४/११/२०१७ अन्वये ननयम २०१२ मध्ये केलेल्या सध
ु ारर्ा
ह्या अनस
ु चू चत जमाती कररता असलेल्या ननयम २००३ कररता लागू नािीत.

सामाजजक न्याय व ववशेर् सिाय्य ववभागाच्या धतीवर अनस
ु चू चत

जमातीसाठी जातीचे प्रमार्पत्र/जात वैधता प्रमार्पत्र दे र्े ववर्यक ननयमाींनािी

सदर सध
ु ारर्ा लागू करण्याबाबत अभभप्राय दे ण्यासाठी मींबत्रमींडळ उपसभमती
नेमण्याचा ननर्णय मींबत्रमींडळाने घेतलेला आिे . त्यानर्
ीं ाने शासन ननर्णय
ु ग
हदनाींक १५/११/२०१७ अन्वये मींबत्रमींडळ उपसभमती गठीत करण्यात आलेली
आिे .

(४) प्रश्न उद्ावत नािी.

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

मुांबईतील िीर् ग्राहिाांना स्त्िस्त्त िीर् दे ण्याबाबत
(१०)

*

३५७६६ श्री.किरण पािसिर, श्री.हे मत
ां टिले, श्रीमती विद्या चव्हाण,

श्री.आनांद ठािूर, अॅि.राहुल नािेिर, श्री.सनु नल तटिरे , श्री.ख्िार्ा बेग :
सन्माननीय ऊर्ाम मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) मब
ुीं ईतील वीज ग्रािकाींना स्वस्त वीज दे ण्याचा ननर्णय शासनाने मािे

ऑगस््, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान घेतला असन
ू िी मािे सप््ें बर, २०१७
अखेरपयांत सदर ननर्णयाची अींमलबजावर्ी करण्यात आली नािी, िे खरे आिे
काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त ननर्णयाची अींमलबजावर्ी करुन मब
ुीं ईतील वीज
ग्रािकाींना ननजश्चत केव्िापासन
ू स्वस्त वीज दे ण्यात येर्ार आिे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आिे त ?

श्री.चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) व (२) ववदयत
ु अचधननयम, २००३ मधील
तरतद
ु ीनस
ु ार वीजदर ननजश्चत करण्याचे अचधकार मिाराषर ववदयत
ु ननयामक
आयोगास आिे त. मब
ुीं ईत व उपनगरात बि
ुीं ई ववदयत
ु परु वठा पररविन
ृ न्मब

उपक्रम, ररलायन्स एनजी, ्ा्ा पॉवर कींपनी भल. व मिाववतरर् या चार
वीज ववतरर् कींपन्याव्दारे ग्रािकाींना वीज परु वठा केला जातो. या कींपन्याव्दारे

ग्रािकाींना दे ण्यात येर्ाऱया ववजेचा दर िा वीज ववतरर् कींपन्याव्दारे वीज

परु वठा करण्यासाठी लागर्ारा एकूर् खचण ववचारात घेऊन मिाराषर ववदयत
ु
ननयामक आयोगाव्दारे ननजश्चत करण्यात येतो.
(३) प्रश्न उद्ावत नािी.

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

औरां गाबाद जर्ल््यातील रॅ डििो मद्यननसममती िारखान्याने
शासनाचा महसूल बुिविल्याबाबत

(११)

*

३५३५९ श्री.धनांर्य मि
ुां े : सन्माननीय राज्य उत्पादन शल्
ु ि मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) औरीं गाबाद जजल्ह्यातील रॅडडको मदयननभमणती कारखान्याने परराज्यात
मदयाकण ववक्रीचा परवाना घेऊन व राज्याींतगणत मदयाकण ववक्री करून
शासनाचा कोट्यवधी रूपयाींचा मिसल
बड
ू
ु ववला असन
ू यासींदभाणत ग.ु र.क्र.

२२९/भ.प.मरा/२०१४/ हदनाींक ०८/०७/२०१४ मध्ये व इतर अनेक गन्
ु ह्यात

सींशनयत म्िर्ुन रे डडको एन.व्िी डडस््लरी शेंद्रा, औरीं गाबाद व खेताींग रे डडको
डडस््लरी, िै द्राबाद या फॅक््रीतील सींबचीं धत गन्
ु ह्याींत सिभागी असलेले

फॅक््रीधारक व ज्ञात-अज्ञात इसम याींची नावे फरार म्िर्ुन घोवर्त केली
आिे त, िे खरे आिे काय,
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(२) तसेच सदर उदयोग घ्काने इव्िीसी अथवा आयात ननयाणत परवानेच

सादर न केल्याचे ननदशणनास आल्याने त्याींचवे वरूध्द कारवाई करण्यासींदभाणत
लोकप्रनतननधीींनी मािे जुल,ै २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननवेदन हदले आिे ,
िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, या उदयोग घ्काींची तपासर्ी करून कागदपत्रे ताब्यात
घेण्यात आली आिे त काय, त्यात कोर्त्या त्र्
ु ी आढळून आल्या आिे त,

त्यानस
ु ार ककती आरोपीींना अ्क करण्यात आली आिे तसेच याप्रकरर्ाची
चौकशी करण्यासाठी ववशेर् चौकशी पथकाची स्थापना करण्यात येर्ार आिे
काय,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आिे त ?
श्री.चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) िे अींशत: खरे आिे .

हदनाींक ०८/०७/२०१४ रोजी हदलेल्या खबरी वरून नाींदेड येथे ्ँ कर

क्र.एचआर-४५-अे-५७५० बेकायदे शीरपर्े जस्परी्ची वाितक
करीत असताना
ु
आढळून आला. त्यामळ
ु े सींबचीं धताववरुध्द गन्
ु िा नोंदववण्यात आलेला आिे .
सदर

गन्
ु ियाच्या

वािनचालक

व

प्रथम
गाडी

खबरी

अिवालामध्ये

मालक/रान्सपो्ण र

आरोपीींच्या

सींशनयताींच्या

नावामध्ये

नावामध्ये

मे.एन.व्िी.डडस््ीलरी, औरीं गाबाद व मे.खेतान रॅडडको डडस््ीलरीज, िै द्राबाद या

फॅक््रीतील सींबचीं धत गन्
ु ियात सिभागी असलेले ज्ञात-अज्ञात इसम फरार
असे नमद
ु केले आिे . तथापी तपासात औरीं गाबाद येथील घ्कामध्ये कािीिी

आक्षेपािण आढळून आलेले नसल्यामळ
ु े येथील ज्ञात-अज्ञात इसमावर कारवाई
करण्यात आली नािी.

(२) िे खरे आिे . तथापी घ्काने ननयाणत केलेल्या जस्परी्बाबत ई.व्िी.सी.
सादर केलेल्या आिे त.

(३) मे.एन.व्िी.डडस््ीलरी, औरीं गाबाद या घ्काची हदनाींक ०९/०७/२०१४ रोजी
औरीं गाबाद येथील अचधकाऱयाींनी चौकशी केली असता, त्याींना तेथे कािीिी
आक्षेपािण

आढळून

आलेले

नव्िते.

त्यामळ
ु े

अचधकारी/कमणचाऱयाींना अ्क करण्यात आलेली नािी.

घ्काच्या

कोर्त्यािी
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तथापी बेकायदे शीर मदयाकाणची वाितक
करर्ारा ्ॅं कर नाींदेड येथे
ु

पकडण्यात आल्यामळ
ु े नोंदववण्यात आलेल्या गन्ु ह्यात एका आरोपीला अ्क

करण्यात आली असन
ू मा.न्यायालयात दोर्ारोप पत्र सादर करण्यात आलेले
आिे . तसेच सदर प्रकरर्ी फेर चौकशी करण्याचे ननदे श ननरीक्षक, भरारी
पथक मिाराषर राज्य, मब
ुीं ई याींना दे ण्यात आलेले आिेत.
(४) प्रश्न उद्ावत नािी.

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

विर्ेचा दर िमी िरुन ननयसमत िीर् पुरिठा िरण्याबाबत
(१२)

*

३५२७९ श्री.अननल भोसले, श्री.नरें द्र पाटील, श्री.किरण पािसिर,

अॅि.ननरां र्न िािखरे : सन्माननीय ऊर्ाम मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) राज्यातील वीज ग्रािकाींना इतर राज्याच्या तल
ु नेत मिागडी वीज
मिाववतरर् कींपनीकडून हदली जात असल्याचे व भारननयमन िोत असल्याचे
मािे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशणनास आले आिे , िे खरे
आिे काय,

(२) असल्यास, राज्यातील नागरीकाींना योग्य दरात व ननयभमत वीज परु वठा
करण्याबाबत शासनाने कोर्ती कायणवािी केली वा करण्यात येत आिे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आिे त ?

श्री.चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) कोळशाच्या परु वठयात अडचर्ी आल्यामळ
ु े
तसेच ववजेची मागर्ी व उपलब्धतेत मोठी तफावत ननमाणर् झाल्याने हदनाींक

३ ते ७ ऑक््ोबर, २०१७ या कालावधीत तात्परु त्या स्वरुपात भारननयमन
करावे लागले.

(२) सदर कालावधीत मिाववतरर्कडून ननयभमत वीज परु वठा करण्यासाठी
खालील उपाययोजना करण्यात आल्या िोत्या :-

१. लघक
ु ालीन ननववदे दवारे हदनाींक १५ ऑक््ोबर, २०१७ पयांत ११०० मे.वॅ.

वीज खरे दी करण्यात आली व गरजेनस
ु ार कािी कालावधीसाठी पॉवर
एक्सेंजमधून १ हदवस अगोदर मागर्ी नोंदवन
ू (Day Ahead basis)
वीज खरे दी करण्यात आली.

15

२. मिाववतरर्ने मा.वीज ननयामक आयोगाकडे रुपये ४ प्रनत यनु न् पेक्षा
जास्त दराने वीज खरे दी करर्ेसाठी याचचका दाखल करुन त्यानस
ु ार
मा.वीज ननयामक आयोगाची परवानगी घेतली. लघक
ु ालीन खरे दीदवारे

मािे ऑक््ोबर महिन्यात एकूर् ६१९.७४ दशलक्ष यनु न् वीज रुपये ३.९६
प्रनत यनु न् दराने खरे दी केली.

(३) प्रश्न उद्ावत नािी.

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

डििसळ (ता.िर्मत, जर्.रायगि) रस्त्त्यािर विद्यत
ु तार
पिून तरूणाचा मत्ृ यू झाल्याबाबत

(१३)

*

३५५९७ श्री.र्यांत पाटील, श्री.नरें द्र पाटील, श्री.धनांर्य मि
ुां ,े श्री.किरण

पािसिर, श्री.र्यिांतराि र्ाधि,

श्री.अमरससांह पांडित,

श्री.आनांद

ठािूर,

अॅि.राहुल नािेिर, श्री.अननल भोसले, श्रीमती विद्या चव्हाण : सन्माननीय
ऊर्ाम मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

कजणत-नेरळ

(ता.कजणत,

जज.रायगड)

मागाणवरील

डडकसळ

रस्त्यावर

ववदयत
ु तार पडून तरूर्ाचा जागीच मत्ृ यू झाल्याचे तसेच अशाच प्रकारे

अनेक नागररक व जनावराींचे मत्ृ यू झाल्याचे हदनाींक ३ सप््ें बर, २०१७ रोजी
वा त्यासम
ु ारास ननदशणनास आले आिे, िे खरे आिे काय,
(२)

असल्यास, रायगड

जजल्ह्यात

मिाराषर

राज्य

ववदयत
ु

ववतरर्

मिामींडळाकडून बसववण्यात आलेल्या बिुताींश लोखींडी ववदयत
ु खाींब व ववदयत
ु
तारा ३० ते ४० वर्ाणपव
ू ीच्या असल्याचे ननदशणनास आले आिे, िे िी खरे आिे
काय,

(३) असल्यास, सदर कींपनीकडून ववदयत
ु खाींब व ववदयत
ु ताराींचे सवेक्षर्
करण्यात येते काय, सवेक्षर्ानस
खाींब व
ु ार सजु स्थतीत नसलेले ववदयत
ु
ववदयत
ु तारा बदलण्यात येतात काय,

(४) असल्यास, प्रश्न भाग (१) व (२) बाबत शासनाने चौकशी केली आिे

काय, त्यात काय आढळून आले व त्यानस
ु ार दोर्ीींवर कोर्ती कारवाई केली
वा करण्यात येत आिे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आिे त ?
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श्री.चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हदनाींक ०३/०९/२०१७ रोजी श्री.नरे श मनोिर

गवळी या तरुर्ाचा ववदयत
ु भारीत तारे च्या सींपकाणत आल्याने मत्ृ यू झाला.

तथावप त्यासम
ु ारास अनेक नागररक व जनावराींचे मत्ृ यू सदर घ्नास्थळी
झाल्याचे आढळून येत नािी.
(२) िे खरे आिे .

(३) हदनदयाळ उपाध्याय ग्रामज्योती योजना व एकाजत्मक ऊजाण ववकास

योजना या योजनेंतगणत १३२६ पोल, ३८.२३ कक.मी. लघद
ु ाब वाहिन्या व
१५८.२१ कक. मी. उच्चदाब वाहिन्या बदलण्याचे काम सरु
ु आिे .
(४)

सदर

अपघाताची

चौकशी

ववदयत
ननरीक्षक,
ु

पेर्

कायाणलयामाफणत

करण्यात आली आिे . सदर प्रार्ाींनतक अपघात कजणत-नेरळ (ता.कजणत,
जज.रायगड)

मागाणवरील

डडकसळ

रस्त्यावर

तार

त्
ु ून

ववदयत
ु

भारीत

राहिलेल्या मिाववतरर् कींपनीच्या लघद
ु ाब वाहिनीच्या सींपकाणत आल्याने

ववदयत
ु धक्का बसन
ू झाला आिे . याबाबत मिाववतरर् कींपनीच्या कजणत

उपववभागास ववदयत
ीं ाने
ु ननरीक्षक, पेर् याींनी हदलेल्या अभभप्रायाच्या अनर्
ु ग

मिाववतरर् कींपनीने सींबचीं धत सिाय्यक अभभयींता याींना ननलींबबत केले असन
ू
त्याींच्याववरुध्द तसेच अन्य वररषठ तींत्रज्ञ याींच्याववरुध्द ववभागीय चौकशीची
कारवाई सरु
ु केली आिे .

पेर् मींडळाींतगणत पायाभत
ू आराखडा-१, यु ॲन्ड एम, आरएपीडीआरपी

या योजनाींतगणत ३४००१ गींजलेले खाींब, ५२८.२१ कक.मी. उच्चदाब वाहिन्या व
२३९.६३४ कक.मी. लघद
ु ाब वाहिन्या बदलण्यात आल्या आिे त.
(५) प्रश्न उदभवत नािी.

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

नासशि जर्ल््यात उद्योग बांद पिून िामगार बेरोर्गार झाल्याबाबत
(१४)

*

३५२१० िॉ.अपि
ू म दहरे : सन्माननीय उद्योग मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) नाभशक जजल्ह्यात साडेचार िजाराींपक्ष
े ा अचधक नोंदर्ीकृत उदयोग असन
ू
मागील कािी वर्ाणत शासनाकडून उदयोगाींकररता पायाभत
ु सवु वधा उपलब्ध
िोण्यासाठी

ववववध

योजना

राबववण्यात

येवन
ू िी

अनेक

कारर्ाींमळ
ु े

जजल्ह्यातील सम
ु ारे १ िजार ४७ उदयोग बींद पडल्याचे हदनाींक १९ सप््ें बर,
२०१७ रोजी वा त्यासम
ु ारास ननदशणनास आले, िे खरे आिे काय,

17

(२) असल्यास, बींद पडलेल्या उदयोगाींवर अवलींबन
असर्ारे सम
ू
ु ारे ३०

िजारापेक्षा अचधक कामगार बेरोजगार झाले असन
ू बिुताींश कींपन्याींची नोंदर्ी
बोगस असल्याचे शासन यींत्रर्ेच्या तपासात ननषपन्न झाले आिे , िे िी खरे
आिे काय,

(३) असल्यास, नाभशक येथील कायणरत उदयोगाींना ववववध परु क सोयी-सवु वधा
उपलब्ध करून दे र्े, आजारी उदयोगाींना सींजजवनी प्राप्त करून दे ऊन रोजगार

ननभमणती क्षमतेत वाढ करर्े तसेच बोगस नोंदर्ी केलेल्या कींपन्याींवर कारवाई
करण्याबाबत शासनाने कोर्ती कायणवािी केली वा करण्यात येर्ार आिे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आिे त ?

श्री.सभ
ु ाष दे साई : (१) व (२) कींपन्याींची नोंदर्ी बोगस असल्याची बाब
उदयोग सि सींचालक, नाभशक या कायाणलयाच्या ननदशणनास आलेली नािी.

सक्ष्
ु म, लघु व मध्यम उदयोगाींसाठी सप््ें बर, २०१५ पयांत उदयोग सि
सींचालक, नाभशक या कायाणलयामाफणत उदयोगाींनी हदलेल्या माहितीच्या आधारे

EM-२ नोंदर्ी दे ण्यात येत िोती. परीं तु सप््ें बर, २०१५ पासन
उदयोग
ू
घ्काींमाफणत ऑनलाईन उदयोग आधार नोंदर्ी करण्यात येत.े

(३) उदयोग व रोजगार ननभमणती क्षमतेत वाढीसाठी सामहु िक प्रोत्सािन
योजना-२०१३, मिाराषर औदयोचगक समि
ू ववकास योजनेंतगांत औदयोचगक
समि
ू ाींना क्षमता वध्
ृ दी व सामाहिक सवु वधा केंद्र ननभमणती करर्ेसाठी ननधी
उपलब्ध

करुन

औदयोचगक

दे र्े

तसेच

औदयोचगक

ववकासाला

चालना

दे ण्यासाठी

पायाभत
सवु वधाींची ननभमणती व ववकास करण्यासाठी ननधी
ु

उपलब्ध करुन दे र्े, इ. योजना राबववण्यात येतात. सध
ु ाररत बीज भाींडवल
योजना व पींतप्रधान रोजगार ननभमणती कायणक्रमादवारे सभु शक्षक्षत बेरोजगाराींना
उदयोग उभारर्ीसाठी माजजणन मनी व बँक कजण उपलब्ध करुन दे ण्यात येत.े
(४) लागू नािी.

