अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ५०८ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
ततसरे अधधवेशन, २०१८
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

श्री.जानगीर महाराज सह.उपसा ससांचन सांस्था ठोरखेडा (ता.मालेगाव, जज.वासशम)
या सांस्थेचे थिीत िजज माफ िरणेबाबत
(१) ४२८४ (२३-१२-२०१४).

श्री.असमत झनि (ररसोड) :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील

(१) श्री.जानगीर महाराज सहकारी उपसाससींचन सींस्था, ठोरखेडा (ता.मालेगाव, जज.वासिम)
येथील

थकीत

कजज

माफ

करण्याबाबतची

मागणी

तत्कालीन

लोकप्रतततनधीींनी

दिनाींक

२२ जानेवारी, २०१३ रोजी वा त्या सुमारास केली होती, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत मा.सहकार मींत्रयाींकडे या सींिर्ाजत िोनवेळा बैठका घेण्यात आल्या
होत्या, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, उक्त िोन्ही प्रकरणाींची िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय
आढळून आले व तद्नस
ु ार सिर उपसा ससींचन सींस्थेचे कजज माफ करण्याबाब कोणती कायजवाही
केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय व याबाबत िासनाची र्ुसमका काय आहे ?
श्री. सभ
ु ाष दे शमख
ु (१४-११-२०१८) : (१) व (२) होय.

(३) मा. राज्यमींत्री (सहकार) याींचे अध्यक्षतेखाली दिनाींक १५.०७.२०१४ रोजी बैठक आयोजजत
करण्यात आली होती. सिर बैठकीतील तनणजयाच्या अनुषींगाने अमरावती व नागपूर ववर्ागातील
उपसा ससींचन सींस्थाना कजजमाफी िे ण्याचा प्रस्ताव ववत्त ववर्ागाच्या मान्यतेस्तव सािर केला
असता सिर प्रस्ताव ववत्त ववर्ागाने अमान्य केला आहे.
(४) प्रश्न उद्र्वत नाही.
___________

वव.स. ५०८ (2)
चांद्रपूर आणण गडधचरोली जजल्हयात बायोमेरीि मशीन आणण सोलर
वॉटर हहटर यांत्रे बांद पडल्याबाबत

(२) ५४५१ (१०-४-२०१५).

श्री.ववजय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्रीमती

तनमजला गाववत (इगतपरू ी), अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), श्री.असमन पटे ल (मांब
ु ादे वी) :
सन्माननीय आहदवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) आश्रमिाळा व वसतीगह
ृ ातील ववद्यार्थयाांची तसेच प्रकल्पातील कमजचा-याींच्या ऑनलाईन
हजेरीसाठी मे.अेंसव्रेन ससजस््म ॲण्ड सॉफ््वेअर प्रा.सल.पुणे या कींपनीच्या माध्यमातून ९८
बायोमेट्रीक मिीन आणण ववद्यार्थयाांना आींघोळीसाठी गरम पाणी समळावे यासाठी इको सन

एनजी कींपनी पण
ु े या कींपनीच्या माध्यमातन
ू ३९ सोलर वॉ्र दह्र यींत्रे एकाजत्मक आदिवासी

प्रकल्प कायाजलय, चींद्रपूर अींतगजत बसववण्यात आलेली असता ९८ पैकी ५५ बायोमेट्रीक मिीन
आणण ३९ पैकी ३६ सोलर वॉ्र दह्र यींत्रे काही मदहन्याींपासून नािरू
ु स्त असल्यामळ
ु ै

असल्याची मादहती दिनाींक १० जानेवारी, २०१५ रोजी वा त्या सुमारास तनििजनास आली आहे ,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मे.अेसव्रेन ससजस््म ॲण्ड सॉफ््वेअर प्रा.सल.पुणे या कींपनीच्या माध्यमातून
चींद्रपूर

आणण

गडचचरोली

जजल्हयासह

राज्यातील

५५२

िासकीय

आश्रमिाळा,

५५६

ववनाअनुिातनत आश्रमिाळा ४४८ वसतीगह
ृ , २९ प्रकल्प कायाजलय अिा प्रकारे ३१६० बायोमेट्रीक
मिीन बसववण्यात आले असता काही दिवसानींतर २००० पेक्षा जास्त बायोमेट्रीक मिीन आणण
सोलर वॉ्र दह्र यींत्रे बींि पडलेली आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, या प्रकरणाची चौकिी करण्यात आली आहे काय वा त्यात काय आढळुन आले
त्यानुसार कोणत्या अचधकारी व कींपन्याींवर कारवाई करण्यात आलेली आहे वा करण्यात येत
आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. ववष्ट्णु सवरा (१८-११-२०१८) : (१), (२) व (३) याबाबत अतनयमीतता आढळून आल्याने
सिर प्रकरणी, चौकिी करण्यासाठी प्रधान सचचव व वविेष चौकिी अचधकारी-१, सामान्य
प्रिासन ववर्ाग याींच्या अध्यक्षतेखाली दि.१६.०४.२०१४ च्या िासन तनणजयान्वये चौकिी
ससमती गठीत केली होती. सिर ससमतीने चौकिी अहवाल िासनास सािर केला असन
ु सिर
अहवालात सच
ु ववलेल्या सिफारिीस अनस
ु रुन त्यानस
ु ार सींयींत्रे िरु
ु स्ती करण्याच्या सच
ु ना
िे ण्यात आल्या आहे त.

सिर तनकृष् िजाजचे सोलर वॉ्र दह्र सींच व बायोमेट्रीक यींत्रणा पुरववणाऱ्या

कींपनीचे नाव काळ्या यािीत ्ाकण्यात आले असुन त्याींच्यावर कायजवाही करण्याबाबत
महाउजाज,पण
ु े तसेच मादहती व तींत्रज्ञान ववर्ाग याींना कळववण्यात आले आहे.
(४) प्रश्न उद्र्वत नाही.

___________

वव.स. ५०८ (3)

रायगड जजल््यातील िोयेर येथे आहदवासी आश्रमशाये त सश ण ेेणार्या
ववद्यार्थयाांना सोयी-सुववधा पुरववण्याबाबत
(३) ६१९० (१०-४-२०१५).

श्री.भास्िर जाधव (गह
ु ागर), श्री.रमेश िदम (मोहोय), श्री.हसन

मुश्रीफ (िागल), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा ियवा) :

सन्माननीय आहदवासी वविास मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) रायगड जजल््यातील कोळघर या आदिवासी आश्रमिाळे त असलबाग, पेण व रोहा
पररसरातील ५५० हून अचधक ववद्याथी तनवासी सिक्षण घेत आहे त, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या आश्रमिाळे ची पडझाड झालेली इमारत, खोल्याींच्या ्परातून पावसाळ्यात
पाणी गळणे, णखडक्याींना झडपा नसणे, साींडपाणी ववल्हे वा्ीची यवस्था नसणे, मुलाींसाठी
िौचालयाची यवस्था नसणे, लाखो रुपये खचन
ुज िोन वषाजपूवी बसववलेले चार सौरबींब बींि आहे ,
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त बाबतीत िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यानस
ु ार काय कायजवाही
केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववष्ट्णु सवरा (१८-११-२०१८) : (१) हे खरे नाही.

िासकीय आश्रमिाळा, कोळघर येथे असलबाग, पेण व रोहा पररसरातील ३६४ तनवासी

ववद्याथी सिक्षण घेत आहे त.
(२) व (३) िालेय इमारतीची ककरकोळ िरु
ु स्ती करणे, सौरबींबाची िरू
ु स्ती करणे यासाठी

मुख्याध्यापकाींना िालेय यवस्थापन ससमतीमाफजत रू.५ लक्ष तनधी उपलब्ध करून िे ण्यात

आला आहे .िाळे च्या इमारतीचे पत्रे बिलण्यात आले आहे त.िरवाजे णखडक्याींची िरू
ु स्ती

करण्यात आली आहे.िाळे च्या आवारामध्ये वपण्याच्या पाण्यासाठी बोअरवेल खोिला आहे .िालेय
आवाराची साफ सफाई करण्यात आली आहे .
िासकीय आश्रमिाळा, कोळघर येथील इमारतीच्या बाींधकामास प्रिासकीय मान्यता िे ण्यात
आली आहे .नववन इमारतीत एकुन १६ वगजखोल्या व २६ िौचालय आहे त.सध्यजस्थतीत

इमारतीचे बाींधकाम पूणज झाले असुन सावजजतनक बाींधकाम ववर्ागाकडून ववद्युत जोडणीचे काम
सुरू असन
ु काम पुणज होताच इमारत हस्ताींतररत केली जाणार आहे .
(४) प्रश्न उद्र्वत नाही.

___________

वव.स. ५०८ (4)

राज्यातील वीटभट्टय
ु ामुलीांना
ा ाांवरील िाम िरणा-या आहदवासी िुटूांबातील मल
सश णापासून वांधचत रहावे लागत असल्याबाबत

(४) ९४९९ (१०-४-२०१५).

श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल) :

सन्माननीय आहदवासी वविास मांत्री

करणारे

उरतनवाजहासाठी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

वी्र्ट्य
ट ाींवर

काम

आदिवासी

कु्ूींब

स्थलाींतरीत

होवन
ू

उपजीवीकेसाठी त्याींना अन्यत्र जावे लागत असल्याने त्याींच्या मुलामुलीींना सिक्षणापासून वींचचत
रहावे लागत असल्याचे माहे जानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्यािरम्यान तनििजनास आले, हे खरे
आहे काय,
(२) असल्यास, आदिवासी मुलामल
ु ीींच्या मोयायाप्रमाणात होणा-या िैक्षणणक गळतीकडे िासनाचे
िल
ज होत आहे , हे ही खरे आहे काय
ु क्ष

(३) असल्यास, प्रश्न र्ाग ्.१ व २ बाबत िासनाने चौकिी करुन पुढे कोणती कायजवाही केली
वा करण्यात येत आहे

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववष्ट्णु सवरा (१८-११-२०१८) : (१) व (२) हे खरे नाही.
(३) व (४) प्रश्न उद्र्वत नाही.

