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

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
शक्र
ु िार, ददनाांि १५ डिसेंबर, २०१७ / अग्रहायण २४, १९३९ (शिे)
(१)

आददिासी वििास मांत्री

(३)

ऊर्ाम, निीन ि निीिरणीय ऊर्ाम,

(२)

(४)
(५)

उद्योग, खननिमम मांत्री

राज्य उत्पादन शल्
ु ि मांत्री

याांचे प्रभारी विभाग

सामाजर्ि न्याय ि विशेष सहाय्य मांत्री
सहिार, पणन ि िस्त्त्रोद्योग मांत्री

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ९०
-------------------------------------

नाशशि येथील िीर् िादहन्या भुशमगत िरण्याबाबत
(१)

*

३५२०९ िॉ.अपि
ू म दहरे : सन्माननीय ऊर्ाम मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा

करतील काय :-

(१) नाशिक येथील शसडको भागातील इींदिरानगर येथे विजेच्या खाींबािर काम

करीत असताींना समन्ियाअभािी अचानक विद्यत
परु िठा सरु
ु
ु झाल्याने
विजेचा धक्का लागन
ू समीर िाघ या कममचाऱ्याचा मत्ृ यू झाल्याचे दिनाींक १७
ऑगस््, २०१७ रोजी िा त्यासम
ु ारास ननििमनास आले आहे, हे खरे आहे
काय,

(२) तसेच शसडको भागात घरालगतच्या खाींबािरील िीज ताराींमळ
ु े गच्चीत

केबलचे काम करणाऱ्या तीन व्यकक्तींना यघडया िीज िादहनीचा धक्का लागन
ू
नतघेही गींभीर जखमी झाल्याचे दिनाींक २८ ऑगस््, २०१७ रोजी िा
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त्यासम
ु ारास ननििमनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, शसडकोतील अींतगमत ि बदहगमत रस्त्याींिरील घरे ि िक
ु ानाींच्या

गच्ची आणण खाींबािरील िीज िादहन्याींमध्ये अनेक दठकाणी िोन ते चार
फु्ाचेही अींतर नसल्यानेच सिर अपघात घडले आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, शसडको भागातील घराींना खे्ून असलेल्या सम
ु ारे साठ ्क्के
भागातील यघड्या ि इतर सिम िीज िादहन्या भशु मगत करण्याबाबत िासनाने
कोणती कायमिाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(५) असल्यास, सिर काम केव्हापयंत पण
ु म होणे अपेक्षित आहे ि यासाठी
होत असलेल्या विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे खरे आहे, सिरहू अपघात शसडको भागात
झालेला नसन
ू इींदिरानगर, नाशिक येथे झाला आहे .
(२) हे खरे आहे .

(३) शसडको पररसराींत विद्यत
ु िादहन्या पि
ू ी सरु क्षित अींतरािर होत्या. परीं तु
काही रदहिािाींनी विना परिाना तसेच सरु क्षिततेची काळजी न घेता घराींची
बाींधकामे

विद्यत
ु

िादहन्याींजिळ

केल्याने

पररकस्थती ननमामण होिन
ू अपघात घडले आहे त.

काही

दठकाणी

धोकािायक

(४) निीन नाशिक (शसडको, नाशिक) मधील विद्यत
िादहन्या भशू मगत
ु
करण्यासाठी पायाभत
ू आराखडा योजना-२ अींतगमत १९.६०४ कक.मी. यच्चिाब
िादहनी, १२.५८२ लघि
ु ाब िादहनी, २३० यच्चिाब ि लघि
ु ाब कफडर पीलरची

कामे करण्यात आलेली आहे त. तसेच विद्यत
ु िादहन्या भशू मगत करण्यासाठी
एकाकत्मक ऊजाम विकास योजना अींतगमत ८.८६ कक.मी. यच्चिाब िादहनी,

२९.५० कक.मी. लघि
ु ाब िादहनी ि ११० नग लघि
ु ाब कफडर वपलरची कामे
प्रस्तावित आहे त.

कजल्हा ननयोजन सशमती योजनेंतगमत सन २०१७-१८ मध्ये यच्चिाब

ि लघि
ु ाब िादहनी भशू मगत करण्यासाठी निीन शसडको भागात रुपये २५.७२
लि ननधी मींजरू झालेला असन
ू ननवििा प्रकिया सरु
ु आहे .
(५)

(I.P.D.S) योजनेत मींजूर असलेली कामे पण
ू म करण्याची अींनतम तारीख

२७/०८/२०१८ आहे

ि कजल्हा ननयोजन सशमती योजनेंतगमत कामे सन

२०१७-१८ अखेर पण
ू म करण्यात येतील.
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-----------------

नागपूर, िधाम ि बुलढाणा जर्ल््यातील िो-ऑपरे दिव्ह बँिेतील
खातेदाराांना ठे िीांची रक्िम परत िरण्याबाबत

(२)

*

३५२२३ प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार, श्री.धगरीशचांद्र व्यास :

सन्माननीय सहिार मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नागपरू , िधाम ि बल
ु ढाणा या तीन कजल््यातील को-ऑपरे द्व्ह बँकेत
नागररकाींनी भविषयातील मल
ु ाींच्या शििणासाठी ि लग्नकायामसाठी मि
ु त
ठे िीींची (एफ.डी.) रक्कम जमा केली आहे ि जयाींच्या मि
ु त ठे िीींची (एफ.डी.)

मि
ु त सींपली आहे त्याींना गत िर्ामपासन
ू ननयमानस
ु ार रक्कम न िे ता केिळ
५ ्क्केच रक्कम दिली जात आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, अिा पध्ितीने पैसे परत केल्यास नागररकाींना आपली पण
ू म
रक्कम शमळण्यास १० ते १५ िर्ामचा कालािधी लागणार असल्यामळ
ु े
खातेिाराींमध्ये शभतीचे ि चचींतच
े े िातािरण ननमामण झाले आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, याप्रकरणी नागपरू विभागाच्या लोकप्रनतननधीींनी दिनाींक ८
ऑक््ोबर, २०१७ रोजी िासनास पत्र पाठिन
ू खातेिाराींना त्याींची रक्कम परत
करण्याची मागणी केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याबाबत िासनाने कोणती कायमिाही केली िा करण्यात येत
आहे, नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.सभ
ु ाष दे शमख
ु : (१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे नाही.

(३) अशभलेख पडताळणी केली असता नागपरू विभागाच्या लोकप्रनतननधीींनी

दिनाींक ८ ऑक््ोबर, २०१७ रोजी िासनास ननिेिन दिल्याचे आढळून आले
नाही.

(४) प्रश्न यद््ाित नाही.

-----------------
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मुांबई र्ेि एअरिेर् िो. ऑप. क्रेिीि सोसायिी शल.
मधील गैरव्यिहाराबाबत

(३)

*

३५७७६ श्री.किरण पािसिर, श्री.हे मत
ां ििले, श्री.नरें द्र पािील, श्रीमती

विद्या चव्हाण, श्री.ख्िार्ा बेग, श्री.आनांद ठािूर, अॅि.राहुल नािेिर :
सन्माननीय सहिार मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मब
ुीं ई जे् एअरिेज को. ऑप. िेडी् सोसाय्ी शल. मधील गैरव्यिहार ि

ग्राहक कजामची चौकिी करण्यासाठी यपननबींधक सहकारी सींस्था के-पि
ू म
विभाग, मब
ुीं ई याींनी महाराषर सहकारी सींस्था अचधननयम, १९६० चे कलम ८३

अन्िये दिनाींक ०७ जन
केली
ू , २०१७ रोजी चौकिी अचधकाऱ्याींची नेमणक
ू
आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, लोकप्रनतननधीींनी सहकारी अचधननयम कलम ८८ अन्िये
मा.मींत्री सहकार याींना चौकिी करण्याकरीता पत्र दिले आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, यपरोक्त सींस्थेचा गैरव्यिहार ि ग्राहक कजामबाबत झालेल्या

चौकिीचा अहिाल प्राप्त झाला आहे काय, त्यानस
ु ार िासनाने कोणती
कायमिाही केली िा करण्यात येत आहे,

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

(३) यपननबींधक, सहकारी सींस्था, के-पि
ू म विभाग याींनी महाराषर सहकारी
सींस्था

अचधननयम,

१९६०

चे

कलम

८३

अन्िये

चौकिी

करण्यासाठी

श्री.शििाजी शिींिे, सनिी लेखापररिक याींची प्राचधकृत चौकिी अचधकारी

म्हणून दिनाींक ०७ जून, २०१७ रोजीच्या आिे िान्िये नेमणूक केली असन
ू

सिर आिे िामध्ये नमि
ीं ाने चौकिीची कायमिाही
ू केलेल्या मद्द
ु याींच्या अनर्
ु ग
सरु
ु आहे .

(४) प्रश्न यद््ाित नाही.

-----------------
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मराठा समार्ाच्या आरक्षणाबाबत
(४)

*

३४९५४ श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांर्य दत्त, श्री.अशोि ऊर्म भाई

र्गताप, श्री.आनांदराि पािील, श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती हुस्त्नबानू खशलर्े,
श्री.हररशसांग राठोि, प्रा.र्ोगेन्द्र ििािे, श्री.सभ
ु ाष झाांबि, श्री.अमरनाथ
रार्रू िर, श्री.र्नादम न चाांदरू िर, िॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे , श्री.अब्दल्
ु लाखान
दरु ामणी, श्री.नरें द्र पािील, श्री.धनांर्य मि
ां ििले,
ुां ,े श्री.सनु नल तििरे , श्री.हे मत

श्री.किरण पािसिर, श्री.र्यिांतराि र्ाधि, अॅि.ननरां र्न िािखरे , श्री.अमरशसांह

पांडित, श्री.आनांद ठािूर, अॅि.राहुल नािेिर, श्री.अननल भोसले, श्री.प्रिाश

गर्शभये, िॉ.अपि
ू म दहरे , श्रीमती जस्त्मता िाघ : सन्माननीय सामाजर्ि न्याय
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राजयातील मराठा समाजाला िैिणणक ि सामाकजकदृष्या प्रिगांतगमत १६
्क्के आरिण िे ण्याबाबतचा प्रश्न सन-२०१४ पासन
ू प्रलींबबत असन
ू सिर
समाजाला आरिण शमळण्यासाठी राजयात िाींततेच्या मागामने आींिोलने ि

मोचे काढून िेि्ी दिनाींक ९ ऑगस््, २०१७ रोजी मब
ुीं ईत आझाि मैिान येथे
महामोचाम

काढण्यात

आलेला

असणे,

यासींिभामतील

मद्द
ु ा

राजय

मागास

आयोगापढ
ु े प्रलींबबत असणे तसेच या आयोगाचे अध्यि माजी न्यायमत
ु ी

सींभाजी म्हसे याींच्या ननधनामळ
ु े ररक्त जागी निीन अध्यिाींची ननयक्
ु ती
करािी लागणार असल्याने मराठा आरिण लाींबणीिर पडणार असल्याचे माहे
सप््ें बर, २०१७ मध्ये िा त्यािरम्यान ननििमनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या मोचेकऱ्याींच्या शिष्मींडळासमिेत चचाम करुन मराठा
आरिणासींिभामत राजय मागासिगम आयोगाने विशिष् कालािधीत अहिाल

सािर करणे, िैिणणक शिषयित्ृ तीसाठी असलेली गण
ु मयामिा शिचथल करणे,

िाढीि अ्यासिमानस
ु ार शिषयित
ु ा-मल
ु ीींसाठी
ृ ी िे णे, मराठा समाजातील मल

प्रत्येक कजल््यात िसनतगहृ बाींधण्यासाठी रुपये ५ को्ीचे अनि
ु ान िे णे ि
अण्णासाहे ब पा्ील महामींडळास वििेर् अनि
ु ान िे ऊन मराठा तरुणाींना रुपये
१० लाख कजम िे णे या प्रमख
ीं भामत मा.मख्
ु ि इतर बाबीींसि
ु यमींत्री महोियाींनी

दिनाींक ९ ऑगस््, २०१७ रोजी िा त्यासम
ु ारास सभागहृ ात ननिेिन केले आहे,
हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, यक्त ननिेिनािर िासनाने कोणती कायमिाही केली िा
करण्यात येत आहे तसेच मराठा समाजाच्या आरिणासाठी मा.महसल
ू मींत्री
याींच्या

अध्यितेखाली

ऑक््ोबर,

२०१७

नेमलेल्या

रोजीच्या

मींबत्रमींडळ

बैठकीत कोणता

यपसशमतीच्या

ननणमय

त्यानर्
ीं ाने अींमलबजािणीची सद्य:कस्थती काय आहे,
ु ग

घेण्यात

दिनाींक

५

आला ि

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.रार्िुमार बिोले : (१) सद्य:कस्थतीत सिर बाब ही न्यायप्रविष् आहे .
मा.यच्च न्यायालय, मब
ुीं ई याींनी दिनाींक ४ मे, २०१७ रोजीच्या आिे िामध्ये
मराठा

आरिणाबाबत

सींग्रहीत

मादहती

राजय

मागासिगम

आयोगाकडे

पाठविण्याबाबत राजय िासनाने स्ितःच्या अचधकार िेत्रात ननणमय घ्यािा,
असे स्पष् केले होते. त्याप्रमाणे मराठा समाजाचे सामाकजक, िैिणणक ि
आचथमक मागासलेपणाबाबत सिम िस्तऐिज तपासन
स्ियींस्पष् अहिाल
ू

िासनास तात्काळ सािर करण्याबाबत िासन पत्र दिनाींक ३०/०६/२०१७
अन्िये राजय मागासिगम आयोगास कळविण्यात आले आहे .

राजय मागासिगम आयोगािर अध्यि म्हणून कायमरत सेिाननित्ृ त

न्या.श्री.सींभाजीराि बाबरु ाि म्हसे याींचे ननधन झाल्यामळ
ु े त्याींच्या यिमररत
कालािधीकररता

ररक्त

असलेल्या

अध्यिपिी

सेिाननित्ृ त

न्यायमत
ु ी,

श्री.मारोती गणपती गायकिाड याींची िासन अचधसच
ू ना दिनाींक ०२ नोव्हें बर,
२०१७ अन्िये ननयक्
ु ती करण्यात आली आहे .
(२) हे खरे आहे .

(३) मराठा समाजाचे सामाकजक, िैिणणक ि आचथमक मागासलेपण स्पष्

करणारे ऐनतहाशसक परु ािे, सींिभम इत्यािी सिम िस्तऐिज तपासन
ू स्ियींस्पष्
अहिाल

िासनास

तात्काळ

सािर

करण्याबाबत

िासन

पत्र

दिनाींक

३०/०६/२०१७ अन्िये राजय मागासिगम आयोगास कळविण्यात आले आहे .

आचथमकदृष्या िब
म घ्कातील विद्यार्थयांना िे ण्यात येणाऱ्या राजर्ी
ु ल

छत्रपती िाहू महाराज शििण िल्
ु क शिषयित्ृ ती योजनेचा लाभ शमळण्यासाठी
६० ्क्के गण
ु ाींची अ् िासन ननणमय दिनाींक ११/०८/२०१७ अन्िये शिचथल
करून या शिषयित्ृ ती योजनेंतगमत िाढीि निीन अ्यासिमाींचा समािेि
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िासन
तसेच

ननणमय

दिनाींक

व्यािसानयक

कजल््यात

िसनतगह
ृ

०७/१०/२०१७

अ्यासिमात

अन्िये

करण्यात

शिकणाऱ्या

बाींधण्यासींिभामतील

विद्यार्थयांसाठी

प्रस्ताि

विचाराधीन

िसनतगह
ु करण्याचे प्रस्तावित आहे .
ृ ननिामह भत्ता योजना सरु
आण्णासाहे ब

पा्ील

आचथमक

मागास

आला

विकास

आहे .

प्रत्येक

असल्याने

महामींडळामाफमत

तरुणाींना कजम यपलब्ध करून िे ण्याच्या अनर्
ीं ाने तीन निीन योजना
ु ग

राबविण्यास िासन ननणमय दिनाींक २१/११/२०१७ अन्िये मान्यता दिलेली
आहे .

मराठा,

कुणबी ि िेती व्यिसायातील बहुजन समाज याींच्या
सामाकजक, आचथमक, िैिणणक विकासाकररता छत्रपती िाहू महाराज सींिोधन,

प्रशििण ि मानि विकास सींस्था (SARTHI) स्थापण्याच्या पि
ू म तयारीसाठी
दिनाींक

०३/०१/२०१७

च्या

िासन

ननणमयान्िये

सशमती

गठीत

करून

सशमतीच्या विस्तत
ु े सिर सशमतीस िासन ननणमय दिनाींक
ृ कायमव्याप्तीमळ

१३/११/२०१७ अन्िये दिनाींक ३१/१२/२०१७ पयंत मि
ु तिाढ िे ण्यात आली
आहे .

मराठा मोचामच्या अनर्
ीं ाने विधीमींडळात मा.मख्
ु ग
ु यमींत्री महोिय याींनी

घोवर्त केलेल्या विविध ननणमयािरील कायमिाहीचा आढािा घेण्यासाठी मा.मींत्री

(महसल
ू ) याींच्या अध्यितेखाली िासन ननणमय दिनाींक ४ ऑक््ोबर, २०१७
अन्िये

मींबत्रमींडळ

यपसशमती

गठीत

करण्यात

आलेली

आहे .

सिर

यपसशमतीच्या दिनाींक ०५/१०/२०१७ रोजीच्या पदहल्या बैठकीत मींबत्रमींडळ

यपसशमती सिस्याींकडे विर्यानरू
ु प जबाबिारीचे िा्प करण्यात आलेले आहे .

सिर यपसशमतीच्या दिनाींक २८/११/२०१७ पयंत पार पडलेल्या एकूण ८
आढािा
बैठकाींमध्ये
घेतलेल्या
ननणमयाींची
सींबचीं धत
विभागामाफमत
अींमलबजािणी चालू आहे .

महाराषर अनस
ु चू चत जाती, विमक्
ु त जाती, भ्क्या जमाती, इतर

मागासिगम ि वििेर् मागास प्रिगम (जातीचे प्रमाणपत्र िे ण्याचे ि त्याच्या

पडताळणीचे विननयमन) ननयम, २०१२ मध्ये िडडलाींकडील रक्तनाते सींबध
ीं ात

जात प्रमाणपत्र ि जात िैधता प्रमाणपत्र िे ण्याबाबत िासन अचधसच
ू ना

दिनाींक २४/११/२०१७ अन्िये सध
ु ारणा करण्यात आली आहे . तसेच अचधक
सल
ु भीकरणासाठी प्रारूप अचधसच
ू ना ि पररपत्रक तपासन
ू िे ण्यासाठी विधी ि
न्याय विभागास पाठविण्यात आले आहे .
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(४) प्रश्न यद््ाित नाही.

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

औरां गाबाद शहरातील आददिासी विभागाच्या िसनतगह
ृ ातील
विद्यार्थयाांच्या गैरसोयीांबाबत

(५)

*

३५४०० श्री.सनतश चव्हाण, श्री.धनांर्य मि
ुां ,े श्री.अमरशसांह पांडित,

श्री.विक्रम िाळे , श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ामणी : सन्माननीय आददिासी वििास
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

औरीं गाबाि

िहरातील

आदििासी

विभागाच्या

४

िसनतगह
ृ ाींतील

विद्यार्थयांना िैिणणक िर्म २०१७-१८ या िर्ामसाठीचे सादहत्य, िालेय पस्
ु तके,

स्पधाम पररिेची पस्
ु तके तसेच सन २०१६-१७ या िर्ामसाठीच्या शिषयित्ृ तीची
रुपये १० को्ी इतकी रक्कम शमळाली नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शिषयित्ृ तीचे अजम भरण्यासाठीची िेबसाई् बींि असणे ि मेस
ठे केिाराींकडून विद्यार्थयांना ननयशमत आहार परु िठा होत नाही, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, यक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत
काय

आढळून

आले

ि

त्यानस
ु ार

विद्यार्थयांना

ननयशमत

शिषयित्ृ त्ती,

िैिणणक सादहत्य ि इतर सोई सवु िधा यपलब्ध करुन िे ण्यासाठी कोणती
कायमिाही केली िा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.विष्ट्णु सिरा : (१) अींित: खरे आहे .

िसनतगह
ृ ातील विद्यार्थयांना सन २०१७-१८ या िैिणणक िर्ामसाठी

ननयमानस
ु ार िे य असलेल्या सिम सवु िधा परु विण्यात आल्या आहे त. तथावप,

४४३८ विद्यार्थयांना सन २०१६-१७ या िर्ामची शिषयित्ृ ती िा्प करण्याची
कायमिाही सरू
ु आहे .

(२) ि (३) ई-विकास सींगणक प्रणालीिर सन २०१६-१७ या िर्ामचे शिषयित्ृ ती
अजम भरण्यासाठी जल
ु ,ै २०१७ पयंत मि
ु तिाढ िे ण्यात आली होती. त्यानींतर

आता सन २०१६-१७ या िर्ामसाठीचे निीन अजम स्िीकारणे बींि करण्यात आले

आहे . सद्य:कस्थतीत प्राप्त अजांची तपासणी करून सन २०१६-१७ या
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िर्ाममधील शिषयित्ृ ती िा्पाची कायमिाही सरू
ु आहे .
िसनतगह
ृ ात प्रिेशित सिम विद्यार्थयांना भोजनठे केिाराकडून ननयशमत

आहार दिला जात असन
ू याबाबत विद्यार्थयांची कोणतीही तिार नाही.
(४) प्रश्न यद््ाित नाही.

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

विदभम, पजश्चम महाराष्ट्र ि मराठिाड्यातील विशेषत: बीि जर्ल््यात
िृषी पांप िीर् र्ोिण्या प्रलांबबत असल्याबाबत
(६)

*

३४९०९ श्री.अमरशसांह पांडित, श्री.धनांर्य मि
ुां ,े श्री.सनतश चव्हाण,

श्री.विक्रम िाळे , श्री.नरें द्र पािील, श्री.सतेर् ऊर्म बांिी पािील : ताराांकित प्रश्न
क्रमाांि ३१९७० ला ददनाांि २७ र्ल
ु ,ै २०१७ रोर्ी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभामत
सन्माननीय ऊर्ाम मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) वििभम, मराठिाड्यातील वििेर्त: बीड कजल््यात महावितरणाकडे कृर्ी

पींपासाठी अनेक प्रकरणे प्रलींबबत असणे तसेच पकश्चम महाराषरात ५० हजार
िेतकरी कृर्ीपींप िीज जोडण्या प्रलींबबत असल्याने दिनाींक १० ऑक््ोबर,
२०१७ रोजी िा त्यासम
ु ारास िेतकऱ्याींसाठी कृर्ीपींप जोडणीची वििेर् योजना
राबविण्याचा ननणमय िासनाने घेतला आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, बीड कजल्हयात कृर्ी पींपाच्या विद्यत
े
ु ीकरणाचा अनि
ु र्
ननमामण झाल्याने निीन पध्िती सध
ु ारणाींची कामे प्रलींबबत असन
ू कजल््यात

सम
ु ारे चाळीस िर्ामपि
ु ी करण्यात आलेल्या िीज जोडण्या जीणम होऊन विद्यत
ु

अपघात होण्याचे प्रमाण िाढले असल्याने लोकप्रनतननधीींनी माहे मे, २०१७
मध्ये िा त्यािरम्यान महावितरणाच्या कामकाजात सध
ु ारणा करण्याची
मागणी केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, वििभामत िेतकऱ्याींनी सन २०१५-१६ मध्ये प्रत्यिात मागणी
केलेली ि महावितरणाने जोडण्या दिलेल्या आकडेिारीमध्ये तफाित असल्याचे

ननििमनास आले असल्याने सिर कालािधीत कृर्ीपींप जोडणीकरीता यपलब्ध
करण्यात आलेली ि प्रत्यिात खचम करण्यात आलेली आकडेिारी ककती आहे ,

(४) असल्यास, प्रश्न भाग (१) ि (२) बाबत तसेच बीड कजल््यात अनेक
कामाचे कायामरींभ आिे ि ननगमशमत होऊनही कामे विदहत मि
ु तीत पण
ू म न

करणाऱ्या ठे केिाराींविरुध्ि कारिाई करुन बीड कजल््यातील भारननयमन कमी
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करण्यासाठी िासनाने कोणती कायमिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, विलींबाची करणे काय आहे त ?

श्री.चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) वििभम ि मराठिाडयामध्ये ऑक््ोबर, २०१७

अखेर १०७३५४ कृर्ीपींप पैसे भरुन प्रलींबबत असन
ू त्यापैकी बीड कजल्हयामध्ये
६८८२

कृर्ीपींप

पैसे

भरुन

प्रलींबबत

आहे त.

तसेच

पकश्चम

महाराषरात

ऑक््ोबर, २०१७ अखेर ५८९१२ कृर्ीपींप पैसे भरुन प्रलींबबत आहे त. वििभम ि
मराठिाड्यातील

प्रलींबबत

कृर्ीपींप

िीज

जोडणीकररता

राबविण्याचा ननणमय घेण्यात आला आहे .

वििेर्

योजना

(२) होय हे खरे आहे . बीड कजल्हयामध्ये बीड, गेिराई ि आष्ी तालक्
ु यात
एकूण २१.३८ कक.मी. जीणम झालेल्या लघि
ु ाब िादहनीच्या तारा ि २८ जीणम
झालेले पोल बिलण्यात आले आहे त. तसेच अींबाजोगाई विभागाींतगमत परळी ि
केज तालक्
ु यात एकूण १३ कक. मी. जीणम झालेल्या लघि
ु ाब / यच्चिाब
िादहनीच्या तारा ि ३८ जीणम झालेले पोल बिलण्यात आले आहे त.

(३) वििभामत माचम, २०१५ अखेर ६५७७२ कृर्ीपींप पैसे भरुन प्रलींबबत होते.

त्यापैकी सन २०१५-१६ मध्ये वििभामकररता अनि
े योजनेंतगमत रुपये १५८.४०
ु र्
को्ी, वििेर् पॅकेज योजनेंतगमत रुपये ४५९ को्ी असा एकूण रुपये ६१७.४०
को्ी इतका ननधी मींजूर होता. त्यापैकी अनि
े योजनेंतगमत रुपये १५८.४०
ु र्

को्ी, वििेर् पॅकेज १ योजनेंतगमत रुपये ४५२.१४ को्ी असा एकूण रुपये
६१०.५४ को्ी इतका ननधी खचम करण्यात आला आहे .

(४) सन २०१७ च्या जन
ू /जल
ु ै मदहन्यात सतत पािसामळ
ु े ि तद्नींतर िेतात
यभी पीके असल्यामळ
ु े कृर्ीपींपाना िीज जोडणी िे ण्याकरीता लघि
ु ाब िादहनी
यभारणीसाठी

अनेक

अडचणी

ननमामण

झाल्या

होत्या.

कालािधीमध्ये कमी प्रमाणात िीज जोडणी िे ण्यात आली.
दिनाींक

०८/०९/२०१७

ते

०७/१०/२०१७

िरम्यान

त्यामळ
ु े

काही

या

ताींबत्रक

अडचणीमळ
ु े भार ननयमन झाले होते. सद्य:कस्थतीत भार ननयमन करण्यात

येत नाही. तथावप, कृर्ी ग्राहकाींसाठी सद्य:कस्थतीत चिाकार पध्ितीने दििसा
८ तास ि रात्री ८ तास थ्रीफेज िीज परु िठा करण्यात येत आहे .
(५) प्रश्न यद््ाित नाही.

-----------------
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नाशशि येथील िृषी िशममनल मािेि वििशसत िरण्याबाबत
(७)

*

३४८३८ श्री.र्यिांतराि र्ाधि, िॉ.अपि
ू म दहरे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि

३२०२२ ला ददनाांि १० ऑगस्त्ि, २०१७ रोर्ी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभामत
सन्माननीय पणन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मौजे वपींपरी सय्यि (कज.नाशिक) येथे नाशिक ्शममनल माके्साठी
ननकश्चत

केलेल्या

जागेची

पाहणी

करुन

सहसींचालक

(पणन)

याींचे

अध्यितेखालील सशमतीने दिनाींक ६ जानेिारी, २०१७ रोजी िा त्यासम
ु ारास
िासनास अहिाल सािर केलेला आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर अहिालात ्शममनल माके् विकशसत करण्याच्यादृष्ीने
खाजगी

भागीिारीकररता बबजनेस

मॉडेल

तयार

करून

िासनास

सािर

करण्याच्या सच
ू ना महाराषर राजय कृर्ी पणन मींडळास िे ण्यात आल्या
आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, पणन महामींडळाचा यासींबध
ीं ीचा अहिाल िासनास प्राप्त झाला
आहे काय त्यानस
ु ार िासनाने कोणती कायमिाही केली िा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.सभ
: (१) मौजे वपींपरी सय्यि (कज.नाशिक) येथे नाशिक
ु ाष दे शमख
ु

्शममनल माके् यभारण्यासाठी ननकश्चत केलेल्या जागेची दिनाींक १७/१२/२०१६
ि दिनाींक ०६/०१/२०१७ रोजी सहसींचालक (पणन) याींचे अध्यितेखालील

सशमतीने प्रत्यि पाहणी केली ि त्याबाबतचा अहिाल दिनाींक २८/०२/२०१७
च्या पत्रान्िये पणन सींचालनालयाने िासनास सािर केला आहे .

(२) खाजगी भागीिारीतन
ू ्शममनल माके् यभारण्याचे प्रस्तावित असल्यामळ
ु े
Business Model तयार करुन िासनास सािर करण्याच्या सच
ू ना दिनाींक
१७/०७/२०१७ च्या िासन पत्रान्िये पणन मींडळास िे ण्यात आल्या होत्या.

(३) पणन मींडळाचा यासींबध
ीं ीचा अहिाल िासनास प्राप्त झाला असन
ू सिर
अहिालािर िासनस्तरािर कायमिाही सरु
ु आहे .
(४) प्रश्न यद््ाित नाही.
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राज्यातील ददव्याांगाांच्या शाळाांमधील ररक्त पदे भरण्याबाबत
(८)

*

३५८७० िॉ.सध
ु ीर ताांब,े श्री.विक्रम िाळे , श्री.सनतश चव्हाण, श्री.दत्तात्रय

सािांत, श्री.बाळाराम पािील, श्री.शरद रणवपसे, श्री.आनांदराि पािील, श्री.सांर्य

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

(१) राजयातील दिव्याींग विद्यार्थयांसाठीच्या िाळाींमधील पि भरती मागील

अनेक िर्ांपासन
ू बींि असल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये िा त्यािरम्यान
ननििमनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यामळ
ु े या विद्यार्थयांच्या िैिणणक ि िारररीक स्िास्र्थयािर

पररणाम होत असल्याने आकृनतबींधानस
ु ार सिरील ररक्त पिे भरण्याबाबत
िासनाने काय कायमिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.रार्िुमार बिोले : (१), (२) ि (३) मा.यच्च न्यायालय, औरीं गाबाि
खींडपीठाने अपींगाींच्या वििेर् िाळा/कममिाळाींमधील ररक्त पिे भरण्यापि
ू ी

अपींग कल्याण आयक्
ु तालय स्तरािर ठे िलेल्या प्रनतिा यािीिरील यमेद्िार
यपलब्ध करुन िे ण्याचे ननिे ि दिले असन
ू त्यानस
ु ार कायमिाही करण्यात येत.े

तसेच, िेतनािरील खचम ननयींबत्रत करण्यासींिभामत वित्त विभागाकडून

ननगमशमत करण्यात आलेल्या िासन ननणमयान्िये पिभरतीसींिभामत ननिे ि
िे ण्यात आले आहे त. सिर ननिे िातन
ू दिव्याींगाींच्या विविध िाळा कायमिाळा,

िसनतगह
ु िे ण्याचा प्रस्ताि िासनाच्या
ृ े आणण बालगह
ृ ाींमधील पि भरतीस स्
विचाराधीन आहे .

