अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ३९४ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
पहहले अधधवेशन, २०१८
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

तलासरी (जि.ठाणे) येथील आश्रमशाळे च्या वसततगह
ृ ाची दरु ावस्था झाल्याबाबत
(१)

७०२ (२२-१२-२०१४).

श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरे गाव) :
करतील काय :-

श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा),

सन्माननीय आहदवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) तलासरी (जि.ठाणे) येथील आश्रमशाळा वसततगह
ृ ाची दरु ावस्था लाली ूसन बाींधकामे
ूपणण ूस्याचे माहे िन, २०१४ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशणनास आले हे खरे आहे काय,
(२) ूस्यास, शासनामार्णत उक्त प्रकरणी पाहणी करण्यात आली आहे काय,
(३) ूस्यास, सदर पाहणीचे तनषकर्षण काय आहे त व त्यानस
ु ार शासनाने कोणती कायणवाही
केली वा करण्यात येत आहे,

(४) नस्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववष्ट्णु सवरा (१७-०१-२०१८) : (१), (२) व (३) प्रक्प ूधधकारी, एकाजत्मक आददवासी
ववकास प्रक्प, डहाण, जि.पालघर ूींतगणत एकण १४ आश्रमशाळाींच्या दठकाणी वसततगह
ृ
इमारत बाींधकामासाठी रु.४०.०० लक्षच्या मयाणदेत मींिरी दे ण्यात आली आहे . तलासरी

तालुक्यामध्ये उधवा, वरवाडा, सवणे, डोंगारी व धगरगाींव येथील मींिर ूसले्या वसततगह
ृ ाींचे
बाींधकाम ८०% पणण लालेले ूसन उवणररत २०% कामे प्रगतीपथावर आहे त.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
िोरां गळा (ता.औसा, जि.लातूर) येथे नवीन रोहहत्राची िामे िरणेबाबत
(२)

४८४६० (२०-०४-२०१६).

श्री.त्र्यांबिराव शभसे (लातूर ग्रामीण) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय ऊिाा मांत्री

वव.स. ३९४ (2)
(१) कोरीं गळा (ता.औसा, जि.लातर) येथे शेतकऱयाींच्या ववदयुत पींपास कमी दाबाने ववदयुत
पुरवठा होत ूस्यामुळे सदर गावातील तीन दठकाणी नवीन रोहीत्राचे काम करण्याबाबत

लातर ग्रामीण स्थातनक लोकप्रतीतनधधनी व कायणकारी ूभियींता, म.रा.वव.कींपनी वविाग तनलींगा
याींच्याकडे ददनाींक ०३ नोव्हें बर, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास तनवेदनादवारे मागणी केली आहे ,
हे खरे आहे काय,

(२) ूस्यास, याप्रकरणी शासनाने चककशी केली आहे काय,
(३) ूस्यास, चककशीच्या ूनुर्षग
ीं ाने रोदहत्राची कामे करण्याबाबत शासनाने कोणती कायणवाही
केली वा करण्यात आली आहे ,

(४) नस्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (२५-०१-२०१८) : (१) हे खरे आहे.
(२) होय, महाववतरण कींपनीने चककशी केली आहे.

(३) कोरीं गळा ता. औसा, जि. लातर येथील शेतकऱयाींच्या ववदयुत पींपाींना योग्य दाबाचा वीि

पुरवठा होण्याच्या दृष्ीने कोरीं गळा येथे तीन नवीन दठकाणी रोदहत्रे बसववण्याचे महाववतरण
कींपनीमार्णत प्रस्ताववत आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
आश्रामशाळाांमध्ये ववद्यार्थयाांना रे निोट, स्वेटर इ.सोयी सुववधा न शमळाल्याबाबत
(३)

५१८२९ (२९-०४-२०१६).

श्री.हरीभाऊ िावळे (रावेर) :

सन्माननीय आहदवासी वविास

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील आश्रमशाळाींतील ववदयार्थयाांना क्रीडाींगणे, रे नको्, स्वे्र इ. कोणत्याही सोयी
सुववधा पुरव्या िात नस्याचे मत राषरीय ूनुसधचत िाती व िमाती आयोगाचे ूध्यक्ष
याींनी व्यक्त के्याचे खरे आहे काय,

(२) ूस्यास, आश्रमशाळाींतील ववदयार्थयाांना क्रीडाींगणे, रे नको्, स्वे्र इ. सोयी सुववधा
परु ववण्यासाठी शासन काय कायणवाही करणार आहे ,
(३) नस्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. ववष्ट्णु सवरा (१७-०१-२०१८) :(१) व (२) शासकीय आश्रमशाळे तील ववदयार्थयाांना रे नको्,
स्वे्र इत्यादी वैयजक्तक वापराच्या वस्तस
ीं ाठी थे् तनधी ववदयार्थयाांचे खात्यावर िमा करण्यात
आला आहे . तसेच क्रक्रडाींगण ववकास व खेळ सादहतय उपलब्ध करुन दे ण्याच्या सचना दद्या
आहे त.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

वव.स. ३९४ (3)

राज्यातील शासिीय आश्रमशाळे तील मत्ृ यम
ु ख
ु ी पडलेल्या बालिाांच्या
िुटुांबबयाांना अद्याप नुिसान भरपाई हदली नसल्याबाबत

(४)

५५०६२ (१२-०८-२०१६).

श्री.सुतनल प्रभू (हदांडोशी) :

सन्माननीय आहदवासी वविास

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील शासकीय आश्रमशाळे तील पाच वर्षाणत मत्ृ युमख
ु ी पडले्या ५२८ पैकी ११७
बालकाींच्या कु्ुींबबयाींना ूदयाप शासनाने ७५ हिार रुपये नक
ु सान िरपाई दे ण्यात आली नसन
चार हिार को्ी रुपयाींची आददवासी खात्यासाठी तरतद केलेली ूसताींनाही शासनातर्े गरीब

आददवासी पालकाींसाठी दे य ूसलेले ८७ लाख १५ हिार रुपये गेले वर्षणिरापासन ूदयाप
दे ण्यात आले नाही, हे खरे आहे काय,
(२) ूस्यास, शासनाने मत
बालकाींच्या कु्ुींबबयाींना नुकसान िरपाई आणण आददवासी
ृ
पालकाींची थक्रकत दे य रक्कम न दे ण्याची व त्यास लागत ूसले्या ववलींबाची कारणे काय
आहे त,
(३) ूस्यास, प्रलींबबत नुकसान िरपाई रक्कम त्वरीत दे ण्याच्या दृष्ीने ूदयाप शासनातर्े
कोणती कायणवाही करण्यात आली वा करण्यात येत आहे,
(४) नस्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववष्ट्णु सवरा (१७-०१-२०१८) : (१) व (२) राज्यातील शासकीय आश्रमशाळे तील सन २०१११२

ते

सन

२०१५-१६

या

कालावधीत

ववववध

कारणाींने

मत्ृ य

पडले्या

एकण

४३६

ववदयार्थयाांच्या पालकाींना रु.७५,०००/- प्रमाणे सानुग्रह ूनुदान ूदा करण्यात आले आहे .
राज्यातील शासकीय व ूनद
ु ातनत आश्रमशाळाींतील ववदयार्थयाांचे मत्ृ य रोखण्याबाबत डॉ.साळींु खे
सभमतीच्या भशर्ारशीच्या ूनुर्षींगाने ूींमलबिावणी करण्याींत येत आहे .
(३) व (४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

शहापरू (जि.ठाणे) तालक्
ु यातील आहदवासी वविास ववभागाच्या आश्रमशाळाांच्या दरु ावस्थेबाबत
(५)

५७४०० (१२-०८-२०१६).

श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर), श्री.किसन िथोरे

श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा) :
खुलासा करतील काय :-

(मुरबाड),

सन्माननीय आहदवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) शहापर (जि.ठाणे) तालुक्यातील आददवासी ववकास वविागाच्या आश्रमशाळाींची प्रचींड
दरु ावस्था लाली ूसन ्ें ि,े माळ, कोठारे आश्रमशाळा चक्क पडक्या घराींत, गोठयात िरवव्या
िात आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) ूस्यास, याबाबत स्थातनक िनतेनी तसेच लोकप्रतततनधीींनी शासनाकडे याबाबत वर्षणिर
तनवेदने दे ऊनही कोणतीच कायणवाही केली नाही, हे खरे आहे काय,

वव.स. ३९४ (4)
(३) ूस्यास, कायणवाही न करण्याची कारणे काय आहे त,
(४) तसेच आश्रमशाळाींना िागा दे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत
आहे ?
श्री. ववष्ट्णु सवरा (१७-०१-२०१८) : (१) व (२) शहापर (जि.ठाणे) तालुक्यातील शासक्रकय
आश्रमशाळा, आींबबवली, कोठारे व ववदहगाव माळ या ततन्ही आश्रमशाळाींमध्ये सन २०१५-१६ या
वर्षाणत जि्हास्तर योिनेतन ूनुक्रमे रु.३६.४२ लक्ष व रु.५९.२० लक्ष एवढ्या रकमेचे

तात्परु त्या स्वरुपाचे शेडस बाींधकामास प्रशासकीय मान्यता दे ण्यात आली होती. त्यानस
ु ार सदर
दठकाणी ूनक्र
ु मे ३ शेड्स (६ वगणखो्या), ५ शेड्स (१० वगणखो्या) बाींधकाम करण्यात आले
आहे .

तसेच शहापर (जि.ठाणे) तालुक्यातील शासकीय आश्रमशाळा, आींबबवली, ववदहगाींव

माळ व कोठारे या दठकाणी मल
ु ीींसाठी स्वतींत्र (शेड्ाईप) इमारत बाींधकाम करण्यासाठी
जि्हास्तर योिनेतन सन २०१६-१७ या वर्षाणत प्रशासकीय मान्यता प्राप्त लालेली आहे .

सदरचा तनधी रु.६६.६४ लक्ष आददवासी बाींधकाम वविागाकडे वगण करण्यात आला ूसन सदरचे
काम प्रगतीपथावर आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
(४) ठाणे प्रक्पातील २३ शासकीय आश्रमशाळाींना िभमनी प्राप्त आहे त. त्यापैकी १४
आश्रमशाळाींच्या िभमनी वविागाच्या नावावर आहे त व ९ आश्रमशाळाींच्या िभमनी सदया
वविागाच्या नावे लाले्या नाहीत. सदर िभमनी वविागाच्या नावे करण्याची कायणवाही सुरु
आहे .

___________

िेंद्र सरिारिडून उत्पादन शुल्िात वाक िेल्यानांतर महववतरणािडून ४ टक्िे दरवाकीच्या
प्रस्ताव महाराष्ट्र वीि तनयामि आयोगािडे सादर िेल्याबाबत

(६)

६११०२ (१६-०८-२०१६).

अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण),

श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर) :
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील

(१) केंद्र सरकारकडन उत्पादन श्
ु कात वाढ के्यानींतर महववतरणाकडन ४ ्क्के दरवाढीच्या
प्रस्ताव महाराषर वीि तनयामक आयोगाकडे (एमईआरसी) सादर करण्यात आला आहे काय,

(२) ूस्यास, एमईआरसी ने दरवाढीला मींिरी दे ताच नवीन वीिदर लाग होणार ूस्याचे
माहे माचण, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान तनदशणनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(३) ूस्यास, राज्यातील सवणसामान्य िनतेचा ववचार करता घरगुती वीि वापराला या
दरवाढीतन वगळण्याबाबत शासनाने कोणती कायणवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे ,
(४) नस्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ३९४ (5)
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (२५-०१-२०१८) : (१) महाववतरण कींपनीने मा. महाराषर ववदयुत
तनयामक आयोगाच्या बहुवर्षीय वीिदर ववतनयमाप्रमाणे बहुवर्षीय वीिदर याधचका सादर केली
होती. सदर पस्तावाचा केंद्रीय उत्पादन श्
ु क वाढीशी कुठलाही थे् सींबींध नाही.

(२) व (३) महाराषर ववदयुत तनयामक आयोगाने दद. ३/११/२०१६ च्या वीिदर आदे शान्वये सन
२०१६-१७ ते २०१९-२० या कालावधीकरीता महाववतरण कींपनीच्या ग्राहकाींकररता वीिदर िारी
केले आहे त. सदर कालावधीतील सरासरी वीिदर वाढ ही १.२% ते २% इतकी आहे.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
राज्यात अनुदानीत वसतीगह
ृ ाांच्या थिीत अनुदान व िमाचाऱयाांच्या मानधनाबाबत
(७)

६२९८४ (२०-०८-२०१६).

श्री.ओमप्रिाश ऊर्ा बच्चू िडू (अचलपूर) :

सन्माननीय

सामाजिि न्याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) महाराषर राज्यात सम
ु ारे २३८८ ूनद
ु ानीत वसतीगह
ृ े आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) ूस्यास, सन २०१५-२०१६ मध्ये या वसतीगह
ृ ाींना ३५ को्ी रुपयाींचा तनधी कमी पडला,
हे ही खरे आहे काय,

(३) ूस्यास, त्यामुळे कमणचाऱयाींचे मानधन आणण ववदयार्थयाांच्या सुववधा याींचा प्रश्न तनमाणण
लाला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) ूस्यास, याची सवणसाधारण कारणे काय आहे त, त्याूनुर्षींगाने चालु आधथणक वर्षाणत काय
तरतद करण्यात आली आहे ?

श्री. राििुमार बडोले (०१-०२-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) व (३) होय, हे ूींशत: खरे आहे .
(४)

सन २०१५-१६ या आधथणक

वर्षाणत ूनुदातनत

वसततगह
ृ ाींना

प्राप्त

लालेली तरतद

दद.३१/०३/२०१६ रोिी रात्री १०.०० वािेपवी ववतरीत करणे गरिेचे होते. सदरह िबाबदारी
सींबींधधत प्रादे भशक उपायुक्त, समािक्याण याींची होती. तथावप, ूपुरा कालावधी व ताींबत्रक
ूडचणीींमळ
ु े सदरह रक्कम पणणपणे खचण लाली नाही व त्यातील सम
ु ारे रु.२०.३२ को्ी रक्कम

व्यपगत ला्याने वसततगह
ृ ातील कमणचाऱयाींना मानधन व ववदयार्थयाांचे पररपोर्षण ूनुदान ूदा
करण्यास ूडचणी तनमाणण ला्या.

सदर योिनेंतगणत सन २०१६-१७ या वर्षाणत रु.१३९.७६ को्ी एवढी तरतद उपलब्ध
लाली ूसन त्यातन प्रलींबबत ूनद
ु ान ूदा करण्यात येत आहे .
___________

यावल (जि.िळगाव) तालुक्यातील आहदवासी ववद्याथी शशष्ट्यवत्ृ तीपासून वांधचत असल्याबाबत
(८)

७०९८५ (२७-०१-२०१७).

