अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ३५८ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
चौथे अधधवेशन, २०१७
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

रत्नाधीरी जिल्ह्यातील एमआयडीसी क्षेत्रामध्ये एिाच व्यकतीांना अनेि ललॉट
एमआयडीसीिडून दे ण्यात आल्हयाबाबत
(१)

६१६४ (०९-०४-२०१५).

श्री.भास्िर िाधव (ीुहाीर), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.हसन

मश्र
ु ीफ (िाील), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मांब्र
ु ा िळवा) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

म

रत्नागगरी

जिल््यातील

यडीसीकडून दे ण्यात

(२) कसल्यास,

म

ले

म

यडीसी

क्षेत्रामध्ये

ते त, ते खरे

ते काय,

सन्माननीय उद्योी मांत्री पढ
ु ील
काच

व्यकतीींना

यडीसीतील िागाींचा कसा गैरव्यवतार तोत

कनेक

ते कशी तक्रार

ललॉ्
का

रािकीय पक्षाच्या कायतकत्याींनी मा्योयोग मींत्री याींच्याकडे नदनाींक १२ िानेवारी, २०१५ रोिी
केली

ते , ते खरे

ते काय,

(३) कसल्यास, शासनाने यासींदर्ातत चौकशी केली
व तोनुसार सींबींगिताींववरुध्द कोतती कारवा
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारते काय

ली

ते काय, त्यात काय

केली वा करण्यात येत

ते ,

ढनून

ले

ते त ?

श्री. सुभाष दे साई (०३-१०-२०१७) : (१) ते खरे नाती्

तथावप औोयोगगक क्षेत्रामध्ये कगोदर योयोग करीत कसलेल्या योयोिकाकडून

मतामींडनास मून योयोगाच्या

ववस्तारासाठी कततररकत िागा / र्ूखींड याींची मागती प्रालत

तोते् कशा योयोिकाला दे खील र्ख
ू ींड वा्प सममतीकडून र्ख
ू ींड वा्पाचा तनततय घेतला िातो्
त्यामुने

काच

योयोिकाला दस
ु ऱ्या

औोयोगगक क्षेत्रामध्ये

र्ख
ू ींडाचे

वा्प

केले

िाते्

तसेच

मतामींडनाच्या

का व्यकतीला ककती औोयोगगक / व्यापारी र्ूखींड वा्प करावे,

याबाबत तनयमामध्ये कोततीती तरतूद नाती कथवा बींिन नाती्

(२) व (३) कशा प्रकारची कोततीती तक्रार प्रालत झाल्याचे नदसून येत नाती्
(४) प्रश्न यो्ावत नाती्

___________

वि.स. ३५८ (2)
फुपनीरी (जि.िळीाव) येथील शेतिऱयाांनी माीणी िरुनही ववद्युत िोडणी न ममळाल्हयाबाबत
(२)

२७२७४ (१०-०८-२०१५).

श्री.चांद्रिाांत सोनवणे (चोपडा) :

सन्माननीय ऊिाा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) फुपनगरी (जि्िनगाव) येथील

का शेतकऱ्याींनी शेतात वीि िोडती ममनण्याकरीता

क

वर्ातपासून ११ तिार रुपयाींची डडमाींड नो् र्रूनती िोडती न दे ता त्याला तब्बल दोन वेना ५
तिार ७९० रुपयाींचे दे यक पाठववल्याप्रकरती स्थातनक पोमलस स्थानकात नदनाींक २२
२०१५ रोिीवा त्यासुमारास तक्रार दाखल केली, ते खरे
(२) कसल्यास, याप्रकरती

तापयंत कोतती कारवा

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारते काय

वप्रल,

ते काय,
केली वा करण्यात येत

ते ,

ते त ?

श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (०३-१०-२०१७) : (१) व (२) ते खरे

ते ्

सदरची घ्ना िनगाव जिल््याकररता तनयुकत केलेल्या क्रॉम्पल्न ग्रीव्ति मलमम्े ड

या वीि

ववतरत फ्रॅन्चायझीच्या कायतकानातील कसन
ू सींबींगित शेतकऱ्याींस वीििोडती न दे ताच दोन
वेगवेगनी बबले पाठववण्यात

मताववतरत कींपनीच्या ताब्यात

ली तोती् नद्१२्०८्२०१५ पासन
िनगाींव ववर्ाग पुन्ता
ू

ला कसून सदर ग्रातकास वीिपुरवठा दे ण्यासाठी १००

के्व्ती् ् चे रोनतत्र मताववतरत कींपनीमाफतत बसववण्यात
कारण्यात

लेली चुकीची बबले रद्द करण्यात

(३) प्रश्न यो्ावत नाती्

ली

ले

ते व वीि िोडती न दे ता

ते त्

___________

राज्यात उपसा िलमसांचन योिने अांतीात ििा घेतलेल्हया शेतिऱयाांना ििा सवलत
दे ण्याबाबतचा प्रस्ताव प्रलांबबत असल्हयाबाबत
(३)

२८१६१ (३१-१०-२०१५).

श्री.रणधीर सावरिर (अिोला पव
ू )ा :

सन्माननीय सहिार

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात यपसा िलमसींचन योिने कींतगतत कित घेतलेले शेतकरी कित परतफेड करण्यास
कसमथत कसल्याने सदर कित परतफेडीसाठी सन २००९ मध्ये सवलत दे ण्याचा शासनाने तनततय
घेतला तोता, ते खरे

ते काय,

(२) कसलयास, यकत, सवलत योिनेपो्ी ववदर्त प्रदे शातील ववत्तीय सींस्थाींनी ४८ को्ी
रुपयाींचा

कवेन समझोता (OTS) प्रस्ताव शासनास सादर केला, ते ती खरे

ते काय,

(३) कसल्यास, सदर कित सवलत दे ण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे तनततयाचे प्रततक्षेत कसल्याची
कोतती कारते

ते त,

(४) तसेच, सदर प्रस्तावाचे कनर्
ीं ाने शासन कोतते तनततय घेतार
ु ग
श्री. सुभाष दे शमख
ु (०५-१०-२०१७) : (१) तोय, ते खरे
(२) तोय, ते खरे

ते ?

ते ्

ते ्

(३) व (४) ववदर्त व मराठवाड्यातील यपसा िलमसींचन सींस्थाींच्या प्रत्येकी रु्२० लाखापयंत
कितमाफीबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या ववचारािीन
ते ्
___________

वि.स. ३५८ (3)
जिल्हहा मध्यवती सहिारी बँि, अमरावती याांचेवर िलम ८८ अांतीात
ददलेला स्थीन आदे श तात्िाळ रद्द िरण्याबाबत
(४)

२८८८५ (२२-१२-२०१५).

श्री.ओमप्रिाश ऊफा बच्चू िडू (अचलपूर) :

सन्माननीय

सहिार मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) जिल्ता मध्यवती सतकारी बँक, कमरावती याींचेवर कलम ८८ कींतगतत नदनाींक ५ मे,
२०१० रोिी मािी सतकार मींत्री, मताराषर राज्य याींनी स्थगन

दे श नदल्याने

रोप मसद्ध

झालेली मींडनी बँकेत कायतरत कसल्यामुने गैरव्यवतारास खतपाती ममनून र्ागिारक

णत

खातेिारकाींचे कपररममत नुकसान तोत कसून ता स्थगनादे श रद्द करण्याबाबत स्थातनक
लोकप्रतततनिी, कचलपरू याींनी नदनाींक २१ ऑगस््, २०१५ रोिी शासनाकडे पत्र मलतून मागती
केली तोती, ते खरे
ते काय,
(२) कसल्यास, शासन ता स्थगन

दे श ककती कालाविीत रद्द करतार

ते ,

(३) कसल्यास, याबाबत शासनाने कोतती कायतवाती केली वा करण्यात येत
(४) नसल्यास, ववलींबाची ववलींबाची करते काय

ते ,

ते त ?

श्री. सुभाष दे शमुख (०५-१०-२०१७) : (१) ते खरे नाती् कशा

शयाचे नद्२१ ऑगस््, २०१५

रोिीचे तनवेदन शासनास प्रालत झालेले नाती्

(२) व (३) जिल्ता मध्यवती सतकारी बँक, कमरावती याींचेवर मताराषर सतकारी सींस्था
कगितनयम, १९६० च्या कलम ८८ कींतगतत नद्५/५/२०१० रोिी मािी सतकार मींत्री याींनी
नदलेल्या स्थगगती किातच्या प्रकरतावर सुनावती तोऊन नद्१८/४/२०१५ रोिी कींततम
पाररत करण्यात

लेले

(४) प्रश्न यो्ावत नाती्

दे श

ते त्

___________

ववक्रमीड (जि.पालघर) तालुकयातील वविेच्या खाांबाांची झालेली दरु वस्था
(५)

४१०३७ (२०-०४-२०१६).

श्री.िालीदास िोळां बिर (वडाळा), श्री.धैयश
ा ील पाटील (पेण),

श्री.तनतेश राणे (िणिवली), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी),
श्री.सभ
ु ाष उफा पांडडतशेठ पाटील (अमलबाी) :
करतील काय :-

सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा

(१) मताववतरत कींपनीमाफतत साखरे , कलोंडा, ववक्रमगड व कुझे कशा ववववि र्ागात वविेचे
खाींब बऱ्याच वर्ातपूवी यर्े केले कसल्याने सदर खाींबाींना गींि येवून ते तु्ण्याचा जस्थतीत
ढनून

ले

ते त, ते खरे

ते काय,

(२) कसल्यास, खाींबावर लोंबकनत कसलेल्या ववोयत
ु वानतन्यामन
ु े सींर्ाव्य िोका तनमातत
झाल्यामुने त्याबाबत मताववतरत कींपनी कोतती यपाययोिना करतार

ते ,

(३) तालुकयात कनेक नठकाती रोनतत्रे व ववोयुत खाींबाना मोठ्या प्रमातात झाडे-वेलीचा ववनखा
पडल्याने वीि ववतरतात कडथना तनमातत झाला

ते , ते खरे

(४) कसल्यास, याबाबत कींपनी कोतती यपाययोिना करीत

ते काय,

ते वा करण्यात येत

ते ?

वि.स. ३५८ (4)
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१०-१०-२०१७) : (१) ववक्रमगड तालुकयातील (जि्पालघर) साखरे ,
कलोंडा, कुझे, ववक्रमगड तसेच कनेक गावाींमध्ये सव्ते क्षत केले कसता लघुदाब वानतनीचे ४२६
व यच्चदाब वानतनीचे २३५ वीिेचे खाींब नादरु
ु स्त कसल्याचे
(२) या पररसरातील वीिेचे गींिलेले िोकादायक
बॉकस बदलण्यात

ले

सुजस्थतीत करण्यात
बदलण्यात

लेले

प्रस्ताववत केलेली

ढनून

ले्

कूत १९८ खाींब तसेच ७६ नादरु
ु स्त डी्पी्

ते त् ते खाींब बदलत कसताना त्यावरील लोंबकनताऱ्या तारा
लेल्या

ते त् सध्या िोकादायक व कपघातिन्य खाींब कग्रक्रमाने

ते त् यवतररत कामे O & M, U & M,

णत DDUGJY या योिनाींमध्ये

ते त्

(३) तोय्
(४) दर शुक्रवारी वानतन्याींची तनयममत दे खर्ाल करण्याचे
कायातलयास दे ण्यात

ले

दे श स्थातनक मताववतरत

ते त् दे खर्ाल-दरु
ु स्तीच्या कामामध्ये वानतन्याींना स्पशत करतारी

झाडे छा्ते तसेच वेली काढण्याची कामे दे खील केली िातात्
___________

राज्यात रमाई घरिुल योिनेमध्ये घरिुलासाठी स्वत:च्या िाीेची अट असल्हयाने अनेि
लाभार्थयाांना या योिनेचा लाभ घेत येत नसल्हयाबाबत

(६)

५६०१४ (२०-०८-२०१६).

प्रा.वषाा ीायिवाड (धारावी), श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी),

डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरु ी), श्री.वविय वडेट्टीवार (ब्रम्हपरू ी), श्री.िुणाल पाटील (धळ
ु े ग्रामीण),
श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम) :
खुलासा करतील काय :(१) राज्यात रमा

सन्माननीय सामाजिि न्याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा

घरकुल योिनेमध्ये घरकुलासाठी लार्ार्थयांची स्वतचची िागा कसावी कशी

क् कसल्याने कनेकाींकडे स्वतचची िागा नसल्यामन
ु े कनेक लार्ार्थयांना या योिनेचा लार्
घेता येत नाती, ते खरे

ते काय,

(२) कसल्यास, स्वतचची िागा घेण्यासाठी लार्ार्थयांना रुपये ५० तिार कथतसताय्य शासनाकडून
यपलब्ि करुन दे ण्यात येत,े पींरतु
करते

शकय

तोत

नसल्याने

वढ्या कमी कथतसताय्यामध्ये लार्ार्थयांना िमीन खरे दी

सींबींगित

शतरातील

िममनीच्या

वाढववण्याबाबत शासनाने कोतती कायतवाती केली वा करण्यात येत
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारते काय

मुल्याींकनानुसार

रककम

ते ,

ते त ?

श्री. राििुमार बडोले (१२-१०-२०१७) : (१) तोय्

(२) ग्राम ववकास ववर्ागाकडून ग्रामीत र्ागातील दाररद्रय रे र्ेखालील लार्िारकाींसाठी “पींडडत
दीनदयाल यपाध्याय घरकुल िागा खरे दी कथतसताय्य योिना” राबववण्यात येत कसून, या

योिनेकत
ीं गतत िागा खरे दीसाठी दे ण्यात येताऱ्या रु्५०,०००/- पयंतच्या कथतसताय्यामध्ये वाढ
करण्याची बाब ववचारािीन नाती्
(३) प्रश्न यो्ावत नाती्
___________

वि.स. ३५८ (5)
मौिे माणी (ता.खेड, जि.रत्नाधीरी) येथील शेती व बाीायती िममनीमध्ये ववद्युत ववतरण
िांपनीच्या ववद्युत खाांबाांवरील तारा तुटून झालेले नुिसान

(७)

६४७५८

(सांीमनेर) :

(१८-०८-२०१६).

प्रा.वषाा

ीायिवाड

(धारावी),

श्री.बाळासाहे ब

थोरात

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

(१) मौिे माती (ता्खेड, जि्रत्नागगरी) येथील ग् नीं् ४३०, ४९८, ६९४ व ५०५ मिील शेती
व बागायती िममनीमध्ये नदनाींक १

वप्रल, २०११ रोिी वा त्यासुमारास मताराषर राज्य

ववोयुत ववतरत कींपनीच्या ववोयत
ु खाबाींवरील तारा तु्ून पडल्याने शेतकऱ्याींचे लाखो रुपयाचे
नुकसान तोवूनती कोयापती शेतकऱ्याींना नक
ु सान र्रपा

दे ण्यात

लेली नाती, ते खरे

ते

काय,

(२) कसल्यास, याबाबत जिल्तागिकारी रत्नागगरी याींच्या तनदे शानुसार यपववर्ागीय कगिकारी
(प्राींत) खेड याींचेकडून नुकसान र्रपा बाबत

वश्यक कसतारे मुल्याींकन माते िानेवारी, २०१६

रोिी वा त्यासम
ु ारास मताववतरत कींपनीकडे प्रालत झाले
(३) कसल्यास, याप्रकरती शासनाने चौकशी केली

ते , ते ती खरे

ते काय,

ते काय,

(४) कसल्यास, चौकशीच्या कनुर्ग
ीं ाने मताववतरत कींपनीकडून शेतकऱ्याींचे झालेल्या बागायती
िममनीच्या नक
ु सानाची र्रपा
येत

दे ण्याबाबत शासनाने कोतती कायतवाती केली

ते वा करण्यात

ते ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारते काय

ते त ?

श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१०-१०-२०१७) : (१) ते खरे

ते्

(२) ते खरे नाती्

(३) शेतकऱ्याींच्या नुकसान र्रपा

मुल्याींकनासाठी नद् २२/०८/२०१६ रोिी यपववर्ागीय

कगिकारी खेड याींनी तालक
ु ा कृवर् कगिकारी व मताववतरतचे प्रतततनिी याींच्यासोबत सींयक
ु त
सुनावती घेतली् यपववर्ागीय कगिकारी खेड याींनी कृर्ी ववर्ागास “शासनाने ठरवून नदलेल्या
मापदीं डानुसार ते क्री कनुज्ञेय कनुदानाची गतना करावी व मतात्मा गाींिी राषरीय ग्रामीत

रोिगार तमी योिना (MREGS) कींतगतत मापदीं डानुसार िनीत फनझाडाींचे मुल्याींकन करुन
कतवाल सादर करावा” कसे

दे श नदले

ते त्

(४) कृर्ी ववर्ागाकडून िनीत फनझाडाींचे मल्
ू याींकन कतवाल प्रालत झाल्यावर मताववतरत
कींपनीकडून नुकसान र्रपा

दे ण्याबाबत कायतवाती करण्यात ये ल्

(५) प्रश्न यो्ावत नाती्

___________
वसई-ववरार शहरातील उघड्यावर धोिादायि अवस्थेत असलेली रोदहत्रे
सुरक्षा िवच लावन
ू सुरक्षीत ठे वण्याबाबत
(८)

६४८०१ (१८-०८-२०१६).

श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील

वि.स. ३५८ (6)
(१) वस -ववरार शतरपररसरात कनेक नठकाती यघड्यावर िोकादायक कवस्थेत कसलेली रोनतत्रे
सेफ््ीबॉकस लावून सुरक्षक्षत ठे वण्याची मागती

का सववस्तर लेखी तनवेदनाोवारे नदनाींक २६

वप्रल, २०१६ रोिी वा त्यासुमारास मा्यिातमींत्री मतोदयाींकडे केली

(२) कसल्यास, याप्रकरती शासनाने चौकशी केली

ते , ते खरे

ते काय,

ते काय,

(३) कसल्यास चौकशीच्या कनुर्ींगाने कोतती कायतवाती केली

ते वा करण्यात येत

श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१०-१०-२०१७) : (१), (२) व (३) वस

मींडनाकींतगतत वस -ववरार शतर

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारते काय

मतानगरपामलका

पररसरात

कनेक

ते त ?

नठकाती

िोकादायक

कवस्थेत

कसलेले

रान्सफॉमतर (रोनतत्र) ला मताववतरत कींपनीतफे सुरक्षा कवच बसववण्यात
यवतररत काम प्रगतीपथावर

ते ,

लेली

कून

१८५
ते त व

ते ्

(४) प्रश्न यो्ावत नाती्
___________
िळीाव शहरातील मािेट पररसरात मध्यस्थ हातावर रुमाल टािून
बोली लावत असल्हयाची तनदशानास आलेली बाब

(९)

६७०८० (१६-१२-२०१६).