-----------------
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धनगर समार्ास आरक्षण दे ण्याबाबत
(९)

*

३५४८०

श्री.धनांर्य

मि
ांु ,े

श्री.सांर्य

दत्त,

श्री.अमरशसांह

पांडित,

श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ामणी : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३१३४२ ला ददनाांि २७ र्ल
ु ,ै
२०१७ रोर्ी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभामत सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) धनगर समाजाच्या आरिणासींिभामत ्ा्ा इकन्स्््य्
ु ऑफ सोिल
सायन्सेस

मब
ुीं ई

याींचक
े डून

धनगर

समाजाच्या

सामाकजक

ि

मानि

िींििास्त्रीय दृष्ीकोनातन
भाग-१ ि भाग-२ अींतगमत अ्यास करण्याची
ू
कायमिाही पण
ू म झाली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, आदििासी सींिोधन ि प्रशििण सींस्था, पण
ु े याींनी ओरॉन,

धनगड या अनस
ु चू चत जमाती आणण धनगर ही भ्की जमात यासींिभामत
अहिाल सािर केला आहे काय, हे ही खरे आहे .

(३) असल्यास, राजयातील धनगर समाजाच्याबाबतीत या सींस्थाींना िासनास
अहिाल सािर करण्यासाठी ककती कालािधी लागणार आहे तसेच धनगर

समाजाला अनस
ु चू चत जमातीच्या सिलती िे णेबाबत िासन ककती कालािधीत
ननणमय घेणार आहे,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.विष्ट्णु सिरा : (१), (२) ि (३) नाही. ्ा्ा इकन्स्््य्
ू ऑफ सोिल
सायन्सेस मब
ुीं ई याींचेकडून मानििींििास्त्रीय दृष्ीकोनातन
ू भाग-१ ि भाग-२

अींतगमत अ्यास करण्यात येत असन
ू त्यानस
ु ार अहिाल तयार करण्याची
कायमिाही सरु
ु आहे .
दिनाींक

आयक्
ु त, आदििासी सींिोधन ि प्रशििण सींस्था, पण
ु े याींचेकडून
२/११/२०१५

रोजीच्या

पत्रान्िये

िासनास

प्राप्त

झालेला

िस्तकु स्थतीििमक अशभप्रायात्मक अहिाल प्राप्त झाला आहे . ्ा्ा इकन्स्््य्
ू
ऑफ सोिल सायन्सेस, मब
ींु ई याींचेकडून अींनतम अहिाल प्राप्त झाल्यानींतर
पढ
ु ील कायमिाही अपेक्षित आहे .
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(४) प्रश्न यद््ाित नाही.

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

मुळा-प्रिरा िीर् सहिारी सांस्त्थेने (ता.श्रीरामपूर, जर्.अहमदनगर)
दष्ट्ु िाळग्रस्त्ताांसाठीच्या रक्िमेचा गैरिापर िेल्याबाबत

(१०)

*

३४७५० िॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे : सन्माननीय ऊर्ाम मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

मळ
ु ा-प्रिरा

िीज

सहकारी

सींस्थेने

(ता.श्रीरामपरू ,

कज.अहमिनगर)

िषु काळग्रस्ताींच्या रुपये १७ को्ी अनि
ु ानाचा गैरिापर केल्याचा आिेप लेखा
पररिकाींनी घेतल्यामळ
ु े प्रिरा शििण सींस्थेचे माजी कायामध्यि याींनी याबाबत
श्रीरामपरू िहर पोलीस ठाण्यात तिार िाखल केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पोलीस ननरीिकाींनी सिर तिार नोंििन
ू न घेता चौकिीसाठी
सिर तिार सहकार खात्याकडे पाठविली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, यपरोक्त प्रकरणी सहकार खात्याने चौकिी पण
ू म केली आहे

काय, त्यात काय आढळून आले ि त्यानर्
ीं ाने िासनाने कोणती कारिाई
ु ग
केली िा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) मळ
ु ा-प्रिरा िीज सहकारी सींस्था, ता.श्रीरामपरू ,

कज.अहमिनगर या सींस्थेच्या सन २०१५-१६ या िर्ामच्या लेखा परीिण

अहिालात िासनाने िषु काळग्रस्ताींच्या िीज िरातील सिलतीसाठी दिलेल्या
ननधीबाबत

दिलेल्या

िेऱ्याबाबत,

महाराषर

सहकारी

सींस्था

३/१०/२०१७

रोजीच्या

अजामद्िारे

श्रीरामपरू

पोलीस

ठाणे,

१९६०

च्या

तरति
ु ीनस
ु ार चौकिी करण्याची विनींती श्री.अिोक विखे-पा्ील याींनी दिनाींक
कज.अहमिनगर याींच्याकडे केली आहे .

ता.श्रीरामपरू ,

(२) सिर अजामतील बाब सहकार खात्याच्या अखत्याररत येत असल्याने
सिरचा

अजम

चौकिीकामी

यपननबींधक,

याींच्याकडे पाठविण्यात आला आहे .

सहकारी

सींस्था,

अहमिनगर

(३) सहाय्यक ननबींधक, श्रीरामपरू याींच्याकडून चौकिी करण्यात येत आहे .
(४) प्रश्न यद््ाित नाही.
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राज्यातील र्ात पिताळणीच्या िामाांसाठी अध्यक्षाांच्या
ननयुक्त्या िरण्याबाबत
(११)

*

३४८६० श्री.विक्रम िाळे , श्री.अमरशसांह पांडित, श्री.सनतश चव्हाण,

िॉ.सध
ां
ििले, श्री.सनु नल तििरे ,
ु ीर ताांबे, श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.हे मत
श्री.ख्िार्ा

बेग,

श्री.अब्दल्
ु लाखान
श्री.बाळाराम

श्री.र्गन्नाथ
दरु ामणी,

पािील,

शशांदे,

श्री.सभ
ु ाष

श्री.गोवपकिशन

श्री.शरद

रणवपसे,

झाांबि,

बार्ोरीया,

श्री.अशोि

श्री.सांर्य

श्री.श्रीिाांत

ऊर्म

भाई

दत्त,

दे शपाांि,े

र्गताप,

आकिम.अनांत गािगीळ, श्रीमती जस्त्मता िाघ, श्री.आनांद ठािूर, अॅि.राहुल

नािेिर, अॅि.र्यदे ि गायििाि, श्री.रामराि िििुते, श्री.आनांदराि पािील,
श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती हुस्त्नबानू खशलर्े : सन्माननीय सामाजर्ि न्याय
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राजयातील ३६ कजल््याींमधील जात पडताळणीच्या कामाींसाठी केिळ चार

अध्यि कायमरत असन
ू १८ जात पडताळणी सशमत्याींना अध्यि नसणे ि १२
सशमत्याींिर सिस्य सचचि कायमरत असल्यामळ
ु े सम
ु ारे तीन लाखाहून अचधक
जात पडताळणीची प्रकरणे प्रलींबबत असन
हजारो विद्याथी, कममचारी,
ू
अचधकारी तसेच स्थाननक स्िराजय सींस्था आणण िासकीय नोकरीत रुजू
होणाऱ्या यमेििाराींची गैरसोय होत असल्याचे िासनाच्या ननििमनास आले
आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, अकोला जात पडताळणी विभागातील सशमती अध्यि,

श्री.नत्करे याींच्यािर नऊ तसेच सशमती सिस्य श्री.किम, यपायक्
ु त याींचेकडे
िाशिमसह पाच कजल्हयाींची जबाबिारी असल्यामळ
ु े िेकडो विद्यार्थयांना जात

िैधता प्रमाणपत्र शमळण्यास विलींब लागत असल्याचे माहे ऑक््ोंबर, २०१७
मध्ये िा त्यािरम्यान ननििमनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

प्रलींबबत

जात

िैधता

प्रमाणपत्रे

त्िरीत

शमळण्यासाठी

सशमत्याींिरील ररक्त पिाींिर अध्यिाींची ननयक्
ु ती करणे ि इतर गैरसोईो़ िरू
करण्याबाबत िासनाने कोणती कायमिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.रार्िुमार बिोले : (१) नाही.

राजयातील ३६ कजल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी सशमत्याींपक
ै ी १९

सशमत्याींच्या अध्यि पिािर, ३० सशमत्याींच्या यपायक्
ु त तथा सिस्य पिािर,
१५ सशमत्याींच्या सींिोधन अचधकारी तथा सिस्य सचचि पिािर ननयशमत
अचधकारी कायमरत आहे त. ररक्त असलेल्या पिाींचा अनतररक्त कायमभार अन्य

अचधकाऱ्याींकडे सोपविण्यात आला असन
ू सशमत्याींचे कामकाज सरु ळीत सरू
ु
आहे .

(२) नाही.

श्री.आय.एम.नत्कारे याींच्याकडे कजल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी

सशमती, अकोला येथील अध्यि पिाचा ननयशमत कायमभार असन
ू यितमाळ
ि बल
ु ढाणा या २ सशमत्याींच्या अध्यि पिाचा अनतररक्त कायमभार आहे .

तसेच, श्री.एस.आर.किम याींच्याकडे यपायक्
ु त तथा सिस्य कजल्हा

जात प्रमाणपत्र पडताळणी सशमती, अकोला या एकाच पिाचा ननयशमत
कायमभार आहे .
(३)

अध्यिाींच्या

पिािर

पिोन्नतीने

अचधकाऱ्याींची

ननयक्
ु ती

करण्याची

कायमिाही महसल
ू ि िन विभागामाफमत करण्यात येत असन
ू , यिमररत पिे

भरण्याच्या अनर्
ीं ाने सामान्य प्रिासन विभागामाफमत अध्यिाींच्या पिाींच्या
ु ग
समकि पिािरील अचधकाऱ्याींकडून इच्छुकता मागविण्यात आलेली आहे .
(४) प्रश्न यद््ाित नाही.

(१२)

*

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

राज्यातील शेतिऱ्याांना सांपण
ू म िर्ममार्ी दे ण्याबाबत
३५९७२ श्री.आनांदराि पािील, श्री.सांर्य दत्त, श्री.शरद रणवपसे,

श्री.अशोि ऊर्म भाई र्गताप, श्रीमती हुस्त्नबानू खशलर्े, श्री.र्यिांतराि
र्ाधि, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.हररशसांग राठोि, अॅि.ननरां र्न िािखरे , िॉ.अपि
ू म
दहरे , श्री.िवपल पािील, श्री.रविांद्र र्ािि, श्री.धनांर्य मि
ुां ,े श्री.र्यांत पािील,
िॉ.सध
ु ीर ताांबे, श्री.विक्रम िाळे , श्री.सनतश चव्हाण, श्री.दत्तात्रय सािांत,
श्री.बाळाराम पािील, आकिम.अनांत गािगीळ, श्री.प्रिाश गर्शभये, श्री.किरण

पािसिर, श्री.हे मत
ां ििले, श्री.नरें द्र पािील, श्री.अमरशसांह पांडित, श्री.मोहनराि
िदम,

श्री.सनु नल

तििरे ,

श्री.अमरनाथ

रार्रू िर,

श्री.सभ
ु ाष

झाांबि,
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श्री.र्नादम न

चाांदरू िर,

िॉ.(श्रीमती)

नीलम

गोऱ्हे ,

श्री.र्गन्नाथ

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

शशांदे :

(१) राजयातील िेतकऱ्याींना सरसक् कजममाफी िे ण्यासाठी िेतकरी तसेच

लोकप्रनतननधीींनी काढलेली सींघर्म यात्रा, सींप ि आींिोलनामळ
ु े छत्रपती शििाजी
महाराज िेतकरी सन्मान योजनेंतगमत दिनाींक २८ जून, २०१७ रोजीच्या
िासन ननणमयान्िये रुपये ३४ हजार को्ीची कजममाफी िे ण्यात आली आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, प्रत्यिात केिळ रुपये ५ हजार को्ी पेिाही कमी कजममाफी

िे ण्यात आली असणे, कजममाफीसाठी अनेक ननकर् ि अ्ी घालण्यात येऊन

तातडीची मित म्हणून िेतकऱ्याींना रुपये १० हजार िे णे तसेच दििाळीपि
ू ी
सींपण
ू म कजममाफी करण्यात येणार असल्याची घोर्णा िासनाने केली होती, हे
ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

यपरोक्त

अमराितीमध्ये-१९७

ि

प्रकरणी

इतर

कायमिाही

कजल््यात-१८७,

न

झाल्यामळ
ु े

वििभामतील

मराठिाडयात-१५६,

यत्तर

महाराषरातील नाशिकमध्ये-३८३ ि इतर कजल््यात-७७, पकश्चम महाराषरात२६ ि कोकणात-३ अिा राजयात एकूण-१०२९ िेतकऱ्याींनी आत्महत्या केल्याचे
माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये िा त्यािरम्यान ननििमनास आले, हे खरे आहे
काय,

(४) असल्यास, या योजनेच्या अींमलबजािणीसाठी रुपये २० हजार को्ीचे
कजम घेण्यासाठी केंद्र िासनाने राजय िासनाला परिानगी दिली असल्याने

माहे ऑक््ोबर, २०१७ अखेर ककती ि कोणत्या बँकाींनी ननधी यपलब्ध करुन
दिला आहे तसेच ननधी परु विण्याबाबत बँकाींचे ननकर् काय आहे त, त्यानस
ु ार
कोणकोणत्या कजल्हा मध्यिती बँकाींना कळविण्यात आले आहे ि सिर
बँकाींनी प्रत्येकी ककती ननधी यपलब्ध करुन दिला आहे,

(५) असल्यास, यपरोक्त योजनेंतगमत दिनाींक २२ सप््ें बर, २०१७ रोजीपयंत
ककती िेतकऱ्याींनी कजममाफीसाठी अजम केले आहे त, त्यापैकी ककती िेतकरी

पात्र ि अपात्र ठरले आहे त, कजममाफीसाठी असलेले ननकर् ि अ्ीींची पत
म ा
ू त

करताना येत असलेल्या अडचणीींमळ
ु े कजममाफी होत नसल्याने अनेक िेतकरी
आत्महत्या करीत असल्याने राजयातील सिम िेतकऱ्याींना तात्काळ कजममाफी
िे ण्याबाबत िासनाने कोणती कायमिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
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(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.सभ
: (१) िेगिेगळ्या नैसचगमक आपत्तीच्या पाश्िमभम
ु ाष दे शमख
ु
ू ीिर,

िेतकऱ्याींचे नक
ु सान झाल्यामळ
ु े बरे च िेतकरी पीक कजामची / िेती कजामची
मि
ु तीत परतफेड करू िकले नाहीत. पररणामी हे िेतकरी थकबाकीिार

रादहल्यामळ
ु े अिा िेतकऱ्याींना बँकाींकडून नव्याने पीक कजम घेण्यास अडचणी
ननमामण झाल्या आहे त. ही बाब विचारात घेऊन िासन ननणमय, दिनाींक

२८/६/२०१७ अन्िये छत्रपती शििाजी महाराज िेतकरी सन्मान योजना, २०१७
लागू

करण्यात आली आहे .

त्यानस
ु ार

काही ननकर्ाींच्या

िेतकऱ्याींचे कजम माफ करण्याचा ननणमय िासनाने घेतला आहे .

अधीन राहून

(२) िासनाने दिनाींक २८/०६/२०१७ च्या िासन ननणमयान्िये राजयातील
िेतकरी कजममाफीकरीता छत्रपती शििाजी महाराज िेतकरी सन्मान योजना,

२०१७ लागू केली आहे . सिर िासन ननणमयात कजममाफी ि प्रोत्साहनपर
लाभासाठीच्या पात्रतेबाबतचे ननकर् नमि
ू केले आहे त.

सिर योजनेची अींमलबजािणी करण्यापि
ू ी थकबाकीिार िेतकऱ्याींना

कजम परु िठा करण्यासाठी िासनाने दिनाींक १४/०६/२०१७ रोजी िासन ननणमय
ननगमशमत

केला

असन
ू

सिर

योजनेंतगमत

खरीप

२०१७

साठी

५३९६१

िेतकऱ्याींना रुपये ५२ को्ी ७७ लाख इतके कजम िासन हमीिर बँकाींनी
सींबचीं धत िेतकऱ्याींना अिा केले आहे .

छत्रपती शििाजी महाराज िेतकरी सन्मान योजना, २०१७ चा िभ
ु ारीं भ

दिनाींक १८/१०/२०१७ रोजी करण्यात आला असन
ू दिनाींक ०४/१२/२०१७ अखेर
िेतकऱ्याींच्या एकूण १३.४९ लाख कजम खात्यािरील रुपये ८६१०.६४ को्ी
इतक्या रक्कमेचे कजम माफ करण्यासाठी िासनाकडून सींबचीं धत बँकाींना रक्कम
िगम करण्यात आली आहे . बँकाींकडून सींबचीं धत िेतकऱ्याींच्या कजम खात्यािर

रक्कमा िगम करण्याची कायमिाही सरू
ु असन
ू दिनाींक ०४/१२/२०१७ अखेर रुपये

५१४१.९७ को्ी इतकी रक्कम िेतकऱ्याींच्या ९.४३ लाख कजमखाती िगम
करण्यात आली आहे . यिमरीत लाभार्थयांना तपासणीअींती लाभ िे ण्याची प्रकिया
चालू आहे .

(३) जानेिारी, २०१७ ते ऑक््ोबर, २०१७ या कालािधीमध्ये वििभामतील

अमराितीमध्ये - ९०७ ि इतर कजल््यात - २२६, मराठिाड्यात - ७८९, यत्तर
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महाराषरात - ४०८, पकश्चम महाराषरात - ८० ि कोकणात - ४ अिा राजयात
एकूण-२४१४ िेतकऱ्याींनी आत्महत्या केल्याचे प्राप्त मादहतीिरून ननििमनास येत.े

(४) छत्रपती शििाजी महाराज िेतकरी सन्मान योजना २०१७ या योजनेच्या

अनर्
ीं ाने दिनाींक २२/९/२०१७ अखेर िेतकऱ्याींनी ५६.५९ लाख ऑनलाईन अजम
ु ग
केले. कजल्हा मध्यिती सहकारी बँका ि राषरीयकृत बँका याींच्या खाती

िासनाने दिनाींक ०४/१२/२०१७ अखेर रक्कम रूपये ८६१०.६४ को्ी एिढी
वितरीत केली असन
ू त्यापैकी िेतकऱ्याींच्या ९.४३ लाख कजम खाती दिनाींक
०४/१२/२०१७ पयंत रूपये ५१४१.९७ को्ी एिढी रक्कम िगम करण्यात आली

असन
ू , यिमरीत रक्कम िगम करण्याचे काम सरू
ु आहे . कजल्हा मध्यिती
सहकारी बँकाींना रूपये २७७१.५४ को्ी एिढा ननधी यपलब्ध करून दिला

असन
ू , राषरीयकृत, ग्रामीण ि खाजगी बँकाींना रूपये ५८३९.१० को्ी एिढा
ननधी यपलब्ध करून िे ण्यात आला आहे .
(५)

छत्रपती

िेतकऱ्याींच्या

शििाजी

कजम

महाराज

खात्याची

िेतकरी

एकूण

सींख्या

सन्मान

७१.११

योजनेसाठी
लाख

इतकी

कजमिार
आहे .

कजममाफीसाठी प्रत्यिात िेतकऱ्याींनी ५६.५९ लाख ऑनलाईन अजम सािर केले

आहे त. सिर योजनेच्या लाभार्थयांना योजनेचा लाभ िे ण्याची कायमिाही सरू
ु
आहे .

(६) प्रश्न यद््ाित नाही.

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

सामाजर्ि न्याय विभागाच्या विशेष शाळा ि
िममशाळाांच्या गैरसोईंबाबत

(१३)

*

३५२१३ श्री.िवपल पािील : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २८४८४ ला ददनाांि

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

(१) सामाकजक न्याय विभागाींतगमत चालविण्यात येणाऱ्या वििेर् िाळा ि

कममिाळाींना अनि
ु ान न शमळणे, जुन्या अपींगाींच्या सींस्थाींना अनेक िर्ामपासन
ू
कममचारी पिे मींजूर झालेली नसणे तसेच ररक्त होणाऱ्या वििेर् शििकाींच्या
पिासाठी एनओसीची मागणी होत आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, १८ िर्े पण
ू म केलेल्या वििेर् गरजा असलेल्या विद्यार्थयांच्या
पन
ु िमसनासाठी कममिाळा यभारण्याबाबत िासनाचे धोरण काय आहे,

(३) असल्यास, प्रश्न भाग (१) बाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय,

चौकिीत काय आढळून आले ि त्यानस
ु ार कोणती कायमिाही केली िा
करण्यात येत आहे ,

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

बिोले

:

(१)

दिव्याींगाींसाठी

असलेल्या

वििेर्

िाळा

ि

कममिाळाींकरीता िेतन ि िेतनेतर अनि
ु ानासाठी सन २०१७-१८ मध्ये यपलब्ध

झालेली सींपण
ू म तरति
ू वितरीत करण्यात आली आहे . दिव्याींगाींच्या वििेर्
िाळाींकरीता सध
त्यानस
ु ारीत आकृनतबींध मींजरू करण्यात आला असन
ू
ू ार
अनतरीक्त ठरणारी पिे समायोजीत करुन तसेच मा.न्यायालयाने दिलेले
आिे ि

विचारात

मा.न्यायालयाने

घेिन
ू

दिलेल्या

निीन

पिे

आिे िानस
ु ार

मींजूर

बींि

करण्याचे

पडलेल्या

प्रस्तावित
वििेर्

आहे .

िाळा/

कममिाळाींमधील कममचाऱ्याींचे अन्यत्र समायोजन व्हािे यासाठी ररक्त पिे
भरण्याकरीता अपींग आयक्
ु तालयाकडून एन.ओ.सी. िे ण्यात येत.े

(२) राजयात वििेर् गरजा असलेल्या विद्यार्थयांसाठी ८६ अनि
ु ाननत कममिाळा
कायमरत आहे त.

(३) ि (४) प्रश्न यद््ाित नाही.

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

िोंबबिली (जर्.ठाणे) येथील औद्योधगि िसाहतीतील
भूखि
ां ाच्या गैरव्यिहाराबाबत
(१४)

*

३४९५७ श्री.र्गन्नाथ शशांदे, श्री.धनांर्य मि
ुां े : सन्माननीय उद्योग

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) डोंबबिली (कज.ठाणे) औद्योचगक िसाहतीतील भख
ू ींडाचा िर महाराषर
औद्योचगक विकास महामींडळाचे पररपत्रक ि. मऔविमीं/ए०७३७०, दिनाींक ७

ऑक््ोबर, २०१६ नस
ु ार औद्योचगक िापरासाठी प्रनत चौ.मी. रुपये १३२५०/-,
ननिासी िापरासाठी रुपये २६५००/- आणण व्यापारी (िाणणकजयक) िापरासाठी
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रुपये ३९७००/- इतका िर प्रस्तावित करण्यात आलेला आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, डोंबबिली येथील मे.रूप माबमल या व्यािसानयकाला दिनाींक १९

मे, २०१६ रोजी ए-१६८/१ हा ३००० चौ.मी. भख
ू ींड शसराशमक ्ाईल्स कद्ींग
आणण पॉलीशिींग करण्यासाठी अथामत िाणणकजयक िापरासाठी रुपये १२३२०/-

या िराने दिला असल्याने िासनाचे सम
ु ारे रुपये आठ को्ी पेिा अचधक
रकमेचे नक
ु सान झाले असल्याचे ननििमनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याच भख
ू ींडािर डोंबबिली औद्योचगक पररसरातील कींपन्यातन
ू

होणाऱ्या प्रिर्
ू णािर ननयींत्रण ठे िण्यासाठी ‘ननसार यद्यान’ यभारण्यात येणार
असल्याचे दिनाींक १४ ऑगष्, २०१७ रोजी िा त्यासम
ु ारास मादहतीच्या
अचधकारात ननििमनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, यपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत
काय आढळून आले ि त्यानस
ु ार िोर्ीींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात
येत आहे,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.सभ
ु ाष दे साई : (१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.

शसराशमक ्ाईल्स आणण पॉशलशिींग हा यद्योग ओद्योचगक प्रयोजनात

येत असल्याने महामींडळाच्या सींचालक मींडळाचा ठराि िमाींक ५४२९ ि

MMC ची या भख
ू ींड िापरास िाणणकजयक मधून औद्योचगक िापरासाठी
मान्यता िे ण्यात आली आहे.
(३) हे अिींत: खरे आहे .
डोंबबिली

िेलफेअर

असोशिएिन

(रकज)

तफे

ननसगम

यद्यान

िापराबाबतचा प्रस्ताि महाराषर औद्योचगक विकास महामींडळाकडे प्राप्त
असन
ू त्याबाबतची छाननी महामींडळ स्तरािर सरु
ु आहे.
(४) ि (५) प्रश्न यद््ाित नाही.

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

22

रत्नाधगरी जर्ल्हयात महावितरणििून ग्राहिाांना
निीन िीर् मीिर उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबत

(१५)

*

३५८८७ श्रीमती हुस्त्नबानू खशलर्े, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊर्म

भाई र्गताप, श्री.सांर्य दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर, आकिम.अनांत गािगीळ :
सन्माननीय ऊर्ाम मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) रत्नाचगरी कजल्हयात महावितरणकडून ग्राहकाींना िे ण्यात आलेल्या रोलॅ क्स

ि प्लॅ ि कींपनीचे िीज मी्र सिोर् असल्याने ग्राहकाींना जािा िीज िे यके

येत असल्याचे माहे सप््ें बर, २०१७ मध्ये िा त्यािरम्यान ननििमनास आले
आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, िीज मी्र बिलण्यासाठी ग्राहकाींनी केलेल्या मागणीपैकी

केिळ १० ्क्केच िीज मी्र महावितरणकडे यपलब्ध असल्याने निीन िीज
मी्र जोडण्या प्रलींबबत आहे त, हे ही खरे आहे काय

(३) असल्यास, यासींिभामत िासनाने चौकिी करुन निीन जािा िीज मी्र
यपलब्ध करुन िे ण्याबाबत कोणती कायमिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे खरे नाही.

मे.रोलेक्स ि मे.फ्लॅ ि कींपनीचे िीज मी्र सिोर् असल्याचे नोव्हें बर,

२०१५ मध्ये ननििमनास आले आहे .
(२) हे खरे नाही.

(३) ि (४) प्रश्न यद््ाित नाही.
-----------------

पुणे येथील ििेनगर येथे िसनतगह
ृ सुरु िरण्याबाबत
(१६)

*

३५२६६ श्री.अननल भोसले, श्री.नरें द्र पािील, श्री.किरण पािसिर,

अॅि.ननरां र्न िािखरे : सन्माननीय सामाजर्ि न्याय मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
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खुलासा करतील काय :(१) पण
ु े येथील किेनगरमधील किे समाजसेिा सींस्थेच्या विद्यार्थयांसाठी
असलेले बींि िसनतगह
ु करण्याची मागणी अनतररक्त समाजकल्याण
ृ सरु

आयक्
ु ताींकडे माहे सप््ें बर, २०१७ मध्ये िा त्यािरम्यान केली असल्याचे
ननििमनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यक्त प्रकरणी िासनामाफमत चौकिी करण्यात आली आहे

काय, चौकिीत काय आढळून आले ि तद्नस
ु ार सिर िसनतगह
ु हा सरु
ु
ृ पन्
करण्यासाठी कोणती कायमिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.रार्िुमार बिोले : (१) होय.
(२) होय.

प्रािे शिक यपायक्
ु त, समाजकल्याण, पण
ु े याींचेमाफमत सिर प्रकरणी

चौकिी करण्यात आलेली आहे .

सिर िसनतगह
ु ान शमळत नसन
ू ते जन
ू ,
ृ ास िासनाचे कोणतेही अनि
२०१७ पासन
बींि आहे. या िसनतगह
ू
ृ ातील प्रिेशित विद्यार्थयांची
व्यिस्थापनाने इतर िसनतगहृ ात योग्य व्यिस्था केली आहे .
सिर
िसनतगह
मालकी
खाजगी
स्िरुपाची
ृ ाची
िासनस्तरािर कायमिाही करण्याचा प्रश्न यद््ाित नाही.
(३) प्रश्न यद््ाित नाही.

असल्याने

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

राज्यातील मागासिगीय विद्यार्थयाांना दे ण्यात आलेल्या मॅरीिोत्तर
(१७)

*

शशष्ट्यित्ृ तीच्या गैरव्यिहाराची पुन्हा चौिशी िरण्याबाबत

३४९६८ अॅि.र्यदे ि गायििाि, श्री.सनु नल तििरे , श्री.ख्िार्ा बेग,

श्री.र्गन्नाथ शशांदे, श्री.धनांर्य मि
ांु ,े श्री.सनतश चव्हाण, अॅि.ननरां र्न िािखरे ,
श्री.हे मत
ां
ििले, श्री.आनांद ठािूर, अॅि.राहुल नािेिर, श्री.रविांद्र र्ािि,
श्री.धगरीशचांद्र व्यास, प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार, िॉ.सध
ु ीर ताांब,े
श्री.विक्रम िाळे , श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.श्रीिाांत दे शपाांि,े श्री.बाळाराम पािील,
श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांर्य दत्त, श्री.अशोि ऊर्म भाई र्गताप, आकिम.अनांत

गािगीळ, श्री.आनांदराि पािील, श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती हुस्त्नबानू खशलर्े,
श्री.हररशसांग राठोि, प्रा.र्ोगेन्द्र ििािे, श्री.सभ
ु ाष झाांबि, श्री.र्नादम न चाांदरू िर,
श्री.किरण पािसिर, श्री.नरें द्र पािील, श्री.अननल भोसले, श्री.अमरनाथ
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रार्रू िर, श्री.रामराि िििुते, श्री.र्यांत पािील : सन्माननीय सामाजर्ि
न्याय मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) राजयात सामाकजक न्याय ि इतर आठ विभागामाफमत मागासिगीय

विद्यार्थयांना िे ण्यात येणाऱ्या शिषयित्ृ तीचा लाभ चालू िर्ी ५५ लाख

विद्यार्थयांपक
ै ी एकालाही िे ण्यात आला नसणे, बनाि् विद्याथी िाखिणे
तसेच ऑनलाईन नोंिणी करताना केलेल्या रुपये २१७४ को्ीच्या मॅरीकोत्तर
शिषयित्ृ ती गैरव्यिहार प्रकरणी वििेर् तपास पथकाने (एसआय्ी) ६४

िैिणणक सींस्थाींिर गन्ु हे िाखल केले आहे त, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सिर ६४ सींस्थाींची नािे काय आहे त, त्याींनी प्रत्येकी ककती
रक्कमेचा अपहार केला आहे तसेच अपहार केलेल्या रक्कमेपक
ै ी अद्यापपयंत
प्रत्येक सींस्थेकडून ककती रक्कम िसल
ू करण्यात आली आहे,

(३) असल्यास, सिर गैरव्यिहार प्रकरणी वििेर् तपास पथकाने (एसआय्ी)

केलेली चौकिी मान्य नसल्याने अहिालाच्या आधारे पन्
ु हा स्ितींत्र चौकिी

करण्याच्या घेतलेल्या ननणमयानस
ु ार पन्
ु हा चौकिी करण्यात आली आहे काय,
(४) असल्यास, मा.सामाकजक न्याय मींत्री याींनी दिनाींक २७ जल
ु ,ै २०१७ रोजी
आश्िासन िे ऊनही यक्त प्रकरणी कारिाई न झाल्याने याबाबत िासनाने
चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय आढळून आले त्यानस
ु ार कोणती
कारिाई केली िा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.रार्िुमार बिोले : (१) अींित: होय.
सन २०१७-१८ पासन
ू सिम विभागाींच्या शििण िल्
ु क, पररिा िल्
ु क,
शिषयित्ृ ती ि ननिामह भत्ता योजनाींकरीता राजय िासनाने महाडडबी्ी पो्म ल
सरु
ु केले आहे . सिर पो्म लिरील ताींबत्रक अडचणीींमळ
ु े चालू िर्ामच्या पदहल्या

सत्राच्या िे य रक्कमेच्या ६० ्क्के इतकी रक्कम सींबचीं धत पात्र विद्यार्थयांच्या
आधार सींलग्न बॅंक खात्यािर जमा करण्याचा ननणमय घेण्यात आला आहे .