श्री.हरीभाऊ िावळे (रावेर) :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय आहदवासी वविास
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(१) यावल (जि.िळगाव) तालक्
ु यातील आददवासी ववदयार्थयाांची सुवणण महोत्सव योिनेंतगणत
ददली िाणारी भशषयवत्ृ ती ूदयापही बँकेच्या खात्याींमध्ये िमा न ला्याचे ददसन आले, हे
खरे आहे काय,
(२)

ूस्यास,

भशक्षण

वविागाच्या

ूधधकाऱयाींच्या

ददरीं गाईमुळे

आददवासी

ववदयाथी

भशषयवत्ृ तीपासन वींधचत रादह्याचे ददसन आले हे खरे आहे काय,

(३) ूस्यास, सदर भशषयवत्ृ ती ववदयार्थयाांना लवकरात लवकर भमळणेसाठी शासनाने कोणती
कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नस्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववष्ट्णु सवरा (०१-०१-२०१८) : (१) भशषयवत्ृ ती मींिर करताींना वेबसाई्ला ताींबत्रक ूडचणी
येत ूस्याने काही ववदयार्थयाांना भशषयवत्ृ तीची रक्कम ूदा करता आले नाही, हे खरे नाही.
(२) हे खरे नाही.

(३) उवणरीत ववदयार्थयाांच्या यादया भशक्षणाधधकारी (प्राथभमक), जि्हा पररर्षद, िळगाव याींचेकडे
पाठववण्यात आले ूसन त्याप्रमाणे सींबींधीत ववदयार्थयाांना भशषयवत्ृ ती ूदा करण्याची कायणवाही
सरू आहे .

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
यावल (जि.िळगाव) येथील आहदवासी प्रिल्प िायाालयाांतगात असलेल्या वसतीगह
ृ ामधील
मुलाांना िेवण न शमळाल्याबाबत

(९)

७०९८७ (२७-०१-२०१७).

श्री.हरीभाऊ िावळे (रावेर) :

सन्माननीय आहदवासी वविास

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) यावल (जि.िळगाव)

येथील आददवासी मुलाींच्या वसततगह
ृ ामध्ये िेवण न भमळा्याचे

तनदशणनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) ूस्यास, सदर वसततगह
ु े रात्री ९ वािता प्रक्प
ृ ातील मुलाींनी िेवण न भमळा्यामळ
कायाणलयामध्ये दठय्या माींडला होता, हे खरे आहे काय,

(३) ूस्यास, वसततगह
ु ाींना दररोि योग्य प्रकारचे िेवण भमळण्याकररता शासनाने
ृ ातील मल
कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नस्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववष्ट्णु सवरा (०१-०१-२०१८) : (१) यावल, जि.िळगाव येथे आददवासी मल
ु ाींचे शासकीय
वसततगह
ृ ातील िोिन पुरवठाधारक व ववदयाथी याींच्या मध्ये िेवणासींबींधी वाद ला्यामुळे या
वसतीगह
ृ ामधील ववदयार्थयाांनी िेवण घेण्यास नकार ददला होता.
(२) हे खरे आहे .
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(३) वसतीगह
ृ ात प्रवेशीत ववदयार्थयाांना प्रचलीत शासन तनयमाप्रमाणे िोिन पुरवठा न के्यास

शासनाच्या काळ्या यादीत नाव ्ाकण्यात येईल याबाबत सींबध
ीं ीत िोिन पुरवठादारकास सक्त

सचना दे ण्यात आले. ववदयाथी व िोिन परु वठादार याींच्यामध्ये प्रक्पस्तरावर सामींिस्यपणे
चचाण घडवन आणले. तदनींतर ववदयार्थयाांची िेवणाववर्षयी कोणतीही तक्रार प्राप्त लाली नाही.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
अनस
ु धू चत िाती- िमातीसाठीच्या वविास तनधीसाठी िेंद्र शासनािडून सन २०१४-१५ मध्ये
राज्य शासनास तनधी शमळणेबाबत

(१०)

७१४९३ (२७-०१-२०१७).

श्री.हहतेंद्र ठािूर (वसई) :

सन्माननीय सामाजिि न्याय

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ूनुसधचत िाती-िमातीसाठीच्या ववकास तनधीसाठी केंद्र शासनाकडन सन २०१४-१५ मध्ये
राज्य शासनास एकण क्रकती तनधी प्राप्त लाला,

(२) त्यापैकी प्रत्यक्षात क्रकती तनधीचा ववनीयोग राज्य शासनाकडन करण्यात आला व तो
कोणत्या जि््यात, त्याचे जि््यातनहाय प्रमाण काय,
(३) तसेच तनधी प्रलींबबत ूस्यास त्याची कारणे काय आहे त ?
श्री. राििुमार बडोले (११-०१-२०१८) : (१) ूनुसधचत िातीसाठीच्या ववकास तनधीसाठी केंद्र
शासनाकडन सन २०१४-१५ मध्ये राज्य शासनास एकण रु.८७,२२४.६४ लक्ष इतका तनधी प्राप्त
लाला.
(२) सदरील तनधीचा राज्य शासनाकडन पणणपणे ववतनयोग करण्यात आला ूसन त्याचे
जि्हातनहाय ववतनयोगाचे प्रमाण यासोबत िोडले आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
मोताळा (जि.बल
ु काणा) तालक्
ु यातील ववि ववतरण िांपनीच्या रोहहत्राांची दरु
ु स्ती िरयाबाबत
(११)

७२९३९

(२७-०१-२०१७).

श्री.हर्ावधान

(ततवसा), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी) :
करतील काय :-

(१) मोताळा (जि.बुलढाणा)

सपिाळ

(बल
ु काणा),

अॅड.यशोमती

ठािूर

सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

तालक्
ु यातील ववि

ववतरण कींपनीचा

रोदहत्र (डीपी) िळणे,

ओव्हरलोडमळ
ु े लाइणन रीप होणे, िारतनयमन यामळ
ु े उत्पादनात घ् येण्याची शक्यता
ूस्याचे माहे सगस््, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशणनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) ूस्यास, वारुळी भशवारातील रोदहत्र िळाले ूसन त्यामळ
ु े शेतकरी त्रस्त लाले आहेत हे
ही खरे आहे काय,
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(३) ूस्यास, चककशीूींती येथील शेतीपींपाना सुरळीत वीिपुरवठा व्हावा तसेच रोदहत्राींची
दरु
ु स्ती करण्याबाबत शासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नस्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (२५-०१-२०१८) : (१) ूततिारामुळे रोदहत्र नादरु
ु स्त होणे क्रकींवा वादहनी
बींद पडणे ूशावेळी महाववतरणकडन त्वरीत रोदहत्र बदलण्यात येतो.

तसेच वीि वादहनीवरील

दोर्ष दर करुन त्यावरील वीि पुरवठा सुरळीत केला िातो.

(२) खेडे वारुळी भशवारात एकण ६ ववतरण रोदहत्रे स्थावपत ूसन त्यापैकी एक रोदहत्र (धरण
डी.पी.) ूततिारामळ
ु े ददनाींक २५.०८.२०१६ रोिी नादरु
ु स्त लाले व ददनाींक २६.०८.२०१६ रोिी

बदलण्यात आले. तसेच वरील रोदहत्र ददनाींक २७.०८.२०१६ रोिी पुन्हा नादरु
ु स्त ला्याने
ददनाींक २९.०८.२०१६ रोिी तातडीने बदलण्यात आले.

वारुळी भशवारातील धरण (डी.पी.) रोदहत्र एकापेक्षा िास्त वेळी नादरु
ु स्त ला्यामळ
ु े

त्या रोदहत्रावरील िार कमी करण्यासाठी व त्या रोदहत्रावरील कृर्षीपींप ग्राहकाींना सुरळीत वीि
पुरवठा करण्याकररता एक ूततररक्त रोदहत्र कायाणजन्वत करण्यात आले आहे.

(३) मोताळा तालुक्यात शेतकऱयाींना योग्य दिाणचा ववदयुत पुरवठा भमळण्याकररता वाघिळ येथे
नवीन ३३/११ केव्ही उपकेंद्र पायाित आराखडा-२ योिने ूींतगणत दद. २१.१२.२०१६ रोिी
कायाणजन्वत करण्यात आले आहे.

तसेच पोर्ळी उपकेंद्र येथे ५ एमव्हीए क्षमतेचे ूततररक्त

रोदहत्र पायाित आराखडा-२ योिने ूींतगणत प्रस्ताववत आहे. सदोर्ष रोदहत्रे दरु
ु स्त करण्यास
नोंदणीकृत सींस्थाींना ई-तनववदे दवारे कायाणदेश दे ऊन उपयुक्त रोहीत्राींचा साठा उपलब्ध केलेला
आहे .

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
नाशशि महाववतरण िांपनीमधील व्दारिा उपववभाग िायाालयाचे ववभािन िरुन पाथडीर्ाटा
येथे नववन उपववभाग िायाालय सरु
ु िरणेबाबत
(१२)

७४५७२ (२८-०४-२०१७).

श्रीमती सीमाताई हहरे (नाशशि पजश्चम) :

ऊिाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

नाभशक

महाववतरण

कींपनीमधील

व्दारका

उपवविाग

कायाणलयाचे

सन्माननीय
वविािन

करुन

पाथडीर्ा्ा येथे नवीन उपवविाग कायाणलय सुरु करण्याची मागणी स्थातनक लोकप्रतततनधी
याींनी ददनाींक १५ माचण, २०१६ रोिी वा त्या सुमारास तनवेदनाव्दारे केली आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) ूस्यास, याबाबत शासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नस्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ३९४ (9)
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१९-०१-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) महाववतरण कींपनीने त्याींच्या ददनाींक ०४.१०.२०१० च्या आदे शान्वये प्रस्तत
ृ केले्या
मानकाींनस
ु ार नवीन उपवविाग तनभमणतीसाठी क्रकमान ५०,००० ग्राहक ूसणे आवश्यक आहे .

पाथडी र्ा्ा येथे तनजश्चत केले्या मानकाींपेक्षा ५४९२ वीिग्राहकाींची सींख्या कमी आहे . सबब,
नवीन पाथडी र्ा्ा उपवविाग कायाणलय तनमाणण करणे सदयजस्थतीत शक्य नाही.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
राज्यातील वीि ग्राहिाांचे भारतनयम रद्द िरयाच्या तनणायाबाबत
(१३)

७६९३७ (२८-०४-२०१७).

श्री.सुभार् भोईर (िल्याण ग्रामीण), श्री.प्रिाश र्ातपेिर

(चें बूर), श्री.प्रिाश सुवे (मागाठाणे), श्री.चांद्रदीप नरिे (िरवीर), श्री.सत्यिीत पाटील-सरुडिर

(शाहूवाडी), श्री.नारायण पाटील (िरमाळा), श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाा), श्री.सुरेश धानोरिर
(वरोरा), श्री.प्रताप सरनाईि (ओवळा माजिवडा), डॉ.राहूल पाटील (परभणी), अॅड.गौतम
चाबुिस्वार (वपांपरी), अॅड.भीमराव धोंडे (आष्ट्टी), श्री.रािन साळवी (रािापूर), श्री.शाांताराम मोरे

(शभवांडी ग्रामीण), श्री.ति
ु ाराम िाते (अणुशक्ती नगर), डॉ.सतीश (अणासाहे ब) पाटील

(एरां डोल), श्री.योगेश (बापू) घोलप (दे वळाली), श्री.सुतनल शशांदे (वरळी), श्री.अतनल िदम
(तनर्ाड), श्री.किशोर पाटील (पाचोरा), डॉ.शशशिाांत खेडि
े र (शसांदखेड रािा) :

सन्माननीय

ऊिाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील सवण ग्राहक श्रेणीतील वीि ग्राहकाींचे िारतनयम रद्द करण्याचा तनणणय शासनाने
माहे माचण, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान घेतला आहे , हे खरे आहे काय,
(२) ूस्यास, िादा वीि गळती ूसणाऱया िी-१, िी-२ आणण िी-३ या ग्राहक श्रेणीतील
वीि ग्राहकाींचे िार तनयमन कायमस्वरूपी रद्द करण्याचा तनणणय शासनाने घेवनही या
तनणणयाची ूदयापही ूींमलबिावणी लाली नस्याचे तनदशणनास आले, हे ही खरे आहे काय,
(३) ूस्यास, याबाबत शासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) ूस्यास, याबाबतची ूींमलबिावणी क्रकती कालावधीत होण्याची ूपेक्षा आहे

व

याबाबतची सदय:जस्थती काय आहे ?
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (२५-०१-२०१८) : (१) हे खरे आहे.

(२) राज्यातील िी-१, िी-२ आणण िी-३ या ग्राहक श्रेणीतील वीि ग्राहकाींचे िार तनयमन
ददनाींक १८.०३.२०१६ पासन रद्द करण्यात आले आहे.
(३) व (४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
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अहमदनगर येथील िानिीबाई आपटे मागासवगीय मल
ु ीांच्या वसततगह
ृ ाची मान्यता रद्द िरून
अन्य सक्षम सांस्थेिडे हस्ताांतररत िरयाबाबत

(१४)

७६९४७ (२१-०४-२०१७).

श्री.वविय औटी (पारनेर) :

सन्माननीय सामाजिि न्याय

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ूहमदनगर येथील बाभलका आश्रम रस्त्यावरील िानकीबाई आप्े मागासवगीय मल
ु ीींच्या

वसततगह
ृ ाची मान्यता रद्द करावी व हे वसततगह
ृ ून्य सक्षम सींस्थेकडे सन २०१७-१८ या
शैक्षणणक वर्षाणपासन हस्ताींतररत करण्यात यावे ूशी भशर्ारस समािक्याण वविाग, आयुक्त

याींनी जि्हा पररर्षदे च्या समािक्याण वविागाला ददनाींक २१ डडसेंबर, २०१६ रोिी वा त्या
सुमारास केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) ूस्यास, शासनाने याप्रकरणी चककशी केली आहे काय व त्यात काय तनषपन्न लाले,
(३) ूस्यास, त्यानस
ु ार शासनाने पढ
ु े कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नस्यास, त्याची कारणे काय आहे त ?

श्री. राििुमार बडोले (०१-०२-२०१८) : (१) व (२) जि्हा समाि क्याण ूधधकारी, जि्हा

पररर्षद ूहमदनगर याींनी िानकीबाई आप्े मागासवगीय मल
ु ीच्या वसततगह
ृ ाची पाहणी केली

ूसता सदर वसततगह
ृ ामध्ये त्रु्ी आढळन आ्याने आयुक्त समाि क्याण पुणे याींच्या
पुवप
ण रवानगीने सदर वसततगह
ृ ाची मान्यता दद. ०१.०६.२०१७ पासन रद्द करण्यात आलेली आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
पजश्चम महाराष्ट्रातील ऊस वाहति
ू दाराांना ऊस तोडणी मुिादमाांनी र्सवणूि िेल्याबाबत
(१५)

७८४६० (२१-०४-२०१७).