श्री.अममन पटे ल (मांब
ु ादे वी) :

श्री.ियिुमार ीोरे (माण), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील (मशडी),

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

(१) शासनाकडून र्ािीपाला व फने तनयमनमुकत झाल्यानींतर शेतकऱ्याींना त्याींचा शेतीमाल

बािार सममतीबाते र कन्यत्र कुठे ती ववकण्याची मर्
ु ा ममनालेली कसताींना, िनगाव शतरातील
माके् पररसरात मध्यस्थ तातावर रुमाल ्ाकून बोली लावत कसल्याची बाब माते ऑक्ोबर,
२०१६ मध्ये वा त्यादरम्पयान तनदशतनास

ली, ते खरे

ते काय,

(२) कसल्यास, या प्रकरती शासनाने कगिक चौकशी केली
(३) कसल्यास, चौकशीत काय
वा करण्यात येत

ते ,

(४) नसल्यास, त्याची कारते काय

ढनून

ते काय,

ले व त्यानस
ु ार सींबींगिताींवर कोतती कायतवाती केली

ते त ?

श्री. सुभाष दे शमख
ु (१२-१०-२०१७) : (१) ते खरे नाती्

(२) व (३) िनगाव कृर्ी यत्पन्न बािार सममती पररसरात तातावर रुमाल ्ाकून कोततीती
बोली बोलली िात नाती वा तशी कोततीती लेखी वा तोंडी तक्रार बािार सममती तसेच जिल्ता
यपतनबींिक, सतकारी सींस्था, िनगाव या कायातलयाकडे प्रालत नाती्
(४) प्रश्न यो्ावत नाती्
___________

वि.स. ३५८ (7)
राज्यातील सवा िृषी उत्पन्न बािार सममतीअांतीात िायारत िमाचाऱयाांना शासिीय सेवेत
िायमस्वरुपी सामावून घेणेबाबत

(१०)

६९६६९ (१६-१२-२०१६).

श्री.रुपेश म्हात्रे (मभवांडी पूव)ा , डॉ.राहूल पाटील (परभणी) :

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

(१) राज्यातील सवत कृर्ी यत्पन्न बािार सममतीच्या सेवेत कसलेल्या सगचवाींना शासकीय सेवेत

सामावून घेण्याची मागती मताराषर राज्य बािार सममती सींघाने मा्मुख्यमींत्री नतींगोली येथे
नदनाींक ७ व ८ ऑक्ोबर, २०१६ रोिी दौऱ्यावर कसताना केली तोती, ते खरे

ते काय,

(२) तसेच कृर्ी यत्पन्न बािार सममती, ता्मर्वींडी, जि्ठाते कींतगतत कायतरत कमतचाऱ्याींना

शासकीय सेवेत कायमस्वरुपी सामावन
ू घेतेबाबतची मागती स्थातनक लोकप्रतततनिी-मर्वींडी पव
ू त
याींनी मा्मुख्यमींत्री याींच्याकडे माते ऑगस््, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्पयान लेखी तनवेदनाव्दारे
केली

ते , ते ती खरे

ते काय,

(३) कसल्यास, यकत प्रकरती शासनाने चौकशी केली

ते काय, चौकशीत काय

ढनून

ले

व तदनस
ु ार राज्यातील कृर्ी यत्पन्न बािार सममती कमतचाऱ्याींना शासकीय सेवेत कायमस्वरुपी
सामावून घेतेबाबत शासनाने कोतती कायतवाती केली वा करण्यात येत
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारते काय

ते ,

ते त व सदरतू प्रकरताबाबतची सोयजस्थती काय

ते ?

श्री. सभ
ु ाष दे शमख
ु (१२-१०-२०१७) : (१) तोय्
(२) तोय्

(३) सदर बाब िोरतात्मक कसल्याने शासन स्तरावर प्रस्तावाची तपासती करण्यात येत
(४) प्रश्न यो्ावत नाती्

ते ्

___________

म्हसवड (जि.सातारा) येथील असांख्य वीि ग्राहिाांना चुिीची व िादा रकिमेची आलेली
वीिबबले दरु
ु स्त िरुन दे ण्याबाबत

(११)

७०७३६ (०७-०१-२०१७).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

श्री.ियिुमार ीोरे (माण) :

सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील

म्पतसवड (जि्सातारा) येथील कसींख्य वीि ग्रातकाींना चक
ु ीची व िादा रककमेची

लेली

वीिबबले त्वरीत दरु
ु स्त करुन घेण्याबाबत वीि ववतरत कींपनीत ग्रातकाींची गदी झाली कसून
वीि ववतरत कींपनीववरोिात वीि ग्रातकाींनी
२०१६ मध्ये वा त्यादरम्पयान तनदशतनास

ींदोलन करण्याचा इशारा नदल्याचे माते िुल,ै

ले, ते खरे

ते काय,

(२) कसल्यास, यपरोकत प्रकरताची शासनाने चौकशी केली

ते काय,

(३) कसल्यास, चौकशीकींती वीि ववतरत कींपनीतील चक
ु ीची बबले पाठवून ग्रातकाींना वेठीस
िरताऱ्या सींबींगित कगिकाऱ्यावर कारवा
करण्यात येत

करण्याबाबत शासनाने कोतती कायतवाती केली वा

ते ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारते काय

ते त ?

वि.स. ३५८ (8)

श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१२-१०-२०१७) : (१) सींबींगित वीिग्रातकाींनी

ींदोलन करण्याचा इशारा

नदलेला नव्तता् परीं तु वीि बबलाबाबत त्याींच्या तक्रारी मताववतरत कींपनीच्या स्थातनक
कायातलयास प्रालत झाल्या तोत्या्सदर मम्र ररडीींग

वीि ग्रातकाींना चक
ु ीची बबले नदली गेल्याचे तनदशतनास

िन्सीने चक
ु ीची ररडडींग घेतल्यामन
ु े ६६
ले तोते्

(२) व (३) या प्रकरती मताववतरतमाफतत चौकशी करण्यात
दरु
ु स्त करुन दे ण्यात
ली कसन
ू सदर

ली तसेच प्रस्तुत मम्र ररडीींग

िन्सीकडून रु् २,८७५/-

ली व सदर ग्रातकाींची वीि बबले

िन्सीवर दीं डात्मक कायतवाती करण्यात

वढा दीं ड वसल
ू करण्यात

(४) प्रश्न यो्ावत नाती्

ला

ते ्

___________
ीुहाीर (जि.रत्नाधीरी) येथे भूममीत ववदयुत तारा टािण्याबाबत ददलेले आश्वासन
(१२)

७३८३० (२८-०४-२०१७).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.भास्िर िाधव (ीह
ु ाीर) :

सन्माननीय ऊिाा मांत्री पढ
ु ील

(१) राषरीय वादन र्य यपशमन योिनेंतगतत रत्नागगरी जिल्तयातील सागरी ककनारपट्टीवर
कसलेल्या गुतागर शतरातील ववदयुत तारा र्ूममगत करण्याचे काम प्रािान्याने करण्यात ये ल
कसे

श्वासन मा्ऊिात मींत्री याींनी माते

खरे

वप्रल, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्पयान नदले तोते, ते

ते काय,

(२) कसल्यास, सदर कामाच्या प्रस्तावास मान्यता ममनाली

ते काय,

(३) कसल्यास, त्यासाठी ककती तनिी यपलब्ि करून दे ण्यात
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारते काय

व

(३)

राषरीय

चक्रीवादन

िोके

ते्

तनवारत प्रकल्प (NCRMP)

मताराषराच्या समुद्र ककनारपट्टीलगतच्या चार जिल््याींतील
प्रस्ताववत करण्यात

ते ,

ते त ?

श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (०९-१०-२०१७) : (१) ते खरे
(२)

ला

या

योिनेकींतगतत

कूत १२ नठकाते सदर कामासाठी

ली तोती् त्यामध्ये गुतागर शतराचा समावेश तोता् या योिनेकींतगतत

यपरी तारमागत र्मू मगत करण्याच्या कामासाठी केंद्र शासनाने

कूत रु् २०० को्ीचा तनिी

मींिूर केलेला

ते ् तनिीची मयातदा लक्षात घेता िागततक बँकेने प्रस्ताववत १२ नठकाताींपक
ै ी

तनवड केलेली

ते ्

रत्नागगरी (जि् रत्नागगरी), कमलबाग (जि् रायगड) व सातपा्ी (जि् पालघर) या नठकाताींची
सदर

योिनेकींतगतत

गत
ु ागर शतरातील

कूत रु्

७५.२८

को्ीच्या

प्रस्ताववत

कामासाठी कततररकत तनिी मींिूर करण्याकररता मताववतरत कींपनीकडून प्रालत झालेला प्रस्ताव
मतसूल व वन ववर्ागामाफतत त्याींच्या नद् २५.०४.२०१६ च्या पत्राोवारे राषरीय
व्यवस्थापन प्रागिकरत, र्ारत सरकार याींच्याकडे मींिूरीसठी पाठववण्यात
राषरीय
च्या

पत्ती

ला तोता् परीं तु

पत्ती व्यवस्थापन प्रागिकरत, र्ारत सरकार याींनी त्याींच्या नदनाींक १६.०५.२०१६

पत्राोवारे

कसे

कनववले

ते

की,

प्रथम

मींिरू

कसलेल्या

तीन

नठकाताींसाठी

वि.स. ३५८ (9)
(रत्नागगरी, कमलबाग व सातपा्ी) तनववदा प्रकक्रया पूतत करण्यात ये ल् त्यानींतर मींिूर
तनिीपैकी काती तनिी मशल्लक रानतल्यास गुतागर शतराच्या प्रस्तावासींदर्ातत ववचार करण्यात
ये ल्

(४) प्रश्न यो्ावत नाती्
___________
आधथाि सांिटात सापडलेल्हया राज्यातील सहिारी सुत धीरण्याांना उजिातावस्थेत
आणण्यासाठी उपसममती नेमण्याबाबत

(१३)

७४१२४ (२१-०४-२०१७).

श्री.अिय चौधरी (मशवडी), अॅड.आमशष शेलार (वाांद्रे पजश्चम),

श्री.डड मल्हलीिािन
ूा रे ड्डी (रामटे ि) :
करतील काय :(१)

गथतक

सींक्ात

सापडलेल्या

सन्माननीय वस्त्रोद्योी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा
राज्यातील

सतकारी

सत
ु

गगरण्याींना

यजिततावस्थेत

तण्यासाठी ववत्तीय सींस्थाींकडून काढलेल्या किातवरील व्याि पाच वर्े राज्य शासन र्रतार

कसल्याबाबत राज्य मींत्रीमींडनाच्या बैठकीत तनततय घेतल्याचे माते िानेवारी, २०१७ मध्ये वा
त्यादरम्पयान तनदशतनास

ले

ते , ते खरे

ते काय,

(२) कसल्यास, सुतगगरण्याींना ववत्तीय सींस्था कित दे ण्यास तयार नसल्याची पररजस्थती तनमातत
झाली

ते , ते ती खरे

ते काय,

(३) कसल्यास, त्यामन
ु े शासनावर ककती को्ी रुपयाींचा बोिा पडतार
वीिदरात युतन्मागे ककती रुपयाींची सवलत दे ण्यात येतार

ते व वस्त्रोोयोगाला

ते ,

(४) कसल्यास, शासनाने नेमलेल्या यपसममतीने ककती कालाविीत याबाबतचा कतवाल सादर
करण्याच्या सच
ु ना नदल्या
ते ?

ते त व त्यानुर्ींगाने सुरु कसलेल्या कायतवातीची सोयचजस्थती काय

श्री. सुभाष दे शमख
ु (१०-१०-२०१७) : (१) ते खरे

ते ्

(२) ते खरे नाती् याबाबत सत
ू गगरण्याींमाफतत कोततीती तक्रार प्रालत झालेली नाती्

(३) व (४) सूतगगरण्याींनी प्रतत चाती रु्३०००/- याप्रमाते ववत्तीय सींस्थेकडून ५ वर्ातकररता कित
घेतल्यास ककमान १२% नस
ु ार कींदािे रु्५२.७१ को्ी इतका बोिा प्रततवर्ी शासनावर पडतार
ते ्

सतकारी सूतगगरण्याींना वीिदरात सवलत दे ण्याबाबत नद्९.३.२०१७ च्या शासन

तनततयान्वये मींत्रीमींडन यपसममती गठीत करण्यात

ली कसून सदर सममतीस कतवाल सादर

करण्यास नद्२६.७.२०१७ च्या शासन तनततयानस
ु ार ऑक्ोबर, २०१७ पयंत मद
ु तवाढ दे ण्यात
ली

ते ् सदर सममतीची बैठक नद्१५.३.२०१७ रोिी

___________

योजित करण्यात

ली तोती्

वि.स. ३५८ (10)
उभांड, वपांपरखेड व नाांद्रे (जि.धळ
ु े ) या ीावात वन्य प्राणी येत असल्हयाने कफडरचा सललाय
मसांील फेि २४ तास चालू िरण्याबाबत

(१४)

७४७१८ (२८-०४-२०१७).

श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण) :

सन्माननीय ऊिाा मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) यर्ींड, वपींपरखेड व नाींद्रे (जि्िुने) ती गावे िींगल पायर्थयाशी येत कसल्याने सदर गावात
रात्री-कपरात्री वन्यप्राती येत कसल्याने ग्रामस्थाींमध्ये घबरा्ीचे वातावरत कसल्याचे माते
नोव्तें बर, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्पयान तनदशतनास

ले

ते , ते खरे

ते काय,

(२) कसल्यास, सदर गावातील ग्रामस्थाींनी व स्थातनक लोकप्रतततनिीींनी कायतकारी कमर्यींता
म्रा्वव्वव् कींपनी शतर/ग्रामीत, िन
ु े याींना नदनाींक २९ नोव्तें बर, २०१६ रोिी वा त्यासम
ु ारास

लेखी पत्र दे ऊन नाींद्रे येथील कफडरचा सललाय मसींगल फेि २४ तास चालू करण्याबाबत मागती
केली

ते , ते ती खरे

ते काय,

(३) कसल्यास, या मागतीवर शासनाने तनततय घेऊन सदर गावाींत २४ तास मसींगल फेि चालू
करण्याबाबत कोतती कायतवाती केली

ते वा करण्यात येत

ते

ते ,

(४) कोयाप, कोततीच कायतवाती केली नसल्यास ववलींबाची कारते काय
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१२-१०-२०१७) : (१) ते खरे

ते त ?

ते्

(२) नदनाींक २९.११.२०१६ रोिी मा्लोकप्रतततनिीींनी मताववतरत कींपनीच्या िुने (ग्रामीत)
शाखेस लेखी पत्र दे ऊन नाींद्रे कफडरचा सललाय मसींगल फेि २४ तास चालू करण्याबाबत मागती
केलेली

ते ्

(३) यर्ींड, वपींपरखेड व नाींद्रे (जि्िुने) या गावाींना सालतानतक चक्राकार पध्दतीने नदवसा ८
तास व रात्री १० तास थ्री फेि व यवतररत वेनेत मसींगल फेि ममनून २४ तास वीि पुरवठा
करण्यात येत

ते्

(४) प्रश्न यो्ावत नाती्
___________
धचखली (जि.बुलढाणा) तालुकयात नाफेड माफात सुरु असलेली
उडदाची खरे दी बांद िेल्हयाने शेतिऱयाांचे झालेले नि
ु सान

(१५)

७५३८९ (०६-०५-२०१७).

श्री.सांिय साविारे (भुसावळ) :

सन्माननीय पणन मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) गचखली (जि्बुलढाता) तालुकयातील कृर्ी यत्पन्न बािार सममती, तालुका सतकारी खरे दीववक्री सींस्था

णत शासन याींच्या सतर्ागाने तमीर्ावासत बोनस दे वून नाफेड माफतत सुरु

कसलेली यडदाची खरे दी
खरे

ते काय,

नदनाींक ६ िानेवारी, २०१७ पासन
ू कचानक बींद करण्यात

ली, ते

(२) कसल्यास, नाफेडने खरे दी बींद केल्याने बािारर्ाव ५०० ते ७०० रुपये जकवीं्लने घ्ल्याने
शेतकऱ्याींचे नुकसान झाले, ते ती खरे

ते काय,
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(३) कसल्यास, प्रश्न र्ाग १ नुसार चौकशी करण्यात

ली

ते काय,

(४) कसल्यास, शेतकऱ्याींचे नुकसान रोखण्यासाठी शासनाने कोतती कायतवाती केली वा
करण्यात येत

ते ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारते काय

ते त ?

श्री. सुभाष दे शमुख (१६-१०-२०१७) : (१) केंद्रशासनाच्या ककीं मत जस्थरता तनिी योिनेंतगतत
नाफेडच्या वतीने राज्यात पतन मतासींघ व ववदर्त पतन मतासींघाकडून खुल्या बािारर्ावाने
यडीदाची खरे दी सरु
ु करण्यात

लेली तोती् त्यामन
ु े नाफेडने नदलेल्या तनदे शानस
ु ार राज्यातील

यडीदाची खरे दी बींद केल्यामन
ु े नदनाींक ६/१/२०१७पासन
ू यडीदाची खरे दी केंद्रे बींद करण्यात

ली

ते त्

(२) तीं गाम २०१६-१७ मध्ये केंद्रशासनाने यडीदासाठी रुपये ५०००/- ककमान

िारर्ूत ककीं मत

िानतर केलेली तोती् तथावप, ककीं मत जस्थरता तनिी योिनेंतगतत खुल्या बािारर्ावाने खरे दी
केलेली

ते ् त्यामन
ु े केंद्र बींद झाल्यानींतर बािारर्ाव कमी झालेले नातीत्

(३), (४) व (५) प्रश्न यो्ावत नाती्

___________
राज्य सहिारी बँिेचे ६०० िोटी रुपयाांचे ििा थिववलेले ११ सहिारी
साखर िारखाने बँिेने ववक्रीस िाढल्हयाबाबत
(१६)

७५९४३ (२१-०४-२०१७).

श्री.अिय चौधरी (मशवडी), श्रीमती तलृ ती सावांत (वाांद्रे पूव)ा ,

श्री.प्रिाश फातपेिर (चें बूर), डॉ.राहूल पाटील (परभणी), श्री.योीेश (बापू) घोलप (दे वळाली) :
सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्य सतकारी बँकेचे ६०० को्ी रुपयाींचे कित थकववलेले ११ सतकारी साखर कारखाने
बँकेने ववक्रीस काढले

ते त, ते खरे

ते काय,

(२) कसल्यास, सदर सतकारी साखर कारखान्याींची नावे काय

ते त, व कारखान्याींच्या

मालमत्ता ववक्रीतून राज्य सतकारी बँकेचे ककती को्ी रुपयाींचे कित वसूल तोतार

ते ,

(३) कसल्यास, बँकेने ववक्रीस काढलेले सतकारी साखर कारखाने,कारखान्याच्या पदागिकाऱ्याींना
खरे दी करण्यास शासनाने बींदी केली

ते , ते ती खरे

ते काय,

(४) कसल्यास, सदर साखर कारखान्याींच्या ववक्रीबाबतच्या कायतवातीची सोयचजस्थती काय
ते ?
श्री. सभ
ु ाष दे शमख
ु (०३-१०-२०१७) : (१) तोय, ते खरे

ते ्

(२) सदर सतकारी साखर कारखान्याींची नावे खालीलप्रमाते
अ.क्र.

