अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ३७६ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
चौथे अधधवेशन, २०१७
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

भरणे (ता.खेड, जि.रत्नाधिरी) येथे सतत वीिपुरवठा खांडीत होत असल्याबाबत
(१)

३४७९९ (२३-१२-२०१५).

श्री.सांिय िदम (दापोली) :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील

(१) भरणे (ता.खेड, जि.रत्नागगरी) येथील महावितरण कींपनीच्या अगिपत्याखाली येणाऱ्या
फिडरमध्ये

माहे िल
ू ै, २०१५ पासून

खींडीत होत आहे , हे खरे आहे काय,

होणाऱ्या सततच्या ताींत्रिक त्रिघाडामुळे िीि पुरिठा

(२) असल्यास, भरणे फिडरमध्ये विद्यत
ु रोहहिामिील दरु
ु स्ती ि दे खभालीकडे महावितरणचे
अभभयींता ि िायरमन दल
ल करीत असल्याने भरणे फिडरच्या अगिपत्याखाली िीि पुरिठा
ु क्ष

सतत खींडीत होत असल्याने सदर फिडर मिील ताींत्रिक दोष दरू करुन ग्राहकाींना िीि पुरिठा
सुरळीत करुन दे ण्यािाित

स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये िा त्या

दरम्यान शासनाकडे मागणी केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले ि त्यानुसार िीि पुरिठा सुरळीत होण्यासाठी
शासनाने कोणती कायलिाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१८-११-२०१७) : (१) खेड उपविभागाींतगलत येणाऱ्या ३३/११ के.व्ही. खेड
उपकेंद्रातून ननघणाऱ्या ११ के.व्ही. भरणे फिडरिर भरणे, िेरळ सुफकिली, कुडोशी, तले,

रसाळगड, माींडिे, परु े , िाडी, िेलदार, भशींगरी, दहहिली, फकीं िळे , घोगरे अशी ३४ गािे ि िाडया
असून सदर भाग अनतदग
ल ि डोंगराळ आहे . त्यामुळे सदर फिडरिरील िीि पुरिठा सुरळीत
ु म
राहण्याकररता भरणे फिडरिरील कुडोशी, तले, रसाळगड, पुरे भशींगरी, दहहिली ते घोगरे

िौध्दिाडी इत्यादी सािारण ५०% डोंगराळ भागातील गािे ३३/११ के.व्ही.आींििली उपकेंद्रामिून

वि.स. ३७६ (2)
ननघणाऱ्या ११ के.व्ही. कुडोशी फिडरिर सप््ें िर, २०१७ मध्ये िोडण्यात आली आहे त. िीि
पुरिठा खींडीत होण्याचे प्रमाण कमी झालेले आहे .

(२) भरणे िाहहनीची दे खभाल ि दरु
ु स्ती करण्यात आली आहे. तसेच सदर िाहहनीिरील िीि
परु िठा

सरु ळीत

राहण्याकररता

३३/११

के.व्ही.आींििली

उपकेंद्रामध्ये

माचल,

२०१७

मध्ये

अनतररक्त ५ एमव्हीए चे रोहहि कायालजन्ित करण्यात आलेले आहे.
(३), (४) ि (५) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________
साांिली जिल्हयामध्ये वीि ग्राहिाांनी वीि िोडणीचे पैसे भरुनही वीि न ममळाल्याबाबत
(२)

३५३०४ (२३-१२-२०१५).

श्री.धनिांय (सुधीर) िाडिीळ (साांिली) : सन्माननीय ऊिाा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) साींगली जिल्हयामध्ये सुमारे २५००० पेक्षा िास्त शेतकरी, औद्यागगक, घरगुती ि
व्यािसानयक ग्राहकाींनी िीि िोडणी भमळण्यासाठी पैसे भरले आहेत हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पैसे भरुनही ग्राहकाींना अदयापपयलत िीि िोडणी दे ण्यात आली नाही, हे ही
खरे आहे काय,
(३) असल्यास, यािाित शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(४) असल्यास, चौकशीअींती सींिींगिताींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१८-११-२०१७) :(१) साींगली जिल््यामध्ये माहे सप््ें िर, २०१७ अखेर

शेतीपींप-१५५८७, औद्योगगक-१९७, घरगुती-५२५६ ि व्यािसानयक-५१३ असे एकूण २१,५५३ इतके
ग्राहक पैसे भरुन प्रलींत्रित आहे त.

(२) साींगली जिल््यामध्ये शेतीपींप, घरगुती, व्यािसानयक ि औद्योगगक ग्राहक भमळून सन

२०१५-१६ मध्ये ३६,१५५, २०१६-१७ मध्ये ३०,४७५, ि सन २०१७-१८ मध्ये सप््ें िर, २०१७
अखेर १३,०२८ ग्राहकाींना िीि िोडण्या दे ण्यात आल्या आहे त.
(३) सन २०१६-१७ मध्ये जिल्हा िावषलक योिनेअींतगलत रु. ८.८ को्ी इतका ननिी मींिूर होता.
त्यामध्ये २८८ शेतीपींप, ७९४ घरगुती ि इतर विद्युतीकरणाची कामे करण्यात आली असून

सन २०१७-१८ कररता सदर योिनेअींतगलत रु. १० को्ी इतका ननिी मींिूर असून कामे
प्रगतीपथािर आहे त.

(४) प्रश्न उद््ाित नाही.
(५) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________

वि.स. ३७६ (3)
नािपूर ग्रामीण येथील महाववतरण पररमांडळाचे ववभािन िरण्याबाबत
(३)

३५७०१

(मुांबादे वी) :

(२३-१२-२०१५).

श्री.अस्लम

शेख

(मालाड

पजश्चम),

श्री.अममन

पटे ल

सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) महाराषर राज्य िीि वितरण कींपनीच्या (महावितरण) नागपूर येथील ग्रामीण पररमींडळाचे
विभािन करुन चींद्रपूर ि गोंहदया तसेच अकोला पररमींडळाचेही विभािन करुन अकोला ि

अमरािती पररमींडळ स्थापन करण्याची घोषणा मा.ऊिालमींिी याींनी नागपरू येथे हदनाींक १६
ऑगस््, २०१५ रोिी िा त्या दरम्यान केली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यािाित शासनाने कोणती कायलिाही केली आहे िा करण्यात येत आहे ,
(३)

नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१८-११-२०१७) :(१) हे खरे आहे .

(२) महावितरण कींपनीच्या ठराि क्र. ४५३ हदनाींक २७.०८.२०१५ नुसार आदे श क्र. ३२८५७

हदनाींक ०२.०९.२०१५ अन्िये नागपूर ग्रामीण पररमींडळाचे विभािन करुन चींद्रपूर ि गोंहदया या
दोन पररमींडळाची ननभमलती करण्यात आली आहे.

तसेच महावितरण आदे श क्र. ३२८४५ हदनाींक

२.०९.२०१५ अन्िये अमरािती पररमींडळ, अकोलाचे विभािन करुन अमरािती ि अकोला
पररमींडळाींची ननभमलती करण्यात आली आहे.
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________

धिरवली (ता.भुम, जि.उस्मानबाद) येथे २२० िेव्ही वीि उपिेंद्र होण्याबाबत
(४)

३५७३२ (२३-१२-२०१५).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.राहुल मोटे (पराांडा) :

सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील

(१) गगरिली (ता.भुम, जि.उस्मानिाद) येथे २२० केव्ही िीि उपकेंद्र होण्यािाित स्थाननक
लोकप्रनतननिीींनी मागील दोन िषाांपासन
ू मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, याप्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय,

(३) असल्यास, प्रश्न भाग (१) िाित शासनाने कोणती कायलिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४)

नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (२९-११-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे.

(२) ि (३) गगरिली (ता.भूम,जि.उस्मानािाद) पररसरास महावितरण कींपनीच्या ३३ के.व्ही.ई्
उपकेंद्रातून िीि पुरिठा होतो. सदर उपकेंद्रास महापारे षण कींपनीच्या १३२ के.व्ही. भूम

उपकेंद्रातून िीि पुरिठा करण्यात येतो. १३२ के.व्ही. भूम उपकेंद्राची स्थावपत क्षमता १००
एम.व्ही.ए. (५० एम.व्ही.ए., १३२/३३ के.व्ही. चे दोन रोहहिे) असून सदर उपकेंद्रािर ५५ मे.िॅ.
उच्चतम िीि भाराची नोंद आहे . या उपकेंद्रात क्षमता भशल्लक असल्याने सद्यजस्थतीत
गगरिली येथे िेगळ्या अनत उच्च दाि केंद्राची आिश्यकता नाही.
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________

वि.स. ३७६ (4)
मोहिण (ता.रावेर, जि.िळिाव) येथे आददवासी उपयोिनेंतिात मांिूर झालेल्या
वीि उपिेंद्राचे िाम अद्यापही सुरु न झाल्याबाबत

(५)

३६०८८ (२३-१२-२०१५).

श्री.हरीभाऊ िावळे (रावेर) :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील

(१) मोहगण (ता.रािेर, जि.िळगाि) येथे आहदिासी उप योिनें तगलत मींिूर झालेल्या उप

केंद्राचे काम अद्यापही सुरु झाले नसल्याचे माहे ऑक््ोिर, २०१५ मध्ये िा त्या दरम्यान
ननदशलनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त उपकेंद्राचे काम सुरु न झाल्याने शेतक-याींना अनेक अडचणीींना सामोरे
िािे लागत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर उपकेंद्राचे काम तातडीने पुणल करण्यािाित शासनाने कोणती कायलिाही
केली िा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१८-११-२०१७) :(१), (२) ि (३) ३३ के.व्ही उपकेंद्र मोहगण उपकेंद्रास

सन २००७ मध्ये ताींत्रिक मान्यता महावितरण कींपनीकडून दे ण्यात आली होती. परीं तु सदर
कामासाठी आिश्यक ननिी आयुक्त आहदिासी विकास, नाभशक याींच्याकडून सन २०१२ मध्ये

प्राप्त झाला. तद्नींतर, उपकेंद्र उभारणीच्या खचालत िाढ झाल्यामळ
ु े िाढीि ननिी माहे एवप्रल,

२०१६ मध्ये प्राप्त झाल्यानींतर सदर उपकेंद्राचे काम पण
ू ल होऊन ते हदनाींक १९.०३.२०१७ रोिी
कायालजन्ित करण्यात आले आहे .
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________

भालरू , सािोरे (ता.नाांदिाव, जि.नामशि) या िावातील महाववतरणच्या
(६)

ववद्युत उपिेंद्राची िामे बांद असल्याबाबत

३६४९४ (२३-१२-२०१५).

श्री.पांिि भि
ु बळ (नाांदिाव) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील

(१) भालरू , साकोरे (ता.नाींदगाि, जि.नाभशक) या गािातील महावितरणच्या ३३/११ के.व्ही.
विद्युत उपकेंद्र उभारणीचे काम अनेक हदिसाींपासून िींद आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यािाित शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून अनुषींगाने
विद्युत उपकेंद्राींच्या उभारणीची कामे िलद गतीने पूणल होण्यािाित शासनाने कोणती कायलिाही
केली िा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१८-१२-२०१७) :(१) ि (२) ३३/११ के.व्ही.साकोरे उपकेंद्राचे काम पूणल
झालेले असून ते हदनाींक ३१.०८.२०१७ रोिी कायालजन्ित करण्यात आलेले आहे. ३३/११ के.व्ही.
भालूर उपकेंद्राचे काम हदनाींक ३१.१२.२०१३ रोिी कींिा्दारास हदलेले होते. कींिा्दाराने काम

वि.स. ३७६ (5)
िेळेत न केल्यामुळे

सदर काम त्याच्याकडून काढून घेऊन नाभशक पररमींडळ स्तरािर समाींतर

ननविदा काढण्यात आली ि हदनाींक १९.०९.२०१७ रोिी दस
ु -या कींिा्दारास कायालदेश दे ण्यात
आलेला आहे . काम पूणल करण्याचा कालाििी ६ महहन्याींचा आहे .
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________
सावली, ब्रम्हपूरी आणण मसांदेवाही (जि.चांद्रपूर) तालुक्यामध्ये
(७)

३७७५५ (०८-११-२०१६).

ववद्यत
ु उपिेंद्र मांिरू होण्याबाबत

श्री.वविय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी) :

सन्माननीय ऊिाा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) महावितरणाच्याितीने इन्रा-२ मध्ये आणण हदनदयाल योिने अींतगलत चींद्रपूर जिल्हयातील
सािली तालूक्यातील ननिींद्रा, हरीं िा, कढोली, ब्रम्हपूरी तालूक्यातील मुडझा, मेंडकी, चौगान

फकन्ही, मौशी, भसींदेिाही तालूक्यातील नलेश्िर मोहाडी यासह अनेक गािात उपकेंद्र सुरू

करण्यासाठी मींिरू ी प्राप्त होिन
ू सध्
ु दा अदयापही कामास प्रारीं भ झाले नसल्याचे हदनाींक २७
ऑक््ोिर, २०१५ रोिी िा त्या सम
ु ारास ननदशलनास आले आहे , हे खरे आहे
(२)

असल्यास, चींद्रपूर

जिल्हयातील

सािली,

ब्रम्हपूरी

आणण

भसींदेिाही

तालूक्यामध्ये

महावितरण कींपनीच्या माध्यमातन
ू कोणकोणत्या गािात फकती केव्हीचे उपकेंद्र मींिूर करण्यात
आले आहे त,

(३) असल्यास, सािली, ब्रम्हपरू ी आणण भसींदेिाही तालक्
ू यामध्ये उपकेंद्र मींिरू करण्यासाठी
शासनाने कोणती कायलिाही केली िा करण्यात येत आहे
(४) नसल्यास, विलींिाची करणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (२०-११-२०१७) :(१), (२) ि (३) सािली तालक
ु ा अींतगलत हरीं िा ि
कढोला या दोन्ही गािाींकररता कढोला येथे ३३/११ के.व्ही. उपकेंद्र हदनदयाळ उपाध्याय
ग्रामज्योती योिनेमध्ये प्रस्तावित आहे . तसेच ननिींद्रा येथे ३३/११ के.व्ही. महावितरण
कींपनीमािलत प्रस्तावित आहे . ब्रम्हपूरी तालुक्यातील चौगान फकन्ही येथे ३३/११ के.व्ही. उपकेंद्र
हदनदयाळ उपाध्याय ग्रामज्योती योिनेअींतगलत प्रस्तावित आहे. मौिा मुडझा ऐििी मौिा

आिळगाींि ि मौिा मोशी ऐििी मौिा मोहाडी मोकासा येथे ३३/११ के.व्ही. उपकेंद्र
महावितरण कींपनीमािलत प्रस्तावित केलेले आहे . भसींदेिाही तालुक्यातील नलेश्िर मोहाडी येथे
उपकेंद्र महावितरण कींपनीमािलत प्रस्तावित आहे त. चींद्रपूर जिल््यातील सािली, ब्रम्हपूरी आणण
भसींदेिाही तालुक्यातील प्रस्तावित उपकेंद्रापैकी इन्रा-२ योिनेमध्ये समाविष् असलेले उपकेंद्राचे
काम प्रगतीपथािर आहे .