___________
ठाणे ववभागातील शासिीय आश्रमशाया आणण वसतीगह
ह ातील गैरिारभाराच्या
चौिशीच्या प्रलांबबत प्रिरणाांबाबत

(५) १३६९२ (३०-११-०००२).

अॅड.भीमराव धोंडे (आष्ट्टी) :

सन्माननीय आहदवासी वविास मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) आदिवासी ववकास ववर्ागाच्या अखत्याररतील ठाणे ववर्ागाींतगजत येणा-या िासकीय
आश्रमिाळा आणण वसतीगह
ृ ाच्या गैरकारर्ारातील िोषी अचधकारी आणण कमजचारी याींच्या

ववर्ागीय चौकिीची सम
ु ारे ४१ प्रकरणे गेली चार वषे प्रलींबबत असल्याची बाब माहे जानेवारी,
२०१५ च्या पदहल्या सताहात वा त्यासुमारास तनििजनास आली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणीची चौकिी िासनाकडून करण्यात आली आहे काय,

(३) असल्यास, चौकिीत काय तनषपन्न झाले आहे आणण सिरहू प्रकरणाींचा तनप्ारा
करण्याबाबत िासनाकडून कोणत्या उपाययोजना करण्यात आल्या आहे त वा येत आहे त,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. ववष्ट्णु सवरा (१८-११-२०१८) : (१)हे खरे आहे .

(२) अपर आयुक्त हे वगज-३ तनयुक्ती प्राचधकारी आहे त. िोषी कमजचा-याींची ववर्ागीय चौकिी
करण्याचे सींपुणज अचधकार त्याींना आहे त. त्याच्याींकडुन ववर्ागीय चौकिीची कायजवाही सुरु आहे.
(३) व (४) प्रश्न उद्र्वत नाही.

वव.स. ५०८ (5)
___________
राज्यात आहदवासी ववभागातफच चालववण्यात येणा-या आश्रमशायाांतील ववद्यार्थयाांना तनिहष्ट्ट
दजाजचा पोषण आहार पुरववला जात असल्याबाबत

(६) १३९८४ (१०-४-२०१५)).

श्री.उदे ससांग पाडवी (शहादा) :

सन्माननीय आहदवासी वविास

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात आदिवासी ववर्ागातफे चालववण्यात येणा-या आश्रमिाळाींतील ववद्यार्थयाांना ठे का /

कींत्रा् पध्ितीने िे ण्यात येणारा पोषण आहार तनकृष् िजाजचा असल्याचे तसेच प्रिासनाने
प्रमाणणत केलेल्या सुचीनुसार पुरववला जात नसल्याची बाब तनििजनास आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, तनकृष् िजाजचे अन्न िे णा-या ठे केिाराींवर िासनाने कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे, तसेच सिर ठे केिार पध्िती बींि करण्यात येणार आहे काय,
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी कोणती पयाजयी यवस्था करण्यात येणार आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववष्ट्णु सवरा (१८-११-२०१८) : (१) हे खरे नाही.
आदिवासी

ववकास

ववर्ागामाफजत

चालववण्यात

येणा-या

आश्रमिाळाींमध्ये

ववद्यार्थयाांना नास्ता, िोन वेळचे जेवण, अींडी, केळी, िध
ु पुरववण्यात येते.
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्र्वत नाही.

___________
राज्यात आहदवासी आश्रमशाये त तनिहष्ट्ट दजाजचे सोलर वॉटर हहटर परु ववण्यात आल्याबाबत
(७) १३९८५ (१०-४-२०१५).

श्री.उदे ससांग पाडवी (शहादा), श्री.ववलास तरे (बोईसर), श्री.पांिज

भुजबय (नाांदगाव), श्री.रमेश िदम (मोहोय), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा ियवा), श्री.योगेश
(बापू) ेोलप (दे वयाली), श्री.उल्हास पाटील (सशरोय), श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी),
श्री.छगन भुजबय (येवला), श्री.अवधूत तटिरे (श्रीवधजन), श्री.हदलीप वयसे-पाटील (आांबेगाव) :
सन्माननीय आहदवासी वविास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यात तसेच नासिक जजल््यात आदिवासी ववर्ागामाफजत िासकीय आश्रमिाळा व
वसततगह
ृ ाींसाठी आींघोळीसाठी गरम पाणी समळावे याकररता प्रत्येक आश्रमिाळे त सुमारे ५.००

लक्ष रुपये खचज करुन सोलर वॉ्र दह्र सींच बसववण्यात आले आहे त, परीं तु सिरहू वॉ्र
दह्र सींच बसववल्यापासन
ू बींि असन
ू दहवाळ्यात ववद्यार्थयाांना थींड पाण्याने स्नान करावे
लागत असल्याची बाब माहे जानेवारी, २०१५ मध्ये तनििजनास आली, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

उक्त

सोलर

वॉ्र

दह्र

खरे िी

व

बायोमॅट्रीक

यींत्रणा

बसववण्याच्या

प्रकरणामधील गैरयवहाराची चौकिी करण्यासाठी िासनाने नेमले ल्या ससमतीने दिनाींक
१४ जानेवारी, २०१५ पयांत िासनास चौकिीचे अहवाल सािर करणे अपेक्षक्षत होते, हे खरे आहे काय,
(३) असल्यास, सिर तनकृष् िजाजचे सोलर वॉ्र दह्र सींच परु ववणा-या ठे केिारावर व सींबींचधत
अचधकाऱ्याींवर िासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ५०८ (6)
श्री. ववष्ट्णु सवरा (१८-११-२०१८) : (१) अींित: खरे आहे .

(२) सिर प्रकरणी, चौकिी करण्यासाठी प्रधान सचचव व वविेष चौकिी अचधकारी-१, सामान्य
प्रिासन ववर्ाग याींच्या अध्यक्षतेखाली दि.१६.०४.२०१४ च्या िासन तनणजयान्वये चौकिी
ससमती गठीत केली होती. सिर ससमतीने अहवालात सुचववलेल्या सिफारिीस अनस
ु रुन पुढील

कायजवाही करण्याबाबत दि.७/८/२०१८ च्या पत्रान्वये आयुक्त, आदिवासी ववकास, नासिक, सवज
अपर आयुक्त व सवज प्रकल्प अचधकारी याींना कळववण्यात आले आहे .

(३) सिर तनकृष् िजाजचे सोलर वॉ्र दह्र सींच पुरववणाऱ्या कींपनीचे नाव काळ्या यािीत
्ाकण्यात आले असन
ु त्याींच्यावर कायजवाही करण्याबाबत महाउजाज, पण
ु े याींना कळववण्यात
आले आहे.

(४) प्रश्न उद्र्वत नाही.
___________
राज्यातील गटई िाम िरणार्या िामगाराांचे प्रश्न सोडववण्याबाबत
(८) ६६०२९ (२७-०१-२०१७).

श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा ियवा), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड),

श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर), श्री.राणाजगजीतससांह पाटील (उस्मानाबाद) : सन्माननीय सामाजजि
न्याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील ग्ई कामगाराींचे प्रश्न सोडववण्यासाठी चमजकार सींघ्नाींनी मा.सामाजजक
न्यायमींत्री याींचक
े डे दिनाींक २८ ऑक््ोबर, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास तसेच वारीं वार
तनवेिनािारे मागण्या केल्या असल्याचे तनििजनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रश्नी चमजकार समाजाने केलेल्या मागण्याींचे थोडक्यात स्वरुप काय आहे
व त्यानस
ु ार कोणता तनणजय घेतला वा घेण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त?

श्री. राजिुमार बडोले (१८-११-२०१८) : (१) होय हे खरे आहे .

(२) सींघ्नेने त्याींच्या तनवेिनात अनेक मागण्या केलेल्या असून त्यावर आवश्यक कायजवाही
सुरु आहे .

(३) प्रश्न उद्र्वत नाही.
___________
नासशि जजल्हा पररषदे च्या जजल्हा तनयोजन ससमतीिडून मांजूर िेलेल्या तनधीबाबत
(९) ७०८२१ (२७-०१-२०१७).

श्री.योगेश (बापू) ेोलप (दे वयाली) :

सन्माननीय आहदवासी

वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नासिक जजल्हा पररषिे च्या २७०२ लेखा िीषाजखाली जजल्हा तनयोजन ससमतीकडून २६ को्ी
रूपयाींचा तनधी मींजूर झाला आहे, हे खरे आहे काय,

वव.स. ५०८ (7)
(२) असल्यास, जजल्हा पररषिे चे पिाचधकारी व सिस्य याींच्या सिष्मींडळाने या सींिर्ाजत
दिनाींक २९ ऑक््ोबर, २०१६ रोजी वा त्यासम
ु ारास ववर्ागीय आयक्
ु त व जजल्हाचधकारी याींना
र्े्ून जजल्हा पररषिे ला जजल्हा तनयोजन ससमतीकडून मींजूर केलेला २७०२ लेखा िीषाजखालील

आदिवासी उपाययोजनेचा २६ को्ीचा तनधी परस्पर जलयक्
ु त सिवार असर्याींनाींकररता वगज
करण्यात येऊ नये अिा मागण्याचे तनवेिन दिले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सिर तनवेिन िे ण्याची कारणे काय आहे त व या प्रकरणी िासनाने कोणती
कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववष्ट्णु सवरा (१८-११-२०१८) : (१) आदिवासी जजल्हा वावषजक उपयोजना सन २०१६-१७

करीता नासिक जजल्हा परीषिे स लहान पा्बींधारे - लेखासिषज २७०२ खाली रु.२३ को्ी इतका
तनयतयय ठे वण्यात आलेला होता.
(२), (३) व (४) होय, अिा प्रकारचे तनवेिन ववर्ागीय आयक्
ु त, नासिक याींना िे ण्यात आले

होते. लेखासिषज २७०२ खाली तरतुि करण्यात आलेल्या रु.२३.०० को्ी तनयतययापैकी

रु.१०.०० को्ी इतका तनधी जजल्हाचधकारी, नासिक याींच्या आिे िानुसार जलयुक्त सिवार
असर्यानाकरीता वगज करण्यात आला होता.