ते त्

सहिारी साखर िारखान्याचे नाव

१

श्री्गिानन स्सा्का्मल्, सींर्ािीनगर, जि्बीड

२

जििामाता स्सा्का्मल्, दस
ु रबीड ता्मसींदखेडरािा, जि्बुलढाता
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३

ववनायक स्सा्का् मल्, परसोडा, ता्वैिापरू , जि्औरीं गाबाद

४

दे वगगरी स्सा्का्, गगरीिानगर, ता्फुलींब्री, जि्औरीं गाबाद

५

पाींझराकान स्सा्का्मल्, र्ाडते, ता्साक्री, जि्िुने

६

स्म्स्व्बापूराविी दे शमुख स्सा्का्मल्, वेना, ता्नतींगतघा्, जि्विात

७

प्डॉ्वव्वव्पा्ील स्सा्का्मल्, कशोकनगर, ता्केि, जि्बीड

८

यशवींत स्सा्का्मल्, गचींतामतीनगर, थेऊर, ता्तवेली, जि्पत
ु े

९

नगर तालुका स्सा्का्मल्, वानकी, मु्पो्दे ऊनगाींव मसध्दी, ता्जि्कतमदनगर

१०

ियिवान ियककसान स्सा्का्मल्, नने गाींव, ता्चाकोर, जि्लातूर

११

श्री्सींतनाथ स्सा्का्मल्, तुनशीदासनगर, ता्वैराग, जि्सोलापूर
सदर कारखान्याींच्या मालमत्तेच्या ववक्रीतून राखीव ककीं मतीनस
ु ार सुमारे रु्४६४्४५

को्ी इतकया रकमेचे कित वसल
ू तो ल्
(३) नाती्

(४) सदर ११ कारखान्याींच्या ववक्री प्रकक्रयेस प्रततसाद ममनाला नाती् त्यामुने कारखाने
र्ाडेतत्वावर चालववण्यास दे ण्याचा बँकेचा प्रयत्न
ते ्
___________

दहमायतनीर (जि.नाांदेड) येथील रोदहत्र दरु
ु स्तीच्या िामासाठी वाहति
ू िरण्यािररता नेमण्यात
आलेल्हया रि िाणीवपूवि
ा भोिर येथे हलववण्यात आल्हयाबाबत

(१७)

७६२३१ (२८-०४-२०१७).

श्रीमती अममता चव्हाण (भोिर) :

सन्माननीय ऊिाा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नतमायतनगर (जि्नाींदेड) येथील वीि ववतरत कींपनीच्या यपववर्ागीय कायातलयातींगत
त
नतमायतनगर तालक
ु यासत इस्लापरू , कलपारावपेठ र्ागात ववदयत
ु रोनतत्र दरु
ु स्तीच्या कामासाठी
वाततूक करण्याकररता नेमण्यात

लेल्या रकचे चालक, जकलनर

र्ोकर येथेच वास्तव्याला

कसल्याचे नदनाींक १६ िानेवारी, २०१७ रोिी वा त्या सुमारास तनदशतनास

ले

ते , ते खरे

ते काय,

(२) कसल्यास, नतमायतनगर येथे सन २००५ मध्ये वीि ववतरत कींपनीचे यपववर्ागीय
कायातलय सुरु झाले कसुन त्या कींतगतत ३० ते ४० ककमी कींतगतत गावे येत कसुन या र्ागातील
रोनतत्र नादरु
ु स्त झाल्यास त्याची वीि ववतरत कींपनीच्या रकची तनताींत
ती खरे

वश्यकता कसते, ते

ते काय,

(३) कसल्यास, प्रश्न र्ाग २ लक्षात घेता कसे कसन
ु ती र्ोकर कींतगतत ककनव्, मातूर,
तदगाींव, र्ोकर, नतमायतनगर, यमरी ते सता यपववर्ागीय कायातलय कसींताना नतमायतनगर
यपववर्ागीय कायातलयाचा रक िातीवपूवक
त र्ोकर येथे तलववण्यात
शेतकऱ्याींना रोनतत्र
शासन त्वरीत

तण्यासाठी

गथतक र्ुदतड सतन करावा लागत

वश्यक कायतवाती करतार वा करीत

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारते काय

ते त ?

ते काय,

ल्याने वीि ग्रातकाींसत
ते , ते लक्षात घेता

वि.स. ३५८ (13)

श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१२-१०-२०१७) : (१), (२) व (३) र्ोकर ववर्ागाींतगतत
यपववर्ाग

ते त् तया ६ यपववर्ागाींकररता रोनतत्राींची व सामानाची ने-

कींपनीचा सध्या

कच रक यपलब्ि

त करण्यासाठी

ते ् तसेच र्ोकर ते नठकात मध्यवती व सोयीचे

कसल्यामन
ु े ता रक र्ोकर येथे ठे वण्यात
र्ोकर येथे वास्तव्यास

कूत ६

ला

ते व या रकचे वातक, चालक व जकलनर ते

ते त् मताववतरत कींपनीतफे नादरु
ु स्त रोनतत्राींची वाततूक या रकोवारे

केली िाते् तसेच र्ोकर ववर्ागीय कायातलयाकडून कन्य यपववर्ागातून रोनतत्र नेकरण्याकररता दोन वातने र्ाडेतत्वावर सरु
ु
तण्यासाठी कोतताती

(४) प्रश्न यो्ावत नाती्

त

ते त् त्यामन
ु े वीि ग्रातक/शेतकऱ्याींना रोनतत्र

गथतक र्ुदंड लागत नाती्

___________
आांबेीाव (जि.पण
ु े) येथील तनरीड
ु सर आसपासच्या वाड्या-वस्त्याांवर ववद्यत
ु दे यिे
ववतरणासाठी िोणतीही व्यवस्था नसल्हयाबाबत

(१८)

७६९०२ (२८-०४-२०१७).

श्री.ददलीप वळसे-पाटील (आांबेीाव) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

ींबेगाींव (जि्पुते) येथील तनरगुडसर

बेलसरवाडी तसेच

सन्माननीय ऊिाा मांत्री

णत पररसरातील मेंगडेवाडी, िवने , र्राडी,

सपासच्या वाड्या-वस्त्याींवर ववोयत
दे यके ववतरतासाठी मताववतरत
ु

ववर्ागाकडून कोततीती व्यवस्था नसल्याने पररसरातील गावाींमध्ये

खाोया पानपट्टीवर वा

खाोया दक
ु ानात ववोयुत दे यके नदली िातात यासींदर्ातत स्थातनक लोकप्रतततनिीींनी नदनाींक

०९ िानेवारी, २०१७ रोिी मा्यिात मींत्रयाींकडे तनवेदन नदले
(२) कसल्यास, त्यामन
ु े नागरीकाींना
लागत

ते त, ते ती खरे

ते काय,

ते , ते खरे

ते काय,

पली ववोयत
ु दे यके त्यानठकातातून शोिन
ू

तावी

(३) कसल्यास, वेनप्रसींगी ववोयत
ु दे यके वेनेवर न ममनाल्यामन
ु े नागरीकाींना मुदत सींपून
गेल्यामुने दीं डासत ववोयुत दे यके र्रावी लागत

ते त, ते खरे

ते काय,

(४) कसल्यास, याबाबत तक्रार करुनती कोतती कायतवाती केली वा करण्यात येत
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारते काय
श्री.

चांद्रशेखर बावनिुळे

ते ,

ते त ?

(१२-१०-२०१७)

:

(१),

(२),

(३)

व

(४)

याबाबतचे

मताववतरतच्या पुते पररमींडनातील मींचर ववर्ागीय कायातलयास प्रालत झाले

तनवेदन

ते ् तनरगुडसर

शाखा कायातलयातील त्या त्या गावाींध्ये काम करताऱ्या ताींबत्रक कमतचाऱ्याींोवारे वीि ग्रातकाींना

वीि बबले वा्ली िातात् तसेच तनवेदनातील सूचनेनुसार सवत कमतचाऱ्याींना ग्रातकाींना ववोयुत
दे यके वेनेवर व सींबींगित ग्रातकाींच्या घरी दे ण्याबाबत मताववतरत कींपनीने सूचना नदली

ते ्

वीि बबल वेनेवर ममनालेले नाती कशी तक्रार ज्या ग्रातकाींकडून प्रालत झाली कशा

ग्रातकाींना वीि बबलाची दस
ु री प्रत मोफत नदली िाते् तनरगुडसर व पररसरातील िवनपास
९०% वीि ग्रातकाींचे मोबा ल क्रमाींक घेऊन त्याची नोंदती केलेली

ते ् त्यामन
ु े त्या ग्रातकाींना

वि.स. ३५८ (14)
वीि बबल तयार

झाल्यानींतर त्याींच्या वीि बबलाची मानतती मोबा लवर नदली िाते् त्यामध्ये

त्याींचे वीि बबल ककती

ते व कोतत्या तारखेपयंत र्रावयाचे

(५) प्रश्न यो्ावत नाती्

ते ते नमूद केलेले कसते्

___________

आांबेीाव-मशरुर (जि.पुणे) भाीातील तुटलेले फ्यूि बदलून सुरक्षा िवच बसववण्याबाबत
(१९)

७७८३८ (२८-०४-२०१७).

श्री.ददलीप वळसे-पाटील (आांबेीाव) :

सन्माननीय ऊिाा

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

ींबेगाव-मशरुर (जि्पत
ु े) या र्ागातील िारकरवाडी, वपींपनगाव, तनरगड
ु सर, खडकी, लोती-

िामती, गींगापूर बुद्रक
ु , मलठत, ्ाकनीतािी, राींितगाव या पररसरातील ववोयुत रोनतत्राींच्या

फ्यूिपे्या यघडया कसन
ू त्यातन
ू च वीिपुरवठा केला िात कसल्याचे माते िानेवारी, २०१७
मध्ये वा त्या सुमारास तनदशतनास
(२) कसल्यास,

ले, ते खरे

ते काय,

तु्लेले फ्यि
ू त्वररत बदलून फ्यूिपे्ीला सुरक्षा कवच बसववण्यात यावे कशी

मागती या पररसरातील शेतकऱ्याींनी केली

ते तसेच स्थातनक लोकप्रतततनिीींनी यासींदर्ातत

नदनाींक १९ िानेवारी, २०१७ रोिी वा त्यासुमारास मा्यिात मींत्रयाकडे तनवेदन नदले
खरे

ते , ते ती

ते काय,

(३) कसल्यास, शासनाने याची चौकशी केली
केली वा करण्यात येत

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारते काय
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे
फ्यूिपेट्या

यघडया

ते काय,त्यानुसार शासनाने कोतती कायतवाती

ते ,
ते त ?

(०९-१०-२०१७) : (१) या पररसरात काती ववोयुत रोनतत्राींच्या

ढनल्या्

कींपनीकडून वेनोवेनी करण्यात

त्याींच्या

लेली

ते ्

दरु
ु स्तीबाबत

योग्य

ती

कायतवाती

मताववतरत

(२) यासींदर्ातत नदनाींक १९.०१.२०१७ रोिी मा् स्थातनक लोकप्रतततनिी याींनी मा् ऊिात मींत्री
याींचेकडे नदलेले तनवेदन मताववतरतच्या केडगाव ववर्ागीय कायातलयास व पुते पररमींडन
कायातलयास प्रालत झाले

ते ्

(३) पत
ु े पररमींडनाकींतगतत मींचर ववर्ागामध्ये िारकरवाडी, वपींपनगाींव, तनरगड
ु सर, खडकी,

लोती-िामती, गींगापूर (बु्) ती गावे येतात् तसेच बारामती पररमींडनाकींतगतत केडगाव
ववर्ागामध्ये मलठत, ्ाकनीतािी, राींितगाींव ती गावे येतात् या गावातील

कूत ववतरत

रोनतत्र पेट्याींची सींख्या-६७३, सुजस्थतीमध्ये कसलेली रोनतत्र पेट्याींची सींख्या-४४९, सन २०१६-१७
मध्ये दरु
ु स्ती केलेली ववतरत रोनतत्रया पे्याींची सींख्या-१०१ व दरु
ु स्ती सुरु कसलेली ववतरत
रोनतत्र पे्याींची सींख्या-१२३ इतकी

ते ्

तु्लेले फ्यि
बदलते, रोनतत्र ववतरत (फ्यूि) पे्ीचे दरु
ू
ु स्ती व दे खर्ाल करते,

णत ववोयुत वानतन्याींची दे खर्ाल व दरु
ु स्ती करते ती कामे मताववतरतमाफतत वेनोवेनी केली

िातात्

(४) प्रश्न यो्ावत नाती्

___________

वि.स. ३५८ (15)
िोल्हहापूर जिल्ह्यात िात पडताळणीस होणाऱया ववलांबामुळे रमाई आवास योिनेस
अत्यल्हप प्रततसाद ममळत असलेबाबत

(२०)

७८२५५ (२१-०४-२०१७).

श्री.सत्यिीत पाटील-सरुडिर (शाहूवाडी), श्री.चांद्रदीप नरिे
सन्माननीय सामाजिि न्याय मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(िरवीर) :

(१) राज्यात कनुसूगचत िातीतील कु्ुींबाना तककाचे घर ममनावे या यदात्य ते तूने शासनाने
रमा

वास योिना सुरु केली

ते , ते खरे

ते काय,

(२) कसल्यास, कोल्तापूर जिल््यात िात पडतानतीस तोताऱ्या ववलींबामन
ु े रमा
योिनेंतगतत २३०० घराींचे यनद्दष् कसताना केवन १२०० कित

लेले

वास

ते त, ते ती खरे

ते

काय,
(३) कसल्यास, िात पडतानतीस तोताऱ्या ववलींबामुने कनेक लार्ाथी या योिनेपासून वींगचत
रातत कसन
ू त्याींचे नक
ु सान तोत

ते , ते ती खरे

ते काय,

(४) कसल्यास, शासनाने कोल्तापरू जिल््यात रमा
कोतत्या यपाययोिना केल्या वा करतार
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारते काय

वास योिनेस प्रततसाद ममनण्यासाठी

ते ,

ते त ?

श्री. राििुमार बडोले (१०-१०-२०१७) : (१) तोय्
(२) नाती्

सन २०१६-१७ या

गथतक वर्ातत कोल्तापरू जिल््यासाठी २३७३ इतके यनद्दष् नदलेले

तोते् त्यानुसार माचत,२०१७ कखेर २३७३ इतकया घरकुलाींना मींिुरी दे ण्यात

लेली

ते ्

(३) नाती्

या योिनेचा लार् घेण्यानुर्ींगाने कनुसूगचत िातीचा दाखला

वश्यक कसल्याने

िात पडतानती दाखला कतनवायत नाती्
(४) शासन तनकर्ाप्रमाते रमा

घरकुल योिनेचा लार् दे ण्यासाठी गाव पातनीवर प्रचार

प्रमसध्दी करुन ग्रामसर्ेव्दारे पात्र कसलेल्या लार्ार्थयांची तनवड करुन पुढील कायतवाती केली
िात

ते ् तसेच लार्ार्थयांना िातीचे दाखले वेनेवर प्रालत व्तावेत यादृष्ीने तालुकास्तरीय

मेनावे घेतेबाबत सींबींगिताींना कनववले
(५) प्रश्न यो्ावत नाती्

ते ्

___________

मौिे उां द्री (ता.धचखली, जि.बल
ु ढाणा) येथे वीि उपिेंद्रची असलेली माीणी
(२१)

७९९७७ (२८-०४-२०१७).
श्री.राहुल बोंद्रे (धचखली), श्री.हषावधान
(बल
ढाणा)
:
सन्माननीय
ऊिाा
मां
त्र
ी
प
ढ
ु
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सपिाळ

(१) कमडापूर (ता्गचखली, जि्बुलढाता) येथील शेतकऱ्याींना पूतत क्षमतेने ववि पुरवठा
तोण्यासाठी सध्याच्या ववि केंद्रावरील र्ार कमी व्तावा यासाठी यीं द्री येथे ववि यपकेंद्राची
मागती कनेक वर्ांपासून प्रलींबीत कसल्याचे माते िानेवारी, २०१७ दरम्पयान तनदशतनास
ते , ते खरे

ते काय,

ले

वि.स. ३५८ (16)
(२) कसल्यास, या मागतीवर शासनाने तनततय घेवून यीं द्री येथे यपकेंद्र यर्ारण्याबाबत कोतती
कायतवाती केली

ते वा करण्यात येत

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारते काय

ते ,

ते त ?

श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१२-१०-२०१७) : (१) ते खरे

ते्

(२) बुलडाता जिल््यातील गचखली तालुकयातील कमडापूर येथील शेतकऱ्याींना पूतत क्षमतेने
वीि पुरवठा व्तावा व सध्याच्या वीि यपकेंद्रावरील र्ार कमी व्तावा यासाठी नदनदयाल

यपाध्याय ग्राम ज्योती योिनेकींतगतत मौिे यीं द्री, ता् गचखली, जि् बल
ु डाता येथे ३३/११ के्व्ती्
नवीन यपकेंद्र मींिूर झालेले कसून सदर कामाचा कायातदेश दे ण्यात

ला

ते ्

(३) प्रश्न यो्ावत नाती्

___________
दौंड, (जि.पण
ु े) येथील ग्राहिाांना अस्पष्ट्ट व अवािवी ववद्यत
ु दे यिे
ममळाल्हयामळ
ु े झालेली ीैरसोय

(२२)

८०००१ (२८-०४-२०१७).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) दौंड

(जि्पुते) येथील

श्री.राहूल िुल (दौंड) :

कनेक

ग्रातकाींना

कस्पष्,

सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील
कवािवी

वीिबबले

ममनाल्यामुने

मताववतरतच्या कगिकाऱ्याींकडून मोघम वसल
ु ी केली िात कसल्यामन
ु े कनेक ग्रातकाींची
गैरसोय झाल्याचे माते िानेवारी, २०१७ च्या सम
ु ारास तनदशतनास

ले, ते खरे

ते काय,

(२) कसल्यास, काती नठकाती वीिबबले वेनेत ममनत नातीत तर काती नठकाती वीिबबले
कसलष् ममनाली
ते काय,

ते त त्यामुने ग्रातकाींना नातक त्रास सतन करावा लागत

ते ् ते ती खरे

(३) कसल्यास, ग्रातकाींची झालेली गैरसोय दरू करण्यासाठी शासनाकडून काय कायतवाती केली
िात

ते,

(४) नसल्यास, ववलींबाची करते काय

ते त ?