(४) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________

वि.स. ३७६ (6)
म्है साळ योिनेंतिात ८३ िावातील शेतिऱयाांची पाणीपट्टी मार िरण्याबाबत
(८)

३९२२६ (११-०१-२०१६).

श्री.मशवािीराव नाईि (मशराळा) :

सन्माननीय ऊिाा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यात रािविण्यात येणा-या म्है साळ योिनेंतगलत ८३ गािाींतील ७० हिार शेतकऱ्याींची
पाणी पट्टी माि करािी ि िीि त्रिल थकिाकी ्ीं चाई ननिीतून भरािी अशी मागणी
शेतकऱ्याींकडून सातत्याने होत असल्याचे ननदशलनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यािाित िीि वितरण कींपनीकडून कोणती कायलिाही करण्यात आली िा येत
आहे ,

(३) तसेच पेयिल पाणी पुरिठा सींिीिनी योिना रािविण्याच्या ष्ष्ीने शासनाने कोणती
कायलिाही केली िा करण्यात येत,

(४) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१८-११-२०१७) :(१) हे खरे आहे .

(२) ि (३) पाणी पुरिठा योिनाींसाठी “पेयिल पाणी पुरिठा योिना-२०१५ लागू केलेली आहे .

परीं तु म्है साळ योिना ही उपसा िलभसींचन योिना असन
िीि दराच्या उच्चदाि कृषी
ू
िगलिारीत मोडते. म्है साळ योिनेस कृषी ग्राहकाींसाठी असलेल्या कृषी सींिीिनी योिना-२०१४
चा लाभ हदलेला आहे .

(४) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________
महाववतरणच्या लातूर पररमांडळाच्या सन २०१३ मध्ये इन्फ्रा २ ची मांिूर िामे पूणा होण्याबाबत
(९)

३९६०१ (१३-०१-२०१६).

श्री.ियदत्त क्षीरसािर (बीड) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील

(१) लातूर पररमींडळाच्या माध्यमातून सन २०१३ मध्ये इन्रा २ ला मींिूरी दे ण्यात आली

असून या योिनेची मुदत माहे िेब्रुिारी, २०१५ मध्ये सींपत असून या योिने अींतगलत
आतापयांत िक्त १० ते १५ ्क्केच कामे पण
ु ल झालेली आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, इन्रा २ मध्ये ्ें डरप्रमाणे काम झाले नाही त्यामळ
ु े लातूर, िीड ि उस्मानािाद
या जिल्हयातील ७० हिार शेतकऱ्याींना िीिपुरिठा करण्यात आला नाही,हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, कींिा्दार ि अगिकाऱ्याींच्या अनास्थेमळ
ु े या योिनेमिील ननिी व्यपगत
होण्याची शक्यता असून २५७ को्ी रुपयाींपक
ै ी केिळ ५० को्ीचीच कामे झाली आहे त, हे ही
खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त कामे िेळेिर पूणल होण्यासाठी शासनाने कोणती कायलिाही केली िा
करण्यात येत आहे

(५) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहे त ?

वि.स. ३७६ (7)
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१८-११-२०१७) :(१) इन्रा-२ योिनेची मुदत माचल, २०१९ पयांत
िाढविण्याचे शासनाच्या विचारािीन आहे . लातूर पररमींडळातील या योिनेअींतगलत करण्यात
येणारी कामे ६०% पूणल झालेली आहे त.

(२) लातरू पररमींडळातील इन्रा-२ मध्ये लातरू ि उस्मानािाद जिल््याकररता शेतीपींपाची
तरतुद ननरीं क आहे . िीड, लातूर आणण उस्मानािाद जिल््यामध्ये माचल,

२०१७ अखेर पैसे

भरुन प्रलींत्रित कृषीपींप अिलदाराींची सींख्या १३०५४ एिढी असून सन २०१७-१८ मध्ये ऑगस््,
२०१७ अखेर २३६९ इतक्या कृषीपींपाना िीि िोडणी दे ण्यात आली असून उिलररत कामे
प्रगतीपथािर आहे त.

(३) लातूर पररमींडळातील इन्रा-२ योिनेअींतगलत सुमारे रु.१९६ को्ीची कामे झालेली आहे त.

(४) उहिष्ापेक्षा कामाचा िेग कमी असलेल्या कींिा्दाराींना कामाचा िेग िाढविण्यासाठी
ननविदे तील तरतूदीनुसार िेळोिेळी “नो्ीस ्ु करे क्् ि नो्ीस ्ु ्भमलने्” दे ण्यात आलेल्या
असून उिलररत कामे

प्रािान्याने पूणल करण्यासाठी कींिा्दाराकडे

पाठपुरािा करण्यात येत

आहे . तसेच रु. ५ को्ीपयांत तातडीची कामे करण्यासाठी ननविदा काढण्याचे अगिकार स्थाननक
मुख्य अभभयींता याींना दे ण्यात आलेले आहे त.
(५) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________
सोलापूर व उस्मानाबाद या जिल््यात आददवासी पारधी समािाला
घरिुल योिनेसाठी ननधी ममळण्याबाबत

(१०)

३९७४८ (२९-०४-२०१६).

श्री.हनुमांत डोळस (माळमशरस), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा

िळवा), श्री.सुरेश लाड (ििात) : सन्माननीय आददवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा
करतील काय :-

(१) सोलापूर ि उस्मानािाद या दोन जिल्हयात आहदिासी पारिी समाि मोठया प्रमाणात
राहत असतानाही या दोन्ही जिल्हयात भमळनू िक्त २०० िणाींची ननिड घरकुल योिनेकररता
२०१२ मध्ये करण्यात आली, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास,

या घरकुल योिनेचा लाभ तीन िषल होऊनही अद्याप त्याींना दे ण्याींत आला

नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या घरकुल योिनेकररता ननिी मींिूर करण्यािाित शासनाने कोणती कायलिाही
केली िा करण्याींत येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववष्ट्णु सवरा (१७-११-२०१७) :(१) नाही. सन २०१२-१३ या वित्तीय िषालत

पारिी

समािातील लाभाथीसाठी सोलापरू जिल्हयाकरीता ३५९ ि उस्मानािाद जिल्हयाकरीता १२८
अशी एकूण ४८७ घरकुले मींिुर केलेली आहे त.
(२) नाही.

वि.स. ३७६ (8)
(३) सोलापूर जिल्हयाकरीता रु.३५९.०० लक्ष ि उस्मानािाद जिल्हयाकरीता रु.१२८.००लक्ष असा
एकूण रु.४८७.००लक्ष इतका ननिी मींिुर करण्यात आला आहे .
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________
मौिे तरडी (ता.पारोळा, जि.िळिाव) येथील एिा शेतिऱयाचा
वविेचा धक्िा लािून झालेला मत्ृ यू
(११)

४६०४० (२०-०४-२०१६).

डॉ.सतीश (अण्णासाहे ब) पाटील (एरां डोल) :

सन्माननीय

ऊिाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मौिे तरडी (ता.पारोळा, जि.िळगाि) येथील कै.सभ
ु ाष साहे िराि पिार याींचा हदनाींक २२

सप््ें िर, २०१५ रोिी शेतातील कृषी िीि पींपामुळे इलेजक्रक शॉक लागून मत्ृ यू झाला असून
अद्यापही विि मींडळाकडून त्याींच्या कु्ुींत्रियास कोणतीच आगथलक मदत दे ण्यात आलेली नाही,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या प्रकरणी िीि महामींडळाकडून चौकशी करण्यात आली आहे काय,

(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले ि तद्नस
ु ार मत
ृ व्यक्तीच्या कु्ुींत्रियाींना आगथलक
मदत भमळणेिाित शासनाने कोणती कायलिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (२०-११-२०१७) : (१) हे खरे नाही.

(२) होय, सदर प्रकरणी विद्युत ननरीक्षक, िळगाि, याींनी चौकशी केली आहे.

(३) हद . २२ सप््ें िर, २०१५ रोिी कृषी पींपाला िीि पुरिठा करणाऱ्या रोहहिाच्या वितरण

पे्ीतील केिलचे इन्सल
ु ेशन ननघाल्यामळ
ु े िीििाहक तार वितरण पे्ीच्या सींपकालत येऊन
वितरण पे्ी विद्युत भारीत झाली होती ि त्या वितरण पे्ीच्या सींपकालत आल्यामुळे िीिेचा
शॉक लागन
ू कै. सभ
ु ाष साहे िराि पिार याींचा मत्ृ यु झाला. त्याींच्या पत्नी श्रीमती अननतािाई

सुभाष िींिारी (पिार) याींना महावितरण कींपनीमािलत मदत म्हणन
ू रु. २,००,०००/- दे ण्यात
आले आहे त.

(४) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________
मौिे खळे िाांव (ता.लोणार, जि.बुलढाणा) येथील महाराष्ट्र राज्य ववद्युत ववतरण
िांपनीबाबतच्या असलेल्या ववववध समस्याांबाबत

(१२)

५६७८२ (१६-०८-२०१६).

डॉ.शमशिाांत खेडि
े र (मसांदखेड रािा) : सन्माननीय ऊिाा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मौिे खळे गाींि (ता.लोणार, जि.िल
ु ढाणा)

येथील महाराषर राज्य

विद्यत
वितरण
ु

कींपनीिाितच्या असलेल्या विविि समस्याींिाित हदनाींक १७ मे, २०१६ रोिी िा सुमारास

वि.स. ३७६ (9)
ग्रामींपयायत कायाललय, खळे गाींि याींनी मा.कायलकारी अभभयींता, म.रा.वि.वि. कींपनी कायाललय,
खामगाींि

ि

सहा.

अभभयींता,

म.रा.वि.वि.

कींपनी

कायाललय,

लोणार

याींच्याकडे

लेखी

ननिेदनाद्िारे तक्रार केली हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या ननिेदनात कोणत्या तक्रारी करण्यात आल्या आहे त,
(३) असल्यास, या तक्रारीच्या अनुषींगाने

समस्याीं सोडविण्यािाित शासनाने कोणती कायलिाही

केली िा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (२०-११-२०१७) :(१) हे खरे आहे .
(२) ननिेदनात नमूद तक्रारी खालील प्रमाणे आहे त :•

खळे गाि िा्याकडील मागासिगीय कु्ुींिासाठी अनतररक्त गािठाण फिडर

िाहहनीचे काम करणे.
•

खळे गाि गाि अींतगलत प्रलींिीत गािठाण फिडर िाहहनीची कामे करणे.

•

खळे गाींि, भींडारी, खींडारी, कोना्ी, दे ऊळगाींि कोळ, महार गचकना, कारे गाींि

इत्यादी गािासाठी असलेल्या नळपाणी पुरिठा योिनेच्या विहहरीििळ गािठान
फिडर ्ाकणे.
•

खळे गाींि येथील भशिना वपसा रोड िरील िनगर समािाच्या िस्तीकरीता

अिनी खुदल गािािरुन गािठाण फिडर करणे.
•

खळे गाींि गािाअींतगलत दे खभाल दरु
ु स्तीची कामे करणे.

(३) दे खभाल ि दरु
ु स्तीच्या अनष
ु ींगाने महावितरण कींपनी तिे तातडीने कायलिाही करण्यात

आली असून खळे गाींि पररसरातील िाकलेले पोल सरळ करण्यात आले आहे त तसेच विद्युत

ताराींची कामे करण्यात आली आहे त ि िरील मागणीनस
ु ार पींडीत हदनदयाल उपाध्याय
ग्रामज्योती योिनेमध्ये ११ केव्ही उच्चदाि िाहीनी - ३३.०० फकमी, लघुदाि िाहीनी - १०.००
फकमी, वितरण रोहहि ३०, रोहहि दे खभाल दरु
ु स्ती - १५, ऐरीयल िींच केिल - ०३.०० फकमी.
इ. िािी प्रस्तावित करण्यात आलेल्या आहे त. सदर कामाींचे कायालदेश दे ण्यात आले असून कामे
प्रगतीपथािर आहे त.

(४) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________
राज्यातील अनस
ु धू चत िाती िमातीतील प्रत्येि लाभार्थयाांस घरिूल दे ण्याचा घेतलेला ननणाय
(१३)

६८३५१ (११-०१-२०१७).

श्री.ियांत पाटील (इस्लामपरू ), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मांब्र
ु ा

िळवा), श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.भास्िर िाधव (िुहािर), श्री.सुरेश लाड (ििात),
श्री.हसन मुश्रीर (िािल), श्री.मिरां द िाधव-पाटील (वाई), श्री.हनुमांत डोळस (माळमशरस),
श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरे िाव), श्री.ददपि चव्हाण (रलटण), श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बािलाण),
श्री.नरहरी णझरवाळ (ददांडोरी), श्री.शामराव ऊरा बाळासाहे ब पाटील (िराड उत्तर), श्री.पाांडुरां ि
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बरोरा (शहापूर), श्री.प्रदीप नाईि (किनवट), श्री.राहुल मोटे (पराांडा), श्री.उन्फ्मेश पाटील
(चाळीसिाव), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), डॉ.सतीश (अण्णासाहे ब) पाटील (एरां डोल), श्री.रािेंद्र
निरधने

(उमरखेड), श्री.िणपत िायिवाड (िल्याण पूव)ा , श्री.राणािििीतमसांह पाटील

(उस्मानाबाद) : सन्माननीय आददवासी वविास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील अनुसूगचत िाती िमातीतील प्रत्येक लाभार्थयाांस सन २०१९ पयांत घरकूल
दे ण्याचा ननणलय शासनाने माहे सप््ें िर, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान घेतला आहे , हे खरे आहे
काय,
(२)

असल्यास, राज्यभरात घरकूल द्याियाच्या लाभार्थयाांची सींख्या फकती आहे ,

(३) तसेच त्यानुसार प्रनतिषी फकती लाभार्थयाांना घरकुले दे ण्याचा ननणलय घेतला आहे ,

(४) तसेच घरकुलाचे लक्ष पण
ू ल करण्यासाठी फकती रक्कमेची तरतद
ू शासनाने केली आहे ?
श्री. ववष्ट्णु सवरा (२०-११-२०१७) : (१) िेघर फकीं िा कच्चे घरकुल असलेल्या अनुसूगचत
िमातीच्या लाभार्थयाांना सन २०२२ पयांत घरकुल दे ण्याचा शासनाचा मानस आहे.

(२) ि (३) सामाजिक, आगथलक , िात िनगणना (SECC) २०११ च्या डा्ा नुसार िेगिेगळया
िगळण्याच्या ननकषानस
ु ार (exclusion criteria) प्रिानमींिी आिास योिनेतन
ू िगळलेले परीं तू
पक्के घरकुल नसलेले ३३६१३ लाभाथी शिरी आहदिासी घरकुल योिनेकरीता पाि आहे त.