-----------------
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आददिासी आश्रमशाळाांमधील बायोमेदरि मशीन बांद असल्याबाबत
(१५)

*

३५१५३ अॅि.र्यदे ि गायििाि : सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील आहदवासी आश्रमशाळाींमध्ये दररोज ववदयाथी, कमणचारी,
मख्
ु याध्यापक

व

भशक्षक

याींची

ननयभमत

उपजस्थती

तपासण्याकररता

बायोमेहरक मशीन लावण्यात आलेल्या आिे त, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, राज्यातील ५४७ आश्रमशाळा आणर् ३३६ वसनतगि
ृ ाींमधील

बायोमेहरक मशीन बींद असल्याचे मािे सप््ें बर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान
ननदशणनास आले आिे , िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आिे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व त्यानस
ु ार कोर्ती कायणवािी केली वा करण्यात येत
आिे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आिे त ?
श्री.विष्ट्णु सिरा : (१), (२), (३) व (४) आहदवासी ववकास ववभागाींतगणत

आयक्
ु त, आहदवासी ववकास याींच्या अचधनस्त कायाणलय तसेच शासकीय
आश्रमशाळा व अनद
ु ाननत आश्रमशाळाींमध्ये ३१७७ बायोमेरीक मशीनचा

परु वठा करण्यात आला िोता. त्यापैकी ववववध कारर्ाींनी अनेक बायोमेरीक
मशीन

अकायाणजन्वत

असल्याचे

ननदशणनास

आले.

त्यामळ
ु े

बायोमेरीक

उपजस्थती प्रर्ाली सयींत्राच्या खरे दी व वापराबाबत हदनाींक १६ एवप्रल, २०१४
रोजीच्या शासन ननर्णयान्वये सचचव व ववभागीय चौकशी अचधकारी (१),

सामान्य प्रशासन ववभाग याींची एक सदस्य सभमतीचे गठर् करण्यात आली

आिे . सदर सभमतीचा अिवाल हदनाींक ८/१२/२०१७ रोजी प्राप्त झाला असन
ू
सदर अिवाल तपासन
ू त्यावर पढ
ु ील आवश्यक कायणवािी करण्यात येईल.
-----------------
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परभणी जर्ल्हा मध्यिती बँिेच्या गैरव्यिहाराची चौिशी िरण्याबाबत
(१६)

*

३५४५१ श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ामणी, श्री.धनांर्य मि
ुां ,े श्री.सनतश चव्हाण :

ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३३८८० ला ददनाांि ३ ऑगस्त्ट, २०१७ रोर्ी ददलेल्या
उत्तराच्या सांदभामत सन्माननीय सहिार मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) परभर्ी जजल्िा मध्यवती सिकारी बँकेतील थकबाकीदाराींववरूध्द कलम

१५६ अन्वये मा.सिकार न्यायालय याींनी आदे श दे ऊनिी ववहित मद
ु तीत
वसल
ु ी न केल्याने दोर्ी ववशेर् वसल
ु ी अचधकारी व वररषठ अचधकारी याींची
चौकशी

करून

त्याींच्यावर

कायणवािी

करण्याची

मागर्ी

पाथरी

येथील

सामाजजक कायणकत्याांनी प्रधान सचचव, सिकार याींच्याकडे हदनाींक ३ माचण,
२०१६ रोजी वा त्यासम
ु ारास लेखी ननवेदनाव्दारे केली आिे, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, कजाणच्या थकबाकीस जबाबदार असर्ाऱया ववशेर् वसल
ु ी
अचधकारी, ननरीक्षक व इतर अचधकाऱयाींची चौकशी करून त्याींच्यावर शासनाने
कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आिे,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आिे त ?
श्री.सभ
ु ाष दे शमख
ु : (१) िोय.
(२)

अजणदाराींच्या

हदनाींक

०२/०३/२०१६

च्या

ननवेदनामधील

मागर्ीच्या

अनर्
ीं ाने ववभागीय सिननबींधक, सिकारी सींस्था, औरीं गाबाद याींनी बबगरशेती
ु ग
थककत कजाणची वसल
ु ी करण्याबाबत ववशेर् कृती आराखडा तयार करावा,

ववशेर् वसल
ु ी अचधकारी याींच्या माफणत अचधक कठोरपर्े वसल
ु ीची कायणवािी
करावी, ज्या प्रकरर्ाींमध्ये मा.सिकार न्यायालयाने अवॉडण पाररत केले आिे ,
अशा प्रकरर्ाींमध्ये तातडीने जींगम/स्थावर मालमत्ता जप्त करून जास्तीत

जास्त वसल
ु ीची कायणवािी करावी असे मख्
ु य कायणकारी अचधकारी, जजल्िा
मध्यवती बॅंक, परभर्ी याींना हदनाींक ३१/०८/२०१६ च्या पत्रान्वये ननदे श हदले
आिे त.

(३) प्रश्न उदभवत नािी.

-----------------
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नागपूर जर्ल्हयात सांर्य गाांधी ननराधार ि इांददरा गाांधी आिास
योर्नेच्या लाभार्थयाांचे मानधन प्रलांबबत असल्याबाबत

(१७)

*

३५९८९ श्री.पररणय र्ुिे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २६८६३ ला ददनाांि

७ माचम, २०१७ रोर्ी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभामत सन्माननीय सामाजर्ि
न्याय मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नागपरू जजल्ियात सींजय गाींधी ननराधार योजना व इींहदरा गाींधी आवास
योजनेच्या

लाभार्थयाणचे

मानधन

ऑनलाईन

प्रकक्रयेमळ
ु े

मागील

तीन

महिन्यापासन
प्रलींबबत असल्याचे मािे मे, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान
ू
ननदशणनास आले आिे , िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, सदर ऑनलाईन प्रकक्रया तातडीने पर्
ु ण करुन लाभार्थयाणचे

प्रलींबबत अनद
ु ान दे ण्याबाबत शासनाने कोर्ती कायणवािी केली वा करण्यात
येत आिे,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आिे त ?
श्री.रार्िुमार बिोले : (१) िे खरे नािी.
(२) प्रश्न उदभवत नािी.
(३) प्रश्न उदभवत नािी.

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

विदभामत विशेषत: नागपूर येथे भारननयम होत असल्याबाबत
(१८)

*

३५४७६ श्री.धगरीशचांद्र व्यास : सन्माननीय ऊर्ाम मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) ववदभाणत ववशेर्त: नागपरू येथे मिाववतरर्माफणत प्रो्ोंकॉल भारननयमन
िोत असल्याचे हदनाींक ६ ऑक््ोबर, २०१७ रोजी वा त्यासम
ु ारास ननदशणनास
आले आिे, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आिे काय, त्यानस
ु ार
भारननयमन सरू
ु करण्याची कारर्े काय आिे त,

(३) असल्यास, ववदभाणत भारननयमन न करता ननयभमत वीज परु वठा
िोण्यासाठी शासनाने कोर्ती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आिे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आिे त ?
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श्री.चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) व (२) वीज ननभमणती केंद्राना कोळशाच्या
उपलब्धतेत व परु वठयामध्ये येत असलेल्या अडचर्ीमळ
ु े मािे ऑक््ोबर,
२०१७

मध्ये

कािी

हदवस

मा.वीज

ननयामक

आयोगाने

ठरववलेल्या

ननकर्ानस
ु ार मिाववतरर् कींपनीमाफणत राज्यात तात्परु ते भारननयमन करण्यात
आले िोते.

(३) मिाववतरर् कींपनीने राज्यात भारननयमन बींद करण्यासाठी खालील
उपाययोजना केल्या आिे त.

१. लघक
ु ालीन ननववदे दवारे मािे ऑक््ोबर मध्ये १५ ऑक््ोबर पयांत

१४५० मे.वॅ. व तदनींतर ३१ ऑक््ोबर पयांत ११०० मे.वॅ. वीज खरे दी
करण्यात आली व गरजेनस
ु ार कािी कालावधीसाठी पॉवर एक्सचें ज

मधून ०१ हदवस अगोदर मागर्ी नोंदवन
ू (Day Ahead basis) वीज
खरे दी करण्यात आली.

२. मिाववतरर्ने मा.वीज ननयामक आयोगाकडे रुपये ४ प्रनत यनु न् पेक्षा
जास्त दराने वीज खरे दी करण्यासाठी याचचका दाखल करुन त्यानस
ु ार
मा.वीज ननयामक आयोगाची परवानगी घेतली. लघक
ु ालीन खरे दीदवारे

मािे ऑक््ोबर महिन्यात एकूर् ६१९.७४ दशलक्ष यनु न् रुपये ३.९६
प्रनत यनु न् दराने वीज खरे दी केली.

(४) प्रश्न उदभवत नािी.

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

आददिासी आश्रमशाळे तील अनतररक्त सशक्षि ि सशक्षिेतर
िममचाऱ्याांचे समायोर्न िरण्याबाबत
(१९)

*

३५०६४ श्री.हररससांग राठोि : सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) आहदवासी आश्रमशाळा कमणचाऱयाींवर अन्याय करर्ारा काम नािी वेतन

नािी िा शासन ननर्णय रद्द करुन अनतररक्त भशक्षक व भशक्षकेतर कमणचाऱयाींचे
वेतन बींद न करता त्याींचे शासकीय आश्रमशाळे त समायोजन करण्याबाबतचे
ननवेदन मािे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान शासनास दे ण्यात आले
आिे, िे खरे आिे काय,
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(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन कोर्ती कायणवािी
केली वा करण्यात येत आिे,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आिे त ?
श्री.विष्ट्णु सिरा : (१), (२) व (३) अनद
ु ाननत आश्रमशाळे तील अनतररक्त
भशक्षक व भशक्षकेतर कमणचाऱयाींना शासकीय आश्रमशाळे मध्ये समायोजन
करण्याचे ननवेदन प्राप्त झाले आिे . अनद
ु ाननत आश्रमशाळे मधील भशक्षक व
भशक्षकेतर कमणचाऱयाींना शासकीय आश्रमशाळाींमध्ये समायोजन करता येर्ार

नािी. परीं तु अनद
ु ाननत आश्रमशाळाींमधील अनतररक्त भशक्षक व भशक्षकेतर
कमणचाऱयाींचे

अन्य

अनद
ु ाननत

आश्रमशाळाींमध्ये

करण्याच्या सच
ू ना हदलेल्या आिे त.
-----------------

प्राथम्याने

समायोजन

आददिासी आश्रमशाळाांमधील अधधक्षि ि
गह
ृ पालाांची ररक्त पदे भरण्याबाबत

(२०)

*

३५३४० श्री.आनांद ठािूर, श्री.सनु नल तटिरे , श्री.हे मत
ां टिले, श्रीमती

विद्या चव्हाण, श्री.धनांर्य मि
ुां ,े श्री.नरें द्र पाटील, श्री.किरण पािसिर,
िॉ.अपि
ू म दहरे , श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात आहदवासी ववभागाींतगणत चालववल्या जार्ाऱया मल
ु ाीं-मल
ु ीींच्या

ननवासी शासकीय आश्रमशाळाींमध्ये अचधक्षक व गि
ु र् व महिला) या
ृ पाल (परु
सींवगाणची सम
ु ारे ४९९ पदे ररक्त आिे त, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, सदर आश्रमशाळाींमधील अचधक्षक व महिला अचधक्षक्षकाींच्या
ररक्त पदाींवर त्याच आश्रमशाळे तील प्राथभमक भशक्षक्षकेकडे महिला अचधक्षक्षका
व प्राथभमक भशक्षक परू
ु र् याींचेकडे तसेच गि
ृ पाल सींवगाणच्या ररक्त पदाींचा
अनतररक्त कायणभार जवळच्या वसनतगि
ृ ातील गि
ृ पालाकडे सोपववण्यात आला
आिे, िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, उपलब्ध अचधक्षक व गि
ृ पाल याींचेवर कामाचा अनतररक्त तार्

पडत असल्याच्या पाश्वणभम
ु ीवर ररक्त पदे भरण्यासाठी शासनाने कोर्ती
कायणवािी केली वा करण्यात येत आिे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आिे त ?
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श्री.विष्ट्णु

सिरा

:

(१)

अींशत:

खरे

आिे .

सदय:जस्थतीत

शासकीय

आश्रमशाळे तील अचधक्षक (परु
ु र्/महिला) सींवगाणची १०४ पदे ररक्त आिे त.

तथावप, शासकीय आश्रमशाळे त गि
वसनतगि
ू
ृ पाल पद मींजरू नसन
ृ ाींवर
गि
ु र्/महिला) पद मींजूर आिे . गि
ु र्/महिला) सींवगाणतील ६८
ृ पाल (परु
ृ पाल (परु
पदे ररक्त आिे त.

(२) िोय, तसेच कािी ररक्त पदाींवर रोजींदारी तत्वावर कमणचारी ननयक्
ु त
करण्यात आले आिे त.

(३) नक
ु तीच अचधक्षक (परु
ु र्/महिला) या सींवगाणतील १८३ पदे व गि
ृ पाल
(परु
ु र्/महिला) या सींवगाणतील ३७ पदे सरळसेवेने भरण्यात आली आिे त.
तसेच रोजींदारी तत्वावर कमणचारी ननयक्
ु त करण्यात आले आिे त. गि
ृ पाल
सींवगाणतील उवणरीत ररक्त पदे पदोन्नतीने भरण्याबाबतची कायणवािी करण्यात
येत आिे .

(४) प्रश्न उदभवत नािी.

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

पारस (ता.बाळापूर, जर्.अिोला) येथील प्रस्त्तावित औजष्ट्णि
िीर् प्रिल्प बांद िरण्यात आल्याबाबत

(२१)

*

३५७३६ श्री.गोवपकिशन बार्ोरीया : सन्माननीय ऊर्ाम मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पारस औजषर्क (ता.बाळापरू , जज.अकोला) वीज प्रकल्पातील प्रस्ताववत
ववस्ताररत प्रकल्प बींद करण्यात येत असल्याचे मािे ऑक््ोबर,२०१७ मध्ये वा
त्यादरम्यान ननदशणनास आले आिे, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, सदर ६६० मेगावॅ्च्या प्रकल्पाकररता ८९ शेतकऱयाींकडून ११०

िे क््र जमीन अचधग्रहित करण्यात आली असन
ू उक्त प्रकल्प बींद करण्यात
आला आिे, िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकल्प बींद करण्याची कारर्े काय आिे त ?
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श्री.चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) िे खरे नािी.

पारस येथे सध्या २ x २५० मे.वॅ. क्षमतेचे सींच कायणरत आिे त. तसेच

तेथे कोळश्यावर आधाररत १ x २५० मे.वॅ. क्षमतेचा औजषर्क वीज ननभमणती
प्रकल्प प्रस्ताववत आिे . परीं तु सदरचा प्रकल्प तत
ू ण स्थचगत ठे वण्यात आलेला
आिे .

(२) व (३) केंद्रीय ऊजाण मींत्रालयाच्या हदनाींक १३/११/२००९ च्या पत्रानस
ु ार १३
व्या योजनेच्या अींतगणत नवीन प्रकल्प िे फक्त Supercritical Technolocy

वर आधाररत राितील व केंद्रीय ववदयत
ु प्राचधकरर्ाकडून असे कळववण्यात
आले आिे की, १ x २५० मे.वॅ. प्रकल्पा ऐवजी १ x ६६० मे.वॅ. चा सप
ु र

कक्र्ीकलचा प्रकल्प उभारण्यात यावा. परीं तु पारस या हठकार्ी ६६० मे.वॅ.

प्रकल्पासाठी पाण्याची उपलब्धता नसल्यामळ
ु े सदर प्रकल्प तत
ू ण स्थचगत
ठे वण्यात

असलेल्या

आला

आिे .

जागेवर

६०

तथावप,
मे.वॅ.

सदर

प्रकल्पाच्या पररसरातील

क्षमतेचा

कींपनीमाफणत उभारण्याचे ननयोजन आिे .

सौरऊजाण

प्रकल्प

भशल्लक

मिाननभमणती

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

रार्ापूर (जर्.रत्नाधगरी) ि दे िगि (जर्.ससांधुदग
ु )म तालुक्यातील
प्रिल्पग्रस्त्ताांच्या पुनिमसनाबाबत

(२२)

*

३५२४२ श्री.रविांद्र र्ाटि : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३१०५० ला ददनाांि

२७ र्ुल,ै २०१७ रोर्ी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभामत सन्माननीय उद्योग मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राजापरू (जज.रत्नाचगरी) व दे वगड (जज.भसींधद
ु ग
ु )ण मधील सम
ु ारे १५ िजार
एकर जागेवर ररफायनरीचा रुपये २ लाख ७५ िजार को्ीचा प्रकल्प
उभारण्यात येर्ार आिे, िे खरे आिे काय,
(२)

असल्यास,

उक्त

प्रकल्पामळ
ु े

पाच

गावाींतील

सम
ु ारे

२२००

कु्ुींबे

ववस्थावपत िोर्ार असल्याने प्रकल्पास स्थाननक ग्रामस्थाींनी तीव्र ववरोध
दशणववला आिे, िे िी खरे आिे काय,
(३)

असल्यास,

सदर

प्रकल्पामळ
ु े

बाचधत

िोर्ाऱया

प्रकल्पग्रस्ताींच्या

पन
ु वणसनाबाबत शासनाने कोर्ती कायणवािी केली वा करण्यात येत आिे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आिे त ?
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श्री.सभ
ु ाष दे साई : (१) व (२) िे खरे आिे .
(३)

बाचधत

कु्ीं बाची

सींख्या

ननजश्चत

करुन

तसेच

लोकप्रनतननधी

व

प्रकल्पग्रस्त शेतकरी याींच्या सिमतीने जागा ननजश्चत करुन अिवाल/प्रस्ताव
सादर करण्याबाबत जजल्िाचधकारी रत्नाचगरी याींना कळववण्यात आले आिे .

जजल्िाचधकारी रत्नाचगरी याींच्या प्रस्तावाच्या अनर्
ीं ाने पढ
ु ग
ु ील आवश्यक ती
कायणवािी करण्यात येईल.
(४) प्रश्न उदभवत नािी.