___________
गडधचरोली जजल्हयातील शै णीि सांस्थानी बोगस ववद्याथी
दाखवून सशष्ट्यवत्ह तीमध्ये िेलेल्या गैरव्यवहाराबाबत
(१०) ७१०३५ (२७-०१-२०१७).
श्री.अमर िाये (आवी) :
काय :-

श्री.ववजय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.सुतनल िेदार (सावनेर),

सन्माननीय सामाजजि न्याय मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

(१) गडचचरोली जजल््यातील िैक्षणणक सींस्थानी सन २००९-१० पासन
ू हजारो बोगस ववद्याथी

िाखवून अचधका-याींच्या सींगनमताने सिषयवत्ृ तीमध्ये सुमारे ७५ को्ी रुपयाींचा गैरयवहार केला
असल्याचे सन २०१५ मध्ये तनििजनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास,वररषठ अचधका-याींच्या बनाव् स्या करुन या बिल्या करण्यात आल्या, हे ही
खरे आहे काय,
(३) असल्यास, याप्रकरणाची शासनाने चौकिी केली आहे काय,
(४) असल्यास, चौकिीमध्ये काय आढळून आले व यात िोषी असलेल्या सींबचधतासह
िैक्षणज क सींस्थेवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) तसेच यामध्ये कोणकोणत्या िैक्षणज क सींस्था सासमल असन
ू ककती रकमेचा गैरयवहार
करण्यात आला आहे ?

वव.स. ५०८ (8)
श्री. राजिुमार बडोले (१८-११-२०१८) : (१) अींित: खरे आहे .

(२) व (३) या प्रकरणी स्थातनक गुन्हे िाखा, गडचचरोली याींच्यामाफजत तसेच वविेष चौकिी
पथकामाफजत चौकिी करण्यात आली आहे.

(४) व (५) या प्रकरणी वविेष चौकिी पथकाच्या अहवालानस
ु ार गन्
ु हे िाखल केलेल्या ६

सींस्थाींची वसुलपात्र ठरवलेली रक्कम रु.४,०२,६७,२८५/- इतकी असून या सींस्था पुढीलप्रमाणे
आहे त. श्री.साईराम बहुउद्देसिय ग्रासमण ववकास सींस्था, चींद्रपूर, सींकल्पससध्िी बहुउद्देसिय
ववकास सींस्था, गडचचरोली, गुरुनींिन मदहला कल्याणकारी बहुउद्देिीय मींडळ, चींद्रपूर, मा.जजजाऊ
बहुउद्देसिय सिक्षण प्रसारक मींडळ, चींद्रपरू , ज्ञानदिप बहुउद्देसिय सिक्षण सींस्था, चींद्रपरू , अजन
ुज
ग्रासमण ववकास सींस्था वधाज यासींस्थेकडून वसल
ू पात्र रक्कम वसूल करण्यात येत आहे
___________
भारत सरिार सशष्ट्यवत्ह ती आणण सश ण फी / परी ा फी या दोन योजनासाांठी अजज िेलेल्या
ववद्यार्थयाांचे अजज प्रलांबबत असल्याबाबत

(११) ७१०४० (२७-०१-२०१७).
श्री.अमर िाये

श्री.ववजय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.सुतनल िेदार (सावनेर),

(आवी), प्रा.(श्रीमती) मेधा िुलिणी (िोथरुड), श्री.सांजय (बाया) भेगडे

(मावय) : सन्माननीय सामाजजि न्याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) पण्
ु यातील सहाय्यक समाजकल्याण आयक्
ु त या कायाजलयाकडे सन २०११-१२ मध्ये प्रलींबबत
सिषयवत्ृ ती अजाजची सींख्या ५ हजार ७९५ होती ती सन २०१४-१५ मध्ये १२ हजार ०४६ झाली

असुन सिक्षण फी व परीक्षा फी योजनेची ही प्रलींबबत सींख्या िोन हजार ५०५ हून ५ हजार
८१६ अजाजवर पोहचली असल्याची मादहती माहे दिनाींक २५ ऑक््ोबर, २०१६ रोजी वा त्या
सुमारास तनििजनास आली, हे खरे आहे ,

(२) असल्यास, र्ारत सरकार सिषयवत्ृ ती आणण सिक्षण फी/परीक्षा फी या िोन योजनासाींठी

म्हणून अजज केलेल्या हजारो ववद्यार्थयाांचे अजज सहाय्यक समाजकल्याण आयुक्ताींकडे प्रलींबबत
असून

यातील

अनेक

अजाजतील

महत्वाचे

कागिपत्रे

गहाळ

झाले

ववद्यार्थयाांचे िैक्षणीक वषज धोक्यात आले आहे , हे ही खरे काय,
(३) असल्यास, या सींपण
ु ज प्रकरणाची िासनाने चौकिी केली आहे काय,

असल्यामळ
ू े

हजारो

(४) असल्यास, चौकिीमध्ये काय आढळून आले आणण सींबचधतावर कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. राजिुमार बडोले (२०-११-२०१८) : (१) हे खरे नाही,
(२) हे खरे नाही,

(३), (४) व (५) प्रश्न उद्र्वत नाही.
___________

वव.स. ५०८ (9)
नासशि ववभागातील सशष्ट्यवत्ह ती व फ्री सशपसाठी आलेल्या अजाांबाबत
(१२) ७९३९४ (२०-०४-२०१७).

श्री.योगेश (बापू) ेोलप (दे वयाली) : सन्माननीय सामाजजि

न्याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) नासिक ववर्ागातील धुळे, जळगाींव, नींिरू बार, अहमिनगर येथील सिषयवत्ृ तीसाठी २ लाख

५६ हजार २४४ आणण फ्री सिपसाठी २८ हजार १८५ अिा एकूण २ लाख ८४ ववद्यार्थयाांनी अजज
केले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यावषाजचे िैक्षणणक वषज सींपण्यासाठी केवळ तीन मदहने सिल्लक असताींना
उपरोक्त अजाजपक
ै ी २ लाख ३० हजार ९७० अजज अद्यापही महाववद्यालय आणण जजल्हा
पातळीवर प्रलींबबत असल्याचे माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान तनििजनास आले, हे
ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, सिरहू अजज प्रलींबबत राहण्याची कारणे काय आहे त,
(४) असल्यास उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यानुसार उक्त प्रलींबबत
अजज तातडीने तनकाली काढण्यासाठी कोणती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे तसेच
याबाबतची सद्यःजस्थती काय आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त?
श्री. राजिुमार बडोले (२०-११-२०१८) : (१) अींित: खरे आहे .
(२) अिींत: खरे आहे.
(३)

जजल्हास्तरावरील

अजज

तरतूिी

अर्ावी

तसेच

महाववद्यालय

स्तरावरील

अजज

हे

महाववद्यालयाींकडून ववदहत कालावधीत बी स््े ्में् प्रस्ताव सािर न करण्यात आल्यामळ
ु े
प्रलींबबत होते.

(४) सद्य:जस्थतीत, सन २०१६-१७ वषाजतील अनुसूचचत जाती प्रवगाजतील ववद्यार्थयाांचे प्रलींबबत
रादहलेले सिषयवत्ृ तीचे २२६५ अजज व फ्रीिीपचे २९२ अजज तनकाली काढण्याबाबत कायजवाही चालू
आहे .

(५) प्रश्न उद्र्वत नाही.
___________
राज्यातील सशष्ट्यवत्ह ती वाटपात झालेल्या गैरव्यवहाराबाबत
(१३) ८११८० (२१-०४-२०१७).

श्री.सुतनल िेदार (सावनेर), श्री.ववजय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी),

श्री.अमर िाये (आवी), श्री.असमन पटे ल (मुांबादे वी), िुमारी प्रणणती सशांदे (सोलापूर शहर मध्य),
श्री.हदलीप वयसे-पाटील (आांबेगाव), श्री.जयांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर),
श्री.शसशिाांत सशांदे (िोरे गाव), श्री.वैभव वपचड (अिोले) :
पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय सामाजजि न्याय मांत्री
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(१) राज्यातील २३७५२ सिक्षण सींस्था सिषयवत्ृ ती गैरयवहारािी सींबचधत असून त्यापैकी २८००
सिक्षण सींस्थाींच्या चौकिीत १४१५ को्ी रूपयाींचा गैरयवहार तनििजनास आला असून ही

रक्कम सींबचधत सींस्थाचालकाींकडून वसल
ू करण्यात यावी अिी सिफारस डॉ.यींके्े िम याींच्या

अध्यक्षतेखाली तनयक्
ु त वविेष तपास पथकाच्या अींकेक्षकाींनी केली असल्याची मादहती दिनाींक
७ फेब्रुवारी, २०१७ रोजी वा त्या सम
ु ारास तनििजनास आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यातील जवळपास २० हजार सींस्थाींचे अजून अींकेक्षण हायचे असल्याने हा
गैरयवहाराचा आकडा िु प्ीने वाढू िकतो, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, राज्यातील अनेक महाववद्यालये कागिोपत्री सरू
असन
१ हजार ४५१
ु
ू
महाववद्यालये सन २०१६-१७ मध्ये बींि झाली आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याप्रकरणी िासनाने उच्च स्तरीय अचधकाऱ्याींमाफजत सखोल चौकिी केली आहे
काय व त्याचा तपसिल काय आहे ,
(५) असल्यास, याप्रकरणी िासनाने कोणती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे , नसल्यास
ववलींबाची कारणे काय आहे ?
श्री. राजिुमार बडोले (२०-११-२०१८) : (१) अींित: होय.

(२) नाही, वविेष चौकिी पथकाने समाज कल्याण ववर्ागाींतगजत येणाऱ्या १२,६७९ सींस्थाींपैकी
१७०४ सींस्थाींची तपासणी केलेली असली तरी, उवजरीत िैक्षणणक सींस्थाींबाबत सवज ३५ जजल्हा
सहायक आयुक्त, समाजकल्याण कायाजलयाींचे लेखापरीक्षण केलेले आहे .
(३) अिी बाब तनििजनास आलेली नाही.
(४) प्रश्न उद्र्वत नाही.
(५) प्रश्न उद्र्वत नाही.
___________
जयगाव पररमांडयात असभयांते व ताांबत्रि िामगाराांसह
ववववध ववभागातील पदे ररक्त असल्याबाबत
(१४) ८४१५३ (२८-०४-२०१७).