त्यानुसार सन २०१७-१८, २०१८-१९ ि २०१९-२० या तीन आगथलक िषालकरीता अनुक्रमे
११२०५,११२०५ ि ११२०३ घरकुलाींचे उहिष् ननजश्चत करण्यात आले आहे .
(४)

शिरी घरकुल योिनेकररता सन २०१७-१८ करीता रु.१४० को्ी इतकी तरतद
ु केली आहे .
___________
पालघर जिल््यातील आददवासी बचत िटाांना ददलेल्या
डीिे सादहत्य वाटपामध्ये झालेला िैरव्यवहार

(१४)

७१३८३ (९-०१-२०१७).

श्री.क्षक्षतीि ठािूर (नालासोपारा) :

सन्माननीय आददवासी

वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पालघर जिल््यातील िसई तहभसलदार कायाललयािर आहदिासीींच्या िन हक्कासाठी
कॉ.गोदिरी परुळे कर माक्सलिादी विचार मींचाच्या ितीने हदनाींक ७ ऑक््ोिर, २०१६ रोिी िा
त्यासुमारास मोचालचे आयोिन केले होते, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, मोचेकऱ्याींच्या प्रमख
ु मागण्या काय आहे त,

(३) असल्यास, सदर मागण्याींसींदभालत शासनाने कोणती कायलिाही केली िा येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववष्ट्णु सवरा (२४-११-२०१७) : (१) हे खरे नाही.
(२), (३) ि (४)

प्रश्न उद््ाित नाही.

___________
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राज्यात आददवासी ववद्यार्थयााचा आधार क्रमाांि व बायोमेरीि हिेरी
आश्रमशाळाांना बांधनिारि िरण्याबाबत
(१५)

७५८२१

(२८-०४-२०१७).

श्री.सांिय

साविारे

वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

राज्यात

आहदिासी

विभागामािलत

चालविल्या

(भस
ु ावळ) : सन्माननीय
िाणा-या

११०९

आददवासी

आश्रमशाळाींतील

विद्यार्थयाांची खो्ी प्सींख्या रोखण्यासाठी प्रत्येक विद्यार्थयालला आिार क्रमाींक ि िायोमेरीक
हिेरी सादर करण्याचे िींिन घालण्याचे शासनाच्या विचारािीन आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने कोणती कायलिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववष्ट्णु सवरा (२३-११-२०१७) : (१) हे खरे आहे . आहदिासी विकास विभागाच्या सिल
अनुदाननत आश्रमशाळाींतील सिल विद्यार्थयालना आिार क्रमाींक ि िायोमेरीक हिेरी िींिनकारक
करण्यात आली आहे .
(२)

तथावप ग्रामीण भागातील िीिेची उपलब्िता, विद्यार्थयाांचे लहान िय ि इीं्रने्ची

सुवििा यामुळे दग
ल भागात िायोमेरीक उपजस्थती नोंदण्यामध्ये येणा-या अडचणी विचारात
ु म
घेिून प्रथम अनुदाननत

ि शासकीय आश्रमशाळाींतील सिल विद्यार्थयाांचे आिार क्रमाींक

काढण्यात येत आहे त, त्यानींतर िायोमेरीक उपजस्थतीिाित ननणलय घेण्याचे प्रस्तावित आहे.
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________
अहमदनिर जिल्हा िौण खननि ववभािाला िायमस्वरुपी वाहन नसल्याबाबत
(१६)

७७२२० (१२-०४-२०१७).

श्री.वविय औटी (पारनेर) :

सन्माननीय खननिमा मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) अहमदनगर जिल्हा गौण खननि विभागाला कायमस्िरुपी स्ित:चे िाहन नसल्याने िाळू

तस्कराींिर कारिाई करणे तसेच इतर तातडीच्या शासकीय कामासाठी िाहे र िाताना अडचणी
येत असल्याचे हदनाींक
आहे काय,

१९ डडसेंिर, २०१६ रोिी िा त्यासुमारास ननदशलनास आले आहे , हे खरे

(२) असल्यास, अहमदनगर जिल्हा गौण खननि विभागाला िाहन भमळण्यािाित गत २
िषालपासन
ू जिल्हागिकारी याींनी १६ िेळा शासनाला पि व्यिहार केला आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, अहमदनगर जिल्हा खननकमल विभागाला कायमस्िरुपी िाहन दे ण्यािाित
शासनाने कोणती कायलिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. सुभाष दे साई (२३-११-२०१७) : (१) अहमदनगर जिल््यातील िाळू साठ्याचे सिेक्षण

करणे, िाळू साठ्याचे अींतर पाहणे तसेच जिल््यातील दगड खाणी, मुरूम याींची तपासणी
करणे, तसेच िाळू तस्कराींिर कारिाई करणे या कररता उपसींचालक प्रादे भशक कायाललय,
औरीं गािाद याींनी जिल्हा खननकमल अगिकारी, अहमदनगर याींना मागणीनस
ु ार िाहन उपलब्ि
करून हदले आहे .
(२)

होय.

(३) भूविज्ञान ि खननकमल सींचालनालय, नागपूर याींना २० निीन िाहने खरे दी करण्यास

शासनाकडून परिानगी दे ण्यात आली होती. त्यानष
ु ींगाने सींचालनालयाने १६ िाहने खरे दी केलेली
असून, भूविज्ञान ि खननकमल सींचालनालय, प्रादे भशक कायाललय आणण राज्यातील विविि जिल्हा
खननकमल अगिकारी याींना सदर िाहने सींचालनालयाच्या स्तरािर उपलब्ि करून दे ण्यात
आलेली आहे त.
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________
नामशि जिल््यातील नऊ आश्रमशाळाांतील २२३ िमाचाऱयाांचे
ननयममत वेतन रोखण्यात आल्याबाबत
(१७)

७८२४० (२८-०४-२०१७).

(नामशि पजश्चम) :
काय :(१)

नाभशक

असल्याचे

श्रीमती दे वयानी रराांदे (नामशि मध्य), श्रीमती सीमाताई दहरे

सन्माननीय आददवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

जिल््यातील

नऊ

आहदिासी

आश्रमशाळाींमध्ये

भौनतक

सुवििाींचा

अभाि

कारण दाखित कळिण प्रकल्प अगिकाऱ्याने २२३ कमलचाऱ्याींचे ननयभमत िेतन

रोखले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, िेतन रोखल्यािाित कळिण प्रकल्प अगिकाऱ्याने भौनतक असुवििेिाित सींस्था
चालकाींना नो्ीस ििािली आहे काय,

(३) नसल्यास,सींस्था चालकाींना नो्ीस न दे ता कमलचाऱ्याींना िेठीस िरणाऱ्या अगिकाऱ्यािर
शासनाने कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे
(४)

नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहे त?

श्री. ववष्ट्णु सवरा (२३-११-२०१७) : (१) हे खरे नाही.

(२) ि (३) भौनतक असुवििाींिाित प्रकल्प अगिकारी, कळिण याींनी सींस्था चालकाींना नो्ीस

ििािल्या असून कोणत्याही अनद
ु ाननत आश्रमशाळे तील कमलचा-याींचे ननयभमत िेतन रोखण्यात
आलेले नाही.

(४) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________

वि.स. ३७६ (13)

राज्यात अपांिाना िृत्रत्रम अवयव व साधने पुरववणे योिनेमध्ये सुधारणा िरणेबाबत
(१८)

८००५४ (२१-०४-२०१७).

श्री.ववलास तरे (बोईसर) :

श्री.दहतेंद्र ठािूर (वसई), श्री.क्षक्षतीि ठािूर (नालासोपारा),

सन्माननीय ववशेष सहाय्य मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

काय :-

(१) राज्यात अपींगाना कृत्रिम अियि ि सािने परु विणे या योिनेमध्ये सि
ु ारणा करण्याची

मागणी जिल्हा अपींग पूनिलसन अगिकारी, याींनी सगचि, समाजिक न्याय ि विशेष सहाय्य
विभाग याींचक
े डे हदनाींक ९, नोव्हें िर,२०१६ रोिीच्या पिान्िये केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, प्रस्तुत मागणीिाित शासनाने कोणती कायलिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहे त ?

श्री. राििुमार बडोले (२३-११-२०१७) : (१) ि (२) राज्य शासनाच्या अपींगाींना कृत्रिम अियि ि
सािने पुरविणे या योिनेमध्ये सुिारणा करण्याच्या मागणीिाितचा प्रस्ताि जिल्हा अपींग
पूनिलसन अगिकारी, जिल्हा अपींग पुनिलसन केंद्र, विरार, जि.पालघर याींच्या हद.८नोव्हें िर,२०१६

रोिीच्या पिान्िये अपींग कल्याण आयक्
ु तालयास प्राप्त झाला आहे . त्यानस
ु ार सदर प्रस्ताि
अपींग कल्याण आयुक्तालयाकडून शासनास पाठविण्यात आलेला असून सामाजिक न्याय ि
विशेष सहाय्य विभागामार्फलत प्रस्तूत प्रस्ताि मान्यतेसाठी ननयोिन विभाग ि वित्त विभागास
सादर करण्यात आलेला आहे.
(३) प्रश्न उदभित नाही.
___________
पहे ला (ता.जि.भांडारा) येथील ननवासी आददवासी ववद्याथी
नसताना शाळे ची मान्फ्यता रद्द िरण्याबाबत
(१९)

८४५३६ (२८-०४-२०१७).

श्री.रामचांद्र अवसरे (भांडारा) : सन्माननीय आददवासी वविास

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) पहे ला (ता.जि.भींडारा)

येथे CHW नािाची अनद
ु ाननत आश्रमशाळा सरु
ु असन
ू सन २०१४

ते २०१७ पयांत आश्रमशाळे त एकही ननिासी विद्याथी नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, आश्रमशाळे त कायलरत कमलचाऱ्याींचे िेतन सन २०१४ पासून भमळालेले नसून
ननिासी आहदिासी विद्याथी नसल्याने शाळे ला मान्यता भमळू शकत नाही, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणाची चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले,

(४) तसेच सदरहू आश्रमशाळे ची मान्यता रि करण्यािाित शासनाने कोणती कायलिाही केली िा
करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहे त ?

वि.स. ३७६ (14)
श्री. ववष्ट्णु सवरा (२३-११-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे .

सदर आश्रमशाळे चे नाि CSW

अनुदाननत आश्रमशाळा पहे ला, ता.जि.भींडारा असे आहे .

(२) शाळे चे मुख्याध्यापक हे आहरण ि सींवितरण अगिकारी असल्याने त्याींच्याकडून शाळे तील
कमलचाऱ्याींची िेतन दे यके प्रकल्प कायाललयास सादर केली नसल्याने सदर शाळे तील कमलचाऱ्याींचे
िेतन अदा करण्यात आलेले नाही.
(३) होय.
िासननक भशक्षण सींस्था, पहे ला द्िारा सींचभलत अनुदाननत आश्रमशाळा िासेरा ही शाळा

मौ.िासेरा, ता.भसींदेिाही, जि.चींद्रपरू येथन
ू पहे ला येथे स्थलाींतरीत करण्यास हद.०९ सप््ें िर,
२०१४ रोिीच्या शासन ननणलयान्िये तत्ित: मान्यता दे ण्यात आली होती.

सन २०१४-१५ या

शैक्षणणक सिात शाळा सुरु झालेली नसल्याने एकही विद्याथी प्रिेभशत नव्हता.

सन २०१५-१६

या सिात इयत्ता १ ली ते ५ िी मध्ये ३९ िहहस्थ विद्याथी प्रिेभशत होते परीं तू एकही ननिासी
विद्याथी प्रिेभशत नव्हता.

तसेच सन २०१६-१७ या शैक्षणणक सिात शाळे त एकही ननिासी

विद्याथी प्रिेभशत नसल्याचे आढळून आले.
(४)

प्रकल्प अगिकारी भींडारा ि अपर आयुक्त, नागपूर याींनी हदलेल्या अहिालानुसार आयुक्त,

आहदिासी

विकास,

नाभशक

याींनी

सुनािणी

आदे शान्िये सदर शाळे ची मान्यता कायमस्िरुपी
(५)

आयोजित

करुन

हद.३०.०३.२०१७

रोिीच्या

रि करण्यात आली आहे.

प्रश्न उद््ाित नाही.
___________
मािाताम्हाणे (ता.िुहािर,जि.रत्नाधिरी) येथील प्रस्ताववत एमआयडीसी रद्द िरणेबाबत

(२०)

८५११९ (१८-०८-२०१७).

अॅड.पराि अळवणी (ववलेपाले), श्री.नरें द्र पवार (िल्याण

पजश्चम), अॅड.आमशष शेलार (वाांद्रे पजश्चम) :

सन्माननीय उद्योि मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :(१)

मागलताम्हाणे (ता.गह
ु ागर,जि.रत्नागगरी)

येथील महाराषर औद्योगगक विकास मींडळाने ३

हिार ३०० हे क््र िमीन सींपाहदत करण्यािाितची

भूसींपादन प्रफक्रया सन २०१० साली सुरु

केली असन
ू अद्यापपयांत कोणतीही कायलिाही करण्यात आली नसल्याचे ननदशलनास आले आहे ,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या कररता ६अ ची नो्ीस काढण्यात आल्यामळ
ु े शेतकऱ्याींच्या िभमनीचे खरे दी

विक्री, हस्ताींतरण तसेच ननिासी प्रयोिन िापराकररता लागणाऱ्या सिल परिानग्या थाींिविल्या
असल्या आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास, एमआयडीसीला िमीन दे ण्यास तेथील शेतकऱ्याींचा

विरोि असून याहठकाणी

पयल्नष्ष्या ननिासी सींकुले, िळिागा ि शेती याकररता िास्त मागणी असल्याचे ननदशलनास
आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास,शेतकऱ्याींचा विरोि लक्षात घेता मागलताम्हाणे एमआयडीसी रि करण्यािाित
शासनाने कोणती कायलिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहे त ?

वि.स. ३७६ (15)

श्री. सुभाष दे साई (२८-११-२०१७) : (१) हे खरे नाही.

महामींडळाने सींयुक्त मोिणीसाठी उप अिीक्षक, भूभम अभभलेख गचपळूण ि गुहागर

याींचकडे मोिणी

िी भरलेली

आहे . तथावप,

स्थाननकाींचा

विरोि

मोिणी होऊ शकली नाही.

असल्याने सींयक्
ु त

(२) हे खरे आहे .
तत्कालीन प्रादे भशक अगिकारी रत्नागगरी याींनी िमीन िारकाच्या ७/१२
उताऱ्यािर

खाते

भस
ू ींपादनाकररता भशक्के पडले असल्यामळ
ु े सदर घरिाींिणी अथिा इतर िाींिकामे

तसेच िक्ष
ृ लागिड इ. परिानगी दे ण्यात येऊ नये असे पि हदले होते.
(३) हे खरे आहे .