श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१२-१०-२०१७) : (१) व (२) िानेवारी, २०१७ च्या सम
ु ारास वीि बबले
कस्पष्

ल्याच्या तक्रारी सदर तालुकयातील मताववतरतच्या यपववर्ागीय कायातलयास प्रालत

झाल्या् कशा ग्रातकाींनी ताबडतोब बबलाची दस
ु री प्रत ववनामूल्य दे ण्यात

ली

ते ्

(३) ग्रातकाला वीिबबले कस्पष् वा वेनेत न ममनाल्याची तक्रार प्रालत झाल्यास सींबींगित
ग्रातकास ताबडतोब बबलाची प्रत ववनामल्
ू य दे ण्यात येते् ग्रातकाींना त्याच्या बबलाचा र्रता
मताववतरत कींपनीच्या सींकेत स्थनावरुन व मोबा ल ॲपोवारे र्रण्याची सोय यपलब्ि
तसेच मताववतरतकडून ग्रातकाींना त्याींच्या बबलाची मानतती
(४) प्रश्न यो्ावत नाती्

___________

स् म् स ोवारे नदली िाते्

ते्

वि.स. ३५८ (17)
नामशि जिल्ह्यात सन २०१३-१४ पासून अनेि ववद्यार्थयाांनी बनावट िात वैधता प्रमाणपत्राचा
वापर िरुन नोिरी, उच्चमशक्षण व पदोन्नती ममळववल्हयाबाबत

(२३) ८०३५२ (२१-०४-२०१७).

श्री.योीेश (बापू) घोलप (दे वळाली) :

सन्माननीय सामाजिि

न्याय मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) नामशक जिल््यात सन २०१३-१४ पासून कनेक ववोयार्थयांनी बनाव् िात वैिता
प्रमातपत्राींचा वापर करून नोकरी, यच्च मशक्षत व पदोन्नती ममनववल्याचे माते िानेवारी,
२०१७ मध्ये वा त्यादरम्पयान यपसींचालक व यपायक
ु त कायातलयात तनदशतनास

ले, ते खरे

ते

काय,

(२) कसल्यास, या प्रकरती चौकशी केली

ते काय, त्यात काय

ढनून

ले,

(३) कसल्यास, चौकशीनुसार पुढे कोतती कायतवाती केली वा करण्यात येत
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारते काय

ते ,

ते त ?

श्री. राििुमार बडोले (११-१०-२०१७) : (१) ते खरे

ते ्

(२) सतसींचालक, तींत्रमशक्षत सींचालनालय, मताराषर राज्य, मब
ुीं

याींच्या नद्२०/०८/२०१६

रोिीच्या पत्रान्वये राज्यातील सवत ववर्ागीय कायातलयाींना त्याींच्या तनयींत्रताखालील सवत
शासकीय व शासकीय कनुदातनत, ववोयापीठ सींचमलत तसेच खािगी ववना कनुदातनत
सींस्थेतील राखीव प्रवगातत प्रवेमशत ववोयार्थयांचे िात प्रमातपत्र, िात वैिता प्रमातपत्र इ्

प्रमातपत्रे तनगतममत करताऱ्या सींबींगित प्रागिकरताकडे पाठवन
ू त्याबाबतची सत्यता पडतानती

करतेबाबत कनववले तोते् त्यानस
ु ार सात ववोयार्थयांनी बनाव् िात वैिता प्रमातपत्र सादर
केल्याचे
(३)

ढनून

त्यासींबींिी

ले

ज्या

ते्

मताववोयालयात

सदर

ववोयार्थयांनी

प्रवेश

घेतलेला

ते

कशा

मताववोयालयाींना सदर ववोयार्थयांच्या ववरोिात फौिदारी स्वरुपाची कायतवाती करण्याबाबत
कनववण्यात

ले

ते ्

तसेच र्द्रकाली पोलीस ठाते, नामशक येथे बनाव् िात प्रमातपत्र पडतानतीचा
दाखला बनवतारे लमलत मक
ु ींु दराि मशरसाठ व सगचन गोरख दे वरे याींचे ववरुद्ध गुन्ता दाखल
करण्यात

ला

ते ्

(४) प्रश्न यो्ावत नाती्

___________

राज्यातील यांत्रमाीधारिाांच्या प्रलांबबत माीण्याांबाबत
(२४)

८०९८९

(हातिणांीले) :

(२८-०४-२०१७).

श्री.अतनल

बाबर

(खानापरू ),

डॉ.सुजित

ममणचेिर

सन्माननीय वस्त्रोद्योी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यात यींत्रमाग व्यवसायाला प्रती युतन् १ रुपया ६६ पैसे दराने वीि ममनावी, कित
व्यािात ५ ्कके सबमसडी ममनावी, यींत्रमागिारकाींची मिरु ी पककी करावी, सत
ू दर १५ नदवस
जस्थर ठे वावा, सुतावर

म

रपी छापावी

दी मागण्याींसाठी “मी स्वामर्मानी कारखानदार”

सींघ्नेच्यावतीने बाना मताराि व कमोद मेततर याींनी बेमुदत यपोर्त चालू केले
ते काय,

ते , ते खरे

वि.स. ३५८ (18)
(२) कसल्यास, यींत्रमागिारकाींच्या प्रलींबबत प्रश्नाींबाबत शासन स्तरावर कोतता तनततय घेतला
वा घेण्यात येत

ते ,

(३) कसल्यास, यकत तनततयाचे सवतसािारत स्वरुप काय
(४) नसल्यास, त्याची कारते काय

ते ,

ते त ?

श्री. सुभाष दे शमख
ु (१६-१०-२०१७) : (१) तोय, ते खरे

ते ्

(२) साध्या यींत्रमाग िारकाींनी घेतलेल्या किातचे व्याि ५ ्कके प्रमाते राज्य शासनाने ५
वर्ातसाठी दे ण्याबाबतचा व २७ कश्वशकती व त्यापेक्षा कमी िोड र्ार कसताऱ्या साध्या
यींत्रमाग िारकाींना नद्१ िुल,ै २०१६ पासून प्रततयुतन् रु्१-/ इतकी सवलत वीिदरात
दे ण्याबाबतचे प्रस्ताव शासनाच्या ववचारािीन

ते त्

(३) वरील प्रस्तावाींवर कोयापपयंत कींततम तनततय झालेला नाती्
(४) प्रश्न यो्ावत नाती्

___________

वीि ववतरण व्यवस्थेच्या पायाभत
ू वविासासाठी चार हिार िोटी रुपये
खचााची योिना राबववण्याबाबत

(२५)

८१३३६ (२८-०४-२०१७).

प्रा.वषाा ीायिवाड (धारावी), श्री.अममन पटे ल (मांब
ु ादे वी) :

सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) वीि ववतरत व्यवस्थेच्या पायार्ूत ववकासासाठी चार तिार को्ी रुपये खचातची योिना
राबववण्याची बाब शासनाच्या ववचारािीन

ते , ते खरे

(२) कसल्यास, यकत योिनेचे स्वरुप काय
तनततयाचे स्वरुप काय
ते ,

ते काय,

ते , याबाबत तनततय घेण्यात

ते व तोनस
ु ार पढ
ु े कोतती कायतवाती करण्यात

(३) कोयाप, तनततय घेण्यात

ला नसल्यास ववलींबाची कारते काय

घेण्यासींदर्ाततील सोय:जस्थती काय

ला कसल्यास

ली

ते कथवा येत
ते त व तनततय

ते ?

श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (०३-१०-२०१७) : (१) केंद्र शासनाने ग्रामीत र्ागाकररता दीनदयान
यपाध्याय
(

ग्रामज्योती

योिना

य्पी्डी् स्) िातीर केली

३३

जिल््यातील

रु्२१६४्१५

व

शतरी

र्ागाकररता

काजत्मक

ऊिात

ववकास

योिना

ते ् दीनदयान यपाध्याय ग्रामज्योती योिनेकींतगतत राज्यातील
ककीं मतीच्या

३७

प्रकल्पास

व

काजत्मक

योिनेकत
ीं गतत राज्यातील ३५ जिल््यातील रु् २४०५्०८ ककीं मतीच्या ४४ प्रकल्पास
ते ्

ऊिात

ववकास

मींिरु ी नदली

(२) व (३) दीनदयान यपाध्याय ग्रामज्योती योिनेमिील कींतर्त
ूत कामे खालील प्रमाते

ते त:-

१) ककृवर्क ग्रातकाींना स्वतींत्र कफडरोवारे २४ X ७ वीि पुरवठा करते् कृर्ी व
ककृवर्क कफडर ववलगीकरत करते

२) ग्रामीत र्ागातील वीि ववतरत प्रतालीचे सक्षमीकरत, श्रेतीवितन व बनक्ीकरत
करते

वि.स. ३५८ (19)
३) ग्रामीत र्ागातील व दाररद्रय रे र्ेखालील लार्ार्थयांच्या िराींसाठी नवीन वीििोडती
दे ते व इतर ग्रामीत घरकुलाींना वीि िोडती दे ण्यासाठी लागतारी वीि ववतरत यींत्रता
यर्ारते

४) सींसद
तसेच

दशत ग्राम योिनेच्या गावाींमध्ये वीि ववतरत प्रतालीचे सक्षमीकरत,

िुतनकीकरत करते्

काजत्मक ऊिात ववकास योिनेमिील कींतर्त
ूत कामे खालीलप्रमाते

ते त :-

१) शतरी र्ागातील वीि ग्रातकाींना २४ X ७ वीि पुरवठा करते

२) शतरी र्ागातील वीिववतरत प्रतालीचे सक्षमीकरत, बनक्ी करते, सवत पातनीवर
वीिमापक बसवून योग्य ऊिात कींकेक्षत (Energy Audit) करते
३) शतरी

र्ागातील घरगुती, वाणतज्य

व औोयोगगक

ग्रातकाींसाठी

वीििोडण्या

दे ण्यासाठी लागतारी वीिववतरत यींत्रता यर्ारते
४) शतरी र्ागातील वीिववरत प्रतालीचे सक्षमीकरत करते्
यपरोकत दोन्ती योिनाींसाठी प्रकल्प कतवालाच्या ६०% रककम कनद
ु ान स्वरुपात केंद्र

शासनाकडून ममनतार कसून यवतररत ४०% रककम मताववतरत कींपनी ववत्तीय सींस्थाींकडून
कित स्वरुपात यर्ी करतार

ते् सदर दोन्ती योिनेतींगत
त कामे प्रगतीपथावर

ते त्

___________
मुांबई महानीर ीॅस प्राधधिरणातील ीॅस स्टे शनवर सीएनिीचा पुरवठा
अचानि बांद िरण्यात आल्हयाबाबत

(२६)

८३००७ (०६-०५-२०१७).

श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील (मशडी), श्री.वविय वडेट्टीवार

(ब्रम्हपूरी), श्री.सुतनल िेदार (सावनेर), श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी),
श्री.अब्दल
(लातरू शहर) :
ु सत्तार (मसल्हलोड), श्री.अममत ववलासराव दे शमख
ु

सन्माननीय

उद्योी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मतानगर गॅस मलमम्े डच्या वडाना, म्पतापे, तनोिा, कींबरनाथ येथील मतत्वाच्या गॅस
पुरवठादाराींकडून मुींब

मतानगर गॅस प्रागिकरतातील सुमारे १९० सी निी गॅस स््े शनला गॅस

पुरवठा केला िातो, ते खरे

ते काय,

(२) कसल्यास, नदनाींक २० डडसेंबर, २०१६ रोिी पता्े तीन वािल्यापासन
ू काती गॅस स््े शनवर
गॅसचा पुरवठा न करण्यास कमतचाऱ्याींवर िबरदस्ती करण्यात

ल्याने मर्तीपो्ी सींपूतत गॅस

प्रागिकरतातील गॅस स््े शनचा गॅस पुरवठा बींद केल्यामुने मुींब सत कन्य नठकातच्या कानावपवळ्या ररक्षा, ्ॅ कसी व खािगी ्ॅ कसी सेवावर त्याचा पररताम झाला, ते खरे
(३) कसल्यास, याप्रकरती शासनाने कगिक चौकशी केली
(४) कसल्यास, चौकशीत काय

ढनून

ते काय,

ते काय,

ले, सी निीचा पुरवठा कचानक बींद करताऱ्याींवर

शासनाने कोतती कायतवाती केली वा करण्यात येत

ते ,

(५) तसेच सी निी स््े शनच्या सींरक्षताच्या दृष्ीने शासनाने कोतती यपाययोिना केली
वा करण्यात येत

ते , नसल्यास ववलींबाची कारते काय

ते त ?

ते

वि.स. ३५८ (20)
श्री. सुभाष दे साई (१४-०९-२०१७) : (१) ते खरे
मुींब

ते ्

मतानगर गॅस प्रागिकरतातील १९९ सी निी गॅस स््े शनकडून गॅस पुरवठा

केला िातेा्

(२) व (३) ते कींशत: खरे

ते ्

नदनाींक २० डडसेंबर, २०१६ रोिी पता्े तीन पासून कचानकपते ६० सी निी

ऑपरे ्सत याींनी वेतनवाढीसाठी काम बींद केले् तथावप, या कमतचाऱ्याींना मतानगर गॅस मल्
याींचेकडून ककमान वेतन कायदयानुसार वेतन नदले िाते् तसेच मतानगर गॅस याींच्या
कमतचाऱ्याींनी गींर्ीर पररजस्थती कत्यींत कुशलतेने तातानली

ते ्

(४) व (५) सदर कमतचाऱ्याींववरुध्द मतानगर गॅस मल् याींनी मुींब

यच्च न्यायालयात मसजव्तल

यागचका दाखल केली कसून मा् न्यायालयाने नदनाींक ८ माचत, २०१७ च्या

दे शान्वये त्या

कमतचाऱ्याींना सी निी स््े शनच्या २० मी्रच्या पररसरात मज्िाव केला
पुतत
त : तनयींत्रतात

ते ्

ते् पररजस्थती

___________

मशवशांिर नीर, सुांदरखेड (ता.जि.बुलडाणा) या रदहवासी वसाहतीवरून
उच्च दाब वादहनी स्थलाांतरीत िरण्याबाबत

(२७)

८३११६

(२८-०४-२०१७).

(धामणीाव रे ल्हवे) :

श्री.हषावधान

सपिाळ

(बल
ु ढाणा),

प्रा.ववरें द्र

िीताप

सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मशवशींकर नगर, सुींदरखेड (ता्जि्बुलडाता) या

रनतवासी वसाततीवरून यच्च दाब वानतनी

त्ववण्याबाबत स्थातनक नागररकाींनी कनेक वेना मागती व
वानतनी कोयापती त्ववण्यात
दरम्पयान तनदशतनास

ींदोलन करूनती सदर ववोयुत

ली नसल्याची बाब माते िानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्या

ली, ते खरे

ते काय,

(२) कसल्यास, यपरोकत कतत यच्च दाबाच्या ववोयुत वानतनीमन
त ना, कपघात तोऊन
ु े दघ
ु ्

मत्ृ यू दे खील झालेला कसून या पुढेती कशा प्रकारे कपघात तोण्याची शकयता नाकारता येत
नाती, ते दे खील खरे

ते काय,

(३) कसल्यास, या बाबत शासनाने पातती केली
केली वा करण्यात येत

ते काय व त्या कनर्
ु ींगाने कोतती कायतवाती

ते,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारते काय

ते त ?

श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (०३-१०-२०१७) : (१) मशवशींकर नगर, सुींदरखेड या वसाततीमध्ये
कजस्तत्वात कसलेली वानतनी ती त्यावेनेस पत
त ते खल्
ू प
ु या शेत िमीनीवर यर्ारण्यात
तोती्

सुींदरखेड

ग्रामपींचायत

जिल्ता

मुख्यालयािवन

कसल्यामुने

या

तद्दीत

ली

बाींिकाम

करताऱ्याींचे प्रमात वाढले् बऱ्याच लोकाींनी ववोयुत वानतनीखाली कनगिकृतपते घरे बाींिलेली

ते त् सदर वानतनी व घराचे छत यामध्ये ववोयुत कायोयातील तरतुदीनस
ु ार योग्य कींतर

ठे वण्यात

लेले

नाती्

कशा

बाींिकामिारकाींना

मताववतरत कींपनीकडून सच
ू ना दे ण्यात

ल्या

ववोयुत ववतरत कींपनी मयात् च्या तनयमानस
ु ार

तनयमबा्य बाींिकाम

न

करण्याबाबत

ते त् सदर बाींिकामिारकाींना मताराषर राज्य
वश्यक रकमेचा र्रता करुन यपरीतार

वि.स. ३५८ (21)
वानतनी स्थलाींतररत करण्यासींबि
ीं ी वेनोवेनी साींगण्यात

ले तोते् परीं तु वानतनी स्थलाींतरीत

करण्यासींबींिी कामे ती मताववतरत कींपनीमाफतत करण्यात यावी कशी वेनोवेनी मागती
बाींिकामिारकाींनी केलेली

ते ्

(२) व (३) सदर पररसरातील यपरी तार वानतनी सरु क्षक्षतररत्या स्थलाींतररत करण्यासाठी

तनिीच्या तरतुदीकररता व मींिरू ीकररता कींदािपत्रक जिल्ता तनयोिन सममती, बुलढाता
याींच्याकडे सादर करण्यात

ले कसून तनिीच्या यपलब्ितेनुसार काम करण्यात ये ल्

यासींदर्ातत मताववतरत कींपनीमाफतत तनयोिन सममती, बुलढाता याींच्याकडे पाठपुरावा करण्यात
येत

ते ्

(४) प्रश्न यो्ावत नाती्
___________
नाीपुर ववभाीातील िात वैधता पडताळणीची प्रिरणे स्वाक्षरीिररता प्रलांबबत असल्हयाबाबत
(२८)

८४१८६ (२१-०४-२०१७).