श्री.उन्मेश पाटील (चायीसगाव) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय ऊजाज मांत्री पढ
ु ील

(१) महाराषट्र राज्य ववद्यत
ु ववतरण कींपनीतील जळगाव पररमींडळात असर्यींते व ताींबत्रक

कामगाराींसह ववववध ववर्ागातील एकूण २ हजार ३०० पिे ररक्त असल्याने सिर कमजचा-याींवर

अततररक्त कामाचा ताण पडत असल्याचे दिनाींक २१ फेब्रुवारी, २०१७ रोजी वा त्यासम
ु ारास
तनििजनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या पररमींडळात १४ लाख ग्राहक असून १ लाख ग्राहकाींमागे केवळ तीस
कमजचारी

कायजरत

असल्यामळ
ु े

ग्राहकाींना

सेवा

िे ण्यास

वसुलीवरही त्याचा पररणाम होत आहे त, हे ही खरे आहे काय,

ववलींब

लागत

असन
ू

थकबाकी
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(३) असल्यास, कामाचा ताण पाहता व थकबाकी वसूली जलि होण्याकररता ररक्त असलेली
पिे कधीपयांत र्रण्यात येणार आहे त,

(४) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बावनिुये (२०-११-२०१८) : (१) हे अींित: खरे आहे .

महाववतरण कींपनीच्या जळगाींव पररमींडळात दि. २१ फेब्रुवारी, २०१७ च्या सम
ु ारास असर्यींते व
ताींबत्रक कामगाराींसह ववववध ववर्ागातील १५५७ पिे ररक्त होती.
(२) हे खरे नाही.
(३) व (४) प्रश्न र्ाग-१ मधील १५५७ ररक्त पिाींपैकी असर्यींता व ताींबत्रक सींवगाजतील बरीच
ररक्त पिे सरळसेवेन,े पिोन्नतीने व ववनींती बिलीने माहे मे व जून, २०१७ मध्ये र्रण्यात
आलेली आहे त. उवजररत ताींबत्रक सींवगाजतील ररक्त पिे बाहयस्त्रोत पध्ितीने र्रण्यात येत
आहे त.
___________
राज्यातील शेति-याांना हदलेल्या िजजमाफीच्या धतीवर
मागासवगीयाांची िजच माफ िरण्याबाबत
(१५) ८५७६२ (१८-०८-२०१७).

श्री.असमत ववलासराव दे शमख
ु (लातरू शहर), श्री.राधािहष्ट्ण ववखे-

पाटील (सशडी), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा ियवा), श्री.जयांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.हदलीप
वयसे-पाटील

(आांबेगाव),

श्री.शसशिाांत

सशांदे

(िोरे गाव),

श्री.राणाजगजीतससांह

पाटील

(उस्मानाबाद), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर), श्री.नरहरी णझरवाय (हदांडोरी), श्री.किसन िथोरे
(मुरबाड), श्री.अजजत पवार (बारामती), श्री.वैभव वपचड (अिोले) :

सन्माननीय सामाजजि

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

राज्यातील िेतक-याींना दिलेल्या कजजमाफीच्या धतीवर िेतक-याींप्रमाणेच महात्मा फुले

ववकास महामींडळ, अण्णार्ाऊ साठे ववकास महामींडळ, वसींतराव नाईक महामींडळ, सलडकॉम
याींच्याकडील

गोरगररब

मागासवगीयाींची

कजे

माफ

करण्याबाबत

लोकप्रतततनधीींनी

माहे जून, २०१७ च्या चौर्थया आठवड्यात तसेच वारीं वार मा.मुख्यमींत्री, मा.सामाजजक न्यायमींत्री
याींचेकडे मागण्या केल्या आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच राज्यिासनाच्या ववववध महामींडळामाफजत मागासवगीय, इतर मागासवगीय, आणण
अल्पसींख्याींकाींना दिले गेलेल्या कजाजच्या कजज वसूलीची सद्य:जस्थती काय आहे ,

(३) असल्यास, वसींतराव नाईक महामींडळात लार्ार्थयाांना कजज वा्प करताना अतनयसमतता
झाल्याचे महालेखा पररक्षकाींनी त्याींच्या नुकत्याच सािर केलेल्या अहवालात नमूि केले आहे ,
हे खरे आहे काय,

(४) असल्यास, महामींडळाकडून तनयमीत कजजपरु वठा आणण पाठपरू ावा नसल्यामळ
ु े लार्धारकाींचे
यवसाय मोडकळीस आले आहे त, हे ही खरे आहे काय,
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(५) उक्त प्रश्न र्ाग (१) मधील प्रकरणी अद्याप कोणताही तनणजय घेतलेला तसेच राज्यातील
गोरगररब मागासवगीयाींच्या समस्या सोडववण्यासींिर्ाजत आवश्यक उपाययोजना तयार करुन
सिर प्रकरणी कोणता पाठपुरावा केला वा करण्यात येत आहे नसल्यास, त्याची कारणे काय
आहे त ?

श्री. राजिुमार बडोले (२०-११-२०१८) : (१) होय. हे खरे आहे .
(२) कजज वसुली अल्प आहे.

(३) होय. सींबचधताींववरुद्ध आवश्यक कायजवाही सरु
ु आहे .
(४) हे खरे नाही.

(५) कजजमाफीचा कोणताही प्रस्ताव िासनाच्या ववचाराधीन नाही.
___________
आहदवासीनाां ववभागाांतगजत योजनेचा लाभ समयण्यासाठी ववभागािडून
२१ हजार उत्पन्न मयाजदेचा तनिष असल्याबाबत

(१६) ९४३४२ (०९-०८-२०१७).

डॉ.अशोि उईिे (राये गाव) :

सन्माननीय आहदवासी वविास

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) आदिवासीनाीं कोणत्याही योजनेचा लार् समळण्यासाठी ववर्ागाकडून मागील ३० वषाांपासून
२१ हजार उत्पन्न मयाजिा तनकष असल्याने या तनकषामध्ये अनेक आदिवासी नागररक बसत
नसल्याचे दिनाींक १ जन
ु , २०१७ रोजी वा त्या सम
ु ारास तनििजनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उत्पन्न मयाजिा कमी असल्याने अनेक गरजू आदिवासीींना िासनाच्या अनेक
योजनाींचा लार् समळत नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, िासनाकडून उत्पन्न मयाजिा वाढववण्याबाबत कोणती कायजवाही करण्यात आली
वा येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त?
श्री. ववष्ट्णु सवरा (२०-११-२०१८) : (१), (२) व (३) राज्यातील आदिवासी िेतकऱ्याींना िेतीसाठी
अथजसहाय्य या कृषी ववर्ागामाफजत राबववण्यात येत असलेल्या योजनाींसाठी सन १९९३-९४
पासन
ू उत्पन्न मयाजिा रु.२५,०००/- हजार इतकी होती. तथावप जास्तीत जास्त आदिवासी
िेतकऱ्याींना लार् िे ण्याच्या अनुषींगाने िासन तनणजय,कृषी ववर्ाग दि.९/०८/२०१७ अन्वये
उत्पन्न मयाजिा रु.१,५०,०००/- इतकी वाढववण्यात आलेली आहे.
(४) प्रश्न उद्र्वत नाही.
___________

खरीप वपि ववमा २०१७ योजनेंतगजत ववमा भरलेल्या शेतिर्याांना
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वपि ववमा नि
ु सानीची अग्रीम रक्िम दे ण्याबाबत
(१७) ९४९६० (२२-९-२०१७).

श्री.त्र्यांबिराव सभसे (लातूर ग्रामीण) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िहषी मांत्री

(१) लातूर जजल््यात सन २०१७ मध्ये खरीप वपकाचे उत्पािनात पावसार्ावी ५०% पेक्षा
अचधकची घ् येणार असल्यामळ
ु े राषट्रीय पीक ववमा खरीप २०१७ योजनें तगजत पीक ववमा
रक्कम र्रलेल्या िेतकऱ्याींना सिर पीक ववमा योजनेनस
ु ार पीक ववमा नक
ु सानीची आगाऊ /
अचग्रम

२५%

नुकसान

र्रपाई

िे ण्याबाबत

लातूर

ग्रामीण

स्थातनक

लोकाप्रतततनधीींनी

जजल्हाचधकारी, लातूर याींच्याकडे तनवेिनािारे दिनाींक १३ ऑगस््, २०१७ रोजी मागणी केली
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर मागणीच्या अनुषींगाने सिर आपिग्रस्त व पीक ववमा तनयमानुसार पात्र
असलेल्या िेतकऱ्याींना २५% अचग्रम ववमा िे ण्याबाबत िासनाने कोणती कायजवाही केली आहे
वा करण्यात येत आहे.
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२०-११-२०१८) : (१) हे खरे आहे .
(२) प्रधानमींत्री पीक ववमा योजनेच्या मागजििजक सच
ु नाींनस
ु ार पूर, पावसातील खींड, िषु काळ इ.
बाबीींमुळे अपेक्षक्षत उत्पन्नामध्ये उीं बरठा उत्पन्नाच्या ५० ्क्केपेक्षा जास्त घ् अपेक्षक्षत असेल

तर, नुकसान र्रपाईच्या प्रमाणात ववमाधारक िेतकऱ्याींना २५ ्क्के मयाजिेपयांत आगाऊ

रक्कम िे ण्यात येते. तथावप, उपरोक्त प्रमाणे प्रततकूल पररस्थती सवजसामान्य काढणी वेळेच्या

१५ दिवस अगोिर आली तर सिरची तरति
ू राहणार नाही. खरीप पीकाची काढणी सरु
ु झाली
असल्याने जजल्हयामध्ये सिरची तरतूि लागू झालेली नाही व जजल्हा प्रिासनाकडून त्यामळ
ु े
कोणतीही अचधसच
ू ना काढण्यात आलेली नाही.
(३) प्रश्न उद्र्वत नाही.