(४) ि (५) सदरचे क्षेि
सुरु आहे .

विनाअगिसूगचत करण्याच्या प्रस्तािािर महामींडळ स्तरािर पडताळणी
___________

मुांबईतील पवन सहिारी पतसांस्थेच्या दप्तर व अमभलेखाांच्या चौिशीची
िायावाही सह ननबांधिाांनी प्रलांत्रबत ठे वल्याबाबत

(२१)

८५३४० (१८-०८-२०१७).

श्रीमती सीमाताई दहरे (नामशि पजश्चम) :

सन्माननीय

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

शासनाने मुींिईतील, पिन सहकारी पतसींस्था (ई-विभाग, मुींिई-९) या सींस्थेच्या दप्तर ि

अभभलेख्याींची अगिननयमाच्या कलम ८१ (३) (ि) अन्िये चौकशीचे आदे श विशेष लेखापररक्षक
िगल-१ सहकार सींस्था (फिरते पथक) याींना

हदले असताना सदरहू सींस्थेच्या कायलकारणीने सन
२०००-२०१३ या कालाििीत केलेल्या गैरव्यिहाराच्या िाकी राहहलेल्या मद्
ु याींची चौकशी

करण्यास विशेष लेखापररक्षक याींना मान्यता दे ण्यािाित, सींस्थेच्या मािी सगचिाींनी विभागीय
सह ननिींिक याींना हदनाींक २४ ऑक््ोंिर,२०१६ रोिी ि त्यानींतर अनेकिेळा ननिेदन दे ऊनही
त्याींनी कोणतीही कायलिाही केली नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शासनाचे आदे श प्राप्त झाले असतानाही सन २०००-२०१३ या कालाििीत,
केलेल्या गैरव्यिहाराच्या िाकी राहहलेल्या मुद्याची चौकशी करण्यास सह ननिींिकाींनी, विशेष
लेखापररक्षक िगल-१ याींना अद्याप मान्यता न दे ण्याची ि त्यास लागत असलेला विलींि ि
दल
ल ाची सिलसािारण कारणे काय आहे त,
ु क्ष

(३) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने कोणती कायलिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४)

नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहे त ?

श्री. सभ
ु ाष दे शमख
ु (२३-११-२०१७) : (१) ि (२)

हे खरे नाही.

सींस्थेचे मािी सगचि श्री. ििन मु्के याींनी केलेल्या तक्रारीच्या अनुषींगाने विभागीय

सहननिींिक, सहकारी सींस्था, मुींिई याींनी विशेष लेखापररक्षक, िगल-१(फिरते पथक) याींची
नेमणूक केली. सदर प्रगिकृत अगिकाऱ्याींनी म.स.सीं. अगिननयमाच्या कलम ८३(१) अन्िये

वि.स. ३७६ (16)
चौकशी करुन सदर अहिाल हदनाींक २२.९.२०१४ रोिी विभागीय सहननिींिक कायाललयास सादर
केला आहे .
(३) प्रकरणी िरील प्रमाणे कायलिाही झाली असतानादे खील तक्रारदाराने पुन्हा त्याच मुद्दयाींिाित
हदनाींक ७.६.२०१६ रोिीच्या पिान्िये

तक्रारअिल दाखल केला. त्यानष
ु ींगाने पढ
ु ील चौकशी

करणेिाित विभागीय सहननिींिक, सहकारी सींस्था, मुींिई याींनी त्याींच्या हदनाींक २६.७.२०१६
रोिीच्या पिान्िये जिल्हा उपननिींिक, सहकारी सींस्था, मुींिई(१) याींना कळविले.

त्यानुसार अगिननयमाच्या कलम ८३ अन्िये चौकशी करण्यासाठी प्रगिकृत

अगिकारी म्हणन
ू श्री. सतीश तो्ािार, सहाय्यक ननिींिक, सहकारी सींस्था, सी विभाग याींची

हदनाींक १५.१०.२०१६ रोिीच्या आदे शान्िये नेमणक
करण्यात आली. सींिींिीत प्रागिकृत
ू
अगिकारी

याींनी

हदनाींक

३१.३.२०१७

रोिी

त्याींच्या

अहिाल

सादर

केला

अहिालामध्ये कोणतेही आगथलक नक
ु सान झाले नसल्याचे अभभप्राय हदले आहे त.

असून

सदर

(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________
यवतमाळ जिल््यातील वमहि
ृ मदहलेला रसववल्या प्रिरणी अवैध साविाराला
ववभािीय सहननबांधि अमरावती याांनी ननदोष ठरवल्याबाबत

(२२)

८६८०५ (१८-०८-२०१७).

श्री.अतल
ु भातखळिर (िाांददवली पव
ू )ा , श्री.ववलासराव ििताप

(ित), डॉ.मममलांद माने (नािपूर उत्तर), डॉ.सांिय रायमल
ु िर (मेहिर) : सन्माननीय सहिार
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) यितमाळ जिल््यातील सररता िो्े या िद्ध
ृ महहलेला िसविल्या प्रकरणी अिैि सािकार

मींगूभसींग राठोड याला पोलीस तपासात दोषी ठरविले असतानाही विभागीय सहननिींिक
अमरािती याींनी

ननदोष ठरिल्याचे माहे एवप्रल,२०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशलनास आले,

हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकरणी श्रीमती िो्े याींनी सहायक ननिींिक, दारव्हा ि जिल्हा
उपननिींिक, यितमाळ याींच्याकडे तक्रार केली असता दोन्ही कायाललयाने श्रीमती िो्े याींच्या
िािूने ननकाल हदला, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास, श्रीमती िो्े

याींना सािकाराकडून स्ििमीन भमळत नसल्याने त्याींनी

राज्यपालाींना ननिेदन पाठिून इच्छा मरणाची परिानगी मागगतली आहे , हे ही खरे
आहे काय,
(४)

असल्यास,याप्रकरणी शासनाने चौकशी करून चौकशीअींती दोषी आढळलेल्या सींिींगिताींिर

कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,
(५)

तसेच, श्रीमती िो्े याींना त्याींची िमीन परत भमळिून दे ण्यािाित शासनाने कोणती

कायलिाही केली िा करण्यात येत आहे , नसल्यास विलींिाची काय कारणे आहे त ?

वि.स. ३७६ (17)
श्री. सुभाष दे शमख
ु (२३-११-२०१७) : (१) नाही.

(२) सहाय्यक ननिींिक, दारव्हा याींच्या अहिालानुसार जिल्हा उपननिींिक, सहकारी सींस्था,

यितमाळ याींनी महाराषर सािकारी (ननयमन) अगिननयम, २०१४ चे कलम १८ (२) अन्िये श्री.
मींगभु सींग

राठोड

याींचक
े डून

श्रीमती

सररता

िो्े

याींना

शेती

परत

करण्याचे

आदे श

हद.०२.०२.२०१६ रोिी पाररत केलेले होते. सदर आदे शाविरूध्द कलम १८ (४) नुसार विभागीय
सहननिींिक, अमरािती याींच्याकडे अवपल दाखल करण्यात आले होते. सदर आदे शामध्ये

सींिींगिताींना महाराषर सािकारी (ननयमन) अगिननयम, २०१४ चे ननयम १७ नुसार साक्ष पुरािा
सादर करण्याची तसेच उल् तपासणी घेण्याची सींिी न दे ता तसेच करारनाम्याची सत्यता न

पडताळताच जिल्हा उपननिींिक, यितमाळ याींनी आदे श पाररत केलेला असल्याचे कारणािरून
जिल्हा

उपननिींिक,

यितमाळ

याींचा

आदे श

रि

करण्यात

आला

आहे .

तसेच

सदर

आदे शािाित कायदा ि ननयमानस
ु ार िेरननणलय घेण्यासाठी विभागीय सहननिींिक, अमरािती

याींनी जिल्हा उपननिींिक, यितमाळ याींना हद. ३०.०३.२०१७ च्या आदे शानुसार आदे शीत केलेले
आहे .

(३) ि (४) असे ननिेदन प्राप्त झाले आहे . विभागीय सहननिींिक, सहकारी सींस्था, अमरािती
याींनी जिल्हा उपननिींिक, सहकारी सींस्था, यितमाळ याींचा हद.०२.०२.२०१६ रोिीचा आदे श रि
करून कायदा ि ननयमानुसार िेरननणलय घेण्यासाठी जिल्हा उपननिींिक, यितमाळ याींना हद.
३०.०३.२०१७ रोिीच्या आदे शानस
ु ार आदे शीत केलेले आहे .

(५) महाराषर सािकारी (ननयमन) अगिननयम, २०१४ मिील तरतुदीनुसार कायलिाही सुरू आहे.
___________
उस्मानाबाद जिल््यामध्ये तरु ी साठववण्यासाठी िोदाम उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबत
(२३)

८६८६० (१८-०८-२०१७).

श्री.राणािििीतमसांह पाटील (उस्मानाबाद) :

सन्माननीय

पणन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) उस्मानािाद जिल््यामध्ये तरु ीचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात झाले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, कळीं ि येथील शासकीय गोदामामध्ये इतर जिल््यातील तूर साठविल्यामळ
ु े
कळीं ि तालुक्यातील शेतकऱ्याींची तरु ीची मापे घेण्यास विलींि होत होता, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास, सदरहू प्रकरणी कृवष उत्पन्न िािार सभमती कळीं ि याींनी
जिल्हागिकाऱ्याींस िेळोिेळी लेखी स्िरुपात कळविले होते, हे ही खरे आहे काय,

यािाित

(४) असल्यास, गोदाम उपलब्ि करुन दे िून त्या हठकाणी तूर साठविण्यासाठी शासनाने कोणती
कायलिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(५)

नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहे त ?

श्री. सभ
ु ाष दे शमख
ु (०३-१०-२०१७) : (१) होय.
(२)

लातूर

जिल््यातील

गोदाम

पूणल

क्षमतेने

जि.उस्मानािाद येथे साठविण्यात आली आहे .

भरल्यामुळे,

खरे दी

केलेली

तूर

कळीं ि

वि.स. ३७६ (18)
उस्मानािाद जिल््यातील खरे दी केंद्रािर अपूरा कमलचारी िगल असल्याने तूरीची मापे

घेण्यासाठी विलींि होत होता. तथावप, खरे दी केंद्रािर आलेल्या सिल शेतकऱ्याींची तूर खरे दी
करण्यात आली आहे .
(३) होय.

(४) कळीं ि येथे खरे दी केलेली तूर गोदामात साठविण्यासाठी कुडुि
ल ाडी,िल्ण,गचींचोळी, अकलूि
या हठकाणी पाठविण्यात आली आहे .
(५) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________
औद्योधिि क्षेत्र (एमआयडीसी) रत्नाधिरी येथील रस्त्याची दरु
ु स्ती िरण्याबाबत
(२४)

८६९४२ (१८-०८-२०१७).

श्री.सांतोष दानवे (भोिरदन) :

सन्माननीय उद्योि मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) औद्योगगक क्षेि (एमआयडीसी) रत्नागगरी येथे पाच िषाांपूिी केलेल्या रस्त्याींची दरू िस्था

झालेली असल्याने िे.के.िाईल्स ते विद्यापीठ अथिा गद्रे कींपनीपयांत िाहने नेणे अडचणीचे
ठरत

असल्याचे माहे मे, २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशलनास आले , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरहू रस्त्याची त्िरीत दरु
ु स्ती करण्यािाितचे ननिेदन उद्योिकाींच्या एका
भशष्मींडळाने जिल्हागिकारी, रत्नागगरी याींची भे् घेऊन हदले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, उक्त मागणीच्या अनुषींगाने सदरहू रस्त्याच्या दरु
ु स्तीिाित शासनाने कोणती
कायलिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुभाष दे साई (२८-११-२०१७) : (१) ि (२) हे खरे आहे .

(३) ि (४) रत्नागगरी औद्योगगक क्षेिातील रस्ते दरू
ु स्त करणेसाठी महामींडळाकडून रुपये

७८९.७० लक्ष रकमेची ननविदा हदनाींक २४/३/२०१७ रोिी उघडण्यात आली आहे . रस्ते दरू
ु स्तीची
कामे तात्काळ चालू करण्यात येणार आहे त. सद्य:जस्थतीत रस्त्यािरील खड्डे तात्पुरत्या
स्िरूपात भरण्यात येत आहे त.

___________
शासनाच्या नववन इमारतीच्या छतावर सौर प्रिल्प राबववण्याबाबत
(२५)

८७०३६ (१८-०८-२०१७).

श्री.राणािििीतमसांह पाटील (उस्मानाबाद) : सन्माननीय

नवीन व नवीिरणीय उिाा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

राज्यामध्ये वििेची कमतरता पाहता ि त्यािर होणारा खचल ्ाळण्यासाठी राज्यात

िाींिण्यात येण्याचा नविन इमारतीच्या

छतािर सौर प्रकल्प (रुि ्ॉप प्रकल्प) रािविण्यािाित

शासन विचारािीन आहे , हे खरे आहे काय,

वि.स. ३७६ (19)
(२) असल्यास, सदर प्रकल्प केंव्हापासून रािविण्यात येणार आहे,

(३) असल्यास, सदरील महत्िाकाींक्षी प्रकल्प रािविण्यािाित शासनाने कोणती कायलिाही केली
िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (३०-११-२०१७) : (१) ,(२) ि (३)

राज्य शासनाच्या शासन ननणलय

क्र.अपाऊ-२०१५/प्र.क्र.३६७/ऊिाल-७,हदनाींक ११ िेब्रुिारी, २०१६ अन्िये “निीन ि निीकरणीय
ऊिाल स्िोताींपासन
ू (अपारीं पररक ऊिाल स्िोत) विकेंहद्रत पारे षण विरहीत ऊिाल ननभमलतीचे एकत्रित
िोरण-२०१६” ननजश्चत करण्यात आले असून त्या

अतींगत
ल इमारतीचे छत (रूि्ॉप) ि

िभमनीिरील पारे षण विरहीत सौर विद्युत सींच आस्थावपत करण्यात येत आहे त.
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________
बािलाण (जि. नामशि) तालुक्यात िाांदा वपिाांची मशवर खरे दी िरुन
परप्राांतीय व्यापाऱयाांनी शेतिऱयाांची रसवणूि िेल्याबाबत

(२६)

८७३१३ (१८-०८-२०१७).

श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बािलाण), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा

िळवा), श्री.पाांडुरां ि बरोरा (शहापरू ), श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.नरहरी णझरवाळ (ददांडोरी) :
सन्माननीय पणन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) िागलाण (जि.नाभशक) तालक्
ु यात काींदा वपकाींची भशिार खरे दी करुन परप्राींतीय व्यापारी

िरार झाल्याने शेतकऱ्याींची सुमारे अडीच को्ी रुपयाींची िसिणूक झाल्याचे माहे मे,२०१७ च्या
दस
ु ऱ्या सप्ताहात ननदशलनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले ि तद्नूसार शेतकऱ्याींची िसिणूक झालेली
रक्कम शेतकऱ्याींना भमळािी म्हणन
ू शासनाने कोणती कायलिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहे त ?