अॅड.सांिय धोटे (रािरू ा) :

सन्माननीय सामाजिि न्याय

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नागपुर ववर्ागातील नागपुर, चींद्रपुर, गडगचरोली, र्ींडारा व गोंनदया या पाच जिल््यातील
कनु् िाती, ववमुकत िाती, र््कया िमाती, इतर मागासवगत

णत ववशेर् मागास प्रवगाततील

तब्बल ३० तिार िात वैिता पडतानतीची प्रकरते स्वाक्षरीकररता प्रलींबबत कसल्याचे माते
िानेवारी, २०१६ च्या शेव्च्या

ठवडयात तनदशतनास

ले, ते खरे

ते काय,

(२) कसल्यास, यात चींद्रपुर, गडगचरोली, र्ींडारा व गोंनदया येथील िात वैिता पडतानती
सममतीचे

कध्यक्षपद

सोपववण्यात

ररकत

कसल्याने

नागपूर

ली कसल्याने सदर प्रकरत प्रलींबबत

येथील

कध्यक्षाींकडे

ते, ते ती खरे

(३) कसल्यास, िात वैिता प्रमातपत्राकर्ावी कमर्याींत्रीकी

या

ते काय,

जिल्ताची

णत वैोयकीय क्यासक्रमाच्या

िागाींवर प्रवेशासाठी ववोयार्थयांना मताववोयातील कगिकाऱ्याींची मनिरती करावी लागत
ते ती खरे

िुरा

ते ,

ते काय,

(४) कसल्यास, शासनाने यासींदर्ातत चौकशी केली

ते काय,

(५) कसल्यास, चौकशी कींती काय तनषपन्न झाले व सदरतू समस्येचे तनराकरत करण्यासाठी
कोतती कायतवाती केली वा करण्यात येत
ते ,
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारते काय ?
श्री. राििुमार बडोले (११-१०-२०१७) : (१) ते खरे नाती्
नागपूर

नागपरू ववर्ागातील तत्कालीन ववर्ागीय िात प्रमातपत्र पडतानती सममती क्र्१,

व सममती क्र्२, चींद्रपूर मध्ये

पडतानतीची ३६६६

कबत्रत माते िानेवारी, २०१६ कखेर िात वैिता

प्रकरते स्याींसाठी प्रलींबबत तोती् तथावप,शासन तनततय नद्११/११/२०१६

कन्वये जिल्तातनताय सममत्याींचे प्रत्यक्षात कामकाि सुरु झाले कसून नागपूर ववर्ागातील
नागपूर, चींद्रपूर, र्ींडारा, गोंनदया, गडगचरोली व विात या जिल््यातील सममत्याींकडे माते
िानेवारी, २०१७ कखेर

कूत ३१९५६ प्रकरते प्रलींबबत तोती् खास मोनतमेकींती प्रकरते तनकाली

वि.स. ३५८ (22)
काढण्यात येत कसून नागपूर ववर्ागातील सममत्याींकडे िून,२०१७ कखेर १४७७० प्रकरते
प्रलींबबत

ते त्

प्रलींबबत

ते त्

(२) ते खरे

त्यातील ५७३७ प्रकरते त्रु्ीची कसून प्रत्यक्षात ९०३३ प्रकरते सममती स्तरावर

ते ्

तथावप, मतसूल व वन ववर्ाग, शासन

दे श नद्२६/०७/२०१७ कन्वये नागपूर,

चींद्रपूर व र्ींडारा सममतीवर कध्यक्षाींची तनयुकती करण्यात
कध्यक्ष तनयुकतीची प्रकक्रया शासनाच्या ववचारािीन

ते्

ली कसून यवतररत सममत्याींवर

(३) ते खरे नाती्

(४) चौकशी करण्याचा प्रश्न यो्ावत नाती्
(५) िात प्रमातपत्र पडतानती प्रकरतात त्रु्ी कसल्यास सममतीकडून सींबींगित कितदारास त्रु्ी

पूतत
त ा करतेबाबत कनववले िाते व कितदाराने योग्य त्रु्ीपूतत
त ा केली कसल्यास सदर नस्तीवर
तात्कान तनततय घेण्यात येतो् तसेच प्रलींबबत प्रकरते तातडीने तनकाली काढण्यासाठी सींबींगित
सममतीच्या वतीने तनयममतपते ववशेर् मोनतमाींचे

योिन केले िात

ते ्

(६) प्रश्न यो्ावत नाती्
___________
मा.पांतप्रधानाांनी शेतिऱयाांना पीि ििाावरील व्याि माफी या घोषणेची
राज्यात प्रभावी अांमलबिावणी िरण्याबाबत
(२९)

८४५७५ (२४-०४-२०१७).

प्रा.वषाा ीायिवाड (धारावी) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय सहिार मांत्री

(१) मा्पींतप्रिानाींनी शेतकऱ्याींना पीक किातवरील दोन मनतन्याींची व्याि माफी करण्याची
घोर्ता राज्यातील शेतकऱ्याींकररता तनरुपयोगी ठरली कसल्याचे माते िानेवारी, २०१७ मध्ये वा
त्यादरम्पयान तनदशतनास

ले

ते , ते खरे

ते काय,

(२) कसल्यास, जिल्ता बँकेकडून शेतकऱ्याींना ४० तिार रुपये कित नदले कसेल तर त्यावर
केवन २०० रुपयाींची सु् ममनतार

ते, ते ती खरे

ते काय,

(३) कसल्यास, यासींदर्ातत शासनाने सदर घोर्तेची प्रर्ावी कींमलबिावती करण्याबाबत कोतती
कायतवाती केली

ते वा करण्यात येत

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारते काय

ते ,
ते त ?

श्री. सुभाष दे शमख
ु (०३-१०-२०१७) : (१) व (२) नाती्

(३) सदर योिना केंद्र शासनाची कसन
ू नाबाडतमाफतत राबववली िात
योिनेत सतर्ाग नसल्यामुने कायतवाती करण्याचा प्रश्न यो्ावत नाती्
(४) प्रश्न यो्ावत नाती्

___________

ते् राज्य शासनाचा

वि.स. ३५८ (23)
बारामती तालुकयातील (जि.पुणे) ऊस उत्पादनाच्या प्रमाणात माळे ीाव सहिारी साखर
िारखान्याची क्षमता अपुरी पडत असल्हयाबाबत

(३०)

८४९०८ (१८-०८-२०१७).

श्री.मभमराव तापिीर (खडिवासला) :

सन्माननीय सहिार

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) बारामती तालुकयातील (जि्पुते) ऊस यत्पादनाच्या प्रमातात माने गाव सतकारी साखर

कारखान्याची क्षमता कपुरी पडत कसल्याची बाब नदनाींक १५ िून, २०१७ रोिी वा त्यासुमारास
तनदशतनास

ली, ते खरे

ते काय,

(२) कसल्यास, यत्पादनाचे प्रमात पातता बारामती मिील शेतकऱ्याींची कततशय गैरसोय तोत
कसल्याने साखर कारखान्याच्या शेतकरी बचाव सतकारी मींडनाने शासनास माने गाव सतकारी
साखर कारखान्याची क्षमता वाढववण्याबाबत कायतवातीची मागती केली

ते, ते ती खरे

ते

काय,
(३) कसल्यास, सदर मागतीच्या कनुर्ींगाने शासनाने कोतती कायतवाती केली वा करण्यात येत
ते ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारते काय

ते त ?

श्री. सुभाष दे शमख
ु (२८-०९-२०१७) : (१) तोय्

(२), (३) व (४) माने गाव सतकारी साखर कारखान्याची गानप क्षमता वाढववण्याबाबतचा
प्रस्ताव प्रालत झाला कसन
ू त्यानर्
ु ींगाने केंद्र शासनास कमर्प्राय कनववण्याबाबतची कायतवाती
सुरू

ते ्

___________
राज्यातील सहिारी सत
ू धीरण्याांना ववववध िारणाांमळ
ु े होत असलेला तोटा

(३१)

८४९०९

(०९-०८-२०१७).

श्री.मभमराव

तापिीर

(खडिवासला) :

सन्माननीय

वस्त्रोद्योी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील सवत सतकारी सूतगगरण्या ववववि कारताींमन
ु े सध्या तोट्यात कसल्याची बाब
माते िन
ू , २०१७ मध्ये वा त्यादरम्पयान तनदशतनास

ली, ते खरे

ते काय,

(२) कसल्यास, तोट्यात कसताऱ्या सत
ू गगरण्याींची सींख्या २८ कसन
ू याचा
शासनाने वस्त्रोोयोग ववर्ागाचा क्यास ग् स्थापन केला

ते, ते ती खरे

(३) कसल्यास, क्यास ग्ाचा कतवाल शासनास सादर करण्यात
(४) कसल्यास, त्यामध्ये काय तनदशतनास
कोतती कायतवाती केली वा करण्यात येत

ते ,

ला

ढावा घेण्यासाठी
ते काय,
ते काय,

ले व सदर कतवालाच्या कनुर्ींगाने शासनाने

(५) तसेच सतकारी सत
गगरण्याींची त्
ु
ु र्रून काढण्याच्या दृष्ीने शासनाने कोतत्या
यपाययोिना केल्या

ते त वा करण्यात येत

(६) नसल्यास, ववलींबाचे कारते काय

ते त ?

ते ,

वि.स. ३५८ (24)

श्री. सुभाष दे शमुख (०७-१०-२०१७) : (१) ते कींशत: खरे

ते् राज्यातील सतकारी सूतगगरण्या

तोट्यात कसल्याची बाब माते िून, २०१६ च्या दरम्पयान तनदशतनास
(२) राज्यातील शासकीय कथतसताय्यीत १३२ सत
ू गगरण्या

ली

ते ्

ते त् त्यापैकी ६७ यत्पादनाखाली

कसून त्यापैकी ७ सूतगगरण्या कशामन
ु े नफ्यात व इतर कशामुने तोट्यात

ते त याचा

क्यास करण्यासाठी सींचालक, वस्त्रोोयोग, नागपूर याींचे कध्यक्षतेखाली नद्१६.१.२०१७ च्या
शासन तनततयान्वये क्यास ग् (सममती) स्थापन केला

ते्

(३), (४), (५) व (६) सदर सममतीची नद्३१.१.२०१७ व नद्१०.२.२०१७ रोिी बैठक झाली कसन
ू
याबाबतचा कतवाल शासनास प्रालत तोते बाकी

ते्

___________
नामशि जिल्ह्यासह राज्यातील हिारो शेतिरी दहा मदहन्याांपासून िाांद्याला
िाहीर िेलेल्हया अनद
ु ानापासन
ू वांधचत असल्हयाबाबत

(३२)

८४९६३ (१८-०८-२०१७).

श्री.अस्लम

शेख

(मालाड

श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील (मशडी),

पजश्चम),

श्री.िालीदास

िोळां बिर

(वडाळा),

डॉ.सांतोष

टारफे

(िळमनुरी), डॉ.पतांीराव िदम (पलूस िडेीाव), श्रीमती तनमाला ीाववत (इीतपूरी), श्री.अब्दल
ु
सत्तार

(मसल्हलोड),

श्री.पर्थ
ृ वीराि

चव्हाण

(िराड दषक्षण),

प्रा.वषाा

ीायिवाड

(धारावी),

श्री.नसीम खान (चाांददवली), अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), श्री.अममत ववलासराव दे शमख
ु
(लातूर शहर), श्री.ओमप्रिाश ऊफा बच्चू िडू (अचलपूर) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पणन मांत्री पुढील

(१) राज्यशासनाने काींदाला िातीर केलेल्या कनुदानापासन
ू राज्यातील तिारो शेतकरी दता
मनतन्याींपासन
ू वींगचत कसल्याचे माते मे,२०१७ मध्ये वा त्यादरम्पयान तनदशतनास

ले, ते खरे

ते काय,

(२)

कसल्यास,

नामशक

येथील

बािार

सममत्याींमध्ये

काींदा

ववकताऱ्या

शेतकऱ्याींना

प्रततककलोमागे १ रुपया कनुदान दे ण्याच्या घेतलेल्या तनततयानस
ु ार काींदा यत्पादक शेतकऱ्याींना
माते मे, २०१७ पयंत

क रुपयाती कनुदान दे ण्यात

ले नाती, ते ती खरे

ते काय,

(३) कसल्यास, यासींदर्ातत शासनाने चौकशी करुन सदर कनद
ु ानापासन
ू वींगचत शेतकऱ्याींना
त्याींचे थकीत कनुदान दे ण्याबाबत कोतती कायतवाती केली वा करण्यात येत
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारते काय

ते ,

ते त ?

श्री. सभ
ु ाष दे शमख
ु (१८-०९-२०१७) : (१) तोय्

(२) व (३) राज्यातील ज्या काींदा यत्पादक शेतकऱ्याींनी िल
ु ,ै २०१६ व ऑगस््, २०१६ या
कालाविीत कृर्ी यत्पन्न बािार सममतीमध्ये काींदा ववक्री केली

ते ् त्या शेतकऱ्याींना रुपये

१००/-प्रतत जकवीं्ल व २०० जकवीं्ल प्रतत शेतकरी या प्रमाते कनुदान दे ण्यासाठी शासन

तनततय नदनाींक ३/७/२०१७ कन्वये रुपये ४३.४८ को्ी तनिी यपलब्ि करुन ववतरीत करण्यात
ला

ते ् नदनाींक ८/९/२०१७ कखेर सदर कनद
ु ानाचा लार् राज्यातील १०१४५६ लार्ाथी

वि.स. ३५८ (25)
शेतकऱ्याींना

ला कसून त्याींना कनुदानाची रककम रुपये ४०.९११० को्ी ववतररत केली

यवतररत लार्ाथी शेतकऱ्याींना तनिी ववतरीत करण्याची कायतवाती सुरु
(४) प्रश्न यो्ावत नाती्

ते ्

ते ्

___________

वसांतदादा सहिारी बँिेतील सवासामान्य ठे वीदाराांच्या ठे वी परत ममळण्याबाबत
(३३)

८५१४२

(१८-०८-२०१७).

श्री.सुतनल

मशांदे

(वरळी),

अॅड.भीमराव

धोंडे

(आष्ट्टी) : सन्माननीय सहिार मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) राज्यातील

कूत ७३ नागरी सतकारी बँकेच्या दोर्ी सींचालक

राज्य शासनाने नदनाींक ३० नोव्तें बर, २०१६ कखेर

णत कगिकारी याींच्यावर

गथतक नुकसानीची िबाबदारी तनजश्चत

करून त्याींच्याकडून वसल
ु ी करण्यासाठी वसुली प्रमातपत्र नदले

ते , ते खरे

ते काय,

(२) कसल्यास, राज्य शासनाने केलेल्या सदरतू कारवा त वसींतदादा सतकारी बँकेचा समावेश
नसून सदर बँकेने सतकार ववर्ागाची पूवत परवानगी न घेता मुींब तील गोरे गाव
णत डीला ल
रोड येथील मालमत्ता ववकली कसून सवतसामान्य ठे वीदाराींच्या सुमारे १७५ को्ी रुपयाींच्या ठे वी
मात्र नदलेल्या नातीत, ते ती खरे

ते काय,

(३) कसल्यास, शासनाने सदर बँकेच्या गैरकारर्ाराची चौकशी केली
(४) कसल्यास, चौकशीकींती सींबींगित दोर्ीींवर शासनाने कोतती कारवा

ते काय,
केली वा करण्यात येत

ते ,
(५) तसेच सदर बँकेतील सवतसामान्य ठे वीदाराींच्या ठे वी परत ममनवून दे ण्याबाबत शासनाने
कोतत्या यपाययोिना केल्या वा करण्यात येत

ते , नसल्यास ववलींबाची कारते काय

श्री. सभ
ु ाष दे शमख
ु (१६-१०-२०१७) : (१) कींशत: खरे

ते त ?

ते ्

राज्यातील ७३ नागरी सतकारी बँकाींचे मताराषर सतकारी सींस्था कगितनयम, १९६० चे

कलम ८८ कन्वये चौकशी करण्याचे

दे श पारीत करण्यात

ले

ते त् त्यापैकी २६ नागरी

सतकारी बँकाींच्या चौकशीचे कामकाि पूतत झाले कसून त्यामिील १६ बँकाींमिील ३६४ कपचारीीं
व्यकतीींववरुद्ध रु् १५्९३ को्ी रककमेची वसल
ू ी प्रमातपत्रे तनगतमीत करण्यात

लेली

ते त्

(२) व (३) यपरोकत ७३ नागरी सतकारी बँकाींमध्ये वसींतदादा सतकारी बँकाचा दे खील समावेश
कसून नदनाींक ४.७.२००८ रोिीच्या
चौकशी सुरु

दे शान्वये सदर बँकेची कगितनयमाच्या कलम ८८ कन्वये

ते ्

बँकेच्या गोरे गाव शाखेची मालमत्ता ववक्री करण्यासाठी सतकार

नदनाींक १८.३.२०१४ रोिीच्या पत्रान्वये मींिरू ी नदलेली
करुन प्रालत झालेली रककम डी

युकताींनी त्याींच्या

ते् त्यानस
ु ार सदर मालमत्तेची ववक्री

य सी िी सी याींचेकडे र्रता केलेली

ते ् मात्र बँकेची

डडला ल रोड (ना्म्िोशी मागत, परे ल) शाखेची मालमत्ता ववक्री केलेली नाती्
(४) व (५) प्रागिकृत चौकशी कगिकारी याींनी मताराषर सतकारी सींस्था कगितनयम, १९६० चे

कलम ७२(३) कन्वये नदनाींक ९.८.२०१६ रोिी बँकेचे सींचालक, मयत सींचालकाींचे वारस व
कगिकारी कशा

कूत ४० िताींवर

पुढील चौकशीची कायतवाती सुरु

ते ्

रोपपत्र ठे वले

ते ् कगितनयमाच्या कलम ७२(५) कन्वये

वि.स. ३५८ (26)
बँकेच्या कवसायनाच्या

दे शानींतर ६१,४७४ ठे वीदाराींना रु्१५४्५० को्ी इतकया

रककमेच्या ठे वीींचे वा्प करण्यात

ले

ते ् तसेच बँकेचे थकीत कितवसूलीसाठी ववववि

न्यायालयात १,३६३ कितखात्याींवर रु्९१्९१ को्ी रककमेचे दावे दाखल करण्यात
___________

ले

ते त्

शेवीाव-पाथडी रस्त्यावर (जि.अहमदनीर) तूरीच्या पोत्याांनी भरलेले दोन रि स्थातनि ीुन्हा
शाखेच्या पथिाने ताब्यात घेतल्हयाबाबात

(३४)

८५२३५ (१८-०८-२०१७).

श्री.वविय औटी (पारनेर) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पणन मांत्री पुढील

(१) शेवगाव-पाथडी रोडवर (जि्कतमदनगर) येथे तूरीच्या पोत्याींनी र्रलेले दोन रक स्थातनक

गन्
ु ते शाखेच्या पथकाने नदनाींक ०४ मे, २०१७ रोिी वा त्यासम
ु ारास ताब्यात घेतल्याचे
तनदशतनास

ले

ते , ते खरे

ते काय,

(२) कसल्यास, सींबींिीत तूर कोठून र्रली व कोठे नेण्यात येत तोती याबाबत ववचारता केली
कसता रकसोबत कसलेल्या व्यकतीींना मानतती साींगता
पोलीसाींनी ताब्यात घेतल्याचेती तनदशतनास

ले

(३)

नाफेडच्या

कसल्यास,

याबाबत

कसल्याचेती तनदशतनास

ले

पोमलसाींनी

ली नसल्याने सदर रक

ते , ते ती खरे

म

यडीसी

ते काय,

कगिकाऱ्याींना

मानतती

मागगतली

ते , ते ती खरे काय,

(४) कसल्यास, याप्रकरती शासनाने कोतती कायतवाती केली वा करण्यात येत
(५) नसल्यास, त्याची कारते काय

ते ,

ते त ?