___________
डोंबबवली (जज. ठाणे) येथील उस्मा पेरोल पांपाजवयील पाच भख
ू ांड एमआयडीसीने माबजल
व्यवसायािररता उपलब्ध िरून हदल्याबाबत.

(१८) ९८०५७ (०३-०१-२०१७).

श्री.सुभाष भोईर (िल्याण ग्रामीण) :

सन्माननीय उद्योग मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) डोंबबवली (जज.ठाणे) येथील उस्मा पेट्रोल पींपाजवळील पाच र्ख
ू ींड नाममात्र िराने माबजल

यवसायाकररता एमआयडीसीने उपलब्ध करून दिल्याचे दिनाींक १ ऑक््ोबर, २०१७ रोजी वा
त्यासुमारास तनििजनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर दठकाणी तनसगज उद्यान उर्ारण्याची मागणी स्थातनक नागररकाींनी केली होती,
हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, नाममात्र र्ावाने र्ूखड
ीं उपलब्ध करून िे णाऱ्या अचधकाऱ्याींवर कोणती कारवाई
करण्यात आली वा करण्यात येत आहे ,

(४) तसेच सिर दठकाणी तनसगज उद्यान उर्ारण्याबाबत िासनाने कोणती कायजवाही केली वा करण्यात
येत आहे,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त?
श्री. सुभाष दे साई (२०-११-२०१८) : (१) हे खरे नाही.

माबजल यवसाय-ससरॅसमक ्ाईल्स क्ीींग आणण पॉलीसिींग हा उद्योग औद्योचगक

प्रयोजनात येत असल्याने उस्मा पेट्रोल पींपाजवळील र्ूखींड महामींडळाच्या सींचालक मींडळाचा
ठराव व MMC च्या मान्यतेनुसार वाणणजज्यक र्ख
ू ींडाचे औद्योचगक रुपाींतरण करुन प्रचसलत
औद्योचगक िराने उद्योग ववस्ताराकरीता र्ूखींडाचे वा्प करण्यात आले आहे . यापैकी तीन

र्ूखींड हे माबजल यवसायाकरीता आणण एक र्ूखींड वप्र्ीींग प्रेस या यवसायाकरीता वा्प
करण्यात आलेला आहे.
(२) हे खरे नाही.
(३) प्रश्न उद्र्वत नाही.
(४) प्रश्न उद्र्वत नाही.
(५) प्रश्न उद्र्वत नाही.
___________
बेलवाडी (ता.तुयजापूर,जज.उस्मानाबाद) येथील अदानी ग्रुपच्या
सौरउजाज प्रिल्पासाठी शेति-याांना अल्प मावेजा हदल्याबाबत

(१९) ९८१७५ (२९-१२-२०१७).

श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव), श्रीमती असमता चव्हाण

(भोिर), श्री.िुणाल पाटील (धुये ग्रामीण), श्रीमती तनमजला गाववत (इगतपूरी), अॅड.यशोमती

ठािूर (ततवसा), श्री.असमन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.ववजय

वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्री.अमर िाये (आवी) : सन्माननीय ऊजाज
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) बेलवाडी (ता.तळ
ु जापूर, जज.उस्मानाबाि) येथील अिानी ग्रुपच्या सौरउजाज प्रकल्पासाठी
बेलवाडी ते नळिग
ज यांत वीजेचे खाींब िेतक-याींच्या िेतात उर्े करण्यात येत असल्याचे माहे
ु प
ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान तनििजनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, कींपनीचे सींबींचधत अचधकारी व िलालाींनी िेतात खाींब उर्े करण्यासाठी
िेतक-याींना अल्प मावेजा दिला असून वा्पात गैरयवहार केला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या गैरयवहाराची िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात काय आढळून
आले, त्यानस
ु ार सींबींचधताींवर िासनाने कोणती कारवाई केली तसेच िेतक-याींना तनयमाप्रमाणे
योग्य मावेजा िे ण्याबाबत कोणती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. चांद्रशेखर बावनिुये (२०-११-२०१८) : (१) अिानी कींपनीच्या मे.परमपुज्य सोलर एनजी

प्रा.सल. च्या २० मेगावॅ् सौर ऊजाज प्रकल्पासाठी बेलवाडी, ता.तुळजापूर, जज. उस्मानाबाि ते
नळिग
ु ज उपकेंद्र या िरम्यान िहु े री ववद्युत पररपथ तारा (double circuit line) चे काम
स्ें बर, २०१७ मध्ये सरू
ु केले आहे .

(२) व (३) सिर कींपनीच्या अहवालानुसार बेलवाडी ते नळिग
ु ज उपकेंद्रापयांत िह
ु े री ववद्युत
पररपथ तारा (double circuit line) च्या कामातील ५० ्क्के काम िेतकऱ्याींच्या पडीक व
नापीक जसमनीमध्ये केले असून काही खाींब िेतजसमनीवर उर्ारण्यात आलेले आहे त. तथावप
िेतकऱ्याींना

यथोचचत

जसमनीचा

मोबिला

दिला

आहे .

जसमन

मोबिल्याबाबत

सींबींचधत

िेतकऱ्याींच्या काही हरकती स्थातनक महसूल यींत्रणेकडे नोंिववलेल्या असल्यास, त्याच्यावर
तनयमोचचत कायजवाही करण्याच्या जजल्हाचधकारी उस्मानाबाि याींना सूचना िे ण्यात आलेल्या
आहे त.

(४) प्रश्न उद्र्वत नाही.
___________
राज्यातील दसलत आहदवासी, भटिे-ववमुक्त, ओबीसी
ववद्यार्थयाांना सशष्ट्यवत्ह ती न समयाल्याबाबत

(२०) १०१५८५ (२६-१२-२०१७).

श्री.सांजय साविारे (भस
ु ावय), श्री.उदे ससांग पाडवी (शहादा) :

सन्माननीय सामाजजि न्याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यात िैक्षणणक वषज सरु
ु होवन
ू पाच मदहने उल्ूनही ववववध अयास्मात प्रवेि
घेतलेल्या िसलत आदिवासी, र््के-ववमुक्त, ओबीसी, ववद्यार्थयाांना सिषयवत्ृ ती न समळाल्याची
बाब माहे नोहें बर, २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान तनििजनास आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिक्षण सींस्थाींचे सिक्षण िुल्क ववद्यार्थयाांच्या बँक खात्यात जमा करण्याच्या
सरकारच्या तनणजयावरुन सिक्षण सींस्थाींमाफांत ववद्यार्थयाांचे अजजच पाठववण्यात आलेले नाहीत,
हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय व चौकिीत काय आढळून आले,
(४)

असल्यास,

चौकिीनस
ु ार

िसलत

आदिवासी,

र््के-ववमुक्त,

ओबीसी

ववद्यार्थयाांना

सिषयवत्ृ ती समळण्याबाबत िासनाने कोणती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. राजिुमार बडोले (२०-११-२०१८) : (१) अींित: खरे आहे ,
(२) हे खरे नाही,

(३) व (४) सन २०१७-१८ मध्ये महाडीबी्ी पो्ज ल पुणप
ज णे कायाजजन्वत होवू न िकल्याने पात्र
ववद्यार्थयाांचे अजज ऑफलाईन जस्वकारुन त्याींचे िैक्षणणक लार् त्याींच्या आधारसींलग्न बॅंक
खात्यावर अिा करण्याचा तनणजय दिनाींक २९.१.२०१८ च्या िासन तनणजयान्वये घेण्यात आला.
तद्नींतर,

मुींबई

उच्च

न्यायालयाच्या

खींडपीठाने

याचचका

्.४०८/२०१८

मध्ये

दिलेल्या
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तनणजयानुसार सन २०१७-१८ या िैक्षणणक वषाजमध्ये, ज्या महाववद्यालय/िैक्षणणक सींस्थाींना

सींबींचधत ववर्ागाींकडील मागासप्रवगज (अनुसूचचत जाती, अनुसूचचत जमाती, ववमुक्त जाती व
र््क्या

जमाती,

इतर

मागासप्रवगज

व

वविेष

मागासप्रवगज)

आणण

आचथजकदृष्या

मागासप्रवगाजतील ववद्यार्थयाांची सिक्षण िल्
ु क, परीक्षा िल्
ु काची रक्कम अद्याप प्रात होवू
िकलेली

नाही,

अिा

महाववद्यालय/िैक्षणणक

सींस्थाींना,

त्याींच्याकडील

प्रवेसित

पात्र

मागासवगीय ववद्यार्थयाांपक
ै ी आज (दिनाींक १८.५.२०१८) अखेर लार् अिा केलेले ववद्याथी
वगळुन, उवजरीत ववद्यार्थयाांची अनज्ञ
ु ेय/पात्र अयास्माींसाठी िे य होणारी सिक्षण िुल्क, परीक्षा
िल्
ु काची रक्कम सींबींचधत महाववद्यालय/िैक्षणणक सींस्थेला ऑफलाईन पध्ितीने अिा करण्याचा
तनणजय दिनाींक १७.५.२०१८ च्या िासन तनणजयान्वये घेण्यात आला व त्याची अींमलबजावणी
सवज सींबींचधत ववर्ागाींकडून करण्यात आली आहे.
(५) प्रश्न उद्र्वत नाही.

___________
समाजिल्याण ववभागामाफजत मॅरीिोत्तर सशष्ट्यवत्ह तीसाठी जात पडतायणी व
जात व अधधवास प्रमाणपत्राची अट सशधथल िरण्याबाबत

(२१) १०२०९७ (१३-०७-२०१८).