मॅरीकोत्तर शिषयित्ृ ती गैरव्यिहार प्रकरणी वििेर् तपास पथकाने ६४

िैिणणक सींस्थाींिर गन्ु हे िाखल केलेले नाहीत.
(२), (३) ि (४) वििेर् चौकिी पथकाच्या अहिालातील एकुण १७०४
सींस्थाींच्या लेखापरीिणाच्या अनर्
ीं ाने विश्लेर्ण ि पडताळणी करण्याची
ु ग
कायमिाही आयक्
असन
ु त, समाजकल्याण, पण
ु े याींच्यामाफमत सरु
ु
ू ,
अननयशमततेच्या रुपये १८२६.८७ को्ी रक्कमेपक
ै ी आतापयंत रुपये ९६.१६
को्ी इतकी िसल
पात्र
रक्कम
सीं
स्
थाकड
न
िस
ल
ु
ू
ू करुन कोर्ागारात भरणा
करण्यात आली असन
रुपये ६८५.४१ को्ी इतक्या अचग्रम रक्कमेचे
ू
समायोजन करण्यात आलेले आहे . तसेच सींबचीं धत िैिणणक सींस्थाकडून
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यिमरीत िसल
ु पात्र रक्कमेच्या
आयक्
ु ताींमाफमत सरु
ु आहे .
(५) प्रश्न यद््ाित नाही.

िसल
ु ीची

कायमिाही

सींबचीं धत

सहायक

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

राज्यात महावितरण आणण महाननशममतीमधील
अधधिाऱ्याांिर िारिाई िरण्याबाबत
(१८)

*

३५८९६ आकिम.अनांत गािगीळ : सन्माननीय ऊर्ाम मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राजयात िीज अनतररक्त असल्याचा िासनाने िािा केला असला तरी

महावितरण आणण महाननशममती ि इतर िीज कींपन्याींमधील अचधकाऱ्याींच्या

ननषकाळजीपणामळ
ु े राजयात मोठया प्रमाणािर विजेचे भारननयमन सरु
ु
असल्याचे माहे आक््ोबर, २०१७ मध्ये िा त्यािरम्यान ननििमनास आले आहे ,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, िीज यत्पािन केंद्रातील ३० पैकी १३ यनु न् बींि पडले असन
ू

२४ तासाींत त्यातील ताींबत्रक त्र्
ु ी िरू करणे आिश्यक असताींना तेथील
अचधकारी िल
म
करीत असल्याचे ननििमनास आले आहे, हे ही खरे आहे
ु ि
काय,

(३) असल्यास, यासींिभामत िासनाने चौकिी करुन िोर्ी अचधकारी ि
कींपन्याींिर

कारिाई

करणे

तसेच

राजयातील

विजेचे

करण्याबाबत कोणती कायमिाही केली िा करण्यात येत आहे,

भारननयमन

िरू

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) राजयातील औकषणक विद्यत
ु केद्राींना होणारा

कोळिाचा परु िठा कमी झाल्याने त्याचा विपररत पररणाम िीजननशममती ि

पयामयाने िीज परु िठयािर झाला होता. राजयात ०३ ऑक््ोबर ते ७ ऑक््ोबर
िरम्यान (५ दििस) काही कालािधीसाठी तात्परु ते भारननयमन करािे लागले
होते.

(२) हे खरे नाही.
(३)

महावितरणने

भारननयमनाचे

प्रमाण

कमी

करण्यासाठी

खालील
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यपाययोजना केलेल्या आहे त.
१. लघक
ु ालीन ननवििे व्िारे १५ ऑक््ोबर पयंत १४५० मे.िॅ. ि तद्नींतर

३१ ऑक््ोबर पयंत ११०० मे.िॅ. िीज खरे िी करण्यात आली ि
गरजेनस
ु ार काही कालािधीसाठी पॉिर एक्सेजमधुन ०१ दििस अगोिर
मागणी नोंििन
ू (Day Ahead Basis) िीज खरे िी करण्यात आली.

२. महावितरणने मा.िीज ननयामक आयोगाकडे रुपये ४ प्रनत यनु न् पेिा
जास्त िराने खरे िी करणेसाठी याचचका िाखल करुन त्यानस
ु ार मा.िीज
ननयामक आयोगाची परिानगी घेतली. लघक
ु ालीन खरे िीव्िारे
ऑक््ोबर मदहन्यात एकूण ६१९.७४ ििलि यनु न्, रुपये
यनु न् िराने खरे िी केले.

(४) प्रश्न यद््ाित नाही.

माहे

३.९६ प्रनत

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

मुांबई िृषी उत्पन्न बार्ार सशमतीमध्ये गैरव्यिहार झाल्याबाबत
(१९)

*

३६००६ श्री.बाळाराम पािील, श्री.विक्रम िाळे , श्री.दत्तात्रय सािांत,

िॉ.सध
ु ीर ताांबे, िॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे, श्री.प्रविण दरे िर, श्री.विर्य ऊर्म
भाई

धगरिर,

श्री.धगरीशचांद्र

व्यास,

श्री.सांर्य

दत्त,

श्री.शरद

रणवपसे,

श्री.अशोि ऊर्म भाई र्गताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.रविांद्र र्ािि, श्री.सभ
ु ाष

झाांबि, श्री.आनांदराि पािील, श्री.हररशसांग राठोि : सन्माननीय पणन मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मब
ींु ई कृर्ी यत्पन्न बाजार सशमतीमध्ये निी मब
ींु ईतील व्यापाऱ्याींिी

सींगनमत करुन सेिा िल्
ु क िसल
ु ी न करणे तसेच च्ईिेत्र ननिे िाींक

(एफएसआय) आणण ठे िीींिर बोगस कजांचे िा्प करुन रुपये २०० को्ीचा
गैरव्यिहार केला असन
या गैरव्यिहाराच्या चौकिीकररता कव्िसिस्यीय
ू
सशमती नेमण्यात आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यपरोक्त गैरव्यिहाराची िासनाने चौकिी केली आहे काय,
चौकिीनस
ु ार सेिा िल्
ु क िसल
ू न करण्याची कारणे काय आहे त तसेच सिर
सेिािल्
ु क ककती कालािधीत िसल
ु करण्यात येणार आहे ,
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(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.सभ
ु ाष

दे शमख
ु

:

(१)

ि

(२)

सेिािल्
ु क

आकारणी/िसल
ू ीबाबत

िस्तकु स्थतीििमक अहिाल घेण्यासाठी मब
ुीं ई कृर्ी यत्पन्न बाजार सशमतीच्या

दिनाींक २८/९/२०१७ रोजीच्या आिे िान्िये कव्िसिस्यीय सशमती नेमण्यात
आलेली आहे . सिर सशमतीचा अहिाल अद्यावप प्राप्त झालेला नाही. या
प्रकरणी

आिश्यकता

भासल्यास

िासनामाफमत

अचधकारी/कममचाऱ्याींविरुध्ि कारिाई करण्यात येईल.

चौकिी

करुन

िोर्ी

तसेच च्ईिेत्र ननिे िाींकाबाबत मा.यच्च न्यायालयात याचचका िाखल

असन
ू िे ना बँकेतील ठे िीबाबतचे प्रकरणात सीबीआय माफमत तपास होऊन
वििेर् न्यायालय, मब
ींु ई येथे आरोपपत्र िाखल करण्यात आलेले आहे . िोन्ही
बाबी न्यायप्रविष् आहे त.
(३) प्रश्न यद््ाित नाही.

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

राज्यात उद्योग गुांतिणि
ू ीमध्ये घि झाल्याबाबत
(२०)

*

३४९६१ श्री.सांर्य दत्त, श्री.तानार्ी सािांत : सन्माननीय उद्योग मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राजयात मेक इन इींडडयाच्या माध्यमातन
ू यद्योग िेत्रात सम
ु ारे ११ लाख
३७ हजार ७८३ को्ीींची िािा करण्यात आला असला तरी प्रत्यिात केिळ
रुपये २ लाख ६९ हजार ८१० को्ीींची गत
ींु िणक
झाली असल्याचे माहे
ू
ऑगस््, २०१७ मध्ये िा त्यािरम्यान ननििमनास आले आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, राजयात मागील अडीच िर्ामच्या काळात यद्योगाींच्या सींख्येत

५२२ ने घ् झाली असन
ू गत
ुीं िणुकीच्या प्रमाणात ७.५ ्क्क्यािरुन ६.७ ्क्के
घसरण झाली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, नविन यद्योगाींना गत
ुीं िणूकीसाठी आकवर्मत करुन यद्योगाींच्या
सींख्येत िाढ करण्याबाबत िासनाने कोणती कायमिाही केली िा करण्यात येत
आहे,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.सभ
ु ाष दे साई : (१) मेक इन इींडडया सप्ताह िरम्यान यद्योग विभागािी

ननगडीत एकूण २८५० सामींजस्य करार झाले ि त्याव्िारे एकूण रुपये ४.१३
लि को्ी गत
ुीं िणुक अपेक्षित होती. यासींिभामत प्रत्यि अींमलबजािणी २४५६
सामींजस्य करारात झाली असन
ू त्याव्िारे रुपये १ लि ९० हजार को्ीींची
गत
ुीं िणुक प्रत्यि साकार होत आहे .
(२)

हे खरे नाही.

(३) नविन यद्योग आकवर्मत करण्यासाठी सामदु हक प्रोत्साहन योजना २०१३
च्या माध्यमातन
ू यद्योगाींना तालक
ु ा ग्ाच्या िगमिारीप्रमाणे विविध प्रोत्साहने

िे ण्यात येत आहे त. राजयात विविध यद्योग आकवर्मत करण्यासाठी यद्योग
िेत्रननहाय वििेर् धोरण आखुन त्याींना वििेर् प्रोत्साहने िे िू केली आहे त.
महाराषर मादहती तींत्रज्ञान धोरण, इलेक्रॉननक्स ि फॅब धोरण, डॉ. बाबासाहे ब

आींबेडकर अ.जा. ि अ.ज. वििेर् प्रोत्साहन योजना ि नक
ु तेच मदहला

यद्योजकाींसाठी वििेर् धोरण विहीत करुन यद्योगाींना पोर्क िातािरण तयार
करण्यात येत आहे .

तसेच मेक इन महाराषर ि तपासणे Esse of Doing Business

यपिमाच्या माध्यमातन
ू यद्योगाींसाठी विविध सध
ु ारणा केल्या आहे त.

मैत्री किा माफमत यद्योगाींना आिश्यक सवु िधा ि ना हरकती/परिाने

सल
ु भ ि जलिररत्या िे ण्यासाठी ऑनलाईन एक णखडकी प्रणालीव्िारे विविध
सेिा िे ण्यात येत आहे त.

(४) प्रश्न यद््ाित नाही.

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

राज्यातील अनुसूधचत र्ाती ि र्मातीचे र्ातीचे दाखले
िाढण्यासाठीची अि शशधथल िरण्याबाबत

(२१)

*

३५६८६ श्री.र्यांत पािील : सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राजयातील कोळी ि ठाकूर आदििासी समाजासाठी अनस
ु चू चत जाती ि
जमातीचे जातीचे िाखले काढण्यासाठी सन १९५० पि
ू ीचे परू ािे सािर
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करण्याची अ् लागू करण्यात आलेली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, रायगड कजल््यातील कोळी ि ठाकूर आदििासी समाजासाठी
शििणाच्या सवु िधा यपलब्ध नसल्यामळ
ु े सिर समाज शििणापासन
ू िींचचत
रादहल्याने त्याींच्याकडे कोणतेही िाखले तसेच िासन िरबारी तिी नोंि

नसल्याने त्याींना सन १९५० पि
ू ीचा परु ािा सािर करताना अडचणी ननमामण
होत आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, जातीचा िाखला नसल्याने सिर समाजातील नागरीक
िासनाच्या विविध योजनाींपासन
ू िींचचत रहात असल्याने त्याींनी सन १९५०

पि
ू ीचे परू ािे सािर करण्याची अ् शिथील करण्याची मागणी िासनाकडे केली
आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, यपरोक्त प्रकरणी िासनाने कोणती कायमिाही केली िा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.विष्ट्णु सिरा : (१), (२), (३) ि (४) सींबचीं धत अचधननयमाींतगमत केलेल्या

ननयमाींमधील ननयम ३ (३) नस
ु ार यमेििाराने कागिपत्रे सािर करणे

आिश्यक आहे . परीं तु ननयम ३(४) मधील तरति
ू ीनस
ु ार अजमिार िस्तऐिज

सािर करण्यास असमथम असेल तर अजमिाराने त्याबाबतची कारणे नमि
ु करुन
सिम अचधकाऱ्यास िपथपत्र सािर कराियाचे आहे . त्या िपथपत्रािर सिम
प्राचधकाऱ्याने विचार करुन तसेच योग्य चौकिी करुन गण
ु ािगण
ु ाींिरुन (on
merit) िाव्याचा ननणमय घ्यािा, अिी तरति
ु आहे .

परीं तु सामाकजक न्याय विभागाच्या िासन ननणमय दिनाींक ६/२/२०१०

अन्िये अनस
ु चू चत जाती या प्रिगामतील व्यक्तीींना दिनाींक १०/८/१९५० रोजी ि
तत्पि
ू ी त्याींचा राजयातील सिमसाधारण रदहिास असण्याची अ् विदहत
करण्यात आली. ननयम, २०१२ मध्ये सिर अ्ीचा समािेि करण्यात आलेला
आहे .

मा.यच्च न्यायालयाने रर् वप्ीिन ि.६०६०/२००८ कु.श्िेता िाींतालाल
लाल विरुध्ि महाराषर राजय ि इतर या प्रकरणात दिनाींक १०/८/१९५० रोजी
महाराषर राजयात मळ
ननिास नसलेली अनस
ू
ु चू चत जातीच्या व्यक्तीस
अनस
ु चू चत जातीकररता राखीि असलेल्या सिलतीींचा लाभ घेता येणार नाही,

त्या व्यक्तीस त्याच्या मळ
राजयात अिा सिलतीींचा लाभ शमळे ल असा
ू
महत्त्िपण
ू म ननकाल दिला आहे .
(५) प्रश्न यद््ाित नाही.

-----------------
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पांढरपूर येथे महाराष्ट्र औद्योधगि वििास महामांिळाची
स्त्थापना िरणेबाबत

(२२)

*

३५६२०

श्री.दत्तात्रय

सािांत,

श्री.विक्रम

िाळे ,

िॉ.सध
ु ीर

ताांबे,

श्री.बाळाराम पािील, श्री.श्रीिाांत दे शपाांिे : सन्माननीय उद्योग मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

पींढरपरू

(कज.पींढरपरू )

हे

श्री

िेत्र

विठ्ठल

मींदिर

िे िस्थान

असन
ू

यद्योगधींद्याच्या यभारणीसाठी आिश्यक रे ल्िे स्थानक, मब
ु लक पाणी, रस्ते
ि जमीन या सिम सवु िधा तसेच या िहरातन
ू िोन राषरीय महामागम जाणार
असल्याने पींढरपरू येथे महाराषर औद्योचगक विकास मींडळाची स्थापना
करण्याची मागणी स्थाननकाींकडून होत आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पींढरपरू येथे महाराषर औद्योचगक विकास मींडळाची स्थापना
करणेबाबत िासनाने कोणती कायमिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.सभ
ु ाष दे साई : (१) अींित: खरे आहे .

लोकप्रनतननधीींची मागणी आहे मात्र स्थाननकाींकडून मागणी प्रस्ताि नाही.

(२) मौजे भाळिणी येथे औद्योचगक िेत्र प्रस्तावित करण्यात आले होते मात्र
सिर िेत्रासाठी पाण्याचा िाश्ित स्त्रोत यपलब्ध न झाल्याने औद्योचगक िेत्र

होऊ िकले नाही. तथापी पाणी आरिण प्राप्त झाल्यास ि भस
ीं ािनास
ू प

िेतकऱ्याींची लेखी सींमती प्राप्त झाल्यास पींढरपरू तालक्
ीं ािन
ु यात भस
ू प
कायमिाही करून औद्योचगक िेत्र स्थापन करण्याबाबत विचार करता येईल.
(३) प्रश्न यद््ाित नाही.

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

नागपरू ि िधाम जर्ल््यातील शशष्ट्यित्ृ ती गैरव्यिहारातील
दोषीांिर िारिाई िरण्याबाबत

(२३)

*

३५५५० श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल सोले, श्री.धगरीशचांद्र व्यास :

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

राजयात सन २००९-१०

पासन
अनेक
ू

कजल््यात केंद्र

िासनाच्या

शिषयित्ृ ती िा्प गैरव्यिहार प्रकरणी सामाकजक न्याय ि इतर विभागामाफमत
गठीत केलेल्या चौकिी सशमतीने नागपरू ि िधाम कजल््यातील प्रकरणाींची

चौकिी पण
ू म करून माहे मे, २०११ मध्ये िा त्यािरम्यान िासनास अहिाल
सािर केला होता, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

कारिाई

न

चौकिी

करता

श्री.एस.एम.काींडलकर

सशमतीने

केिळ

याींना

गैरव्यिहारातील

सहाय्यक

दिनाींक

३१

अचधकाऱ्याींिर

समाजकल्याण

जल
ु ,ै

२०१५

कठोर

यपायक्
ु त,

रोजी

तसेच

समाजकल्याण विभागाचे नागपरू येथील प्रािे शिक यपायक्
ु त, श्री.एम.एस.झोड
याींना दिनाींक ३१ ऑगस््, २०१७ रोजी विभागीय चौकिीच्या अचधन राहून
त्याींचे ननलींबन केले, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

यपरोक्त

प्रकरणी

िासनाने

फेरविचार

करून

िोर्ी

अचधकाऱ्याींविरुध्ि योग्य कारिाई करण्याबाबत कोणती कायमिाही केली िा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.रार्िुमार बिोले : (१) अींित: होय.

िधाम कजल््यात सन २००५ ते २०१० या कालािधीमध्ये शििण िल्
ु क,

पररिा िल्
ु क ि शिषयित्ृ ती िा्पातील अननयशमतते सींिभांत सहायक
सींचालक (लेखा)

विभागीय समाजकल्याण

अचधकारी, अमरािती याींच्या

अध्यितेखाली गदठत करण्यात आलेल्या सशमतीने माहे जून, २०११ मध्ये
िासनास अहिाल सािर केला आहे .
(२)

नाही,

(३) या प्रकरणी िोर्ी अचधकारी, कममचारी याींच्याविरुध्िच्या प्रस्तािाची

छाननी करुन त्याींच्याविरुध्ि िोर्ारोपपत्र बजािण्याची कायमिाही प्रस्तावित
आहे .

(४) प्रश्न यद््ाित नाही.

-----------------
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िहाणू, पालघर, तलासरी ि िसई (जर्.पालघर) तालुक्यातील
विद्याथी-विद्याथीनी िसनतगह
ृ ापासून िांधचत असल्याबाबत

(२४)

*

३५३३१ श्री.आनांद ठािूर, श्री.हे मत
ां
ििले, अॅि.राहुल नािेिर,

श्री.ख्िार्ा बेग : सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा
करतील काय :-

(१) डहाणू, पालघर, तलासरी ि िसई (कज.पालघर) या आदििासी विकास

विभाग प्रकल्पाींतगमत येणाऱ्या तालक्
ु यात िसनतगह
ृ ि आश्रमिाळाींचे प्रमाण

कमी असल्यामळ
ु े ६६६ आदििासी विद्याथी/ विद्याथीनी िसनतगह
ू
ृ ाींपासन
िींचचत असल्याचे माहे सप््ें बर, २०१७ मध्ये िा त्यािरम्यान ननििमनास आले
आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीचे ननषकर्म
काय आहे त ि त्यानर्
ीं ाने िसनतगह
िींचचत असलेल्या विद्याथी/
ु ग
ू
ृ ाींपासन
विद्यार्थयांना

िसनतगह
ृ

यपलब्ध

करुन

िे णे

ि

आश्रमिाळाींमध्ये

करण्याबाबत कोणती कायमिाही केली िा करण्यात येत आहे ,

िाढ

(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.विष्ट्णु सिरा : (१) हे खरे आहे .

(२) सन २०१७-१८ या िैिणणक िर्ामकररता पेण प्रकल्पामधील ५०० विद्याथी
िमता डहाणू प्रकल्पामध्ये आणण सोलापरू प्रकल्पामधील ४०० विद्याथी
िमता जव्हार प्रकल्पामध्ये िगम करण्यात आलेली आहे . अिाप्रकारे सन
२०१७-१८

कररता

पालघर

िाढविण्यात आलेली आहे .
(३) प्रश्न यद््ाित नाही.

कजल््यासाठी

एकूण

९००

विद्याथी

िमता

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

दत्तरामपूर (ता.आणी, जर्.यितमाळ) येथील शेतिऱ्याांना
सोयाबीन अनुदान योर्नेचा लाभ दे ण्याबाबत

(२५)

*

३४८२१ श्री.ख्िार्ा बेग, श्री.आनांद ठािूर, अॅि.राहुल नािेिर :
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सन्माननीय पणन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ित्तरामपरू (ता.आणी, कज.यितमाळ) येथील खाजगी बाजार ि थे् पणन

अनज्ञ
ु प्ती धारक सोयाबीन वििी केलेल्या िेतकऱ्याींना सोयाबीन अनि
ु ान

योजनेचा लाभ िे ण्याबाबतची मागणी िेतकरी कृर्ी खाजगी बाजार सशमतीने
दिनाींक ८ ऑक््ोबर, २०१७ रोजी िा त्यासम
ु ारास मा.मख्
ु यमींत्री याींचेकडे केली
आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यक्त मागणीच्या अनर्
ीं ाने िासनाने कोणती कायमिाही केली
ु ग
िा करण्यात येत आहे,

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

(२) जया खाजगी बाजार ि थे् पणन परिानाधारक याींनी सोयाबीन
खरे िी-वििीची अचुक

मादहती त्याचिेळी विहीत अशभलेख्यामध्ये

ठे िन
ू ,

िररोज सोयाबीन खरे िी-वििीची मादहती कृवर् पणन मींडळाच्या िेबसाई्िर

त्याचिेळी भरली आहे अिाच प्रकरणी अनि
ु ान िे ण्याचा ननणमय घेतला आहे .

त्यामळ
ु े प्राप्त ननिेिन तपासणीसाठी िेत्रीय कायामलयास पाठविण्यात आले

आहे . िेबत्रय कायामलयाकडून याबाबत अहिाल प्राप्त झाल्यानींतर, प्रस्तािाची
योग्यता तपासन
ू त्यािर ननणमय घेण्यात येईल.
(३) प्रश्न यद््ाित नाही.

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

नागपूर जर्ल्हा मध्यिती सहिारी बॅंिेतील गैरव्यिहाराबाबत
(२६)

*

३५३८४ श्री.धगरीशचांद्र व्यास : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३३१९९ ला

ददनाांि ३ ऑगस्त्ि, २०१७ रोर्ी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभामत सन्माननीय
सहिार मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नागपरू कजल्हा मध्यिती सहकारी बॅंकेत आचथमक गैरव्यिहार झाल्याचे
दिनाींक १५ जुल,ै २०१७ रोजी िा त्यासम
ु ारास ननििमनास आले, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, िासनाने सिर गैरव्यिहाराची चौकिी केली आहे काय,
चौकिीत काय आढळून आले ि त्यानस
ु ार िोर्ीींिर काय कारिाई केली िा
करण्यात येत आहे ,
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(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.सभ
ु ाष दे शमख
ु : (१) नाही, हे खरे नाही.

अिी कोणतीही तिार/ननिेिन प्राप्त झालेले नाही.

(२) ि (३) प्रश्न यद््ाित नाही.
-----------------

राज्यात विशेषत: रायगि, रत्नाधगरी तसेच ठाणे जर्ल््यातील
आददिासी आश्रमशाळाांच्या दरु िस्त्थेबाबत
(२७)

*

३५१७० श्री.रविांद्र र्ािि : सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राजयात वििेर्त: रायगड, रत्नाचगरी तसेच ठाणे कजल््यातील िहापरू ि
इतर

तालक्
ु यातील

आदििासी

आश्रमिाळाींची

िरु िस्था

झाल्याचे

माहे

ऑक््ोंबर, २०१७ मध्ये िा त्यािरम्यान ननििमनास आले आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, राजयातील अनि
ु ाननत ५५५ आणण विनाअनि
ु ाननत ५५६
ननिासी आश्रमिाळाींसाठी अथमसक
ीं ल्पात को्यिधी रुपयाींची िावर्मक तरति
ु

करुनही िहापरू , जव्हार, िाडा, मोखाडा इ. तालक्
ु यातील आश्रमिाळाींमधील
विद्यार्थयांची गैरसोय होत असल्याचे ननििमनास आले आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, यक्त आदििासी आश्रमिाळाींची िासनाने पाहणी/चौकिी केली

आहे काय, त्यात काय आढळून आले ि तद्नस
ु ार आदििासी आश्रमिाळाींना

सोयी-सवु िधा परु विणे ि यास जबाबिार असणाऱ्याींविरुध्ि कोणती कारिाई
केली िा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.विष्ट्णु सिरा : (१) ि (२) ठाणे विभागाींतगमत प्रकल्पाच्या अचधनस्त ८९
िासकीय आश्रमिाळाींच्या दठकाणी इमारत बाींधकामाींना प्रिासकीय मींजरू ी
प्राप्त असन
त्यापैकी ३४ िासकीय आश्रमिाळाींची बाींधकामे पण
ू
ू म होऊन
हस्ताींतरीत झालेली आहे त. १८ आश्रमिाळाींचे काम पण
ू त्म िािर असन
ू , १७
आश्रमिाळाींचे बाींधकाम प्रगतीपथािर आहे ि २० आश्रमिाळाींचे बाींधकाम
ताींबत्रक कारणास्ति सरु
ु झालेली नाही. १२७ आश्रमिाळाींच्या विद्यार्थयांसाठी
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३७७ ि विद्याथींनीसाठी ३०२ स्नानगह
ृ े आहे त.

ठाणे विभागाींतगमत प्रकल्पाच्या अचधनस्त िासकीय आश्रमिाळाच्या

विद्यार्थयांसाठी ३६७ ि विद्याथींनीसाठी ३०१ िौचालये यपलब्ध आहे त. तसेच
सिम आश्रमिाळे मध्ये पाणीपरु िठा, विद्यत
ु व्यिस्था इत्यािी सवु िधा यपलब्ध
आहे त.

ठाणे विभागाींतगमत कायमरत एकूण ७१ अनि
ै ी ६७
ु ाननत आश्रमिाळाींपक

इमारती हया सींस्थेच्या मालकीच्या असन
ू ४ इमारती भाडयाच्या आहे त. ७१

अनि
ु ाननत आश्रमिाळाींच्या विद्यार्थयांसाठी ५५५ ि विद्यार्थयांसाठी ६५७

स्नानगह
ु ाननत आश्रमिाळाींच्या विद्यार्थयांसाठी ६७६ ि ७२५
ृ े आहे त. अनि
विद्यार्थयांनीींसाठी िौचालये यपलब्ध आहे त. तसेच सिम आश्रमिाळे मध्ये
पाणीपरु िठा, विद्यत
ु व्यिस्था इत्यािी सवु िधा यपलब्ध आहे त.
(३) ि (४) प्रश्न यद््ाित नाही.
-----------------

गोिांु दा ि किनिि (जर्.नाांदेि) शहरात ननयशमत
िीर् पुरिठा िरण्याबाबत

(२८)

*

३५५७१ श्री.अमरनाथ रार्ूरिर, श्री.सांर्य दत्त, श्री.शरद रणवपसे,

श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय ऊर्ाम मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) गोकींु िा ि ककनि् (कज.नाींिेड) िहरात दिनाींक १३ सप््ें बर, २०१७ पासन
ू
िीज ग्राहकाींना कोणतीही पि
म च
ू स
ू ना न िे ता ६ तासाचा भारननयम, फ्यज
ु कॉल
ि विियत
ु तारा त्
ु णे इत्यािी कारणाींमळ
ु े १२ तास िीज परु िठा खींडडत होत
असल्याने नागररक त्रस्त झाले आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, गोकींु िा ि ककनि् आदििासी निलप्रिण भाग असल्याने येथे
अखींडडत िीज परु िठा करण्याचे िासनाचे धोरण असल्याने िीज वितरणाचे

ननयोजन करुन या िहरात ननयशमत िीज परु िठा करण्याबाबत कोणती
कायमिाही केली िा करण्यात येत आहे,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) राजयातील औकषणक विद्यत
ु केद्राींना होणारा

कोळिाचा परु िठा कमी झाल्याने त्याचा विपररत पररणाम िीजननशममती ि

पयामयाने िीज परु िठयािर झाला होता. दिनाींक ०९/०९/२०१७ ते ०७/१०/२०१७
या कालािधीमध्ये काही दििसाींकररता गरज भासेल तेव्हा मा.िीज ननयामक

आयोगाच्या ननकर्ानस
ु ार ि िीज प्रणालीच्या सरु क्षिततेसाठी, ककनि् िहरात
िादहन्याींच्या वितरण ि िाणणजय हानी ग्ाप्रमाणे भारननयमन करण्यात
आले.

(२) मा.िीज ननयामक आयोगाच्या मागमििमक तत्िानस
ु ार गोकींु िा ि ककनि्
(कज.नाींिेड) आदििासी निलप्रिण भाग असल्याने या िहरात सायींकाळी ६.००
ते सकाळी ६.०० या कालािधीत भारननयमन करण्यात आले नाही.
(३) प्रश्न यद््ाित नाही.

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

नाशशि िृषी उत्पन्न बार्ार सशमतीमध्ये झालेल्या गैरव्यिहाराबाबत
(२९)

*

३५८३७ प्रा.र्ोगेन्द्र ििािे : सन्माननीय पणन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) नाशिक कृर्ी यत्पन्न बाजार सशमतीने महाराषर राजय सहकारी बँकेचे

कजम थकविले असन
ू थककत कजामच्या िसल
ू ीसाठी बॅंकेने बाजार सशमतीच्या
नाशिक रोड येथील भख
ू ींडाची ननयमबा्यररत्या वििी केली असल्याचे माहे
सप््ें बर, २०१७ च्या िस
ु ऱ्या आठिड्यात ननििमनास आले आहे, हे खरे आहे
काय,
(२)

असल्यास,

महाराषर

बँकेने

रे डडरे कनरच्या

िरापेिा

अत्यल्प

िराने

भख
ू ींडाची वििी केल्याने सम
ु ारे रुपये ६४ को्ीचे बँकेचे ि बाजार सशमतीचे
नक
ु सान झाले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, यपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली काय, चौकिीत काय
आढळून आले ि त्यानस
ु ार सींबचीं धताींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात
येत आहे,

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

नाशिक कृर्ी यत्पन्न बाजार सशमतीचा दिनाींक ०१/०४/२०१३ ते

दिनाींक ३१/०३/२०१४ या कालािधीचा िैधाननक लेखापरीिण अहिालात कजल्हा

वििेर् लेखापरीिक, िगम-१, सहकारी सींस्था, नाशिक याींनी बाजार सशमतीच्या

नाशिक रोड येथील भख
ू ींडाची ननयमबा्यररत्या वििी कृर्ी यत्पन्न बाजार
सशमती, नाशिक याींनी केल्याचे नमि
ू केले आहे .