श्री. सुभाष दे शमख
ु (०७-१०-२०१७) : (१) तोय्

(२) स्थातनक गुन्ते शाखा, कतमदनगर याींना तूरीच्या पोत्याींनी र्रलेले दोन रक सींशतयतररत्या
ढनून

ल्याने MIDC, पोलीस स््े शन, कतमदनगर येथे िमा केले तोते्

(३) तोय्
(४) तरू खरे दी केंद्र ततसगाींव, ता्पाथडी येथील खरे दी केलेली तरू र्ोसरी, पत
ु े येथील वखार
मतामींडनाच्या गोदामामध्ये पाठववण्यात

ली तोती्तथावप, नदनाींक २/५/२०१७ पयतत र्ोसरी,

पुते येथे पोतोचली नसल्याने बािार सममतीने सींचालक मींडनाची सर्ा घेऊन सींबींगित वातन
चालक व गाडी मालक याींचेववरुध्द कायदे शीर कारवा

करण्यासाठी ठराव घेऊन पोलीस स््े शन

पाथडी येथे तक्रार दाखल केली तोती्तोनींतर नदनाींक १/७/२०१७ रोिी FIR क्रमाींक ४०५/२०१७
र्ारवव १८६० चे कलम ४०६,४२० नुसार गुन्ता दाखल केलेला

ते्

बािार सममतीने सब िींन्् सींस्था म्पततून काम करताना करारनाम्पयातील क्ीींचे

यल्लींघन केले कसल्याने,बािार सममतीींची सब िींन्् सींस्था म्पततून केलेली नेमतूक रद्द केलेली
ते ्

दरम्पयानच्या कानात रकमिील तरू खराब तोऊ नये यासाठी जिल्ता पतन कगिकारी

याींनी तूर ताब्यात घेऊन दस
ु ऱ्या रकमध्ये र्रुन वखार मतामींडनाच्या र्ोसरी, पुते येथील
गोदामात िमा केली

ते ्

(५) प्रश्न यो्ावत नाती्

___________

वि.स. ३५८ (27)
िोिण वविास महामांडळ बांद िरण्याच्या धोरणात्मि तनणायाबाबत
(३५)

८५७१५ (१८-०८-२०१७).

श्री.मनोहर भोईर (उरण), श्री.अशोि पाटील (भाांडूप पजश्चम),

श्री.सुतनल मशांदे (वरळी), डॉ.राहूल पाटील (परभणी), श्री.सुतनल प्रभू (ददांडोशी) :
उद्योी मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय

(१) कोकतातील ठाते, रायगड, रत्नागगरी व मसींिुदग
ु त या चार जिल््याींमध्ये योयोग व

औोयोगगकीकरतात तनयोिनबध्द वाढ तोऊन कोकताचा ववकास करण्याच्या यद्देशाने सन
१९७० मध्ये स्थापन केलेले कोकत ववकास मतामींडन बींद करण्याचा िोरतात्मक तनततय राज्य
सरकारने घेतला

ते , ते खरे

ते काय,

(२) कसल्यास, कोकत ववकास मतामींडन बींद करण्याची कारते काय
(३)

कसल्यास,

मतामींडन

बींद

कखत्याररतीतील दय्ु यम कींपन्या
व ककती प्रकल्प कोयाप सुरु

करण्याचा

तनततय

शासनाने

ते त,

घेतल्यानींतर

मतामींडनाच्या

णत ताती कसलेले ककती प्रकल्प बींद करण्यात

ले

तेत

ते त,

(४) कसल्यास, सदरतू मींडन बींद करण्यासाठी, त्वरीत शासन
शासनाने कोतती कायतवाती केली वा करण्यात येत
ते ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारते काय

दे श िारी करण्याबाबत

ते त ?

श्री. सुभाष दे साई (१८-०९-२०१७) : (१) तोय्

(२) मतामींडनाने सरु
ु केलेले प्रकल्प बािारपेठ िवन नसल्याने व सतयोगी खािगी कींपन्यानी
सतर्ाग काढून घेतल्याने, र्ाींडवल यपलब्ि नसल्याने तो्यात गेले् पररतामी मतामींडनाचा
सींगचत तो्ा वाढत गेला, त्यामन
ु े शासनाने मतामींडन बींद करण्याचा तनततय घेतला्
(३) या मतामींडनाच्या ४ दय्ु यम कींपन्या पैकी

(१) कोंकत कक्रस््ल सॉल्् कँड मरीन

केममकल्स, (२) कोंकत डेकरी डेव्तलपमें् कापोरे शन मल्, (३) कोंकत सी फुडस ् प्रा्मल् या
तीन कींपन्या बींद केल्या

ते त्

या मतामींडनाची ४) मे्सतयाद्री ग्लास वकसत प्रा्मल् ती दय्ु यम कींपनी योयोग

पुनरत चना मींडन, नवी नदल्ली याींच्या नोव्तें बर, १९९३ मध्ये नदलेल्या
करण्याची कायतवाती सुरू

ते ्

दे शानुसार पररसमापीत

तसेच कार्थया प्रकल्प, िताि तोडती प्रकल्प, रबर प्रकल्प व तेलताड प्रकल्प बींद

करण्याींत
िात

ले

ते त्

मीठ प्रकल्पाच्या िागेवर मे्ककीं ग्ि प्रॉन्स मल् या कींपनी तफे कोनीं बी यत्पादन घेतले

ते ्

या मतामींडनाचे १) िैववक केंद्र व २) सफाने , जिल्ता पालघर येथे १५००

कर

खाित िममनीवर मे्पींचम ॲकवा कल्चर मल् या खािगी कींपनीच्या सताय्याने चालववण्यात
येत कसलेला “कोनीं बी यत्पादन” कसे २ प्रकल्प सुरु

योयोग पुनरत चना मींडन, मताराषर शासन याींनी नदलेल्या

ते त् िैववक केंद्र प्रकल्प सावतितनक
दे शानुसार सुरु

ते ्

(४) सदर मतामींडन बींद करण्याचा िोरतात्मक तनततय शासनाने सन १९९२ मध्ये घेतला
कसन
ू , मताराषर राज्य सावतितनक यपक्रम (पन
ु रत चना व इतर ववशेर् तरतद
ू ी) सममतीच्या

वि.स. ३५८ (28)
नदनाींक २४ िन
ू , २००४ च्या

दे शानुसार व ववत्त ववर्ागाच्या नदनाींक ३० िानेवारी, २००६

च्या शासन तनततयान्वये पररसमावपत करण्यात यावयाच्या चल व कचल मत्ताींची ववक्री ववनतत
कायतपध्दती कवलींबून शासनाच्या मान्यतेने मत्ताींची ववक्री केली

ते ् मुलूींड (प्) येथील

क

सदतनका ववत्त ववर्ागाची ववनतत कायतपध्दती कवलींबन
ू यच्च तनववदािारकास ववक्री करण्याची
कायतवाती सुरु

ते ्

तसेच कतकवली येथील बींद कसलेली लघू औोयोगगक वसाततीची िागा ववक्रीचा

प्रस्ताव यच्चागिकार सममतीकडे मान्यतेसाठी सादर केला

ते ्

(५) प्रश्न यो्ावत नाती्
___________
राज्यातील सहिारी साखर िारखान्याना ऊस ीाळप व साखर
उत्पादन ममशनरीमध्ये वाढ िरण्याबाबत
(३६)

८७५६१ (१८-०८-२०१७).

पाटील

(इस्लामपूर),

श्री.शामराव ऊफा बाळासाहे ब पाटील (िराड उत्तर), श्री.ियांत

श्री.शमशिाांत

मशांदे

(िोरे ीाव),

श्री.सुरेश

(अण्णासाहे ब) पाटील (एरां डोल), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापरू ) :
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यातील

सतकारी

साखर कारखान्याींना

त्याींच्या

ममशनरीमध्ये वाढ करण्यास शासन परवानगी दे तार

ऊस

ते , ते खरे

लाड

(ििात),

डॉ.सतीश

सन्माननीय सहिार मांत्री
गानप

व

साखर

यत्पादन

ते काय,

(२) कसल्यास, साखर कारखान्याींची गानप क्षमता वाढववतेबाबतचे ३४ प्रस्ताव प्रालत झाले
ते त, ते ती खरे

ते काय,

(३) कसल्यास, सदर कारखान्याींना परवानगी दे तेबाबत शासनाने कोतती कायतवाती केली वा
करण्यात येत

ते ,

(४) नसल्यास, त्याची कारते काय

ते त ?

श्री. सुभाष दे शमुख (०३-१०-२०१७) : (१) तोय् मा् यच्च न्यायालय मुींब
पी् ल्

येथे दाखल

य् नीं् २०/२००६ च्या कनुर्ींगाने काती सतकारी साखर कारखान्याींनी स्वतींत्रररत्या

कारखान्याींचे ववस्तारीकरत/

िुतनकीकरत/बदल/ वाढीव कायतक्रम

कॅजललकेशन दाखल केलेले तोते् यात मा् यच्च न्यायालयाने

कबत्रत

इत्यादीींसाठी मसव्तील
दे श नदलेले

ते त्

सदर

दे शातील तनकर्ाींप्रमाते व मा् न्यायालयाच्या तनततयास किीन रातून तसेच शासनाच्या
प्रचमलत िोरतानुसार प्रकरत तपासून साखर
युकत, मताराषर राज्य, पुते याींच्या
स्तरावरून

गथतक व प्रशासकीय मान्यता नदली िाते्

(२) तोय्
(३) राज्य शासनाने २५ (१३ सतकारी व १२ खािगी) साखर कारखान्याींच्या गानप क्षमता
वाढीकररता ऊस यपलब्ितेबाबत केंद्र शासनास कमर्प्राय सादर केले

ते त् यवतररत ९ (५

सतकारी व ४ खािगी) साखर कारखान्याींचे प्रस्तावाबाबत कायतवाती सुरू

ते ्

(४) प्रश्न यो्ावत नाती्

___________

वि.स. ३५८ (29)

पावरग्रीड िॉपोरे शन ऑफ इांडडया या िांपनीिडून टािलेल्हया उच्च ववद्युत दाबाच्या वादहनीमुळे
शेतिरी व नाीररिाांना शॉि बसत असल्हयाबाबत

(३७)

८८०५४ (०९-०८-२०१७).

श्री.नारायण पाटील (िरमाळा) :

सन्माननीय ऊिाा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) पॉवरग्रीड कॉपोरे शन ऑफ इींडडया या कींपनीकडून ७६५ के्व्ती्ची ववोयत
ु वानतनी सोलापरू ते
पुते दरम्पयान ्ाकण्याचे काम करण्यात

ले

ते , ते खरे

ते काय,

(२) कसल्यास, सदर वानतनीमुने सोलापूर जिल््यातील गावाींमिील शेतकरी व नागररकाींना या

यच्च ववोयुत दाबाच्या वानतनीमन
ु े शॉक बसत कसल्याच्या तक्रारी ग्रामस्थाींनी व शेतकऱ्याींनी
पॉवरग्रीड कॉपोरे शन ऑफ इींडडया व राज्य ववोयुत ववतरत कींपनीच्या कगिकाऱ्याींकडे माते मे,
२०१७ मध्ये वा त्या दरम्पयान कनेक वेना केल्या

ते त, ते ती खरे

ते काय,

(३) कसल्यास, त्यानुर्ींगाने ७६५ के्व्ती् या यच्च ववोयुत दाबाच्या वानतनीमुने शॉक लागून
ववत्तीय व िीववत तानी तोऊ नये यासाठी
यपाययोिना केल्या वा करण्यात येत

ते त

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारते काय

ते त ?

तापयंत शासनाने कोतत्या सुरक्षात्मक

श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (२९-११-२०१७) : (१) तोय, ते खरे

ते ्

(२) व (३) पॉवर ग्रीड कींपनी कडे यासींदर्ातत कोततीती घ्ना ककीं वा तक्रार प्रालत झालेली नाती्
पॉवर ग्रीड कींपनीव्दारे र्ारतीय मानके लक्षात घेऊन पारे र्त वानतन्या यर्ारण्यात येतात्
ज्यामध्ये पारे र्त वानतन्याींची
येते् तसेच

गथंग तथा ्ॉवरच्या प्रततरोि कींतराबाबत ववशेर् लक्ष दे ण्यात

पारे र्त वानतन्याींचे तनरीक्षत केंद्रीय ववोयुत प्रागिकरत (CEA) याींच्याकडून

करण्यात येऊन त्याींच्या परवानगीनींतरच वानतनी कायातजन्वत करण्यात येते्
(४) प्रश्न यो्ावत नाती्

___________

राज्यातील साखर िारखान्याांना महसूली उत्पन्न ववभाीणीच्या
आधारे ऊसाचा दर ठरववण्याबाबत

(३८)

८८०५५ (१८-०८-२०१७).

श्री.नारायण पाटील (िरमाळा) :

सन्माननीय सहिार मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील साखर कारखान्याींना ऊस दराच्या सन २०१३ च्या कायोयान्वये
व्यततररकत मतसूली यत्पन्न ववर्ागतीच्या

फ

रपी

िारे ऊस दर ठरववण्यासाठी राज्याच्या मख्
ु य

सगचवाींच्या कध्यक्षतेखाली ऊस तनयींत्रत मींडन गठीत करण्यात

ले, ते खरे

ते काय,

(२) कसल्यास, २०१३ च्या कायोयातील तरतूदीनुसार प्रत्येक कारखान्यासाठी काय तरतूदी
ते त व त्यानर्
ु ींगाने ऊस दर तनजश्चतीबाबतची कोतती तनततयात्मक कायतवाती केली वा

करण्यात येत

ते ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारते काय

ते त ?

वि.स. ३५८ (30)
श्री. सुभाष दे शमख
ु (२८-०९-२०१७) : (१) तोय्

(२) ऊस तनयींत्रत मींडनामाफतत कारखान्याींचे यत्पन्न ववर्ागतीच्या
रास्त व ककफायतशीर दर ( फ्

िारे तनघतारा दर व

र्पी्) यामध्ये िादा तनघताऱ्या दरास कींततम ऊसदर म्पततून

मान्यता दे ण्याची कायतवाती करण्यात येत्े
(३) प्रश्न यो्ावत नाती्

___________

राज्य शासनाने नववन उद्योी उभारणीसाठी मुद्राांि शुल्हि माफ िेल्हयाबाबत
(३९)

८८१८४ (१८-०८-२०१७).

श्री.सभ
ु ाष उफा पांडडतशेठ पाटील (अमलबाी) :

सन्माननीय

उद्योी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील सामनु तक प्रोत्सातन योिनाींकररता सन २०१३ मध्ये शासनाने नववन योयोग
यर्ारतीसाठी मुद्राींक शुल्क माफ केले

ते , ते खरे

ते काय,

(२) कसल्यास, िमीन खरे दी, िममनीचा र्ाडेपट्टा, प्रकल्प यर्ारतीसाठी र्ागर्ाींडवल कररता,
प्रकल्पाचा ववस्तार करण्यासाठी शासनाने
कसताींना मुद्राींक शुल्क माफ करण्यात

ले

शुल्क माफ करण्याचे सन १९९३ चे िोरत लागू
ते , ते ती खरे

ते काय,

(३) कसल्यास, शासनाचे योयोग ववर्ाग व मतसल
ू ववर्ाग याींनी तनगतममत केलेल्या शासन
तनततयामध्ये ववसींगती तनमातत झाली

ते , ते ती खरे

ते काय,

(४) कसल्यास, योयोग सींचालनालय, मुींबइत याींनी केलेल्या कमर्प्रायानुसार मतसूल ववर्ागाने
मागील कडीच वर्ातत मुद्राींक शल्
ु कामध्ये कोततीती सि
ु ारता व दरू
ु स्ती न केल्याने पात्र
योयोिकास शासनाच्या योयोग िोरतानस
ु ार लार् झालेला नाती, ते ती खरे

ते काय,

(५) कसल्यास, शासनाने याबाबत कोतती यपाययोिना केली वा करण्यात येत
नसल्यास त्याची कारते काय

ते त,

तेत ?

श्री. सुभाष दे साई (१२-१०-२०१७) : (१) तोय, ते खरे

ते ्

(२) सामुनतक प्रोत्सातन योिना-२०१३ च्या शासन तनततयातील पररच्छे द ४.७ कन्वये योयोगाींना
ववववि प्रयोिनासाठी मद्र
ु ाींक शल्
ु क माफीची सवलत दे य केली
(३) कींशत: खरे

ते्

(४) राज्यात माते माचत २०१७ पयंत
तनगतममत

करण्यात

सींलेखाकरीता

ते ्

ली

कूत ५९०७ योयोगाींना मुद्राींक शुल्क सवलत प्रमातपत्र

ते त्तथावप,

काती

मुद्राींक शुल्क माफीची सवलत

नसल्याची बाब मतसल
ववर्ागाच्या तनदशतनास
ू
मतसूल ववर्ागाकडे ववचारािीन

ते ्

योयोगाींना

ववववि

प्रयोिनाथत

गुींतवतुक कालाविीकरीता

प्रथम

यपर्ोगता येत

तन
ू त्यात सि
ु ारता करण्याचा प्रस्ताव

(५) मतसूल ववर्ागामाफतत कायतवाती करण्यात येत
ते ्
___________

वि.स. ३५८ (31)
किन्होळा (ता.पाथरी, जि.परभणी) येथील तूरीला रास्तभाव ममळत नसल्हयाबाबत
(४०)

८९०३३ (१८-०८-२०१७).

श्री.भाऊसाहे ब िाांबळे (श्रीरामपरू ), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील
सन्माननीय पणन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(मशडी) :

(१) ककन्तोना (ता्पाथरी, जि्परर्ती) येथील शेतकऱ्याींनी नदनाींक २६
बािारात नेलेल्या तूरीला योग्य र्ाव न ममनाल्यामुने तूर घरी परत
सदर

वप्रल, २०१७ रोिी

तून पे्वून नदल्याने

गीत तूरीसत, कापूस, गतू व सोयाबीन ती िान्य वपके िनून राख झाल्याची घ्ना
वप्रल, २०१७ रोिी वा त्यासम
ले
ते , ते खरे
ते
ु ारास घडल्याचे तनदशतनास

नदनाींक २७
काय,

(२) कसल्यास, याबाबत शासनाने कगिक चौकशी केली
(३) कसल्यास, चौकशीत काय तनदशतनास

ते काय,

ले, तसेच सींबगीं ित शेतकऱ्यास झालेल्या

नुकसानीबाबत कथतसताय्य करण्याच्या दृष्ीने शासनाने कोतती कायतवाती केली वा करण्यात
येत

ते ,

(४) कसल्यास, कशा घ्नाींची पुनरावत्ृ ती तोऊ नये म्पततून तसेच शेतमालाला तमीर्ाव
दे ण्याच्या दृष्ीने शासनाने कोतती कायतवाती केली
(५) नसल्यास, त्याची कारते काय

ते वा करण्यात येत

ते ,

ते त ?