श्री.राहुल बोंद्रे (धचखली) :
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

समाजकल्याण

ववर्ागामाफजत

मॅदट्रकोत्तर

सन्माननीय सामाजजि न्याय मांत्री

ववियाथाांना

सिषयवत्ृ तीच्या

अजाजत

जात

पडताळणी तर अस्वच्् यवसाय करणाऱ्या पाल्याींना दिल्या जाणाऱ्या जात व अचधवास असे
नवे प्रमाणपत्र मागववण्यात आले असन
ू गेल्या वषाजपयांत या कागिपत्राची मागणी केली जात
नहती, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

ववज्ञान

िाखेच्या

ववियाथाांकडून

वगज

१२

वी

ला

िाळे माफजत

जात

पडताळणीसाठी अजज पाठववले जात असन
ू आचधवास प्रमाणपत्रासाठी प्रौढत्व असणे आवश्यक
असते, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, प्रश्न र्ाग २ नस
ु ार मॅट्रीकोत्तर ववियाथाांसाठी जात पडताळणी व अचधवास
प्रमाणपत्राची अ् सिचथल करण्यासाठी िासनाने कोणती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. राजिुमार बडोले (२०-११-२०१८) : (१) हे खरे नाही, र्ारत सरकार मॅट्रीकोत्तर सिषयवत
ृ ी
साठी सन २००४-०५ पासन
ू जातीचा िाखल असणे आवश्यक आहे . तर अनस
ु चू चत जातीमध्ये

समावेि केलेल्या अस्वच्् यवसाय करणाऱ्या पालकाींच्या पाल्याींसाठीची सिषयवत्ृ ती ही

जातीच्या िाखल्याच्या आधारे िे ण्यात येते व त्यासाठी ववद्यार्थयाांच्या पालकाींकडून ते अस्वच््
यवसायात काम करीत असल्याचे हमीपत्र घेण्यात येत.े
(२) हे खरे नाही.
(३) व (४) प्रश्न उद्र्वत नाही.
___________

वव.स. ५०८ (17)
िोल्हापूर जजल्हयातील प्राथसमि सश ि सहिारी बँिेची
सहिार िलम ८८ नुसार चौिशी िरण्याबाबत

(२२)

१०२७७९ (१३-०७-२०१८).

डॉ.सुजजत समणचेिर (हातिणांगले) : सन्माननीय सहिार

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) कोल्हापूर जजल्हयातील प्राथसमक सिक्षक सहकारी बँकेची सहकार कलम ८८ नुसार चौकिी
करण्याचे आिे ि जजल्हा उपतनबींधक याींनी माहे ऑगस््, २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान दिले, हे
खरे आहे काय,
(२) असल्यास, त्यानुसार चौकिी करण्यात आली आहे काय, त्यात काय आढळून आले,
(३) असल्यास, चौकिीनुसार िासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. सुभाष दे शमख
ु (२८-११-२०१८) : (१) होय.

(२) व (३) प्राथसमक सिक्षक सहकारी बँकेच्या सन २०१५-१६ च्या वैधातनक लेखापररक्षण
अहवालातील सिफारिीींच्या अनुषग
ीं ाने अचधतनयमाच्या कलम ८३ अन्वये चौकिी करण्यासाठी
दिनाींक १०.१०.२०१६ च्या आिे िान्वये चौकिी अचधकाऱ्याची तनयक्
ु ती करण्यात आली होती.

सिर अचधकाऱ्याने सािर केलेल्या अहवालाच्या अनुषींगाने बँकेस झालेल्या आचथजक

नुकसानीची जबाबिारी तनजश्चत करण्यासाठी अचधतनयमाच्या कलम ८८ अन्वये चौकिी
अचधकाऱ्याची तनयुक्ती दिनाींक १.८.२०१७ रोजीच्या आिे िान्वये करण्यात आली असून पुढील
चौकिी सींबध
ीं ीत कायजवाही सरु
ु आहे .
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

___________
राज्यातील भूवविास बॅंिेतील िमजचार्याांचे थिीत वेतन अदा िरण्याबाबत
(२३) १०३६७२ (१३-०७-२०१८).

श्री.रामचांद्र अवसरे (भांडारा) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय सहिार मांत्री पढ
ु ील

(१) राज्यातील र्वू वकास बँक बींि करून कमजचाऱ्याच्या सन २००८ पासन
ू ग्रॅज्यई
ु ्ी, अखचचजत
रजेचा वेतन तसेच िासन आिे िानुसार तनवत्ृ ती घेतलेल्या कमजचाऱ्याींचे वेतन िासनाकडे थकीत
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, बँकेची स्थावर मालमत्ता २००० को्ीची आहे , हे खरे आहे काय,
(३) असल्यास, कामावरून कमी केलेल्या कमजचाऱ्याींना थकीत वेतन अिा करण्याबाबत
िासनाने कोणती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुभाष दे शमख
ु (२८-११-२०१८) : (१) व (२) नाही.

र्ूववकास बँक कमजचाऱ्याींचे वेतन व इतर िे णी राज्य िासनाकडे थकीत नसून ती

सींबींधीत जजल्हा र्ूववकास बँकेकडे थकीत आहे त.

वव.स. ५०८ (18)
राज्यातील
रु.५५५.६१ को्ी आहे .
(३)

र्ूववकास

र्ूववकास

बँकाबाबत

बँकाींच्या ६०

दिनाींक

२४

मालमत्ता

जुल,ै

असन
ू

त्याींची अींिाजजत

२०१५ रोजीच्या धोरणात्मक

ककीं मत

तनणजयानुसार,

कमजचाऱ्याींची िे णी कजजवसल
ू ी व मालमत्ता वव्ी यामधन
ू उपलब्ध होणाऱ्या तनधीतन
ू अिा
करावयाची आहे त. त्यानस
ु ार कायजवाही सुरु आहे.
(४) प्रश्न उद्र्वत नाही.

___________

नासशि शहरातील सांजय गाांधी तनराधार योजनेंतगजत
लाभार्थयाांना तनधी समयाला नसल्याबाबत
(२४) १०४०७२ (१३-०७-२०१८).

श्रीमती दे वयानी फराांदे (नासशि मध्य) :

सन्माननीय ववशेष

सहाय्य मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) नासिक जजल््यात सींजय गाींधी तनराधार योजनेंतगजत ६०० रुपयाींची आचथजक मित िर
मदहन्याला लार्ार्थयाांच्या बँक खात्यामध्ये जमा केली जात असून मात्र २० हजार लार्ार्थयाांना
गेल्या सहा मदहन्याींपासून तनधीच समळालेला नसल्याची बाब नुकतीच तनििजनास आली आहे ,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत ज्येषठ नागररकाींनी वारीं वार सींबींचधत अचधकाऱ्याींकडे त्ार करुन
िे खील याकडे िल
ज करण्यात आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
ु क्ष

(३) असल्यास, या प्रकरणाची सखोल चौकिी करण्यात आली आहे काय,
(४)

असल्यास,

चौकिीनस
ु ार लार्ार्थयाांना

अनि
ु ान

िे ण्यास

दिरीं गाई

करणाऱ्या

सींबींचधत

अचधकाऱ्याींवर कोणती कारवाई करण्यात आली आहे वा येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. राजिुमार बडोले (२८-११-२०१८) : (१) हे खरे नाही.

नासिक जजल्हयात वविेष सहाय्य योजनाींचे माहे जल
ु ,ै २०१८ पयांत लार्ार्थयाांना

अनुिान वा्प करण्यात आले आहे .

(२), (३), (४) व (५) प्रश्न उद्र्वत नाही.
___________
हदव्याांग शायाांना पदमान्याता दे वन
ू शायातील िमजचा-याांचे वेतन सरु
ु िरण्याबाबत
(२५) १०४४२५ (१३-०७-२०१८).

श्री.सुधािर दे शमख
ु (नागपूर पजश्चम), डॉ.समसलांद माने (नागपूर

उत्तर) : सन्माननीय सामाजजि न्याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) गेल्या १५ वषाजपासून िासनाच्या कोणत्याही अनुिानासिवाय दियाींग िाळा चालववल्या
जात असून िासनाच्या अनेक ववर्ागातफज ववववध तपासण्या झाल्यानींतर िासनाने तोंडी आणण

लेखी उत्तर दिल्यानींतरसद्ध
ु ा अद्याप कोणत्याही आश्वासनाींची अींमलबजावणी झालेली नाही,
हे खरे आहे काय,

वव.स. ५०८ (19)
(२) असल्यास, राज्यातील दियाींगाच्या (अपींग) १२३ िाळाींना िासनाकडून त्वरीत पिमान्यता

िे ण्यासाठी व दियाींग िाळातील कमजचाऱ्याींचे वेतन सुरु करण्यासींबधी िासनाने कोणती
कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. राजिुमार बडोले (२८-११-२०१८) : (१) अींित: खरे आहे .

(२) िासन तनणजय दिनाींक ८.४.२०१५ अन्वये कायजरत असलेल्या १२३ िाळाींना पि मान्यता
िे ण्याची कायजवाही िासन स्तरावर सुरु आहे .
(३) प्रश्न उद्र्वत नाही.

___________
राज्यातील ववववध आधथजि वविास महामांडयाचे िजाांचे
प्रस्ताव मांजुरीसाठी प्रलांबबत असल्याबाबत
(२६) १०६९३८ (१९-०४-२०१८).

श्रीमती सीमाताई हहरे (नासशि पजश्चम) :

सन्माननीय

सामाजजि न्याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यातील अण्णार्ाऊ साठे , वसींतराव नाईक, महात्मा फुले, सींत रोहीिास चमजकार ववकास

सहकारी ववववध आचथजक ववकास महामींडळाचे कजाांचे प्रस्ताव सरकारी बँकाींमध्ये गेल्या ८
मदहन्यात प्रलींबबत असल्याने बेरोजगाराींचा प्रश्न गींर्ीर बनल्याची बाब माहे डडसेंबर, २०१७
मध्ये वा त्यािरम्यान तनििजनास आली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, एकीकडे तरुणाींना स्वयींरोजगारास चालना िे ण्याचे िासनाचे धोरण असून
िस
ु रीकडे मात्र महामींडळाने स्वत:चे कजज प्रकरणे िे ण्याचे बींि केले आहे त, हे ही खरे आहे काय.

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीच्या अनुषींगाने
िासनाने कोणती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. राजिुमार बडोले (२८-११-२०१८) : (१) बँकेकडे सािर करण्यात आलेल्या व अद्याप मींजुरी
न समळालेल्या कजज प्रकरणाींवर कायजवाही सरु
ु आहे.
(२) हे खरे नाही.