श्री.उल्हास पाटील (शशरोळ) :

सन्माननीय सहिार मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ऊस तोडणी मक
ु ादमाींनी पजश्चम महाराषरातील ऊस वाहतकदाराींना ५८ को्ी २८ लाख
रूपयाींना र्सव्याचे माहे सगस््, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान तनदशणनास आले, हे खरे आहे
काय,
(२) ूस्यास, या प्रकरणी शासनाने चककशी केली आहे काय, त्यात काय आढळन आले,
(३) ूस्यास, या प्रकरणी आतापयांत क्रकती िणाींना ू्क केली व त्याींचेवर कोणत्या
कलमान्वये कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नस्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ३९४ (11)
श्री. सभ
ु ार् दे शमुख (२२-०१-२०१८) : (१) होय. ऊस वाहतक रक रॅ क््र मालक सींघ, को्हापर
याींचे दद.२०.६.२०१६ रोिीचे तनवेदनानुसार सदर बाब तनदशणनास आलेली आहे .

(२) व (३) प्रादे भशक सहसींचालक (साखर), को्हापर याींनी सदर तनवेदनाबाबत साखर
कारखान्याींमार्णत करण्यात आले्या वाहतक
कराराबाबत तनणणय घेण्याचे सवण ूधधकार
ु

सींबींधधत कारखान्याींचे सींचालक मींडळास आहे त, तसेच ऊस, रक रॅ क््र वाहन मालक व
मुकादम याींच्या दरम्यान लालेला करार हा कारखान्याच्या व्यवस्थापनाची ूींतगणत बाब
ूस्याचे व वाहन मालकाींची आधथणक र्सवणक लाली ूस्यास त्या प्रकरणी र्सवणक
लालेली व्यक्ती ूथवा सींघ्ना त्याींच्या स्तरावर कायदे शीर कारवाई करु शकतात ूसे
दद.१८.१०.२०१६ च्या पत्रान्वये सींघ्नेस कळववलेले आहे.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
शसन्नर (जि.नाशशि) तालुक्यातील कोिेनगर, िमलनगर व सांिीवनीनगर भागातील वीि
पुरवठा सुरळीत होत नसल्याने महहलाांनी िेलेले आांदोलन

(१६)

७८५८१ (२८-०४-२०१७).

श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.शशशिाांत शशांदे

(िोरे गाव), श्री.ियांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर) :

सन्माननीय ऊिाा

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) भसन्नर (जि.नाभशक) तालुक्यातील ढोकेनगर, कमलनगर व सींिीवनीनगर िागात वीि

पुरवठा सुरळीत होत नस्याने मदहलाींनी आडवा र्ा्ा येथील वीि ववतरण कींपनीच्या
कायाणलया समोर ददनाींक १७ िानेवारी, २०१७ रोिी वा त्या दरम्यान आींदोलन केले, हे खरे
आहे काय,
(२) ूस्यास, या मागणीनस
ु ार वीि परु वठा सरु ळीत होण्याबाबत शासनाने कोणती कायणवाही
केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नस्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (२५-०१-२०१८) : (१) हे खरे आहे.

(२) सदर िागातील िुन्या वीि वाहक तारा बदलण्यात आ्या आहे त. तसेच ्या िागात
महाववतरणमार्णत आय.पी.डी.एस. योिनेूींतगणत ूततररक्त रोदहत्राचे काम सप््ें बर, २०१७ मध्ये
सुरु करण्यात आले ूसन सदरचे काम प्रगतीपथावर आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

मौिे नेवासा (जि.अहमदनगर) येथील महाववतरण िायाालयात "महाववतरण आपल्या दारी"
या योिनेंतगात दाखल िेलेल्या प्रस्तावाांबाबत
(१७)

७९५१३ (२८-०४-२०१७).

श्री.बाळासाहे ब मुरिुटे (नेवासा) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :

सन्माननीय ऊिाा मांत्री

वव.स. ३९४ (12)
(१) नेवासा (जि.ूहमदनगर) या तालुक्यातील शेतकऱयाींनी “महाववतरण आप्या दारी” या
योिनेंतगणत ूनेक प्रस्ताव दाखल केलेले आहे त परीं तु ूनेक ददवस उल्न गे्यावरही या
बाबतीत काहीच तनणणय होऊ शकला नाही त्यामळ
ु े स्थातनक शेतकरी ूडचणीत सापडले आहे त,
हे खरे आहे काय,

(२) तसेच याबाबतचा पायाित आराखडा नेवासा महाववतरण कायाणलयाने मुख्यालयात पाठववला
ूसन तो दे खील ूदयाप मींिर लालेला नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) ूस्यास, याबाबत शासनाने चककशी केली आहे काय, त्यानुसार शासनाने कोणती
कायणवाही करण्यात आली आहे वा येत आहे ,

(४) नस्यास, ववलींबाची करणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (२५-०१-२०१८) : (१), (२) व (३) राज्यात “महाववतरण आप्या दारी”

योिनेूत
ीं गणत केबलदवारे ववदयत
परु वठा केले्या १२९६५४ कृर्षीपींपाींना पायाित सवु वधा
ु
उपलब्ध करुन दे ण्याकररता रु. १२५८.६७ को्ीची योिना महाववतरण कींपनीने तयार केली
आहे . त्यामध्ये नेवासा तालुक्यातील ५०४८ कृर्षी पींपाींचा समावेश आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
शेगाांव (जि.बल
ा होत असल्याबाबत
ु काणा) तालुक्यात रमाई घरिुल योिनेिडे दल
ू क्ष
(१८)

७९९८१ (२१-०४-२०१७).

श्री.राहुल बोंद्रे (धचखली), श्री.हर्ावधान सपिाळ (बुलकाणा) :
सन्माननीय सामाजिि न्याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) बुलढाणा जि््यातील शेगाींव तालुक्यात गे्या चार वर्षाणपासन पींचायत सभमतीच्या
तनषकाळिीपणामळ
ण होत ूस्याचे माहे
ु े शासनाची महत्वाकाींक्षी रमाई घरकुल योिनेकडे दल
ु क्ष
िानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशणनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) ूस्यास, मागील चार वर्षाणत ८३२ घरकुलाींपैकी आतापयांत ६४५ घरकुलाींचे काम पणण लाले
ूसन ूदयाप १८७ घरकुलाींचे काम ूधणव् जस्थतीत आहे, हे ही खरे आहे काय,
(३) ूस्यास, या प्रकरणी शासनाने
वा करण्यात येत आहे ,

घरकुले तातडीने बाींधण्याबाबत कोणती कायणवाही केली

(४) नस्यास, ववलींबनाची कारणे काय आहे त ?
श्री. राििुमार बडोले (१८-०१-२०१८) : (१) नाही.

(२) मागील चार वर्षाणत ७६१ घरकुलाींच्या उदद्दष्ाींपैकी ६३५ घरकुले पणण लाली ूसन, ७८
घरकुलाींचे काम प्रगतीपथावर आहे .

(३) घरकुलाींचे बाींधकाम लािाथी स्वत: करीत ूस्याने, बाींधकाम वेळेत पणण करण्याबाबत
सींबींधीत कायाणन्वयन यींत्रणेकडन लािार्थयाांकडे पाठपुरावा सुरु आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
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यवतमाळ जिल््यात महाववतरण िांपनीच्या सुरु असलेल्या भोंगळ िारभाराबाबत
(१९)

८१०१२ (२८-०४-२०१७).

श्री.रािु तोडसाम (अणी), अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा) :

सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) यवतमाळ जि््यात वीि ववतरण कींपनीचा िोंगळ कारिार सुरु ूस्याचे माहे िानेवारी,
२०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान तनदशणनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) ूस्यास, बींद घराचे बबल ६००० रुपये एवढे दे ऊन वीि ववतरण कींपनीचा िोंगळ कारिार
उघड ला्याचे तनदशणनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(३) ूस्यास, याबाबत ूनेकवेळा घराचे बबल २ ते ३ हिार आ्याने जि्हातील नागररकाींनी
महाववतरण कींपनीकडे आप्या तक्रारी दद्याचे खरे आहे काय,
(४) ूस्यास नागररकाींच्या तक्रारीींबाबत वीि ववतरण कींपनीतील कायणरत प्रशासनाने लक्ष दे णे
ऐविी दल
ु क्षण क्षत केले आहे हे ही खरे आहे काय, ूस्यास शासन स्तरावरून याबाबत कायणवाही
करण्यात आली आहे काय,

(५) ूस्यास कायणवाहीचे स्वरूप कोणते, नस्यास ववलींबाची कारणे कोणती ?
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (२५-०१-२०१८) : (१) व (२) ूशा आशयाचे वत्ृ त “दै तनक लोकमत” या
वत्ृ तपत्रामध्ये ददनाींक ०७.०२.२०१७ रोिी

प्रकाभशत लाले होते.

(३) ूशा प्रकारच्या तक्रारी महाववतरणच्या स्थातनक कायाणलयास प्राप्त ला्या आहे त.
(४) व (५) यवतमाळ जि््यातील ज्या नागररकाची वीि बबलाबाबत तक्रार प्राप्त लाली ूशा
नागररकाच्या घरातील मी्र व वीि वापर याींची तपासणी करुन स्थळ पररक्षण ूहवालानुसार
वीि दे यक दरु
ु स्त करुन दे ण्यात आलेली आहेत.

तसेच चुकीचे मी्र वाचन घेतले्या मी्र

एिन्सीवर दीं डात्मक कारवाई करण्यात आली ूसन सन २०१६-१७ या वर्षाणत एकण रु.
७४,८५०/- इतका दीं ड वसल करण्यात आला आहे .
___________
पारगड (जि.िोल्हापूर) किल्ल्यावरील गावठाणािरीताचे क्षेत्र तनयशमत िरणेबाबत
(२०)

८३८७४ (१८-०४-२०१७).

श्री.सुतनल शशांदे (वरळी), अॅड.भीमराव धोंडे (आष्ट्टी) :

सन्माननीय आहदवासी वविास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

जि्हास्तरीय

सभमतीने

पारगड

(जि.को्हापर)

क्रक्लावरील

घरासाठी

वन

हक्क

कायदयाच्या कलम ३(१)(ू) ूींतगणत मान्य केले ूसन गावठाणासाठी वन हक्क मान्य
करण्याची तरतद सदर कायदयाच्या ३(१)(ह) मध्ये आहे त, हे खरे आहे काय,
(२) ूस्यास, सदर कलमानस
ु ार गावठाणाचे हक्क मान्य के्यास वन िभमनीचे वैधातनक
स्वरूप न बदलता पारगड क्रक््यावरील गावठाणाकरीताचे क्षेत्र तनयभमत करणे शक्य आहे , हे
ही खरे आहे काय,
(३)

ूस्यास,

पारगड

क्रक््यावरील

गावठाणाकरीताचे

क्षेत्र

तनयभमत

शासनाकडन आितागायत कोणती कायणवाही करण्यात आली वा येत आहे ,
(४) नस्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

करण्याबाबत
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श्री. ववष्ट्णु सवरा (०३-०२-२०१८) : (१) ूनुसधचत िमाती व

इतर पारीं पाररक वन तनवासी

(वनहक्काींची मान्यता) ूधधतनयम, २००६ नुसार, ूनुसधचत िमाती व इतर पारीं पाररक वन
तनवासी याींना कलम ३ (१)(ि) ून्वये, “सवण वन ग्रामे, िन
ु ी वसततस्थाने, िमापन न केलेली
गावे- मग ती महसुली गाींवे म्हणन ूभिभलणखत, ूधधसधचत केलेली ूसोत क्रकींवा नसोत,
याींची वसाहत करण्याचा हक्क” प्राप्त लालेला आहे .

(२), (३) व (४) ूनुसधचत िमाती व इतर पारीं पाररक वन तनवासी (वनहक्काींची मान्यता)

ूधधतनयम, २००६ च्या कलम ३ (१) (ि) ूींतगणत पारगड क्रक््यावरील गावठाणाचे क्षेत्र
तनयभमत

करण्यासाठी

सदर

क्रक््याच्या

त्बींदीच्या

आत व

पायर्थयालगत

ूसले्या

वनक्षेत्रातील भमरवेल, ता. चींदगड, जि. को्हापर या गावातील सामुदहक वनहक्क दावे मींिर

करण्याच्या ूनुर्षींगाने तपासणी करुन पुढील कायणवाही करण्यात यावी, ूसे क्षेबत्रय यींत्रणेस
कळववण्यात आले आहे .

___________
पालघर जिल््यातील एना व िव्हार येथील शासिीय आश्रमशाळे त
ववद्यार्थयाांसाठी एिही शौचालय नसल्याबाबत
(२१)

८४२३४ (२८-०४-२०१७).

श्री.सुतनल शशांदे (वरळी), श्री.रािन साळवी (रािापूर) :

सन्माननीय आहदवासी वविास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) पालघर जि््यातील एना व िव्हार येथील शासकीय आश्रमशाळे त ववदयार्थयाांसाठी एकही
शकचालय नस्याची बाब माहे र्ेब्रुवारी, २०१७ च्या ूींततम सप्ताहात तनदशणनास आली आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) ूस्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चककशी केली आहे काय,
(३) ूस्यास, सदर चककशीत काय आढळन आले आहे आणण पालघरसह राज्यातील इतर
आश्रामशाळाींत पुरेशी शकचालये तातडीने उिारण्याबाबत शासनाने कोणती कायणवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नस्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववष्ट्णु सवरा (१७-०१-२०१८) : (१) पालघर जि्हयातील ऐना, ता.िव्हार येथील शासकीय

आश्रमशाळे तील मुलाींकरीता २ व मुलीींकरीता ३ ूसे एकण ५ बायो ्ॉयले् उपलब्ध करुन
दे ण्यात आलेले आहे त. सदय:जस्थतीत ऐना आश्रमशाळा साखरे येथील िुन्या शेडमध्ये
स्थलाींतरीत के्याने मुलाींकरीता ५ व मुलीींकरीता ५ शकचालय उपलब्ध आहे त.

(२) व (३) सन २०१५-१६ या आधथणक वर्षाणमध्ये पालघरसह इतर आश्रमशाळे करीता शकचालय
दरु
ु स्ती करणे, तसेच नवीन बाींधकाम करण्याकरीता प्रशासकीय मान्यता घेण्यात आली आहे.
त्याूनुर्षींगाने कायणवाही सुरु आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
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पुणे जिल््यातील घोडेगाांव आहदवासी प्रिल्प िायाालयाांतगात
िोट्यावधी रुपयाांचा झालेला गैरव्यवहार

(२२)

८४७४९ (१६-०५-२०१७).