श्री. सुभाष दे शमख
(०७-१०-२०१७) : (१) श्री्ककशन कतसे, ककन्तोना, जि्परर्ती याींनी
ु
नदनाींक २६/४/२०१७ रोिी कींु र्ारी वपींपनगाींव येथील

ठवडी बािारात ववक्रीसाठी नेलेल्या

तुरीला योग्य र्ाव ममनाला नसल्याने, नदनाींक २७/४/२०१७ रोिी घरातील तुरीला लावलेल्या
गीत फकत तुरीचे वपकच िनालेले

ते व कन्य वपके िनालेली नातीत्

(२) व (३) श्री्कतसे कथवा गावातील कन्य गावकऱ्याींनी सदर घ्नेबाबत व कोतत्याती
शासकीय कायातलयास सुगचत केले नसल्याने, या घ्नेसींदर्ातत शासकीय चौकशी कथवा

पींचनामा झालेला नाती् तथावप, प्रस्तुत प्रश्नाच्या कनुर्ींगाने केलेल्या चौकशीत पुढीलप्रमाते
वस्तजु स्थती तनदशतनास

ली

ते:-

श्री्कतसे, ककन्तोना, जि्परर्ती याींनी

कूत १६

कर शेतीपैकी ५

कर शेतीमध्ये

तुरीचे वपक घेतले तोते व कींदािे १३ जकवीं्ल तुरीचे यत्पादन झालेले तोते् ककन्तोना गावातील

शेतकरी गावापासन
ू ३० कक्मी् कींतरावर कसलेल्या कींु र्ारी वपींपनगाींव, जि्िालना, येथील
ठवडी बािारात खािगी व्यापाऱ्याींना कनेक वर्ातपासून शेतमालाची ववक्री करत कसल्याने
णत व्यापाऱ्याींकडून शेतमाल खरे दीसाठी कोततेती तनकर् न लावता शेतकऱ्याींनी

तलेला

माल खरे दी करुन त्याचे पैसे कदा केले िात कसल्याने,श्री्कतसे याींनी नदनाींक २६/४/२०१७
रोिी कींु र्ारी वपींपनगाींव येथील

ठवडी बािारात तूर ववक्रीसाठी नेली कसता,व्यापाऱ्याींनी

त्याींच्या तूरीसाठी रुपये १८००-२००० इतका कमी र्ाव साींगगतल्यामुने श्री्कतसे याींनी त्या
नदवशी तरु ीची ववक्री न करता तरू घरी

तली व दस
ु ऱ्या नदवशी त्या तरु ीला

ग लावली,

त्यात सवत तूर िनून खाक झाली व कन्य वपके िनालेली नातीत् सदर घ्नेबाबात श्री्कतसे
कथवा गावातील कन्य गावकरी याींच्याकडून झालेल्या नुकसानीबाबत कथतसताय्य ममनण्यासाठी
कोततेती तनवेदन/ कित शासकीय कायातलयाींना नदलेला नाती्

वि.स. ३५८ (32)
(४) तीं गाम २०१६-१७ मध्ये राज्यात झालेल्या तूरीची मुबलक यत्पादनामन
ु े केंद्रशासनाच्या व
राज्यशासनाच्या ववववि योिनाींमध्ये
शेतकऱ्याींना त्याचा लार् झालेला

ते ्

(५) प्रश्न यो्ावत नाती्

कूत ७६.७६ लाख तूरीची खरे दी केली कसून ४.१५ लाख

___________

दहांीोली जिल्ह्यात पांतप्रधान रोिीार तनममाती िायाक्रमाांतीात दाखल िरण्यात आलेल्हया
५०० प्रस्तावाांना मांिूरी ममळण्याबाबत
(४१)

८९८२८ (१८-०८-२०१७).

डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरु ी), अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा),

श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), प्रा.वषाा ीायिवाड (धारावी),
श्रीमती तनमाला ीाववत (इीतपूरी), श्री.नसीम खान (चाांददवली) :

सन्माननीय उद्योी मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नतींगोली जिल््यात पींतप्रिान रोिगार तनममतती कायतक्रमाींतगतत सन २०१६-१७ मध्ये जिल्ता
योयोग कायातलयाकडे ७०९ प्रस्ताव दाखल करण्यात
त्या दरम्पयान तनदशतनास

ले

ते , ते खरे

ले कसल्याचे माते

वप्रल,२०१७ मध्ये वा

ते काय,

(२) कसल्यास, यकत प्रस्तावापैंकी ५१६ प्रस्ताव बँकेकडे पाठववले कसता त्यातील

तापयंत

केवन १६ प्रस्तावाींनाच मींिूरी ममनाल्याने तब्बल ५०० प्रस्तावाींची मींिूरी किूनती प्रततक्षेत
ते त, ते ती खरे

ते काय,

(३) कसल्यास, यामुने सदर ५०० प्रस्तावाींना बँकाींकडून मींिूरी ममनावी यासाठी शासनाने
कोतती कायतवाती केली

वा करण्यात येत

(४) नसल्यास,ववलींबाची कारते काय

ते ,

ते त ?

श्री. सुभाष दे साई (२२-०९-२०१७) : (१) तोय खरे

ते्

पींतप्रिान रोिगार तनममतती कायातक्रमाींतगतत जिल्ता योयोग केंद्र नतींगोली, कायातलयास

सन २०१६-१७ मध्ये ४१ प्रकल्पाींचे र्ौततक व ८२.०० लाख रुपयाचे माजितन मनीचे कनूदानाचे
लक्षाींक नदलेले

ते ्

सन २०१६-१७ मध्ये केंद्रशासनाने सदर योिनेची सींपूतत कींमलबिावती

ऑनला न कायतप्रतालीोवारे करण्याचे तनदे शानस
ु ार, नतींगोली जिल््यासाठी सन २०१६-१७ मध्ये
योिनेतींगत
त

कुत ९३२ प्रस्ताव प्रालत झालेले तोते् सदर प्रस्तावाींची जिल्तागिकारी याींच्या

कध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात
प्रस्ताव मशफारसी करीता
(२) कींशत: खरे

लेल्या ‘जिल्ता कायतबल सममती’ कडे छाननी करुन ७०९

सादर करण्यात

लेले तोते्

ते्

जिल्तागिकारी याींच्या कध्यक्षतेखाली गठीत ‘जिल्ता कायतबल सममतीने’

कुत ५५६

प्रस्तावाींची मशफारस केलेली कसुन, ववववि बॅंकाना कित मींिरु ीच्या पुढील प्रकक्रयेकररता
पाठववण्यात

लेले

ते त् सदर

प्रस्तावापैकी ववववि बॅंकाकडून ७७ प्रस्तावाींना (समाववष्

कनुदान रककम रू्९५.६७ लक्ष) मींिूरी ममनालेली

ते ् योिनेतींगत
त जिल््याचे सन २०१६-१७

चे यनद्दष् पत
त ेसाठी
ू त झालेले कसन
ू , प्रलींबबत प्रस्ताव सन २०१७-१८ करीताच्या यनद्दष् पत
ू त
ववचारािीन

ते त्

वि.स. ३५८ (33)
(३) सन २०१७-१८ करीता नतींगोली जिल्ता योयोग केंद्र, कायातलयास २५ प्रस्तावाींचे र्ौततक व
रककम रू्४९.४३ लक्ष चे

गथतक लक्षाींक नदलेले कसून सदर लक्षाींकाींची पूतत
त ा, मागील

वर्ाततील प्रलींबबत प्रकरते तसेच चालू वर्ातत ऑनला न कायतप्रतालीवर प्रालत तोताऱ्या
प्रस्तावाींमिन
ू करण्यात येतार

ते ्

(४) लागू नाती्

___________
राज्यात िाांद्याला उत्पादन खचाावर आधाररत हमीभाव ममळण्याबाबत

(४२)

९०३९४ (१८-०८-२०१७).

श्री.पांिि भुिबळ (नाांदीाव) :

सन्माननीय पणन मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यात मोठ्या प्रमातात काींदा यत्पादन वाढल्यामुने काींोयाचे प्रतत जकवीं्ल बािार र्ाव
सातत्याने कमी तोत कसून नदनाींक २१ िून,२०१७ रोिी वा त्या सुमारास कृर्ी यत्पन्न बािार
सममती लासलगाींव (ता्तनफाड, जि्नामशक) या बािार सममतीत १२५/- रुपये प्रतत जकवीं्ल
दराने काींोयाची ववक्री झाली

ते , ते खरे

ते काय,

(२) कसल्यास, काींोयाला ममनत कसलेल्या कमी बािार र्ावामन
ु े शेतकऱ्याींना यत्पादन खचतती
ममनत नसल्याने शेतकरी

गथतक कडचतीत सापडले

(३) कसल्यास, यत्पादन खचातवर

ते काय,

िाररत तमी र्ाव शेतकऱ्याींना ममनण्यासाठी शासनाने

कोतती कायतवाती केली वा करण्यात येत
(४) नसल्यास, ववलींबनाची करते काय

ते त, ते ती खरे

ते ,
ते त ?

श्री. सुभाष दे शमख
ु (०७-१०-२०१७) : (१) व (२) राज्यात काींोयाचे यत्पादन मोठ्या प्रमातात
झाल्यामन
ु े बािार सममतीमिील काींोयाची
तथावप िल
ु ै मनतन्याच्या शेव्च्या
इतका बािारर्ाव ममनत
ववक्रीसाठी

ते ्

वक वाढून काींोयाचे दर कमी झालेले

ठवड्यापासून काींोयासाठी सरासरी प्रतत जकवीं्ल २०००

नदनाींक २१/६/२०१७ रोिी श्री्मर्का पगार याींनी लासलगाींव मुख्य बािार
तलेल्या

६

जकवीं्ल

ते त्

काींोयाची

प्रत

तलकी

कसल्याने,

काींदा

वारात
मललावात

व्यापाऱ्याींकडून त्यास रु्१२५/- प्रतत जकवीं्ल कींततम बोली लावली तोती
प्रत्यक्षात बािार सममतीच्या

वारात मध्यम व तनयाततक्षम काींोयाची कमीत कमी

रु्२५०/- व िास्तीत िास्त रु्६७०/- व सरासरी रु्५२५/- प्रतत जकवीं्ल दराने ववक्री झालेली
ते ्
(३) काींदा ते नाशवींत पीक कसल्याने, त्यास तमीर्ाव िातीर केला िात नाती् तथावप, काींदा
यत्पादक शेतकऱ्याींना योग्य र्ाव ममनावा यासाठी शासनाने पुढीलप्रमाते कायतवाती केलेली
ते :-

१) रु्१००/प्रतत जकवीं्ल कनुदान मींिूर्

२) कन्य राज्यात काींदा वाततुकीसाठी िादा रे ल्वे वॅगन व रॅकसची सोय्

३) काींदा तनयाततीसाठी कसलेल्या MEIS योिनेचा कालाविी वेनोवेनी वाढवन
ू घेतला

कसून, सध्या या योिनेचा कालाविी नदनाींक ३० सल्ें बर, २०१७ पयतत
(४) प्रश्न यो्ावत नाती्

___________

ते ्

वि.स. ३५८ (34)
वरोरा (जि.चांद्रपूर) येथील उत्पादन शुल्हि िायाालयातून
िलत िेलेली दारू चोरीला ीेल्हयाबाबत

(४३)

९१६९७ (०९-०८-२०१७).

श्री.नानािी शामिुळे (चांद्रपूर) :

सन्माननीय राज्य उत्पादन

शल्ह
ु ि मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) चींद्रपूर जिल्यातील वरोरा येथील राज्य यत्पादन शुल्क कायातलयाने िलत केलेली दारू
चोरीला गेल्याचे नदनाींक ७ िून, २०१७ रोिी वा त्या सुमारास तनदशतनास

ले

ते , ते खरे

ते काय,

(२) कसल्यास, शासनाने या प्रकरताची चौकशी केली

ते काय, चौकशीत काय

ढनून

ले,

(३) कसल्यास, त्यानस
ु ार शासनाने सींबींगित कगिकारी व कमतचारी याींचेवर कोतती कारवा
केली वा करण्यात येत

ते ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारते काय

ते त ?

श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (२७-०९-२०१७) : (१) (२) व (३) तोय् ती बाब नद्३्६्२०१७ रोिी
तनदशतनास

ली कसन
ू याप्रकरती वरोरा पोलीस स््े शन येथे गुन्ता नोंदववण्यात

ला

ते ्

किीक्षक, राज्य यत्पादन शुल्क, चींद्रपूर याींनी याप्रकरती तनरीक्षक, राज्य यत्पादन शुल्क,

वरोरा याींचक
े डून खुलासा मागववला कसून कशा घ्नाींची पुनरावत्ृ ती तोवू नये म्पततून तेथील
िवान / कमतचारी याींना रात्र पानीत काम करण्याचे तनदे श नदले
(४) प्रश्न यो्ावत नाती्

ते त्

___________

राज्यात ववववध औद्योधीत वसाहतीमधील एिूण ४५ हिार ५०० उद्योी बांद असल्हयाबाबत.
(४४)

९१९५९ (१८-०८-२०१७).

भालिे (पांढरपूर) :

श्री.राहुल मोटे (पराांडा), श्री.योीेश साीर (चारिोप), श्री.भारत
सन्माननीय उद्योी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यात ववववि औोयोगगक वसाततीमिील
बींद पडलेले

ते त, ते खरे

ते काय,

कूत ४५ तिार ५०० योयोग सोय:जस्थतीत

(२) कसल्यास, मेक इन इींडडया व मेक इन मताराषराच्या
औोयोगगक वसाततीमिील

कूत ३४ तिार

िच्या कानात राज्यातील

करपेक्षा िास्त िमीन वापराववना पडून

कसल्याची बाब स्थातनक लोकप्रतततनिीींनी मा्मुख्यमींत्री व योयोग मींत्री याींना नदनाींक २८ िून,
२०१७ रोिी वा त्यासुमारास लेखी तनवेदनाोवारे तनदशतनास
काय,

तून नदली

ते , ते ती खरे

ते

(३) कसल्यास, बींद पडलेल्या योयोगाींमन
ु े राज्यात सम
ु ारे २२ लाखातून कगिक कामगार
बेरोिगार झाले
ते त, ते ती खरे
ते काय,
(४) कसल्यास, याप्रकरती शासनाने चौकशी करून कोतती तातडीची कायतवाती केली वा
करण्यात येत

ते ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारते काय

ते त ?

वि.स. ३५८ (35)
श्री.

सुभाष

दे साई

(१८-०९-२०१७)

:

(१)

योयोग

सींचालनालयाच्या

जिल्ता

स्तरावरील

कमर्लेख्यानुसार ४ र्थया औोयोगगक प्रगतनेच्या कतवालानुसार राज्यामध्ये ३४३२७ लघुयोयोग
बींद पडलेले

ते त्

(२) तोय्
(३) व (४) राज्यातील बींद पडलेल्या योयोगाींमुने माचत, २००७ च्या िनगतनेनस
ु ार सुमारे
१,३८,४३३ इतके कामगार बेरोिगार झाले
बींद योयोगाींना यजिततावस्थेत

ते त्

तण्यासाठी शासनाकडून वेनोवेनी यपाययोिना

करण्यात येतात् मताराषर औोयोगगक िोरत, २०१३ नस
ु ार पन
ु रुज्िीवनक्षम नसलेल्या तसेच
बींद कसलेल्या यपक्रमाींना सुलर् तनगतमन पयातय यपलब्ि तोण्यासाठी

णत बींद योयोग पुन्ता

सुरु तोण्यासाठी शासन तनततय नदनाींक २ मे, २०१३ कन्वये ववशेर् कर्य योिना िानतर केली
तोती्

सदर योिनेकींतगतत िे योयोग घ्क ववनतत कायतपध्दतीत योग्य ते तनकर् पुतत

करतील कशा योयोग घ्काींना ववशेर् कर्य योिनेोवारा सल
ु र् तनगतमन पयातय यपलब्ि करुन
दे ण्यात
रककम

ला

ते् सदर योिनेमध्ये पात्र ठरताऱ्या घ्काींनी राज्य शासनाची सवत मुद्दलाची

करकमी र्रल्यास व्याि व दीं ड व्याि माफ करण्याची तरतूद

ते ्

सदर योिनेस शासन तनततय नदनाींक ६ मे, २०१६ कन्वये नदनाींक ३१ माचत, २०१७

पयंत मद
ु तवाढ दे ण्यात

(५) प्रश्न यो्ावत नाती्

ली तोती्
___________

राज्यात िाांदा उत्पादिाांना दे ण्यात आलेल्हया अनुदानाबाबत
(४५)

९२६२२ (१८-०८-२०१७).

श्री.बाळासाहे ब मुरिुटे (नेवासा) :

सन्माननीय पणन मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यात
काींदा

यत्पादन खचातपेक्षा कत्यींत कमी र्ावाने काींदा ववकावा लागत कसल्याने शासनाने

यत्पादकाींना

त्वररत

कनुदान

दे ण्याची

मागती

नेवासा

येथील

शेतकऱ्याींनी

(जि्कतमदनगर) ततमसलदार याींचेकडे नदनाींक २२ मे, २०१७ रोिी वा त्या सुमारास तनवेदन
दे ऊन केली

ते , ते खरे

ते काय,

(२) कसल्यास, या तनवेदनानुसार शासनाने काींदा यत्पादकाींना कनुदान दे ण्याबाबत कोतता
तनततय घेतला वा घेण्यात येत

ते , त्याींचे स्वरूप काय

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारते काय

ते ,

ते त ?

श्री. सुभाष दे शमख
ु (१८-०९-२०१७) : (१) तोय्

(२) काींदा ते नाशवींत पीक कसल्याने त्यास तमीर्ाव िातीर कला िात नाती् परीं तु राज्यातील

ज्या काींदा यत्पादक शेतकऱ्याींनी िुल,ै २०१६ व ऑगस््, २०१६ या कालाविीत कृर्ी यत्पन्न
बािार सममतीमध्ये काींदा ववक्री केली

ते ् त्या शेतकऱ्याींना रुपये १००/- प्रतत जकवीं्ल व २००

जकवीं्ल प्रतत शेतकरी या प्रमाते कनद
ु ान दे ण्यासाठी शासन तनततय नदनाींक ३/७/२०१७ कन्वये

वि.स. ३५८ (36)
रुपये

४३.४८

को्ी तनिी यपलब्ि करुन ववतरीत करण्यात

जिल््यातील ३९९३२

लार्ाथी शेतकऱ्याींना

रुपये १६०७ को्ी

ते ् कतमदनगर

तनिी ववतरीत करण्यात

कसून, यवतररत ५५७२ शेतकऱ्याींच्या तनिी ववतरताची कायतवाती सुरु
(३) प्रश्न यो्ावत नाती्

ला

ला

ते ्

___________

पेसा तनधी योिनेच्या अांतीात धारणी पां.स.स्तरावरून (जि.अमरावती)
तनयमबा्य सादहत्य खरे दी िरण्यात आल्हयाबाबत
(४६)

९२६४० (०९-०८-२०१७).

श्री.प्रभुदास मभलावेिर (मेळघाट) :

सन्माननीय आददवासी

वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पेसा योिनेच्या कींतगतत िारती पीं्स्स्तरावरून (जि्कमरावती) तनयमबा्य सानतत्य खरे दी
करण्यात
ले

ली कसन
ू सानतत्य खरे दीत ग्रामसर्ेला ववश्वासात घेतले नसल्याचे तनदशतनास

ते , ते खरे

ते काय,

(२) कसल्यास, या ववर्याबाबत ग्रामसर्ा बोलववते ग्राम सगचवाकडून बींिनकारक कसते मात्र
पींचायत सममतीचे ग्ववकास कगिकारी, ववस्तार कगिकारी
ग्रामसर्ेला ववश्वासात न घेण्याची कारते काय
(३) कसल्यास, याबाबत चौकशी करण्यात

णत ग्राम सगचवाने याबाबत

ते त,

ली

ते काय,

(४) कसल्यास, चौकशीनुसार तनिीचा कपतार झाला कसल्यास कपतार करता-याींववरुद्ध कोतती
कारवा

करण्यात

ली

ते वा करण्यात येत

ते नसल्यास, त्याची कारते काय

ते त ?