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

राज्यातील िातिरी समार्ाच्या मागण्याांबाबत
(२३)

*

३६०९२ अॅि.ननरां र्न िािखरे , श्री.किरण पािसिर, श्री.नरें द्र पाटील,

श्री.हे मत
ां टिले : सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) राज्यातील कातकरी समाजाचा आचथणक, सामाजजक, शैक्षणर्क ववकास
िोऊन

त्याींना

शाश्वत

रोजगार

उपलब्ध

करुन

दे ण्याबाबत

कातकरी

समाजाच्यावतीने शासनाकडे मागील अनेक वर्ाांपासन
ू मागर्ी करण्यात येत
आिे, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, त्यानस
ु ार कातकरी समाजासाठी ५ वर्ाांकररता कायमस्वरुपी
पॅकेज जािीर करर्े, कुक्कु्पालन, शेळीपालन, महिलाींसाठी छो्े उदयोग,
स्वयींरोजगार, शेतीवर आधाररत व्यवसाय तसेच पारीं पाररक उदयोगाींसाठी

शासकीय आचथणक सिाय्य उपलब्ध करुन दे र्े या मागण्याींसाठी शरु झलकरी
कातकरी एकता मिासींघाच्यावतीने पालघर, जजल्िा पोलीस अचधक्षक याींना
हदनाींक

४

ऑक््ोबर,

२०१७

रोजी

मागण्याींचे

ननदशणनास आले आिे , िे िी खरे आिे काय,

ननवेदन

सादर

केल्याचे

(३) असल्यास, सदर ननवेदनाधीन मागण्याींच्या अनर्
ीं ाने शासनाने कोर्ती
ु ग
कायणवािी केली वा करण्यात येत आिे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आिे त ?

26

श्री.विष्ट्णु सिरा : (१) िे खरे आिे .
(२) अींशत: खरे आिे .

सदर सींस्थेमाफणत हदनाींक ०२/१०/२०१७ रोजी पालघर, जजल्िा पोलीस

अचधक्षक याींना ननवेदन सादर करण्यात आले आिे .

(३) सदर ननवेदनामध्ये कातकरी समाजाच्या कुपोर्र्ाबाबत प्रश्न उपजस्थती

केला िोता त्यानर्
ीं ाने महिला व बाल कल्यार् ववभाग, जजल्िा पररर्द
ु ग
पालघर याींचेमाफणत आहदवासी उपयोजनेंतगणत ग्राम बाल ववकास केंद्रे सरू
ु
करण्यात आलेली आिे व भारतरत्न डॉ. ए. पी. जे. अब्दल
ू कलाम अमत
ृ
आिार योजनेंतगणत ७ मिीने ते ६ वर्ाणच्या बालकाींना लाभ दे ण्यात येत आिे .
याव्यनतररक्त
अचधकारी

शरु

याींना

झलकरी

हदलेल्या

कातकरी

ननवेदनाच्या

एकता

मिासींघाच्यावतीने

अनर्
ीं ाने
ु ग

कातकरी

सवाांचगर् ववकासासाठी आराखडा तयार करण्यात येत आिे .
(४) प्रश्न उदभवत नािी.

प्रकल्प

समाजाच्या

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

ऊसाचा दर ननजश्चत िरण्याबाबत
(२४)

*

३६१५३ श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांर्य दत्त, श्री.अशोि ऊर्म भाई

र्गताप, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती हुस्त्नबानू खसलर्े,
श्री.सभ
ु ाष झाांबि : सन्माननीय सहिार मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) ऊस दराबाबत साींगली, सातारा, कोल्िापरू तसेच इतर जजल्ियातील
शेतकऱयाींनी मा.सिकार मींत्री याींच्या ननवासस्थानासमोर आींदोलन केल्याचे
हदनाींक १० नोव्िें बर, २०१७ रोजी वा त्यासम
ु ारास ननदशणनास आले, िे खरे
आिे काय,

(२) असल्यास, ऊस दराबाबत चचाण करुन ननर्णय घेण्यासाठी हदनाींक २
नोव्िें बर, २०१७ रोजी मा.सिकार मींत्री याींचेसमवेत तसेच हदनाींक ५ नोव्िें बर,

२०१७ रोजी मा.मिसल
ू मींत्री याींच्या अध्यक्षतेखाली सींबचीं धत वररषठ अचधकारी
व शेतकरी सींघ्नाचे प्रनतननधी याींचेसमवेत बैठक आयोजजत करण्यात आली
िोती, िे िी खरे आिे काय,
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(३) असल्यास, ऊस दरासींदभाणत कोर्त्या मागण्या शासनाकडे करण्यात

आलेल्या आिे त, त्याबाबत उक्त बैठकीत कोर्ते ननर्णय घेण्यात आले आिे त
व त्यानस
ु ार शासनाने कोर्ती कायणवािी केली वा करण्यात येत आिे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आिे त ?
श्री.सभ
ु ाष दे शमख
ु : (१) अींशतः खरे आिे,

सोलापरू ातील रयतक्राींती सींघ्ना व जनहित शेतकरी सींघ्नेचेवतीने

मा.सिकार मींत्री याींचे घरासमोर उपोर्र् व आींदोलन करण्यात आले आिे .
(२) िोय.

(३) ऊस ववववध शेतकरी सींघ्नाींनी ऊस दरासींदभाणत प्रामख्
ु याने खालील
मागण्या केल्या आिे त.

१) िीं गाम २०१७-१८ मध्ये गाळप िोर्ाऱया ऊसास FRP पेक्षा जादा दर
भमळावा.

२) साखर

यावेत.

कारखान्याींचे

इलेक्रॉननक

वजनका्े

ऑनलाईन

करण्यात

३) साखरे चे दर िे उदयोगधींदयासाठी वेगळा व घरगत
ु ी उपयोगाकरीता
वेगळा आकारण्यात यावा.

४) दोन कारखान्याींतील िवाई अींतराची अ् वगळण्यात यावी.
५) फुले २६५ ऊसाची नोंदी घेण्यात यावी.

६) ऊस तोडर्ी कायणक्रमास प्रभसध्दी दयावी.
आिे .

वरील मागण्याींच्या अनर्
ीं ाने खालीलप्रमार्े कायणवािी करण्यात आली
ु ग
सवण साखर कारखान्याींनी ऊस उत्पादक शेतकऱयाींना एफ.आर.पी

प्रमार्े रक्क्म अदा करर्े बींधनकारक असल्याचे हदनाींक ०२/११/२०१७ च्या
बैठकीत ननदशणनास आर्ले आिे . िीं गाम समाप्तीनींतर ऊस ननयींत्रर् मींडळाच्या
बैठकीत अींनतम ऊस दर ननजश्चत करण्यात येईल.

गाळप परवाना दे तानाच्या अ्ीमध्ये ऊसाच्या वजनाची जस्लप ऊस

उत्पादकास

एसएमएसदवारे

भमळण्याबाबत

आवश्यक

ती

उपाययोजना

कायणवािी करण्याच्या सच
ू ना साखर कारखान्याींना दे ण्यात आल्या आिे त.
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घरगत
ु ी व व्यावसायीक वापरासाठी साखरे चे वेगळे दर ठे वर्े िी बाब

केंद्र शासनाच्या अखत्याररत असल्यामळ
ु े या सींदभाणत केंद्र शासनाकडे हदनाींक
२७/११/२०१७ रोजी प्रस्ताव पाठवला आिे .
इतर

दोन साखर कारखान्यामधील िवाई अींतराबाबत साखर आयक्
ु त याींनी

राज्यातील

वस्तजु स्थतीचा

अ्यास

करण्याबाबत

व

सदर

मद्द
ु ा

व्याविारीक दृषट्या तपासण्याबाबत व सदर ववर्यावर चचाण करुन ननर्णय
घेण्याचे हदनाींक २/११/२०१७ च्या बैठकीत ठरले आिे .
फूले

२६५

ऊसाची

नोंद

घेण्याबाबतची

२०१८-१९ मध्ये कारखान्यामाफणत करण्यात येईल.

कायणवािी

पढ
ु ील

िीं गाम

ऊसतोडर्ी कायणक्रम प्रभसध्दी करण्याची कायणवािी कारखान्यामाफणत

करण्यात येईल.
हदनाींक

०५/११/२०१७

रोजी

झालेल्या

बैठकीमध्ये

कोल्िापरू

जजल्ियातील कारखान्याने एफ.आर.पी. अचधक रुपये १००/- आणर् िीं गाम
समाप्तीनींतर रुपये १००/- असे एफ.आर.पी. + २००/- इतका दर दे र्ेबाबत
सवण घ्काींनी सींमती हदली.
(४) प्रश्न उदभवत नािी.

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

सूयम
म ाळ (ता.मोखािा, जर्.पालघर) येथील आददिासी
आश्रमशाळे च्या ननिृष्ट्ट ि प्रलांबबत िामाांबाबत

(२५)

*

३६३३३ श्री.र्गन्नाथ सशांदे, श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल सोले,

श्री.धगरीशचांद्र व्यास : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २३६७० ला ददनाांि ५ डिसेंबर,
२०१६ रोर्ी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभामत सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

सय
ण ाळ
ू म

(ता.मोखाडा,

जज.पालघर)

येथील

शासकीय

आहदवासी

आश्रमशाळे च्या नवीन शैक्षणर्क तथा ननवासी सींकुलाच्या अींदाजजत रुपये
६ को्ी १४ लाख ४४ िजार इतक्या खचाणस सन २०१३ मध्ये मींजूरी दे ऊन व

मािे जुल,ै २०१३ मध्ये कायाणदेश काढण्यात आला असन
ू सदरिू काम ३
वर्ाांच्या ववहित मद
ु तीत पर्
ू ण िोर्े अपेक्षक्षत असताना अींदाजपत्रकापेक्षा रुपये

१ को्ी अचधक रक्कम खचण िोवन
ू िी अदयाप ४५ ्क्के काम अपर्
ू ाणवस्थेत
आिे, िे खरे आिे काय,
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(२)

असल्यास,

सदर

शैक्षणर्क

तसेच

ननवासी

सींकुलाच्या

ननकृष्

बाींधकामाबाबत व इतर प्रलींबबत कामाींबाबत शासनाने चौकशी केली आिे

काय, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानस
ु ार सींबचीं धताींवर कोर्ती कारवाइण
केली वा करण्यात येत आिे,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आिे त ?
श्री.विष्ट्णु सिरा : (१) सय
ण ाळ (ता.मोखाडा, जज.पालघर) येथील शासकीय
ू म

आहदवासी आश्रमशाळे च्या नवीन शैक्षणर्क तथा ननवासी सींकुलाच्या नवीन
जागेसाठी नवीन वास्तू माींडर्ी आराखडा तयार करुन त्यास मींजूरी प्राप्त

करुन काम सरु
ु करण्यात आले. नवीन जागा िी डोंगर उतारावर असल्याने व
असमतल चढउतार असल्याने इमारतीचा व पायाच्या पररमार्ात वाढ

झाल्याने ककीं मतीत वाढ झाली. सदय:जस्थतीत शाळे च्या इमारतीचे काम ६०
्क्के पर्
ू ण झालेले आिे व वसनतगि
ू ण झाले आिे . सदर
ृ ाचे काम ४५ ्क्के पर्
काम माचण, २०१८ पयांत पर्
ू ण िोईल.

(२) व (३) शैक्षणर्क तसेच ननवासी सींकुलाच्या ननकृष् बाींधकामाबाबत व
इतर प्रलींबबत कामाबाबत कायणकारी अभभयींता दक्षता व गर्
ु ननयींत्रर् मींडळ,

नवी मब
ुीं ई याींचेकडून ताींबत्रक लेखा परीक्षर् करण्यात आलेले आिे . तसेच
ठे केदाराने

कामाची

प्रगती

न

राखल्याने

ठे केदारास

कामाची

सींपल्यापासन
ू रुपये १,०००/- प्रनत हदवस दीं ड आकारण्यात येर्ार आिे .

मद
ु त

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

राज्यातील िुपोषण रोखण्यासाठी र्नर्ागत
ृ ी
िायमक्रम राबविण्याबाबत

(२६)

*

३६५५६ श्री.तानार्ी सािांत : सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कुपोर्र्ावर मात करण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या माध्यमातन
ू

कुपोवर्त ४०० आहदवासी गावाींमध्ये पोर्क आिाराबाबत जनजागत
ृ ी कायणक्रम
राबववण्यासाठी ्ा्ा या सामाजजक सींस्थेची ननवड करण्याचा ननर्णय मािे

ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान घेण्यात आला आिे , िे खरे आिे
काय,
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(२) असल्यास, उक्त सींस्थेमाफणत ककती गावाींना प्रत्यक्ष भे्ी दे ण्यात आल्या
आिे त ककीं वा सदर कामाचे मल्
ू याींकन शासनामाफणत करण्यात आले आिे काय,

(३) असल्यास, सदर मल्
ू याींकनाप्रमार्े शासनाने कोर्ती उपाययोजना केली वा
करण्यात येत आिे , सदर प्रकल्पाची सदयःजस्थती काय आिे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आिे त ?
श्री.विष्ट्णु सिरा : (१) अींशत: खरे आिे .

आहदवासी ववकास ववभागाच्या हदनाींक १८/१०/२०१७ रोजीच्या शासन

ननर्णयान्वये

कुपोर्र्ावर मात

करण्यासाठी

मिाराषरातील

ननवडक

४००

आहदवासी गावाींमध्ये समद
ु ायाचे सक्षमीकरर् कायणक्रमातन
ू पोर्र् सींबचधत
सेवा व घरातील पोर्र् पद्धती सध
ु ारण्यासाठी कम्यनु न्ी ॲक्शन फॉर
न्यर
ु ीशन प्रकक्रया िी योजना साथी या सींस्थेमाफणत राबववण्याबाबत ननर्णय

घेण्यात आला आिे . सदर योजना राबववण्यापव
ु ी ्ा्ा इजन्स््ट्य्
ु ऑफ

सोशल सायन्स (TISS) या सींस्थेमाफणत या ४०० गावाींचे प्राथभमक सवेक्षर् व
योजना पर्
ु ण झाल्यानींतर फलननषपत्ती ववर्यी सवेक्षर् करण्यात येर्ार आिे .

(२) अदयापपयांत गावाींना प्रत्यक्ष भे्ी दे ण्याचे काम सींबचधत सींस्थेमाफणत सरू
ु
झालेले नािी.

(३) प्रश्न उदभवत नािी.
(४) प्रश्न उदभवत नािी.

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

र्ळगाांि जर्ल््यातील आधथमि ि दब
म घटिाांतील विद्याथी
ु ल
सशष्ट्यित्ृ तीपासून िांधचत असल्याबाबत

(२७)

*

३६८५४ श्रीमती जस्त्मता िाघ : सन्माननीय सामाजर्ि न्याय मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) जळगाींव जजल्ह्यातील आचथणक व दब
ण घ्काींतील ववदयार्थयाांना दे ण्यात
ु ल
येर्ाऱया भशषयवत्ृ तीपासन
ू ६७ िजार ७६१ ववदयाथी मागील दोन वर्ाणपासन
ू
वींचचत असल्याचे मािे सप््ें बर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशणनास आले
आिे, िे खरे आिे काय,
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(२) असल्यास, सदर भशषयवत्ृ तीसाठी आवश्यक रुपये २१ को्ी ३२ लाख
इतका ननधी समाजकल्यार् ववभागाकडे वगण झाल्याचे ननदशणनास आले आिे ,
िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आिे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व त्यानस
ु ार ववदयार्थयाांना भशषयवत्ृ ती दे ण्याबाबत कोर्ती
कायणवािी केली वा करण्यात येत आिे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आिे त ?
श्री.रार्िुमार बिोले : (१) नािी.
(२) प्रश्न उदभवत नािी.
(३) प्रश्न उदभवत नािी.
(४) प्रश्न उदभवत नािी.

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

िीर् िपातीमुळे मुांबई, औरां गाबाद तसेच इतर जर्ल््यात
दध
ु ाचे नुिसान होत असल्याबाबत

(२८)

*

३६८५७ श्री.र्नादमन चाांदरू िर, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांर्य दत्त,

श्री.हररससांग राठोि, प्रा.र्ोगेन्द्र ििािे, आकिम.अनांत गािगीळ, श्री.आनांदराि
पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सभ
ु ाष झाांबि, श्री.अशोि ऊर्म भाई र्गताप,

श्रीमती हुस्त्नबानू खसलर्े : सन्माननीय ऊर्ाम मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा
करतील काय :-

(१) राज्यात हदनाींक ६ सप््ें बर, २०१७ पासन
ू सरु
ु झालेल्या वीज कपातीमळ
ु े
मब
ुीं ई, औरीं गाबाद तसेच इतर जजल्ह्यात प्रनत रोज लाखो भल्र दध
ु खराब
िोऊन दध
उत्पादकाींचे लाखो रुपयाींचे नक
ु
ु सान िोत असल्याचे हदनाींक
९ ऑक््ोबर, २०१७ रोजी वा त्यासम
ु ारास ननदशणनास आले आिे, िे खरे आिे
काय,

(२) असल्यास, सदर नक
ु सान ्ाळण्यासाठी िजारो रुपयाींच्या बफाणची खरे दी
करावी लागत असल्यामळ
ु े उत्पादन खचाणतिी वाढ झाल्याचे मािे ऑक््ोबर,
२०१७ मध्ये ननदशणनास आले आिे, िे िी खरे आिे काय,
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आिे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व त्यानस
ु ार दध
ु उत्पादकाींना हदलासा दे ण्याच्यादृष्ीने
कोर्ती कायणवािी केली वा करण्यात येत आिे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आिे त ?
श्री.चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) िे खरे नािी.

आयक्
ु त, दग्ु धव्यवसाय ववकास याींच्या अिवालानस
ु ार मािे सप््ें बर,

२०१७ मध्ये दोन-तीन हदवसाच्या कालावधीत झालेल्या भारननयमनामळ
ु े

राज्यात शासकीय व सिकारी दध
ू प्रकल्पामध्ये मोठ्या प्रमार्ात दध
ू खराब
झाल्याचे ननदशणनास आलेले नािी.

(२), (३) व (४) प्रश्न उदभवत नािी.