श्री.रुपेश म्हात्रे (शभवांडी पूव)ा :

सन्माननीय आहदवासी

वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पुणे जि््यातील घोडेगाींव प्रक्प कायाणलयाींतगणत आददवासी समािातील नागररकाींना

दे ण्यात येणाऱया केंदद्रय सहाय्य योिना, वैयजक्तक लािाच्या योिना, ठक्करबाप्पा योिना,
मोगरा, हळद, शेडने्, शेततळे या योिनाींत तत्काभलन प्रक्प ूधधकारी-घोडेगाींव याींनी
कोट्यावधी रुपयाींचा गैरव्यवहार के्याबाबतची तक्रार ूध्यक्ष-नॅशनल आददवासी वपपल
र्ेडरे शन याींनी माहे एवप्रल, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान केली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) ूस्यास, सदर तक्रारीच्या ूनुर्षींगाने मा. आयुक्त, आददवासी ववकास, नाभशक याींनी
ददनाींक ८ सगस्् व २० सक््ोबर, २०१६ रोिी वा त्यासम
ु ारास ूप्पर आयुक्त-ठाणे
याींचेस्तरावर चककशी सभमती गदठत करुन वस्तुजस्थतीदशणक ूहवाल आठ ददवसाींत सादर
करण्याबाबत कळवनही ूदयाप कोणतीही कायणवाही करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे
काय,
(३) ूस्यास, घोडेगाींव प्रक्प कायाणलयातील आददवासीींना पुरववण्यात येणाऱया योिनाींत
मोठया प्रमाणावर गैरव्यवहार होऊनही तसेच मा. आयुक्त, आददवासी ववकास, नाभशक याींनी
वारवाींर

तनदे श

दे ऊनही

ूप्पर

आयुक्त,

ठाणे

याींच्याकडन

कारवाई

करण्यास

वाींरवाींर

िाणीवपवणक दल
ण करण्यात येत आहे , हे ही खरे आहे काय,
ु क्ष

(४) ूस्यास, उक्त सवण प्रकरणी शासनाने चककशी केली आहे काय, चककशीत काय आढळन
आले व तदनस
ु ार गैरव्यवहार करणाऱया तत्काभलन प्रक्प ूधधकारी, घोडेगाींव व मा. आयुक्त,
आददवासी ववकास, नाभशक याींचे तनदे शाींचे पालन न करणाऱया ूप्पर आयुक्त-ठाणे याींची
ववशेर्ष तपास पथकामार्णत चककशी करण्याबाबत शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात
येत आहे ,
(५) नस्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त व सदरह प्रकरणाबाबतची सदयजस्थती काय
आहे ?

श्री. ववष्ट्णु सवरा (१८-०१-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) नाही, हे खरे नाही.

श्री.मारुती डुबािी वायाळ, ूध्यक्ष, नॅशनल आददवासी वपप्स र्ेडरे शन याींच्या

तक्रारीींच्या ूनुर्षींगाने तक्रारदारासमवेत दद.०९.१२.२०१६ रोिी लाले्या बैठकीमध्ये ूपर
आयुक्त, आददवासी ववकास, ठाणे याींच्यामार्णत आठ ददवसाींत चककशी करण्यात येईल व
दोर्षीींववरुध्द एक मदहन्यात कारवाई करण्यात येणार ूस्याने

उपोर्षण मागे घेण्याबाबत

आयुक्त, आददवासी ववकास, नाभशक याींनी तक्रादारास कळववले आहे. त्यानस
ु ार ूपर आयुक्त,
आददवासी ववकास, ठाणे याींनी त्याींच्यामार्णत श्री.के.एस.माळी, उपायुक्त, ूपर आयुक्त,

आददवासी ववकास, ठाणे व श्री.बी.डी.िैन, प्रक्प ूधधकारी,धुळे याींची सींयुक्त चककशी सभमती
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गदठत केली. सदर सभमतीने त्याींचा चककशी ूहवाल दद.२१.०१.२०१७ रोिीच्या पत्रान्वये
आयुक्त, आददवासी ववकास, नाभशक याींना सादर केला आहे.

(३) व (४) श्रीम.चेतना मोरे , तत्कालीन सहायक प्रक्प ूधधकारी, श्री.एम. डी. िाधव, कतनषठ
भलपीक, श्री.पी.एम.घुले, कतनषठ भलपीक, श्री. आर. एस.िाधव, उप लेखापाल, श्री.आर.आर.
गवळी, लघु्ींकलेखक व श्री. ूशोक दे शमख
ु ,मुख्याध्यापक याींच्याववरुध्द दद.१८.११.२०१७
रोिीच्या ज्ञापनान्वये दोर्षारोप बिावन एकबत्रत वविागीय चककशीची कायणवाही सुरु करण्यात

आलेली आहे . सदर एकबत्रत वविागीय चककशी प्रकरण, प्रादे भशक वविागीय चककशी ूधधकारी,
पण
ु े वविाग, पण
ु े याींच्याकडे आवश्यक त्या कागदपत्राींसह दद.१८.१२.२०१७ रोिीच्या पत्रान्वये
पुढील कायणवाहीसाठी सुपदण करण्यात आले आहे .
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
राज्यातील शेतिऱयाांवरील वीिबबलाची वसुली र्क्त १९.८९ टक्िे असून
१८ हिार िोटीांची बीिबीले थिीत असल्याबाबत

(२३)

८७०२५

(मुांबादे वी),

(०९-०८-२०१७).

श्री.वविय

वडेट्टीवार

श्रीमती
(ब्रम्हपूरी),

तनमाला

गाववत

श्री.अस्लम

गायिवाड (धारावी), श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यातील शेतकऱयाींची

शेख

(इगतपूरी),
(मालाड

श्री.अशमन
पजश्चम),

पटे ल
प्रा.वर्ाा

सन्माननीय ऊिाा मांत्री पढ
ु ील

वीि दे यकाींची वसुली र्क्त १९.८९ ्क्के ूसन १८ हिार

को्ीींची दे यके थकीत ूस्याचे माहे एवप्रल, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान तनदशणनास आले
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) ूस्यास, या शेतकऱयाींनी थकीत वीि दे यके िरावीत यासाठी त्याींना प्रोत्सोदहत
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायणवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे
(३) नस्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१८-०१-२०१८) : (१) राज्यातील शेतकऱयाींचे वीि दे यकाींची वसल
ु ी
क्षमता माहे माचण, २०१७ मध्ये १३.८६% होती व एकण थकबाकी ूनुक्रमे १९२७२ को्ी एवढी
होती.

(२) राज्यातील कृर्षीपींपधारक ग्राहकाींच्या वीि बबलाींचा िरणा करण्याचे ूत्य्प प्रमाण पहाता,
कृर्षीपींप ग्राहकाींनी वीि दे यकाींची थकबाकीची रक्कम िरणे सोयीचे व्हावे यासाठी ददनाींक
३१.१०.२०१७ च्या शासन तनणणयान्वये “मख्
ु यमींत्री कृर्षी सींिीवनी योिना-२०१७” िाहीर करण्यात
आली होती.

सदर योिनेची पररणामकारक ूींमलबिावणी होण्यासाठी व योिनेमध्ये िास्तीत

िास्त कृर्षी ग्राहकाींनी सहिागी होण्याच्या दृष्ीकोनातन महाववतरण कींपनीमार्णत वेगवेगळया
माध्यमातन आवाहन करण्यात आले होते.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

वव.स. ३९४ (17)
भारतरत्न डॉ.बाबासाहे ब आांबेडिर याांच्या िीवनाशी तनगडीत असलेल्या
राज्यातील २७ स्थळाांच्या वविासाबाबत
(२४)

८७१९३

(०९-०८-२०१७).

श्री.जितेंद्र

आव्हाड

(मुांब्रा

िळवा),

श्री.ियांत

पाटील

(इस्लामपरू ), श्री.हदलीप वळसे-पाटील (आांबेगाव), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरे गाव), श्री.सांदीप नाईि
(ऐरोली), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापरू ), श्री.नरहरी झझरवाळ (हदांडोरी), श्री.भास्िर िाधव (गुहागर),
श्री.राणािगिीतशसांह पाटील (उस्मानाबाद), श्री.हसन मुश्रीर् (िागल), श्री.सुरेश लाड (ििात),
श्री.किसन िथोरे (मुरबाड) :
करतील काय :-

सन्माननीय सामाजिि न्याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) िारतरत्न ् डॉ.बाबासाहे ब आींबेडकर याींच्या पदस्पशाणने पावन लाले्या राज्यातील २७
स्थळाींचा ववकास करण्याची योिना शासनस्तरावर तयार केली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) ूस्यास, सदर योिनेचे थोडक्यात स्वरुप काय आहे ,
(३) ूस्यास, उक्त प्रश्न िाग(१) मधील प्रकरणी शासनाने कोणती कायणवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,
(४) नस्यास, त्याची कारणे काय आहे त ?
श्री. राििुमार बडोले (१८-०१-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) व (३) सामाजिक न्याय व ववशेर्ष सहाय्य वविाग, शासन तनणणय क्र.सान्यावव२०१५/प्र.क्र.१६३/बाींधकामे, ददनाींक ९/१०/२०१५ मधील कायणक्रम िाग-१ मधील ूनुक्रमाींक ६

ूनुसार डॉ.बाबासाहे ब आींबेडकर याींच्या जिवनाशी तनगडीत ूसले्या स्थळाींचा ववकास
करण्याबाबतची कायणवाही करण्यात येत आहे .
तसेच

उपरोक्त

शासन

तनणणयान्वये

गठीत

केले्या

राज्यस्तरीय

सभमतीच्या

दद.१/८/२०१६ रोिी लाले्या बैठकीमध्ये ूनस
ु धचत िाती व नवबकध्द घ्कासाठी ऐततहाभसक

व साींस्कृततकदृषट्या महत्वाच्या दठकाणाींचा/स्थळाींचा ववकास करण्यासाठी एकण २८ दठकाणाींना
मान्यता दे ण्यात आली आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
िोल्हापूर बािार सशमतीत प्रवेश र्ीमध्ये अपहार झाल्याबाबत
(२५)

८७४५६ (१८-०८-२०१७).

डॉ.सुजित शमणचेिर (हातिणांगले) :

सन्माननीय पणन

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) को्हापर बािार सभमतीमध्ये शासकीय धान्याची वाहतक करणारे ठे केदार व बािार
सभमतीमधील ूधधकाऱयाींच्या सींगनमताने बािार सभमतीच्या प्रवेश र्ी मध्ये मोा या प्रमाणात
ूपहार केला ूस्याचे माहे मे, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशणनास आले, हे खरे आहे
काय,

वव.स. ३९४ (18)
(२) ूस्यास, याबाबत शासनाने चककशी केली आहे काय, त्यात काय आढळन आले,
(३) ूस्यास, चककशीनुसार दोर्षीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नस्यास, त्याची कारणे काय आहे त ?

श्री. सुभार् दे शमख
ु (२८-११-२०१७) : (१) हे खरे नाही.
(२) प्रश्न उद्ावत नाही.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
गडहहांग्लि िृर्ी उत्पन्न बािार सशमतीने चांदगड तालुक्यात मौिे ति
ु े वाडी (जि.िोल्हापूर) येथे
उपबािार आवारात िृर्ी उत्पन्न बािार सरु
ु िरयाबाबत

(२६)

८७६०० (१८-०८-२०१७).

श्रीमती सांध्यादे वी दे साई-िुपेिर (चांदगड) :

सन्माननीय

पणन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) गडदहींग्लि (जि.को्हापर) येथे कृर्षी उत्पन्न सभमतीने तक
ु े वाडी येथे उपबािार आवार
तयार करुन कृवर्ष उत्पन्न सभमतीसाठी इमारत बाींधली ूसतानाही तेथे कृर्षी बािार िरत
नाही, हे खरे आहे काय,

(२) ूस्यास, त्याची कारणे काय आहे त,
(३) तसेच तेथे कृर्षी उत्पन्न बािार िरावा म्हणन शासनाने कोणती कायणवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नस्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुभार् दे शमख
ु (२८-११-२०१७) : (१) हे खरे नाही.
(२) प्रश्न उद्ावत नाही.

(३) तुकेवाडी उपबािाराकरीता गडदहींग्लि कृर्षी उत्पन्न बािार सभमतीने दद.३.९.१९८३ रोिी ६
एकर िभमन स्वतनधीतन खरे दी केली आहे . सदर िागेतील सभमतीच्या लेआऊ् प्रमाणे ३०
प्लॉ्, तनयमन केले्या शेतमालाची खरे दी ववक्रीचा व्यवसाय करणाऱया ूनुज्ञप्तीधारक
व्यापाऱयाींना वा्प करण्यात आलेले आहे त.

तुकेवाडी उपबािार आवारात सभमतीने शेतकरी व व्यापाऱयाींना,ववहीर,कच्चेरस्ते,

्ब्युलर शेड, कायाणलयीन इमारत, का्े री तारे चे कींु पण, सेलहॉल, दक
ु ान गाळे , पाण्याची ्ाकी,

पाईपलाईन वॉचमन केबबन, ववदयत
ु ीकरण ्या सवु वधा व कृर्षीववर्षयक सवु वधा शेतकरी व
व्यापाऱयाींना उपलब्ध व्हाव्यात या उद्देशाने चींदगड तालुका शेतकरी सहकारी खरे दी ववक्री सींघ
भल. तुकेवाडी, ताम्रपाणी नागरी पत सींस्था मयाणदीत, कोवाड व जि्हा शेतकरी सहकारी खरे दी
ववक्री सींघ भल. को्हापर याींना प्लॉ् दे ण्यात आलेले आहे त.

वव.स. ३९४ (19)

चींदगड तालुक्यातील शेतकऱयाींकडन प्रामुख्याने कािबीया, िात, रताळी, ब्ा्े , दहरवी

भमरची व इतर िािीपाला या वपकाचे उत्पादन होते, सदर तालक्
ु यातील शेतकऱयाींचे शेतमाल
खरे दी ववक्रीचे व्यवहार तुकेवाडी उपबािार आवारात सुरु आहे त.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
श्रीगोंदा शहर आझण तालक्
ु यात सातत्याने वीि परु वठा खांडीत होत असल्याबाबत.
(२७)

८७७८८ (०९-०८-२०१७).

श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) श्रीगोंदा

शहर

आणण

तालक्
ु यात

सातत्याने

वीि

सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील

पुरवठा

खींडीत

होत

ूस्याने

व्यावसातयकाींचे मोठया प्रमाणात नुकसान होत ूस्याचे माहे मे, २०१७ मध्ये तनदशणनास
आणन दे ण्यात आले

आहे ,

हे खरे आहे काय,

(२) ूस्यास, व्यावसातयकाींचे नक
ु सान होऊ नये तसेच उन्हाळयाच्या उषणतेपासन नागररकाींचे
सींरक्षण व्हावे म्हणन वीि पुरवठा तनयभमत ठे वणेबाबत शासनाने कोणती कायणवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(३) नस्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१८-०१-२०१८) : (१) हे खरे आहे.

(२) श्रीगोंदा शहर आणण तालुक्यात लोड शेडडींग व क्रर्डर ब्रेकडाऊन ला्यामळ
ु े त्यावेळी वीि

पुरवठा खींडीत होत होता. परीं तु िन, २०१७ च्या मदहन्यात क्रर्डरची दरु
ु स्ती के्यामुळे आता
वीि परु वठा ूखींडीत सरु
ु आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
राज्यातील ७२ सहिारी सांस्था रद्द िेल्याबाबत
(२८)

९०१९५ (१८-०८-२०१७).