(२) कृर्ी यत्पन्न बाजार सशमती, नाशिक ि राजय सहकारी बँकेचे प्रनतननधी

याींनी वििी केलेल्या भख
ू ींडामळ
ु े बाजार सशमतीचे सम
ु ारे ६४ को्ीचे नक
ु सान
झाल्याची बाब यक्त्ा अहिालात नमि
ू आहे .

(३) लेखापरीिण अहिालातील िेऱ्यास अनस
ु रून दिनाींक ०३/०८/२०१५ रोजी ि

दिनाींक २६/०८/२०१५ रोजीच्या िरू
ु स्ती आिे िान्िये महाराषर कृर्ी यत्पन्न
पणन (विकास ि विननयमन) अचधननयम १९६३ चे कलम ४० अन्िये नाशिक
कृर्ी यत्पन्न बाजार सशमतीचे दिनाींक ०१/०४/२०१३ ते दिनाींक ३१/०३/२०१४

या कालािधीचे िैधाननक लेखापरीिण अहिालातील गींभीर मद्द
ु याींची चौकिी
करण्याचे आिे ि कजल्हा यपननबींधक, सहकारी सींस्था, नाशिक याींनी दिले

असन
ू श्री.एन.डी.गाधेकर, वििेर् लेखापरीिक, िगम-२, सहकारी सींस्था (कफरते
पथक), नाशिक याींची चौकिी अचधकारी म्हणून नेमणूक केलेली आहे . सिर
चौकिी विरूद्ध नाशिक कृर्ी यत्पन्न बाजार सशमती मा.यच्च न्यायालय, मब
ींु ई

येथे रर् याचचका ि. १९६५/२०१६ िाखल केलेली आहे . सिर याचचकेतील
दिनाींक २२/०२/२०१६ चे आिे िान्िये सिर चौकिीस पढ
ु ील आिे ि होईपयंत
स्थचगती दिलेली आहे .

(४) प्रश्न यद््ाित नाही.

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

में ददपूर, शभिापूर ि बरबसपूरा (जर्.गोंददया) येथे अदानी पॉिर
िांपनीमुळे होत असलेल्या प्रदष
ु णाबाबत

(३०)

*

३५८९२ श्री.पररणय र्ुिे : सन्माननीय ऊर्ाम मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-
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(१) नतरोडा (कज.गोंदिया) येथे झुडपी जींगलाच्या नािाखाली िासन गरीबाींच्या

घरकुलाींना मींजूरी िे त नाही परीं तु अिानी पॉिरला में दिपरू , शभिापरू ि
बरबसपरू ा या तीन गािातील १२५ हे क््र झड
ु पी जींगलाची जागा िासनाने
दिली असल्याचे माहे जन
ू , २०१७ मध्ये िा त्यािरम्यान ननिमनास आले आहे ,

हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, कींपनीच्या पॉिर प्लॅ न्् मधील राखेमळ
ु े प्रिर्
ू ण ननमामण होऊन
स्थाननक नागरीकाींचे आरोग्य धोक्यात आले असल्याने स्थाननक नागरीकाींनी
कजल्हाचधकारी तसेच सींबचीं धताींकडे तिार करुनही कोणतीच कायमिाही करण्यात
आली नाही, हे ही खरे काय,

(३) असल्यास, यपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत
काय आढळून आले ि त्यानस
ु ार सींबचीं धत कींपनीिर िासनाने कोणती कारिाई
केली िा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) अिानी पॉिर कींपनीस राख िापरे चा प्रसार ि
सींिोधन केंद्र स्थापन करण्यासाठी में दिपरू येथे १४१.९९ हे क््र एिढी जमीन,

केंद्र सरकारच्या पयामिरण, िन आणण पयामिरण बिल (िन सींिधमन विभाग)

याींच्या दिनाींक ०१/०५/२०१७ च्या आिे िान्िये, काही अ्ीींिर फेज-१ ला
तत्ित: मान्यता िे ण्यात आली असन
ू हस्ताींतरणाची पढ
ु ील प्रकिया सरु
ु आहे .

(२) ि (३) सिर कींपनीकडून सिम ॲि पॉन्ड याींना LDEE लाईननींग केलेले

आहे . ईलेक्रो स्ॅ ्ीक प्रेशसवप्े ्र यींत्रणेमधून ननघणाऱ्या राखेचे पाण्यामध्ये
शमश्रण

करुन

बनविण्याकररता

ॲि पॉन्डमध्ये
पाण्याचा

Connecentration

Slurry

िापर

साठविण्यात
कमी

Disposal)

येत.े सिर राखेचे

करण्यासाठी

या

तींत्राचा

HCSD

िापर

शमश्रण

(High

कींपनीकडून

करण्यात येऊन राख ॲि पॉन्ड मध्ये साठविण्यात येत.े सिर तींत्रामध्ये

पाण्याचा िापर अल्प प्रमाणात होत असन
ू राखेचे प्रमाण ७५% ि पाण्याचा
िापर २५% होतो. सिर तींत्रज्ञानाचा िापर, ५ माचम, २०१५ पासन
सरु
ू
ु

करण्यात आला आहे . ॲि डॉकमधून ननघणाऱ्या साींडपाण्याची गण
ु ित्ता
मींडळाच्या विहीत मयामिेत असल्याबाबत यप प्रािे शिक कायामलय, महाराषर
प्रिर्
ू ण ननयींत्रण मींडळ, भींडारा याींनी प्रमाणणत केले आहे.
(४) प्रश्न यद््ाित नाही.
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-----------------

नागपूर आददिासी विभागाच्या पांिीत ददनदयाल उपाध्याय
योर्नेस विद्यार्थयाांचा विरोध असल्याबाबत

(३१)

*

श्री.सांर्य

३४८६७ श्री.हररशसांग राठोि, श्री.र्नादम न चाांदरू िर, श्री.शरद रणवपसे,
दत्त,

श्री.अशोि

ऊर्म

भाई

र्गताप,

श्री.चांद्रिाांत

रघि
ां ी,
ु श

श्री.अमरनाथ रार्ूरिर, श्री.आनांदराि पािील, श्री.रामहरी रुपनिर, आकिम.अनांत
गािगीळ : सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) नागपरू आदििासी विभागाच्या पींडीत दिनियाल यपाध्याय योजनेंतगमत

आदििासी विद्यार्थयांना लागणारे बेडडींग, स््े िनरी, पस्
ु तके, गणिेि इत्यािी
िैिणणक सादहत्य िे ण्याऐिजी सींबचीं धत विद्यार्थयांच्या खात्यात थे् रक्कम

जमा करण्याची योजना विद्यार्थयांच्या दहताची नसल्याने यास विद्याथी
सींघ्नने

विरोध

केल्याचे

माहे

ननििमनास आले, हे खरे आहे काय,

सप््ें बर,

२०१७

मध्ये

िा

त्यािरम्यान

(२) असल्यास, या योजनेसाठी शमळणारा ननधी अत्यल्प असन
ू आदििासी

विद्यार्थयांना विकासापासन
ू िींचचत ठे िण्याचे हे र्ड्यींत्र असल्याने वििभामतील
हजारो विद्यार्थयांनी दिनाींक २५ सप््ें बर, २०१७ रोजी िा त्यासम
ु ारास नागपरू
येथे मोचाम काढला होता, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सिर विद्यार्थयांच्या मागण्याींचे थोडक्यात स्िरुप काय आहे

तसेच याप्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय आढळून
आले ि त्याबाबत कोणती कायमिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.विष्ट्णु सिरा : (१) हे खरे आहे .

(२) प्रस्तत
ु प्रकरणी आदििासी विद्याथी सींघ, वििभम, नागपरू याींनी दिनाींक
२५/०९/२०१७ रोजी मोचाम काढला असल्याची बाब खरी आहे .

(३) सिर सींघ्नेने डी.बी.्ी. योजना बींि करणे, िसनतगह
ृ प्रिेि प्रकिया

ऑफलाईन राबविणे, पींडीत िीनियाल यपाध्याय योजना बींि करणे, पोस््
मॅरीक शिषयित्ृ तीचे िा्प करणे, आश्रमिाळा/िसनतगह
ृ ातील विद्यार्थयांना
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विमा योजना सरू
ु करणे, िनहक्क कायद्याची अींमलबजािणी करणे, निीन
िासकीय िसनतगह
ृ े बाींधणे, जात िैधता प्रमाणपत्र बींधनकारक करून बोगस
आदििासी विद्याथी प्रिेि रोखणे, पिोन्नतीमधील आरिण कायम ठे िणे
इत्यािी मागण्या केलेल्या आहे त.
सिर

मागण्याींच्या

अनर्
ीं ाने
ु ग

सविस्तर

प्रस्ताि िासनास

सािर

करण्याबाबत आयक्
ु त, आदििासी विकास, नाशिक याींना दिनाींक २८/११/२०१७
रोजीच्या िासन पत्रान्िये कळविण्यात आलेले आहे .
(४) प्रश्न यद््ाित नाही.

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

माळीनगर (ता.माळशसरस, जर्.सोलापरू ) येथील
िीर् ग्राहिाांची गैरसोय होत असल्याबाबत
(३२)

*

३५४९३ श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती हुस्त्नबानू खशलर्े, श्री.शरद
रणवपसे, श्री.सतेर् ऊर्म बांिी पािील, श्री.अमरनाथ रार्ूरिर : सन्माननीय
ऊर्ाम मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) माळीनगर (ता.माळशसरस, कज.सोलापरू ) येथील राजय वितरण कींपनीच्या

िाखें तगमत सम
ु ारे १३ गािे असन
ू सिर िाखेतील अपऱ्ु या कममचाऱ्याींमळ
ु े कामे
प्रलींबबत राहून िीज ग्राहकाींची गैरसोय होत आहे, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, यपरोक्त िीज ग्राहकाींची गैरसोय िरू करण्याच्यादृष्ीने जािा
कममचाऱ्याींची ननयक्
ु ती करण्याबाबत िासनाने कोणती कायमिाही केली िा
करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) महावितरण कींपनीच्या माळीनगर िाखा
कायामलयाींतगमत ७ गािे येत असन
सिर कायामलयास एकूण १२ ताींबत्रक
ू
कममचाऱ्याींची पिे मींजूर आहेत. त्यापैकी ०६ पिािर ननयशमत कममचारी कायमरत
असन
ै ी ०४ ररक्त पिािर बा्यस्त्रोत कममचारी ननयक्
ू ६ ररक्त पिाींपक
ु त

करणेबाबत कायामिेि िे ण्यात आले आहे त.
(२) माळीनगर िीज ग्राहकाींची गैरसोय िरू करण्यासाठी सिर कायामलयात
विभागीय कायामलयातन
एक तींत्रज्ञाची प्रनतननयक्
ू
ु तीिर ननयक्
ु ती करण्यात
आली आहे . तसेच लाईन स््ाफ मध्ये ०४ बा्यस्त्रोत कममचारी ननयक्
ु त
करणेबाबत कायामिेि िे ण्यात आले आहे त.
(३) प्रश्न यद््ाित नाही.
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-----------------

राज्यातील खार्गी िीर् िांपन्याििून र्ादा दराने
िीर् खरे दी िरत असल्याबाबत

(३३)

*

३५५९० श्री.गोवपकिशन बार्ोरीया : सन्माननीय ऊर्ाम मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राजयातील िीज महाननशममती कींपन्याींना कोळसा परु िठा करणाऱ्या िेस््नम
कोलकफल्ड शल.च्या (िेकोशल) यत्पािनात सातत्याने िाढ होत असताना आणण
त्याींच्याकडून ननयशमत परु िठा केला जात असतानाही ऐन दििाळीच्या िेळी

कोळसा ्ीं चाई असल्याचे भासिन
ू खाजगी कींपन्याकडून िीज खरे िी करण्याचा
ननणमय िासनाने घेतला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, कृबत्रम कोळसा ्ीं चाईचे कारण साींगन
ू भारननयमन करणे ि

खाजगी िीज कींपन्याकडून महागडया िरात िीज खरे िी करण्याची कारणे
काय आहे त,

(३) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय
आढळून आले ि त्यानर्
ीं ाने कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,
ु ग
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे नाही.

राजयातील औकषणक विद्यत
ु केंद्राना होणारा कोळिाचा परु िठा कमी

झाल्याने त्याचा विपररत पररणाम िीजननशममती ि पयामयाने िीजपरु िठयािर
झाला होता.

(३) ि (४) प्रश्न यद््ाित नाही.

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

मराठिािा ि उत्तर महाराष्ट्रातील इन्रास्त्रक्चर िेव्हलपमें िची
िामे ननिृष्ट्ि दर्ामची झाल्याबाबत
(३४)

*

३५२७१ श्री.सभ
ु ाष झाांबि : सन्माननीय ऊर्ाम मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-
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(१) मराठिाड्यातील ८ ि यत्तर महाराषरातील ३ अिा ११ कजल्हयाींतील
ग्रामीण भागाींत िीज परु िठयाच्या अनर्
ीं ाने इन्रास्रक्चर डेव्हलपमें ्ची
ु ग
कींत्रा्िाराींनी केलेली कामे ननकृष् िजामची असल्याचे माहे जून, २०१७ मध्ये
िा त्यािरम्यान ननििमनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत
काय आढळून आले ि त्यानर्
ीं ाने याींस जबाबिार अचधकारी ि कींत्रा्िार
ु ग
याींच्यािर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे खरे आहे .
(२) सिर प्रकरणी महावितरण कींपनीने चौकिी केली असन
तत्कालीन
ू
अचधिक अशभयींता (पायाभत
ू आराखडा), औरीं गाबाि याींचेिर िीं डात्मक कारिाई
करण्यात आली आहे . तसेच सींबचीं धत सहाय्यक अशभयींता (पा.आ.) औरीं गाबाि

विभाग-२ याींना कारणे िाखिा नो्ीस बजािण्यात आलेली आहे . तसेच

मे.कौस्तम
ु इींकजननअसम, औरीं गाबाि, मे. िामोिर ्े क इीं्रनॅिनल प्रा.शल. ि
मे.बी.व्ही.जी.इींडडया शलमी्े ड या एजन्सीींनी ननकृष् िजामचे काम केल्यामळ
ु े
त्याींना महावितरणच्या काळ्या यािीत समाविष् करण्याबाबतची कायमिाही
सरु
ु आहे . तसेच जळगाि पररमींडळात ननकृष् िजामचे काम केलेल्या सींबचीं धत
कींत्रा्िाराविरुध्ि िीं डात्मक कारिाई करण्यात आली आहे .
(३) प्रश्न यद््ाित नाही.
-----------------

राज्यातील विशेषत: गिधचरोली जर्ल््यातील झाड्या ि झाडिया
र्मातीचा अनुसूधचत र्मातीच्या सूचीमध्ये समािेश िरण्याबाबत
(३५)

*

३४९८० श्रीमती विद्या चव्हाण : सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

गडचचरोली

कजल्हयातील

७५०००

आणण

राजयात

इतरत्र

१

लाख

लोकसींख्या असलेल्या झाडया ककीं िा झाडडया या जमातीच्या आदििासी
समाजाचा अनस
ु चू चत

जमातीच्या

सचु चत

समािेि

नसल्यामळ
ु े

त्याींना

आदििासीींचे सींरिण िे णे ि त्याींच्या कल्याणासाठी तयार करण्यात आलेल्या
विकास योजनाींपासन
ू िींचचत रहािे लागत असल्याचे दिनाींक ९ ऑगस््, २०१७
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रोजी िा त्यासम
ु ारास ननििमनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय
आढळून आले ि तद्नस
ु ार कोणती कायमिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.विष्ट्णु सिरा : (१) ि (२) मा.राषरपती महोियाींनी घोवर्त केलेली प्रथम

यािी तद्नींतर सींसिे ने िेळोिेळी सध
ु ारणा करुन महाराषर राजयासाठी घोवर्त
केलेल्या अनस
ु चू चत जमातीच्या यािीमध्ये झाडया ककीं िा झाडडया अिी नोंि
नाही.

एखाद्या

जमातीचा

अनस
ु चू चत

जमातीच्या

यािीत

समािेि

करण्याबाबत मा.राषरपतीस भारतीय घ्नेच्या कलम ३४२ अन्िये शिफारस
करण्यापि
ू ी त्या मागणीचा विचार करण्याकररता अनस
ु चू चत जमातीत समािेि
करण्यात यािा अिी मागणी करणाऱ्या जाती-जमातीमध्ये केंद्र िासनाने
ननकश्चत केलेले ननकर्/लिणे आढळून येतात ककीं िा कसे याची छाननी

करण्यासाठी राजय िासनाने दिनाींक ०५/०२/१९८८ च्या िासन ननणमयान्िये

कायमपध्िती विदहत केलेली आहे . सिर कायमपध्िती प्रमाणे, झाड्या ककीं िा
झाडडया या समाजाला अनस
ु चू चत जमातीचा िजाम शमळण्याबाबत मागणीच्या
अनर्
ीं ाने आदििासी सींिोधन ि प्रशििण सींस्था, पण
ु ग
ु े याींचे अशभप्राय

मागविण्यात आलेले आहे त. आदििासी सींिोधन ि प्रशििण सींस्था, पण
ु े याींनी
विदहत

प्रपत्रामध्ये

मादहती

पाठविण्याबाबत

सींबचीं धताींना

कळविले

असन
ू

सींबचीं धताींकडून विदहत नमन्ु यातील प्रपत्रातील मादहती अद्याप पयंत प्राप्त
झालेली नाही.

(३) प्रश्न यद््ाित नाही.

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

मांब
ु ई ि इतर शहरात िीर् चोरी िरणाऱ्याांिर िारिाई िरण्याबाबत
(३६)

*

३५६९५ श्री.अशोि ऊर्म भाई र्गताप, श्री.सांर्य दत्त : सन्माननीय

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

मब
ुीं ईसह

राजयातील

प्रमख
ु

िहरात

सींघद्त

्ोळ्या

झोपडयाींमध्ये

अनचधकृत िीज जोडणी िे ऊन िीज चोरी करीत असल्याचे माहे ऑगस््,
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२०१७ मध्ये िा त्यािरम्यान ननििमनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिरील अनचधकृत िीज जोडणीमळ
ु े िीज कींपन्या ि िासन
याींचे मोठे नक
ु सान होत असल्याने िीज चोरी करणाऱ्याींिर मोक्कासारख्या
कायद्याींतगमत कारिाई होण्याबाबत िासनाने कोणती कायमिाही केली िा
करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, विलींबाची करणे काय आहे त ?
श्री.चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे खरे आहे .
(२)

िीज

चोरी

रोखण्यासाठी

महावितरण

यपाययोजना करण्यात आल्या आहे त :-

कींपनीमाफमत

खालीलप्रमाणे

िीज चोरी िोधण्यासाठी राजयात ४३ कायमस्िरुपी कफरती पथके

स्थापण्यात आली आहे त. याशििाय विभागीय पातळीिर १२० कफरती पथके
स्थापन करण्यात आली आहे त. यपविभागीय पातळीपयंत एनजी ऑडी् केले
जाते ि ननधामररत नॉममल हानी पेिा जास्त िीज वितरण हानी आढळल्यास

त्या त्या भागातील िीज ग्राहकाींची कसन
ू तपासणी केली जाते. िीज चोरी

प्रकरणाींचा लिकरात लिकर तपास पण
ू म करण्याच्या यद्देिाने राजयात ६
दठकाणी स्ितींत्र पोलीस स््े िन स्थापण्यात आली आहेत.
(३) प्रश्न यद््ाित नाही.

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

मुांबईतील साांताक्रूझमधील प्रगती िो. ऑप सोसायिी शल.
सांस्त्थेच्या नािात अनधधिृतररत्या बदल िेल्याबाबत

(३७)

*

३६२२४ श्री.रामननिास शसांह : सन्माननीय सहिार मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मब
ींु ईतील साींतािूझमधील गाििे िी, सभ
ु ार्नगर, िाकोला पाईपलाईन,
साींतािुझ (पि
ू )म येथील प्रगती को. ऑप. सोसाय्ी शल. या सींस्थेच्या नािात

अनचधकृतररत्या बिल करुन ि खो्ी कागिपत्रे सािर करुन साींतािुझ को.

ऑप. िेडी् सोसाय्ीची स्थापना करण्यात आल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१७
मध्ये िा त्यािरम्यान ननििमनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यपरोक्त अचधकृत सींस्थेचे अध्यि याींनी सहायक ननबींधक,

सहकारी सींस्था/एच/पि
ू म विभाग, मब
ुीं ई याींच्याकडे दिनाींक ३१ ऑक््ोबर, २०१७
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रोजी िा त्यासम
ु ारास तिार केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याप्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय
आढळून आले ि त्यानस
ु ार िोर्ी सींस्थाींिर तसेच बोगस कागिपत्रे तयार
करणाऱ्या सींबचीं धत कायामलयातील अचधकाऱ्याींविरुध्ि कोणती कारिाई केली िा
करण्यात येत आहे ,

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

प्रगती को. ऑप. िेडी् सोसाय्ी शल. या सींस्थेच्या नािात ि

पत्यामध्ये

बिल

करण्याबाबतची

यपविधी

िरु
ु स्ती

तत्कालीन

सहाय्यक

ननबींधक, सहकारी सींस्था, एच पि
ू म विभाग याींच्या दिनाींक १५/०६/२००९

रोजीच्या आिे िान्िये झाली असन
ू सिर सींस्थेचे नाि साींतािुझ को. ऑप.
िेडी् सो. शल. असे झाले आहे .

(२) ि (३) प्रगती पतसींस्थेच्या अध्यिाींनी दिनाींक ३१/१०/२०१७ रोजी
सहाय्यक

ननबींधक,

सहकारी

सींस्था,

एच

पि
ू म

विभाग,

मब
ुीं ई

कायामलयाकडे यपरोक्त विर्याच्या अनर्
ीं ाने तिार िाखल केली होती.
ु ग

याींच्या

सिर तिारीच्या अनर्
ीं ाने सींबचीं धत सहाय्यक ननबींधक कायामलयाने
ु ग

साींतािूझ को.ऑप.िे.सो.शल. या पतसींस्थेने मब
ुीं ई कजल्हा मध्यिती बँकेकडे
सािर

केलेली

िरु
ु स्तीसाठी

कागिपत्रे तपासली.

सािर

केलेली

तसेच

सींबचीं धत

कागिपत्रेिेखील

पतसींस्थेने

तपासली

असन
ू

यपविधी

सिर

यपविधीमधील िरु
ु स्ती ननयमानस
ु ार झाली असल्याचे त्याींच्या अहिालामध्ये
नमि
ू केले आहे .

(४) प्रश्न यद््ाित नाही.

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

ननर्ाि-रानिि (जर्.नाशशि) येथील िममिीर िािासाहे ब िाघ सहिारी
साखर िारखान्यातील िममचाऱ्याांचे िेतन प्रलांबबत असल्याबाबत
(३८)

*

३६२५० श्री.नरें द्र पािील, श्री.धनांर्य मि
ुां ,े श्री.किरण पािसिर,

श्री.र्यिांतराि र्ाधि, अॅि.ननरां र्न िािखरे , श्री.अमरशसांह पांडित, श्री.आनांद
ठािूर, अॅि.राहुल नािेिर, श्री.अननल भोसले, श्रीमती विद्या चव्हाण :
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सन्माननीय सहिार मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ननफाड-रानिड (कज.नाशिक) येथील कममिीर काकासाहे ब िाघ सहकारी

साखर कारखान्यातील तीन कममचाऱ्याींचे मागील २१ मदहन्याींचे िेतन थकीत
असल्याने त्याींनी अींगािर रॉकेल ओतन
ू आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केल्याचे
माहे नोव्हें बर, २०१७ च्या पदहल्या सप्ताहात ननििमनास आले, हे खरे आहे

काय,
(२) असल्यास, यक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत
काय आढळून आले त्यानस
ु ार कोणती कायमिाही केली िा करण्यात येत आहे,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.सभ
ु ाष दे शमख
ु : (१) होय.

(२) कममिीर काकासाहे ब िाघ सहकारी साखर कारखाना शल., ता.ननफाड,

कज.नाशिक हा कारखाना दिनाींक ०१/११/२०१२ ते दिनाींक ३०/०६/२०१८ या
कालािधीसाठी छत्रपती सींभाजी राजे साखर यद्योग शल. चचत्तेवपींपळगाींि

ता.कज.औरीं गाबाि याींना भाडेपट्टा करारानस
ु ार चालविण्यास दिलेला आहे . सिर

कारखान्यातील कामगाराींचे माहे मे, २०१५ ते माहे ऑक््ोबर, २०१७ या
कालािधीतील थकीत िेतनाची रक्कम रुपये ५.९८ को्ी इतकी आहे .
छत्रपती

सींभाजी

राजे

साखर

यद्योग

शल.

याींचेकडील

साखर

मा.न्यायालयामाफमत जप्त करण्यात आलेली असन
ू साखरे ची रक्कम रुपये

५३.२५ को्ी ननफाड येथील सत्र न्यायालयात जमा आहे . याबाबत मा.यच्च
न्यायालयात याचचका िाखल असन
सिर रक्कमेचे िा्प करण्यास
ू
मा.न्यायालयाने स्थचगती दिलेली आहे .
(३) प्रश्न यद््ाित नाही.

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

मौर्े बािी (जर्.उस्त्मानाबाद) येथील शेतिऱ्याने
िर्ममार्ीचे प्रमाणपत्र परत िेल्याबाबत

(३९)

*

३६५३३ श्री.तानार्ी सािांत : सन्माननीय सहिार मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) मौजे बािी (कज.यस्मानाबाि) येथील छत्रपती शििाजी महाराज िेतकरी
सन्मान योजनेतील पात्र िेतकऱ्यािर रुपये १ लाख ४० हजार इतके कजम
असताींना केिळ रुपये १० हजार कजममाफ करण्यात येऊन सिर रक्कम

िे खील त्याच्या खात्यात जमा करण्यात आली नसल्याने िेतकऱ्याने सिर
प्रमाणपत्र िासनास दिनाींक २४ ऑक््ोबर, २०१७ रोजी िा त्यासम
ु ारास परत
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केल्याचे ननििमनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यपरोक्त्ा प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत
काय आढळून आले ि त्यानस
ु ार िोर्ीींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात
येत आहे,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.सभ
ु ाष दे शमख
ु : (१) होय, दिनाींक २३ ऑक््ोबर, २०१७ रोजी प्रमाणपत्र
परत केलेले आहे . सिर िेतकऱ्याच्या नाींिे (श्री.भारत तात्या ताींबे) कजल्हा

मध्यिती सहकारी बँक म. यस्मानाबाि या बँकेचे कजम रुपये १०४१२/-

असल्यामळ
ु े त्याींना कजममाफीबाबतचे रुपये १०४१२/- चे प्रमाणपत्र िे ण्यात

आलेले होते. त्याींनी दिनाींक २३/१०/२०१७ रोजी अजम िे ऊन भारतीय स््े ् बँक
िाखा यस्मानाबाि या िाखेचे रुपये १,३०,०००/- कजम असल्याचे कळिन
ू
प्रमाणपत्र परत केले आहे .

(२) त्यानर्
ीं ाने चौकिी केली असता, त्याींच्याकडे भारतीय स््े ् बँक िाखा
ु ग

यस्मानाबाि याींचे रुपये १,४०,०८३/- ि कजल्हा मध्यिती सहकारी बँक म.

यस्मानाबाि याींचे रुपये १०४१२/- असे एकूण रुपये १,५०,४९५/- एिढे कजम
दिसन
ू आले. छत्रपती शििाजी महाराज िेतकरी सन्मान योजना २०१७ च्या

िासन ननणमय दिनाींक ०८/०९/२०१७ मधील पररशिष् अ.ि. ५ मध्ये नमि
ू
केल्यानस
ु ार

थकीत/पन
ु गमठीत/फेरपन
ु गमठीत

कजामची

रक्कम

रुपये

१.५०

लाखाच्यािर असल्यास एकरकमी परतफेड योजनेनस
ु ार िेतकऱ्याींनी रुपये

१.५० लाखािरील थकीत पीक कजामची ि पन
ु गमठनाची/फेरपन
ु गमठनाची थकीत/
यिमरीत

हप्त्याींची

रक्कम

दिनाींक

३१/१२/२०१७

पयंत

भरल्यास

त्याींना

िासनातफे रुपये १.५० लाख रकमेच्या मयामिेपयंत कजममाफीचा लाभ िे ण्यात

येतो. त्यानस
ु ार अजमिाराींनी रुपये १,५०,०००/- च्या िरील रक्कम कजल्हा
मध्यिती सहकारी बँक म. यस्मानाबाि या बँकेमध्ये भरणा केलेली आहे .

श्री.भारत तात्या ताींबे याींचे नाि कजल्हा मध्यिती सहकारी बॅंकेच्या Green
List मध्ये आहे . स््े ् बॅंक ऑफ इींडडयाच्या Green List मध्ये त्याींचे नाि
असल्याची खात्री करून कजममाफीबाबतची कायमिाही करण्यात येत आहे .
(३) प्रश्न यद््ाित नाही.

-----------------
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शासिीय पररिहन सेिा िममचाऱ्याांच्या पत सांस्त्थेत
गैरव्यिहार झालेल्याबाबत
(४०)

*

३६५७६ श्री.प्रविण दरे िर : सन्माननीय सहिार मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राजय िासनाच्या राजशिष्ाचार विभागाच्या अखत्याररतील िासकीय
पररिहन सेिा कममचाऱ्याींच्या पतसींस्थेत रुपये ७९ लाखापेिा अचधक रक्कमेचा

अपहार झाल्याचे माहे सप््ें बर, २०१७ मध्ये िा त्यािरम्यान ननििमनास आले,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर गैरव्यिहार प्रकरणी सहकार विभागाने केलेल्या चौकिीत
पत सींस्थेच्या सींचालक मींडळास िोर्ी ठरविण्यात आले आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, सिर िोर्ी सींचालक मींडळािर कोणत्या कलमान्िये कारिाई

केली िा करण्यात येत आहे तसेच कारिाईनस
ु ार सींबचीं धताींकडून रक्कम िसल
ू
करण्यात आली आहे काय,

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

(३) महाराषर सहकारी सींस्था अचधननयम, १९६० चे कलम ८८ अन्िये
सींबचीं धत प्राचधकृत अचधकाऱ्याींनी दिनाींक २७/०४/२०१७ रोजीच्या अहिालानस
ु ार
सींस्थेच्या १७ सींचालकाींिर रुपये ७९.६८ लि इतकी आचथमक नक
ु सानीची
जबाबिारी ननकश्चत केली.

सिर रक्कम िसल
ू करण्यासाठी अचधननयमाच्या कलम ९८ अन्िये

सींस्थेच्या एकूण १७ सींचालकाींविरुध्ि दिनाींक ०१/०६/२०१७ रोजी िसल
ू ी
प्रमाणपत्रे ननगमशमत करण्यात आलेली असन
ीं ीताींकडून रुपये २,१०,०००/ू सींबध

मद्द
ु ल ि रुपये ३,८५,५१०/- व्याज अिी एकूण रुपये ५,९५,५१०/- रक्कमेची
िसल
ू ी करण्यात आलेली आहे . तसेच सींस्थेच्या प्राचधकृत अचधकाऱ्याींकडून
िसल
ू ीची कायमिाही सरु
ु आहे .
(४) प्रश्न यद््ाित नाही.