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

ददघी पोटम (जर्.रायगि) औद्योधगि क्षेत्रासाठी
र्मीन सांपादन िरण्याबाबत
(२९)

*

३६८७२ श्री.बाळाराम पाटील : सन्माननीय उद्योग मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) रायगड जजल्ह्यातील हदघी पो्ण औदयोचगक क्षेत्रासाठी जमीन सींपादन

करताींना मा.उदयोग मींत्री याींनी ववधानपररर्दे त हदलेल्या आश्वासनानस
ु ार

शेतकऱयाींवर सक्ती न करर्े व भातशेती, बागायती तसेच ननवासी जमीन
वगळण्याचे आदे श भम
ू ीसींपादन अचधकाऱयाींना हदनाींक ११ ऑगस््, २०१७ रोजी
वा त्यासम
ु ारास दे ण्यात आले आिे त, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, रायगड जजल्ह्यातील जमीन सींपादनातील १० गावे वगळता

उवणररत ६८ गावाींना ववनाअचधसचू चत करून तेथील शेतकऱयाींच्या सातबारावरील
भशक्के काढण्यासींदभाणत केंद्र शासनाकडे मागर्ी करण्यात आली आिे काय,

सदर काम ककती कालावधीत पर्
ू ण िोर्े अपेक्षक्षत आिे, याबाबत शासनामाफणत
कशाप्रकारे पाठपरु ावा करण्यात आला आिे,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आिे त ?
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श्री.सभ
ु ाष दे साई : (१) व (२) िे खरे नािी.
हदल्ली-मब
ुीं ई

औदयोचगक

माचगणकाींतगांत

िोत

असलेल्या

पहिल्या

्प्प्यातील ६ गावातील भस
ीं ादनामधील मौजे रातवड, घोडवळ, ननळज,
ू प
पार्सई, कोभशबळे तफे ननजामपरू व कालवर् या गावातील जे खातेदार

DMIC कररता जभमनीची सींमती दे ण्यास तयार िोत नािीत, त्या खातेदाराची
जमीन न दे ण्यामागची कारर्े काय आिे त. तसेच त्याींची जमीन िी गावठार्

लगत असन
भातशेती कररत आिे त ककीं वा कसे ? याबाबतची माहिती
ु

पाठववण्याच्या सच
ू ना मिामींडळ स्तरावरुन उपववभागीय अचधकारी, मार्गाव
जज.रायगड याींना दे ण्यात आलेल्या आिे त.
(३) प्रश्न उदभवत नािी.

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

मालेगाि (जर्.िासशम) तालुक्यात नार्ेिने सुरु
िेलेले तूर खरे दी िेंद्र बांद िेल्याबाबत

(३०)

*

३७२०७ श्री.अशोि ऊर्म भाई र्गताप, श्री.सांर्य दत्त, श्री.शरद

रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती हुस्त्नबानू खसलर्े, श्री.आनांदराि पाटील,
श्री.सभ
ु ाष झाांबि, श्री.अमरनाथ रार्ूरिर : सन्माननीय पणन मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मालेगाव (जज.वाभशम) तालक्
ु यातील ्ोकर् भमळालेले शेतकरी नाफेडचे

तरू खरे दी केंद्र केंव्िा सरु
ु िोण्याच्या प्रनतक्षेत असताींना नाफेड तरू खरे दी केंद्र
बींद झाल्याने शेतकऱयाींची िजारो जक्वीं्ल तरू ववक्रीसाठी पडून असल्याचे मािे
जून, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशणनास आले आिे, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, सदर तरू खरे दी केंद्र बींद असल्यामळ
ु े अनेक शेतकऱयाींनी कमी
दरात व्यापाऱयाींना तरू ववकल्यामळ
ु े त्याींचे आचथणक नक
ु सान झाले आिे, िे िी
खरे आिे काय,

(३) असल्यास, याप्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन शेतकऱयाींची हदशाभल
ु

करुन सदर तरू खरे दी केंद्र बींद करण्याऱया अचधकाऱयाींवर कोर्ती कारवाई
केली वा करण्यात येत आिे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आिे त ?
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श्री.सभ
ु ाष दे शमख
ु : (१) िोय

(२) व (३) राज्यात हदनाींक ३१/५/२०१७ रोजी खरे दी केंद्रावर असलेल्या
तरू ीकरीता ्ोकन दे ण्यात आले िोते. मालेगाव (जज.वाभशम) येथील खरे दी
केंद्रावर

हदनाींक

३१/५/२०१७

अखेर

्ोकन

हदलेल्या

९५१

शेतकऱयाींच्या

१७,७३२.६२ जक्वीं्ल तरू ीचे मोजमाप करर्े बाकी िोते. सिकार, पर्न व
वस्त्रोदयोग ववभाग, शासन ननर्णय हदनाींक २१/७/२०१७ अन्वये तरू खरे दीस
बाजार िस्तक्षेप योजनेंतगणत शासनाने परवानगी हदल्यानींतर या खरे दी
केंद्रावरुन ्ोकन हदलेली सींपर्
ू ण तरू खरे दी करण्यात आली आिे .
(४) प्रश्न उदभवत नािी.

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

मुांबईतील चें बूर येथील ‘अमल महल’ पररसरातील इमारतीांची
िीर् आणण पाणी बांद िरण्यात आल्याबाबत

(३१)

*

३७२४९ श्रीमती विद्या चव्हाण : सन्माननीय ऊर्ाम मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मब
ुीं ईतील चें बरू येथील ‘अमल मिल’ पररसरातील एस.आर.के. अींतगणत
बाींधण्यात

आलेल्या

इमारतीचे

वीज

बील

न

भरल्याने

मागील

कािी

हदवसाींपासन
ू इमारतीमधील ६०० कु्ीं बबयाींचे वीज आणर् पार्ी बींद करण्यात
आले आिे, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आिे काय, त्यात काय

आढळून आले व त्यानस
ु ार नागरीकाींची फसवर्ूक करर्ाऱया ववकासकाींवर
कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आिे,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आिे त ?
श्री.चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) व (२) चें बरू , मब
ुीं ई येथे झोपडपट्टी पन
ु वणसन
योजनेंतगणत ववकासकादवारे एक सींयक्
ु त झोपडपट्टी योजना सरु
ु असन
ू , सदर

प्रकल्पामध्ये १७ मजल्याची पाच ववींग असलेली पन
ु वणसन इमारत बाींधण्यात
आली आिे . झोपडपट्टी पन
ु वणसन प्राचधकरर्ाने इमारतीस अींशत: भोगव्ा
प्रमार्पत्र

दे ऊन

५६०

सदननकाधारकाींना

वा्प

केले

आिे .

योजनेच्या

धोरर्ानस
ु ार वीज व पार्ी याींच्या वापराची दे यके भरण्याची जबाबदारी
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रहिवाशाींच्या गि
ृ ननमाणर् सींस्थेची आिे . उदवािन व पाण्याच्या पींपाच्या

सामहु िक वीज जोडर्ीचा ववदयत
ु परु वठा वीज बीले न भरल्यामळ
ु े , वीज

ववतरर् कींपनीदवारे खींडीत करण्यात आला. वीज बबलाींचा अींशत: भरर्ा

केल्यामळ
ु े ननयभमत वीज भरर्ा करण्याची िमी व सींस्थेच्या रहिवाशाींच्या
ववनींतीनींतर, वीज ववतरर् कींपनीदवारे सरु
ु करण्यात आला आिे .
(३) प्रश्न उदभवत नािी.

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

दहमायतनगर (जर्.नाांदेि) तालुक्यात शेतातील
डिपीांना सुरक्षक्षत दरिार्े बसविण्याबाबत

(३२)

*

३७२६५ श्री.अमरनाथ रार्रू िर, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांर्य दत्त,

श्री.अशोि ऊर्म भाई र्गताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील,

प्रा.र्ोगेन्द्र ििािे : सन्माननीय ऊर्ाम मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) हिमायतनगर (जज.नाींदेड) तालक्
ु यातील अनेक शेतावरील वीज परु वठा
करर्ारे डडपी उघडयावर असल्यामळ
ु े अपघात िोण्याची शक्यता ननमाणर्

झाल्याचे मािे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशणनास आले आिे ,
िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, सदर अपघात ्ाळण्याच्यादृष्ीने उघडया डडपीला सरु क्षक्षत
दरवाजे बसववण्याबाबत शासनाने कोर्ती कायणवािी केली वा करण्यात येत
आिे,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आिे त ?
श्री.चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हिमायतनगर तालक्
ु यातील कृर्ी पींपाना वीज

परु वठा करर्ाऱया २७ रोहित्राींच्या बॉक्सचे दरवाजे उघडे असल्याचे आढळून
आले आिे .

(२) अपघात ्ाळण्याच्यादृष्ीने सदर उघडया डडपीला सरु क्षक्षत दरवाजे
बसववण्याबाबतचे कायाणदेश मिाववतरर् कींपनीच्या भोकर ववभागाकडून दे ण्यात
आले असन
ू डडसेंबर, २०१७ अखेर काम पर्
ू ण िोर्े अपेक्षक्षत आिे .
(३) प्रश्न उदभवत नािी.

-----------------
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नागपूर विभागातील आददिासी आश्रमशाळाांमधील
पद भरती प्रलांबबत असल्याबाबत

(३३)

*

३७२८८ श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) आहदवासी ववकास ववभाग नागपरू ववभागाींतगणत येर्ाऱया शासकीय
आहदवासी आश्रमशाळाींमध्ये उच्च माध्यभमक भशक्षर् सेवकाींची ररक्त पदे

भरण्यासाठी अप्पर आयक्
ु त याींचेमाफणत हदनाींक ७ जुल,ै २०१६ रोजी वा
त्यासम
ु ारास जाहिरात प्रभसध्द करण्यात आली िोती, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, सदर जाहिरातीनस
ु ार आहदवासी ववभागाकडे ककती अजण प्राप्त
झाले िोते तसेच सदर अजाांची छाननी न करता अजण केलेल्या सवणच

उमेदवाराींना हदनाींक २५, २६ व २७ ऑक््ोबर, २०१६ रोजी कागदपत्रे
तपासर्ीकररता नागपरू कायाणलयात बोलाववण्यात आले िोते, िे िी खरे आिे
काय,

(३) असल्यास, या प्रकरर्ी ननवड यादी तयार करण्यात आली आिे काय,
त्यानस
ु ार पढ
ु ील कोर्ती कायणवािी केली वा करण्यात येत आिे,
(४) नसल्यास, त्याची कारर्े काय आिे त ?
श्री.विष्ट्णु सिरा : (१) िोय, िे खरे आिे .

(२) सदर जाहिरातीनस
ु ार आहदवासी ववभागाकडे ७४१ अजण प्राप्त झाले िोते.

अपर आयक्
ु त, आहदवासी ववकास, नागपरू याींनी प्राप्त झालेल्या अजाांची
छाननी करुन उमेदवाराींना हदनाींक २५, २६ व २७ ऑक््ोंबर, २०१६ रोजी
कागदपत्रे तपासर्ीकरीता बोलाववण्यात आले िोते.
(३)

ननवड

यादी

अदयाप

तयार

करण्यात

आलेली

नािी.

कागदपत्र

तपासर्ीनींतर कािी उमेदवाराींकडून प्राप्त झालेल्या पदव्यत्ु तर पदवी व बी.एङ

च्या गर्
ु पबत्रकेत गर्
ु ाींऐवजी श्रेर्ी नमद
ू असल्यामळ
ु े सींबचीं धत ववदयापीठाींना
श्रेर्ीचे गर्
ु ाींमध्ये रुपाींतर करुन दे ण्याबाबत कळववण्याची कायणवािी सरु
ु आिे .
(४) प्रश्न उदभवत नािी.

-----------------
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मुांबईतील साांताक्रुझ (पूि)म येथील िािोला पाईपलाईन
पररसरातील िीर् पुरिठा खांिीत िेल्याबाबत

(३४)

*

३७३१९ श्री.रामननिास ससांह : सन्माननीय ऊर्ाम मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) मब
ींु ईतील साींताकुझ (पव
ू )ण येथील वाकोला पाईपलाईन येथे झोपडपट्टया व
दक
ु ाने पाडण्याची कारवाई सरु
ु असताींना मिानगरपाभलका व ररलायन्स एनजी

याींनी सींपर्
ू ण पररसरातील वीज परु वठा खींडीत केल्याचे मािे नोव्िें बर, २०१७
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशणनास आले आिे, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, सदर पररसरातील गावदे वी व इींहदरा नगर येथील अचधकृत
झोपडपट्टीधारकाींचा दे खील मागील तीन हदवस वीज परु वठा खींडीत करण्यात
आला िोता, िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आिे काय, त्यात काय

आढळून आले व तदनस
ु ार यास जबाबदार असर्ाऱयाींववरुध्द कोर्ती कारवाई
केली वा करण्यात येत आिे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आिे त ?
श्री.चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) तानसा पाईपलाईनच्या लगतची झोपडपट्टया
ननषकासन

करण्याबाबत

मा.उच्च

न्यायालयाच्या

ननदे शानस
ु ार

बि
ुीं ई
ृ न्मब

मिानगरपाभलकेव्दारे हदनाींक १५ नोव्िें बर, २०१७ रोजी गावदे वी वाकोला,

साींताक्रुझ, मब
ुीं ई येथील ननषकासन मोहिमे पव
ू ी सरु क्षक्षततेच्या कारर्ास्तव

ररलायन्स एनजी या वीज ववतरर् कींपनीस केलेल्या सच
ीं ाने
ू नेच्या अनर्
ु ग
वीज परु वठा खींडीत करण्यात आला िोता.

(२) सामद
ु ानयक ननषकासन मोहिमे दरम्यान, ररलायन्स इन्रास्रक्चरच्या वीज
ववतरर्ासाठी स्थावपत केलेल्या कफडर वपलसणसि लो ्ें शन केबल ने्वकणचे
मोठ्या

प्रमार्ावर

नक
ु सान

झाल्याने

हदनाींक

१५/११/२०१७

ते

हदनाींक

२०/११/२०१७ पयांत या ने्वकणवरुन वीज परु वठा िोर्ारे ग्रािक बाचधत झाले
आिे त.

(३) प्रश्न उदभवत नािी.
(४) प्रश्न उदभवत नािी.

-----------------
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िल्याण (पूिम), वपसिली येथील राधेिृष्ट्ण पािम ि इतर सहिारी
गह
ृ ननमामण सांस्त्थाांच्या मानीि असभहस्त्ताांतरणाबाबत

(३५)

*

३७३७१ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोि ऊर्म भाई र्गताप, श्री.सांर्य

दत्त, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.अमरनाथ रार्ूरिर : सन्माननीय सहिार मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) कल्यार् शिरातील सन २०१२ मध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या राधेकृषर्

पाकण सिकारी गि
ू )ण व इतर अनेक
ृ ननमाणर् सींस्था, वपसवली, कल्यार् (पव

गि
ृ ननमाणर् सींस्थाींच्या पदाचधकाऱयाींनी मानीव अभभिस्ताींतरर्ासाठीचे प्रस्ताव
जजल्िा उपननबींधक, सिकारी सींस्था, ठार्े कायाणलयाकडे मागील ३ वर्ाणपव
ू ी
सादर केले आिे त, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, भोगव्ा प्रमार्पत्र/बाींधकाम पर्
ू त्ण वाचा दाखला नसताना
हदलेल्या मानीव अभभिस्ताींतरर्ासींबचीं धत आदे श पढ
ु ील अींमलबजावर्ीसाठी

दाखल केले असल्याचे जजल्िा उपननबींधक, सिकारी सींस्था, ठार्े याींनी

हदनाींक ५ जून, २०१५ रोजीच्या पत्रान्वये चेअरमन/सेक्रे्री, राधेकृषर् पाकण
सिकारी गि
ू )ण गि
ृ ननमाणर् सींस्था, वपसवली, कल्यार् (पव
ृ ननमाणर् सिकारी
सींस्थेचे पदाचधकारी व अन्य गि
ृ ननमाणर् सींस्थाींच्या पदाचधकाऱयाींना दे खील
कळववण्यात आले आिे, िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, कल्यार् मिानगरपाभलका क्षेत्रातील सन १९७५ पासन
ू च्या
इमारतीस भोगव्ा प्रमार्पत्र/बाींधकाम पर्
ू त्ण वाचा दाखला नसलेल्या इमारतीींना

मानीव अभभिस्ताींतरर् प्रमार्पत्र दे ण्याबाबत शासनाने चौकशी करुन कोर्ती
कायणवािी केली वा करण्यात येत आिे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आिे त ?
श्री.सभ
ु ाष दे शमख
ु : (१) िोय, िे खरे आिे .

(२) सींस्थेस हदनाींक १२/०६/२०१५ रोजी कळववण्यात आले आिे .

(३) गि
ृ ननमाणर् ववभागाच्या हदनाींक १८/०९/२०१७ च्या शासन ननर्णयान्वये
मानीव अभभिस्ताींतरर् दे ण्याकररता भोगव्ा प्रमार्पत्र सादर करण्याची अ्
भशथील करण्यात आलेली आिे .
(४) प्रश्न उदभवत नािी.

-----------------
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दहांगोली जर्ल््यातील शेतिऱ्याांच्या िर्ममुक्ती
प्रमाणपत्रािरील चि
ु ाांबाबत

(३६)

*

३७४२१ श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.श्रीिाांत दे शपाांिे : सन्माननीय सहिार

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात छत्रपती भशवाजी मिाराज शेतकरी सन्मान योजनेंतगणत सवण

जजल्ह्यामध्ये कािी शेतकऱयाींना हदनाींक १८ ऑक््ोबर, २०१७ रोजी वा
त्यासम
ु ारास कजणमक्
ु तीची प्रमार्पत्रे दे ण्यात आली आिेत, िे खरे आिे काय,
(२)

असल्यास,

हिींगोली

जजल्ह्यातील

कािी

शेतकऱयाींच्या

कजणमक्
ु ती

प्रमार्पत्रावरील बँकेकडून झालेल्या नावात चुक असल्याचे कारर् दाखवन
ू
सींबचीं धत अचधकाऱयाींनी कजणमक्
ु तीची प्रमार्पत्रे परत घेतली आिे त, िे िी खरे
आिे काय,
(३)

असल्यास,

उपरोक्त

चुका

सध
ु ारर्े

व

भववषयात

िोर्ाऱया

चक
ु ा

्ाळण्यासाठी शासनाने कायणवािी केली वा करण्यात येत आिे , नसल्यास,
ववलींबाची कारर्े काय आिे त ?
श्री.सभ
ु ाष दे शमख
ु : (१) िोय.

(२) व (३) या प्रकारच्या ताींबत्रक चक
ु ा ्ाळण्याच्यादृष्ीने अजणदाराने हदलेले
अजण व बँकाींकडील माहितीची साींगड घालन
ू पात्र लाभाथींची यादी तयार
करण्याचे काम सरु
ु आिे .