(३) व (४) प्रश्न उद्र्वत नाही
___________
राज्यातील साखर िारखान्याांना सहवीज तनसमजतीसाठी ेातलेल्या अटीबाबत
(२७) १०७१८९ (१७-०४-२०१८).

श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्री.अजजत पवार (बारामती),
श्री.जयांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.शसशिाांत सशांदे (िोरे गाव), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा ियवा),
श्री.वैभव

वपचड

(अिोले),

श्री.पाांडुरां ग

बरोरा

(शहापूर),

श्री.दत्तात्रय

सन्माननीय ऊजाज मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

भरणे

(इांदापूर) :
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(१) राज्यातील साखर कारखान्याींना सहवीज तनसमजतीसाठी १० लाख अनामत रक्कम २०
लाखाींची गॅरीं्ीची अ् माहे नोहें बर, २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान घालण्यात आल्याचे
तनििजनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी साखर कारखानिाराींत असींतोष पसरला आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन कोणती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बावनिुये (२८-११-२०१८) : (१) केंद्र िासनाच्या ऊजाज मींत्रालयाच्या दि.३.०८.१७
रोजीच्या सौर ऊजाज प्रकल्पधारकाींकडून स्पधाजत्मक तनवविे िारे वीज खरे िी करण्यासाठीच्या

मागजििजक तत्वानस
ु ार उसाच्या चचपाडावर आधाररत सहवीज तनसमजती प्रकल्पधारकाींकडून प्रकल्प

उर्ारणी खचाजच्या २ ्क्के इतकी अनामत व प्रकल्प उर्ारणी खचाजच्या ५ ्क्के इतकी बँक
गॅरीं्ी तनधाजररत केली आहे. त्यानस
ु ार तनवविा प्र्ीया करताना अनामत रक्कम ही रू. १० लक्ष
प्रती मेगा वॅ् व परफॉन्मन्स बँक गॅरीं्ी २० लक्ष प्रती मेगा वॅ् इतकी ठरववण्यात आली आहे .

(२) व (३) सिर ववषया सींिर्ाजत घेण्यात आलेल्या तनवविा पूवज बैठकीत तनवविाकाराींनी केलेल्या
मागणीच्या अनष
ु ींगाने अनामत रक्कम रू. १ लक्ष प्रती मेगा वॅ् व परफॉन्मन्स बँक गॅरीं्ी
रू.५ लक्ष प्रती मेगा वॅ् इतकी करण्यात आली आहे .
(४) प्रश्न उद्र्वत नाही.
___________
पांढरपूर, (जज.सोलापूर) येथे नवीन िहवष महाववद्यालय स्थापन िरणेबाबत
(२८) १०९७१६ (०१-०४-२०१८).

श्री.भारत भालिे (पांढरपूर) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िहषी मांत्री पुढील

(१) पींढरपूर (जज.सोलापूर) येथे नवीन कृवष महाववद्यालय स्थापन करणेबाबत अनेक

दिवसापासूनची मागणी असून यासाठी लागणारी ववस्तीणज अिी १२० एकर जमीन उपलब्ध
असून महाववद्यालयासाठी लागणारी सवज यींत्रणा उपलब्ध असल्याचे ववनींती पत्रही िासनाकडे
लोकप्रतततनधी याींनी अनेकिा दिले असल्याचेही तनििजनास येत आहे हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पींढरपूर (जज.सोलापूर) येथे कृवष महाववद्यालय स्थापन करणेबाबतचा प्रस्ताव
दिनाींक ३० ऑगस्ट, २००४ रोजी वा त्यािरम्यान महात्मा फुले कृवष ववद्यापीठ, राहुरी
याींच्याकडे िाखल करण्यात आला असल्याचे तनििजनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(३) असल्यास, या प्रस्तावावर िासनाने कोणती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२८-११-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) होय.
(३) पींढरपरू , (जज.सोलापरू ) येथे नवीन कृवष महाववद्यालय स्थापन करणेबाबत प्रात
प्रस्तावाच्या

अनुषींगाने

ववद्यापीठ

तनयुक्त

ससमतीने

िोन

वेळा

प्रस्ताववत

कृवष
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महाववद्यालयाच्या दठकाणी र्े् िे ऊन नववन महाववद्यालयाकरीता जमीन, इमारती व इतर
िैक्षणणक सोयी सुववधाींची पाहणी करुन अहवाल ववद्यापीठाच्या कायजकारी पररषिे कडे सािर
केला. दि. ४/८/२०१४ रोजी झालेल्या ३०६ या कायजकारी पररषिे च्या बैठकीतील ठराव ्.

०४/३०६, (दि. ०४/०८/२०१४) अन्वये मींजरु करण्यात येवन
ू , कृवष पररषिे च्या दि. १३/२/२०१५

रोजी झालेल्या ९० या बैठकीतील ठराव ्. १६/९०/२०१५ अन्वये मान्यता िे वून प्रस्ताव
िासनाकडे सिफारस करण्यात आलेला आहे .

िासनाने दि. ३०/६/२०१५ रोजी कळववल्यानुसार प्रस्ताववत कृवष महाववद्यालयासाठी

जसमनीबाबतची मादहती नाही. जेथे िासकीय जसमन लवकर उपलब्ध होईल तेथे करावी असे

प्रस्तावात नमूि केले आहे. त्यानुसार कृवष ववर्ागाची जसमन उपलब्ध करणेववषयी कृवष
आयुक्तालयाचा

ना

हरकत

िाखला

समळणेसाठी, जमीन

हस्ताींतरण केल्यास

ववर्ागाचे

कामकाजावरील पररणामाबाबत व तिअनुषींचगक बाबीसींिर्ाजतील मादहती/खल
ु ासा ववद्यापीठास व

िासनास सािर करण्याबाबत मा. आयुक्त (कृवष), कृवष आयुक्तालय, पुणे याींना ववनींती
करण्यात आली होती. तथावप अद्याप याबाबतचा अहवाल अप्रात आहे .
(४) प्रश्नच उद्र्वत नाही.
___________

राज्यातील िहवषपांपासाठी ३०० मेगावॅटचे सौर उजाज प्रिल्प उभारण्याबाबत
(२९) १११४२१ (०४-०४-२०१८).

प्रा.वषाज गायिवाड (धारावी) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय ऊजाज मांत्री पुढील

(१) राज्यातील कृवषपींपाना वीजपुरवठा करण्यासाठी महातनसमजतीने राज्यात ३०० मेगावॅ्चे
सौरऊजाज प्रकल्प सावजजतनक-खाजगी र्ागीिारी तत्त्वावर उर्ारण्याचा तनणजय माहे डडसेंबर,
२०१७ च्या िस
ु -या आठवडयात घेतलेला असून हा करार २५ वषाांसाठी करण्यात येणार आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, तनणजयाचे स्वरुप काय आहे व त्याची अींमलबजावणी केहापासून करण्यात
येणार आहे ,

(३) तसेच यासाठीच्या कराराच्या अ्ी व िती काय असणार आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बावनिुये (२८-११-२०१८) : (१) व (२) “मुख्यमींत्री सौर कृषी वादहनी योजना”

अींतगजत महातनसमजतीिारे ्पा २ अींतगजत एकूण ३०० मेगा वॅ् क्षमतेचे सौर ऊजाज प्रकल्प
आस्थावपत करण्याबाबतची तनवविा प्रससध्ि केली असून, त्यापैकी २०० मेगा वॅ् क्षमतेच्या
प्रकल्पाकरीता यिस्वी तनवविाधारकाींना इरािापत्र िे ण्यात आले आहे. महाववतरणिारा महाराषट्र

वीज तनयामक आयोगाच्या मींजूरी नींतर १५० मेगा वॅ् क्षमतेचा वीज करार करणे तनयोजजत आहे .

(३) मुख्यमींत्री सौर कृषी वादहनी योजने अींतगजत / सावजजतनक खाजगी र्ागीिारी तत्वावर

उर्ारण्यात येणाऱ्या सौर ऊजाज प्रकल्पाबाबत करण्यात येणाऱ्या करारनाम्यातील प्रमुख अ्ी व
िती पुढीलप्रमाणे आहे त:-
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१) ववकासक आवश्यक चाचणी पत्र, इलेजक्ट्रकल इन्स्पेक््र (GoM) प्रमाणपत्र तसचे
MEDA व MSEDCL ऑकफससज कडून सींबींचधत प्रमाण पत्र समळवेल.

२) वीज जोडणी फी, जमीन िस्त फी व जमीन पो् र्ाडेपट्ा िस्त फी ित्यािी
ववकासक अिा करे ल.
३) ववकासक प्रकल्पास आवश्यक सवज मान्यता सींबींचधताींनाकडून समळवेल.

४) तसेच ववकासक प्रकल्प सहाय्यक व बाींधणीसाठी लागणारी वीज महाववतरणकडून
प्रचसलत तनयम व अ्ीनुसार घेईल.

५) १० मे.वॅ.पयांतचे सौर प्रकल्प ११ के.ही तनषकासन वादहनीस जोडले जातील.
६) प्रकल्पाचा करार प्रकल्प कायाजजन्वत होण्याच्या दिनाींकापासून पुढील २५ वषाजसाठी
लागू राहील.

७) ववकासकाने Notice to proceed (NTP) च्या दिनाींकापासन
ू १८ मदहन्याच्या
कालावधीत प्रकल्प कायाजजन्वत करावा.

८) तनजश्चत न्यन
ू तम वीज िर (rate received after reverse bidding) या सींपण
ू ज
२५ वषज (कराराच्या कालावधीसाठी) जस्थर राहील.

९) ववकासकानी SLDC च्या सच
ू नाींचे पालन करावे.

१०) ववकासक सौर प्रकल्प, वीज तनषकासन मादहती व इतर उपकरणाची २५ वषाजपयांत
िे खर्ाल करे ल.
___________

ममुराबाद (जज. जयगाव) येथील शेति-याांसाठी सुरु असलेल्या िेयी सांशोधन िेंद्राबाबत.

(३०) १११६०५ (२८-११-२०१८).