-----------------
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यािल (जर्.र्ळगाांि) येथील ननविदा बेिायदे शीरररत्या
बाहे रील जर्ल्हयातील सांस्त्थेला ददल्याबाबत

(४१)

*

३६८२५ श्रीमती जस्त्मता िाघ : सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) यािल (कज.जळगाींि) येथील कजल्हास्तरीय एकाकत्मक आदििासी विकास

प्रकल्प अचधकारी याींनी िासन ननणमय डािलन
बेकायिे िीरररत्या ननवििा
ू
बाहे रील कजल्हयातील मो्र िाहन प्रशििण सींस्थेला दिल्याचे ननििमनास
आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत
काय आढळून आले ि त्यानस
ु ार िोर्ीींिर कोणती कायमिाही केली िा करण्यात
येत आहे,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.विष्ट्णु सिरा : (१) ि (२) हे खरे नाही.
प्रकल्प अचधकारी, एकाकत्मक आदििासी विकास प्रकल्प, यािल याींनी

अपर आयक्
ु त, आदििासी विकास, नाशिक याींच्या ननिे िानस
ु ार ररतसर
ित्ृ तपत्रात जादहरात िे ऊन, अशभस्िारस्य प्रस्ताि प्रकिया राबिन
ू न्यन
ु तम िर
असलेल्या सींस्थेस पात्र ठरविले आहे . परीं तू सिर सींस्था कजल््याबाहे रील
असल्याने ननिडीबाबत आिेप आला आहे

सिर आिेपाच्या अनर्
ीं ाने
ु ग

पररिहन विभागाकडून अशभप्राय मागविण्याींत आले असन
ू ते अद्याप अप्राप्त
आहे त. सबब मो्ार िाहन प्रशििण योजना अद्याप राबविण्यात आलेली
नाही.

(३) प्रश्न यद््ाित नाही.

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

गोिुळ शशरगाि (ता.िागल, जर्.िोल्हापूर) औद्योधगि िसाहतीला
ननयशमत िीर् पुरिठा िरण्याबाबत

(४२)

*

३६८५८ श्री.र्नादमन चाांदरू िर, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांर्य दत्त,

आकिम.अनांत गािगीळ, श्री.सभ
ु ाष झाांबि, श्री.अशोि ऊर्म भाई र्गताप,
श्री.रामहरी

रुपनिर,

श्रीमती

हुस्त्नबानू खशलर्े, श्री.आनांदराि पािील,
श्री.हररशसांग राठोि, श्री.सतेर् ऊर्म बांिी पािील : सन्माननीय ऊर्ाम मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) गोकुळ शिरगाि (ता.कागल, कज.कोल्हापरू ) औद्योचगक िसाहतीच्या
विस्तारीकरणासाठी आिश्यक पाच मेगािॅ् विजेची मींजरू ी असन
ू ही िासकीय
अचधकारी ि औद्योचगक विकास महामींडळ याींच्या अकायमिमतेमळ
ु े मागील

तीन िर्ामपासन
ू िीज यपलब्ध न होणे, यपलब्ध िीजेचा परु िठा अननयशमत ि
िारीं िार खींडडत होऊन गोकूळ शिरगाि िसाहतीमधील यद्योगाींचे प्रनत माह
रुपये २५० को्ीचे नक
ु सान होत असणे इ. मागण्याींसिभामत दिनाींक
८ ऑक््ोबर, २०१७ रोजी िा त्यासम
ु ारास आयोकजत केलेल्या िातामहार
पररर्िे त गोकुळ शिरगाींि मॅन्यफ
ू ॅ क्चर असोशसएिनच्याितीने ननिेिन िे ण्यात
आले आहे, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, जमीन, पाणी ि िीजेच्या मागण्या मान्य झाल्या नाहीत तर
यद्योग भिनच्या िारात यग्र आींिोलन करण्याचा इिारा िे खील सिर
यद्योजकाींनी दिला आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, यक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत
काय आढळून आले ि त्यानस
ु ार गोकुळ शिरगाि िसाहतीतील यद्योजकाींच्या
समस्या सोडविण्याबाबत कोणती कायमिाही केली िा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे खरे नाही.
दिनाींक
११/१०/२०१७
रोजी
गोकुळ
शिरगाि
मॅन्यफ
ु ॅ क्चर
असोशसएिनच्या पिाचधकाऱ्याींच्या सोबत मख्
ु य अशभयींता, महावितरण,
कोल्हापरू
याींनी गोकुळ शिरगाींि औद्योचगक िसाहतीमधील िीजेच्या
समस्याबाबत आढािा बैठक आयोकजत केली होती. सिर बैठकीत गोकुळ
शिरगाींि औद्योचगक िसाहतीमधील यपकेंद्र, यच्च िाब/लघि
ु ाब विद्यत
ु
िादहन्या, रोदहत्रे याींची िे खभाल ि िरु
ु स्ती, योग्य िाबाने िीज परु िठा करणे,
डडस्रीब्यि
ु न बॉक्सेस बिलणे, पाणी परु िठ्यासाठी अखींडीत िीज परु िठा
इत्यािी बाबत चचाम झाली.
(२) हे खरे नाही.

(३) महावितरण कींपनीमाफमत गोकुळ शिरगाि औद्योचगक िसाहतीमध्ये
िे खभाल ि िरु
ु स्तीची कामे जसे गोकुळ शिरगाींि यपकेंद्राची िमता िाढविणे,

एकूण ३० खराब झालेले डडस्रीब्यि
ु न बॉक्सेस बिलणे, झाडाींच्या फाींिया
छा्णे, केबल, डी.ओ. फ्यज
ु , ए.बी. स्िीचेस याींची िरु
ु स्ती, ५ ए.बी. कस्िच
बसिणे इत्यािी कामे पण
ू म करण्यात आलेली आहे त.
(४) प्रश्न यद््ाित नाही.

-----------------
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चांद्रपूर जर्ल््यात अिैधररत्या मद्याचा पुरिठा होत असल्याबाबत
(४३)

*

३७०३२ श्री.मोहनराि िदम, श्री.हररशसांग राठोि, श्री.सांर्य दत्त,

श्री.अशोि ऊर्म भाई र्गताप, श्री.शरद रणवपसे, श्री.आनांदराि पािील,

श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती हुस्त्नबानू खशलर्े : सन्माननीय राज्य उत्पादन
शल्
ु ि मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) यितमाळ येथील स््े ् बँक चौकातन
ू चींद्रपरू कजल््यात मद्याचा परु िठा
होत असन
त्यासाठी मब
ू
ुीं ई ि ठाणे येथील पररिहन कायामलयाकडे नोंि

असलेल्या आलीिान िाहनाींचा िापर केला जात असल्याचे माहे ऑक््ोबर,
२०१७ मध्ये िा त्यािरम्यान ननििमनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत
काय

आढळून

आले

ि

त्यानस
ु ार

अिैधररत्या

मद्य

पाठविणाऱ्याींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे,

कजल्हयाबाहे र

(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) नाही.

(२) यितमाळ येथील स््े ् बँक चौकातन
ू चींद्रपरू कजल््यात मद्याचा परु िठा

होत असल्यासींिभामत गन्
ु हे िाखल नाहीत. परीं तू यितमाळ कजल्हयातन
ू चार
चाकी िाहनाद्िारे अिैध िारु िाहतक
ू ीसींिभामत सन २०१६ मध्ये ४१ गन्
ु हे ि

सन २०१७ मध्ये ३६ गन्
ु हयाींची नोंि िारुबींिी कायद्याींतगमत झाली असन
ू
यापैकी सन २०१६ मध्ये ५ गन्
ु हे ि सन २०१७ मध्ये १ गन्ु हा मब
ुीं ई, ठाणे
पाशसींगच्या चार चाकी िाहनातन
ू झाल्याची नोंि आहे .
(३) प्रश्न यद््ाित नाही.

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

नाशशि जर्ल्हा मध्यिती सहिारी बँिेत नोिर भरतीत
झालेल्या गैरव्यिहाराबाबत
(४४)

*

३५२०६ िॉ.अपि
ू म दहरे : सन्माननीय सहिार मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

52

(१) नाशिक कजल्हा मध्यिती सहकारी बँक शल., या बँकेची आचथमक
पररकस्थती अत्यींत हलाखीची असणे, खातेिार, िेतकरी, शििक, नोकरिार

याींचे िैयकक्तक बँक खात्यात शिल्लक असन
ू ही त्याींना पैसे न शमळणे तसेच
बँकेच्या

धनािे ि

क्लेअररींगचा

परिाना

रद्द

झाला

असताींनाही

पन
ु ः अनािश्यक बेकायिे िीर नोकर भरती केली आहे, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

या

नोकर

भरतीच्या

चौकिीची

मागणी

बँकेने

स्थाननक

लोकप्रनतननधीींनी विभागीय सहननबींधक, सहकारी सींस्था, नाशिक विभाग,

नाशिक याींचेकडे दिनाींक ५ जून, २०१७ रोजीच्या पत्रान्िये केली आहे, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, बँकेने माहे जून, २०१६ मध्ये ननयक्
ु त केलेले ४०० सेिक
तसेच विद्यमान कममचाऱ्याींचे आचथमक व्यिहार बींि असणे, परु े से काम नसणे
तसेच ननयक्
ु त कममचाऱ्याींचे िेतन प्रलींबबत असताना पन
ु ः अनािश्यक नोकर

भरती करण्यात आल्याने सभासि खातेिाराींमध्ये असींतोर् ननमामण झाला आहे ,
हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, यपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत
काय आढळून आले ि त्यानस
ु ार सींबचीं धताींिर कोणती कारिाई केली िा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.सभ
ु ाष दे शमख
ु : (१) अींित: खरे आहे .

बँकेने सेिक यपसशमती सभा दिनाींक ३०/१२/२०१६, ८ (३) अन्िये ८

सेिक ि सींचालक मींडळ सभा दिनाींक १२/५/२०१७ ठराि ि.२८ (३) अन्िये ८
सेिक अिाप्रकारे एकूण १६ सेिकाींची रोजींिारीिर नेमणूक केली आहे .
(२) होय.

(३) बँकेत सद्य:कस्थतीत ननधीची कमतरता आहे . परीं तु खातेिाराींना त्याींचे
गरजेनस
ु ार प्रधान कायामलयस्तरािर आर.्ी.जी.एस. व्िारे पैसे यपलब्ध करून
िे ण्याची कायमिाही करण्यात येत आहे .

(४) महाराषर सहकारी सींस्था अचधननयम १९६० च्या कलम ८३ अन्िये
ननयक्
ु त

प्राचधकृत

अचधकारी

याींनी

त्याींच्या

अहिालात

नाशिक

कजल्हा

मध्यिती सहकारी बँकेच्या आचथमक नक
ु सानीस बँकेच्या सींचालक मींडळास
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िोर्ी ठरविल्याने कलम-८८ अन्िये जबाबिारी ननकश्चत करण्यात आली आहे .

त्यानर्
ीं ाने महाराषर सहकारी सींस्था अचधननयम १९६० चे कलम ८८
ु ग
अनर्
ु चीं गक ननयम ७२(२) ि ७२(३) नस
ु ार नाशिक कजल्हा मध्यिती सहकारी
बँकेच्या सिम सींचालक ि चौकिी अचधकारी याींची चौकिी सरू
ु आहे ि
चौकिीचे कामकाज न्यानयकत्ि स्िरूपाचे आहे .
१६

नाशिक कजल्हा मध्यिती सहकारी बँकेने रोजींिारीिर ननयक्
ु त केलेल्या

सेिकाींना

सहननबींधक,

बँकेच्या

सहकारी

सेिेतन
ू

सींस्था,

तात्काळ

नाशिक

कमी

याींनी

करणेसि
ीं भामत

विभागीय

महाराषर

सहकारी

सींस्था

सहननबींधक,

सहकारी

सींस्था,

अचधननयम १९६० चे कलम ७९(१) अन्िये ननिे ि दिले आहे त. यासींिभामत
पन
ु विमचार

होणेसि
ीं भामत

बँकेतफे

विभागीय

नाशिक याींचेकडे विनींती करण्यात आली. तथावप, विभागीय सहननबींधक,

सहकारी सींस्था, नाशिक याींनी बँकेची सिर विनींती अमान्य करून तात्काळ
अींमलबजािणी करण्यास बँकेस कळविले आहे .

नाबाडमच्या सन २०१५-१६ या आचथमक िर्ामच्या ननरीिण अहिालाच्या

अनर्
ीं ाने बँकेने आिेपाींची पत
म ा केली नाही. सबब बँकेचे सींचालक मींडळ
ु ग
ू त

बरखास्त करून महाराषर सहकारी सींस्था अचधननयम, १९६० चे कलम ११०-A
(१)(III) अन्िये बँकेिर प्रिासकाची ननयक्
ु ती करणेबाबतचा प्रस्ताि दिनाींक

१२/७/२०१७ रोजी भारतीय ररझव्हम बँकेकडे सािर केलेला असन
अद्याप
ू
त्याींचेकडून मींजूरी िे ण्यात आलेली नाही.
(५) प्रश्न यद््ाित नाही.

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

राज्यातील िाजल्मिी समार्ाच्या समस्त्याांबाबत
(४५)

*

३५३११ प्रा.अननल सोले, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.नागोराि गाणार :

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

राजयातील

मा.मख्
ु यमींत्री

िाकल्मकी

याींनी

नागपरू

समाजाच्या
येथे

समस्या

झालेल्या

सोडविण्याचे

जाहीर

आश्िासन

कायमिमामध्ये

दिले

असल्याचे माहे सप््ें बर, २०१७ च्या पदहल्या सप्ताहात ननििमनास आले आहे ,
हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, ननिेिनाच्या अनर्
ीं ाने िासनाने चौकिी करुन कोणती
ु ग
कायमिाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.रार्िुमार बिोले : (१) नाही.
(२) प्रश्न यद््ाित नाही.
(३) प्रश्न यद््ाित नाही.

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

मांब
ु ईतील सहिारी सांस्त्थाांच्या लेखापररक्षिाांिर िारिाई िरण्याबाबत
(४६)

*

विद्या

३५७८४ श्री.किरण पािसिर, श्री.हे मत
ां ििले, श्री.नरें द्र पािील, श्रीमती
चव्हाण,

श्री.आनांद

ठािूर,

श्री.ख्िार्ा

बेग,

अॅि.राहुल

नािेिर,

श्री.रामराि िििुते, श्री.सनु नल तििरे : सन्माननीय सहिार मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मब
ींु ईतील सहकारी सींस्थाींनी आचथमक िर्म सींपल्यानींतर सींस्थाींच्या लेखा
पररिणाबाबतचा अहिाल दिनाींक

३० ऑगस््

पि
ू ी सहकार विभागाला

पाठविणे बींधनकारक असताींना मब
ुीं ईतील २१,००४ सहकारी सींस्थाींनी अद्यापही
लेखापररिण केलेले नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सन २०१६-१७ मध्ये सहकार विभागाने ननयक्
ु त केलेल्या
१४०० लेखा पररिकाींनी सींबचीं धत सहकारी सींस्थाींचे लेखापररिण न करण्याची
कारणे काय आहे त तसेच याबाबत लेखापररिकाींना पाठविलेल्या नो्ीसाींचा
सींबचीं धताींकडून खुलासा प्राप्त झाला आहे काय,

(३) असल्यास, यपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत
काय आढळून आले ि त्यानस
ु ार सींबचीं धताींिर कोणती कारिाई केली िा
करण्यात येत आहे ,

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

मब
ुीं ईमध्ये सन २०१६-१७ या आचथमक िर्ामसाठी पात्र असलेल्या १०७८१

सींस्थाींचे लेखापररिण अद्याप पण
ू म झालेले नाही.
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(२) ि (३) लेखापरीिणाकरीता लेखापरीिक नामतालीकेिर मब
ुीं ईकरीता १६५२
इतके लेखापरीिक असन
ू , सहकारी सींस्थाींनी त्यातन
ू च लेखापरीिकाींच्या

ननयक्
ु त्या केल्या होत्या. लेखापरीिण पण
ू म न केलेल्या १०७८१ सींस्थाींना ि

सींबचीं धत लेखापरीिकाींना महाराषर सहकारी सींस्था अचधननयम, १९६० कलम
७५ ि कलम ८१ तसेच महाराषर सहकारी सींस्था ननयम, १९६१ ननयम ६९
अन्िये

नो्ीस

बजािण्यात

आल्या

होत्या.

त्यािर

प्राप्त

झालेल्या

खल
ु ािानस
ु ार त्याींनी सींस्थाींचे िप्तर अपण
ू म असणे, लेखापरीिणास िप्तर

यपलब्ध करुन न िे णे, लेखापररिकास सहकायम न करणे, सींस्थेचा पत्ता न
सापडणे, सींस्थेच्या पिाचधकाऱ्याींची िारीं िार चकरा मारुन भे् न होणे,
सींस्थेकडे

रे कॉडम

शलखाण

कामासाठी

कायम

सेिकिगम

नसणे,

सींस्थेस

लेखापररिण िल्
ु क अिा करण्यास परु े सा ननधी यपलब्ध नसणे, गह
ृ ननमामण
सींस्थाींमध्ये

लेखापररिणाबाबतची

जागरुकता

नसणे,

कायमस्थचगत असणे इत्यािी कारणे नमि
ू केलेली आहे त.
सिरच्या

नामतालीकेिरुन

कारणाींची

बडतफीची

सत्यता

कारिाई

पडताळून

केलेली

िोर्ी

आहे .

सींस्था

बींि

ि

लेखापरीिाकाींिर

तसेच

जया

सींस्था

लेखापरीिण करुन घेत नाहीत त्याींच्या सींचालकाींना सींचालक मींडळािरुन
कमी करण्याबाबत नो्ीस िे ण्यात आलेल्या आहे त ि अिा अनेक सींस्था

अिसायानात काढण्याची कायमिाही करण्यात आलेली आहे . तसेच फौजिारी
कायमिाहीबाबत िे खील त्याींना नो्ीस िे ण्यात आली आहे .
(४) प्रश्न यद््ाित नाही.

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

शेतिऱ्याांना िर्ममार्ीसाठी ऑनलाईन अर्म िरताना
येत असलेल्या अिचणीांबाबत
(४७)

*

३४९३९ श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांर्य दत्त, श्री.अशोि ऊर्म भाई

र्गताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पािील, श्रीमती हुस्त्नबानू खशलर्े,
प्रा.र्ोगेन्द्र ििािे, श्री.हररशसांग राठोि, श्री.सभ
ु ाष झाांबि, श्री.र्नादम न चाांदरू िर,
श्री.अमरनाथ रार्ूरिर, श्री.र्यांत पािील : सन्माननीय सहिार मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) राजयातील िेतकऱ्याींना कजममाफी िे ण्यासाठी सरु
ु करण्यात आलेली
ई-सेिा केंद्रे बींि असणे तसेच इीं्रने्चा िेग ि इतर अनेक अडचणीींमळ
ु े

अनेक िेतकरी कजममाफीपासन
ू िींचचत रादहल्याचे दिनाींक १३ आक््ोबर, २०१७
रोजी िा त्यासम
ु ारास ननििमनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मादहती ि तींत्रज्ञान विभागाकडून विकशसत करण्यात आलेल्या
सॉफ््िेअरमध्ये चक
ु ीची मादहती तपासण्याची कोणतीच व्यिस्था नसणे
त्यामळ
ु े ई-सेिा केंद्राींमध्ये नोंिणीसाठी अनेक ताींबत्रक अडचणी येणे,
कजममाफीच्या

ऑनलाईन

अजामची

छाननी

न

होणे

ि

कजल्हास्तरािर

पात्र-अपात्रतेचे ननकर् ननकश्चत करण्याची कोणतीही प्रकिया सरु
ु करण्यात
आली नसल्याने िेतकऱ्याींच्या कजममाफीची खो्ी मादहती िे ण्यात आली आहे ,
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, कजममाफी िे ताना ८९ लाख िेतकऱ्याींची आकडेिारी गह
ृ ीत
धरण्यात आली होती, तर यासाठी गठीत केलेल्या सशमतीने कळविल्यानस
ु ार

खातेिाराींची सींख्या १३ लाख ३६ हजाराींनी कमी झाली असन
ू िासनाने जादहर
केलेल्या मादहतीनस
ु ार राजयातील १० लाख िेतकऱ्याींची बँक खाती बनाि्
असल्याचे ननििमनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, लाभाथी िेतकऱ्याींच्या सींख्येत िरीलप्रमाणे

विसींगती

असण्याची कारणे काय आहे त, लाभार्थयांची ननकश्चत सींख्या ककती आहे ,
कजममाफीसाठी प्रत्यिात ककती अजम सािर केलेले आहे त, त्यातील ककती
िेतकरी पात्र ठरविण्यात आलेले आहे त ि त्याींना प्रत्यि लाभ केव्हा िे ण्यात
आला आहे,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.सभ
ु ाष दे शमख
ु : (१) नाही.
(२) नाही. मात्र छत्रपती शििाजी महाराज िेतकरी सन्मान योजना २०१७

साठी िेतकऱ्याींनी ५६.५९ लाख ऑनलाईन अजम िाखल केले आहे त. सिर
ऑनलाईन अजामची ि सींबचीं धत बँकाींनी कजमिार िेतकऱ्याींच्या कजम खात्याची
भरलेली मादहती ऑनलाईन पध्ितीने प्रकिया (Process) करून पात्र
लाभाथींची यािी तयार होणार आहे . तसेच िासन ननणमय दिनाींक २८/६/२०१७
मध्ये सिर योजनेसाठी अपात्र असणाऱ्या व्यक्तीींचे ननकर् ननकश्चत करण्यात
आले आहे त. त्यानस
ु ार आिश्यक ती कायमिाही करण्यात येत आहे .
(३) नाही.
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(४) छत्रपती शििाजी महाराज िेतकरी सन्मान योजनेंतगमत कजममाफीसाठी

िेतकऱ्याींनी ५६.५९ लाख ऑनलाईन अजम सािर केले आहे त. कजल्हा मध्यिती
सहकारी बँका ि राषरीयकृत बँका याींना िासनाने दिनाींक २७/११/२०१७ अखेर
रक्कम

रूपये

८६१०.६३

को्ी

एिढी

वितरीत

केली

असन
ू

त्यापैकी

िेतकऱ्याींच्या ९.४३ लाख कजम खाती दिनाींक ०५/१२/२०१७ पयंत रूपये ५१४२
को्ी एिढी रक्कम िगम करण्यात आली आहे . यिमरीत रक्कम िगम करण्याचे
काम सरू
ु आहे .

(५) प्रश्न यद््ाित नाही.

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

औरां गाबाद येथील िृषीपांप िीर् र्ोिण्या प्रलांबबत असल्याबाबत
(४८)

*

३५३८० श्री.सनतश चव्हाण, श्री.धनांर्य मि
ुां ,े श्री.अमरशसांह पांडित,

श्री.विक्रम िाळे , श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ामणी : सन्माननीय ऊर्ाम मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) औरीं गाबाि महावितरण पररमींडळात सन २०१० पासन
ु १०११४ कृर्ीपींप

िीज जोडण्या प्रलींबबत असन
ू िेतकऱ्याींनी सन २०१० मध्ये को्े िनच्या िीज
रकमासह कागिपत्राची पत
म ा केली असतानाही त्याींना िीज जोडणी दिली
ु त
नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, राजयात पाण्याअभािी वपकाींचे नक
ु सान होिू नये म्हणन
ू १२
तास विद्यत
ु परु िठा करण्याचे िासनाने आिे ि महावितरण कींपनीस िे िन
ू
सध्
ु िा िेतीसाठी १२ तास विद्यत
ु परु िठा करण्यात येत नाही, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, प्रलींबबत जोडण्या िे णे ि गाि पातळीिर िेतीसाठी १२ तास
विद्यत
ु परु िठा करणेबाबत िासनाने चौकिी करुन कोणती कायमिाही केली
िा करण्यात येत आहे .

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) औरीं गाबाि कजल्हयाींतगमत दिनाींक ३१ माचम,
२०१० अखेर पैसे भरुन कृर्ीपींप िीज जोडणीकररता अजम प्रलींबबत असल्याचे
आढळून येत नाही. परीं तु औरीं गाबाि पररमींडळाींतगमत सन २०१० पासन
ू विविध
योजनाींच्या माध्यमातन
ू अद्यापपयंत एकूण १,०३,११५ कृर्ीपींप िीज जोडण्या
िे ण्यात आलेल्या आहे त.
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(२) हे खरे आहे .

कोळश्याअभािी विजेची यपलब्धता कमी झाल्याने, मागणी ि परु िठा

यामध्ये तफाित ननमामण होऊन भारननयमनाची कस्थती ननमामण झाली होती.

िीज प्रणालीच्या सरु क्षिततेसाठी ि ताींबत्रक अडचणी ननमामण होऊ नये म्हणन
ू
कृर्ीपींपासाठी अनतररक्त थ्री फेज िीज यपलब्ध करणे िक्य झाले नाही.

(३) औरीं गाबाि पररमींडळाींतगमत औरीं गाबाि ि जालना कजल्हयातील पैसे भरुन
प्रलींबबत कृर्ीपींपाचे सन २०१५-१६ मध्ये विविध योजनेंतगमत ११९२९ कृर्ीपींपाचे

ऊजीकरण करण्यात आले. तसेच सन २०१६-१७ मध्ये ८०८२ कृर्ीपींपाचे
ऊजीकरण करण्यात आले आहे . यिमररत प्रलींबबत कृर्ीपींपाींना िीज जोडणी
िे ण्याचे काम प्रगतीपथािर आहे .
(४) प्रश्न यद््ाित नाही.

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

नार्ेि धान्य खरे दी िेंद्राांििून शेतिऱ्याांची अििणि
ू होत असल्याबाबत
(४९)

*

३४९०७ श्री.अमरशसांह पांडित, श्री.धनांर्य मि
ुां ,े श्री.सनतश चव्हाण,

श्री.नरें द्र पािील : सन्माननीय पणन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) िासनाने नाफेडमाफमत हमीभािाने मग
ु , यडीि, सोयाबीन ि तरू खरे िी
करण्यासाठी अनेक कजल््यात िासकीय धान्य खरे िी केंद्र सरु
ु केली असन
ू
सिर केंद्रािर धान्य वििी करताना िेतकऱ्याींना ऑनलाईन नोंिणी बींधनकारक
करण्यात आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, िासकीय धान्य खरे िी केंद्रािर िररोज ५०० ते १०००
िेतकऱ्याींच्या धान्याची आिक असताना सॉफ््िेअरिर दििसभरात केिळ २०
ते २५ िेतकऱ्याींची नोंि होत असल्यामळ
ु े अनेक िेतकरी धान्य वििीपासन
ू
िींचचत राहत आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, ऑनलाईन नोंिणीसह सातबारा यतारा, आधार काडम, बँक
पासबक
ु ि हेक््री धान्य मयामिा अिा अ्ीींमळ
ु े िेतकऱ्याींना अडचणी ननमामण

होत असल्याने सिर जाचक अ्ी रद्द करून जास्तीत जास्त खरे िी केंद्र सरु
ु
करण्याबाबतची मागणी लोकप्रनतननधीींनी दिनाींक २३ ऑक््ोबर, २०१७ रोजी
िा त्यासम
ु ारास केली आहे, हे ही खरे आहे काय,
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(४) असल्यास, धान्य खरे िी करताना िेतकऱ्याींना परू क धोरण राबविणे तसेच
ऑनलाईन नोंिणीसींिभामतील जाचक अ्ी रद्द करण्याबाबत िासनाने कोणत्या
यपाययोजना केल्या िा करण्यात येत आहे त,

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

ऑनलाईन

नोंिणी

प्रकिया

सींक्षिप्त

स्िरुपाची

प्रकिया

आहे .

नोंिणीसाठीच्या अ्ी जाचक नसन
ू त्यामळ
ु े िेतकऱ्याींना खरे िी केंद्रािर माल
आणणे सोयीचे झाले आहे आणण वििी केलेल्या मालाची रक्कम थे्
िेतकऱ्याींच्या बँक खात्यात जमा करणे िक्य झाले आहे .

िेतकऱ्याींना नोंिणी करणे सोईचे व्हािे यासाठी आपले सरकारच्या

माध्यमातन
ू नोंिणी केंद्रे िाढविण्याची कायमिाही करण्यात येत आहे . याींतगमत
प्रत्येक तालक्
ु यासाठी २-३ नोंिणी केंद्रे सरु
ु करणे प्रस्तावित आहे .
िेतकऱ्याींच्या

मालाची

जास्तीत

पढ
ु ीलप्रमाणे खरे िी केंद्रे सरु
ु केली आहे त :अ.क्र.

वपि

खरे दी िेंद्राांची सांख्या

१.

मग
ू

१०९

२.

यडीि

११२

३.

सोयाबीन

१५६

(५) प्रश्न यद््ाित नाही.

जास्त

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

खरे िी

व्हािी

यासाठी
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येिला (जर्.नाशशि) येथे नाशशि प्रिल्पाचे ि नाांदगाि (जर्.नाशशि)
येथे िळिण प्रिल्पाचे उपिायामलय ननमामण िरण्याबाबत
(५०)

*

३४६९७ श्री.र्यिांतराि र्ाधि : सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) येिला (कज.नाशिक) येथे आदििासी बाींधिाींच्या सोईसाठी आदििासी

विकास विभागाच्या नाशिक प्रकल्पाचे ि नाींिगाि (कज.नाशिक) येथे कळिण
प्रकल्पाचे यपकायामलय स्थापन करण्यासाठी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी माहे
ऑगस््, २०१७ मध्ये िा त्यािरम्यान िासनाकडे ननिेिन दिले आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, यक्त मागणीच्या अनर्
ीं ाने िासनाने चौकिी करुन कोणती
ु ग
कायमिाही केली िा करण्यात येत आहे ,

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

(२) येिला ि नाींिगाि (कज.नाशिक) या आदििासी यपयोजना िेत्राबाहे रच्या
दठकाणी आदििासी प्रकल्प कायामलयाचे यपकायामलय स्थापन करण्याबाबत
व्यिहायमता तपासन
ू पाहण्यात येत आहे .
(३) प्रश्न यद््ाित नाही

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

राज्यात राष्ट्रीय िुिुांब लाभ योर्नेचा प्रसार िरण्याबाबत
(५१)

*

३५८५५

श्री.दत्तात्रय
रणवपसे,

िॉ.सध
ु ीर

सािांत,

श्री.सांर्य

ताांब,े

श्री.श्रीिाांत

दत्त,

श्री.विक्रम
दे शपाांि,े

श्री.अशोि

ऊर्म

िाळे ,

श्री.बाळाराम
भाई

श्री.सनतश

चव्हाण,

पािील,

श्री.शरद

र्गताप,

आकिम.अनांत

गािगीळ : सन्माननीय सामाजर्ि न्याय ि विशेष सहाय्य मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राजय िासनाची राषरीय कु्ुींब लाभ योजना अयिस्िी झाल्याने या

योजनेंतगमत २ िर्ामत ६५ कु्ुींबाींना केिळ रुपये २० हजाराींचे अनि
ु ान शमळाले
असल्याचे माहे ऑगस््, २०१७ मध्ये िा त्यािरम्यान ननििमनास आले आहे ,
हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, या योजनेच्या पररणामकारक अींमलबजािणीसाठी सिोच्च

न्यायालयाने ग्रामपींचायत, स्िस्त धान्य िक
ु ाने ि िाळाींमध्ये मादहती पत्रके
लािणे

तसेच

कु्ुींबातील

प्रमख
ु

व्यक्तीचा

मत्ृ यू

झाल्याने

लाभाथी

कागिपत्राींची पत
म ा करु िकत नसल्यास ग्रामसेिक, तलाठी ि सरपींच याींनी
ू त
सींबचीं धत व्यक्तीींचा अजम भरुन घेण्याचे ननिे ि न्यायालयाने दिले आहे त, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, िासनाने सिोच्च न्यायालयाच्या ननिे िानस
ू ार सिर योजनेच्या
प्रसारासाठी कोणती कायमिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहे त ?
श्री.रार्िुमार बिोले : (१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे आहे .