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

िोरे गाि पािम (जर्.पण
ु े) येथील िसनतगह
ृ ाची दरु िस्त्था झाल्याबाबत
(३७)

*

र्गताप,

३७४८१ श्री.सभ
ु ाष झाांबि, श्री.सांर्य दत्त, श्री.अशोि ऊर्म भाई
श्री.शरद

रणवपसे,

श्री.हररससांग

राठोि,

श्री.आनांदराि

पाटील,

श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :(१)

पर्
ु े

येथील कोरे गाव पाकणमधील आहदवासी मल
ु ाींच्या वसनतगि
ृ ाची

दरु वस्था झाली असन
ू स्वच्छता गि
ृ े सजु स्थतीत नसर्े, स्नानगि
ृ वापरण्यास
अयोग्य असर्े तसेच जेवर्ासाठी ववदयार्थयाांना बािे र जावे लागत असल्याने
वसनतगि
ु ाींची गैरसोय िोत असल्याचे ननदशणनास आले आिे, िे खरे
ृ ातील मल
आिे काय,
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(२) असल्यास, याप्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आिे काय, चौकशीत काय
आढळून आले व त्यानस
ु ार याप्रकरर्ी जबाबदार असर्ाऱयाींवर कोर्ती
कारवाई केली वा करण्यात येत आिे,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आिे त ?
श्री.विष्ट्णु सिरा : (१) आहदवासी मल
ु ाींचे शासकीय वसनतगि
ृ , कोरे गाव पाकण,

पर्
ु े या वसनतगि
ृ ातील स्नानगि
ृ े व शौचालये याींची दरु वस्था झाल्याची बाब

खरी आिे . तथावप, भोजनासाठी ववदयार्थयाांना बािे र जावे लागले असल्याची
बाब ननदशणनास आलेली नािी.

(२) सदर वसनतगि
ु स्ती करण्यात
ृ ातील शौचालये तसेच स्नानगि
ृ ाींची दरू

आलेली आिे . वसनतगि
ु ी झाली असल्याने इमारतीची दरू
ु स्ती
ृ ाची इमारत जन
करण्यासाठी सावणजननक बाींधकाम ववभागाकडे पाठपरु ावा सरू
आिे . केंद्र
ु
शासनाच्या सग
ु म्य भारत अभभयानाींतगणत हदव्याींग ववदयार्थयाांकररता शौचालये
बाींधण्यात येत आिे त.

भोजनठे केदाराकडून

वसनतगि
ृ ातील

ववदयार्थयाांना

ननयभमत

दे ण्यात येत असन
ू जेवर्ाबाबत ववदयार्थयाांची कोर्तीिी तक्रार नािी.
(३) प्रश्न उदभवत नािी.

आिार

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

महापुरुष आणण गि किल्ले याांची नािे बबयर बार आणण
दारू विक्री िेंद्राांना दे ण्यास प्रनतबांध िरण्याबाबत

(३८)

*

३५००८ श्री.अमरससांह पांडित, श्री.धनांर्य मि
ुां ,े श्री.सनतश चव्हाण,

श्री.र्यिांतराि

र्ाधि,

श्री.विक्रम

िाळे ,

श्री.नरें द्र

पाटील,

अॅि.ननरां र्न

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

(१) राज्यात मिापरु
ु र्, दे व-दे वता, गड ककल्ले आणर् महिलाींची नावे बबयर

बार आणर् दारू ववक्री केंद्राींना हदली जात असल्यामळ
ु े मिापरु
ु र् व महिलाींचा
अवमान िोत असल्याप्रकरर्ी कायदा करण्यासाठी सभमती स्थापन करण्याचा
शासन ननर्णय हदनाींक ३ जन
ू , २०१७ रोजी काढण्यात आला आिे, िे खरे आिे
काय,
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी पावसाळी अचधवेशनात शासकीय ववधेयक
माींडर्ार असल्याचे आश्वासन मा.मींत्री मिोदयाींनी हदले असल्याने उपरोक्त

शासन ननर्णयानस
ु ार गठीत सभमतीच्या बैठकीचे आयोजन करण्याची मागर्ी

लोकप्रनतननधीींनी हदनाींक १८ सप््ें बर, २०१७ रोजी केली असल्याचे ननदशणनास
आले आिे, िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन बबयर बार आणर् दारू

ववक्री केंद्राींना मिापरु
ु र्, दे व-दे वता, गड-ककल्ल्ो व महिलाींची नावे दे ण्यास
प्रनतबींध करण्यासाठी कोर्ती कायणवािी केली वा करण्यात येत आिे त,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आिे त ?

श्री.चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) िोय, िे खरे आिे . परीं तु त्यामध्ये दे व-दे वताींच्या
नावाचा समावेश नािी.
(२) िोय, िे खरे आिे .

(३) कायणवािी सरू
ु आिे .

(४) प्रश्न उदभवत नािी.

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

इगतपरु ी (जर्.नासशि) येथील क्रीिा प्रबोधधनीचे
बाांधिाम सरु
ु िरणेबाबत

(३९)

*

३४६९९ श्री.र्यिांतराि र्ाधि : ददनाांि ३० माचम, २०१७ रोर्ी

सभागह
ृ ाच्या पटलािर ठे िण्यात आलेल्या अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या यादी

क्रमाांि २ मधील प्रश्न क्रमाांि १९४५० ला ददलेल्या उत्तराच्या सांदभामत
सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) इगतपरु ी (जज.नाभशक) येथे अनस
ु चू चत जमातीच्या ववदयार्थयाांकररता क्रीडा

प्रबोचधनी स्थापन करण्याचा हदनाींक २४ ऑगस््, २००९ रोजी शासनाने ननर्णय

घेवन
ू िी मािे आक््ोंबर, २०१७ पयांत सदर प्रबोचधनीचे बाींधकाम सरु
ु करण्यात
आले नािी, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रबोचधनीच्या बाींधकाम आराखडा व अींदाजपत्रकास

राज्य क्रीडा सभमतीने मान्यता दे वन
ू िी सदर काम अदयाप सरु
ु झालेले नािी,
िे िी खरे आिे काय,
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी अनस
ु चू चत जमातीच्या मल
ु ाींच्या क्रीडा
गर्
ु ाींना चालना दे र्े व क्रीडा ववर्यक सोई सवु वधा उपलब्ध करून दे ण्याबाबत
शासनाने चौकशी करुन कोर्ती कायणवािी केली वा करण्यात येत आिे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आिे त ?

श्री.विष्ट्णु सिरा : (१), (२) व (३) इगतपरु ी (जज.नाभशक) येथील क्रीडा

प्रबोचधनीचे बाींधकाम अदयाप सरू
ु झाले नसल्याने मािे जून, २०१५ पासन
ू
सदर क्रीडा प्रबोचधनी तात्परु त्या स्वरूपात ववभागीय क्रीडा सींकुल, नाभशक येथे

सरू
ु करण्यात आलेली आिे . सदर क्रीडा प्रबोचधनीत अनस
ु चू चत जमातीची ३७
मल
ु े व १९ मल
ु ी प्रवेभशत आिे त.
सदर

५६

ववदयार्थयाांना

ॲथले्ीक्स,

धनवु वणदया,

नेमबाजी,

वे्

भलफ्ीींग व कुस्ती या ५ क्रीडा प्रकाराींचे तज्ञ क्रीडा प्रभशक्षकाींकडून प्रभशक्षर्
दे ण्यात येत.े त्याींच्या भशक्षर्ाची व्यवस्था जवळच्या शैक्षणर्क सींस्थाींमध्ये

करण्यात आलेली असन
ू त्याींना ये-जा करण्याकररता एस.्ी. पास उपलब्ध
करून दे ण्यात येतात. शैक्षणर्क तसेच इतर साहित्यासाठी डीबी्ी अींतगणत
त्याींच्या खात्यावर थे् रक्कम जमा करण्यात येत.े
(४) प्रश्न उदभवत नािी.

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

िासारसशरां बे (ता.िराि, जर्.सातारा) येथील पाणीपुरिठा
सांस्त्थेच्या गैरिारभाराबाबत

(४०)

*

३७०६२ श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सांर्य दत्त, श्री.अशोि ऊर्म भाई

र्गताप, श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती हुस्त्नबानू खसलर्े,
प्रा.र्ोगेन्द्र ििािे, श्री.हररससांग राठोि, श्री.सभ
ु ाष झाांबि : सन्माननीय सहिार
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कासारभशरीं बे (ता.कराड, जज.सातारा) येथील िनम
ु ान पार्ीपरु वठा सींस्थेच्या

गैरकारभाराबाबत लोकप्रनतननधी व ग्रामस्थाींनी मािे नोव्िें बर, २०१५ मध्ये
सींबचीं धताकडे तक्रार करुनिी कोर्तीच कारवाई करण्यात आली नसल्याचे मािे

नोव्िें बर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशणनास आले आिे , िे खरे आिे
काय,
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(२) असल्यास, सदरिू प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन सींबचीं धत दोर्ीींवर
कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आिे,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आिे त ?
श्री.सभ
ु ाष दे शमख
ु : (१) िे , खरे नािी.
सींस्थेच्या

कािी

सभासदाींनी

सींस्थेचे

चेअरमन

याींच्याववरुद्ध

व

सींस्थेच्या गैरकारभाराववरुद्ध मा.मख्
ु यमींत्री मिोदय व जजल्िाचधकारी, सातारा
याींचेकडे तक्रारी केल्या आिेत.

(२) सींस्थेच्या सभासदाींच्या तक्रारीींच्या अनर्
ीं ाने उपननबींधक, सिकारी सींस्था,
ु ग

कराड याींनी सववस्तर चौकशी केली आिे . तसेच सींस्थेच्या लेखापररक्षर्
अिवालानस
ु ार सींस्थेच्या कामकाजामध्ये अननयभमतता असल्याने सींस्थेचे

नोंदर्ीपासन
ू चे लेखापररक्षर् करर्ेबाबतचे अभभप्राय चौकशी अिवालामध्ये
हदले आिे त.

उपननबींधक, सिकारी सींस्था, कराड याींचे चौकशी अिवालामधील

अभभप्राय तसेच तक्रार अजाणमधील मद
ीं ाने सींस्थेचे नोंदर्ीपासन
ु याींच्या अनर्
ु ग
ू
हदनाींक

३१/३/२०१६

अखेर

चाचर्ी

लेखापररक्षर्

करण्यासाठी

जजल्िा

उपननबींधक, सिकारी सींस्था, सातारा याींनी त्याींच्या हदनाींक ३०/११/२०१७
रोजीच्या आदे शान्वये श्री.एम.जी. शेख, जव्दतीय अप्पर लेखापररक्षक, कराड
याींची ननयक्
ु ती केली आिे . त्यानस
ु ार लेखापरीक्षर् सरु
ु आिे .
(३) प्रश्न उदभवत नािी.

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

विदभामतील बांद सहिारी सांस्त्थाांचे पन
ु रुज्र्ीिन िरण्याबाबत
(४१)

*

३४९८६ श्री.सांर्य दत्त : सन्माननीय सहिार मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) ववदभाणतील सिकारी साखर कारखाने, ग्रािक सिकारी भाींडार, खरे दी ववक्री

सींस्था, िातमाग सिकारी सींस्था इत्यादी सिकारी सींस्थाींपक
ै ी ६० ्क्के सींस्था
बींद पडल्याचे मािे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशणनास आले,
िे खरे आिे काय,
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(२)

असल्यास,

ववदभाणतील

बींद

पडलेल्या

ववववध

सिकारी

सींस्थाींचे

पन
ु रुज्जीवन करण्याबाबत शासनाने आश्वासन दे ऊनिी त्याींची अींमलबजावर्ी
करण्यात आली नािी, िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, सदर प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन ववदभाणतील बींद सिकारी
सींस्थाींना नवसींजीवनी दे ण्याबाबत कोर्ती कायणवािी केली वा करण्यात येत
आिे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आिे त ?
श्री.सभ
ु ाष दे शमख
ु : (१) नािी.

अमरावती ववभागातील एकूर् ११ सिकारी साखर कारखान्याींपक
ै ी १०
सिकारी साखर कारखाने सन २००२ ते २००६ या कालावधीमध्ये बींद
असल्याने

अवसायनात

घेण्यात

आलेले

आिे त.

त्याचप्रमार्े

नागपरू

ववभागातील सवण ५ कारखाने सन २००३-०४ ते २००९-१० या दरम्यान बींद

पडले िोते व मिाराषर राज्य सिकारी बँकेने त्यापैकी ४ कारखान्याींच्या
कजणवसल
ु ीकरीता सरफेशी कायदा, २००२ अींतगणत ववक्री केले आिे त व १
कारखान्याच्या ववक्रीची प्रकक्रया सरु
ु आिे .

सन २०१५ मध्ये झालेल्या सवेक्षर्ामध्ये ववदभाणमध्ये एकूर् ग्रािक
सिकारी सींस्था ४४९ इतक्या िोत्या. त्यापैकी १३६ सींस्था बींद असल्याचे

आढळून आले. ववदभाणमध्ये एकूर् खरे दी ववक्री सींस्था ४७ इतक्या असन
ू
त्यापैकी कोर्तीिी सींस्था बींद नािी.
ववदभाणतील ४१० िातमाग सिकारी सींस्थाींपक
ै ी १८७ सींस्था बींद आिे त.

(२) व (३) अमरावती ववभागातील १० अवसायनातील सिकारी साखर
कारखाने मिाराषर राज्य सिकारी बँकेने सरफेशी कायदयाअींतगणत ताब्यात

घेतले असल्याने व मिाराषर राज्य सिकारी बँकेने यापैकी ५ सिकारी साखर
कारखान्याींची ववक्री केली असल्याने पन
ु रुज्जीवनाचा प्रश्न उदभवत नािी.
नागपरू ववभागातील ५ सिकारी साखर कारखाने ववक्री करण्यात आले आिे त.
त्यामळ
ु े पन
ु रुज्जीवनाचा प्रश्न उदभवत नािी.

बींद असलेल्या खरे दी ववक्री सींस्थाींचा अ्ल मिापर्न अभभयानाींतगणत

समावेश करण्यात आला असन
ू या सींस्थाींचे पन
ु रुज्जीवन करण्याचे प्रयत्न
सरु
ु आिे त.

(४) प्रश्न उदभवत नािी.

-----------------
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राज्यातील आददिासी वििास विभागात झालेल्या
गैरव्यिहारातील दोषीांिर िारिाई िरण्याबाबत

(४२)

*

३५७२३ िॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांर्य दत्त,

श्री.अशोि ऊर्म भाई र्गताप, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर,

श्रीमती हुस्त्नबानू खसलर्े, श्री.सभ
ु ाष झाांबि, श्री.र्गन्नाथ सशांदे : ताराांकित
प्रश्न क्रमाांि ३१७४० ला ददनाांि २७ र्ल
ु ,ै २०१७ रोर्ी ददलेल्या उत्तराच्या
सांदभामत सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) राज्यात आहदवासी ववकास ववभागाकडून राबववण्यात येर्ाऱया ववववध
योजनाींसाठी भमळर्ाऱया सन २००४ ते २००९ या कालावधीतील रुपये ६ िजार
को्ीींचा गैरव्यविार झाल्याप्रकरर्ी शासनाने नेमलेल्या न्यायमत
ु ी एम.जी.

गायकवाड सभमतीने दोर्ीींवर गन्
ु िा दाखल करुन वसल
ू ी करण्याची भशफारस
सभमतीच्या अिवालात केली आिे, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, सभमतीच्या अिवालात केलेला दोर्ारोप ननजश्चत करण्यासाठी
राज्य शासनाने पी. डी. करीं दीकर याींची नेमर्क
ू केली आिे, िे िी खरे आिे
काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त अिवालात सभमतीने कोर्त्या भशफारशी केल्या

आिे त व यात दोर्ी असलेल्याींची नावे काय आिेत, त्याींचेवर शासनाने
कोर्ती कायणवािी केली वा करण्यात येत आिे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आिे त ?
श्री.विष्ट्णु सिरा : (१) न्यायमत
ू ी एम. जी. गायकवाड सभमतीने शासनास

सादर केलेला चौकशी अिवाल हदनाींक ११ ऑगस््, २०१७ रोजी सभागि
ृ ाच्या
प्लावर ठे वण्यात आलेला आिे .
(२) िोय, िे खरे आिे .

Commission

न्या.गायकवाड
कायणवािीबाबत

व

of

सभमतीच्या

Inquiry

भववषयातील

Act,

अिवालावर

१९५२

मधील

शासनामाफणत

उपाययोजनाींबाबत

श्री.पी.डी.

तरतद
ू ीनस
ु ार
करावयाच्या

करीं दीकर,

भा.प्र.से. (सेवाननवत्ृ त) याींच्या अध्यक्षतेखाली पर्
ण ेळ एक सदस्यीय सभमती
ू व
गहठत करण्यात आलेली आिे .

46

(३) श्री.करीं दीकर सभमतीने त्याींचा अिवाल शासनास सादर केल्यानींतर
दोर्ीींववरुध्द ननयमोचचत कायणवािी करर्े शक्य आिे .
(४) प्रश्न उदभवत नािी.