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

(शाहूवाडी) :
सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) राज्यातील ७२ हिार सहकारी सींस्था तनजषक्रय ूस्याचे आढळन आ्यानींतर या सींस्था
रद्द करण्याची प्रक्रक्रया सहकार वविागाने सुरु केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) ूस्यास, यामध्ये कोणकोणत्या सहकारी सींस्था रद्द करण्यात आ्या आहे त,
(३) ूस्यास, याबाबतची सदय:जस्थती काय आहे ?

वव.स. ३९४ (20)
श्री. सुभार् दे शमख
ु (११-०१-२०१८) : (१) ूींशत: खरे आहे .

सन २०१५-१६ या वर्षाणतील सहकारी सींस्थाींच्या सवेक्षणाूींती बींद/कायणस्थधगत/

कागदोपत्री ूसले्या ३९,३५५ व नोंदणीकृत पत्यावर नसले्या व ठावदठकाणा नसले्या

१४,७६९ ूशा एकण ५४,१२४ सहकारी सींस्था आढळन आ्यामुळे त्या ूवसायनात घेण्याची

कायणवाही करण्यात आली आहे . त्यापैकी दद. ३०.०६.२०१७ ूखेर २६,८८० सींस्थाींची नोंदणी रद्द
करण्यात आली आहे .
(२) एकण ५४,१२४ सींस्थाींपैकी दद. ३०.०६.२०१७ ूखेर २६,८८० सींस्थाींची नोंदणी रद्द करण्यात
आली आहे. त्यामध्ये गह
ृ तनमाणण सींस्था व वप्रमायसेस सींस्था ३०६७, नागरी/ग्रामीण पतपरु वठा

१२३७, पाणीपुरवठा व पाणीवा्प सींस्था ४६७२, ग्राहक सहकारी सींस्था ९३३, इतर सवण
प्रकारच्या सींस्था १५५७९ या सींस्थाींचा प्रामुख्याने समावेश आहे .

(३) बींद/कायणस्थधगत/ठावदठकाणा नसले्या ५४,१२४ सींस्थाींपैकी एकण ४३,४१४ सींस्थाींवर
महाराषर सहकार सींस्था ूधधतनयम १९६० ून्वये ूवसायनात घेण्याची कारवाई करण्यात
आली.
ूवसायनातील सींस्थाींपक
ै ी एकण २६,८८० सींस्थाींची नोंदणी रद्द करण्यात आली आहे
व ९३९ सींस्थाींचे पन
ु रण चना करण्यात आली आहे. उवणररत सींस्थाींच्या ूवसायन कामकािाची
प्रक्रक्रया चाल आहे .

___________
रायगड जिल्हयातील उरण, नवी मुांबई, पनवेल, खालापूर या भागात अवेळी वीि पुरवठा
खांडीत होयाचे प्रिार वाकल्याबाबत

(२९)

९१२७५ (०९-०८-२०१७).

श्री.मनोहर भोईर (उरण) :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील

(१) रायगड जि्हयातील उरण, नवी मुींबई, पनवेल, खालापर या िागात ूवेळी वीि पुरवठा
खींडीत होण्याचे प्रकार वाढ्याचे माहे िन, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशणनास आले आहे ,
हे खरे आहे काय,
(२) ूस्यास, ूचानक वीि परु वठा खींडीत होण्याची कारणे काय आहे त,

(३) ूस्यास, या िागात वीि पुरवठा सुरभळत व तनयभमत होण्याकररता शासनाने कोणती
कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नस्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१८-०१-२०१८) : (१) हे खरे आहे.

(२) माहे िन, २०१७ मध्ये पावसाची सुरुवात ला्याने ूततवजृ ष्, वादळवारा व वीिाींचा

कडकडा् यासारख्या नैसधगणक आपत्तीमळ
ु े काही िागात वीि पुरवठा खींडडत होण्याच्या
प्रकारात वाढ लाली होती.

(३) ग्राहकाींना ूखींडीत वीि परु वठा करण्याचा महाववतरण कींपनीकडन सातत्याने प्रयत्न सरु
ु
आहे .महाववतरणमार्णत ववदयुत उपकरणे सुरक्षक्षततेच्या दृष्ीने योग्य जस्थतीत राहण्यासाठी

वव.स. ३९४ (21)
वेळोवेळी आवश्यक ती दे खिाल व दरु
ु स्तीची कामे करण्यात येतात. त्यासाठी प्रामख्
ु याने
दरवर्षी O & M ूींतगणत कामे केली िातात.

तसेच पायाित आराखडा, पीं. दीनदयाळ

उपाध्याय ग्राम ज्योती योिना व एकाजत्मक ऊिाण ववकास योिना इ. योिनाींतगणत दे खिाल व
दरु
ु स्तीची कामे प्रस्ताववत आहे त.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
साहहत्यरत्न लोिशाहीर अणाभाऊ साठे वविास महामांडळामार्ात अवामी बँिेमध्ये ठे वयात
आलेल्या िोट्यावधी रुपयाांच्या मद
ु तठे वीांबाबत
(३०)

९१७८५ (१८-०८-२०१७).

श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा) :

सन्माननीय सामाजिि

न्याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) सादहत्यरत्न लोकशाहीर ूण्णािाऊ साठे ववकास महामींडळामार्णत ूवामी बँकेत मुदतठे व
म्हणन ठे वण्यात आलेली कोट्यावधीींची रक्कम व्यािासह परत भमळाली आहे काय,

(२) ूस्यास, सदर प्रकरणी महामींडळास मोा या प्रमाणात नुकसान लाले आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(३) ूस्यास, उक्त प्रश्न िाग (१) व (२) मधील प्रकरणी चककशी केली आहे काय, चककशीत
काय आढळन आले व त्यानस
ु ार कोणता तनणणय घेतला वा घेण्यात येत आहे ,
(४) तसेच महामींडळाच्या नुकसानीस िबाबदार ूसले्या दोर्षीींवर शासनाने

कोणती कारवाई

केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नस्यास, त्याची सवणसाधारण कारणे काय आहे त ?
श्री. राििुमार बडोले (१६-०१-२०१८) : (१) व (२) ूवामी मकां्ाईल को सपरे ्ीव्ह बॅकेमध्ये
महामींडळाने
स्वरुपात

तनयमबाहयपणे रु.२ को्ी मुदत ठे व

ठे वली. त्यापैकी रु.१,०५,४९,०१७/- मुददल

महामींडळास प्राप्त लाली आहे. उवणररत रु.९४,५०,९८३/- मुददल ूधधक त्यावरील बॅक

दराने येणारे व्याि ूदयाप प्राप्त लालेले नाही. त्याबाबत न्यायालयात दावा चाल आहे .
(३),

(४)

व

(५)

सदर

प्रकरणी

चककशी

ूधधकारी

याींच्या ूहवालानस
ु ार

तत्कालीन

व्यवस्थापकीय सींचालक याींना दोर्षी ठरवव्याने त्याींना सेवत
े न बडतर्ण करण्यात आले ूसन
त्याींच्या ववरोधात आधथणक गुन्हे ून्वेर्षण वविाग, मुींबई याींचेमार्णत र्किदारी ख्ला चाल ूसन
सदरची बाब न्यायप्रववष् आहे .

___________
मु.पो.डोमगाव (जि.उस्मानाबाद) येथील ितन िेलेल्या पुरातन समाधी मांहदरास
वीि िनेक्शन उपलब्ध िरुन दे याबाबत

(३१)

९१९५० (०९-०८-२०१७).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.राहुल मोटे (पराांडा) :

सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील

वव.स. ३९४ (22)
(१) मु.पो.डोमगाव

(जि.उस्मानाबाद)

येथील

ितन

केले्या

ूदयापपयांत वीि कनेक्शन ददले गेलेले नाही, हे खरे आहे काय,

परु ातन

समाधी

मींददरामध्ये

(२) ूस्यास, सदर समाधी मींददर हे ूत्यींत परु ातन ूसन प्रक्प उिारणीच्या वेळेससध्
ु दा
सदरील मींददर न काढता चारही बािींनी िराव ्ाकन ितन केलेले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) ूस्यास, स्थातनक लोकप्रतततनधीींनी सदरील पुरातन समाधी मींददरास वीि कनेक्शन
दे ण्यात यावे ूशी ववनींती ददनाींक २८ िन, २०१७ रोिी वा त्यासुमारास मा. ऊिाण मींत्री
याींच्याकडे लेखी तनवेदनादवारे केली होती, हे ही खरे आहे काय,

(४) ूस्यास, शासनाने याबाबत कोणती तातडीची कायणवाही केली वा करण्याींत येत आहे ,
नस्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (२५-०१-२०१८) : (१), (२), (३) व (४) उस्मानाबाद जि््यातील मकिे
डोमगाव येथील ितन केले्या परु ातन समाधी मींददरासाठी “श्री क्याण स्वामी मठसींस्थान”

या नावाने (ग्राहक क्र. ६०३१८०४९४४३६) महाववतरण कींपनीकडन ववदयुत कनेक्शन दे ण्यात
आलेले ूसन सदरील कनेक्शन सदयजस्थतीत चाल आहे .
___________

शासनाने ििाबािारी शेतिऱयाांचे स्वतांत्र खाते उघडून
दहा हिार रूपयाांचे ििा ििा िरयाबाबत

(३२)

९२००८ (१८-०८-२०१७).

श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) :

सन्माननीय सहिार मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) शासनाने किणबािारी शेतकऱयाींच्या किाणची हमी घेत दहा हिार रूपयाींचे किण शेतकऱयाींचे
स्वतींत्र खाते उघडन दे ण्याचे माहे िन, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान आदे भशत केले आहे , हे खरे
आहे काय,
(२) ूस्यास, राज्यातील बहुतेक शेतकरी सोसाय्ीतन किण घेतात, हे ही खरे आहे काय,
(३) ूस्यास, शेतकऱयाींचे खाते सोसाय्ीत ूस्याने प्रततज्ञापत्र शेतकऱयाींकडन आणण किण
सोसाय्ीच्या नावे कसे दयायचे, ूसा प्रश्न तनमाणण लाला आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४) ूस्यास, याबाबत शासनाची तनजश्चत िभमका काय आहे ?
श्री. सुभार् दे शमख
ु (०५-०१-२०१८) : (१) व (२) होय, हे खरे आहे .

(३) नाही, ूशी बाब आढळन आली नाही. व्यापारी बॅंकामार्णत सदरचे किण थे् शेतकऱयाींना
स्वतींत्र खाते उघडन ववतररत करण्यात आले आहे . जि्हा बॅंकाींच्या बाबतीत सींबींधधत ववकास
सींस्थेच्या नावे स्वतींत्र खाते उघडन सींबींधधत सिासद शेतकऱयाींना किण रक्कम ववतररत
करण्यात आली आहे .
(४) सहकार, पणन व वस्त्रोदयोग वविाग, शासन तनणणय क्र. सींकीणण ०६१७/प्र.क्र. ११७/२-स,
दद. १४/६/२०१७ ून्वये याबाबतचे धोरण िाहीर करण्यात आले ूसन दद.३१/८/२०१७ ूखेर
राज्यातील ५२९६१ शेतकऱयाींना रू.५२७७.२० लाख रक्कमेचे किणवा्प केले आहे .
___________

वव.स. ३९४ (23)
शशराळा (जि.साांगली) तालुक्यात ववि ग्राहिाांना ववि मीटर व रान्सर्ॉमार
तातडीने उपलब्ध िरुन दे याबाबत

(३३)

९२१४८ (०९-०८-२०१७).

श्री.शशवािीराव नाईि (शशराळा) :

सन्माननीय ऊिाा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) भशराळा (जि.साींगली) तालुक्यात घरगत
ु ी वीि िोडणी व शेतीपींपाची िोडणीसाठी वीि
मी्र उपलब्ध नस्यामळ
ु े मोठया प्रमाणावर शेतकरी िोडणीपासन वींधचत आहे त, हे खरे आहे
काय,

(२) तसेच या तालक्
ु यातील ववि ग्राहकाींना शेतीपींप, घरगत
ु ी वापर व लघु उदयोगासाठी परु े शा

दाबाने ववि पुरवठा होण्याकररता रान्सर्ॉमणर उपलब्ध होत नस्याच्या तक्रारी ववि मींडळाकडे
के्या आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) ूस्यास, प्रश्न िाग १ व २ बाबत शासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,
(४) नस्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१८-०१-२०१८) : (१) हे खरे नाही.

भशराळा तालुक्यातील ३१ िुल,ै २०१७ ूखेर प्रलींबबत सवण २६६ घरगुती वीि िोडण्या

दे ण्यात आले्या आहे त. तसेच १ सगस्् ते ३० सप््ें बर, २०१७ ूखेर प्रलींबबत ूसणाऱया
२६८ घरगुती वीि िोडण्या दे ण्याचे काम सुरु आहे.

३१ िुल,ै २०१७ ूखेर प्रलींबबत ूसले्या सवण ६५ कृर्षीपींपाच्या वीि िोडण्या दे ण्यात

आले्या आहे त. १ सगस््, २०१७ ते ३० सप््ें बर, २०१७ ूखेर प्रलींबबत ूसणाऱया १०४
कृर्षीपींप िोडण्याींकररता आवश्यक मी्सण उपलब्ध ूसन वीि िोडणी दे ण्याचे काम सुरु आहे .

(२) व (३) परु े शा दाबाने वीि परु वठा होत नस्याबाबतच्या तक्रारी तनवारण करण्यासींदिाणत

लागणाऱया पायाित सुववधा कामाची ूींदाि पत्रके तयार करण्यात आली ूसन त्यासाठी
लागणाऱया तनधीची मागणी जि्हा ववकास तनयोिन सभमती, साींगली याींचेकडे करण्यात आली
ूसन तनधी उपलब्ध होताच कामे करण्यात येतील.
पीं. दीनदयाळ उपाध्याय ग्रामीण ववदयत
ु ीकरण योिना िाग-१ ूींतगणत भशराळा

तालुक्यामध्ये ३३/११ के.व्ही गवळे वाडी व ३३/११ के.व्ही. तडवळे ही दोन उपकेंद्रे व ३३/११

के.व्ही धचखली उपकेंद्रामध्ये ५ एमव्हीएचे ूततररक्त रोदहत्र मींिर ूसन सदरची कामे सुरु
आहे त. तसेच दीन दयाळ उपाध्याय ग्रामीण ववदयुतीकरण योिना िाग-२ ूींतगणत ६३

के.व्ही.ए.ची १४ व १०० केव्हीए ची २८ रोदहत्रे, २१.६९ क्रक.मी. उच्चदाब वादहनी व ३९.९४
क्रक.मी.लघद
ु ाब वादहनी मींिर ूसन ही कामे सध्
ु दा सरु
ु आहे त.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

वव.स. ३९४ (24)
खान्दे शात वविेच्या धक्क्याने ८१ नागररिाांच्या झालेल्या मत्ृ यूबाबत
(३४)

९२२९८ (०९-०८-२०१७).