(३) या योजनेंतगमत अथमसहाय्यासाठी पात्र होऊ िकणाऱ्या लाभाथी कु्ुींबाींना
तहशसल कायामलय ि सींबचीं धत तलाठी याींच्यामाफमत िेळोिेळी मागमििमन केले
जाते. योजनेच्या मादहतीबाबतचे बॅनसम ग्रामपींचायत, तलाठी कायामलय तसेच

तहशसल कायामलयात लािले जातात. तलाठी याींनी प्रत्येक लाभार्थयांचा अजम
स्ित: भरुन घेऊन कायामलयात िाखल करण्याबाबत िेळोिेळी सिम तलाठी
याींना तहशसलिार याींच्यामाफमत ननिे ि िे ण्यात येतात.
(४) प्रश्न यद््ाित नाही.

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

परळी औजष्ट्णि विद्युत िेंद्रातील िीर् ननशममती बांद असल्याबाबत
(५२)

*

३५५१० श्री.धनांर्य मि
ुां े : सन्माननीय ऊर्ाम मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) परळी औकषणक विद्यत
ु केंद्रातील सींच िमाींक ३ ते ८ माफमत होणारी
िीज ननशममती बींि असल्याचे माहे ऑक््ोंबर, २०१७ मध्ये िा त्यािरम्यान
ननििमनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पाण्याची यपलब्धता असताींनाही या केंद्रातील िीज ननशममती

बींि ठे िल्याने पररसरातील प्रत्यि-अप्रत्यि रोजगारािरही पररणाम झाला
आहे, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, परळी औकषणक विद्यत
म त सरू
ु केंद्रातील सिम सींच पि
ु ि
ु ठे िन
ु
िीज ननशममती करण्याबाबत िासनाने चौकिी करुन कोणती कायमिाही केली िा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) अींित: खरे आहे,
(अ) परळी औकषणक विद्यत
ु केंद्रातील सींच िमाींक ३, दिनाींक ०१/०४/२०१६
पासन
ू आयम
ु ामन सींपल्यामळ
ु े कायमस्िरुपी बींि करण्यात आला आहे .
(ब) परळी सींच ि. ४ ि ५ महाराषर िीज ननयामक आयोगाच्या
ननिे िानस
ु ार “ररझिम ि्डाऊन” अींतगमत बींि आहे त.

(क) माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये परळी सींच िमाींक ६ दिनाींक १४/१०/२०१७

पयंत कायमरत होता. तथावप, सिर सींच दिनाींक १४/१०/२०१७ ते
१४/११/२०१७ पयंत मेरी् ऑडमर डडस्पॅच (व्हे ररएबल कॉस््) तत्िानस
ु ार

बींि ठे िण्यात आला होता.
(ख) परळी सींच ि. ७ दिनाींक ११/१०/२०१७ पयंत कायमरत होता. तथावप,

सिर सींच दिनाींक १२/१०/२०१७ ते १३/११/२०१७ पयंत मेरी् ऑडमर
डडस्पॅच (व्हेररएबल कॉस््) तत्िानस
ु ार बींि ठे िण्यात आला होता.
त्यानींतर सिर सींच दिनाींक १३/११/२०१७ रोजी सरु
ु करण्यात आला.

(ड) सींच िमाींक ८ हा दिनाींक ०३/१०/२०१७ ते १३/१०/२०१७ हया काळात
कोळिाच्या

कमरतेमळ
ु े

बींि

ठे िण्यात

आला

होता.

कोळश्याची

यपलब्धता झाल्यानींतर सिर सींच दिनाींक १४/१०/२०१७ रोजी सरु
ु

करण्यात आला होता. त्यानींतर सिर सींच दिनाींक १८/१०/२०१७ ते
२३/१०/२०१७ पयंत मेरी् ऑडमर डडस्पॅच (व्हे ररएबल कॉस््) तत्िानस
ु ार

बींि ठे िण्यात आला होता. सिर सींच दिनाींक २३/१०/२०१७ पासन
ू सरु
ु

ठे िण्यात आला आहे .
(२) परळी सींच िमाींक ६, ७ ि ८ कमी कालािधीकररता बींि ठे िण्यात आले
असल्यामळ
ु े परळी पररसरातील रोजगारािर पररणाम झालेला दिसन
ू येत
नाही.

(३) परळी औकषणक विद्यत
ु केंद्रातील सींच ि. ४ ते ८ िीज ननशममतीसाठी
यपलब्ध असन
“ररझिम ि्डाऊन” ि “एम.ओ.डी.” प्रणालीनस
ू
ु ार सींचाचे
सींचलन करण्यात येत आहे .
(४) प्रश्न यद््ाित नाही.

-----------------
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सहिार विभाग ि बँिा याांच्याििील िर्मदार शेतिऱ्याांच्या
अर्ाममधील सांख्येत तर्ाित असल्याबाबत
(५३)

*

३४७१५ िॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे : सन्माननीय सहिार मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राजय िासनाने जादहर केलेल्या पीककजम माफीसाठी मि
ु ती अखेर

म्हणजेच दिनाींक २२ सप््ें बर, २०१७ रोजीपयंत ५७ लाख ६८ हजार अजम
प्राप्त झाल्याची मादहती िासनाच्या सहकार विभागातन
ू जादहर करण्यात

आली असन
ू बँकाींकडील मादहतीनस
ु ार ८९ लाख कजमिार िेतकऱ्याींचे अजम
िाखल झाल्याचे ननििमनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सहकार विभाग ि बँका याींच्याकडे कजमिार िेतकऱ्याींच्या
अजाममधील सींख्येत तफाित असल्याचे ननििमनास आले आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, यक्त तफाितीबाबत बँका ि सींबचीं धत अचधकाऱ्याींची चौकिी
होऊन बोगस कजमिार िेतकऱ्याींची आकडेिारी जादहर करणाऱ्याींिर िासनाने
कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.सभ
: (१) नाही, छत्रपती शििाजी महाराज िेतकरी सन्मान
ु ाष दे शमख
ु
योजनेसाठी िेतकऱ्याींनी ५६.५९ लाख ऑनलाईन अजम सािर केले आहे त.

(२), (३) ि (४) सिर मादहती घेणे सरू
ु आहे . कजममाफीची प्रकिया पण
ू म

झाल्यािर, अींनतम आकडेिारी पढ
ु े येईल. त्यानींतर पढ
ु ील कायमिाही करण्यात
येईल.

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

राज्यात महात्मा र्ोनतराि र्ुले, सावित्रीबाई र्ुले ि रार्षी शाहू
महारार् या महापुरुषाांची छायाधचत्रे उपलब्ध होत नसल्याबाबत
(५४)

*

३५९७७ श्री.आनांदराि पािील, श्री.सांर्य दत्त, श्री.शरद रणवपसे,

श्री.अशोि ऊर्म भाई र्गताप, श्रीमती हुस्त्नबानू खशलर्े : सन्माननीय उद्योग
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) राजयात सामाकजक सध
ु ारणेचा विचार आणण कायामद्िारे िे िाला विकासाची

दििा िे णाऱ्या महात्मा जोनतराि फुले, सावित्रीबाई फुले ि राजर्ी िाहू
महाराज या महापरु
ु र्ाींची छायाचचत्रे िासकीय मद्र
ु णालयात यपलब्ध नसल्याचे
माहे ऑगस््, २०१७ मध्ये िा त्यािरम्यान ननििमनास आले, हे खरे आहे
काय,
(२)

असल्यास,

िाहू महाराजाींचे छायाचचत्र छापण्याबाबत कोल्हापरू च्या
मद्र
मब
ींु ईतील कायामलयाकडे अनेकिा
ु णालयाकडून मागील िोन िर्ामपासन
ू
िरु ध्िनी ि पत्राद्िारे मागणी होत असन
ू ही छायाचचत्रे यपलब्ध होत नाहीत, हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, यपरोक्त प्रकरणी चौकिी करुन छायाचचत्रे छापण्याबाबत
िासनाने कोणती कायमिाही केली िा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.सभ
ु ाष दे साई : (१) राजयात सामाकजक सध
ु ारणेचा विचार आणण कायामद्िारे

िे िाला विकासाची दििा िे णाऱ्या सावित्रीबाई फुले ि राजर्ी िाहू महाराज या
िोन महापरु
ींु ई येथे वििीकररता
ु र्ाींची रीं गीत छायाचचत्रे िासकीय ग्रींथागार मब
यपलब्ध आहे त. ि इतर सिम िासकीय ग्रींथागाराींना व्यिस्थापक, िासकीय
मध्यिती मद्र
ु णालय, मब
ुीं ई येथून वितरणाची कायमिाही सरु
ु आहे .

(२) िाहू महाराजाींचे छायाचचत्र कोल्हापरू ग्रींथागार ऐिजी िासकीय मध्यिती
मद्र
ु णालय, मब
ुीं ई येथे छापन
ू मब
ुीं ई ग्रींथागारात यपलब्ध करण्यात आले असन
ू
इतर ग्रींथागाराींना वितरणाची कायमिाही सरु
ु केली आहे .

(३) ि (४) महात्मा जोनतराि फुले याींचे रीं गीत छायाचचत्र मान्यतेसाठी
सामान्य प्रिासन विभागास पाठविण्यात आलेले असन
ू मान्यता प्राप्त होताच
तात्काळ मद्र
ु ण करुन सिम िासकीय ग्रींथागाराींना वििीसाठी यपलब्ध करुन
िे ण्यात येईल.

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

िोंबबिली (जर्.ठाणे) औद्योधगि पररसरात दग
ां ी पसरल्याबाबत
ु ध
(५५)

*

३४९९३ श्री.र्गन्नाथ शशांदे, अॅि.ननरां र्न िािखरे , अॅि.राहुल नािेिर,

श्री.रविांद्र र्ािि : सन्माननीय उद्योग मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-
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(१) डोंबबिली (कज.ठाणे) औद्योचगक पररसरातील सन १९६३ साली ्ाकण्यात

आलेल्या रसायन शमचश्रत पाणी िाहून नेणाऱ्या िादहन्या फु्ून साींडपाणी
डोंबबिली पि
ू म येथील स््ार कॉलनी महामागामला जोडणाऱ्या रस्त्यािर िाहत
असल्याने िग
म ी पसरुन नागररकाींच्या आरोग्यािर पररणाम होत असल्याचे
ु ध
माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये िा त्यािरम्यान ननििमनास आले आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, याप्रकरणी प्रिर्
ू ण ननयींत्रण मींडळाकडून या िादहन्या िारीं िार

नािरु
ु स्त होत असल्याने त्याींची कायमस्िरुपी िरु
ु स्तीबाबत महामींडळाने लि
घालािे यासाठी नो्ीसही िे ण्यात आलेली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, यपरोक्त प्रकरणी चौकिी करुन जीणम िादहन्या िरु
ु स्त करणे

तसेच यास जबाबिार असणाऱ्याींिर कारिाई करण्याबाबत िासनाने कोणती
कायमिाही केली िा करण्यात येत आहे ,

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

डोंबबिली पि
ु म येथील स््ार कॉलनी महामागामला जोडणाऱ्या रस्त्यािर

साींडपाणी िाहण्याची घ्ना दिनाींक ०९/१०/२०१७ रोजी ननििमनास आली आहे .

महाराषर औद्योचगक विकास महामींडळाचे अचधकारी ि महाराषर प्रिर्
ु ण

ननयींत्रण मींडळाचे अचधकारी याींचेकडून सींयक्
ु त पाहणी िरम्यान साींडपाणी
िादहनी िोन चें बर िरम्यान तब
ुीं ल्यामळ
ु े ओव्हरप्लो होऊन रस्त्यािर आल्याचे

आढळून आले. सिर तब
ींु लेले साींडपाणी िादहनी त्िरीत स्िच्छ करण्यात आली
ि ओव्हरप्लो थाींबविण्यात आला आहे .
(२) हे अींित: खरे आहे .

महाराषर प्रिर्
ु ण ननयींत्रण मींडळाने दिनाींक ०९/१०/२०१७ च्या पत्राद्िारे

महाराषर औद्योचगक विकास महामींडळास ननिे ि दिलेले आहे त.

(३) ि (४) सिर दठकाणी साींडपाणी िादहनीिरील चें बर पन्
ु हा ओव्हरप्लो
झालेले नाही. साींडपाणी िादहनी ि त्यािरील चें बर याींचे िै नदीं िन िे खभाल ि
िरु
ु स्ती त्िरीत करण्यात येत.े

-----------------
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राज्यातील शेतिऱ्याांच्या िर्ममार्ीची यादी उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबत
(५६)

*

३५८७७ श्रीमती हुस्त्नबानू खशलर्े, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांर्य दत्त,

श्री.अशोि ऊर्म भाई र्गताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पािील :
सन्माननीय सहिार मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राजयातील सन २००७-२००८ मध्ये िीड लाख िेतकऱ्याींचे रुपये २८७
को्ीींचे कजम माफ करुन तो ननधी बँकाींना िे ण्यात येऊनही ८ लाख ४० हजार

िेतकऱ्याींच्या बँक खात्यात ननधी जमा झाला नसल्याने कजममाफी दिलेल्या
िेतकऱ्याींची यािी िासनाकडे िे ण्याचे ननिे ि मा.सहकार मींत्री याींनी सहकार

आयक्
ु ताींमाफमत सींबचीं धत बँकाींना दिले असल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये
िा त्यािरम्यान ननििमनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सहकार आयक्
ींु ईतील बँकाींनी
ु ताींच्या दिलेल्या ननिे िानस
ू ार मब

केिळ ३५० िेतकऱ्याींची यािी सहकार आयक्
ु ताींना पाठविली असल्याने
याबाबत

चौकिी

करुन

कजममाफी

दिलेल्या

िेतकऱ्याींची

सींपण
ू म

िे ण्याबाबत िासनाने कोणती कायमिाही केली िा करण्यात येत आहे,

यािी

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

(२) ि (३) प्रश्न यद््ाित नाही.
-----------------

आिाशिाणी, हिपसर (जर्.पुणे) येथील िसनतगह
ृ ाच्या दरु िस्त्थेबाबत

(५७)

*

३५२५३ श्री.अननल भोसले, श्री.नरें द्र पािील, श्री.किरण पािसिर,

अॅि.ननरां र्न िािखरे : सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खल
ु ासा करतील काय :-

(१) आकाििाणी, हडपसर (पण
ु े) येथील एकाकत्मक आदििासी विकास

प्रकल्पाच्या िसनतगह
ृ ात ननकृष् आहार िे णे तसेच स्िच्छतागह
ृ ाींच्या अपऱ्ु या

सींख्येमळ
ु े अस्िच्छता ननमामण झाल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये िा
त्यािरम्यान ननििमनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत
काय आढळून आले ि तद्नस
ु ार कोणती कायमिाही केली िा करण्यात येत
आहे,

67

(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.विष्ट्णु सिरा : (१) आदििासी मल
ु ाींचे िासकीय िसनतगह
ृ , हडपसर येथील

विद्यार्थयांनी दिनाींक ०७/१०/२०१७ रोजी भोजनामध्ये िोन्ही िेळेस ब्ा्ा

शमक्स भाजी दिल्यामळ
ु े विद्यार्थयांनी जेिण न घेतल्याची बाब ननििमनास
आलेली आहे .

(२) सन २०१७-१८ या िैिणणक िर्ामत सिर िसनतगह
ृ ात ११५ विद्याथी
प्रिेशित असन
ू सिर िसनतगह
ू अ्ी
ृ ातील विद्यार्थयांना िासन ननणमयात नमि
ि ितींनस
ु ार भोजन िे ण्याबाबत भोजनठे केिारास सक्त सच
ू ना िे ण्यात आल्या

आहे त. वपण्याच्या पाण्यासाठी आर.ओ.कफल््र, िॉ्र कुलर यपलब्ध असन
ू

िापरासाठी महानगरपाशलका तसेच बोअरिेलचे मब
ु लक पाणी यपलब्ध आहे .

सिर िसनतगह
ू यामध्ये ६ िौचालये ि ६
ृ भाड्याच्या इमारतीत कायमरत असन
स्नानगह
ृ े तसेच

८

सामाईक

स्नानगह
ृ े ि िौचालये आहे त. िसनतगह
ृ

स्िच्छतेसाठी ननयशमत सफाई कामगार आहे .
(३) प्रश्न यद््ाित नाही.

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

नाशशि जर्ल्हयातील िाांदा उत्पादि शेतिऱ्याांना
नि
ु सान भरपाई दे ण्याबाबत
(५८)

*

३४९७२ अॅि.र्यदे ि गायििाि : सन्माननीय पणन मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) नाशिक कजल्हयातील िेतकऱ्याींनी चालू िर्ी काींिा वपकासाठी रुपये ४४३१
को्ी भाींडिली खचम केला असन
ू त्याींना िर्मभरात काींिा वििीतन
ू केिळ
रुपये २५०० को्ी शमळाल्याने िेतकऱ्याींचे अींिाजे रुपये २००० को्ीचे नक
ु सान
झाल्याचे कृर्ी ि पणन विभागाच्या आकडेिारीिरुन ननििमनास आले आहे, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यक्त प्रकरणी चौकिी करुन काींिा यत्पािक िेतकऱ्याींना
नक
ु सान भरपाई िे ण्याबाबत कोणती कायमिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.सभ
ु ाष दे शमख
ु : (१) ि (२) नाही.

मागील िर्ामच्या तल
ु नेत नाशिक कजल््यातील काींद्याची आिक ि

शमळालेली ककीं मत पहाता चालू िर्ामत एवप्रल ते ऑक््ोबर, २०१७ या
मदहन्यात सरासरी रुपये ९८२/- प्रनत कक्िीं्ल िर िेतकऱ्याींना शमळालेला आहे .
तर मागील िर्ामत सरासरी िर रुपये ६५९/- प्रनत कक्िीं्ल होता.

काींिा यत्पािक िेतकऱ्याींना त्याींच्या मालासाठी योग्य भाि शमळािा

यादृष्ीने िे िातील इतर राजयात काींिा पाठविणे सल
ु भ व्हािे, यासाठी रे ल्िेचे
जािा िॅगन ि रॅक्स यपलब्ध करुन िे ण्यात आले आहेत. तसेच FPO माफमत

पींजाब, हररयाणा ि दिल्ली या दठकाणी काींिा वििीच्या सवु िधा यपलब्ध करुन
िे ण्यात येत आहे त. त्याचबरोबर नाफेडच्याितीने बबहार ि पीं.बींगालमध्ये काींिा
वििीसाठी सवु िधा यपलब्ध करुन िे ण्याचे प्रस्तावित आहे .
(३) प्रश्न यद््ाित नाही.

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

शासिीय अनद
ु ाननत िेंद्रीय आश्रमशाळा ि एिलव्य ननिासी
शाळाांमधील शशक्षिाांच्या ननयुक्तीबाबत

(५९)

*

३५६९२ आकिम.अनांत गािगीळ : सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राजयातील आदििासी विकास विभागाच्या ननयींत्रणाखालील िासकीय

अनि
ु ाननत केंद्रीय आश्रमिाळा ि एकलव्य ननिासी िाळाींमध्ये शििक पात्रता
पररिा यत्तीणम नसलेल्या शििकाींची ननयक्
ु ती करण्यात आल्याचे माहे

ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये िा त्यािरम्यान ननििमनास आले आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, यक्त प्रकरणी चौकिी करण्यात आली आहे काय, चौकिीत
काय आढळून आले ि त्यानस
ु ार सिरहू शििकाींिर कोणती कारिाई केली िा
करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.विष्ट्णु सिरा : (१) हे खरे नाही.
(२) ि (३) प्रश्न यद््ाित नाही.

-----------------
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राज्यातील पदिी, िैद्यिीय ि औषधननमामणशास्त्त्र महाविद्यालयातील
अनुसूधचत र्ाती/र्मातीच्या विद्यार्थयाांना शशष्ट्यित्ृ ती दे ण्याबाबत
(६०)

*

३६०२१ श्री.बाळाराम पािील, श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.विक्रम िाळे ,

िॉ.सध
ु ीर ताांबे : सन्माननीय सामाजर्ि न्याय मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा
करतील काय :(१)

राजयातील

विविध

पििी,

िैद्यकीय

ि

और्धननमामणिास्त्र

महाविद्यालयातील अनस
ु चू चत जाती/जमातीच्या विद्यार्थयांना मागील िोन
िर्ामपासन
ू शिषयित्ृ तीची रक्कम अिा करण्यात आली नाही, हे खरे आहे
काय,

(२) तसेच, सन २०१५-१६ या आचथमक िर्ामत ३० ्क्के शिषयित्ृ तीची रक्कम
विद्यार्थयांना

दिली

नसल्याने

नागपरू

विभागात

रुपये

१५०

को्ी

शिषयित्ृ तीची रक्कम थकीत असन
ू िैिणणक धोरणामळ
ु े आणण पिभरतीिरील
ननबंधामळ
ु े महाविद्यालयातील प्राध्यापकाींची सींख्या कमी झाली असल्याने
विद्याथी आणण प्राध्यापक परीिाींिर बदहषकार ्ाकणार आहे त, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, यपरोक्त प्रकरणी चौकिी करुन थकीत शिषयित्ृ तीची रक्कम
िे णे ि प्राध्यापक पि भरतीिरील ननबंध यठविण्याबाबत िासनाने कोणती
कायमिाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.रार्िुमार बिोले : (१) अनस
ु चू चत जातीच्या पात्र विद्यार्थयांना शिषयित्ृ ती
अिा करण्यात आलेली आहे .

(२) सन २०१५-१६ या आचथमक िर्ामत नागपरू विभागात रुपये १५० को्ी
शिषयित्ृ तीची रक्कम थकीत असल्याची बाब खरी नाही.
(३) प्रश्न यद््ाित नाही.
(४) प्रश्न यद््ाित नाही.

-----------------
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िेंद्र शासनाििून दे ण्यात येणाऱ्या शशष्ट्यित्ृ तीत
गैरव्यिहार झाल्याबाबत

*

(६१)

३४९३२ श्री.सांर्य दत्त, श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर,

आकिम.अनांत गािगीळ, श्री.अशोि ऊर्म भाई र्गताप, श्री.आनांदराि पािील,
श्री.र्नादम न चाांदरू िर, श्री.हररशसांग राठोि, प्रा.र्ोगेन्द्र ििािे, श्री.सभ
ु ाष झाांबि,

श्री.अमरनाथ रार्ूरिर, श्रीमती हुस्त्नबानू खशलर्े : सन्माननीय सामाजर्ि
न्याय मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) केंद्र िासनाकडून यच्च शििणासाठी िे ण्यात येणाऱ्या शिषयित्ृ तीमध्ये
को्यिधीींच्या झालेल्या गैरव्यिहाराबाबत राजयातील २६ हजार िाणणजय,
विज्ञान,

कला,

समविज्ञान,

मेडडकल,

इींकजननअररींग

ि

पॉशल्े क्नीक

विद्यालयाींिर िासनाकडून कारिाई होत नसल्याचे माहे सप््ें बर, २०१७ मध्ये
िा त्यािरम्यान ननििमनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

यक्त

गैरव्यिहाराची

चौकिी

करणाऱ्या

वििेर्

तपास

पथकाच्या (एसआय्ी) अहिालानस
ु ार गैरव्यिहार करणाऱ्या विद्यालयाींचे
परिाने

रद्द

करुन

त्याींच्यािर

फौजिारी

कायमिाही केली िा करण्यात येत आहे ,

कारिाई

करण्याबाबत

कोणती

(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.रार्िुमार बिोले : (१) हे खरे नाही.

(२) नाही, वििेर् चौकिी पथकाच्या अहिालानस
ु ार अननयशमतता गैरव्यिहार

प्रकरणी िोर्ी िैिणणक सींस्थाविरुध्ि फौजिारी ि िसल
ु पात्र रक्कमेच्या
िसल
ू ीची

कायमिाही

करण्याबाबत

आयक्
ु त,

समाजकल्याण

याींच्यामाफमत

सींबचीं धत कजल््याींच्या सहायक आयक्
ु त, समाजकल्याण याींना कळविण्यात
आले आहे . तथावप, सींबचीं धत सींस्थाींनी िाखल केलेल्या रर् याचचकाींिर

मा.यच्च न्यायालयाच्या औरीं गाबाि ि नागपरू खींडवपठाने दिलेल्या स्थचगती
आिे िानस
ु ार सींबचीं धत सींस्थाींविरुध्ि गन्
ु हे िाखल करण्यात आलेले नाहीत.

मात्र, िैिणणक सींस्थाकडून िसल
ु पात्र रक्कमेच्या िसल
ु ीची कायमिाही सींबचीं धत
सहायक आयक्
ु त, समाजकल्याण याींच्यामाफमत सरु
ु आहे.
(३) प्रश्न यद््ाित नाही.

-----------------
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रायगि जर्ल््यातील शेतिऱ्याांना िर्ममार्ीचा लाभ शमळण्याबाबत
(६२)

*

३५७१५ श्री.र्यांत पािील : सन्माननीय सहिार मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) मा.मख्
ु यमींत्री याींनी छत्रपती शििाजी महाराज सन्मान योजनेंतगमत
िेतकऱ्याींच्या कजममाफीची अींमलबजािणी सरु
ु केली असन
ू या कजममाफीसाठी
रायगड कजल््यातील ककती िेतकऱ्याींची मादहती ऑनलाईनद्िारे िासनास

प्राप्त झाली आहे तसेच कजममाफीसाठी आिश्यक असणारी मादहती िासनाने

दिलेल्या मि
ु तीनस
ु ार दिनाींक १४ ऑक््ोबर, २०१७ रोजीपयंत िेतकऱ्याींकडून

यपलब्ध न झाल्यामळ
ु े राषरीयकृत आणण खाजगी बँकाींकडून कजम घेतलेले
ककती िेतकरी या योजनेपासन
ू िींचचत रादहले आहे त,

(२) असल्यास, कजल््यातील राषरीयकृत आणण खाजगी बँकाींकडून ककती
िेतकऱ्याींना कजम िा्प करण्यात आले आहे , त्यापैकी ककती िेतकऱ्याींना

राषरीयकृत आणण खाजगी बँकाींकडून सोनेतारण कजांतगमत िेतीसाठी कजम
िा्प करण्यात आले आहे,

(३) असल्यास, यक्त मादहतीनस
ु ार कजल््यातील ननयशमत कजमफेड करीत
असलेले ि थकीत कजमिार असलेल्या ककती िेतकऱ्याींना कजममाफीचा लाभ
शमळाला आहे ?

श्री.सभ
ु ाष दे शमख
ु : (१) रायगड कजल््यामध्ये

i) रायगड कजल्हा मध्यिती सहकारी बँक
ii) राषरीयकृत बँका

-

१६६२९
१३४१७

असे िेतकऱ्याींच्या एकूण ३००४६ अजम ऑनलाईन प्रणालीद्िारे िासनास प्राप्त
झाले आहे त.

(२) रायगड कजल््यामध्ये राषरीयकृत ि खाजगी बँकाींकडून १३४१७ िेतकरी

सभासिाींना कजम िा्प केले असन
ू , या बँकाींमाफमत ११३७ सभासिाींना
सोनेतारण कजम अींतगमत िेतीसाठी कजम िा्प करण्यात आले आहे .

(३) रायगड कजल््यात दिनाींक २८/११/२०१७ अखेर थकीत असलेल्या ९०
िेतकऱ्याींना रुपये ५१.३७ लाख रक्कमेचा कजममाफीचा लाभ शमळाला आहे .
-----------------

72

राज्यातील ददव्याांग विद्यार्थयाांच्या शशष्ट्यित्ृ ती ि
मानधनात िाढ िरण्याबाबत

(६३)

*

३६९२८ श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.श्रीिाांत दे शपाांि,े श्री.विक्रम िाळे ,

श्री.बाळाराम पािील : सन्माननीय विशेष सहाय्य मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खल
ु ासा करतील काय :(१)

राजयात

दिव्याींग

विद्यार्थयांच्या

अपींग

शिषयित्ृ ती

ि

मानधनाची

पररगणना सन १९९५ मध्ये करण्यात आलेली असल्याने िाढीि महागाईनस
ु ार

सिर शिषयित्ृ ती ि मानधनात िाढ करण्याची मागणी सींबचीं धताींकडून केली
जात आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करून सिर शिषयित्ृ ती ि
मानधनात िाढ करण्याबाबत कोणती कायमिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.रार्िुमार बिोले : (१) ि (२) राजयामध्ये िालाींतपि
ू म ि िालाींत पररिोत्तर
शििण घेणाऱ्या अपींग विद्यार्थयांना यापि
ु ी दिनाींक १५/११/२००३ रोजीच्या
िासन ननणमयाींमध्ये नमि
ू िरानस
ु ार शिषयित्ृ ती प्रिान करण्यात येत होती.

िासन ननणमय दिनाींक ३०/०८/२०१४ अन्िये अपींग विियार्थयांच्या शिषयित्ृ ती

िरामध्ये िाढ करण्यात आली असन
ू सद्य:कस्थतीत सिर िरानस
ु ार अपींग
विद्यार्थयांना शिषयित्ृ ती अिा करण्यात येत आहे .
(३) प्रश्न यद््ाित नाही.

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

नानीिली (ता.िहाणू, जर्.पालघर) येथील शासिीय आश्रमशाळे तील
अधधक्षिाांनी विद्यार्थयाांला मारहाण िेल्याबाबत
(६४)

*

३५३२० श्री.आनांद ठािूर, अॅि.राहुल नािेिर, श्री.हे मत
ां
ििले,

श्री.ख्िार्ा बेग : सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) नानीिली (ता.डहाण,ू कज.पालघर) येथील िासकीय आश्रमिाळे तील
अचधिक, नामिे ि मड
ुीं े याींनी दिनाींक १५ सप््ें बर, २०१७ रोजी िा त्यासम
ु ारास
िारुच्या निेत इयत्ता नििीत शिकणाऱ्या एका आदििासी विद्यार्थयांला
बेिध्
ु ि होईपयंत मारहाण केल्याचे ननििमनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, सिर अचधिकाने यापि
ू ीही आकोली, ककरा्, बोरिेती येथील
आश्रमिाळे तील मल
ु ाींना जबर मारहाण केली होती, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, यपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत
काय आढळून आले आहे ि तद्नस
ु ार सींबचीं धत िोर्ी अचधिकािर कोणती
कारिाई केली िा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.विष्ट्णु सिरा : (१) ि (२) नानीिली (ता.डहाण,ू कज.पालघर) येथील
िासकीय आश्रमिाळे तील श्री.नामिे ि मड
ुीं ,े प्राथशमक शििक तथा प्रभारी
अचधिक याींनी सिर आश्रमिाळे तील विद्याथी कु.ननलेि मधुकर मातेरा या
विद्यार्थयामस अरे रािी ि यध्ि् ितमन केल्याच्या कारणास्ति मारहाण केली
होती.

(३) प्रस्तत
ु प्रकरणी प्रकल्प अचधकारी, एकाकत्मक आदििासी विकास प्रकल्प,
ता.डहाणू, कज.पालघर याींचस्
े तरािरुन चौकिी सशमतीची स्थापना करण्यात

येऊन सिरहू प्रकरणाची चौकिी करण्यात आली. सिर चौकिीत श्री.नामिे ि
मड
ींु ,े प्राथशमक शििक तथा अचधिक हे िोर्ी आढळून आल्याने त्याींना “एक
िेतनिाढ भािी िेतनिाढीिर पररणाम होणार नाही अिाप्रकारे एक िर्ामकरीता
रोखून ठे िण्यात यािी” अिी शििा िे ण्याींत आली आहे .
(४) प्रश्न यद््ाित नाही.