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

राज्यातील खांडित िीर् परु िठ्यामुळे महावितरण िांपनीचे
िोट्यिधीचे नुिसान होत असल्याबाबत

(४३)

*

३५७६८ श्री.किरण पािसिर, श्री.हे मत
ां टिले, श्रीमती विद्या चव्हाण,

श्री.आनांद ठािूर, अॅि.राहुल नािेिर, श्री.ख्िार्ा बेग, श्री.सभ
ु ाष झाांबि,
श्री.सांर्य दत्त, श्री.सनु नल तटिरे , श्री.प्रिाश गर्सभये, श्री.र्नादम न चाांदरू िर,

श्री.शरद रणवपसे, श्री.अमरनाथ रार्रू िर, श्री.हररससांग राठोि, श्री.रामहरी
रुपनिर,

श्री.अशोि

ऊर्म

भाई

र्गताप,

श्रीमती

हुस्त्नबानू खसलर्े,
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.बाळाराम पाटील, श्री.र्गन्नाथ सशांदे : सन्माननीय
ऊर्ाम मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्याच्या ववववध भागाींत स्थाननक पातळीवर वीज यींत्रर्ेचे जाळे सक्षम

करण्यासाठीच्या मागील १७ वर्ाणच्या कालावधीत तब्बल ५० िजार को्ीींचा
खचण करुनिी स्थाननक यींत्रर्ा कमकुवत राहिल्याने वीज खींडीत िोण्याच्या

प्रकारामध्ये दप्ु प्ीने वाढ झाली असल्याचे मािे ऑगस््, २०१७ मध्ये वा
त्यादरम्यान ननदशणनास आले आिे, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, राज्याच्या ववववध भागात रोज वीज परु वठा खींडडत िोण्याच्या

प्रकारातन
ू मिाववतरर् कींपनीचे वावर्णक रुपये ५२०० को्ीचे तर उदयोग, शेती
व इतर ग्रािकाींचे या रक्कमेच्या चौप् नक
ु सान िोत आिे, िे िी खरे आिे
काय,

(३) असल्यास, राज्यातील वीज क्षेत्रातील ताींबत्रक अडचर्ी दरू करण्यासाठी
तींज्ञाींची सभमती गठीत करर्े व ननयभमत वीज परु वठा करण्यासाठी शासनाने
कोर्ती कायणवािी केली वा करण्यात येत आिे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आिे त ?
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श्री.चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) िे खरे नािी,
मिाववतरर्

कींपनीमाफणत

राज्याचे

ववदयत
ु

ववतरर्

प्रर्ालीचे

सक्षमीकरर् करण्याकररता व ववदयत
ग्रािकाींना अखींडीत वीज परु वठा
ु

करण्याकररता पायाभत
ू आराखडा-१, पायाभत
ू आराखडा-२, गावठार् कफडर

ववलगीकरर् योजना व आर.ए.पी.डी.आर.पी. या योजना राबवण्यात आल्या
आिे त. सदर योजना अींतगणत ११७३ नवीन उपकेंद्रे , ८४२ अनतररक्त उपकेंद्र

रोहित्रे, १,७१,७०७ ववतरर् रोहित्रे, २६४६८ रोहित्राींची क्षमतावाढ, १,२२,१०९
कक.मी. उच्चदाब वाहिनी व ५१६२४ कक.मी. लघद
ु ाब वाहिन्या उभारण्यात
आल्या आिे त याभशवाय राज्यातील ग्राभमर् भागातील पायाभत
ू सवु वधाींचे
सक्षमीकरर् करण्यासाठी दीनदयाळ उपाध्याय ग्रामज्योती योजना व शिरी
भागाकरीता एकाजत्मक ऊजाण ववकास योजना राबववण्यात येत आिे . या

अींतगणत राज्यात एकूर् ३४५ नवीन उपकेंद्रे , १७९ उपकेंद्र रोहित्रे क्षमतावाढ

२०५५३ ववतरर् रोहित्रे, २५६०० कक.मी. उच्चदाब वाहिनी व १२२२८ कक.मी.
लघद
ु ाब वाहिन्या उभारण्यात येर्ार आिे त.
(२) िे खरे नािी,

वीज परु वठा खींडीत िोण्याची कारर्े िी नैसचगणक आपत्ती, वारा,

वादळ त्यामळ
ु े लाईनला लागर्ाऱया फाींदया, लाईन त्
ु र्े असे आिे त व
खींडीत वीज परु वठा तात्काळ पव
ण त करुन घेण्यात येतो.
ू व
(३) व (४) प्रश्न उदभवत नािी.

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

राज्यातील आददिासी मुलाांना खार्गी नामाांकित इांग्रर्ी
शाळाांमध्ये सशक्षण दे ण्याची योर्ना राबविण्याबाबत

(४४)

*

३५५११ श्री.धनांर्य मि
ुां े : सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील आहदवासी मल
ु ाींना मख्
ु य प्रवािात आर्ण्यासाठी आहदवासी

ववकास ववभागामाफणत ववववध शिरातील खाजगी नामाींककत इींग्रजी शाळाींमध्ये
पहिलीपासन
ू भशक्षर् दे ण्याची योजना राबववली जाते, िे खरे आिे काय,
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(२) असल्यास, सदर योजनेंतगणत भशकर्ाऱया आहदवासी मल
ु ा-मल
ु ीींवर एका
नामाींककत इींग्रजी शाळे त लैचगींक अत्याचार करण्यात आल्याचे तसेच त्याींना

वध्
ु त्याींच्या नावावर शासनाकडून अनद
ु ान घेतले
ृ दाश्रम, धमणशाळाींमध्ये पाठवन
जात असल्याचे ननदशणनास आले आिे , िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, याबाबत आहदवासी ववकास ववभागाकडे अनेक तक्रारी प्राप्त

झाल्या असल्याने अशा शाळाींवर शासनाने कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात
येत आिे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आिे त ?
श्री.विष्ट्णु सिरा : (१) िे खरे आिे .
(२)

अपर

आयक्
ु त,

आहदवासी

ववकास,

नागपरू

याींच्या

कायणक्षत्र
े ाींतगणत

िोभलक्रॉस इींजग्लश मेडीयम स्कूल, ब्
ु ीबोरी, नागपरू या शाळे त सन २०१६-१७
या शैक्षणर्क वर्ाणत लैंचगक अत्याचाराची घ्ना घडली िोती. तथावप,

आहदवासी मल
त्याींच्या नावावर
ु ा-मल
ु ीींना वद्ध
ू
ृ ाश्रम, धमणशाळाींमध्ये पाठवन
शासनाकडून अनद
ु ान घेतले जात असल्याचे ननदशणनास आलेले नािी.
(३)

उपरोक्त

घडलेल्या

अत्याचाराच्या

घ्नेच्या

अनर्
ीं ाने
ु ग

लैंचगक

अत्याचारप्रकरर्ी दोर्ी आढळून आलेल्या व्यक्तीींववरूद्ध भा.दीं .वव. कलम ३७७,

५०६ व ३४, सिकलम ५(२), (घ), ६, ८, प्रो्े क्शन ऑफ चचल्रन रॉम

सेक्शअ
ु ल ऑफेन्स ॲक्् (पोक्सो) २०१२ व कलम ३ अन्वये पोलीस स््े शन,
ब्
ु ीबोरी येथे गन्ु िा नोंदववण्यात आलेला आिे .

तसेच सदर शाळे ची नामाींककत योजनेंतगणतची मान्यता रद्द करण्यात

आलेली असन
ू योजनेंतगणत प्रवेभशत सवण अनस
ु चू चत जमातीच्या ववदयार्थयाांना
इतर नामाींककत शाळे मध्ये प्रवेभशत करण्यात आले आिेत.
(४) प्रश्न उदभवत नािी.

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

नासशि औद्योधगि भिनातील (एम.आय.िी.सी.) थकित
िर ि दां ि िसुलीची नस्त्ती गहाळ झाल्याबाबत
(४५)

*

३५२२५ िॉ.अपि
ू म दहरे : सन्माननीय उद्योग मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-
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(१) नाभशक औदयोचगक भवनातील (एम.आय.डी.सी.) कोट्यवधी रुपयाींच्या

वसल
ु ीची नस्ती गिाळ झाल्याप्रकरर्ी प्रादे भशक अचधकाऱयाींनी सातपरु पोलीस

ठाण्यात गन्
ु िा नोंदववण्याचे आदे श सींबचीं धताींना हदल्याचे हदनाींक १८ ऑगस््,
२०१७ रोजी वा त्यासम
ु ारास ननदशणनास आले, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, औदयोचगक ववकास मिामींडळाच्या कायाणलयातन
ू थककत कर
व दीं ड अशा कोट्यवधी रुपयाींच्या वसल
ु ीच्या नस्तीमधील सम
ु ारे ६७० पाने
गिाळ झाल्याचे ननदशणनास आले, िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी चौकशी करण्यात आली आिे काय, त्यात
काय आढळून आले व त्यानस
ु ार दोर्ीींवर कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात
येत आिे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आिे त ?
श्री.सभ
ु ाष दे साई : (१) िे खरे आिे .

सातपरू पोलीस स््े शन, नाभशक येथे गन्
ु िा दाखल करण्यात आला

आिे .

(२) िे अींशत: खरे आिे .

सदर नस्तीतील १९२ पाने गिाळ झालेली आिे त.

(३) मिामींडळाने सींशयीत कमणचारी श्री.बकरे , भम
ू ापक याींचे ववरोधात नाभशक,
सातपरू पोलीस स््े शन येथे गन्
त्याींना ननलींबीत
ु िा दाखल केला असन
ू

करण्यात आले आिे . तसेच श्री.माींडवडे, सिायक क्षेत्र व्यवस्थापक याींची

बदली करण्यात आली असन
ू सदरिू कमणचाऱयाींची ववभागीय चौकशी सरू
ु आिे .
नाभशक, सातपरू पोलीस स््े शन मध्ये भा.दीं .वव. कलम ४०८,४०९,३४

प्रमार्े गन्ु िा दाखल करण्यात आला असन
ू सदर गन्ु ियाचा अचधक तपास
सातपरू पोलीस स््े शनमाफणत सरू
ु आिे .
(४) प्रश्न उद्ावत नािी.

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

खामगाांि पीपीपी ि खामगाांि िरखेि (जर्.बुलढाणा)
गोदामात गैरव्यिहार झाल्याबाबत

(४६)

*

३६४४१ श्री.गोवपकिशन बार्ोरीया : सन्माननीय पणन मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) मिाराषर राज्य वखार मिामींडळ, पर्
ु े याींच्या खामगाींव पीपीपी व
खामगाींव वरखेड (जज.बल
ु ढार्ा) केंद्र वखार गोदामात को्यवधी रुपयाींचा
गैरव्यविार झाल्याचे मािे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशणनास
आले, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, खामगाींव पीपीपी व खामगाींव वरखेड गोदामावरील मजुरी व

लेव्िीच्या रक्कमेत तफावत असन
ू खामगाींव पीपीपी गोदामावरील िमाली

लेव्िीची रक्कम रुपये २,९२,५८,६६१/- पैकी १९,७९,४४०/- व खामगाींव वरखेड

गोदामावरील रक्कम रुपये १,१७,४८,२३५/- पैकी ५३,८१३२/- इतकीच रक्कम
जमा करण्यात आली आिे, िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी झालेल्या गैरव्यविाराची शासनाने चौकशी

केली आिे काय, त्यात काय आढळून आले व तदनस
ु ार जबाबदार असर्ाऱया
दोर्ी ठे केदाींराववरुध्द कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आिे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आिे त ?

श्री.सभ
ु ाष दे शमख
ु : (१), (२) व (३) िे खरे नािी.
मात्र,

मिामींडळाच्या

खामगाींव

(PPP/वरखेड)

वखार

केंद्रावरील

िाताळर्ी व वाितक
ू ठे केदार मे.सबलाईम वेअर िौभसींग प्रा.भल. याींच्याकडून

केंद्रावरील िमाल कामगाराींची मजुरी व लेव्िीच्या रक्कमेच्या तफावतीबाबत
अकोला-वाभशम-बल
ु ढार्ा जजल्िा माथाडी व असींरक्षक्षत कामगार मींडळ याींनी
हदनाींक

३०/१०/२०१७

अन्वये,

सदर

ठे केदारास

सन
ु ावर्ीस िजर रािण्याचे कळववले िोते.

नो्ीस

बजावन
ू

त्याींना

सदर पत्राच्या आधारे मिामींडळाकडून दे खील सींबचीं धत ठे केदारास

मजुरी व लेव्िीच्या भरलेल्या रक्कमेबाबत तफावत आढळल्यास सरु क्षा तारर्
ठे व दे यकाींमधून वसल
ू ी करण्यात यईल असे हदनाींक २९/११/२०१७ रोजीच्या

पत्रान्वये कळववण्यात आले आिे . ठे केदाराच्याववरुध्द सदर रकमेबाबतच्या
तफावतीबाबत तपासर्ी करुन योग्य ती कायणवािी माथाडी मींडळ अकोला याींचे
स्तरावर सरु
ु आिे .

(४) प्रश्न उदभवत नािी.

-----------------
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िल्याण, सभिांिी, शहापूर, मुरबाि (जर्.ठाणे) ि इतर तालुक्याांमधील
िीर् िादहन्याांचे िाम पूणम िरण्याबाबत

(४७)

*

३६२०० श्री.रविांद्र र्ाटि : सन्माननीय ऊर्ाम मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) कल्यार्, भभवींडी, शिापरू , मरु बाड (जज.ठार्े) इत्यादी तालक्
ु याींमधील
गावपाड्या पररसरातील जस्वचचींग स््े शन, उच्चदाब-लघद
ु ाब वाहिनी, नवीन
वीज ववतरर् रोहित्र, केबल अशा ववववध कामाींसाठी रुपये ३८ को्ी ६ लाख
इतका ननधी मींजूर करण्यात आला आिे, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, उक्त कामे दीनदयाळ उपाध्याय ग्रामीर् ज्योती योजनेंतगणत

करण्यात येत असन
ू मिाववतरर्ने उक्त कामाींस सरु
ु वात केली नसल्याने

सदर कामे केवळ कागदावर असल्याचे मािे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा
त्यादरम्यान ननदशणनास आले आिे, िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आिे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व त्यानस
ु ार सदर कामे सरु
ु करण्याच्यादृष्ीने कोर्ती
कायणवािी केली वा करण्यात येत आिे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आिे त ?
श्री.चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) कल्यार्, भभवींडी, शिापरू , मरु बाड (भभवींडी

वगळता) तालक्
ु यामधील दीनदयाळ उपाध्याय ग्रामज्योती योजनेंतगणत ववदयत
ु
सवु वधाींच्या कामाच्या रुपये २८.२४ को्ीच्या तीन ननववदाींना मिाववतरर्
कींपनीने मींजुरी हदली आिे .

(२) उपरोक्त तालक्
ु याींमध्ये तीन कींत्रा्दाराींना कायाणदेश दे ण्यात आले आिे त.
परीं तु त्याींनी कामाींसाठी लागर्ारी साधन सामग्र
ु ी खरे दीची प्रकक्रया उशीरा सरु
ु
केल्याने त्याींना “कारर्े दाखवा” नो्ीस बजावण्यात आल्या आिे त. या

नो्ीसी नींतरिी एका कींत्रा्दाराची प्रगती समाधानकारक नसल्याने त्याला
कींत्रा् रद्द करण्यासाठीची “कारर्े दाखवा” नो्ीस मिाववतरर् कींपनीमाफणत

हदनाींक २३/११/२०१७ रोजी बजावण्यात आली आिे . सदर कींत्रा्दाराच्या
कामावर मिाववतरर् कींपनीकडून ननयभमतपर्े दे खरे ख करण्यात येत आिे .
(३) व (४) प्रश्न उदभवत नािी.

-----------------
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िळिा (जर्.ठाणे) येथील िाघोबा नगरमध्ये विर्ेचा धक्िा
लागून दोन मुलीांचा मत्ृ यू झाल्याबाबत
(४८)

*

३७०२० श्रीमती जस्त्मता िाघ : सन्माननीय ऊर्ाम मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) कळवा (जज.ठार्े) येथील वाघोबा नगर भागात मिाववतरर्चे डी.पी.

बॉक्स उघडे असन
ू लोंबकळर्ाऱया ववदयत
ु वाहिन्याींमळ
ु े ववजेचा धक्का लागन
ू

दोन अल्पवयीन मल
ु ीींचा मत्ृ यू झाल्याचे हदनाींक ३ ऑक््ोबर, २०१७ रोजी वा
त्यासम
ु ारास ननदशणनास आले, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आिे काय, त्यात काय
आढळून आले व त्यानस
ण करर्ाऱया मिाववतरर्च्या जबाबदार
ु ार याकडे दल
ु क्ष
अचधकारी व कमणचारी याींच्यावर कोर्ती कारवाई केली व मत
ु ीींच्या
ृ मल
कींु ्ूींबबयाींना ककती आचथणक मदत दे ण्यात आली आिे,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आिे त ?

श्री.चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) सदरची घ्ना मिाववतरर् कींपनीच्या डी.पी.

बॉक्सवर घडलेली नसन
ू ठार्े मिानगरपाभलकेच्या पथहदव्याच्या खाींबावरील
जींक्शन बॉक्समधून अनचधकृतपर्े जोडलेल्यासदोर् वायरला स्पशण झाल्याने

वीजेचा धक्का बसन
ू एका अल्पवयीन मल
ु ीचा प्रार्ाींनतक अपघात घडला
आिे .
(२)

सदर

करण्यात

अपघाताची

आली

अखत्याररतील

आिे .

चौकशी

मत
ृ

ननरीक्षक,

खाींबावर

झालेला

सदरचा

पथहदव्याच्या

मिानगरपाभलकेकडून

ववदयत
ु

मल
ु ीच्या

०४/१०/२०१७ रोजी दे ण्यात आले आिे त.
(३) प्रश्न उदभवत नािी.

अपघात

वडडलाींना

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

ठार्े

ठार्े-१

रुपये

याींच्यामाफणत

मिानगरपाभलकेच्या

असल्यामळ
ु े
४

लाख

ठार्े

हदनाींक
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मराठिािा ि विदभामतील शेतिऱ्याांनी खार्गी िर्ाममुळे
आत्महत्या िेल्याबाबत

(४९)

*

३७४०९ श्री.र्नादमन चाांदरू िर, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांर्य दत्त,

श्री.अशोि ऊर्म भाई र्गताप, श्री.अमरनाथ रार्ूरिर, श्री.सभ
ु ाष झाांबि,
श्रीमती

हुस्त्नबानू खसलर्े, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर :
सन्माननीय सहिार मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) जवळा झु्ा (ता.पाथरी, जज.परभर्ी) येथील तीन शेतकऱयाींनी मािे
ऑगस््, २०१७ च्या पहिल्या पींधरवड्यात व ववदभाणतील नागपरू , अकोला,

वाभशम जजल्ह्यातील पाच शेतकऱयाींनी खाजगी कजण काढून दोन वेळा पेरर्ी

करुनिी पीक न आल्याने व कजणबाजारीपर्ामळ
ु े हदनाींक १३ जुल,ै २०१७ रोजी
वा त्यासम
ु ारास आत्मित्या केल्याचे ननदशणनास आले आिे, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आिे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व त्यानस
ु ार आत्मित्याग्रस्त शेतकऱयाींच्या कु्ुींबबयाींना
आचथणक मदत दे ण्याच्यादृष्ीने कोर्ती कायणवािी केली वा करण्यात येत
आिे,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आिे त ?
श्री.सभ
ु ाष दे शमख
ु : (१) परभर्ी जजल्ियातील तीन शेतकऱयाींच्या मत्ृ यब
ू ाबत
तिभसलदार, पाथरी याींनी केलेल्या पींचनामामध्ये श्री.चींडीकादास सख
ु दे व एडके
याींनी खाजगी उसर्वारीने पैसे घेतल्याबाबतची नोंद आिे . उवणररत दोन मयत

व्यक्तीींच्या पींचनाम्यामध्ये खाजगी कजण घेतल्याची नोंद हदसन
ू येत नािी.
वाभशम जजल्ह्यामध्ये जल
ु ै महिन्यात एकूर् ४ शेतकऱयाींनी
आत्मित्या केलेल्या आिे त. या सवण शेतकऱयाींनी खाजगी कजाणमळ
ु े आत्मित्या
केल्याचे ननदशणनास आलेले नािी.