श्री.हरीभाऊ िावळे (रावेर) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील

(१) खान्दे शात वविेच्या धक्क्याने सव्वा वर्षाणत ८१ नागररकाींचा मत्ृ य ला्याचे माहे िन,
२०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान तनदशणनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) ूस्यास, शहराींमधील, गावाींमधील तसेच शेताींमधील लोंबकळणाऱया तसेच िीणण लाले्या
तारा िीवघेण्या ठरत आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(३) ूस्यास, ूशा घ्नाींवर प्रततबींध घालण्यासाठी शासनाने कोणती

कायणवाही केली वा

करण्यात येत आहे ,
(४) नस्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (२५-०१-२०१८) : (१) िळगाींव, धुळे व नींदरबार ्या जि््याींमध्ये
माहे एवप्रल, २०१६ पासन िन, २०१७ पयांत एकण ७८ व्यजक्तींचा वीिेच्या धक्क्याने मत्ृ य

लालेला आहे . त्यापैकी ३१ बा्य व्यक्तीींचा मत्ृ य हा त्याींच्या घराच्या आवारात/ हद्दीत लालेला
आहे .

(२) व (३) धोकादायक तसेच िीणण लाले्या तारा बदलण्याकररता तनधीची मागणी महाववतरण
कींपनीच्या िळगाींव, धळ
ु े , नींदरु बार या मींडळ कायाणलयाींनी जि्हा तनयोिन सभमतीकडे केलेली
आहे . त्याचप्रमाणे काही कामे ही जि्हा

वावर्षणक योिनेूींतगणत सुभशक्षक्षत बेरोिगार ूभियींता

याींना दे ण्यात आलेली ूसन कामे प्रगतीपथावर आहे त.
सुरु

ूसले्या

इन्रा-२,

ददनदयाळ

उपाध्याय

काही कामे महाववतरण कींपनीमार्णत

ग्रामज्योती

योिना

(DDUGJY)

व

आय.पी.डी.एस (IPDS) या योिनाींमध्ये समाववष् ूसन सदरची कामे प्रगतीपथावर आहेत.
ववदयत
ु ूपघात ्ाळण्यासाठी व वीि ववर्षयक िनिागत
ु े व
ृ ी करणेसाठी िळगाींव, धळ
नींदरु बार मींडळ कायाणलयाींनी ववदयुत सुरक्षा सप्ताह आयोजित केलेला होता. त्या तनभमत्ताने
िागोिागी ववदयुत सुरक्षा सींदिाणत सचना र्लक लावण्यात आले होते. तसेच शहरातील
शाळाींमध्ये ववदयुत सुरक्षेसींदिाणत उपक्रम राबववण्यात आले व प्रबोधन करण्यात आले होते.
ववववध दठकाणी ववदयत
ु सरु क्षा िनिागत
ृ ी रॅलीचे आयोिन दे खील करण्यात आले होते.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

सालणा ते अनखळी (ता.जि.हहांगोली) या रस्त्यावर ववद्यत
ु पुरवठा िरणाऱया
तारा लोंबिळत असल्याबाबत

(३५)

९२५०७ (०९-०८-२०१७).

श्री.तानािी मुटिुले (हहांगोली) :

सन्माननीय ऊिाा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सालणा ते ूनखळी (ता.जि.दहींगोली) या रस्त्यावर ववदयत
ु परु वठा करणाऱया तारा ूधाींतरी
ूसन या लोंबकळऱया ताराींना बाींबच
ीं ा आधार ददला ूस्यामुळे तेथील नागररकाींच्या जिववताला
धोका ूस्याचे माहे एवप्रल २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान तनदशणनास आले आहे , हे खरे आहे
काय,
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(२) ूस्यास, सदर दठकाणी ूनेक िागी ववदयुत खाींब वाकलेले ूस्याबाबत तक्रार केली
ूसता वीि कींपनीने कोणतीही कायणवाही केली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) ूस्यास, त्यामळ
ु े वाहनचालकाींनाही ूडथळा तनमाणण लाला ूसन ूपघात होण्याची
शक्यता ूस्याने शासनाने
केली वा करण्यात येत आहे ,

याबाबत पाहणी केली आहे काय, त्यानुसार कोणती कायणवाही

(४) नस्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (०२-०२-२०१८) : (१), (२) व (३) माहे एवप्रल, २०१७ व मे, २०१७

मध्ये लाले्या वादळी वारा व पावसामळ
ु े साळणा ते ूनखळी रस्त्यावरील पोल वाक्यामुळे
काही दठकाणी तारा लोंबकळत होत्या. महाववतरण कींपनीने कींत्रा्दाराकडन सदर सवण पोल
सरळ

करुन घेऊन लोंबकळणाऱया तारा व्यवजस्थत करुन घेण्याची कायणवाही तातडीने केली

आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

अणाभाऊ साठे महामांडळातील िोट्यावधी रुपयाांच्या गैरव्यवहाराचा न्यायवैद्यि अहवाल
(३६)

९२६०९

(१८-०८-२०१७).

श्री.बाळासाहे ब

मरु िुटे

(नेवासा),

श्री.बाबरु ाव

(शशरुर) : सन्माननीय सामाजिि न्याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

पाचणे

(१) ूण्णािाऊ साठे महामींडळातील कोट्यावधी रूपयाींच्या गैरव्यवहाराचा न्यायवैदयक ूहवाल
माहे एवप्रल, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान गुन्हे ून्वेर्षन वविागाकडे कडे सादर करण्यात आला
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) ूस्यास, महामींडळाच्या तनवडक १३ जि््यात केले्या तपासनीतन हा गैरव्यवहार
लाला ूस्याचे तनदशणनास आले ूसन राज्यातील उवणरीत जि््याची तपासणी ूदयाप
करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय,
(३) ूस्यास, उक्त ूहवालात काय आढळन आले, त्याचे थोडक्यात स्वरूप काय आहे ,
(४) तसेच या ूहवालानस
ु ार पढ
ु े कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नस्यास, त्याची कारणे काय आहे त ?

श्री. राििुमार बडोले (२४-०१-२०१८) : (१) होय.
(२) होय.

गुन्हे ून्वेर्षण वविागाने सचवव्यानुसार ज्या जि्हयाींतन मोठया प्रमाणावर रोख

रक्कम काढण्यात आ्या आहे त क्रकींवा ज्या जि्हयात मोठया प्रमाणात किणववतरण लालेले
आहे . ूशा १३ जि््याींचे या प्रकरणानुर्षींगाने न्याय सहाय्यक लेखापररक्षण करण्यात आलेले
आहे .

(३) क्रकती रक्कमेचा ूपहार लाला? सदर ूपहारात कोण व्यक्ती िबाबदार होत्या तसेच हा
ूपहार कोणाच्या आदे शान्वये करण्यात आला याबाबतची मादहती सदर ूहवालात नमद केली
आहे .
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(४) सदर ूहवालानुसार, करण्यात आले्या ूपहाराबाबत व ववत्तीय ूतनयभमततेबाबत
सींबधधत

ूधधकारी/कमणचारी

याींना,

नो्ीसा

बिावण्यात

आले्या ूसन

त्याींचा

खुलासा

मागववण्यात आलेला आहे . खलासा समाधानकारक नसले्या सींबधधतावर ूपहाराबाबतचे गन्
ु हे

नोंदववण्याची कारवाई करण्यात आली ूसन, ूपहार केले्या रक्कमेची एकरक्कमी वसली
करण्याबाबतची कायणवाही करण्यात येत आहे .
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
जिवती (जि.चांद्रपूर) तालुक्यातील िोलाम िमातीचे वास्तव्य असलेल्या
गावाांमध्ये मुलभूत सुववधा पुरववयाबाबत

(३७)

९२८९० (०९-०८-२०१७).

अॅड.सांिय धोटे (रािूरा) :

सन्माननीय आहदवासी वविास

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) चींद्रपर जि््यातील जिवती तालक्
ु यातील कलीगड
ु ा, रायपर, खडकी, धनकदे वी, काकबन,
पा्ागुडा, गुडशेला, ये्लापर, लाींबोरी, बापराव गुडा, ्ा्ाकोहाळ, िरीयेसापर, घा्राईगुडा,
धचखली, धरमेरा िाला गुडा, आनींदगुडा, िोक्सापर येथे कोलाम िमातीचे वास्तव्य आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) ूस्यास, उक्त गावाींमध्ये ूदयापही मल
ु ित सवु वधाींचा पणणपणे ूिाव ूस्यामळ
ु े

कोलाम िमातीचे िीवन ूत्यींत हलाखीचे ूसन उदतनवाणहाचे कोणतेही साधन उपलब्ध
नस्याचे तनदशणनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) ूस्यास, याबाबत शासनाने चककशी केली आहे काय, चककशीत काय आढळन आले व
त्यानुर्षींगाने कोलाम िमातीचे िीवनमान उीं चववण्यासाठी कोणती उपाययोिना केली वा

करण्यात येत आहे तसेच सदर योिनेची प्रिावी ूींमलबिावणी करण्यासाठी कोणती ववशेर्ष
यींत्रणा तनमाणण करण्यात आली आहे ,
(४) नस्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववष्ट्णु सवरा (३०-०१-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) ूींशत: खरे आहे .

(३) व (४) प्रत्यक्ष प्रशासकीय यींत्रणेनी स्थळिे् दे ऊन कोलाम ववर्षयक आराखडा तयार
करण्यात आलेला ूसन याबाबत जि्हाधधकारी, मुख्य कायणकारी ूधधकारी, जि्हा पररर्षद,
चींद्रपुर तसेच प्रक्प कायाणलय, चींद्रपुरमार्णत सवण कायणन्वयन यींत्रणाींचा तनयभमत आढावा
धेण्यात येत आहे.

तसेच कोलाम िमातीचे िीवनमान उीं चावण्यासाठी प्रक्प ूधधकारी, चींद्रपुर मार्णत घरकुल,

ठक्करबापा सुधार योिना, केंदद्रय योिना व न्युजक्लूस बिे् योिनेूींतगणत वैयजक्तक
लािाच्या योिनाींचा लाि दे ण्यात येत आहे

___________
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राज्यातील आहदवासी वविास ववभागाांतगात अनुदानीत आश्रमशाळाांमध्ये िांत्राटी सुरक्षा
रक्षिाच्या मानधनात वाक िरयाबाबत

(३८)

९३०७६

(०९-०८-२०१७).

श्री.एिनाथराव

खडसे

(मक्
ु ताईनगर) :

सन्माननीय

आहदवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील आददवासी ववकास वविागाींतगणत ूनुदानीत आश्रमशाळाींमध्ये कींत्रा्ी तत्वावरील
सुरक्षा रक्षकाला दरमहा रु.५०००/- मानधन दे ण्याबाबत माहे िन, २०१६ मध्ये शासनाने तनणणय
घेतला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) ूस्यास, मा.सवोच्च न्यायालयाने डडसेंबर, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान कींत्रा्ी सरु क्षा
रक्षकाींना शासनाच्या वगण-४ कमणचाऱयाींच्या वेतनाप्रमाणे वेतन दे ण्याबाबत तनदे श ददले आहे त, हे
ही खरे आहे काय,
(३) ूस्यास, याबाबत राज्यातील ूनुदानीत आददवासी आश्रमशाळा सींस्था चालक सींघ्नेने
मा.मींत्री (आददवासी ववकास) याींच्यासमवेत माहे एवप्रल, २०१७ मध्ये बैठकीत मागणी केली
होती, हे खरे आहे काय,
(४) ूस्यास, याबाबत शासनाने कोणती

कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे , नस्यास

ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववष्ट्णु सवरा (०३-०१-२०१८) : (१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.
(३) हे खरे आहे .
(४) या बाबत ववधी व न्याय वविागाचा स्ला घेवन त्या ूनस
ु ार पुढील कायणवाही करण्यात
येत आहे .

___________
चांद्रपूर औजष्ट्णि वीि िेंद्र युतनट क्रमाांि ३ मध्ये एिा िांत्राटी िामगाराचा झालेला मत्ृ यू
(३९)

९३३८१ (०९-०८-२०१७).

श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील

(१) चींद्रपर औजषणक वीि केंद्र यतु न् क्रमाींक ३ मध्ये वविेचा धक्का लागन एका कींत्रा्ी
कामगाराचा ददनाींक १५ िन, २०१७ रोिी वा त्या सुमारास मत्ृ य लाला आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) ूस्यास, शासनाने या प्रकरणाची चककशी केली आहे काय, त्यात काय आढळन आले,
(३) त्यानस
ु ार मत
ृ कामगाराच्या कु्ुींबबयाींना शासनाने कोणती तातडीची मदत ददली वा दे ण्यात
येत आहे ,

(४) नस्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ३९४ (28)
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (११-०१-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) सदरचा ूपघात ला्यानींतर महातनभमणती कींपनीकडन

ददनाींक १५.०६.२०१७ रोिी दग
ु ाणपर

पोलीस ठाणे, चींद्रपर येथे क्रर्याणद दाखल करण्यात आली. तसेच कारखाने तनरीक्षक व ववदयुत
तनरीक्षक, चींद्रपर याींना ूपघाताची लेखी सचना दे ण्यात आली. ददनाींक १६.०६.२०१७ रोिी
उपसींचालक, (औ. सुरक्षा व आरोग्य) आणण ववदयुत तनरीक्षक, चींद्रपर याींनी ूपघात स्थळी
िे् दे ऊन चककशी केली आहे .
ववदयुत तनरीक्षक,

ूहवाल,

घ्नास्थळ

०४.०७.२०१७

रोिी

चींद्रपर याींनी महातनभमणतीने सादर

पींचनामा, ूपघात

ददले्या

स्थळाचे तनरीक्षण

तनषकर्षाणनुसार सींच

क्र.

३

केलेली ूपघाताची सचना व
करुन

ददनाींक ०३.०७.२०१७

ESP मध्ये

कींत्रा्ी

िभमनीपासन ३० र्् उीं चीवर वेज्डींग करीत होते. वेज्डींगची िागा

बदलत ूसताींना

डाव्या

ला्याने

हातातील वेज्डींग

हो्डर चुकीने त्याींच्या छातीला स्पशण

ूपघात घडला आहे .
(३)

मे.

इीं्ेक

इींजितनूररींग सववणसेस, चींद्रपर

या

व

कामगार
त्याींच्या

सदर प्राणाींततक

कींत्रा्दाराने तातडीची

मदत

म्हणन

ूींत्यववधीसाठी रु. १५,०००/- व रु. १,५०,०००/- रोख ददले आहे त. तसेच महातनभमणती
कींपनीकडन साींतघक सामाजिक
वारसास

दे ण्यात

आली

िबाबदारी (CSR) ूींतगणत रु. २ लाख मत
ृ कामगाराच्या

आहे .

तसेच

कमणचारी राज्य

ववमा

कायदा,

१९४८

ूींतगणत नक
ु सान िरपाई दे ण्याबाबत सनलाईन ूपघात ूहवाल ददनाींक १५.०६.२०१७ रोिी
सादर

केला ूसन

त्यानुसार

नुकसान िरपाईची

रक्कम, कमणचारी राज्य

ववमा

योिना कायाणलयाकडन वारसास दे ण्यात येईल.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
पुणे िृर्ी उत्पन्न बािार सशमतीच्या आवारात मािेट
याडामधील वाहतूि िोंडीच्या समस्येबाबत

(४०)

९३६३७ (१८-०८-२०१७).