श्री. सुभाष दे शमख
(०३-१०-२०१७) :(१) ि (२) िागलाण तालुक्यातील नामपूर िािार
ु
सभमतीच्या कायलक्षेिात स्थाननक ि परप्राींनतय व्यापाऱ्याींनी शेतकऱ्याींची िसिणक
केल्याची
ू
घ्ना घडल्यामुळे िसिणूक झालेले श्री.भाऊसाहे ि कापडणीस, रा. दयाणे ता. िागलाण ि इतर

२८ शेतकऱ्याींनी स्थाननक ि परप्राींनतय व्यापारी श्री. अननल िसाया रा. गाींिीनगर,श्री. अभभयान
पगार, उगाणे, ता. िागलाण श्री.थो्े , मुींिई, श्री.ियींत िागुल, िायखेडा, ता.िागलाण या
व्यापाऱ्याींविरोिात

पोलीस

स््े शन

िायखेडा,

ता.िागलाण

येथे

हदनाींक

९/५/२०१७

ग.ु र.नीं.८२/२०१७ ने गन्
ु हा दाखल केलेला असन
ू , पोलीसाींकडून पढ
ु ील तपास चालू आहे.

रोिी

वि.स. ३७६ (20)
(३) पोलीस चौकशीचा अहिाल आल्यानींतर पुढील योग्य ती कायलिाही करण्यात येईल.
व्यापाऱ्याींनी केलेल्या काींद्याची खरे दी ही भशिार खरे दी असल्याने यासींदभालत कृवष उत्पन्न
िािार सभमती नागपूर याींचेकडे कोणत्याही प्रकारची तक्रार दाखल झालेली नाही.
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________
सुमशक्षक्षत बेरोििाराांना उद्योिासाठी ििा पुरवठा होत नसल्याबाबत
(२७)

८७७४१ (०४-०९-२०१७).

श्री.राणािििीतमसांह पाटील (उस्मानाबाद) :

सन्माननीय

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

उस्मानािाद, नाींदेड जिल्हयाींसह इतर जिल््यात जिल्हा उद्योग केंद्राकडून सुभशषक्षत

िेरोिगाराींची किल प्रकरणे मींिूर होऊन िँकेकडे येऊनही िँकामािलत किल िा्प होत नसल्याचे
माहे सप््ें िर २०१६ च्या नतसऱ्या सप्ताहात ननदशलनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनामािलत चौकशी केली आहे काय,

(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले ि त्यानुसार सुभशषक्षत िेरोिगाराींची उपासमार
होऊ नये म्हणन
ू शासनाने कोणती कायलिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४)

नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहे त ?

श्री. सुभाष दे साई (२७-११-२०१७) :(१) नाही.
(२) लागू नाही.
(३) लागू नाही.

(४) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________
राज्यातील मालेिाांव, मभवांडी, इचलिरां िी, सोलापरू , धळ
ु े येथे
यांत्रमािधारिाांच्या ववववध समस्याांबाबत

(२८)

८८०६१ (१८-०८-२०१७). श्री.आमसर शेख (मालेिाांव मध्य) : सन्माननीय वस्त्रोद्योि

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यात मालेगाींि, भभिींडी, इचलकरीं िी, सोलापूर, िुळे इत्यादी हठकाणी यींिमाग व्यिसाय
मोठ्या प्रमाणात चालतो, परीं तु मागील दोन िषालपासून या उदयोगािर मींदी आल्यामळ
ु े
पॉिरलम
ु िारक अडचणीत असल्याचे माहे मे, २०१७ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदशलनास आले, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यींिमाग िारकाींच्या विविि समस्याींिाित माहे डडसेंिर, २०१६ मध्ये िा
त्यादरम्यान मुींिईतील आझाद मैदान येथे िरणे आींदोलन करण्यात आले होते, हे आींदोलन

मागे घेण्यािाित मा.िस्िोदयोग मींत्रयाींनी काही आश्िासने हदली होती परीं तू अद्यापपयांत एकही
आश्िासन पण
ू ल झाले नाही,हे ही खरे आहे काय,

वि.स. ३७६ (21)
(३) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने कोणती कायलिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सभ
(०७-१२-२०१७) :(१) माहे मे, २०१७ मध्ये असे ननदल शनास आले नाही,
ु ाष दे शमख
ु
तथावप माहे िानेिारी, २०१७ मध्ये पॉिरलूम उद्योगामध्ये आलेल्या मींदीिाितचे ननिेदन
शासनास प्राप्त झाले आहे .

(२) ि (३) नाही, तथावप मा. राज्यमींिी (िस्िोद्योग) याींनी
मागण्यािाित

पॉिरलूमिारकाींना त्याींच्या

मा.मख्
ु यमींिी महोदय याींचेकडे िैठक आयोजित करण्यात येईल असे आश्िासन

हदले होते. मध्यींतरीच्या काळात साध्या पॉिरलूम िारकाींच्या किालिरील ५ ्क्के व्याि
अनुदान शासनामािलत अदा करण्यािाित ि २७ अश्िशक्ती ि त्यापेक्षा कमी िोडभार

असलेल्या साध्या पािरलूम िारकाींना िीि त्रिलात रु.१/-सिलत दे ण्याच्या अनुषींगाने मा.
मुख्यमींिी महोदय याींचेकडे हद. १२ िुन, २०१७ रोिी िैठक झाली. त्यानस
ु ार

साध्या पॉिरलम
ू

िारकाींच्या किालिरील ५ ्क्के व्याि अनद
ु ान शासनामािलत अदा करण्यािाितचा ननणलय
हदनाींक ५ डडसेंिर, २०१७ रोिीच्या शासन ननणलयान्िये घेण्यात आलेला आहे ि

२७ अश्िशक्ती

ि त्यापेक्षा कमी िोडभार असलेल्या साध्या पॉिरलूम िारकाींना िीि त्रिलात रु.१/-सिलत
दे ण्यािाितचा प्रस्ताि मा. मींत्रिमींडळासमोर सादर करण्याची कायलिाही सुरु आहे .
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________
सामुदहि प्रोत्साहन योिनेनुसार नववन उद्योि उभारणीसाठी
िरामध्ये दे ण्यात येणाऱया सवलतीबाबत

(२९)

८८१८३ (१८-०८-२०१७).

श्री.सभ
ु ाष उरा पांडडतशेठ पाटील (अमलबाि) : सन्माननीय

उद्योि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

सामहु हक प्रोत्साहन योिना सन १९९३ नस
ु ार निीन उद्योग उभारणीकररता ‘डी’ आणण

‘डी प्लस’ झोनमध्ये गुींतिणूकीच्या १०० ्क्के विक्री करामध्ये सिलत दे ण्यात येत,े हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, फकसान सहकारी स््ाचल कारखाना (जि.िळ
ु े ) ि िळगाि जिल्हा सहकारी मका

उत्पादक सींस्था, िळगाि या सहकारी तत्िािर मक्यािर प्रफक्रया करून स््ाचल िनविणारे दोन
प्रकल्प कायलरत आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, ५०.०० को्ी पयांत गुींतिणूक असलेले हे दोन्ही प्रकल्प रू.५०.०० को्ीींच्या
विक्रीकराला पाि असताना व्यिस्थापनाच्या अडचणीमुळे

दोन्ही प्रकल्प िींद पडले आहे त, हे ही

खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सामहु हक प्रोत्साहन योिना सन १९९३ च्या मळ
ु सींकल्पनेनस
ु ार गींत
ु िणक
ू ीच्या
प्रमाणात विक्री करामध्ये सिलत भमळणे अपेषक्षत असताना उपरोक्त दोन्ही प्रकल्पाींची राज्य
सहकारी िँकेने अत्यींत कमी फकीं मतीत विक्री केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

वि.स. ३७६ (22)
(५) असल्यास, निीन सींस्थेची खरे दीची फकीं मत रू.१५.०० को्ी इतकीच मयालदीत असल्यामुळे
त्याींना या फकीं मतीिर सिलत दे ण्याऐििी मुळ प्रकल्पाच्या रू.५०.०० को्ी गुींतिणक
ू ीिर सिलत
हदलेली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(६) असल्यास, शासनाच्या या िोरणामळ
ु े अन्य यनु न्िर पररणाम होत असन
ू शासनाच्या
महसूलाचेही नुकसान होत

असल्याने

यािाित शासनाने कोणत्या उपाययोिना केल्या िा

करण्यात येत आहे त, नसल्यास त्याची कारणे काय आहे त?
श्री. सभ
ु ाष दे साई (२७-११-२०१७) : (१) होय हे खरे आहे .

(२) ि (३) मे.फकसान सहकारी स््ाचल कारखाना जि.िळ
ु े हा घ्क व्यिस्थापनाच्या अडचणीमुळे
िींद पडला होता. घ्क सन २००९ मध्ये एनपीए मध्ये गेल्याने िँकेमािलत सन २०१० मध्ये
मे.रे डको फकसान प्रा.भल. याींना विक्री करण्यात आला आहे.
मे.िळगाि जिल्हा सहकारी स््ाचल उत्पादक सहकारी सींस्था, िळगाि सततच्या
तो्यामळ
ु े हा कारखाना स्ित: सींस्थेकडून पन
ु जिलिीत करणे ि चालिणे शक्य नसल्यामळ
ु े
तसेच िँक किल ि इतर दे णी दे णे शक्य नसल्याची खािी झाल्यामुळे माचल,२००३ पासन
ू ही

सींस्था अिसायानात आल्यामुळे किल पुरिठादार िँकेने सींस्था ताब्यात घेऊन हा प्रकल्प
मे.ऑनेस्् डेररव्हे ्ीव्ह प्रा.भल. याींना विक्री केलेला आहे .

(४) ि (५) सामहु हक प्रोत्साहन योिना सन १९९३ अींतगलत पाि जस्थर भाींडिली गींत
ु िणक
ू ीिर
प्रोत्साहने अनुज्ञेय होतात. एखादया पािता प्रमाणपि प्राप्त घ्काची मालकी हस्ताींतरीत
झाल्यास त्याचे पािता प्रमाणपि सुध्दा हस्ताींतरीत करण्याची तरतद
ु आहे .
(६) हे खरे नाही.

___________
सैननिाांच्या िुटुांत्रबयाांना उल्हासनिर एम.आय.डी.सी. मध्ये
२० टक्िे आरक्षक्षत भूखांड दे ण्याबाबत

(३०)

८८५९९ (१८-०८-२०१७).

श्रीमती ज्योती िलानी (उल्हासनिर) :

सन्माननीय

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

मािी सैननकाींसह त्याींच्या कु्ुींत्रियाींना उल्हासनगरच्या एम.आय.डी.सी. मध्ये २० ्क्के

भख
ू ींड आरषक्षत ठे िल्यास सैननकाींच्या विरमाता / विरपत्नी याींना स्ितःच्या पायािर उभे राहून
लघुउद्योग सरू
ु करता येतील ि पयालयाने त्याींची आगथलक जस्थती सुिारण्यास मदत होईल
याकरीता मािी सैननक सेिा मींडळाचे पदागिकारी याींनी केंद्र ि राज्य सरकारकडे मागणी
केल्याची िाि हदनाींक १९ एवप्रल, २०१७ रोिी िा त्या सुमारास ननदशलनास आली आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायलिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहे त ?

वि.स. ३७६ (23)

श्री. सुभाष दे साई (२८-११-२०१७) : (१) हे अींशत: खरे आहे

तथावप उल्हासनगर मध्ये महाराषर औद्योगगक विकास महामींडळाचे क्षेि नाही.

(२) ि (३) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________
साांिली जिल््यातील टें भू योिना सौरऊिेतून चालववण्याबाबत
(३१)

८८६८९ (२४-०८-२०१७). श्री.अननल बाबर (खानापरू ) : सन्माननीय नवीन व नवीिरणीय

उिाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) साींगली जिल््यातील ्ें भू योिना सौरऊिेतन
ू चालविण्याकरीता महािनको कींपनीचे सरु
ु
असलेले सिेक्षण पूणल करण्यात आले आहे काय,

(२) असल्यास, या सिेक्षणाचा अहिाल शासनास सादर केला आहे काय,
(३) असल्यास, त्यानुसार पुढे कोणती कायलिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) असल्यास, यािाितची सद्यजस्थती काय आहे ?
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१३-१२-२०१७) :(१) होय.
(२) होय.

(३) ि (४) ्ें भू उपसा िलभसींचन योिना क्षेिात ६० मेगािॅ् सौर ऊिाल प्रकल्प उभारण्यासाठी
महाननभमलतीव्दारे ननविदा प्रफक्रया सरू
ु आहे .

___________
रायिड जिल्हयातील पातळिांिा, तळोिा, रोहा, महाड, ववळे भािाड, उसर या दठिाणी
औद्योधिि वसाहतीिरीता िरण्यात आलेले भूसांपादन
(३२)

८८८३३ (१८-०८-२०१७).

श्री.सुरेश लाड (ििात), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा),

श्री.धैयश
ा ील पाटील (पेण) : सन्माननीय उद्योि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) रायगड जिल््यातील पातळगींगा, तळोिा, रोहा, महाड, विळे भागाड, उसर या हठकाणी
औद्योगगक िसाहतीकरीता जिल््यातील शेतकऱ्याींच्या िभमनीचे अत्यींत कमी भािाने भूसींपादन
केले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, जिल््यातील ५०० हून अगिक प्रकल्पग्रस्ताींचे योग्य पुनिलसन झालेले नाही, हे ही
खरे आहे काय,
(३) असल्यास, या प्रकल्पाींमिील सम
ु ारे चार हिार प्रकल्पग्रस्त अद्यापी नोकरीच्या प्रनतक्षेत
आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याप्रकरणी चौकशी करून प्रकल्पग्रस्ताींचे पुनिलसन करणेिाित शासनाने कोणती
कायलिाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहे त ?

वि.स. ३७६ (24)

श्री.

सुभाष

दे साई

आहे . महामींडळाने

(२८-११-२०१७)

रायगड जिल्हयात

:

(१) िभमनीचे

सींपादन

केले

ही

महाड, अनतररक्त महाड, रोहा, उसर,

िाि

खरी

विळे भगाड ि

शहापरू नागोठणे औद्योगगक क्षेि विकभसत केली आहे त. सदर औद्योगगक क्षेिासाठी

िमीनी

सींपादन करताना शेतकऱ्याींशी िा्ाघा्ी करुन िमीनीचे दर ठरविण्यात आलेले आहे त. तसेच
भूसींपादन अगिकाऱ्यामािलत

ररतसर भूसींपादन

करण्यात

येऊन

शेतकऱ्याींना िमीनीची

नुकसान भरपाई िा्प केलेली आहे .
(२) ि (३) हे खरे नाही.