(२) परभर्ी जजल्िातील तीनिी आत्मित्याग्रस्त शेतकऱयाींच्या कु्ुींबबयाींना
जजल्िास्तरीय सभमती माफणत हदनाींक २१/०८/२०१७ रोजी आचथणक मदत दे ण्यात
आलेली आिे .

वाभशम जजल्ह्यातील २ आत्मित्याग्रस्त शेतकऱयाींना जजल्िास्तरीय

सभमतीने आचथणक मदतीस पात्र ठरववले आिे .
(३) प्रश्न उदभवत नािी.

-----------------
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राज्यातील मनतमांद मुलाांच्या िसनतगह
ृ अनुदानाची
रक्िम िाढविण्याबाबत

(५०)

*

३६८९७

श्री.बाळाराम

पाटील,

श्री.र्यांत

पाटील :

सन्माननीय

सामाजर्ि न्याय मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील मनतमींद मल
ु ाींच्या वसनतगि
ु ानाची रक्कम वाढववण्याच्या
ृ अनद
मा.उच्च न्यायालयाच्या ननदे शकानस
ु ार पररपोर्र् रक्कमेत वाढ करण्याचा
प्रस्ताव शासनाला प्राप्त झाला आिे, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रस्ताव केव्िा प्राप्त झाला आिे , त्याची छाननी
करण्यात आली आिे काय, त्यानस
ु ार शासनाने कोर्ता ननर्णय घेतला आिे,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आिे त ?
श्री.रार्िुमार बिोले : (१) िोय.
(२)

महिला

व

बालववकास

ववभागाकडून

सामाजजक

न्याय

ववभागाकडे

िस्ताींतरीत झालेल्या अनद
ु ानीत मनतमींद बालगि
ृ े सींलजग्नत शाळा/कमणशाळा

या चौदा सींस्थाींमधील प्रवेभशताींना पररपोर्र् अनद
ु ानात वाढ करण्याचा प्रस्ताव
आयक्
ु त, अपींग कल्यार् याींच्या हदनाींक १२ मे, २०१७ च्या पत्रान्वये प्राप्त

झाला िोता. त्यानस
ु ार पररपोर्र् अनद
ु ान सध
ु ारीत करण्यासींदभाणत गठीत
करण्यात आलेल्या सभमतीचा ननर्णय िोईपयांत एवप्रल, २०१७ पासन
ू प्रनतमाि,

प्रनतप्रवेभशत रुपये २०००/- या दराने पररपोर्र् अनद
ु ान दे ण्यास मान्यता
दे ण्यात आली आिे .

(३) प्रश्न उदभवत नािी.

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

निी मुांबईतील नेरुळ येथील श्री.गणेश िृपा ि इतर सहिारी

गह
े र िारिाई िरण्याबाबत
ृ ननमामण सांस्त्थाांचे पदाधधिारी याांचि
(५१)

*

३७३७७ श्री.अशोि ऊर्म भाई र्गताप, श्री.सांर्य दत्त, श्री.रामहरी

रुपनिर, श्रीमती हुस्त्नबानू खसलर्े : सन्माननीय सहिार मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-
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(१) नवी मब
ुीं ईतील नेरुळ उपनगराींतगणत सेक््र २३ मध्ये असलेल्या श्री.गर्ेश
कृपा सिकारी गि
ृ ननमाणर् सींस्था मयाण. तसेच अन्य सेक््रमधील गि
ृ ननमाणर्
सींस्थेचे

खजजनदार

अननयभमततेबाबतच्या

व

सचचव

लेखी

याींनी

तक्रारी

केलेला

सदर

आचथणक

गि
ृ ननमाणर्

गैरव्यविार

सींस्थाींच्या

व

अन्य

पदाचधकाऱयाींनी हदनाींक ३१ जुल,ै २०१७ व हदनाींक १८ ऑगस््, २०१७ रोजी

सिननबींधक, सिकारी सींस्था, भसडको, बेलापरू तसेच अनतररक्त मख्
ु य सचचव,
मिाराषर शासन, सिकार ववभाग याींना दे ऊन व ननयभमत पाठपरु ावा करुनिी
अदयाप कोर्तीच कायणवािी केली नसल्याचे ननदशणनास आले, िे खरे आिे
काय,

(२) असल्यास, उक्त तक्रारीच्या अनर्
ीं ाने शासनाने चौकशी केली आिे काय,
ु ग

चौकशीत काय आढळले व त्यानस
ु ार कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत
आिे,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आिे त ?
श्री.सभ
ु ाष दे शमख
ु : (१) िे खरे नािी.

(२) सींस्थेच्या अध्यक्षाींनी केलेल्या तक्रारीस अनस
ु रुन सिननबींधक, सिकारी

सींस्था, भसडको, नवी मब
ुीं ई याींनी त्याींच्या हदनाींक ३०/०८/२०१७ रोजीच्या
पत्रान्वये सींस्थेस फेरलेखापररक्षर्ाची मागर्ी करण्याबाबत तसेच सींस्थेमध्ये

पयाणयी सचचवाींची ननयक्
ु ती राज्य ननवडर्क
ू प्राचधकरर्ाच्या परवानगीभशवाय
करता येत नसल्याने तसा प्रस्ताव सादर करण्याबाबत कळववले आिे . मात्र
सदर प्रस्ताव सींस्थेकडून अदयाप प्राप्त झालेला नािी.
(३) प्रश्न उदभवत नािी.

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

नागपूर येथील भूवििास बँिेतील मत
ृ िममचाऱ्याांच्या
िुटुांबबयास आधथमि मदत दे ण्याबाबत

(५२)

*

३७२९६ श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय सहिार मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) नागपरू येथील भवू वकास बँक अवसायानात गेल्याने या बँकेचा अवसायक
म्िर्ून ननयक्
ु ती करण्यात आलेले डीडीआर, श्री.सतीश भोसले याींनी बँकेतील
३६

कमणचाऱयाींना

सेवामक्
ु तीचे

आदे श

हदले

असन
ू

त्याींना

मागील

३६

महिन्याींपासन
ू वेतनिी दे ण्यात आले नसल्याचे हदनाींक २९ सप््ें बर, २०१७
रोजी वा त्यासम
ु ारास ननदशणनास आले, िे िी खरे आिे काय,

(२) असल्यास, सदर ननर्णयामळ
ु े मानभसक धक्का बसन
ू सेवामक्
ु त कमणचारी

श्री.रववींद्र गल
ु ाबराव धाींड,े रािर्ार खरबी रोड, नागपरू याींचा हृदयववकाराने
मत्ृ यू झाला असल्याने श्री.धाींडे याींचे थकीत वेतन त्याींच्या कु्ुींबबयाींना अदा
करुन कु्ुींबातील एका व्यक्तीस शासकीय सेवेत घेण्याची मागर्ी नागपरू
येथील लोकप्रनतननधीींनी केली आिे, िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आिे काय,

चौकशीत काय आढळून आले व त्यानस
ु ार दोर्ी असलेल्याींवर कोर्ती कारवाई
केली वा करण्यात येत आिे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आिे त ?
श्री.सभ
ु ाष दे शमख
ु : (१) िोय, िे खरे आिे .

(२) व (३) नागपरू येथील लोकप्रनतननधीींचे पत्र प्राप्त झाले आिे .

स्वगीय रववींद्र गल
ु ाबराव धाींडे याींचा हदनाींक ३०/०९/२०१७ रोजी

हृदयववकाराचा झ्का येऊन नैसगीक मत्ृ यू झाला आिे .

भवू वकास बँक अवसायनात काढण्यात आली असन
या बँकेच्या
ू

मालमत्ता ववक्रीतन
ू उपलब्ध िोर्ाऱया रकमेतन
ू कमणचाऱयाींचे थकीत वेतन
प्राधान्याने अदा करण्याबाबतची कायणवािी बँकेच्या अवसायकाींमाफणत सरू
ु
आिे .

(४) प्रश्न उदभवत नािी.

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

अहमदनगर जर्ल््यात िृषी पांपाांचा िीर् पुरिठा खांडित िेल्याबाबत
(५३)

*

३७४८४

श्री.सभ
ु ाष

झाांबि,

श्री.सांर्य

दत्त,

श्री.शरद

रणवपसे,

श्री.आनांदराि पाटील, श्री.अशोि ऊर्म भाई र्गताप, श्री.हररससांग राठोि,

श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय ऊर्ाम मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-
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(१) शासनाने कृर्ी पींप वीज माफी धारक शेतकऱयाींना वीज दे यक भरर्ा
करण्यास

अनेक

सवलती

हदलेल्या

असताना

अिमदनगर

जजल्ह्यात

मिाववतरर् कींपनीने ४१ िजार ६२५ कृर्ी पींपाींचा वीज परु वठा खींडडत केल्याचे
हदनाींक २८ ऑक््ोबर, २०१७ रोजी वा त्यासम
ु ारास ननदशणनास आले आिे, िे
खरे आिे काय,

(२) असल्यास, राज्यात हदनाींक ३१ ऑक््ोबर, २०१७ अखेरपयांत जजल्िाननिाय

ककती कृर्ी पींपाची वीज खींडडत करण्यात आली आिे तसेच शासनाचे आदे श
नसताना वीज परु वठा खींडीत केल्याप्रकरर्ी मिाववतरर्वर कोर्ती कारवाई
केली वा करण्यात येत आिे,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आिे त ?
श्री.चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) िे खरे आिे .

(२) अिमदनगर जजल्ियात वीज बबलाची रक्कम न भरल्याने हदनाींक
३१/१०/२०१७

अखेर

६०६२७

कृर्ी

पींपाींचा

ववदयत
ु

परु वठा

मिाववतरर्

कींपनीकडून खींडीत करण्यात आला िोता. तसेच राज्यात हदनाींक ३१/१०/२०१७
अखेर पयांत एकूर् ३,३७,८४४ कृर्ी पींपाींचा ववदयत
ु परु वठा खींडीत करण्यात
आला िोता. वीज बबलाची थकबाकी वसल
ू करण्यासाठी तसेच कृर्ी ग्रािकाींना
बबलाची

रक्कम

िप्त्याने

भरण्याची

सवु वधा

उपलब्ध

करुन

योजनें तगणत

हदनाींक

३०/११/२०१७

दे ण्यासाठी

शासनाने हदनाींक ०१/११/२०१७ पासन
ू “मख्
ु यमींत्री कृर्ी सींजीवनी योजना-२०१७”
जािीर

केली आिे .

या

पयांत

एकूर्

७,२१,९४३ कृर्ी पींप ग्रािकाींनी सिभाग घेतला असन
ू रुपये ३२७.१४ को्ी
एवढी रक्कम मिाववतरर्कडे जमा झाली आिे .
(३) प्रश्न उदभवत नािी.

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

राज्यात शेतीसाठी १२ तास अखांडित िीर् पुरिठा िरणेबाबत
(५४)

*

३५०७० श्री.अमरससांह पांडित, श्री.धनांर्य मि
ुां ,े श्री.सनतश चव्हाण,

श्री.र्यिांतराि र्ाधि, श्री.विक्रम िाळे , श्री.नरें द्र पाटील, श्री.हररससांग राठोि :

ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३१४९१ ला ददनाांि २७ र्ुल,ै २०१७ रोर्ी ददलेल्या
उत्तराच्या सांदभामत सन्माननीय ऊर्ाम मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-
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(१) राज्यातील शेतकऱयाींच्या कृर्ी पींपाना १२ तास अखींडडत आणर् उच्च

दाबाने वीज परु वठा करण्याची घोर्र्ा मा.मख्
ु यमींत्री याींनी मािे एवप्रल, २०१७
मध्ये वा त्यादरम्यान केली आिे, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, शेतीसाठी वीज परु वठा करताना िोर्ारे अचधकचे भारननयमन
आणर् कृर्ी पींप वीज जोडर्ीचा वाढलेला अनश
े यामळ
ु र्
ु े राज्यातील शेतकरी
त्रस्त झाले आिे त, िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, शेतकऱयाींना अखींडडत आणर् उच्च दाबाने १२ तास वीज
परु वठा करर्े व कृर्ी पींपाचा अनश
े कमी करण्यासाठी शासनाने कोर्ती
ु र्
उपाययोजना केली वा करण्यात येत आिे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आिे त ?
श्री.चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) िे खरे नािी.

(२) व (३) मा.वीज ननयामक आयोगाच्या ननयमानस
ु ार कृर्ी पींपाना हदवसा ८
तास व रात्री १० तास ३ फेज वीज परु वठा चक्राकार पध्दतीने दे ण्यात येतो.

तसेच राज्यामध्ये माचण, २०१६ अखेर १७०४९१ कृर्ी पींप पैसे भरुन

प्रलींबबत िोते. सन २०१६-१७ मध्ये ववववध योजनाींतगणत १,२५,५२२ कृर्ी
पींपाींना वीज जोडण्या दे ण्यात आल्या असन
ू माचण, २०१७ अखेर २,०५,५९०

कृर्ी पींप पैसे भरुन प्रलींबबत िोते. सन २०१७-१८ मध्ये ऑक््ोबर, २०१७
अखेर ३९,४७४ कृर्ी पींपाचे ऊजीकरर् करण्यात आले आिे त. उवणररत कृर्ी
पींपाचे

ऊजीकरर्

ववववध

कींपनीकडून सरु
ु आिे .

(४) प्रश्न उद्ावत नािी.

योजनाींमधन
ू

करण्याची

कायणवािी

मिाववतरर्

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

येिला ि ननर्ाि (जर्.नासशि) तालुक्यातील रस्त्त्याांच्या दरु
ु स्त्तीची िामे
खननर् वििास ननधीमधून िरण्याबाबत

(५५)

*

३६११० श्री.र्यिांतराि र्ाधि, श्री.अमरससांह पांडित, श्री.धनांर्य मि
ुां ,े

श्री.नरें द्र पाटील : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३०९४६ ला ददनाांि २७ र्ल
ु ,ै २०१७
रोर्ी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभामत सन्माननीय खननिमम मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-
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(१) ननफाड (जज.नाभशक) तालक्
ु यातील मिाराषर खननज ववकास ननधीमधून
रस्त्याच्या

कामाींना

ननधी

दे ण्याकररता

जजल्िाचधकारी,

नाभशक

याींनी

तालक्
ु याींतगणत गौर् खननज मिसल
ू ाबाबत ननफाड तिभसलदार याींच्याकडून

हदनाींक १ सप््ें बर, २०१६ रोजी मागववलेली माहिती हदनाींक ६ जल
ु ,ै २०१७
च्या पत्रान्वये ११ महिन्यानींतर प्राप्त झाली आिे, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, शासनाच्या वररषठ कायाणलयाींच्या ककीं वा कोर्त्यािी सींदभाणवर
दोन महिन्याींच्या आत कायणवािी करण्याचे शासनाचे ननदे श आिे त, िे िी खरे
आिे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन येवला व ननफाड

तालक्
ु यातील रस्त्याींच्या दरु
ु स्तीबाबत कोर्ती कायणवािी केली वा करण्यात
येत आिे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आिे त ?
श्री.सभ
ु ाष

दे साई

:

(१)

प्रस्तत
ु

ववर्यी

जजल्िाचधकारी

नाभशक

याींच्या

अिवालावरून असे हदसन
ू येते की, तिभसलदार ननफाड याींचेकडून हदनाींक
०१/०९/२०१६

च्या

पत्रान्वये

खननजाींच्या

स्वाभमत्वधनाबाबत

मागववण्यात

आलेली माहिती हदनाींक ०६/०७/२०१७ च्या पत्रान्वये प्राप्त झाल्याचे नमद
ू केले
आिे .

(२) व (३) िोय, तथावप, खार् मींत्रालय, भारत सरकार याींनी खार् व खननजे

(ववकसन व ववननयमन) सध
ु ारर्ा अचधननयम, २०१५ मधील कलम ९-बी
मधील तरतद
ु ीींनस
ु ार राज्यातील प्रत्येक जजल्ह्यामध्ये खार्बाचधत क्षेत्र व
व्यक्तीींच्या ववकासाकररता जजल्िा प्रनतषठान स्थापन करर्ेत आले आिे .
सदरील

तरतद
ु ीच्या

अचधसच
ू नेन्वये

जजल्िा

अनर्
ीं ाने
ु ग

खननज

हदनाींक

०१/०९/२०१६

प्रनतषठानच्या

स्थापना,

च्या

शासन

रचना

व

कायणपध्दतीबाबतचे ननयम ववहित करण्यात आले आिे त. याबाबत उचचत
कायणवािी जजल्िा खननज प्रनतषठान नाभशकमाफणत करण्याची दक्षता ठे वली
आिे .

(४) प्रश्न उदभवत नािी.