श्री. ववष्ट्णु सवरा (२१-०९-२०१७) : (१) नाती्

ग्रामपींचायत स्तरावर पेसा ५%थे् तनिी योिना कींतगतत सानतत्य खरे दी करताींना

ग्रामसर्ेत

सानतत्य

खरे दीस

मान्यता

घेवून

पींचायत

सममती

स्तरावरुन

रोस््र

नुसार

वततमानपत्राचे नाव घेऊन त्यात िातीर तनवीदा प्रमसध्द करुन त्यानुसार तनववदा बोलावुन
ग्रामपींचायत स्तरावर सातीत्य खरे दी करण्यात
सातीत्याचे खचातस ग्रामसर्ेची मींिरु ी घेण्यात

लेले तसेच खरे दी करण्यात

लेली

(२) ग्रामसगचवाकडून तनयमानुसार ग्रामसर्ा बोलववण्यात
ववश्वासात घेण्यात कलेले

लेल्या

ते ्
लेली कसुन ग्रामसर्ेत यपजस्थताींना

ते ् याबाबत ग्रामसर्ेच्या इततवत्ृ तात नोंद घेण्यात

लेली

ते ्

(३) तोय् याबाबत सींबींगित ग् ववकास कगिकारी याींनी ग्रामपींचायत स्तरावर प्रत्यक्ष र्े् दे वून
चौकशी करण्यात

लेली

ते्

(४) प्रश्न यो्ावत नाती्
___________
रािुरा (जि.चांद्रपूर) येथील िोळसा उत्खनन बांद िरण्याबाबत
(४७)

९३१५७ (०९-०८-२०१७).

अॅड.सांिय धोटे (रािूरा), श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा) :

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

वि.स. ३५८ (37)
(१) रािुरा (जि्चींद्रपूर) येथील वेकोमल, बल्लारपूर, क्षेत्रातींगत
त येत कसलेल्या सास्ती,िोप्ाना व
गोवरी यपक्षेत्रात कनेक कोनसा खाती सुरू

ते त, ते खरे

ते काय,

(२) कसल्यास, यकत कोनसा खातीत ठोस यपाययोिने कर्ावी कोनसा यत्खननामुने
ग्रामस्थाींना त्रास सतन करावा लागत

ते , ते ती खरे

ते काय,

(३) कसल्यास, यकत कोनसा खातीमुने प्रदर्
ू त, रस्त्याची तोतारी दयनीय कवस्था, मालमत्तेचे
नुकसान, खालावलेली िलपातनी,
खरे

रोग्य यासारख्या समस्या तनमातत झाल्या

ते त, ते ती

ते काय,

(४) कसल्यास, सदरतू कोनसा यत्खनन बींद करण्याबाबत स्थातनक नागररकाींनी मागती केली
कसून तसा ठराव ग्रामसर्ेने पाररत केला
ते , ते ती खरे
ते काय,
(५) कसल्यास,

याप्रकरती

चौकशी

करून

तोनस
ु ार

यकत

करण्याबाबत शासनाने कोतती कायतवाती केली वा करण्यात येत
काय

कोनसा

खात

त्वरीत

बींद

ते ,नसल्यास, त्याची कारते

ते त ?

श्री. सुभाष दे साई (२१-०९-२०१७) : (१) मे् वेस््नत कोलकफल्ड मल् याींनी सास्ती व गोवरी
यपववर्ागात कोनसा खाती सुरू कसल्याचे कनववले
नमूद केले

ते ् िोप्ाना यपक्षेत्र नसल्याचे दे णखल

ते्

(२) याबाबत कोततेती तनवेदन प्रालत नाती्
(३)

मे्

वेस््नत

कोलकफल्ड

मल्

बल्लारपूर

याींच्या

कतवालानुसार

CMR

Act

मिील

तनयमानुसार खातकाम चालत कसल्याचे कनवून खातीमध्ये पयातवरत व सुरक्षेच्या दृष्ीने
यपाययोिना करण्यात येतात् तसेच पाण्याची पातनी CMPDIL कडून तपासण्यात येत कसून,

वावर्तक पिंन्यमानाचे प्रमातात र्ुिल पातनीचा कल कसल्याचे मे् वेस््नत कोलकफल्ड मल्
याींनी कनववले

ते ्

जिल्ता
वर्ातत

रोग्य कगिकारी, जिल्ता पररर्द चींद्रपूर याींच्या कतवालानस
ु ार मागील पाच

िाराच्या प्रमातात घ् ककीं वा वाढ झाल्याचे नदसून येत नाती व

झाल्याचे तनजश्चत साींगता येत नाती्

िार प्रदर्
ु तामन
ु े

(४) व (५) तोय, ग्रामपींचायतीने नदलेल्या तनवेदनाचे कनर्
ु ींगाने नदनाींक १४/०६/२०१७ ला सर्ा
योजित करण्यात

ली् त्यात ग्रामसर्ेने घेतलेल्या ठरावातील व तनवेदनातील मुोयाींवर

चचात करून मे् वेस््नत कोलकफल्ड मल् बल्लारपूर च्या प्रशासनास सदर मुोयावर १५ नदवसाींचे
ींत कायतवाती करून कतवाल सादर करण्याचे तनदे श मे् वेस््नत कोलकफल्ड मल् बल्लारपूर

क्षेत्र याींना यप ववर्ागीय कगिकारी, रािूरा याींनी नदलेले

ते ्

___________

ववरूळ (ता.घाटां िी, जि.यवतमाळ) येथील साविाराने अधधिाऱयाांच्या सांीणमताने शेतिऱयाांच्या
िमीनी ताब्यात घेतल्हयाबाबत
(४८)

९३९१७ (०६-०९-२०१७).

डॉ.अशोि उईिे (राळे ीाव) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय सहिार मांत्री

वि.स. ३५८ (38)
(१) ववरून (ता्घा्ीं िी, जि्यवतमान) येथील ग् क्र् ८ मिील १ ते क्र, ९७
श्री्पुींडमलक रामन्ना कविुतकार याींच्या नावे

ते , ते खरे

र ती िमीन

ते काय,

(२) कसल्यास, सदर िमीन मालकाने मुलीच्या लग्नकायातसाठी सदर िमीन घो्ी (ता्घा्ीं िी,

जि्यवतमान) येथील सावकार श्री्मतें द्र मनोतर माडूरवार याींच्याकडे गतात ठे वन
ू रुपये चार
लाख कित घेतले, ते ती खरे

ते काय,

(३) कसल्यास, यकत व्यवतारात सावकार व सताय्यक तनबींिक, घा्ीं िी याींनी सींगनमताने
यकत कमशक्षक्षत शेतकऱ्याला फसवून सदर िममनीचे गतातपत्र न करता खरे दीपत्र केल्याचे
तनदशतनास

ले

ते , ते ती खरे

ते काय,

(४) कसल्यास, सदर सावकाराकडे सावकारी करण्याचा परवाना नसताना कगिकाऱ्याींशी
सींगनमत करून कनेक शेतकऱ्याींच्या िममनी घेतल्या

ते त, ते ती खरे

ते काय,

(५) कसल्यास, या प्रकरती चौकशी करून सदर सावकार व या प्रकरतातील सींबींगित दोर्ी
कगिकाऱ्याींवर कारवा

करण्याबाबत तसेच सदरची िमीन यकत शेतकऱ्याला परत करण्याबाबत

शासनाने कोतती कायतवाती केली वा करण्यात येत

ते , नसल्यास, ववलींबाची कारते काय

ते त ?
श्री. सुभाष दे शमख
ु (१६-१०-२०१७) : (१) नाती्

(२) व (३) श्री्पींड
ु मलक रामन्ना कवित
ु कार याींनी सदर िमीन श्री्श्रीतनवास मशवदास
पडगीलवार याींना नदनाींक ०२.०६.२०१२ रोिी दय्ु यम तनबींिक, घा्ीं िी याींचे दस्त क्र् ६९६/२०१२

कन्वये ववक्री केल्याचे तनदशतनास येते् नद्२३.०६.२०१५ च्या ७/१२ नोंदी नुसार सदर िमीन
श्री्श्रीतनवास मशवदास पडगीलवार याींचे नावे

ते ्

सताय्यक तनबींिक, सतकारी सींस्था, घा्ीं िी याींच्या कडे प्रालत तक्रार किातच्या
कनर्
ु ींगाने

प्रस्तुत

लग्नकायातसाठी
तनदशतनास
(४) नाती्

प्रकरतात

चौकशी

केली

कसता

सदर

िमीन

मालकाने

मल
ु ीच्या

सदर िमीन घो्ी येथील सावकार श्री्माडुरवार याींच्याकडे गतात ठे वल्याचे

ले नाती्

(५) प्रश्न यो्ावत नाती्
___________
शासिीय मुद्रणालय, मुांबई येथील अधधिाऱयाांना सेवा िेष्ट्ठता दे ण्याबाबत
(४९)

९४०५२ (१८-०८-२०१७).

श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानीरी) :

सन्माननीय उद्योी

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) शासकीय मुद्रतालय, मुींब

येथील िुनती ववर्ाग बींद झाल्यानींतर सदर ववर्ागातील

व्यवस्थापनाने सन १९८३ पासून िुनती पदावर कायतरत कसताऱ्या कमतचाऱ्याींना लेखाप्
ववर्ागातील प्रमशक्षतासाठी पाठववले, सन २००८ मध्ये नवीन लेखाप् ववर्ाग तयार केला व
िुनती पदावरील कमतचाऱ्याींना समकक्ष वेतनश्रेतीत सामावून घेतले तसेच १०६ नवीन पदे
तनमातत केली, ते खरे

ते काय,

वि.स. ३५८ (39)
(२) कसल्यास, लेखाप् ववर्ागाने सन २००८ मध्ये िारी केलेल्या सेवािेषठता सुगचत श्री्गावडे
व इतर याींच्यावर कन्याय झाला कसून याबाबत त्याींनी वरीषठ कगिकारी, सींचालनालय,

शासकीय मुद्रतालय व लेखनसामुग्री ववर्ाग याींचेकडे ३० माचत, २२ मे, २२ ऑगस््, २७

ऑक्ोबर,२००९, १ फेब्रव
ु ारी, २०१० रोिी व सन २०१३ मध्ये सगचव, प्रिान सगचव, योयोग
याींचेकडे ववनींती कित सादर केले

ते त, ते ती खरे

ते काय,

(३) कसल्यास, तोनींतर श्री्गावडे व कन्य कमतचाऱ्याींनी नदनाींक १९ मे, २०१५ रोिी वा
त्यासुमारास मा्मुख्यमींत्री याींच्याकडे सदर कन्यायाबाबत तनवेदन केले कसून सदर तनवेदन
मख्
ु यमींत्री कायातलयाकडून योयोग ववर्ागाला पाठववण्यात

ल्यानींतर योयोग ववर्ागाने सदर

पत्र योयोग सींचालनालयास पाठवन
ू या सींदर्ाततील कतवाल योग्य ती कायतवाती करून कतवाल
सादर करण्यास साींगगतले

ते , ते ती खरे

ते काय,

(४) कसल्यास, दोन वर्ातपासून सदर कतवाल कोयाप कप्रालत
(५)

कसल्यास,

याबाबत

कगिकाऱ्याींवर कोतती कारवा

चौकशी

करून ववलींब

ते , ते ती खरे

करताऱ्या

योयोग

ते काय,
सींचालनालयातील

केली व श्री्गावडे याींना तनयमाप्रमाते सेवा िेषठता दे ण्याबाबत

कोतती कायतवाती केली वा करण्यात येत

ते , नसल्यास ववलींबाची कारते काय

ते त ?

श्री. सुभाष दे साई (२२-०९-२०१७) : (१) तोय्
छपा

तींत्रज्ञानामध्ये कालारुपानस
ु ार झालेल्या बदलामन
ु े िन
ु ती ववर्ाग कालबातय

झाला त्यामन
ु े बदलल्या तींत्रानुसार लेखप् ता ववर्ाग १९८३ पासन
ू नव्याने तनमातत करण्यात
ला् मुद्रतालयात िसे-िसे सींगतक प्रालत झाले त्यानुसार व्यवस्थापनाने िे कमतचारी

लेखप् ववर्ागात काम करण्यास इच्छूक

ते त, त्याींचे कडून कित मागवून त्याींना लेखप्

ववर्ागात प्रमशक्षतासाठी पाठववले् त्याींना त्याींच्या इच्छे नस
ु ार लेखप् ववर्ागात सदर काम
दे ण्यात

ले् सदर कमतचारी लेखप् ववर्ागात प्रमशक्षत घेऊन तेथील दै नींनदन काम करू

लागले् त्यानींतर सन २००७ साली मुद्रतालयाचा पदाींचा सुिाररत
कृतीबींिात

लेखप्

ववर्ागासाठी

१०४

पदे

मींिुर

करण्यात

वेतनश्रेतीतील प्रमशक्षक्षत व कनुर्वी कमतचाऱ्याींना सामावून घेण्यात

कृतीबींि मींिूर झाला् सदर
ली्

त्यावर

समकक्ष

ले्

(२) तोय्

(३) तोय्
श्री्वव्
मुद्रतालय, मुींब

मु्

गावडे याींनी

सन

२०१३

मध्ये

व्यवस्थापक,

शासकीय

मध्यवती

याींना मलनतलेले व या सींचालनालयास पषृ ठाींककत केलेले नदनाींक ३१्१०्२०१३

रोिी ववनींती कित सादर केला तोता् त्यास कनुसरुन या सींचालनालयाने श्री् गावडे याींच्या
ज्येषठतासच
ू ीचे प्रकरत तात्कान तनकाली काढावे कसे व्यवस्थापकास तनदे श नदले् तोनर्
ु ींगाने,
व्यवस्थापक,

शासकीय

मध्यवती

मुद्रतालय,

मुींब

याींनी

लेखप्

ववर्ागाची

नदनाींक ०१्०१्२०१६ रोिी तात्पुरती सेवा ज्येषठतासूची प्रमसध्द केली कसून लवकरच कींततम
सेवाज्येषठता सूची प्रमसध्द करण्याची कायतवाती सींचालनालयाच्या स्तरावरुन करण्यात येत
ते ्

वि.स. ३५८ (40)
(४) व (५) ते कींशत: खरे

ते ्

सदर प्रकरती ववलींब झाला
बाबतीत

लेखप्

ववर्ागातील

ते ती वस्तुजस्थती

नदनाींक

०१्०१्२०१६

ते ् तथावप, सदर कमतचाऱ्याींच्या
रोिीची

सेवाज्येषठतासच
ू ी

मुींब

मद्र
ु तालयाकडून तात्कान कींततम करुन कमतचाऱ्याींची बािू तपासन
ू घेण्याबाबतची कायतवाती
सींचालनालयाच्या स्तरावरुन करण्यात
स्तरावरुन प्रमसध्द करण्यात येत
दे ण्यात

लेली

लेली

ते ् कींततम ज्येषठतासूची सींचालनालयाच्या

ते ् या प्रकरती यशीर झाल्याने सींबींगित कमतचाऱ्याींना समि

ते ्
___________
पुणे येथील जिल्हहा रे शीम िायाालयातील वररष्ट्ठ ताांबत्रि सहायि
आणण क्षेत्र सहायिाांनी िेलेल्हया ीैरप्रिाराबाबत

(५०)

९४१८२ (०९-०८-२०१७).

डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.वविय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी),

श्री.सतु नल िेदार (सावनेर), श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम) :
सन्माननीय वस्त्रोद्योी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पुते येथील जिल्ता रे शीम कायातलयात कनेक वर्ातपासून कायतरत कसलेल्या वररषठ ताींबत्रक
सतायक व क्षेत्र सतायक याींनी शेतकऱ्याींची

गथतक वपनवतूक केल्याची तक्रार सींचालक रे शीम

सींचालनालय, नागपूर याींच्याकडे शेतकऱ्याींनी केल्याचे माते िन
ू ,२०१७ मध्ये
तनदशतनास

ले

ते , ते खरे

वा त्या दरम्पयान

ते काय,

(२) कसल्यास, सींचालक रे शीम सींचालनालय, नागपूर याींनी नदनाींक २२

वप्रल,२०१६ रोिी

सतायक सींचालक प्रादे मशक रे शीम कायातलय, पुते याींना चौकशी करून तीन नदवसात कतवाल
सादर करण्याचे

दे श नदले तोते, ते ती खरे

ते काय,

(३) कसल्यास, याप्रकरती कोयापती चौकशी करण्यात

ली नाती, ते ती खरे

ते काय,

(४) कसल्यास, या प्रकरताची यच्च स्तरीय कगिकाऱ्यामाफतत चौकशी करून सींबींगितावर
शासनाने कोतती कारवा

केली वा करण्यात येत

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारते काय

ते ,

ते ?

श्री. सभ
ु ाष दे शमख
ु (१२-१०-२०१७) : (१) जिल्ता रे शीम कायातलय, पत
ु े कींतगतत तत
ु ी लागवड
करताऱ्या शेतकऱ्याींनी नद्२३/०३/२०१६ व नद्२८/०३/२०१६ च्या पत्रान्वये त्याींना कमतचाऱ्याींच्या
तोत कसलेल्या त्रासाबाबत

रे शीम सींचालनालयास तक्रार केली

त्या दरम्पयान तक्रार प्रालत झालेली नाती्

ते् मात्र माते िुन, २०१७ व

(२) तोय् सतायक सींचालक, प्रादे मशक रे शीम कायातलय, पत
ू े याींना सींचालनालयाचे पत्र नदनाींक

२२/०४/२०१६ कन्वये सात नदवसात चौकशी करून कतवाल सादर करण्याबाबत कनववले तोते्
तसेच नदनाींक १४/०६/२०१६, नदनाींक १७/०९/२०१६, नदनाींक ९/०१/२०१७ व नदनाींक ३०/०१/२०१७
या स्मरतपत्रान्वये चौकशी कतवाल सादर करण्याबाबत कनववले तोते्
(३) तोय् सतायक सींचालक, प्रादे मशक रे शीम कायातलय पूते याींनी चौकशी कतवाल सादर केलेला
नाती्

वि.स. ३५८ (41)

(४) व (५) सतायक सींचालक (रे शीम), पुते याींनी शेतकऱ्याींच्या तक्रारीच्या कनुर्ींगाने सींबींगित
कमतचाऱ्याींची चौकशी न केल्याकारताने त्याींना नदनाींक ०५/०९/२०१७ रोिी कारते दाखवा नो्ीस
बिाववण्यात

ली

ते् दरम्पयान वरीषठ ताींबत्रक सतायक व इतर कमतचाऱ्याववरूध्द तक्रारीची

त्वरे ने चौकशी करण्याबाबत सींचालक (रे शीम) याींना कनववण्यात

ले

ते्

___________

ववधान भवन :

डॉ. अनांत िळसे

नाीपूर.

प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.

_________________________
शासकीय मध्यवती मुद्रतालय, नागपूर्