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

राज्यातील दब
म घििाांच्या अनद
ु ल
ु ानात िाढ िरण्याबाबत
(६५)

*

३४९०० श्री.ख्िार्ा बेग, श्री.हे मत
ां ििले, श्री.आनांद ठािूर, अॅि.राहुल

नािेिर, श्री.सतेर् ऊर्म बांिी पािील : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३११२१ ला

ददनाांि १० ऑगस्त्ि, २०१७ रोर्ी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभामत सन्माननीय
सामाजर्ि न्याय मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राजयात श्रािणबाळ, ियोिध्
ृ ि, सींजय गाींधी ननराधार, अपींग, विधिा
आणण िारररीक ि मानशसक आजाराने त्रस्त व्यकक्तींना िासनाच्या विविध
योजनाींतगमत प्रत्येकी िरमहा िे ण्यात येत असलेली रक्कम ही सध्याच्या
महागाईच्यादृष्ीने त्
ु पज
ुीं ी आहे, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, यक्त प्रकरणी िब
म घ्काींना दिल्या जाणाऱ्या अनि
ु ल
ु ानाच्या
रक्कमेत िाढ करणे तसेच यासाठी ननधीची तरति
ू करण्याबाबत िासनाने
कोणती कायमिाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.रार्िुमार बिोले : (१) ि (२) राजयात ननराधार, अपींग, विधिा,

इ.व्यकक्तींकररता राबविण्यात येणारी सींजय गाींधी ननराधार अनि
ु ान योजना ि
श्रािणबाळ सेिा राजय ननित्ृ तीिेतन योजनेच्या लाभार्थयांच्या अनि
ु ानात िाढ
करण्याचा प्रस्ताि िासनाच्या विचाराधीन आहे .
(३) प्रश्न यद््ाित नाही.

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

नागपरू मेिीिल रोििरील (नागपरू ) दे शी दारूचे
दि
ु ान बांद िरण्याबाबत

(६६)

*

३५४२७ श्री.धगरीशचांद्र व्यास : सन्माननीय राज्य उत्पादन शल्
ु ि मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) नागपरू येथील नागपरू मेडीकल रोड, कींु िनलाल िाचनालय जिळील
नागव्िार मींदिराला लागन
ू असलेले िे िी िारूचे बींि िक
ु ान सरू
ु करण्यात
आल्याने पररसरातील मदहलाींनी सिर िारूचे िक
ु ान पन्
ु हा बींि करण्याची
मागणी दिनाींक २९ सप््ें बर, २०१७ रोजी िा त्यासम
ु ारास केली आहे, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, यक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत
काय आढळून आले ि त्यानस
ु ार कोणती कायमिाही केली िा करण्यात येत
आहे,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) अींित: खरे आहे .

(२) होय. याप्रकरणी चौकिी करण्यात आली असन
ू केलेल्या चौकिीत सिर
अनज्ञ
ु प्ती ननयमानस
ु ार सरु
ु

असल्याचे दिसन
आले. ननयमानस
ू
ु ार सरु
ु

असलेली ककीं िा स्थलाींतर झालेली अनज्ञ
ु प्ती बींि कराियाची असल्यास िासन
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अचधसच
ू ना, दिनाींक २५ माचम, २००८ आणण दिनाींक १२ फेब्रि
ु ारी, २००९ मध्ये
विदहत

केलेल्या

कायमपध्ितीनस
ु ार

िारुबींिी

करणेसाठी

ननिेिन

सािर

करण्याबाबत तिारकत्यामस अचधिक, राजय यत्पािन िल्
ु क, नागपरू याींच्या
दिनाींक ३/१०/२०१७ च्या पत्रान्िये कळविण्यात आले आहे .
(३) प्रश्न यद््ाित नाही.

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

धचखली (ता.पनिेल, जर्.रायगि) येथील
आश्रमशाळे ची दरु
ु स्त्ती िरण्याबाबत
(६७)

*

तििरे ,

३५२२७ श्री.रविांद्र र्ािि, श्री.नरें द्र पािील, श्री.धनांर्य मि
ांु ,े श्री.सनु नल
श्री.हे मत
ां

अॅि.ननरां र्न

ििले,

िािखरे ,

श्री.किरण

श्री.अमरशसांह

पािसिर,

पांडित,

श्री.र्यिांतराि

श्री.आनांद

ठािूर,

र्ाधि,

अॅि.राहुल

नािेिर, श्री.अननल भोसले : सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) चचखली (ता.पनिेल, कज.रायगड) गािातील अनि
ु ाननत माध्यशमक ि यच्च
माध्यशमक

आश्रमिाळे त

मध्यरात्री

विद्याथी

झोपेत

असतानाच

स्लॅ ब

कोसळण्याची घ्ना माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये िा त्यािरम्यान घडल्याचे
ननििमनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिरहू आश्रमिाळे ची िरु
ु स्ती करण्याबाबतचे पत्र िाळे च्या
व्यिस्थापनाने यापि
ू ीच सािमजननक बाींधकाम विभागाला दिले असताींनाही
विभागाने याकडे िल
म केले आहे, हे ही खरे आहे काय,
ु ि
(३)

असल्यास,

यपरोक्त प्रकरणी

िासनाने चौकिी

केली आहे

काय,

चौकिीच्या अनर्
ीं ाने आश्रमिाळे ची िरू
म
करणाऱ्या
ु ग
ु स्ती करण्याकडे िल
ु ि
सािमजननक बाींधकाम विभागाच्या अचधकाऱ्याींिर कारिाई करून आश्रमिाळे ची
िरू
ु स्ती करण्याबाबत तसेच जखमी विद्यार्थयांिर यपचार करुन त्याींना
नक
ु सान भरपाई िे ण्याबाबत कोणती कायमिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.विष्ट्णु सिरा : (१) होय, हे खरे आहे . प्रकल्प कायामलय पेण अींतगमत
अनि
ु ाननत आश्रमिाळा, चचखले, ता.पनिेल, कज.रायगड येथे इमारतीच्या
स्लॅ बचे प्लॅ स््र कोसळून ८ विद्याथी जखमी झाल्याची घ्ना घडलेली आहे .
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(२) ि (३) सिरची आश्रमिाळा ही िी इकन्््य्
ु ऑफ कल्चरल अफेअसम
इींडडया,

पनिेल,

कज.

रायगड

या

खाजगी

सींस्थेची

आहे .

त्यामळ
ु े

आश्रमिाळे च्या इमारतीची िरु
ु स्तीबाबत सींबचीं धत सींस्थेने सािमजननक बाींधकाम
विभागास पत्र िे ण्याचा प्रश्न यद््ाित नाही.

स्लॅ बचे प्लॅ स््र कोसळण्याच्या अपघातात एकूण ८ विद्याथी जखमी

झाले होते. त्यापैकी ४ विद्याथी ककरकोळ जखमी झाले होते. जखमी
विद्यार्थयांिर

िेळीच

िैद्यककय

यपचार

करण्यात

आले

असन
ू

जखमी

विद्यार्थयांच्या प्रकृतीत सध
ु ारणा झाली असन
ू ते त्याच आश्रमिाळे त शिकत

आहे त. विद्यार्थयांच्या िैद्यककय यपचारािरील खचामची पत
म ा सींबचीं धत सींस्थेने
ू त
केलेली आहे .

(४) प्रश्न यद््ाित नाही.

(६८)

*

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

नाांदेि शहरास ननयशमत िीर् पुरिठा िरण्याबाबत
३५५९३ श्री.अमरनाथ रार्रू िर, श्री.सांर्य दत्त : सन्माननीय ऊर्ाम

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

नाींिेड

िहरातील

औद्योचगक

प्रशििण

सींस्था

ि

इतर

भागात

महावितरणकडून कोणतीही पि
म च
ू स
ू ना न िे ता िीज परु िठा खींडीत करण्यात

येत असल्यामळ
ु े येथील नागररक त्रस्त झाल्याचे माहे सप््ें बर, २०१७ मध्ये
िा त्यािरम्यान ननििमनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यक्त प्रकरणी िासनाने सींबचीं धत अचधकाऱ्याींना योग्य समज

िे िन
ू येथील िीज परु िठा सरु ळीत ठे िण्याबाबत कोणती कायमिाही केली िा
करण्यात येत आहे

(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) माहे सप््ें बर, २०१७ च्या सरु
ु िातीस िीज
ननशममती केंद्राना कोळिाच्या यपलब्धतेत ि परु िठयामध्ये अडचणी येत

असल्यामळ
ु े विजेची यपलब्धता कमी झाली ि त्यामळ
ु े दिनाींक ०९/०९/२०१७
ते

दिनाींक

०७/१०/२०१७

पयंत,

मा.िीज

ननयामक

आयोगाने

दिलेल्या

ननकर्ानस
ु ार राजयात गरज भासेल तेव्हा काही दििसाींकररता तात्परु त्या

स्िरुपाचे भारननयमन करण्यात आले होते. हे भारननयमन कमी िसल
ु ी ि
जास्त िीज हानी असलेल्या ग्ातील िादहन्याींिर गरजेनस
ु ार केले जात होते.
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(२) प्रश्न यद््ाित नाही.
(३) प्रश्न यद््ाित नाही.

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

मुरी (जर्.गोंददया) येथील शासिीय ननिासी शाळा ि
(६९)

*

िसनतगह
ृ ात सोई सुविधा उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबत

३५९०७ श्री.पररणय र्ुिे : सन्माननीय सामाजर्ि न्याय मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मरु ी (कज.गोंदिया) या िग
म भागातील आदििासी ि अनस
ु म
ु चू चत जातीच्या

गरीब विद्यार्थयांना िजेिार शििण शमळािे म्हणून को्यिधी रुपये खचन
ूम
िासनाने िासकीय ननिासी िाळा ि िसनतगह
ु केले आहे, हे खरे आहे
ृ सरु
काय,

(२) असल्यास, या िाळे च्या इमारतीच्या णखडक्याींना काचा नसणे, पडिे

नसणे, िीज परु िठा नसल्याने खोल्यातील पींखे केिळ नािापरू तेच असणे
तसेच विद्याथांना िे ण्यात येणाऱ्या जेिणाचा िजाम िे खील ननकृषठप्रतीचा
असल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये िा त्यािरम्यान ननििमनास आले आहे ,
हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, यक्त प्रकरणी विद्याथी ि स्थाननक नागरीकाींनी सींबचीं धताींकडे
अनेक िेळा तिार करुनही कोणतीही कायमिाही करण्यात आली नाही, हे ही
खरे आहे काय,

(४) असल्यास, यपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत
काय आढळून आले ि त्यानस
ु ार कोणती कायमिाही केली िा करण्यात येत
आहे,
(५) नसल्यास विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.रार्िुमार बिोले : (१) होय
(२), (३), (४) नींगपरु ा/मरु ी, कजल्हा गोंदिया येथील ननिासी िाळे साठी सस
ु जज
इमारत यपलब्ध असन
ु विद्यार्थयांना सिम सोयी-सवु िधा यपलब्ध करून िे ण्यात
येत आहे त

दिनाींक २/९/२०१७ रोजी या इमारतीच्या नतसऱ्या मजल्यािर िॅा्म
सकी् झाल्याने त्या मजल्यािरील विद्यत
परु िठा खींडडत झाला होता.
ु
सािमजननक बाींधकाम विभागामाफमत सिर िीज परु िठा सरु ळीत करण्यात
आला आहे .

(५) प्रश्न यद््ाित नाही.

-----------------
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यितमाळ शहरात अनधधिृतपणे विर्ेचा िापर होत असल्याबाबत
(७०)

*

३४८७५ श्री.हररशसांग राठोि : सन्माननीय ऊर्ाम मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) यितमाळ िहरातील अमत
योजनेचे बाींधकाम तसेच इतर अनेक
ृ
कामाींसाठी विजेचा अनचधकृतपणे िापर होत असन
ू िहरात आठ ते नऊ
्क्केच काम झाले असल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये िा त्यािरम्यान
ननििमनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत

काय आढळून आले ि त्यानस
ु ार कायमकारी अशभयींता, महाराषर जीिन
प्राचधकरण, िीज वितरण कींपनीचे सींबचीं धत अचधकारी ि कींत्रा्िाराींिर कोणती
कारिाई केली िा करण्यात येत आहे,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.चांद्रशेखर

बािनिुळे

प्राचधकरणामाफमत

अमत
ृ

:

(१)

यितमाळ

योजनेंतगमत

एकूण

िहरात
१९

महाराषर

जीिन

प्रस्तावित

पाण्याच्या

बाींधकामासाठी

पाण्याच्या

्ाक्याींपक
ै ी एका पाण्याच्या ्ाकीच्या बाींधकामाींसाठी विजेचा अनचधकृतपणे
िापर होत असल्याचे ननििमनास आले होते.
(२)

अमत
ृ

योजनेंतगमत

पाण्याच्या

्ाकीच्या

मो्रकररता अनचधकृत िीज िापर करणारे कींत्रा्िार श्री.श्रीकृषण गोिारे

याींचेविरुध्ि विद्यत
ु कायिा २००३ च्या कलम १३५ अन्िये कायमिाही करुन

िीं ड ि िीज आकार एकूण रुपये २,९६० ि तडजोड रक्कमेपो्ी एकूण रुपये
५,०००/- आकारणी करण्यात आली असन
ू ग्राहकाने सिर रक्कमेचा भरणा
दिनाींक ९/१०/२०१७ रोजी केलेला आहे ि श्री.प्रमोि श्रीहरी कोंडे याींनी त्याींच्या

घरगत
ु ी कनेक्िनिरुन बाींधकामाकररता अनचधकृत िीज जोडणी केल्याच्या

प्रकरणी याींचेविरुध्ि विद्यत
ु कायिा २००३ च्या कलम १२६ अन्िये कायमिाही
करुन िीं डाची रक्कम ि अनचधकृत िीज िापराचे रक्कमेपो्ी एकूण रुपये

७,५२०/- ची आकारणी माहे ऑक््ोबर, २०१७ च्या िीज िे यकात करण्यात
आली आहे . सिर ग्राहकाने रक्कम रुपये ७,५२०/- चा भरणा दिनाींक
२८/११/२०१७ रोजी केलेला आहे .
(३) प्रश्न यद््ाित नाही.

-----------------
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भोसे (ता.मांगळिेढा, जर्.सोलापूर) येथील शेतिऱ्याांच्या
िीर् दे यिाांची आिारणी रद्द िरण्याबाबत

(७१)

*

३५५१२ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांर्य दत्त, श्रीमती हुस्त्नबानू खशलर्े,
श्री.सतेर् ऊर्म बांिी पािील, श्री.शरद रणवपसे : सन्माननीय ऊर्ाम मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) भोसे (ता.मींगळिेढा, कज.सोलापरू ) येथे सलग ८ व्या िर्ीही कमी पाऊस
झाल्याने ि तलािात पाणी नसल्याने िेतकऱ्याींनी तलािाच्या पाण्याचा िापर

केला नसताींना िीज वितरण कींपनीने येथील िेतकऱ्याींकडून जािा िीज
िे यकाींची आकारणी केल्यामळ
ु े िेतकऱ्याींमध्ये असींतोर् ननमामण झाला आहे, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन येथील िेतकऱ्याींना ८
िर्ामच्या िीज िे यकाींची आकारणी रद्द करण्याबाबत कोणती कायमिाही केली िा
करण्यात येत आहे
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) भौसे (ता.मींगळिेढा, कज.सोलापरू ) येथील
तलािािर असलेल्या १२ िेतीपींप ग्राहकाींना जािा िीज िे यकाींची आकारणी
करण्यात आली होती.
(२) ि (३) स्थळ पाहणी करुन चुकीची िीज िे यके महावितरण कींपनीकडून
िरु
ु स्त करण्यात आली आहेत.

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

विद्युत क्षेत्र, अिोला येथील महावितरण सिमल
सांघिनेच्या मागण्याांबाबत

(७२)

*

३५५९९ श्री.गोवपकिशन बार्ोरीया : सन्माननीय ऊर्ाम मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) अकोला विद्यत
िेत्र ताींबत्रक कामगार यनु नयन महावितरण सकमल
ु
सींघ्नेने महावितरण कींपनीतील विद्यत
ु अपघात ्ाळण्यासाठी जन्
ु या लघु ि
यच्च िाब िादहनी, पोल ि स्रक्चर िरु
ु स्ती करण्यासींिभामत दिनाींक ६ सप््ें बर,

२०१७ रोजी विभागीय कायामलयासमोर तसेच दिनाींक ८ सप््ें बर, २०१७ रोजी
िा त्यासम
ु ारास महावितरणच्या सिम मींडळ कायामलयासमोर धरणे आींिोलने ि
ननििमने केली, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, सींघ्नाींनी यपरोक्त प्रमख
मागण्याींचे ननिेिन अकोला
ु
महावितरण कींपनीचे प्रमख
ु याींच्याकडे सािर केले आहे, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सींघ्नेच्या मागणीच्या ननिेिनानस
ु ार िासनाने कोणती
कायमिाही केली िा करण्यात येत आहे ,

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

हे खरे आहे .

(३) जन्
ु या िादहन्याींची िरु
ु स्ती जसे की िाकलेले/सडलेले लोखींडी विद्यत
ु
पोल/स्रक्चर, जुन्या लघु ि यच्चिाब िादहनीच्या लोंबकळलेल्या तारा इ.
में ्ेंनन्सची

कामे

करण्याकरीता

अकोला/िाशिम/बल
ु ढाणा

मींडळस्तरािर

यपविभागननहाय ननवििा काढून कींत्रा्िारामाफमत िे खभाल िरु
ु स्तीची कामे
ननयशमतपणे करण्यात येतात. त्याचप्रमाणे अकोला मींडळाींतगमत सन २०१६-१७

पासन
ू १९२९ िाकलेले विद्यत
ु पोल सरळ करण्यात आलेले आहे त. ४९९

सडलेले लोखींडी विद्यत
ु पोल बिलविण्यात आलेले आहे त ि २९२५ गाळ्यातील
लोंबकळलेल्या तारा सव्ु यिकस्थत करण्यात आलेल्या आहे त. तसेच िहरी

भागात ि औद्योचगक िसाहत (MIDC) भागात शिडीगाडी िे ण्यात आलेली
असन
ू आिश्यक सरु िा साधनेसध्
ु िा परु विण्यात येतात.
(४) प्रश्न यद््ाित नाही.

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

राज्यातील अनुसूधचत र्ातीच्या विद्यार्थयाांच्या
शशष्ट्यित्ृ तीत गैरव्यिहार झाल्याबाबत

(७३)

*

३५३८५ श्री.सभ
ु ाष झाांबि, श्री.सांर्य दत्त : सन्माननीय सामाजर्ि

न्याय मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

राजयातील

अनस
ु चू चत जातीच्या

विद्यार्थयांमध्ये

गण
ु ित्ता

असन
ू ही

आचथमक पररकस्थतीमळ
ु े यच्च शििणासाठी परिे िी सींस्थाींमध्ये प्रिेि घेऊ न

िकलेल्या विद्यार्थयांसाठी िासनाने दिनाींक ११ जून, २००३ रोजी िा
त्यासम
ु ारास परिे ि शिषयित्ृ ती योजना लागू केली आहे, हे खरे आहे काय,
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(२)

असल्यास,

िासनाने

सिर

शिषयित्ृ तीसाठी

जादहर

केलेल्या

पात्र

विद्यार्थयांच्या यािीमधील मा.सामाकजक न्याय मींत्री याींच्या कन्येला तीन
िर्ामकरीता शिषयित्ृ ती जादहर करण्यात आली असन
परिे ि शिषयित्ृ ती
ू
योजनेचा लाभ मींत्री ि सचचिाींच्या मल
ु ाींना िे ण्यात येत असल्याचे माहे
सप््ें बर, २०१७ मध्ये िा त्यािरम्यान ननििमनास आले, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, यपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत
काय आढळून आले ि त्यानस
ु ार याप्रकरणातील िोर्ीींिर कोणती कारिाई
केली िा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.रार्िुमार बिोले : (१) हे खरे आहे .

(२) सन २०१७-१८ च्या परिे ि शिषयित्ृ तीसाठी सामाकजक न्याय मींत्री ि

सचचि याींच्या पाल्याींनी विद्याथी म्हणून अजम केला हे खरे आहे . परीं तु
ननिडप्रककयेमध्ये सामाकजक न्याय मींत्री ि सचचि याींचा कुठलाही सहभाग
नव्हता. मा.मख्
ु य सचचि याींच्या अध्यितेखाली गदठत सशमतीने केलेल्या
शिफारिीस मा.मख्
ु यमींत्री महोियाींनी मान्यता दिली. सामाकजक न्याय मींत्री ि

सचचि याींच्या पाल्याींची योजनेच्या ननयमानस
ु ार ि गण
ु ित्तेिर ननिड झाली.

परीं तु सामाकजक न्याय मींत्री याींच्या कन्येनी शिषयित्ृ तीचा लाभ घेतलेला
नाही.

(३) सन २०१७-१८ या िर्ामकरीता परिे ि शिषयित्ृ ती योजनेंतगंत पात्र

विद्यार्थयांची ननिड करण्याकरीता मा.मख्
ु य सचचि याींच्या अध्यितेखाली

ननिड सशमतीचे गठन करण्यात येिन
ू , या सशमतीने दिनाींक २७ जून, २०१७
च्या िासन ननणमयातील अ्ी ि ितीनस
ु ार विहीत ननकर्ाींत पात्र ठरलेल्या
विद्यार्थयांची

ननयमानस
ु ार

ननिड

केलेली

आहे .

या

ननिड

प्रकियेत

अननयशमतता िा गैरप्रकार आढळून आलेला नसल्याने कारिाईचा प्रश्न
यद््ाित नाही.

(४) प्रश्न यद््ाित नाही.

-----------------
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आददिासीांची बनािि प्रमाणपत्रे सादर िरणाऱ्याांिर
िारिाई िरण्याबाबत
(७४)

*

३५१६७ श्रीमती विद्या चव्हाण : सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

राजयातील

बनाि् प्रमाणपत्राद्िारे

नोकरी

शमळविलेल्या आदििासी

कममचारी ि अचधकाऱ्याींिर फौजिारी गन्
ु हे िाखल करुन त्याींच्या लाभाची
िसल
ु ी करणे, रुपये २४४ को्ीींचे खाि्ी कजम माफ करणे तसेच आदििासी
विकास

सींस्थाींना

१०

्क्के

पयंत

कशमिन

िाढविण्याबाबतचा

ननणमय

मा.आदििासी विकास मींत्री याींनी आदििासी विकास महामींडळाच्या िावर्मक

सिमसाधारण सभेत घेतल्याचे दिनाींक ३० सप््ें बर, २०१७ रोजी िा त्यासम
ु ारास
ननििमनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या ननणमयाचा तपिील काय आहे ि त्याची अींमलबजािणी
केंव्हा करण्यात येणार आहे,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.विष्ट्णु सिरा : (१) ि (२) हे अींित: खरे आहे .

राजयातील बनाि् प्रमाणपत्राद्िारे नोकरी शमळविलेल्या आदििासी

कममचारी ि अचधकाऱ्याींिर फौजिारी गन्
ु हे िाखल करुन त्याींच्या लाभाची

िसल
ु ी करणे, तसेच आदििासी विकास सींस्थाना १० ्क्के पयंत कशमिन
िाढविण्याबाबत आदििासी विकास महामींडळाच्या िावर्मक सिमसाधारण सभेत

सींस्थाींच्या प्रनतननधीींनी आपली मते माींडली परीं तु त्याबाबत कोणताही ननणमय
िा ठराि घेण्यात आलेला नाही.

आदििासी विकास विभागाच्या सिमसाधारण िावर्मक सभेतील आयत्या

िेळचा ठराि िमाींक २ अन्िये खाि्ी कजमिा्पाची थकीत असलेली रुपये
२४४

को्ी

इतकी

रक्कम

माफ

करणेबाबतचा

प्रस्ताि

िासनाकडे

पाठविण्यासींिभामत ठराि पारीत करण्यात आला आहे . त्यानर्
ीं ाने आदििासी
ु ग
विकास महामींडळ, नाशिक याींच्यामाफमत कायमिाही सरू
ु आहे .
(३) प्रश्न यद््ाित नाही.

-----------------
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सोयाबीन उत्पादि शेतिऱ्याांच्या मागण्याांबाबत
(७५)

*

३६५५२ श्री.तानार्ी सािांत, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.सांर्य दत्त,

श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोि ऊर्म भाई र्गताप :
सन्माननीय सहिार मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) राजयात वििेर्त: वििभामत अिकाळी पाऊसामळ
ु े सोयाबीनचे िर पडण्याचा

अींिाज असताींनासध्
ु िा िासनाने धोरणात्मक ननणमय न घेतल्याने सोयाबीनला
असलेल्या रुपये ३०५० या हमीभािापेिा कमी िराने सोयाबीन ि कापसाची
खरे िी करीत असणे पररणामी िेतकऱ्याींना होत असलेले नक
ु सान, यासाठी
बाजारभाि ि हमीभाि यातील फरक िेतकऱ्याींना िे णे, खाद्यतेलाच्या आयात

िल्
ु कात िाढ करणे, सोयाबीन ननयामतीसाठी प्रोत्साहन अनि
ु ान िे णे अिा
मागण्या िेतकऱ्याींनी ि िेतकरी सींघ्नाींनी दिनाींक २८ ऑक््ोबर, २०१७ रोजी
िा त्यासम
ु ारास केल्या आहेत, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, मध्य प्रिे ि सरकारच्या धतीिर हमीभािातील फरकाची रक्कम

थे् िेतकऱ्याींचे बँक खात्यात जमा करण्याची मागणी माहे ऑक््ोबर, २०१७
मध्ये िा त्यािरम्यान करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, यपरोक्त िेतकऱ्याींच्या मागण्या पण
ू म करणे तसेच वििभामत
कापस
ि सोयाबीन खरे िी केंद्र सरु
ू
ु करण्याच्यादृष्ीने िासनाने कोणती
कायमिाही केली िा करण्यात येत आहे ,

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

(२) अींित: खरे आहे .
सभापती, कृवर् यत्पन्न बाजार सशमती, लासलगाींि याींचे दिनाींक

०४/०९/२०१७ चे पत्र ि डॉ.अननल बोंडे, विधानसभा सिस्य, मोिी मतिार सींघ
याींचे दिनाींक ०३/११/२०१७ च्या पत्रान्िये सोयाबीनसाठी भािाींतर योजना लागू
करण्याची मागणी करण्यात आली आहे .

(३) केंद्र िासनाने जादहर केलेला हमीभाि ि चालू बाजारभाि यामधील
फरकाएिढी रक्कम िेतकऱ्याींना िे ण्यासाठीच्या भािाींतर योजनेच्या प्रस्तािाची
छाननी सरु
ु आहे .
(४) प्रश्न यद््ाित नाही.

-----------------
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अमळनेर (जर्.र्ळगाि) तालुक्यातील शेतिऱ्याांच्या
शेतातील िीर् पुरिठा खांडित िेल्याबाबत

(७६)

*

३६८३६ श्रीमती जस्त्मता िाघ : सन्माननीय ऊर्ाम मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :(१)

अमळनेर

(कज.जळगाि)

तालक्
ु यातील

अनेक

गाींिातील

िेतकऱ्याींना

पि
म च
ू स
ू ना न िे ता िेतातील िीज परु िठा खींडडत करण्यात आल्याचे ननििमनास
आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर िेतकऱ्याींना िीज िे यके िेळेत शमळाले नाहीत, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, या प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय
आढळून आले ि त्यानर्
ीं ाने कोणती कायमिाही केली िा करण्यात येत आहे,
ु ग
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे नाही.

(३) प्रश्न यद््ाित नाही.
(४) प्रश्न यद््ाित नाही.

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

राज्यातील िोरािी, चांद्रपूर ि परळी येथील निीन
िीर् सांचाांची िामे प्रलांबबत असल्याबाबत

(७७)

*

३६८६० श्री.र्नादमन चाांदरू िर, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांर्य दत्त,

श्री.रामहरी

रुपनिर,

श्री.अशोि

ऊर्म

भाई

र्गताप,

िॉ.सध
ु ीर

ताांबे,

श्री.अमरनाथ रार्ूरिर, श्रीमती हुस्त्नबानू खशलर्े : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि
३२३०२ ला ददनाांि ३ ऑगस्त्ि, २०१७ रोर्ी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभामत
सन्माननीय ऊर्ाम मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) महाननशममती कींपनीच्या कोराडी सींच ि. ८, ९, १० चींद्रपरू सींच ि. ८, ९

आणण परळी सींच ि. ८ या तीनही प्रकल्पाच्या कामाच्या कालािधीत ३ ते ४
िर्ांनी िाढ होिन
ू परताव्याच्या रक्कमेत िाढ झाल्याचे माहे सप््ें बर, २०१७
मध्ये िा त्यािरम्यान ननििमनास आले, हे खरे आहे काय,

85

(२) असल्यास, प्रकल्प दिरीं गाईची ३३ ्क्के जािा रक्कम िीज ग्राहकाींकडून
िसल
ू करण्याचा ननणमय महाननशममती कींपनीने घेतला आहे, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, प्रकल्प दिरीं गाईची िाढीि रक्कम ककती आहे, प्रकल्प
विलींबाची कारणे काय आहे त तसेच याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे

काय, त्यानस
ु ार िोर्ी असलेल्याींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत
आहे,

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

प्रकल्प

पण
म च्
े या
ू त

ननयोकजत

दिनाींकापासन
ू

प्रकल्प प्रत्यि

पण
ू म

होईपयंतच्या दिनाींकापयंतची प्रकल्प दिरीं गाईमळ
ु े झालेली िाढ ही एकूण

खचामच्या तल
ु नेत ९.०८ % इतकी आहे . राजयातील िीज ग्राहकाींचा िीज िर
ठरिण्याचा अचधकार राजय िीज ननयामक आयोगास आहे . प्रकल्पाींच्या िाढीि

खचामस राजय िीज ननयामक आयोगाकडून मींजुरी शमळण्यासाठी महाननशममती
कींपनीने राजय िीज ननयामक आयोगाकडे याचचका िाखल केली असन
ू
त्याबाबतचा ननणमय प्रलींबबत आहे .

(३) ि (४) प्रकल्प दिरीं गाईच्या िाढीि रक्कमेचा तपिील खालीलप्रमाणे
आहे :-

कोराडी प्रकल्प सींच ि. ८, ९ ि १०

: रुपये ७०४.२९ को्ी

परळी प्रकल्प सींच ि.८

: रुपये ४८७.०८ को्ी

चींद्रपरू प्रकल्प सींच ि. ८ ि ९
एकूण िाढ

: रुपये १०७२.९२ को्ी
: रुपये २२६४.२९ को्ी

प्रकल्पाींच्या विलींबाची सिमसाधारण कारणे खालीलप्रमाणे आहे :-

१. प्रकल्प सरु
ु करण्यासाठी आिश्यक प्राथशमक साधनाींची जुळिाजळ
ु ि
२.

करण्यास मख्
ीं (BTG) ि यिमररत सींयत्र
ीं (BOP)
ु य सींयत्र
कींत्रा्िाराींकडील

अपरु े

व्यिस्थापनाचा अभाि.

मणषु यबळ

तसेच

कींत्रा्िाराींकडून

सींसाधन
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प्रकल्पननहाय इतर कारणे पढ
ु ील प्रमाणे आहे त :(अ) कोराडी प्रकल्प विलींबाची कारणे :-

१. कींत्रा्िाराींकडून साधनसामग्र
ु ी परु िठयासींिभामत विलींब ि सस
ु त्र
ू तेचा
अभाि.