-----------------
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मुांबई बँिेतील गैरव्यिहाराच्या चौिशीबाबत
(५६)

*

३६०४१ श्री.सांर्य दत्त, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊर्म भाई

र्गताप, श्री.रामहरी रुपनिर, अॅि.राहुल नािेिर, श्री.हे मत
ां टिले, श्री.किरण
पािसिर : सन्माननीय सहिार मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मब
ींु ई बँकेच्या काींहदवली (पव
ू )ण आणर् अशोकवन या दोन शाखाींमधील
५५ कजणप्रकरर्े ननयमबाह्य पध्दतीने मींजूर केल्याचे तसेच इतर शाखाींमध्ये
खातेदाराींच्या नावावर परस्पर कजण काढून पदाचधकाऱयाींच्या नातेवाईकाींनी

कोट्यवधीचा आचथणक गैरव्यविार केल्याचे हदनाींक ३१ ऑक््ोबर, २०१७ रोजी
वा त्यासम
ु ारास बँकेच्या दक्षता पथकाने केलेल्या चौकशीत ननदशणनास आले
आिे, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, सदर गैरव्यविाराची शासनाने चौकशी केली आिे काय,

चौकशीत काय आढळून आले व त्यानस
ु ार या प्रकरर्ातील दोर्ीींवर कोर्ती
कारवाई केली वा करण्यात येत आिे,

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

मब
ींु ई जजल्िा मध्यवती सिकारी बँकेंतगणत दक्षता पथकाने बँकेच्या

शाखेमधील कजण प्रकरर्ाची चौकशी केल्याचे खरे आिे . या चौकशीमध्ये

अपर्
ू ण कागदपत्रे, बँक कजण धोरर्ाचे उल्लींघन करुन कजण ववतरर् इत्यादी

अननयभमतता आढळून आल्या. तथावप, बँक पदाचधकाऱयाींच्या नातेवाईकाींनी
गैरव्यविार केला असल्याचे ननदशणनास आले नािी.
(२)

बँकेमाफणत

चौकशी

करण्यात

आली

आिे

व

दक्षता

पथकाच्या

अिवालानस
ु ार बँकेने सींबचीं धत कजण प्रकरर्ातील त्र्
ु ीस्तव सींबचीं धत दोन शाखा
व्यवस्थापकाींना ननलींबबत केले असन
ू बँकेमाफणत खातेननिाय चौकशी करण्यात
येत आिे .

(३) प्रश्न उदभवत नािी.

-----------------
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राज्यातील शेतिऱ्याांच्या िर्ामच्या प्रस्त्तािास
बँिाांनी मान्यता ददल्याबाबत
(५७)

*

३५७२७ िॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे : सन्माननीय सहिार मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील शेतकऱयाींच्या बड
ु ीत कजाणचा ७० ्क्के भार राषरीयकृत,

व्यापारी व सिकारी बँकानी उचलण्याच्या राज्य शासनाच्या प्रस्तावास बँकानी
मान्यता हदली असल्याने शासनाच्या रुपये िजार को्ी रक्कमेची बचत
िोर्ार आिे, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रस्तावाच्या अनर्
ीं ाने अींमलबजावर्ीस सरु
ु ग
ु वात
झाली आिे काय,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आिे त ?
श्री.सभ
: (१) व (२) अींशत: खरे आिे . सदर प्रकरर्ी बड
ु ाष दे शमख
ु
ु ीत

(एनपीए) कजाणसाठी एकवेळ समझोता योजना राज्यस्तरीय बँकसण सभमतीकडे
पाठववण्यात आली असन
ू त्यास सवण बँकाींनी मींजरू ी दे ण्याबाबत राज्यस्तरीय

बँकसण सभमतीमाफणत कळववण्यात आले आिे . त्यास सींबचीं धत बँकाींच्या मींजूरीस
अनस
ु रुन कायणवािी करण्यात येत आिे .
(३) प्रश्न उदभवत नािी.

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

नासशि जर्ल््यात िृषी पांप र्ोिणीचे प्रस्त्ताि प्रलांबबत असल्याबाबत
(५८)

*

३५२०८ िॉ.अपि
ू म दहरे : सन्माननीय ऊर्ाम मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :-

(१) नाभशक ववभागात मागील आठ वर्ाणत मिाववतरर्कडे कृर्ी पींप वीज
जोडर्ीसाठी अनामत रक्कम भरलेल्या सम
ै ी मािे
ु ारे २०२९२ शेतकऱयाींपक

ऑगस््, २०१७ अखेरपयांत मिाववतरर्कडून केवळ १३१२ शेतकऱयाींना कृर्ी

पींपासाठी अचधकृत वीज जोडर्ी हदल्याचे व नाभशक शिर मींडळ तसेच

मालेगाींव मींडळातील एकुर् १८९८० वीज जोडण्या अदयाप प्रलींबबत असल्याचे
हदनाींक ३ ऑक््ोबर, २०१७ रोजी वा त्यासम
ु ारास ननदशणनास आले, िे खरे
आिे काय,
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(२) असल्यास, वविीरीसाठी लाखो रुपयाींची गत
ुीं वर्ूक करून व मिाववतरर्कडे
अनामत रक्कम भरूनिी कृर्ी पींपासाठी वीज जोडर्ी भमळत नसल्याने
शेतकऱयाींचे मोठया प्रमार्ात आचथणक नक
ु सान िोत आिे, िे िी खरे आिे
काय,

(३) असल्यास, कृर्ी पींप वीज जोडर्ीसाठी आवश्यक ननधी उपलब्ध न िोर्े

व प्रलींबबत वीज जोडण्याींच्या प्रमार्ात वाढ िोत असल्याने नाभशक शिर व
मालेगाींव मींडळातील प्रलींबबत कृर्ी पींप वीज जोडण्या दे ण्याच्या अनर्
ीं ाने
ु ग
शासनाने कोर्ती कायणवािी केली वा करण्यात येत आिे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आिे त ?

श्री.चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) नाभशक जजल्ह्यातील नाभशक शिर व मालेगाींव
मींडळाींतगणत माचण, २०१७ अखेर १९०८४ कृर्ी पींप पैसे भरुन प्रलींबबत िोते. सन
२०१७-१८ मध्ये ऑगस््, २०१७ अखेर १३८३ कृर्ी पींपाींना वीज जोडण्या

दे ण्यात आल्या. तसेच सदर ववभागात ऑक््ोबर, २०१७ अखेर १८३११ कृर्ी
पींप पैसे भरुन प्रलींबबत आिेत.

(२) व (३) नाभशक जजल्ह्याींतगणत माचण, २०१७ पव
ू ी पैसे भरुन प्रलींबबत

असलेल्या १७८०४ कृर्ी पींप वीज जोडर्ीपैकी पायाभत
ू आराखडा योजना-२ व

जजल्िा वावर्णक योजनेंतगणत (सन २०१७-१८) एकूर् २५६६ कृर्ी पींपाींची कामे
प्रस्ताववत असन
ू त्याींचे काम प्रगतीपथावर आिे .
(४) प्रश्न उद्ावत नािी.

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

िर्मत (जर्.रायगि) आददिासी िसनतगह
ृ ातील गैरसोयीांबाबत
(५९)

*

३६२३७ श्री.रविांद्र र्ाटि : सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

कजणत

(जज.रायगड)

येथील

आहदवासी

वसनतगि
ृ ात

ववदयार्थयाांना

परु ववण्यात येर्ारा आिार अत्यींत ननकृष् दजाणचा असर्े, गळके छत,

भभींतीमधून पाझरर्ारे पार्ी, बींद ववदयत
उपकरर्े, शौचालयाींची झालेली
ु
पडझड, गढूळ पार्ीपरु वठा इत्यादी अनेक गैरसायी असल्याचे मािे ऑक््ोबर,
२०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशणनास आले आिे , िे खरे आिे काय,
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(२) असल्यास, आहदवासी वसनतगि
ृ ात ३५ ववदयाथी असताींनािी एक गि
ृ पाल,
सरु क्षारक्षक आणर् सफाई कामगार असे केवळ तीन कमणचारी कायणरत आिे त,
िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आिे काय, त्यात काय

आढळून आले व तदनस
ु ार यास जबाबदार असर्ारे ठे केदार व वसनतगि
ृ ाच्या
व्यवस्थापकाींववरुध्द कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आिे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आिे त ?
श्री.विष्ट्णु सिरा : (१) िे खरे आिे .

(२) वसनतगि
ु ार गि
ृ ाच्या मींजूर आकृतीबींधानस
ृ पाल, चौकीदार, भशपाई व
सफाईगार िी सवण पदे भरलेली आिे त.

(३) सदर वसनतगि
ृ ातील ववदयार्थयाांना भोजन परु ववर्ाऱया भोजन ठे केदारास

काळ्या यादीमध्ये समाववष् करण्यात आले असन
ू त्याची अनामत रक्कम

जप्त करण्याचे आदे श दे ण्यात आलेले आिे . सदर वसनतगि
ृ िे दहिवली,
कजणत

येथील

सवण

सवु वधाींनीयक्
ु त

स्थलाींतरीत करण्यात आले आिे .
(४) प्रश्न उदभवत नािी.

अशा

भाडेतत्वावरील

इमारतीमध्ये

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

राज्यातील शेतिऱ्याांचे साििारी िर्म मार् िरण्याबाबत
(६०)

*

३७४१० श्री.र्नादमन चाांदरू िर, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांर्य दत्त,

श्री.अशोि ऊर्म भाई र्गताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती हुस्त्नबानू खसलर्े,
श्री.अमरनाथ रार्रू िर, श्री.सभ
ु ाष झाांबि, श्री.आनांदराि पाटील : ददनाांि ६
एवप्रल, २०१७ रोर्ी सभागह
ृ ाच्या पटलािर ठे िण्यात आलेल्या अताराांकित

प्रश्नोत्तराांच्या यादी क्रमाांि ७ मधील प्रश्न क्रमाांि २५५२६ ला ददलेल्या
उत्तराच्या सांदभामत सन्माननीय सहिार मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) राज्यात सम
ु ारे १२ िजार २०८ परवानाधारक सावकाराींची सींख्या असन
ू
त्याींच्याकडून कजण घेतलेल्या शेतकऱयाींची सींख्या सम
ु ारे १० लाख आिे , िे खरे
आिे काय,
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(२) असल्यास, दषु काळग्रस्त मराठवाड्यात अवैध सावकारीने अनेक ननषपाप
शेतकऱयाींचे बळी घेतले असन
ू उस्मानाबाद जजल्ह्यात मागील ५ वर्ाणत सम
ु ारे
१७

शेतकऱयाींनी

आत्मित्या

केल्याचे

मािे

ऑगस््,

त्यादरम्यान ननदशणनास आले आिे, िे िी खरे आिे काय,

२०१७

मध्ये

वा

(३) असल्यास, खाजगी सावकाराींकडून कजण घेतलेल्या ववशेर्त: ववदभण व

मराठवाड्यातील शेतकऱयाींचे कजण माफ करण्याचा ननर्णय सन २०१४ च्या
अचधवेशनात घेऊन यासाठी रुपये १७१ को्ीच्या पॅकेजची घोर्र्ा दे खील
करण्यात आली िोती, िे िी खरे आिे काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन सदर शेतकऱयाींची

सावकारी कजाणतन
ू मक्
ु तता करण्याबाबत कोर्ती कायणवािी वा उपाययोजना
केली वा करण्यात येत आिे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आिे त ?
श्री.सभ
ु ाष दे शमख
ु : (१) िोय, िे खरे आिे .
राज्यात

सन

२०१५-१६

या

आचथणक

वर्ाणअखेर

परवानाधारक

सावकाराींची सींख्या १२२०८ असन
ू त्याींनी १०,८६,२५६ व्यक्तीींना कजणवा्प केले
आिे .

(२) िे खरे नािी.
(३) व (४) िोय.

ववदभण व मराठवाडयातील शेतकऱयाींनी परवानाधारक सावकाराींकडून

घेतलेल्या कजाणस माफी दे ण्यासाठी हदनाींक १०/०४/२०१५ रोजी शासन ननर्णय
ननगणभमत करण्यात आला. सदर शासन ननर्णयातील अ्ी व शथीची पत
ण ा
ु त

करर्ाऱया शेतकऱयाींना सावकारी कजणमाफी योजनेचा लाभ दे ण्यात आलेला
असन
ू त्याींना सावकारी पाशातन
ू मक्
ु त करण्यात आले आिे .
(५) प्रश्न उदभवत नािी.

-----------------
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िोयनािेळे (ता.पनिेल, जर्.रायगि) येथील विर्ेचे
खाांब ि िीर् िादहनी बदलण्याबाबत
(६१)

*

३६८९८ श्री.बाळाराम पाटील, श्री.र्यांत पाटील : सन्माननीय ऊर्ाम

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कोयनावेळ (ता.पनवेल, जज.रायगड) या पनवेल मिानगरपाभलका िद्दीतील

उच्च दाब व लघद
ु ाबाच्या ववदयत
ु वाहिन्या भभू मगत करण्याच्यादृष्ीने त्याींची
ताींबत्रक व्यविायणता तपासण्याचे काम मिाववतरर् कींपनीने पर्
ू ण केले आिे
काय,

(२) तसेच जुने व गींजलेले २३ एल.्ी. पोल बसववर्े तसेच १.२ ककमी जुनी
लघद
ु ाब वीज वाहिनी बदलण्याच्या कामासाठी पींडीत दीनदयाळ उपाध्याय

ग्राम ज्योती योजना अभभयानाींतगणत भाग (२) मध्ये प्रस्ताववत केलेल्या
कामाच्या ननववदा प्रकक्रयेबाबतची सदय:जस्थती काय आिे ,

(३) असल्यास, उक्त काम ककती हदवसात पर्
ू ण िोर्े अपेक्षक्षत आिे ,
नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आिे त ?
श्री.चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) िे खरे आिे .

(२) व (३) दीनदयाळ उपाध्याय ग्रामज्योती योजनेंतगणत प्रस्ताववत केलेल्या

सदर कामाचा कायाणदेश मिाववतरर् कींपनी माफणत हदनाींक २/११/२०१७ रोजी
दे ण्यात आला असन
ू कोयनावळे गावातील अत्यींत धोकादायक असलेले सिा

एल.्ी. पोल बदलण्यात आले आिे त. उवणररत काम जून, २०१८ पयांत पर्
ू ण
िोर्े अपेक्षक्षत आिे .

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

ठाणे जर्ल््यातील सहिारी गह
ृ ननमामण सांस्त्थाांिर िारिाई िरण्याबाबत
(६२)

*

३७३७८ श्री.अशोि ऊर्म भाई र्गताप, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांर्य

दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती हुस्त्नबानू खसलर्े : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि
३३९६२ ला ददनाांि १० ऑगस्त्ट, २०१७ रोर्ी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभामत
सन्माननीय सहिार मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१)

ठार्े

जजल्ियामध्ये

शासनाने

भख
ू ींड

ववतररत

केलेल्या

गि
ृ ननमाणर्

सींस्थामध्ये सक्षम अचधकाऱयाींनी सभासदत्वास मान्यता न हदल्यामळ
ु े सिकार

कायदयान्वये आवश्यक असलेली सभासद सींख्याींची पत
ण ा िोत नसल्याचे सन
ु त
२०१४ मध्ये सिकार ववभागाच्या ननदशणनास आर्ण्यात आले आिे , िे खरे
आिे काय,

(२) असल्यास, याप्रकरर्ी सिकार ववभागामाफणत चौकशी करुन कोर्ती
कारवाई केली वा करण्यात येत आिे,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आिे त ?
श्री.सभ
ु ाष दे शमख
ु : (१) िोय.

(२) मातोश्री रमाबाई आींबेडकर को.ऑप.िौ.सोसा.भल.कळवा, जज.ठार्े या

गि
ृ ननमाणर् सींस्थेच्या ३२ सभासदाींच्या सभासदत्वास मान्यता भमळण्याचा

प्रस्ताव मा.जजल्िाचधकारी, ठार्े याींना हदनाींक १४/०५/२०१४ रोजी सादर
करण्यात आलेला आिे . त्यावर सिकार ववभागाकडून कोर्तीिी कायणवािी
करर्े अपेक्षक्षत नािी. तथावप, सींस्थेच्या व्यवस्थापन सभमतीतील १० पैकी ६
सदस्याींनी

राजीनामा

हदल्यामळ
ु े

सींस्थेवर

मिाराषर

सिकारी

सींस्था

अचधननयम, १९६० चे कलम ७७(अ) अन्वये प्राचधकृत अचधकारी ननयक्
ु त
करण्यात आले असन
ू , त्याींनी दप्तराचा ताबा घेतलेला आिे .

अींबरनाथ तालक्
ु यातील उत्कर्ण गि
ृ ननमाणर् सींस्था भल. अींबरनाथ या

सिकारी सींस्थेतील बिुतेक सभासद शासन मान्य नसल्यामळ
ु े सींस्थेवर
मिाराषर सिकारी सींस्था अचधननयम, १९६० च्या कलम ७८(१) अन्वये
कारवाई करण्यात येऊन, प्राचधकृत अचधकारी ननयक्
ु त करण्यात आले िोते.
तथावप, सदर सींस्थेच्या व्यवस्थापन सभमतीने मा.ववभागीय सिननबींधक,
सिकारी सींस्था, कोकर् ववभाग, नवी मब
ुीं ई याींच्याकडे दाखल केलेल्या
अवपलावर सन
ु ावर्ी िोऊन प्राचधकृत अचधकारी याींच्या ननयक्
ु तीस त्याींनी
स्थचगती हदली आिे .
ठार्े

जजल्ियातील

५८

शासकीय

भख
ू ींडधारकाींच्या

नोंदर्ीकृत
गि
ृ ननमाणर् सिकारी सींस्थाींच्या बिुतेक सभासदाींना जजल्िाचधकारी, ठार्े याींनी
मान्यता हदलेली नसल्याने त्या सींस्थाींवर योग्य ती कारवाई करण्याच्या
सच
ू ना सींबचीं धत उपननबींधक/सिायक ननबींधक याींना दे ण्यात आल्या आिे त.
(३) प्रश्न उदभवत नािी.

-----------------
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सेिांिरी स्त्िूल एम्पलॉइर् िो. ऑपरे टीव्ह क्रेिीट सोसायटी, मुांबई या
सांस्त्थेच्या चौिशी अहिालाबाबत

(६३)

*

३७२९७ श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय सहिार मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मब
ुीं ईतील भशक्षकाींच्या सेकींडरी स्कूल एम्पलॉइज को. ऑपरे ्ीव्ि क्रेडी्

सोसाय्ी या पत सींस्थेची मागील ८ महिन्याींपासन
ू कलम ८८ नस
ु ार चौकशी
सरू
ु आिे, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, सदर चौकशी पर्
ू ण झाली आिे काय, चौकशी अिवालाचे
थोडक्यात स्वरुप काय आिे तसेच यात दोर्ी असलेल्याींवर शासनाने कोर्ती
कारवाई केली वा करण्यात येत आिे,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आिे त ?
श्री.सभ
ु ाष दे शमख
ु : (१) िोय, िे खरे आिे .
(२) नािी.
आिे .

मिाराषर सिकारी सींस्था अचधननयम, कलम ८८ ची चौकशी सरू
ु

(३) प्रश्न उदभवत नािी.

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

विधान भिन :
नागपरू .

िॉ. अनांत िळसे
प्रधान सधचि,

महाराष्ट्र विधानपररषद
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