िमीन सींपादन करताींना
प्रकल्पग्रस्ताींना

महामींडळ

त्या

त्या िेळच्या प्रचभलत िोरणाप्रमाणे

विकभसत िमीनीतील भख
ू ींड परतािा म्हणून िा्प केले

िातात. िमीन

सींपादन केल्यानींतर महामींडळ ि उद्योिक याींच्यामध्ये प्राथभमक ि अीं नतम
यामध्ये भूवपडीताींना प्रािान्याने

करारनामा

त्याींची शैक्षणणक पािता तपासून नोकरीत सामािून घेण्याची

अ् नमद
केलेली असते ि तसे प्रािान्य प्रमाणपि महामींडळाकडून हदले िाते.
ू
(४)

ि

(५) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________
धचांचोडी (ता.येवला, जि.नामशि) येथील नवीन औद्योधिि क्षेत्र वविमसत िरण्यासाठी
पायाभूत सोयीसुववधाांची िामे सुरु िरणेबाबत
(३३) ८९१९५ (१८-०८-२०१७).

श्री.छिन भुिबळ (येवला) : सन्माननीय उद्योि मांत्री पुढील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) गचींचोडी (ता.येिला, जि.नाभशक) येथील निीन औद्योगगक क्षेि विकभसत करणेकररता
पाणीपुरिठा योिनेस माहे डडसेंिर, २०१५ मध्ये प्रशासकीय मान्यता दे ऊनही माहे मे, २०१७
पयांत सदर योिनेचे काम प्रत्यक्षात सुरु झालेले नाही, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास, गचींचोडी

सोयीसुवििाींच्या

(ता.येिला, जि.नाभशक)

येथील औद्योगगक

प्रस्ताि

२०१५

कामाींचा

माहे

डडसेंिर,

पासून

मुख्यालयामध्ये प्रशासकीय मान्यता दे ण्याकररता प्रलींत्रित आहे , हे ही

क्षेिातील

पायाभत
ू

म.रा.औ.वि.महामींडळाच्या
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, प्रश्न भाग (१) ि (२) च्या अनुषींगाने सदर निीन औद्योगगक क्षेि विकभसत
करण्याकररता प्रलींत्रित कामे

लिकर सरू
ु करण्याची स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी माहे सप््ें िर,

२०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान म.रा.औ.वि.महामींडळाकडे मागणी केली आहे , हे ही

खरे आहे

काय,
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायलिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहे त ?

वि.स. ३७६ (25)
श्री. सुभाष दे साई (१५-११-२०१७) : (१) ि (२) होय हे खरे आहे .
(३) होय हे खरे आहे .

मा.लोकप्रनतननिी याींनी हदनाींक १/०६/२०१७ च्या पिान्िये प्रलींत्रित कामे सूरू करण्याची

मागणी केलेली आहे.

(४) येिला औद्योगगक क्षेिासाठी पाणीपुरिठा योिनेच्या प्रशासकीय मान्यतेच्या प्रस्तािास
मींिूरी प्राप्त झाली आहे . त्याींनतर सदर कामाची ननविदा काढण्यात आली असन
ू , हदनाींक

०१/०९/२०१७ रोिी काम सुरू करण्याचा कायाललयीन आदे श काढण्यात आलेला आहे. सदर
कामाचा कालाििी १२ महहने असा आहे.

गचींचोडी औद्योगगक क्षेिातील पायाभूत सुवििाींच्या कामाचा प्रशासकीय मींिूरीचा प्रस्ताि

औद्योगगक क्षेिातील भूखींडासाठी मागणी/प्रनतसादाची पडताळणी करून प्रस्ताि पुन:श्च सादर
करण्यात येत आहे.

(५) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________
अांबरनाथ (जि.ठाणे) येथील औद्योधिि वविास महामांडळाच्या धोरणानुसार
१५ टक्िे वविमसत भूखांडाचे वाटपाबाबत

(३४)

८९२८३ (१८-०८-२०१७).

श्री.किसन िथोरे (मुरबाड) :

सन्माननीय उद्योि मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) अींिरनाथ (जि.ठाणे) येथील औद्योगगक विकास महामींडळ क्षेिातील अनतररक्त औद्योगगक
विकास महामींडळ क्षेि ्प्पा -२ मिील प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्याींना महामींडळाच्या िोरणानस
ु ार १५
्क्के विकभसत भख
ू ींडाचे िा्प करण्यात

दल
ल होत असल्याचे
ू क्ष

त्यादरम्यान ननदशलनास आले, हे खरे आहे काय,

माहे िन
ू , २०१७ मध्ये िा

(२) असल्यास, यािाित शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकशीअींती प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्याींना १५ ्क्के भख
ू ींड दे ण्यािाित शासनाने
कोणती कायलिाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुभाष दे साई (२८-११-२०१७) : (१) हे खरे नाही.
ठाणे जिल्हयातील अनत. अींिरनाथ

औद्योगगक

क्षेिातील

्प्पा २ ि ३ मिील मौिे

िोहोनोली येथील एकूण १६ प्रकल्पग्रस्त आहे त्यापैकी ६ प्रकल्पग्रस्ताींना पीएपी भख
ू ींड िा्प
करण्यािाित
येत आहे .

सुरुिात करण्यात आलेली आहे,

प्राप्त अिालनस
ु ार पीएपी भूखींड िा्प करण्यात

पाले औद्योगगक क्षेिातील ८६ खातेदाराींपक
ै ी प्रकल्पग्रस्ताचे ९ अिल
उिलररत खातेदाराकडून अिल मागिून

(२), (३) ि (४) प्रश्न उद््ाित नाही.

प्राप्त आहे त.

भूखींड िा्प करण्याची तििीि ठे िली आहे.
___________

वि.स. ३७६ (26)

नािपूर ववभािात सेवाज्येष्ट्ठतेनुसार पात्र व ज्येष्ट्ठ िमाचा-याांना पदोन्फ्नती दे ण्याबाबत
(३५)

८९३८१ (१८-०८-२०१७).

श्री.वविास िांु भारे (नािपूर मध्य) : सन्माननीय सहिार मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) नागपूर विभागात हदनाींक ८ सप््ें िर,२०१४ ि माहे एवप्रल,२०१७ मध्ये झालेल्या ननयमिा्य

पदोन्नती सभेतील ननिडपाि कमलचा-याींना पदािनत करून सेिाज्येषठतेनस
ु ार पाि ि ज्येषठ

कमलचा-याींना पदोन्नती दे ऊन न्याय दे ण्यािाितचे ननिेदन हदनाींक २९ मे, २०१७ रोिी िा
त्यासुमारास सहकार सगचि, महाराषर राज्य, ि सहकार आयुक्त ि ननिींिक, सहकारी सींस्था,
पुणे याींना हदले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर ननिेदनािर शासनाने कोणती कायलिाही केली आहे ,
(३) असल्यास, कायलिाहीचे स्िरूप काय आहे ि त्यानुसार सेिाज्येषठतेनुसार ि ज्येषठ
कमलचाऱ्याींना पदोन्नती दे ण्यािाित शासनाने कोणती उपाययोिना केली िा करण्यात येत आहे ,
(४)

नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहे त?

श्री. सभ
ु ाष दे शमख
ु (२७-११-२०१७) :(१) होय.
(२)

ि

(३)

सदर

तक्रार

अिालच्या

अनुषींगाने

सहननिींिक, सहकारी सींस्था (लेप), नागपूर

सहकार

आयुक्त

कायाललयाने

विभागीय

याींचेमािलत छाननी केली. त्यानुसार विभागीय

सहननिींिक, सहकारी सींस्था (लेप), नागपूर याींनी त्याींच्या हद.१५/९/२०१७ अन्िये अहिाल सादर
केला आहे .

त्यानुसार सहा.आयुक्त मागासिगीय कक्ष, नागपूर विभाग, नागपूर याींनी

विभागीय सहननिींिक, सहकारी सींस्था (लेप), नागपरू कायाललयातील िगल-३ चे कमलचाऱ्याींचे

त्रिद
ीं न
ु ामािली हद.१४/६/२०११, १२/०८/२०१४ ि २१/०१/२०१७ अन्िये आरक्षण प्रमाणणत करुन
हदलेले आहे . सदर प्रमाणणत केलेल्या आरक्षणानुसार विभागीय सहननिींिक, सहकारी सींस्था
(लेप), नागपूर याींनी त्याींचे विभागात कमलचाऱ्याींना पदोन्नत्या हदलेल्या आहे त.

एकींदरीत

पदोन्नत्या दे ताना अनष
ु ींगगक शासन ननणलय, पररपिके ि आरक्षण इत्यादी िािी विचारात
घेऊन पदोन्नत्या हदल्या असल्याचे हदसून येत.े
(४) प्रश्न उद्भित नाही.

___________
डहाणू (जि.पालघर) येथील अनेि लाभाथी सांिय िाांधी ननराधार
योिनेपासून वांधचत असलाबाबत

(३६)

८९७६४ (०९-०८-२०१७).

श्री.पास्िल धनारे (डहाणू) : सन्माननीय ववशेष सहाय्य मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) डहाणू (जि.पालघर) तालुक्यातील िध्
ृ द, विििाींचे सींिय गाींिी ननरािार योिनाींचे अिल
तहसीलदार कायाललयात प्रलींत्रित असल्याने आहदिासी ननरािार योिनेच्या लाभापासून िींगचत
असल्याची िाि माहे मे, २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशलनास आली, हे खरे आहे काय,

वि.स. ३७६ (27)
(२) असल्यास, याची चौकशी करण्यात आली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकशीचे ननषकषल काय आहे त ि त्या अनुषींगाने पुढे कोणती कायलिाही केली िा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहे त?
श्री. राििुमार बडोले (२३-११-२०१७) : (१) हे खरे नाही.
(२), (३) ि (४) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________
िोल्हापूर चप्पलेला पेटांट ममळणेबाबत
(३७)

९०१६४ (०४-०९-२०१७).

(शाहूवाडी) :

श्री.चांद्रदीप नरिे (िरवीर), श्री.सत्यिीत पाटील-सरुडिर

सन्माननीय उद्योि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) कोल्हापूरची ख्याती िगभर पोहोचिणारी सुिक आकार, नक्षीकाम आणण ह्कािूपणा ही

ठळक िैभशष्ये असणाऱ्या कोल्हापूर चप्पलेला पे्ीं् भमळविण्याकररता राज्य शासनाने केंद्र
शासनाकडे आतापयांत कोणता पाठपरु ािा केला आहे ,

(२) असल्यास, कोल्हापूरी चप्पलेला पे्ीं् भमळविण्यात राज्य शासनाला यश भमळाले आहे
काय,

(३) असल्यास, यािाित शासनाची भूभमका काय आहे ?
श्री. सुभाष दे साई (२७-११-२०१७) :(१),

(२) ि (३)

महाराषर राज्य खादी ि ग्रामोदयोग

मींडळामािलत कोणतेही पे्ीं् नोदविण्यात आलेले नाही. तसेच मींडळामािलत राज्य शासनाकडे
फकीं िा केंद्र शासनाकडे असा प्रस्ताि प्रलींत्रित नाही.
महाराषर

राज्य

खादी

ि

ग्रामोदयोग

मींडळामािलत

कोल्हापूरी

चप्पलेमध्ये

आिनु नकता यािी या हे तन
ू े या क्षेिातील तज्ञाींचे मागलदशलन तथा प्रभशक्षण दे ण्याचे काम
कोल्हापूर येथे सुरु आहे. सदर प्रभशक्षणामध्ये कोल्हापूरी चप्पलेचे पारीं पारीक डडझाईन िदलन
ू

त्यामध्ये आिुननक डडझाईन तयार करण्यासाठी तज्ञाींचे मागलदशलन भमळत आहे . तसेच यासाठी

“कलात्मक कोल्हापूर” असे ब्रँडनेम नोंदविण्यात आलेले आहे . या प्रमाणे प्रभशक्षणातून निीन
डडझाईन्स तयार झाल्यास कोल्हापरू ी चप्पलेला चाींगला काळ येऊ शकेल यासाठी खादी ि
ग्रामोदयोग मींडळाने कोल्हापूरी चप्पल उद्योगाच्या पन
ु :रुिीिनाचे काम हाती घेतले आहे .
___________
साक्री (जि.धळ
ु े ) तालक्
ु यातील ४४ महसल
ु ी िावाांचा समावेश पेसा िायद्याांतिात िरण्याबाबत
(३८)

९०२५४ (१२-०८-२०१७).

श्री.डी.एस.अदहरे (साक्री), श्रीमती ननमाला िाववत (इितपरू ी),

डॉ.सांतोष टाररे (िळमनुरी), श्री.वविय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी),

वि.स. ३७६ (28)
श्री.नसीम खान (चाांददवली), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), प्रा.वषाा िायिवाड (धारावी) :
सन्माननीय आददवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) साक्री (जि.िळ
ु े ) तालुक्यातील ४४
करण्यासाठी

गािाींचा समािेश पेसा कायद्याींतगलत

स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी माहे माचल, २०१७ मध्ये िा त्या दरम्यान शासनाकडे

मागणी केली आहे ,

हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त
करण्यािाित

महसुली

तालुक्यातील २१ पाडे, िाडया ि िसत्या याींचे महसूली गािात रुपाींतर

स्थाननक लोकप्रनतननिीनी सींिींगिताींकडे िारीं िार मागणी करूनही

कोणतीही

कायलिाही केली नसल्याचे माहे मे, २०१७ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदशलनास आले आहे , हे खरे
आहे काय,
(३)

असल्यास,

महसुली गािाींचा

लोकप्रनतननिीच्या

उक्त

मागणीनस
ु ार

साक्री

तालक्
ु यातील

४४

पेसा कायद्याींतगलत समािेश करण्यािाित ि उक्त तालुक्यातीलच २१ पाडे,

िाडया ि िसत्या याींचे महसूली गािात रुपाींतर करण्यािाित शासनाने कोणती कायलिाही
केली िा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहे त?
श्री. ववष्ट्णु सवरा (२४-११-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२)

हे खरे नाही.

मा. वििानसभा सदस्य याींनी हद. १२.०६.२०१७ च्या पिान्िये साक्री तालुक्यातील २१

पाडे, िाडया ि िस्त्याींचे महसल
ू ी गािात रुपाींतर करण्यािाित

मा. मख्
ु यमींिी महोदय याींना

विनींती केली होती. तद्नुषींगाने जिल्हागिकारी, िुळे याींच्यामािलत कायलिाही सुरु आहे.
(३) ि (४)

सन २०११ च्या िनगणनेुसार अनुसूगचत क्षेिातील गािाींपासून नव्याने ननमालण

झालेल्या गािाींचा तसेच आहदिासी लोकसींख्या ५०% पेक्षा िास्त असलेल्या ि आहदिासी
उपयोिना क्षेिास भौगोभलकष्ष्या सींलग्न असलेल्या गािाींचा अनुसूगचत क्षेिात समािेश
करण्यासींदभालतील प्रस्ताि तयार करण्याचे काम आयक्
ु त, आहदिासी सींशोिन ि प्रभशक्षण
सींस्था, पुणे याींच्या स्तरािर अींनतम ्प्प्यात
तालुक्यातील एकूण

आहे .