२. यिमररत सींयत्र
ीं (BOP) कींत्रा्िाराची खालिलेली आचथमक कस्थती ि
त्यानर्
ीं ाने कींत्रा्िारािर आलेले आचथमक ननबंध.
ु ग

(ब) चींद्रपरू प्रकल्प विलींबाची कारणे :-

१. सन २०१० मध्ये पाण्याच्या कमतरतेमळ
ु े स्थापत्य बाींधकामास झालेला
विलींब.

२. सन २०१३ मध्ये अनतिषृ ्ीमळ
ीं (BOP) ि स्थापत्य
ु े यिमररत सींयत्र
कामात झालेला विलींब.

३. माहे

ऑक््ोबर, २०१३ ते माहे

जानेिारी, २०१४ पयंत िाळूच्या

त्
ू िडयामळ
ु े स्थापत्य कामास झालेला विलींब.

(क) परळी प्रकल्प विलींबाची कारणे :-

१. यिमररत सींयत्र
ीं (BOP) कींत्रा्िाराची खालािलेली आचथमक कस्थती आणण

त्यानर्
ीं ाने कींत्रा्िाराच्या यपकींत्रा्िाराींनी आचथमक कारणाींमळ
ु ग
ु े थाींबिलेले
काम.

२. सन २०१२ ते २०१५ च्या िषु काळी पररकस्थतीमळ
ु े पाणी परु िठयात
झालेली कमतरता.

प्रकल्प दिरीं गाई सींिभामत महाननशममतीच्या कायमिाही सींिभामत :-

महाननशममतीकडून प्रकल्प दिरीं गाई सींिभामत विश्लेर्णासाठी त्रयस्थ

सींस्थाींची नेमणूक करण्यात आली आहे . सिर सींस्थाींकडून विलींब विश्लेर्णाचे

काम प्रगतीपथािर आहे . विलींब विश्लेर्णानींतर (Delay Analysis) ननधामररत
नक
ु सान भरपाईची (Levy of LD) रक्कम सिर कींत्रा्िाराींकडून कराराच्या
अ्ी ि ितीनस
ु ार िसल
ू करण्यात येईल.

-----------------
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नाशशि िृषी उत्पन्न बार्ार सशमतीचे विभागीय
बार्ार सशमत्याांमध्ये रुपाांतर िरणेबाबत

(७८)

*

३५२०७ िॉ.अपि
ू म दहरे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३२०२० ला ददनाांि १०

ऑगस्त्ि, २०१७ रोर्ी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभामत सन्माननीय पणन मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नाशिक िहराचे कृर्ी यद्योग िेत्रातील िाढते महत्ि ि कृर्ी यत्पन्न

बाजार सशमतीची व्यापक कायममयामिा तसेच नाशिक तालक
ु ा भागातील
अन्नधान्य, फळे , भाजीपाला इत्यािी विविध कृर्ी यत्पािनाचे िाढते प्रमाण

यामळ
ु े िेतमालास योग्य बाजारपेठ ि वििी मल्
ु य शमळून िे ण्याच्यादृष्ीने
नाशिक कृर्ी यत्पन्न बाजार सशमतीचे विभागीय बाजार सशमत्याींमध्ये रुपाींतर
करणार असल्याचे ननििमनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यपरोक्त्ा प्रकरणी िासनाने कोणती कायमिाही केली िा
करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.सभ
ु ाष दे शमख
ु : (१) हे खरे नाही.
(२) प्रश्न यद््ाित नाही.
(३) प्रश्न यद््ाित नाही.

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

राज्यात विशेषत: बीि जर्ल््यात रे शीम उद्योग िाढीसाठी
प्रोत्साहनपर योर्ना सुरु िरण्याबाबत
(७९)

*

३४९२२ श्री.अमरशसांह पांडित, श्री.धनांर्य मि
ांु ,े श्री.सनतश चव्हाण,

श्री.विक्रम िाळे , श्री.नरें द्र पािील : सन्माननीय िस्त्त्रोद्योग मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राजयात वििेर्तः बीड कजल््यात मागील २० िर्ामपासन
ू रे िीम यद्योग
मोठ्या प्रमाणात सरु
ु असन
ू ही इतर राजयाींच्या तल
ु नेत राजयात रे िीम कोर्ाचे
िासकीय िर सरासरी ६० ्क्के कमी असल्याने िेतकरी कोर् वििीसाठी
कनाम्क राजयामध्ये जातात, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, इतर राजयात या िेतकऱ्याींची अडिणूक होत असल्याने रे िीम

यद्योगास चालना शमळण्यासाठी प्रतीककलो रे िीम कोर्ासाठी रुपये ५०
अनि
ु ान िे णे, बाजारपेठ यपलब्ध करून िे णे तसेच रे िीम यद्योग िाढीसाठी

यपाययोजना करण्याची मागणी दिनाींक २३ ऑक््ोबर, २०१७ रोजी िा
त्यासम
े डे केली आहे, हे ही खरे
ु ारास लोकप्रनतननधीींनी मा.कृर्ी मींत्री याींचक
आहे काय,

(३) असल्यास, सिर ननिेिनािर िासनाने कोणती कायमिाही केली िा
करण्यात येत आहे ,

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

आतापयमत राजयात खल
ु ी बाजारपेठ नसल्याने ि कनाम्क राजयातील

रामनगरम येथे पि
ू ामपार खुल्या बाजारपेठेत आकर्मक िर शमळत असल्यामळ
ु े
िेतकरी कोर् वििीसाठी रामनगरम कनाम्क येथील बाजारपेठेत जातात.

रे िीम यत्पािक िेतकऱ्याींना खुल्या बाजारपेठेतील स्पधामत्मक िर राजयात
शमळण्यासाठी जालना येथे कोर्ाची बाजारपेठ यभारणीची कायमिाही सरू
ु आहे .

तथावप, राजयातील रे िीम यत्पािक िेतकऱ्याींची खाजगी व्यापाऱ्याकडून

वपळिणूक होऊ नये म्हणून िासनाने रे िीम कोर्ास रुपये १०० ते १७० प्रती
ककलो

ककमान

आधारभत
ू

ककीं मत

ननकश्चत

केली

आहे .

त्याव्यनतरीक्त

बायोव्होल्ाईन या कोर्ास प्रनत ककलो ग्रॅम खरे िीमागे सींबचीं धत िराच्या ५
्क्के प्रोत्साहनात्मक रक्कम िे ण्यात येत.े
(२) नाही.

कायामलयीन पत्रव्यिहार ि अशभलेख तपासले असता असे ननिेिन

आढळून आले नाही.

(३) प्रश्न यद््ाित नाही.

(४) प्रश्न यद््ाित नाही.

-----------------
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भोसरी (जर्.पुणे) येथील मे.िुमन्स इांिरवप्रनसम इांिस्त्रीयल वप्रमायसेस
िो.ऑ.सोसायिी शल. िांपनीला ननयमबा्यररत्या
परिानग्या दे ण्यात आल्याबाबत
(८०)

*

३५३५४ श्री.धनांर्य मि
ुां े : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २७२३३ ला ददनाांि

२१ माचम, २०१७ रोर्ी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभामत सन्माननीय उद्योग मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) भोसरी (कज.पण
ीं ि.्ी-१८८ ि एफ-IIु े) येथील औद्योचगक िेत्रातील भख
ु ड

५७/१, हे भख
ू ींड मे.िम
ु न्स इीं्रवप्रनसम इींडस्रीयल वप्रमायसेस को.ऑ.सोसाय्ी
शल. याींना वितरीत करण्यात आले असन
ू त्याींच्याकडून या भख
ु ींडाबाबतच्या

रूपये ७,१६,८७,०००/- इतक्या शिल्लक रक्कमेची िसल
ु ी न करताच त्याींना

बाींधकाम पण
ु त्म िाचा िाखला ि इतर परिानग्या िे ण्यात आल्याचे ननििमनास
आले आहे, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास, यासींिभामत

त्यािरम्यान

अनेकिा

लोकप्रनतननधीींनी माहे

पत्रव्यिहार

करूनही

मे,

सींस्थेिर

२०१७

िा

या

मध्ये िा
सींस्थेला

बेकायिे िीर लाभ शमळिन
िे णाऱ्या महामींडळाच्या अचधकारी/कममचाऱ्याींिर
ु
कोणतीही कारिाई करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सिर सींस्था ि महामींडळाचे अचधकारी/कममचारी याींनी परस्पर

सींगनमताने सम
ु ारे तीन िर्ामपेिा अचधक काळ महामींडळाच्या रकमा थककत

ठे िन
ू महामींडळाची फसिणुक केल्याचे ननििमनास आल्याने सिर यद्योग
घ्काींकडुन त्याींना िा्प केलेला भख
ु ींड परत घेणे ि याींस जबाबिार
असणाऱ्या अचधकारी/ कममचाऱ्याींिर कारिाई करण्याबाबत िासनाने कोणती
कायमिाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.सभ
ु ाष दे साई : (१) होय, अींित: खरे आहे .
(२) ि (३) हे खरे नाही.

सिर सींस्थेस समह
ू प्रकल्पासाठी केंद्र िासनाची मान्यता शमळाली

नसल्यामळ
ु े यिमररत ५० ्क्के अचधमल्
ू याची रक्कम िसल
ू करण्यात यािी ि
यिमररत ५० ्क्के अचधमल्
ू याची रक्कम िसल
ू होत नाही तो पयंत सींस्थेस

कोणतीही परिानगी िे ण्यात येिू नये असा ननणमय घेण्यात आला आहे . तसेच
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प्रािे शिक अचधकारी, पण
ु े याींनी दिनाींक ४/५/२०१७ ि दिनाींक १६/६/२०१७ ि
दिनाींक ६/९/२०१७ च्या पत्रान्िये सिर सींस्थेला कमी भरलेली रक्कम
रुपये ७,१६,८७०००/- भरण्याबाबत कळविलेले आहे .

सिर प्रकरणी िोर्ी अचधकारी/कममचारी याींचेिर जबाबिारी ननकश्चत

करून त्याींची विभागीय चौकिी बाबतची कायमिाही महामींडळस्तरािर सरू
ु
आहे .

(४) प्रश्न यद््ाित नाही.

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

पुणे बार्ार सशमतीमध्ये सोयीसुविधा उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबत
(८१)

*

३५२६४ श्री.अननल भोसले, श्री.नरें द्र पािील, श्री.किरण पािसिर,

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

(१) पण
ु े येथील माके् याडामतील फळे /भाजीपाला विभागात स्िच्छता होत
नसल्याने घाणीचे प्रमाण िाढून िहरात रोगराई िाढत असल्याचे तसेच

बाजार सशमतीमध्ये मल
ु भत
ू सोयी सवु िधा नसल्याचे माहे सप््ें बर, २०१७
मध्ये िा त्यािरम्यान ननििमनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत
काय आढळून आले ि तद्नस
ु ार स्िच्छता न राखणाऱ्या ठे केिाराींविरोधात
कोणती कायमिाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.सभ
: (१) (२) पण
ु ाष दे शमख
ु
ु े कृवर् यत्पन्न बाजार सशमतीमधील

कचऱ्याचे ढीग िाहून नेण्याचा ठे का दिलेल्या ठे केिाराने दिनाींक १४/०९/२०१७
ते १७/०९/२०१७ या कालािधीत कचरा यचलन
ू न घेतल्याने कचऱ्याचे ढीग
आढळून आले होते. त्या अनर्
ीं ाने ठे केिारास बाजार सशमतीने प्रती दिन
ु ग
रुपये २०००/- िीं ड आकारला होता. सिर कालािधीत बाजार सशमतीने पयामयी

व्यिस्था ननमामण करुन सींपण
ू म बाजार आिारातील साफसफाई तात्काळ
करण्यात आली होती.

(३) प्रश्न यद््ाित नाही.

-----------------
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राज्यातील साखर िारखान्याांििून प्रनतिन रुपये ५० इतिा
वििास ननधी िसूल िरीत असल्याबाबत

*

(८२)

३४९७६ अॅि.र्यदे ि गायििाि : सन्माननीय सहिार मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

राजय

िासनाने

विकास

ननधीच्या

नािाखाली

राजयातील

साखर

कारखान्याींकडून प्रनत्न रुपये ५० िसल
करण्याचा ननणमय माहे सप््ें बर,
ू
२०१७ मध्ये िा त्यािरम्यान घेतला आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत िेतकऱ्याींनी तसेच साखर कारखान्याींनी तीव्र विरोध
केला आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत िासनाने कोणती कायमिाही केली िा करण्यात येत
आहे,

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

सन २०१६-१७ मधील ऊस गाळपाचा आढािा आणण सन २०१७-१८
ऊस

अध्यितेखाली

गाळप

हीं गामाचे

मा.मींत्री

धोरण

सशमतीची

ठरविण्यासाठी

दिनाींक

मा.मख्
ु यमींत्री

२०/९/२०१७

रोजी

याींचे

झालेल्या

बैठकीतील इनतित्ृ तामधील विर्य ि. ४ मध्ये “ऊस बबलातील कपाती ि

ठे िीबाबतचा” या मद्
ीं ाने, “िासन ननणमयास अचधन राहून भाग
ु याचे अनर्
ु ग
विकास ननधी ऊस िराच्या कमाल ३% ककीं िा रुपये ५० यापैकी जी रक्कम
कमी असेल तेिढ्या मयामिेपयंत कपाती” चा मा.मींत्री सशमतीमध्ये ननणमय
झालेला आहे .
(२) नाही.

मा.मींत्री सशमतीच्या िरीलप्रमाणे ननणमयाबाबत िेतकऱ्याींनी तसेच

साखर कारखान्याींनी तीव्र विरोध केला असल्याचे ननििमनास आलेले नाही.
(३) प्रश्न यिभित नाही.
(४) प्रश्न यिभित नाही.

-----------------
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राज्यातील उद्योगाांना िीर् दरात सुि दे णेबाबत
(८३)

*

३४९५६ श्री.सांर्य दत्त, श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर :

सन्माननीय ऊर्ाम मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राजयातील यद्योगाींसाठी विजेचे िर हे िेजारील राजयाींच्या तल
ु नेत अचधक
असल्याने राजयातील अनेक यद्योग स्थलाींतर करीत असल्याने मेक इन

इींडडयाच्या पाश्िमभशु मिर यद्योगाींसाठी रुपये ७०० को्ीींची तरति
ू करुन िीज
िरात स्
ु िे ण्याची मागणी यद्योजकाींकडून होत आहे, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, यक्त प्रकरणी राजयात यद्योग िाढीच्यादृष्ीने यद्योगाींना

िीज िरात स्
ु िे ण्यासाठी िासनाने कोणती कायमिाही केली िा करण्यात येत
आहे,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.चांद्रशेखर

बािनिुळे : (१) िीज
यद्योजकाींकडून करण्यात येत आहे .

िरात

सिलत

िे ण्याची

मागणी

(२) राजयातील विविध िगमिारीतील ग्राहकाींचे िीज िर महाराषर विद्यत
ु

आयोगाकडून ननकश्चत केले जातात. परीं तु िीज िरात सिलत द्याियाची
झाल्यास विद्यत
ु अचधननयम, २००३ मधील कलम ६५ नस
ु ार त्याची प्रनतपत
ू ी
महावितरण कींपनीस अचग्रम अनि
ु ान िे ऊन करािी लागते. औद्योचगक
मागासलेपणा ि विर्मता विचारात घेऊन वििभम, मराठिाडा, यत्तर महाराषर,
डी ि डी+ िेत्रातील औद्योचगक ग्राहकाींना िीज िापराच्या कायमिमतेिर
आधाररत ि इींधन समायोजन आकारात तसेच निीन यद्योगाींना िीज िरात
अनतररक्त सिलत दिनाींक २९/६/२०१६ च्या िासन ननणमयान्िये िे ण्यात येत
आहे .
(३) प्रश्न यद््ाित नाही.

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

र्व्हार (जर्.पालघर) आददिासी आश्रमशाळाांतील आहार ि र्ळाांचा
पुरिठा बांद िरण्यात आल्याबाबत

(८४)

*

३५३२१ श्री.आनांद ठािूर, अॅि.राहुल नािेिर, श्री.हे मत
ां
ििले,

श्री.ख्िार्ा बेग : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३४३३१ ला ददनाांि ३ ऑगस्त्ि, २०१७

रोर्ी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभामत सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

जव्हार

(कज.पालघर)

आदििासी

विकास

प्रकल्पाींतगमत

चालविण्यात
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येणाऱ्या आश्रमिाळाींतील एकूण १७ हजार ५५६ विद्यार्थयांना िररोज सकाळी
दिला जाणारा केळी, सफरचींि, मोसींबी आणण अींडी हा सकस आहार माहे
सप््ें बर, २०१७ पासन
ू बींि करण्यात आला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय
आढळून आले, त्यानस
ु ार सिर सकस आहार बींि करण्याची सिमसाधारण
कारणे काय आहे त,
(३) असल्यास, यक्त आश्रमिाळे तील ननिासी विद्यार्थयांना ननयशमत सकस
आहार शमळण्यासाठी िासनाने कोणती कायमिाही केली िा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.विष्ट्णु सिरा : (१) आदििासी विकास विभाग, िासन ननणमय, दिनाींक
१५/०६/२०१७

नस
ु ार ऋतम
ु ानानस
ु ार फळाींऐिजी िासकीय आश्रमिाळे तील

विद्यार्थयांना २५० शम.शल. िध
परु िठा कराियाचा असल्याने प्रकल्प
ू
अचधकारी,
जव्हार
(कज.पालघर)
याींचेकडून
आश्रमिाळाींमध्ये
िध
ु
परु िठयाबाबत ई-ननवििा प्रकियेची कायमिाही सरु
आहे . िरम्यानच्या
ु
कालािधीमध्ये

विद्यार्थयांची

गैरसोय

होऊ

नये

म्हणन
ू

विद्यार्थयांना

फळाींऐिजी अींडी ि केळी, मग
ु , िा्ाणा, म्की इत्यािी यसळीींचा पौष्ीक
आहार िे ण्यात येत आहे .
(२), (३) ि (४) प्रश्न यद््ाित नाही.

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

बरु
ु िपािा (ता.िसई, जर्.पालघर) येथील नाल्यािर पल
ु बाांधण्याबाबत
(८५)

*

३५६८१ श्री.रविांद्र र्ािि : सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) बरु
ु डपाडा (ता.िसई, कज.पालघर) येथील नाल्यािर पल
ु नसल्याने िाळे त
जाण्याकररता िालेय विद्यार्थयांना पोहून पलीकडे जािे लागत असल्याचे माहे
ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये िा त्यािरम्यान ननििमनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, विद्यार्थयांच्या कजवितास धोका ननमामण होत असल्याने सिर

दठकाणी पल
ु बाींधण्याबाबत िासनाने कोणती यपाययोजना केली िा करण्यात
येत आहे,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.विष्ट्णु सिरा : (१) होय.

दिनाींक १४ ऑक््ोंबर, २०१७ रोजीच्या ित्ृ तपत्रात या आियाची

बातमी प्रशसध्ि झालेली आहे .
(२)

बरु
ु डपाडा

पल
ु ाच्या

कामास

माहे

माचम,

२०१७

मध्ये

आदििासी

यपयोजनेंतगमत मींजूरी प्राप्त असन
ू सिर काम ननवििा स्तरािर आहे .
(३) प्रश्न यद््ाित नाही.

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

ननमगाांि (जर्.भांिारा) येथील भारननयमनामुळे
नागरीिाांची गैरसोय होत असल्याबाबत

(८६)

*

३५९०९ श्री.पररणय र्ुिे : सन्माननीय ऊर्ाम मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) ननमगाींि (कज.भींडारा) कफडरिर पहे ला येथील विद्यत
ू १४
ृ यपकेंद्रातन
तासाचे

भारननयमन

होत

असल्यामळ
ु े

स्थाननक

िेतकरी,

नागरीक

ि

विद्यार्थयांची गैरसोय होत असल्याने याबाबतची तिार नागरीकाींनी सींबचीं धत

िीज वितरण अचधकारी याींचेकडे माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये िा त्यािरम्यान
केली असल्याचे ननििमनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय
आढळून आले ि त्यानस
ु ार कोणती कायमिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

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

(२) ११ के.व्ही. ननमगाि कफडरला ३३/११ के.व्ही. पहे ला यपकेंद्रातन
ू िीज
परु िठा होतो. सप््ें बर ि ऑक््ोबर, २०१७ च्या पदहल्या आठिडयामध्ये

राजयात विद्यत
ु परु िठयाची यपलब्धता मागणीच्या प्रमाणापेिा खूपच कमी
झाल्याने

िरील

िादहनीिर

आपातकालीन

कस्थतीत

माहे

सप््ें बर

ि

३ ऑक््ोबर ते ७ ऑक््ोबर िरम्यान ककमान ३.२० तास ते कमाल १३ तास
इतके भारननयमन मा.िीज ननयामक आयोगाच्या ननकर्ानस
ु ार करािे लागले
होते.

(३) प्रश्न यद््ाित नाही.

-----------------
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मौर्ा आर्ांती (ता.नेर, जर्.यितमाळ) येथील
अननयशमत भारननयमनाबाबत
(८७)

*

३५०३३ श्री.हररशसांग राठोि : सन्माननीय ऊर्ाम मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :(१)

मौजा

आजींती

अननयशमतपणे

(ता.नेर,

कज.यितमाळ)

भारननयमन

होत

तसेच

असल्याने

इतर

तालक्
ु याींमध्ये

येथील

नागरीकाींनी

महावितरणाच्या विरोधात िीज वितरण कींपनीच्या कायामलयाला भे् िे िन
ू रोर्
व्यक्त

केला

असल्याचे माहे

ऑक््ोबर,

ननििमनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

२०१७

मध्ये

िा

त्यािरम्यान

(२) असल्यास, कजल््यात िेळापत्रकानस
ु ारच भारननयमन करणे तसेच ग्रामीण
भागात िारीं िार खींडडत होणारा विद्यत
ु प्रिाह सरु ळीत होण्याबाबत िासनाने
कोणत्या यपाययोजना केल्या िा करण्यात येत आहे त,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे खरे आहे .

(२) राजयातील औकषणक विद्यत
ु केंद्राींना होणारा कोळिाचा परु िठा कमी
झाल्याने त्याचा विपररत पररणाम िीज ननशममती ि पयामयाने िीज परु िठयािर

झाला होता. दिनाींक ०३/१०/२०१७ ते ०७/१०/२०१७ पयंत गरज भासेल तेव्हा
काही कालािधीकररता मा.िीज ननयामक आयोगाच्या ननकर्ानस
ु ार ि िीज

प्रणालीच्या सरु क्षिततेसाठी यितमाळ कजल्हयामध्ये वितरण ि िाणणजय हानी
ग्ाप्रमाणे िादहन्याींिर भारननयमन करण्यात आले.
तसेच

ग्रामीण

भागात

खींडीत

होणारा

विद्यत
ु

प्रिाह

सरु ळीत

करण्याकरीता ११ केव्ही िादहनीची िे खभाल ि िरु
ु स्ती करण्यात आली.

त्यामळ
ु े ११ केव्ही िादहनीिर होणारा दरपीींग कमी होिन
ू विद्यत
ु परु िठा
सरु ळीत सरु
ु आहे .

(३) प्रश्न यद््ाित नाही.

-----------------
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िस्त्तुरबा िॉलेर् ऑर् िॉमसम ॲण्ि सायन्स िॉलेर् बल्लाशा
(जर्.चांद्रपूर) महाविद्यालयातील गैरव्यिहाराबाबत

(८८)

*

दत्त,

३६७८७ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोि ऊर्म भाई र्गताप, श्री.सांर्य
श्री.आनांदराि

पािील,

श्री.सभ
ु ाष

झाांबि,

श्री.अमरनाथ

रार्ूरिर :

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

कस्तरु बा

(कज.चींद्रपरू )

या

कॉलेज

ऑफ

सींस्थेच्या

कॉमसम

ॲण्ड

महाविियालयास

सायन्स

िासनाची

कॉलेज
ि

बल्लािा,

विियापीठाची

मान्यता प्राप्त नसताींना तसेच कोणत्याही मळ
ु परिानगी पत्राची पडताळणी

न करता सींस्थाचालक ि समाजकल्याण अचधकारी/कममचारी याींनी सन
२००७-२००८ ि सन २००८-२००९ या कालािधीतील समाजकल्याण विभाग,

चींद्रपरू याींच्याकडून मागासिगीय विियार्थयांची शिषयित्ृ ती ि शिषयित्ृ तीची

आगाऊ रक्कम घेऊन गैरव्यिहार केल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये िा
त्यािरम्यान ननििमनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत
काय आढळून आले ि त्यानर्
ीं ाने िोर्ीींिर फौजिारी गन्
ु ग
ु हा िाखल करुन
कोणती कायमिाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.रार्िुमार बिोले : (१) नाही.
(२) प्रश्न यद््ाित नाही.
(३) प्रश्न यद््ाित नाही.

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

अिोला, िाशशम ि बुलढाणा जर्ल््यातील
शेतिऱ्याांना िर्ममार्ी दे ण्याबाबत

(८९)

*

३५७१८ श्री.गोवपकिशन बार्ोरीया : सन्माननीय सहिार मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पकश्चम वििभामतील अकोला, िाशिम ि बल
ु ढाणा कजल्हयातील केिळ ३०२
िेतकऱ्याींनाच दििाळीपि
ू ी कजममाफी िे ण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, अकोला, िाशिम ि बल
ु ढाणा कजल्हयातील प्रत्येकी ककती

िेतकऱ्याींना कजममाफी िे ण्यात आली ि ककती िेतकऱ्याींना अद्यापी कजममाफी
िे णे बाकी आहे ,

(३) असल्यास, कजममाफीची प्रककया कधीपयमत पण
ू म होणे अपेक्षित आहे ?
श्री.सभ
ु ाष दे शमख
ु : (१) हे खरे नाही.

(२) दििाळीनींतर अकोला कजल््याकरीता ७८ सभासिाींपक
ै ी ६५ सभासिाींना /

िेतकऱ्याींना कजममाफी िे ण्यात आली आहे . दिनाींक ४/१२/२०१७ अखेर अकोला
ि िाशिम कजल््यातील कजल्हा मध्यिती सहकारी बँकेच्या िेतकऱ्याींच्या

एकूण ५५,२९९ खात्याींमध्ये रुपये २३९ को्ी २६ लाख कजममाफीची रक्कम
जमा करण्यात आली आहे .

बल
ु ढाणा कजल््यामध्ये राषरीयकृत, व्यापारी ि ग्रामीण बँकाींच्या

िेतकऱ्याींच्या ७८७३ एिढ्या खात्याींमध्ये रुपये ४८५७.३४ लाख तसेच कजल्हा
मध्यिती सहकारी बँकेच्या िेतकऱ्याींच्या २०२३३ खात्याींमध्ये रुपये ९७६९.२९
लाख

एिढी

कजममाफीची

रक्कम

जमा

करण्यात

आली

आहे .

यिमरीत

िेतकऱ्याींना त्याींच्या कजम खात्याींमध्ये कजममाफी िे ण्याबाबतची प्रकिया सरू
ु
आहे .

(३) सिम पात्र लाभाथींना कजममाफीचा लाभ लिकरात लिकर िे ण्याचे प्रयत्न
यध्
ु िपातळीिर सरू
ु आहे त.

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

इांचलिरां र्ी (जर्.िोल्हापुर) येथील साधना सहिारी बॅि मयामददत
बँिेच्या सांचालिानी िेलेल्या गैरव्यिहाराबाबत

(९०)

*

३६७४० श्रीमती विद्या चव्हाण : सन्माननीय सहिार मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) इींचलकरीं जी (ता. हातकींगले, कज.कोल्हापरु ) येथील साधना सहकारी बॅंक

मयामदित बँकेच्या सींचालकाींनी आचथमक गैरव्यिहार केला असल्याने सिर बँक
बींि असल्याचे ननििमनास आले, हे खरे आहे काय,
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(२)

असल्यास,

यपरोक्त

प्रकरणी

सींचालकाींिर

कारिाई

करण्याबाबत

लोकप्रनतननधीींनी मा.सहकार मींत्री याींना दिनाींक २१ एवप्रल, २०१७ रोजी िा
त्यासम
ु ारास ननिेिन दिले आहे, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास यक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत
काय आढळून आले ि त्यानस
ु ार कोणती कायमिाही केली िा करण्यात येत
आहे,

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

साधना सहकारी बँक शल. इचलकरीं जी या बँकेचा परिाना ररझव्हम

बँकेने त्याींच्या दिनाींक २०/१/२००९ रोजीच्या पत्रान्िये रद्द केलेला असन
ू त्यास

अनस
ु रुन सहकार आयक्
ु ताींच्या दिनाींक २७/१/२००९ रोजीच्या आिे िान्िये सिर
बँक अिसायनात घेण्यात आलेली आहे . सद्यकस्थतीत अिसायनाची कायमिाही
सरु
ु आहे .

(२) सिर विर्याबाबतचे ननिेिन सहकार आयक्
ु त कायामलयास अथिा िासन
स्तरािर प्राप्त झालेले नाही.

(३) बँकेच्या सन २००८-०९ मधील लेखापररिण अहिालामध्ये नमि
ू आिेपाहम

मद्द
ु े ि बँकेच्या कामकाजातील अननयशमततेमळ
ु े सहकार आयक्
ु ताींनी महाराषर

सहकारी सींस्था अचधननयम, १९६० चे कलम ८८ अन्िये चौकिी करण्यासाठी

दिनाींक २४/११/२०१० रोजीच्या आिे िान्िये प्राचधकृत चौकिी अचधकाऱ्याींची
ननयक्
ु ती केली. सींबचीं धत अचधकाऱ्याींनी बँकेच्या एकूण ११ सींचालकाींिर एकूण
रुपये २.९९ को्ी इतक्या रक्कमेची जबाबिारी ननकश्चत केली आहे .
सहकार

आयक्
ु ताींच्या

सिर

आिे िाविरुध्ि

सींबचीं धत

सींचालकाींनी

तत्कालीन मा.मींत्री (सहकार) याींचेकडे िाखल केलेल्या पन
ु ररिण अजामच्या
अनर्
ीं ाने
ु ग

मा.मींत्री

महोियाींनी

त्याींच्या

दिनाींक

आिे िान्िये कलम ८८ च्या आिे िास स्थचगती दिली.

१२/०३/२०१३

रोजीच्या

तद्नींतर मा.मींत्री सहकार याींनी त्याींच्या दिनाींक १७/०३/२०१७ रोजीच्या

आिे िान्िये कलम ८८ च्या आिे िािरील स्थचगती यठविली. सिर आिे िास
अनस
ु रुन सींबचीं धत सींचालकाींकडून रक्कमेची िसल
ू ी करण्यासाठी दिनाींक
३०/०५/२०१७ रोजी िसल
ू ी आिे ि ननगमशमत करण्यात आले.
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सिर सींचालकाींनी मा.मींत्री महोियाींच्या दिनाींक १७/०३/२०१७ रोजीच्या

आिे िाविरुध्ि मा.यच्च न्यायालय, मब
ुीं ई येथे रर् याचचका ि. ६६६८/२०१७

िाखल केली असन
मा.यच्च न्यायालयाने त्याींच्या दिनाींक ०६/०९/२०१७
ू
रोजीच्या आिे िान्िये मा.मींत्री (सहकार) याींच्या दिनाींक १७/०३/२०१७ रोजीच्या
आिे िास स्थचगती दिली आहे . सद्यकस्थतीत प्रकरण न्यायप्रविष् आहे .
(४) प्रश्न यद््ाित नाही.

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

विधान भिन :

िॉ. अनांत िळसे

नागपूर.

प्रधान सधचि,

महाराष्ट्र विधानपररषद

______________________________________________________
मुद्रणपूिम सिम प्रकिया महाराषर विधानमींडळ सचचिालयाच्या सींगणक यींत्रणेिर करण्यात आली आहे .
मुद्रण: िासकीय मुद्रणालय, नागपूर.