श्री.योगेश हटळे िर (हडपसर) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

पुणे

कृर्षी

उत्पन्न

बािार

सभमतीच्या

आवारात

वाढलेले

सन्माननीय पणन मांत्री
डमी

आडते,

तनयमाींचे

उ्लींघनाबरोबर व्यापाऱयाींकडन िागेच्या ूततररक्त वापरामळ
ु े माके् याडाणमधील वाहतक

कोंडीची समस्या तनमाणण लाली ूसन, ती दर करण्यासाठी बािार सभमती प्रशासनाकडन
कोणतीही कायणवाही होत नस्याची बाब ददनाींक ३ एवप्रल, २०१७ रोिी वा त्यासुमारास
तनदशणनास आली, हे खरे आहे काय,

(२) ूस्यास,वाहतुक कोंडीमुळे बािारात शेतीमाल घेऊन येणारी वाहने गाळ्यावर वेळेवर
पोहोचत नस्याने, भललाव उभशरा होतो व शेतकऱयाींना ूपेक्षक्षत िाव भमळत नाही, हे ही खरे
आहे काय काय,
(३) ूस्यास, उक्त ववर्षयी शासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नस्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ३९४ (29)
श्री. सुभार् दे शमख
ु (०६-११-२०१७) : (१) हे खरे नाही.
(२) नाही.

(३) वाहतक कोंडी होऊ नये,शेतीमाल तात्काळ गाळ्यावर वा ददले्या पयाणयी िागेवर पोहचावा
यासाठी आवश्यक उपाययोिना बािार सभमती करत ूसन त्यासाठी बािार सभमतीने स्वतींत्र
तनयींत्रण कक्षाची स्थापना केली आहे . दद. ३ एवप्रल, २०१७ रोिी वा त्या सुमारास बािार
आवारामध्ये शेतीमाल घेऊन येणारी वाहने वेळेवर गाळ्यावर पोहचवन वेळेवर शेतीमाल खाली

करून शेतीमालाची ववक्री वेळेवर लालेली आहे . पयाणयाने शेतकऱयाींचे कोणतेही आधथणक नक
ु सान
लालेले नाही. तसेच बािार आवारात ूनधधकृत आडते व्यवसाय करीत ूस्याचे तनदशणनास
आ्यास त्याींचेववरुद्ध बािार सभमती प्रशासनाकडन तात्काळ कारवाई करण्यात येते.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
परभणी जिल््यातील चमािार समािाच्या प्रलांबबत प्रस्तावाबाबत
(४१)

९३७७० (१८-०८-२०१७).

श्री.वविय भाांबळे (जिांतूर) :

सन्माननीय सामाजिि न्याय

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सींत रोदहदास महामींडळामार्णत ूनुसधचत िाती मधील नागररकाींना त्याींचे िीवनमान
उीं चववण्यासाठी शासनाकडन आधथणक मदत दे ण्यात येत,े हे खरे आहे काय,

(२) ूस्यास, चाल वर्षाणकररता परिणी जि््यातील क्रकती प्रस्ताव महामींडळाकडे प्रस्ताववत
आहे त,
(३) ूस्यास,चाल वर्षाणतील एकही प्रस्ताव मींिर करण्यात आलेले नाहीत, हे ही खरे आहे
काय, त्याचे कारण काय आहे त,

(४) ूस्यास, उपलब्ध ूसलेले प्रस्ताव

मींिर करणे बाबत शासनाने कोणती कायणवाही केली

वा करण्यात येत आहे ,
(५) नस्यास, त्याची कारणे काय आहे त ?
श्री. राििुमार बडोले (१६-०१-२०१८) : (१) होय.

चमणकार समािातील आधथणकदष्या दब
ण ूसले्या व्यक्तीींच्या ववकासाकरीता या
ु ल

महामींडळामार्णत ववववध किण योिना राबववण्यात येतात.

(२), (३), (४) व (५) परिणी जि््यात महामींडळामार्णत राबववण्यात येणाऱया राज्य
शासनाच्या योिना ूींतगणत माहे सगस््, २०१७ ूखेरपयणत १०३ ूिण प्राप्त लाले त्यापैकी ३१
प्रस्ताव मींिर केले ूसन, ७२ प्रस्ताव भश्लक आहे त. महामींडळाकडे भश्लक ूसले्या
एन.एस.एर्.डी.सी.च्या तनधीमधन इतर व्यवसायासाठी किण मींिर करण्यात आलेले

आहे .

पींरत

तनधी

उवणरीत

योिनाींसाठी

महामींडळाकडे

तनधी

भश्लक

नस्याने,

सदरचा

एन.एस.एर्.डी.सी. कडन प्राप्त करण्यास शासन हमी दे ण्याबाबत कायणवाही चाल आहे .
___________

वव.स. ३९४ (30)
महागाांव तालुक्यात (जि. यवतमाळ) डीपी र्ुटल्याने उडालेल्या
ऑईलने दोन महहला िखमी झाल्याबाबत

(४२)

९३७७३ (०९-०८-२०१७).

श्री.रािेंद्र निरधने (उमरखेड) :

सन्माननीय ऊिाा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) महागाींव तालुक्यात (जि.यवतमाळ) डीपी र्ु््याने उडाले्या सईलने दोन मदहला िखमी
ला्याची घ्ना माहे िन, २०१७ च्या पदह्या आठवडयात घडली, हे खरे आहे काय,

(२) ूस्यास, तसेच येथे या कालावधीत चार ददवस वीि पुरवठाही खींडीत लाला होता, हे ही
खरे आहे काय,

(३) ूस्यास, शासनाने या घ्नेची चककशी केली आहे काय, त्यानुसार या िखमीना

शासनाने कोणती तातडीची मदत ददली वा दे ण्यात येत आहे ,तसेच वीि पुरवठा सुरळीत
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायणवाही केली,

(४) नस्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (२५-०१-२०१८) : (१) हे खरे आहे.

(२) व (३) सदर घ्नेनींतर दोन तासाच्या कालावधीमध्ये निीकच्या ववतरण रोदहत्रावरुन सदर
पररसरातील वीि पुरवठा सुरळीत करण्यात आला.महाववतरणकडन सदर घ्नेबाबत वविागीय
चककशीचे आदे श सींबींधधत वविागाला दे ण्यात आलेले आहे त. तसेच दोन्ही िखमी मदहलाींनी
लगेचच दवाखान्यात उपचार घेतला ूसन त्या सुजस्थतीत आहे त. सदर नादरु
ु स्त रोदहत्र
बदलण्यात आले आहे .

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
राज्यातील वविास सोसायट्या सध
ु ारयासाठी आधथाि गुांतवणि
ू
िरयाच्या हदलेल्या आदे शाबाबत

(४३)

९४३०३ (१८-०८-२०१७).

श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर) :
सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय

(१) राज्यातील मोडकळीस आले्या ववववध कायणकारी सोसायट्या सध
ु ारण्यासाठी जि्हा

बँकाींनी पुढाकार घेऊन उक्त सोसायट्याींमध्ये आधथणक गुींतवणक करण्यासाठी सहकार आयुक्त

याींनी जि्हा बँकाींना पत्र ददले ूस्याचे ददनाींक २२ एवप्रल, २०१७ रोिी वा त्या सुमारास
तनदशणनास आले आहे , हे खरे आहे ,

(२) ूस्यास, राज्यात सम
ु ारे २१ हिार ७० ववकास सोसायट्या ूसन ७५ ्क्के सोसायट्या
ूडचणीत ूस्यामुळे या सोसायट्याींचे किणवा्प बींद आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) ूस्यास, आतापयांत क्रकती सोसायट्याींमध्ये जि्हा बँकेने गुींतवणक केली आहे वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नस्यास, त्याची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ३९४ (31)
श्री. सुभार् दे शमख
ु (०५-०१-२०१८) : (१) ूींशत: खरे आहे . जि्हा बँकाींच्या प्रत्यक्ष आधथणक

गुींतवणकीचा यात समावेश नाही. काही बाबीींवर आधथणक व ताींबत्रक मदत करण्याचे आवाहन
सहकार आयक्
ु त कायाणलयामार्णत जि्हा मध्यवती सहकारी बँकाींना करण्यात आले आहे .

ववववध कायणकारी सहकारी सींस्था मिबुतीकरणासाठी लहान व आधथणकदृषट्या सक्षम

नसले्या वव.का.स. सींस्थाींच्या सधचवाींचा पगार तीन वर्षाणसाठी जि्हा मध्यवती सहकारी

बँकाींनी करणे, या सींस्थाींच्या सींचालक मींडळाची तनवडणक घेणेसाठी ूथणसहाय्य उपलब्ध करुन
दे णे, सदर सींस्थाींचे सींगणकीकरण करणे, या सींस्थाींची ूतनषठ तर्ावत कमी करण्यासाठी
कायणवाही करणे, सदर सींस्थाींना ववववध व्यवसाय सरु
ु करण्यासाठी आधथणक सहाय्य व ताींबत्रक

मागणदशणन उपलब्ध करुन दे णे, सवण प्रकारच्या किाणच्या वसलीसाठी बँकेच्या सींचालक मींडळाने
तनयभमत आढावा घेणे या बाबीींचा यात समावेश आहे .
(२) र्ेब्रुवारी, २०१७ ूखेर राज्यातील ३४ जि््याींमध्ये २१०७० वव.का.स. सींस्था कायणरत
ूस्याचे, दद.३१/३/२०१६ ूखेर लेखापररक्षण पणण लाले्या सींस्थाींपैकी १२२८१ सींस्था तोट्यात
ूस्याचे व त्यापैकी ७७९९ वव.का.स. सींस्था ूतनषठ तर्ावतीमध्ये ूस्याचे तनदशणनास आले
आहे .
(३) पुणे जि्हा मध्यवती सहकारी बँक, पुणे याींच्या पातळीवर याबाबतची कायणवाही सुरू आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
बाटी (जि.पूणे) येथील अधधिाऱयाांनी ववद्यार्थयाांना शशष्ट्यवत्ृ ती म्हणून दे यात येणाऱया १०३
लॅ पटॉपचा अपहार िेला असल्याबाबत.

(४४)

९४६२३ (०९-०८-२०१७).

प्रा.(श्रीमती) मेधा िुलिणी (िोथरुड) :

सन्माननीय ववशेर्

सहाय्य मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) पुणे जि््यातील डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर सींशोधन व प्रभशक्षण सींस्थेकडन (बा्ी) पीएचडी

आणण एमर्ील करणाऱया ववदयार्थयाांना भशषयवत्ृ ती म्हणन दे ण्यात येणाऱया १०३ लॅ प्ॉपचा

सींस्थेतील मादहती-तींत्रज्ञान वविागातील प्रक्प ूधधकाऱयाींनी सन २०१५ ते २०१७ या
कालवधीत गैरव्यवहार के्याचे माहे िन,२०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशणनास आले, हे खरे
आहे काय,
(२) ूस्यास ,याप्रकरणी बा्ीची ५१ लाख ६८ हिार रुपयाींची र्सवणक ला्याचे तनदशणनास
आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) ूस्यास, मागील पाच वर्षाणमध्ये बा्ी सींस्थेच्या पीएचडी आणण एमर्ील करणाऱया
ववदयार्थयाांना भशषयवत्ृ ती म्हणन क्रकती लॅ प्ॉप दे ण्यात आले,
(४) ूस्यास, याप्रकरणी चककशी केली आहे काय,

(५) ूस्यास, चककशीूींती सींबधधत दोर्षीींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत
आहे , नस्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ३९४ (32)
श्री. राििुमार बडोले (०८-०१-२०१८) : (१) हे खरे आहे .
(२) हे ही खरे आहे .

(३) मागील पाच वर्षाणमध्ये बा्ी सींस्थेच्या पीएचडी आणण एमर्ील करणाऱया ववदयार्थयाांना
भशषयवत्ृ ती म्हणन एकण ३५६ लॅ प्ॉप दे ण्यात आले आहे त. तसेच १८ ववदयार्थयाांना लॅ प्ॉप
ववतरीत करण्याची प्रक्रक्रया चाल आहे .

(४) व (५) बा्ीतील सींगणक वविागाचे ूींतगणत लेखा परीक्षण करण्यात आले ूसन त्यात
प्रथम दशणनी ूपहर ला्याचे ददसन आ्याने सींबींधधत प्रक्प ूधधकारी श्री.राहुल रणवीर
याींना कामावरून काढन ्ाकण्यात आले आहे .
तसेच त्याींच्याववरुद्ध पोलीस स््े शन, कोरे गाव पाकण, पुणे येथे दद.२९/०५/२०१७ रोिी

FIR दाखल करण्यात आलेला आहे . प्रकरण पोलीस कायणवाहीत ूसन पोभलसाींमार्णत पुढील
कायणवाही सुरु आहे .

___________
नाशशि जिल््यातील उद्योग बांद पडल्याबाबत

(४५)

९५३७९ (०३-०१-२०१८).

श्रीमती सीमाताई हहरे (नाशशि पजश्चम) :

सन्माननीय

उद्योग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नाभशक जि््यातील गत पाच वर्षाणत १८८ तर दहा वर्षाणत १०४७ उदयोग ववववध कारणाींनी
बींद पड्याची बाब माहे सप््ें बर २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान तनदशणनास आली आहे , हे खरे
आहे काय,
(२) ूस्यास, उदयोगाींवर आधारीत तीस हिारापेक्षा ूधधक कामगार बेरोिगार लाले आहे त
तसेच शासनाने िादहर केले्या आकडेवारीनुसार राज्यात ४४ हिार ७९५ उदयोग बींद
पडण्याच्या ूवस्थेत आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) ूस्यास, याप्रकरणी बींद पडलेले उदयोग उजिणतावस्थेत आणण्यासाठी शासनाने कोणती
कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नस्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुभार् दे साई (०२-०२-२०१८) : (१) हे खरे नाही.

सन २००८ मध्ये लाले्या चकर्थया ूणखल िारतीय औदयोधगक प्रगणेनुसार नाभशक

जि्यातील बींद ूसले्या सुक्ष्म,लघु व मध्यम उदयोग घ्काींची सींख्या २०९२ इतकी आहे.सन
२००८ नींतर औदयोधगक प्रगणना लालेली नाही.

(२), (३) व (४) सप््ें बर २०१५ ूखेरपयांत नाभशक जि््यातील नोंदणीकृत सक्ष्
ु म,लघु व
मध्यम उदयोग घ्काींची सींख्या १९०४६ इतकी आहे .या उदयोग घ्काींमधील एकण रोिगार
तनभमणती एकण १,५४,५४३ ूसन सींयींत्र गुींतवणक रू.४,२७,५५७ रू.लक्ष करण्यात आली आहे.