सदर प्रस्तािामध्ये साक्री ( जि. िळ
ु े )

४४ गािाींचा समािेश विचारागिन आहे . सदर गािाींचा अनुसूगचत क्षेिात

समािेश करण्यासींदभालतील प्रस्ताि आयुक्त, आहदिासी सींशोिन ि प्रभशक्षण सींस्था, पुणे
याींच्याकडून शासनास प्राप्त झाल्यािर केंद्र शासनाच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात येईल.

जिल्हागिकारी, िुळे याींनी साक्री तालुक्यातील २१ गािाींचे महसल
ू ी गािात

रुपाींतर करण्यािाितचे प्रस्ताि अपर तहभसलदार, वपींपळनेर याींचेकडून मागविलेले असून
त्यापैकी

एका गािाचा प्रस्ताि त्याींच्याकडे प्राप्त आहे . उिलरीत प्रस्ताि अपर तहभसलदार,

वपींपळनेर याींचेमािलत चौकशी करुन उपविभागीय अगिकारी, िुळे याींच्याकडून प्राप्त करुन

नविन स्ितींि महसल
ू गािाींत रुपाींतर करण्याची तिविि जिल्हागिकारी, िळ
ु े याींनी ठे िली
आहे .

___________

वि.स. ३७६ (29)
भाळवणी (ता.मांिळवेढा, जि.सोलापूर) येथे महापारे षण िांपनीिडून सांपाददत िरण्यात
आलेल्या िममनीचा मोबदला शेतिऱयाांना ममळाले नसल्याबाबत

(३९)

९०७३३ (०९-०८-२०१७).

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

श्री.भारत भालिे (पांढरपूर) :

सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील

(१) भाळिणी (ता.मींगळिेढा, जि.सोलापूर) येथील येथे १३२ के.व्ही चे िीि उपकेंद्र उभारण्यात
आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, िीि उपकेंद्र ि त्यासाठी ्ॉिर उभारण्यासाठी महापारे षण कींपनीकडून सींपाहदत
करण्यात आलेल्या िभमनीचा मोिदला अद्यापही शेतक-याींना भमळालेला नाही, हे ही खरे आहे
काय,
(३) असल्यास, यासींदभालत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानुसार सदर शेतक-याींना
सींपाहदत केलेल्या िभमनीचा मोिदला दे ण्यािाित शासनाने कोणती कायलिाही केली िा करण्यात
येत आहे ,
(४)

नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (२१-११-२०१७) :(१) ननींिोणी (ता.मींगळिेढा, जि.सोलापूर) या हठकाणी
१३२ के.व्ही.चे उपकेंद्र उभारण्यात आले आहे.

(२) ि (३) सदर िीि उपकेंद्रासाठी लागणाऱ्या शासकीय िभमनीची ननयमानुसार फकीं मतीची
रक्कम भरुन त्याचा तािा महापारे षण कींपनीने घेतला आहे. िाहहनीचे मनोरे उभारण्यासाठी
िभमन सींपाहदत

करण्यात आलेली नाही. परीं त,ु नतचा मोिदला दे ण्याची कायलिाही सुरु असून

एकूण ९ प्रकरणाींमध्ये रु. २.२३ लाख एिढी रक्कम तत्कालीन हद.०१.११.२०१० च्या शासन
ननणलयानुसार दे ण्यात आली आहे . तसेच हदनाींक ३१.०५.२०१७ नींतरच्या प्रकरणािाित प्रचभलत
शासन ननणलयानस
ु ार कायलिाही करण्यात येत आहे. िाहहनी उभारणी करतेिेळी
झालेल्या नक
ु सानापो्ी एकूण १६१ प्रकरणाींमध्ये
रक्कम अदा करण्यात आली आहे.

उ्या वपकाींच्या

रु. ४९.७६ लाख एिढी नुकसान भरपाईची

(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________
आष्ट्टी आणण आवी तालुक्यात (जि.वधाा) एम.आय.डी.सी. स्थापन िरण्याबाबत
(४०)

९१४८३ (१८-०८-२०१७).

श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.वविय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी),

श्री.सुननल िेदार (सावनेर), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), डॉ.सांतोष टाररे (िळमनुरी) :
सन्माननीय उद्योि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) दे शाच्या स्िातींि लढ्यामध्ये मोलाचे योगदान असलेल्या आष्ी (जि.ििाल) तालक्
ु यात
एम.आय.डी.सी.नाही ि त्यामळ
ु े एकही उद्योग नसल्याने येथील युिक रोिगारासाठी इतर
जिल््यात स्थलातींरीत होत असल्याने आष्ी ि आिी तालुक्यात एम.आय.डी.सी.ची स्थापना
करण्यािाित स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी मा.मख्
ु यमींिी महोदयास हदींनाक १७ िून, २०१७ रोिी
िा त्यासुमारास ननिेदन हदले आहे, हे खरे आहे काय,

वि.स. ३७६ (30)

(२) असल्यास, आष्ी ि आिी

तालुक्यात एम.आय.डी.सी.ची स्थापना करण्यािाित शासनाने

कोणती कायलिाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुभाष दे साई (२८-११-२०१७) : (१) हे खरे आहे .

(२) स्थाननक लोकप्रनतननिी याींनी हदलेल्या ननिेदनानुसार आिी तालुक्यामध्ये औद्योगगक
क्षेि स्थापन करणे विचारािीन आहे .
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________
सांिय िाांधी, श्रावणबाळ, इांददरा िाांधी (वमहि
ृ ापिाळ, ववधवा, अपांि) योिनेमध्ये
ममळणारे अनुदान वाढववण्याबाबत

(४१)

९१६७०

(०९-०८-२०१७).

डॉ.आमशष

दे शमख
ु

(िाटोल),

श्री.प्रभुदास

मभलावेिर

(मेळघाट) : सन्माननीय ववशेष सहाय्य मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) राज्यात सींिय गाींिी ननरािार योिना िद्ध
ृ व्यक्ती, अींि अपींग, शारीररक ि मानभसक
आिाराने रोगग्रस्त व्यक्ती ि ननरािार विििाींना अथलसहाय्य या हे तूने सन १९८० पासून
रािविण्यात येत असून इींहदरा गाींिी राषरीय िद्ध
ृ ापकाळ ननित्ृ तीिेतन योिनेला पूरक म्हणून
श्रािणिाळ योिना सन २००४ पासन
ू रािविण्यात येत आहे . हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सींिय गाींिी, श्रािणिाळ, इींहदरा गाींिी या योिनेंतगलत लाभार्थयाांना प्रनतमहा रु.
६०० लाभ भमळत आहे ि यामध्ये रु. २०० केंद्र शासनाकडून ि रु. ४०० शासनाकडून भमळत
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सींिय गाींिी, श्रािणिाळ, इींहदरा गाींिी या योिनेच्या लाभार्थयाांना सतत आगथलक
िास सहन करािा लागत असन
ू िाढत्या महागाईच्या काळात रु. ६०० भमळणारी लाभाची
रक्कम १००० रुपयापयांत िाढिन
भमळण्याकररता शासनाने कोणती
ू

कायलिाही केली िा

करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहे त?
श्री. राििुमार बडोले (२३-११-२०१७) : (१) ि (२) हे खरे आहे .

(३) सींिय गाींिी, श्रािणिाळ ि इींहदरा गाींिी (िध्
ृ दापकाळ, विििा, अपींग)

या योिनेच्या

लाभार्थयाांना दे ण्यात येणा-या माभसक अनुदानामध्ये िाढ करण्याचा प्रस्ताि शासनाच्या
विचारािीन आहे .

(४) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________

वि.स. ३७६ (31)
अमरावती औद्योधिि क्षेत्रात औद्योधिि भूखांडासाठी अिा िरणा-या
उद्योििाांना भूखांड वाटप िरण्याबाबत

(४२)

९१७९१ (१८-०८-२०१७).

(मोशी) :

श्री.ओमप्रिाश ऊरा बच्चू िडू (अचलपूर), डॉ.अननल बोंडे

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

(१) अनतररक्त अमरािती औद्योगगक क्षेिात औद्योगगक भख
ू ींड िा्पासाठी महाराषर राज्य
औद्योगगक महामींडळाने सन २०१४ मध्ये आँनलाईन प्रफक्रया सरु
ु केली होती, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, या प्रफक्रयेंतगलत भूखींड मागणीसाठी उद्योिकाींनी केलेल्या अिालनुसार भख
ू ींड
िा्प न करता हदनाींक २६ एवप्रल, २०१६ रोिी िा त्यासुमारास सिल अिल रि करण्यात आले, हे
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याप्रकरणी चौकशी करून सन २०१४ पासून औद्योगगक भख
ू ींडासाठी अिल
करणा-या उद्योिकाींना त्िरीत भूखींड िा्प करण्यासींदभालत शासनाने कोणती कायलिाही केली
िा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास,विलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुभाष दे साई (२८-११-२०१७) :(१) होय.
(२)

हे खरे आहे .

अनतररक्त अमरािती औद्योगगक क्षेिामध्ये भूखींड क्रमाींकासहहत ननयोिन आराखडे

मींिूर असलेले भख
ू ींड िा्पास उपलब्ि नसल्यामळ
ु े महामींडळाचे पररपिक िािक क्र. िी२४९०१, हद. २६/४/२०१६ मिील ननदे शानस
ु ार अिल रि करण्यात आले आहे त.

(३) सद्य:जस्थतीत महामींडळाचे ई- अलॉ्में् िोरणानुसार भख
ू ींड िा्पाची प्रफक्रया सुरू आहे .
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________
वसांतदादा सहिारी साखर िारखाना भाडेतत्वावर चालववण्यास दे ऊनही
शेतिरी व िामिाराांची दे णी प्रलांत्रबत असल्याबाबत
(४३)

९१८४० (१८-०८-२०१७).

श्री.धनांिय (सुधीर) िाडिीळ (साांिली) : सन्माननीय सहिार

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) िसींतदादा सहकारी साखर कारखाना जिल्हा िँकेने भसक्युरी्ायझेशन अॅक्् खाली ताब्यात
घेऊन भाडेतत्िािर चालविण्यास दे ण्यात आला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, िँकेच्या किालपेक्षाही शेतकऱ्याींची त्रिलासाठीची दे णी ि कामगाराींची दे णी ही
रक्कम मोठी असन
ू ती अद्यापही दे ण्यात आली नाहीत, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, िसींतदादा सहकारी साखर कारखाना शेतकऱ्याींच्या त्रिले ि कामगाराींची दे णी
याींची फकती रक्कम थकीत आहे ,
(४) असल्यास, याप्रकरणी चौकशी करून शासनाने सींिींगित दोषीींिर कोणती कारिाई केली िा
करण्यात येत आहे ,

वि.स. ३७६ (32)
(५) तसेच शेतकऱ्याींची त्रिले ि कामगाराींची थकीत रक्कम दे णेिाित शासनाने कोणत्या
उपाययोिना केल्या िा करण्यात येत आहे त, नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहे त?
श्री. सभ
ु ाष दे शमख
ु (२८-११-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे.
(२) होय, हे अींशतः खरे आहे.

(३) िुल,ै २०१७ अखेर कामगाराींची थफकत रक्कम रू. ११००.०० लाख ि सन २०१३-१४ मिील
शेतकऱ्याींच्या एिआरपीची रक्कम रु.८०९.९६ लाख इतकी थकीत आहे .

(४) ि (५) कामगाराींचे रु.३२५.०९ लाख िल
ु ,ै २०१७ मध्ये अदा केली आहे . शासनाकडून सन
२०१३-१४ हीं गामासाठी आर.आर.सी.ची कारिाई होऊन जिल्हागिकारी साींगली याींच्याकडून
कारखाना िभमनीिर महसूली िोिा चढविण्याची कारिाई झालेली आहे .
___________

पाचोरा पांचायत सममतीचे (जि.िळिाांव) सभापती याांच्या
आई-वडडलाांचे ननराधार यादीत नाव असल्याबाबत
(४४)

९२०१८ (१८-०८-२०१७).

श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) : सन्माननीय ववशेष सहाय्य मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) पाचोरा पींचायत सभमतीचे (जि. िळगाींि) सभापती याींच्या आई-िडडलाींचे ननरािार यादीत
नाि असल्याचे माहे िून, २०१७ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदशलनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, यािाित शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले,
(३) असल्यास, चौकशीनस
ु ार पढ
ु े कोणती कायलिाही केली िा करण्यात येत आहे
(४)

नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहे त ?

श्री. राििुमार बडोले (२३-११-२०१७) :(१) हे खरे आहे .

(२) ि (३) प्रस्तत
ु प्रकरणी मींडळ अगिकारी याींच्यामािलत स्थाननक चौकशी करण्यात आली
असून सभापती याींच्या आईच्या नािे १ हे क््र ३० आर. ि िडडलाींच्या नािे ५४ आर. इतकी
शेतिमीन

असल्याचे

आहे .

आढळून

आली.

चौकशीनींतर

सदर

लाभार्थयाांना

अनुदान

िा्प

(४) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________
नेवासा (जि. अहमदनिर) शहरातील प्रभाि तीनमध्ये असलेल्या उच्चदाबाची ववद्युतवादहनी
नेवास शहराबाहे र स्थलाांतरीत िरण्याबाबत

(४५)

९२२३७ (०९-०८-२०१७).

श्री.बाळासाहे ब मरु िुटे (नेवासा) :

सन्माननीय ऊिाा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

नेिासा

(जि.अहमदनगर)

शहरातील

प्रभाग

तीनमिील

असलेल्या

भशिािीनगर,

सदाभशिनगर, वििेकाींनदनगर या िसाहतीमिील नागररकाींसाठी घातक ठरलेली उच्चदािाची

वि.स. ३७६ (33)
विद्युतिाहहनी

नेिासा

मा.ऊिालमींिी याींच्याकडे

शहरािाहेर
हदनाींक

स्थलाींतरीत

२७

एवप्रल,

करण्यािाित
२०१७

रोिी

मागणी
िा

ननिेदनाद्िारे केली आहे , हे खरे आहे काय,

तेथील

त्यासुमारास

नागररकाींनी
एका

लेखी

(२) असल्यास, या मागणीनस
ु ार शासनाने कोणती कायलिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(३)

नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (२९-११-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) नेिासा शहरातील प्रभाग ३ मध्ये असलेल्या भशिािीनगर, सदाभशिनगर, वििेकानींदनगर,
िसाहतीमिील नागररकाींसाठी
पयालयी

िोकादायक असलेल्या

ि सुरषक्षततेसाठी, पायाभूत

११ के.व्ही.