उदयोग व रोिगार तनभमणती क्षमतेत वाढीसाठी सामुहीक प्रोत्साहन योिना-२०१३,

महाराषर औदयोधगक समह ववकास योिनेूींतगणत औदयोधगक समह
ु ाींना क्षमता वध्
ृ दी व
सामादहक सुववधा केंद्र तनभमणती करणेसाठी तनधी उपलब्ध करून दे णे तसेच औदयोधगक

वव.स. ३९४ (33)
ववकासाला चालना दे ण्यासाठी औदयोधगक पायाित सुववधाींची तनभमणती व ववकास करण्यासाठी

तनधी उपलब्ध करून दे णे इ. योिना राबववण्यात येतात. सध
ु ाररत बीि िाींडवल योिना व

पींतप्रधान रोिगार तनभमणती कायणक्रमादवारे सभु शक्षीत बेरोिगाराींना उदयोग उिारणीसाठी माजिणन
मनी व बँक किण उपलब्ध करून दे ण्यात येत.े

बींद कारखाने सुरु करण्याबाबत शासनाकडन वेळोवेळी उपाययोिना करण्यात येतात.

मुींबई सहाय्यक उपक्रम (खास उपबींध) ूधधतनयम, १९५८ नुसार बेकारीस प्रततबींध करण्यासाठी
क्रकींवा बेकारीचे तनवारण करण्यासाठी उपाययोिना म्हणन आिारी उदयोग घ्कास सहाय्यक
उपक्रम घोवर्षत करण्यात येत.े
___________
आहदवासी वविास ववभागातील गैरव्यवहार प्रिरणी सादर िेलेल्या चौिशी अहवालाांचा अभ्यास
िरयासाठी शासनाने पी.डी. िरां दीिर याांची तनयक्
ु ती िेल्याबाबत
(४६)

९८१०० (२९-१२-२०१७).

श्री.सांिय िेळिर (ठाणे), श्री.डड मल्लीिािन
ूा रे ड्डी (रामटे ि),

डॉ.भारती लव्हे िर (वसोवा), श्री.उन्मेश पाटील (चाळीसगाव), श्री.वविय िाळे (शशवािीनगर),
श्री.बसवराि पाटील (औसा), डॉ.राहूल पाटील (परभणी), श्री.योगेश सागर (चारिोप), डॉ.सांतोर्
टारर्े (िळमनुरी), श्रीमती तनमाला गाववत (इगतपूरी), अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा),
श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.अशमन पटे ल (मांब
ु ादे वी), श्री.नसीम खान (चाांहदवली),

श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.चांद्रिाांत सोनवणे (चोपडा), श्री.ओमप्रिाश ऊर्ा बच्चू िडू
(अचलपूर),

श्री.राि

पुरोहहत

(िुलाबा),

श्री.उदे शसांग पाडवी (शहादा), श्री.सांिय साविारे

(भुसावळ), श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर), श्री.वैभव वपचड
(अिोले),

श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर), श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा), श्री.हनुमांत डोळस
(माळशशरस), डॉ.सतीश (अणासाहे ब) पाटील (एरां डोल), श्री.सरु े श धानोरिर (वरोरा), श्री.मांगेश
िुडाळिर (िुलाा), डॉ.अतनल बोंडे (मोशी) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय आहदवासी वविास मांत्री पुढील

(१) राज्यातील आददवासी ववकास वविागामार्णत सन २००४ ते २००९ या कालावधीत
राबववण्यात

आले्या

ववववध

योिनाींसाठी

को्यावधी

रुपयाींच्या

गैरव्यवहाराची

चककशी

करणाऱया न्या. गायकवाड सभमतीला मोठया प्रमाणात गैरव्यवहार तनदशणनास आला आहे , हे
खरे आहे काय,
(२) ूस्यास, सदर सभमतीने सादर केले्या चककशी ूहवालाींचा ू्यास करुन दोर्षारोप
तनजश्चत करण्यासाठी शासनाने पी.डी. करीं दीकर याींची तनयुक्ती के्याची बाब ददनाींक १७
सक््ोबर, २०१७ रोिी वा त्यासम
ु ारास तनदशणनास आली आहे, हे ही खरे आहे काय,
(३) ूस्यास, सदर प्रकरणाची छाननी पणण लाली आहे काय,

(४) ूस्यास, त्यानुसार शासनाने दोर्षीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
नस्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ३९४ (34)
श्री. ववष्ट्णु सवरा (०१-०२-२०१८) : (१) ते (४)

मा.न्या.गायकवाड याींच्या ूध्यक्षतेखाली गदठत

करण्यात आले्या चककशी सभमतीने शासनास सादर केले्या ूहवालाची छाननी करुन,
शासनामार्णत करावयाच्या पढ
ु ील कायणवाहीसींदिाणत शासनास मागणदशणन करण्याकरीता श्री.पी.डी.
करीं दीकर याींच्या

ूध्यक्षतेखाली दद.२९.०९.२०१७ च्या

शासन तनणणयान्वये

पणणवेळ

एक

सदस्यीय सभमती गदठत करण्यात आलेली आहे .
करीं दीकर सभमतीचा ूहवाल प्राप्त ला्यानींतर याबाबत पुढील तनयमोधचत कायणवाही

करण्यात येईल.

___________

मेहिर (जि.बुलकाणा) बस स्टॅं ड समोरील िे.ए.िैस्वाल याांच्या दारुच्या दि
ु ानाच्या िागेचे
दस्ताऐवि बनावट असल्याबाबत

(४७) ९८२९३ (२९-१२-२०१७).

डॉ.सांिय रायमल
ु िर (मेहिर) :

सन्माननीय राज्य उत्पादन

शुल्ि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मेहकर (जि.बल
ु ढाणा) बस स््ॅं ड समोरील के.ए.िैस्वाल याींचे दारुचे दक
ु ान डड.पी.

प्लॅ तनींगमधील १५ भम्र रोडवरील िागेवर ूसन सदरह िागा ही नगरपररर्षद याींचे हद्दीत
नसन त्या िागेचे बनाव् दस्तऐवि दे ऊन उत्पादन श्
ु क ूधधकारी व न.प. मख्
ु याधधकारी

याींच्याशी आधथणक व्यवहार के्याप्रकरणी ददनाींक २४ सप््ें बर, २०१७ रोिी वा त्या सम
ु ारास

राज्य उत्पादन शु्क मींत्री, जि्हाधधकारी, बुलढाणा तसेच सींबधधत ूधधकारी याींच्याकडे
ग्रामस्थाींनी लेखी तनवेदनादवारे तक्रार केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) ूस्यास, या तनवेदनानस
ु ार शासनाने चककशी केली आहे काय, त्यात काय आढळन
आले,

(३) ूस्यास, चककशीनुसार सींबधधत दक
ु ानावर व मालकाींवर कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नस्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (३०-०१-२०१८) : (१) (२) व (३) होय. याप्रकरणी प्राप्त दद.२४.९.२०१७
च्या तक्रार ूिाणच्या ूनुर्षींगाने तनरीक्षक, राज्य उत्पादन शु्क, धचखली याींनी चककशी ूहवाल

सादर केला आहे . मुख्याधधकारी, नगर पररर्षद, मेहकर याींनी दद.११.१०.२०१७ व दद.५.१२.२०१७
च्या पत्रान्वये, सदर ूनुज्ञप्ती ववकास आराखडयात १५ मी्र डड.पी. रोड प्रस्ताववत केले्या

रस्त्याने बाधीत होत नस्याचे कळववले आहे . नगर पररर्षद, मेहकर याींचेकडन सन २००४
न.प. ठराव क्र.९ नुसार, सदर ूनुज्ञप्तीस ना-हरकत प्रमाणपत्र व बाींधकाम ूधधकृत
ूस्याबाबतचा

दाखला

दे ण्यात

आला

आहे .

तथावप,

प्राप्त

तक्रारीच्या

ूनुर्षींगाने,

मुख्याधधकारी, नगर पररर्षद, मेहकर याींनी दद.३०.१०.२०१७ रोिी सदर िागेच्या ताबे पावतीस

स्थधगती ददली आहे . यामळ
ु े ूनज्ञ
ु प्तीधारकाने मा.ददवाणी न्यायालय, मेहकर येथे ददवाणी

दावा दाखल केला आहे . मा.न्यायालयाच्या िैसे थे चे आदे श ूस्याने कोणतीही कायणवाही
करण्यात आलेली नाही.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

वव.स. ३९४ (35)
नाशशि जिल््यातील शेतिऱयाांनी िाांदा वपिासाठी भाांडवली खचा िेल्यानांतर
िाांदा ववक्रीतून तोटा झाल्याबाबत
(४८)

९८५६८ (०२-०१-२०१८).
श्री.बाळासाहे ब मुरिुटे (नेवासा), डॉ.राहूल आहे र (चाांदवड),
श्री.सांतोर् दानवे (भोिरदन), श्री.सतु नल शशांदे (वरळी), अॅड.भीमराव धोंडे (आष्ट्टी), श्रीमती
दे वयानी र्राांदे (नाशशि मध्य) :

सन्माननीय पणन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

काय :-

(१) नाभशक जि््यातील शेतकऱयाींनी काींदा वपकासाठी सम
ु ारे चार हिार ४३१ को्ी रुपये

िाींडवली खचण के्यानींतर दे खील त्याींना वर्षणिरात काींदा ववक्रीतन २५०० को्ी रुपयेच इतकेच
भमळा्याचे माहे सप््ें बर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशणनास आले आहे , हे खरे आहे
काय,
(२) ूस्यास, शेतकऱयाींना िवळपास २ हिार को्ीींचा तो्ा लाला आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) ूस्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नस्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुभार् दे शमख
ु (०१-०२-२०१८) : (१) व (२) नाही.

मागील वर्षाणच्या तुलनेत नाभशक जि््यातील काींदयाची आवक व भमळालेली क्रकींमत

पहाता चाल वर्षाणत एवप्रल ते सक््ोबर,२०१७ या मदहन्यात सरासरी रुपये ९८२/- प्रतत जक्वीं्ल
दर शेतकऱयाींना भमळालेला आहे. तर

मागील वर्षाणत सरासरी दर रुपये ६५९/- प्रतत जक्वीं्ल

होता.
(३) काींदा उत्पादक शेतकऱयाींना त्याींच्या मालासाठी योग्य िाव भमळावा यादृष्ीने दे शातील
इतर राज्यात काींदा पाठववणे सुलि व्हावे, यासाठी रे ्वेचे िादा वॅगन व रॅक्स उपलब्ध करुन
दे ण्यात आले आहे त.तसेच FPO मार्णत पींिाब, हररयाणा व दद्ली या दठकाणी काींदा

ववक्रीच्या सुववधा उपलब्ध करुन दे ण्यात येत आहे त. त्याचबरोबर नार्ेडच्यावतीने बबहार व
पीं.बींगालमध्ये काींदा ववक्रीसाठी सुववधा उपलब्ध करुन दे ण्याचे प्रस्ताववत आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
मौिे हहरडव (ता.लोणार, जि.बुलकाणा) येथील शासनमान्य दे शी दारुच्या दि
ु ानामध्ये किडे
असलेल्या शसलबांद दे शी दारुची ववक्री होत असल्याबाबत

(४९)

९८६४३ (२९-१२-२०१७).

डॉ.शशशिाांत खेडि
े र (शसांदखेड रािा) :

सन्माननीय राज्य

उत्पादन शल्
ु ि मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मकिे दहरडव (ता.लोणार, जि.बुलढाणा) येथील शासनमान्य दे शी दारुच्या दक
ु ानामध्ये क्रकडे
ूसले्या भसलबींद दे शी दारुची ववक्री होत ूस्याचे माहे सक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्या
दरम्यान तनदशणनास आले, हे खरे आहे काय,

वव.स. ३९४ (36)

(२) ूस्यास, सदरह दक
ण ना घडण्याची शक्यता
ु ानातन दवर्षत दारुची ववक्री होत ूसन दघ
ु ्

ूस्याने दक
ु ानावर तात्काळ कारवाई करण्याबाबत स्थातनक ग्रामस्थाींनी जि्हा ूधधक्षक,
राज्य उत्पादन शु्क कायाणलय बल
ु डाणा, याींच्याकडे तक्रार करुनही ूदयाप कोणतीही कारवाई
करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) ूस्यास, या मागणीनस
ु ार दक
ु ानाची तपासणी करण्यात आली आहे काय, त्यात काय
तनदशणनास

आले,

त्यानुसार

दक
ु ानाचा

परवाना

रद्द

करण्याबाबत

व

दोर्षीींवर

कारवाई

करण्याबाबत शासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नस्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१९-०१-२०१८) : (१), (२) व (३) हे खरे नाही. तथावप, प्राप्त
तक्रारीच्या ूनर्ष
ु ींगाने ूधीक्षक, राज्य उत्पादन श्
ु क, बल
ु डाणा याींनी चककशी केली ूसता
तक्रारीत प्राप्त बा्लीतील मदय सींबींधधत सीएल-१ घ्काकडे उत्पाददत लाले नस्याचे तसेच

सदर बा्लीचे बुच दे खील त्या घ्काकडील नस्याचे आढळन आले. सदर प्रकरणी

ूनुज्ञप्तीधारक वा इतर कोणीही दोर्षी नस्याचे आढळन आ्याने कायणवाही करण्यात आलेली
नाही.

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
हहांगणा (जि.नागपूर) तालुक्यातील प्रस्ताववत अडेगाांव-गोठणगाांव रस्त्यावर
बोर नदीवर पल
ु ाचे बाांधिामाबाबत

(५०)

१०११६५ (२९-१२-२०१७).

श्री.सशमर मेघे (हहांगणा) :

सन्माननीय आहदवासी वविास

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) दहींगणा (जि.नागपर) तालुक्यातील गोठणगाींव या १०० % आददवासी बहुल गावासाठी
वाहतुक सुववधा उपलब्ध होण्याच्या दृष्ीने राज्य शासनाकडे प्रस्ताववत ूडेगाींव-गोठणगाींव
रस्त्यावर बोर नदीवर पल
ु ाचे बाींधकामासाठी रु. ३.०० को्ी तनधी उपलब्ध करुन दे ण्याबाबत

लोकप्रतततनधी, दहींगणा याींनी मा.आददवासी ववकास मींत्री याींना ददनाींक ३१ िुल,ै २०१७ रोिी
तनवेदन ददले, हे खरे आहे काय,

(२) ूस्यास, माचण २०१६ मध्ये ववस्तत
ृ ूींदािपत्रके तयार करुन ताींबत्रक मान्यता दे ण्यात

आली ूसन ूदयाप सदर कामाींसाठी शासनाने तनधी ववतरीत करण्यात आलेला नाही त्यामळ
ु े
कामाींची तनववदा प्रक्रक्रया वविागाकडन करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) ूस्यास, सदर कामाींस तनधी ववतरीत करण्याबाबत शासनाने कोणती कायणवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,
(४) नस्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ३९४ (37)
श्री. ववष्ट्णु सवरा (१८-०१-२०१८) : (१) होय.

(२) व (३) प्रस्तुत रस्त्याचे काम हे आददवासी उपयोिना क्षेत्राबाहेरील ूस्याने धोरणानुसार
सदर कामास तनधी दे ता येणार नाही.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

ववधान भवन :

डॉ. अनांत िळसे

मुांबई.

प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.

_________________________
शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई.