उच्चदाि िाहहनीसाठी

आराखडा-२ योिनेअींतगलत ०.९ फक.मी.

११ के.व्ही.

िाहहनीची उभारणी करण्यात आली ि निीन उभारण्यात आलेल्या ११ के.व्ही. िाहहनीव्दारे
सध्या िीि पुरिठा
पण
ल :
ू त

करण्यात येत आहे . सदर

िींद ठे िण्यात आली आहे .

(३) प्रश्न उदभित नाही.

िसाहतीमिील िुनी ११ के.व्ही. िाहहनी

सदरचे काम हे सप््ें िर, २०१७ मध्ये पण
ू ल झालेले आहे .
___________

दहांिोणा (ता.यावल, जि.िळिाव) येथील मोर धरणाच्या
३०० एिर िममनीवर सौर उिाा प्रिल्प उभारणेबाबत
(४६)

९२२५८ (०९-०८-२०१७). श्री.हरीभाऊ िावळे (रावेर) : सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

हहींगोणा (ता.यािल जि.िळगाि) येथील मोर िरणाच्या ३०० एकर पररसरात सौर उिाल

प्रकल्प उभारणेसाठी स्थाननक लोकप्रनतननिी याींनी

हद.१६ माचल, २०१७ रोिीच्या पिाद्िारे

शासनाकडे मागणी केली, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास,

सदर सौर उिाल प्रकल्प उभारण्यासाठी शासनाने कोणती कायलिाही केली ि

करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१३-१२-२०१७) : (१) होय.

(२) मोर िरणाच्या पररसरात ६५ मेगािॅ् सौर ऊिाल प्रकल्प उभारण्यासाठी सविस्तर प्रकल्प
अहिाल (DPR) शासनाच्या िलसींपदा विभागास प्राप्त झाला असून, महाननभमलती कींपनीव्दारे
ननविदा मागविण्यात आली आहे .
(३)

प्रश्न उद््ाित नाही.
___________

वि.स. ३७६ (34)
राज्यातील शेतिऱयाांसाठी “ मुख्यमांत्री सौर वादहनी योिना” सुरु िरण्याबाबत
(४७)

९३१२४ (१८-०८-२०१७).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.राहुल मोटे (पराांडा) :

सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील

(१) राज्यातील शेतकऱ्याींसाठी “मख्
ु यमींिी सौर िाहहनी योिना” सुरु करण्याचा ननणलय शासनाने
घेतला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या योिनेचे सिलसािारण स्िरुप काय आहे ,
(३) असल्यास, या योिनेची अींमलििािणी केव्हापासून करण्यात येणार आहे ि त्याची
सद्य:जस्थती काय आहे ?

श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (२१-११-२०१७) :

(१) होय. उद्योग, ऊिाल ि कामगार विभागाच्या ऊिाल शाखेच्या हद. १४/२/२०१७ रोिीच्या
शासन ननणलयानुसार राज्यात मुख्यमींिी सौर कृषी िाहहनी योिना सुरू करण्यात आली आहे .
(२) मुख्यमींिी सौर कृषी िाहहनी योिनेची ठळक िैभशष्ये खालीलप्रमाणे आहे त:-

१) राज्यातील ज्या ग्रामीण भागामध्ये गािठाण ि कृषी िाहहनीचे विलगीकरण झाले
आहे अशा हठकाणी कृषी िाहहनीचे सौर ऊिेव्दारे विद्यत
ु ीकरणाची योिना आहे.

२) याचा िायदा कृषी ग्राहकाींना शेतीसाठी पाणीपुरिठा करणाऱ्या भलप् इररगेशन
योिनाींना िीि पुरिठा करण्यासाठी होणार आहे.

३) या योिनेची अींमलििािणी महाननभमलती या कींपनीव्दारे महाऊिाल ि महावितरण
कींपनीच्या सहाय्याने करण्यात येईल.

सदर योिना खािगी- लोक सहभाग तत्िािर

रािविण्यात येईल.
४) पारदशलक ि स्पिालत्मक ननविदा प्रफक्रया राििन
ींु िणूकदार ननिडून
ू खािगी गत
त्याींच्यासमिेत सौर कृषी िाहहनी प्रकल्प उभारण्याकररता विभशष् कालाििीकररता
करार करण्यात येईल.

५) प्रकल्पाची उभारणी ि दे खभाल दरू
ु स्ती खािगी गींत
ु िणक
ू दाराकडून होईल.

६) यामुळे पारीं पररक िीिेची िचत होऊन अशा वििेचा िापर इतर उत्पादनक्षम
कामासाठी होईल.

तसेच महावितरण कींपनीचा वििेच्या खरे दीिरील खचल कमी

होईल.
(३) सदर योिनेची अींमलििािणी सुरू करण्यात आली आहे.

या योिनेंतगलत महाननभमलती पीपीपी तत्िािर प्रारीं भी सदर योिनेनस
ु ार प्रायोगगक

तत्िािर माींिरडा (कोलींिी) ता.जि. यितमाळ येथील ४ हे .आर शासकीय भुखींडािर २ मे.िॅ.
तसेच राळे गणभसध्दी ता. पारनेर जि.अहमदनगर येथील ३ हे . ५० आर खािगी िमीनीचा

िापर करून २ मे.िॅ. सौर कृषी िाहहनी प्रकल्प प्रायोगगक तत्िािर करण्याचे ठरविले आहे.
सदयजस्थतीत िरील ४ मे.िॅ. क्षमतेचे सौर कृषी िाहहनी प्रकल्प उभारण्यासाठी इरादापि

ननगलभमत करण्यात आले आहे त.

वि.स. ३७६ (35)
महाननभमलती कींपनीतिे राज्यात १५०० मे.िॅ. क्षमतेचे सौर कृषी िाहहनी प्रकल्प

उभारण्यासाठी विविि हठकाणी महसूल विभागाच्या शासकीय भूखींडाची ननिड सूरू आहे.

तसेच विदभल, मराठिाडा, पजश्चम ि उत्तर महाराषर येथे प्रत्येकी ५० मे.िॅ. क्षमतेचे सौर कृषी

िाहहनी प्रकल्प उभारण्यासाठी ननविदा प्रफक्रया सरू
ू आहे .
___________

औरां िाबाद जिल््यातील सांिय िाांधी ननराधार योिनेच्या िामात झालेला िैरव्यवहार
(४८)

९३७१६ (१८-०८-२०१७).

श्री.अब्दल
ु सत्तार (मसल्लोड), श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी),

श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), प्रा.वषाा िायिवाड (धारावी), श्रीमती ननमाला िाववत
(इितपूरी), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय ववशेष सहाय्य मांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) औरीं गािाद जिल््यातील सींिय गाींिी ननरािार योिनेच्या कामात मोठ्या प्रमाणात
गैरव्यिहार झाला असल्याचे हदनाींक १० मे,२०१७ रोिी िा त्यासुमारास ननदशलनास आले,हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त योिनेत ननरािार लाभार्थयाांना केिळ सहाशे रुपये भमळत असल्याचे
ननदशलनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास, उपरोक्त प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(४)

असल्यास, चौकशीअींती गैरव्यिहार करणा-या सींिींगिताींिर शासनाने कोणती कारिाई

केली िा करण्यात येत आहे ,
(५)

नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहे त ?

श्री. राििुमार बडोले (२३-११-२०१७) : (१) ि (२) सींिय गाींिी ननरािार अनुदान योिनेंतगलत
शासन ननणलय हदनाींक २६ ऑक््ोिर, २०१० नस
ु ार पाि लाभार्थयालस दरमहा रु.६००/- आणण एका
कु्ुींिात एका पेक्षा िास्त लाभाथी असल्यास दरमहा रु. ९००/- इतके अनुदान दे ण्यात येते.
औरीं गािाद जिल्हयात विशेष सहाय्य योिनेच्या लाभार्थयाांना माहे िून, २०१७ अखेरपयांतचे
अनुदान िा्प करण्याची कायलिाही पूणल झालेली आहे .

सदर योिनेच्या कामात भ्रष्ाचार झाल्याचे ननदशलनास आलेले

(३), (४) ि (५) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________

नाही.

वि.स. ३७६ (36)
पुणे जिल््यातील घोडेिाांव प्रिल्प िायाालयातील तत्िामलन
प्रिल्प अधधिारी याांनी िेलेल्या िैरव्यवहाराबाबत

(४९)

९३८६२ (०९-०८-२०१७).

श्री.रुपेश म्हात्रे (मभवांडी पूव)ा :

सन्माननीय आददवासी

वविास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) पुणे जिल््यातील घोडेगाींि प्रकल्प कायाललयातील तत्काभलन प्रकल्प अगिकारी याींनी सन

२०१३ ि २०१६ या कालाििीत िगल ४ च्या कमलचाऱ्याींच्या िदल्या, विशेष केंहद्रय सहाय्य
अींतगलत कृषी विभागाच्या योिना, भािीपाला, भोिन ठे का इत्यादी ननविदा प्रफक्रयेत केलेल्या

गैरव्यिहारािाित उपायुक्त,ठाणे ि प्रकल्प अगिकारी, िुळे याींची माहे िानेिारी, २०१७ मध्ये
िा त्या दरम्यान चौकशी सभमती गठीत केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर चौकशी सभमतीने आपला अहिाल शासनास सादर केला आहे काय,
असल्यास, सदर अहिाल शासनास केव्हा सादर करण्यात आला आहे ,
(३)

तसेच

सदर

अहिालाच्या

अनुषींगाने

दोषी

तत्कालीन

प्रकल्प

अगिकारी

ि

इतर

कमलचाऱ्याींविरुध्द शासनाने कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहे त ि सदरहू प्रकरणािाितची सद्यजस्थती काय
आहे ?
श्री. ववष्ट्णु सवरा (३०-१०-२०१७) : (१) होय, आयुक्त, आहदिासी विकास, नाभशक याींनी
यािाित प्राथभमक चौकशी सभमती गहठत केली आहे .

(२) होय, सदर सभमतीने सादर केलेला प्राथभमक चौकशी अहिाल आयुक्त, आहदिासी विकास,
नाभशक याींनी शासनास सादर केला आहे.

(३) ि (४) चौकशी सभमतीचा प्राथभमक अहिाल विचारात घेऊन

अपर आयुक्त, आहदिासी

विकास, ठाणे याींनी ग्-क मिील ५ कमलचाऱ्याींना ननलींत्रित केले आहे .

तसेच, सदर प्रकरणी दोषी असणाऱ्या िगल-१ ते िगल-४ मिील अगिकारी/कमलचाऱ्याींविरुध्द
एकत्रित विभागीय चौकशी सरु
ु करण्याच्या अनष
ु ींगाने, सि
ु ारीत प्रारुप दोषारोप पि अनष
ु ींगगक

कागदपिाींसह आयुक्त, आहदिासी विकास, नाभशक याींच्याकडून नुकतेच प्राप्त झाले असून,
यािाित पुढील कायलिाही सुरु आहे.

___________
ििोली (ता.दहांिणा, जि. नािपूर) येथील अदहल्याबाई होळिर आश्रमशाळे त
सुरू असलेल्या िैरप्रिाराची चौिशी िरण्याबाबत

(५०)

९४१०२ (०९-०८-२०१७).

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

श्री.सुननल िेदार (सावनेर), श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम) :
सन्माननीय आददवासी वविास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) िारणी तालूक्यातील (जि.अमरािती) किोली गािातील ४० आहदिासी विद्यार्थयाांना विविि
प्रलोभने दाखिन
ू नागपरू पररसरातील हहींगणा येथील अहहल्यािाई होळकर आश्रमशाळे तील

वि.स. ३७६ (37)
सींचालकाींनी प्रिेभशत करुन घेतले माि तेथील गैरसोयी आणण सींस्थाचालक ि कमलचा-याींकडून
होत असलेल्या मानभसक िासाला कीं्ाळून चार विद्याथी पलायन करून चार हदिस चालत
आपल्या गािी

गेल्याची

घ्ना हदनाींक २९ िून २०१७ रोिी िा त्या सुमारास ननदशलनास

आली आहे , हे खरे आहे काय

(२) असल्यास, या घ्नेची माहहती इतर पालींकाना समिल्यानींतर ते आपल्या मल
ु ाींना घरी
परत नेण्यासाठी आले असता सींस्था चालकाींनी आिी पाच हिार रूपये दया ि नींतरच
विद्यार्थयाांना घेऊन िा असे पालकाींना साींगगतले, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, याच आश्रमशाळे त सरू
ु असलेल्या गैरप्रकाराची माहहती सींकभलत करण्यासाठी

ित्ृ तिाहहनीचे पाच ते सहा पिकार गेले असता सींस्थाचालक आणण तेथील कमलचाचाींनी
पिकारािर हल्ला करून िखमी केल्याचेही ननदशलनास आले, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, या गींभीर प्रकरणी उच्चस्तरीय अगिकाऱ्याींमािलत चौकशी करण्यात आली िा
करण्यात येत आहे काय, त्याचा तपभशल काय आहे
(५) असल्यास, या प्रकरणी सींिगिताींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,
नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववष्ट्णु सवरा (२९-११-२०१७) : (१) हे अींशतः खरे आहे . हदनाींक २२.६.२०१७ रोिी काही
विद्यार्थयाांचे पालक शाळे त आले होते. त्याींचेसोित एक विद्याथी गाींिी ननघन
ू गेला. हदनाींक

२४.६.२०१७ रोिी पहा्े ४.०० ते ४.३० िािता शाळे ची सींरक्षक भभींतीिरुन उडी मारुन तीन
विद्यार्थयाांनी पलायन केले होते. सदर िाि ननदशलनास आल्यािर पोलीस स््े शन, हहींगणा तेथे
तक्रार दे ण्यात आली ि विद्यार्थयाांच्या पालकाींनाही कल्पना दे ण्यात आली. हदनाींक २६.६.२०१७
रोिी

एका

व्यक्तीने

तीनही

विद्याथी

घरी

सुखरुप

पोहोचल्याचे

कळविले.

त्यानींतर

्प्प्या्प्प्याने किोली येथील ६५ विद्यार्थयालपैकी ४० विद्याथी पालकाींकडे स्िग्रामी गेल्याची
माहहती चौकशी दरम्यान शाळे च्या मुख्याध्यापकाींनी हदली आहे .
(२)

हे खरे नाही.

(३)

ि (४)

ित्ृ तिाहहनीच्या पिकाराींिर हल्ला करुन त्याींना िखमी केल्यािाितची कोणतीही

तक्रार प्रकल्प कायाललय, नागपरू िा अपर आयक्
ु त कायाललय, नागपरू याींना प्राप्त झालेली
नाही.

(५) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________

ववधान भवन :

डॉ. अनांत िळसे

नािपूर.

प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.
_________________________
शासकीय मध्यिती मुद्रणालय, नागपूर.