श्री.हरीभाऊ जावये (रावेर) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िहषी मांत्री पुढील

(१) ममुराबाि (जज.जळगाव) येथे िेतक-याींसाठी केळी सींिोधन केंद्र सुरु केलेले असन
ू
िेतक-याींना कोणतीही मित अथवा नवीन सींिोधन अद्याप त्याींच्यामाफजत करण्यात आलेले
नसल्याचे माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्या िरम्यान तनििजनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, केळी सींिोधन केंद्रात मागील ५ वषाांमध्ये कोणते नवीन सींिोधन करण्यात
आलेले आहे काय,
(३) असल्यास, सिर सींिोधन केंद्रामाफजत आतापयांत ककती िेतक-याींना फायिा झालेला आहे व
त्याींची नावे काय आहे त,
(४) असल्यास, िेतक-याींना कोणतीही मित अथवा नवीन सींिोधन त्याींच्यामाफजत करण्याबाबत
िासनाने कोणती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१५-११-२०१८) : (१) हे खरे नाही.
(२)

ममुराबाि येथे िेतकऱ्याींसाठी खालील नवीन सींिोधन करण्यात आलेले आहे .

१. ग्रॅड नैन, या केळीच्या सुधाररत जातीची महाराषट्रात लागवडीसाठी सिफारस (२०१२)

२. केळी पासून पदहला खोडवा वपक घेण्यासाठी पदहल्या एक वपल राखण्याची सिफारस
(२०१४)
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३. फुल ककडीींच्या तनयींत्रणासाठी कफ प्रानील कक्नािकाच्या फवारणीची (२०१४)

४. करपा ससगा्ोका रोगाच्या तनयींत्रणासाठी खतनज तेला बरोबर प्रॉवपकोनाझल बुरिी
नािकाची फवारणी (२०१५)

५. मग
ु े जजल््याींसाठी फेब्रव
ु ारी
ृ बाग व काींिेबागा सिवाय जळगाींव नींिरु बार व धळ
मदहन्यात नववन लागवड हीं गामाची सिफारस २०१६

६. केळी वपकवण्यासाठी ककफायििीर केळी वपकवण तींत्रज्ञानाची सिफारस (२०१६)
७. दठबक फ्ीगेिन द्वारे मोनोअमोतनयम फॉस्फे् (१२.६१.०) या खताची मात्रा केळी
वपकाला िे ण्याची सिफारस (२०१६)
८. लोह व जस्त सुक्ष्म अन्नद्रयाींची फवारणी तसेच जसमनीद्वारा केळी वपकाला
िे ण्याची सिफारस (२०१६)

९. केळी खोडवा वपकाला दठबकद्वारे फ्ीगेिन नत्र, स्फुरि व पालािाची मात्रा
िे ण्याची सिफारस (२०१७)

१०. सेंदद्रय केळी लागवडीसाठी ववववध सेंदद्रय माध्यमातन
ू अन्नद्रय िे ण्याची व ववववध
दहरवळीचे वपके घेण्याची सिफारस (२०१७)

११. केळीच्या अचधक उत्पािनासाठी दठबकद्वारे खताींची मात्रा गणणमाप्रमाणे ३०
माय्ोन चींिेरी काळा पॉलीथीन तसेच लोह, जस्त व सल्फे् ऑफ पो्ॅ ि या
अद्यावत तींत्रज्ञानाची सिफारस (२०१४)
१२. बी.आर.एस. २०१३-३ या केळीच्या बु्क्या व ग्रॅड नैन पेक्षा २ मदहन्याींनी लवकर
तयार होणाऱ्या वाणाची पुवज प्रसाररत करण्याची सिफारस (२०१७)

(३) सींिोधन केंद्रामाफजत ववकसीत केळी उत्पािन तींत्रज्ञानाच्या आतापयांत असींख्य िेतकऱ्याींना
फायिा झालेला आहे .
(४) केळी सींिोधन केंद्र, जळगाव माफजत िेतक-याींना मागजििजन तसेच सींिोधनासाठी महाराषट्र
िासनाकडून राषट्रीय कृवष ववकास योजनेअींतगजत फळवपकाींवरील ककड – रोग सवेक्षण, सल्ला व
यस्थापन प्रकल्पा अींतगजत केळी वररल व ककडी बाबत ककड सींरक्षक तसेच ककड पयजवेक्ष काींना
प्रसिक्षण िे उन िेतकऱ्याींचे मागजििजन केले जाते. या सिवाय राषट्रीय कृवष ववकास योजनेअींतगजत

केळी खोडापासन
ू तयार केलेल्या मल्
ु यवधीत द्रावणाचा केळी वपकाच्या वाढीवर व उत्पािनावर
सींिोधनाचे काम तनयमीत वेळेत चालु आहे .
(५) प्रश्न उद्र्वत नाही.

___________
ियवण (जज.नासशि) येथील एिाजत्मि आहदवासी प्रिल्पातांगत
ज २४ शासिीय आश्रमशायाांनी
जुनीच किडाांगणाची किरिोय दरु
ु स्ती िरुन तनधीत िेलेला गैरव्यवहार
(३१) १११६५२ (२८-११-२०१८).

श्रीमती तनमजला गाववत (इगतपूरी) :

सन्माननीय आहदवासी

वविास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) कळवण (जज.नासिक) येथील एकाजत्मक आदिवासी प्रकल्पातींगत
ज २४ िासकीय आदिवासी
आश्रमिाळाींना क्डाींगणासाठी लाखो रुपयाींचा तनधी िे ण्यात येवन
ू ही सींबचधत ववर्ागाने जन
ु ीच

वव.स. ५०८ (24)
क्डाींगणाची ककरकोळ िरु
ु स्ती केली असून समळालेल्या तनधीत गैरयवहार केल्याचे माहे
जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यासुमारास उघडकीस आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय आढळून आले व
त्यानस
ु ार या प्रकरणातील सींबचधत िोषीींवर िासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त?

श्री. ववष्ट्णु सवरा (१८-११-२०१८) : (१) हे खरे आहे .

(२) सिर प्रकरणी चौकिीत आढळून आलेले मद्द
ु े व त्यास अनस
ु रून केलेली कायजवाही
खालीलप्रमाणे करण्यात आहे.
१.

आश्रमिाळे त

कबड्डी,

खो-खो

व

हॉलीबॉलची

क्डाींगणे

अींिाजपत्रकात

नमूि

केल्याप्रमाणे खोिाई करून स्तर िे वन
ू ववदहत क्डाींगणे तयार केले नसल्याचे प्रथम चौकिीत
तनिज िनास आले आहे.

२. क्डाींगणापो्ी महसल
ु खात्याकडे रॉयल््ी र्रण्यासाठी मख्
ु याध्यपकाींना तनिे ि िे ण्यात
आलेले आहे त.तसेच उपअसर्यींता, सावजजतनक बाींधकाम ववर्ाग (आदिवासी) कळवण
याींना क्डाींगण सपा्ीकरण तपासणी करण्यास सूचचत केले आहे.

३. सींबींचधत ठे केिार, चेअरमन,पररवतजन स्वयीं रोजगार सेवा सहकारी सींस्था मयाज. नासिक
याींना सींबींचधत आश्रमिाळे च्या मख्
ु याध्यपकाींमाफजत रक्कम अिा करण्यात आली आहे .

४. ववदहत मुितीत म्हणजे दि.३१ डडसेंबर, २०१८ पयांत काम पुणज न झाल्यास सींबींचधत
ठे केिारावर FIR िाखल करण्याचे स्पष् तनिे ि मुख्याध्यापक याींना िे ण्यात आलेले
आहे त.

(३) प्रश्न उद्र्वत नाही.
___________

चोपडा (जज.जयगाांव) येथे एिलव्य पजब्लि स्िुल मांजूर िरण्याबाबत
(३२) १११८९१ (०४-०४-२०१८).

श्री.चांद्रिाांत सोनवणे (चोपडा) : सन्माननीय आहदवासी वविास

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

चोपडा

(जज.जळगाींव)

येथे

एकलय

पजब्लक

स्कुल

मींजरू

करण्याबाबत

स्थातनक

लोकप्रतततनधीींनी दिनाींक ०३ ऑक््ोबर, २०१७ रोजी मा.आदिवासी ववकास मींत्री याींचेकडे
पत्रािारे मागणी केली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, मागणीच्या अनुषग
ीं ाने िासनाने पाहणी केली आहे काय, त्यानुसार िासनाने
कोणती कायजवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ५०८ (25)
श्री. ववष्ट्णु सवरा (२८-११-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) एकलय तनवासी िाळा केंद्र िासनाकडून मींजूर करण्यात येतात. त्यासाठी त्याींनी ववदहत

तनकष ठरवुन दिलेले आहे त. एकाजत्मक आदिवासी प्रकल्प, यावल याींना सिर दठकाणी र्े्

िे वन
ू पाहणी अहवाल सािर करणेबाबत अपर आयक्
ु त, आदिवासी ववकास, नासिक याींनी
कळववले आहे . त्यानस
ु ार एकाजत्मक आदिवासी प्रकल्प, यावल याींचा अहवाल प्रात झाल्यानींतर
केंद्र िासनाच्या मान्यतेने पुढील कायजवाही करण्यात येईल.
(३) प्रश्न उद्र्वत नाही.

___________
लातूर जजल््यातील पात्र शेतिर्याांना अनुदान वाटप िरण्याबाबत
(३३) ११३१०५ (०१-०४-२०१८).
ववखे-पाटील

(सशडी),

श्री.असमत ववलासराव दे शमख
(लातूर शहर), श्री.राधािहष्ट्ण
ु

श्री.बायासाहे ब

थोरात

(सांगमनेर),

प्रा.वषाज

गायिवाड

(धारावी),

अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), िुमारी प्रणणती सशांदे (सोलापरू शहर मध्य), श्री.नसीम खान

(चाांहदवली), श्री.असमन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.िुणाल पाटील
(धुये ग्रामीण), श्री.ववजय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), डॉ.सांतोष टारफे (ियमनुरी) :

सन्माननीय

िहषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) िेतीमध्ये आधुतनक तींत्रज्ञानाचा जास्तीत जास्त वापर करावा व आपले उत्पन्न वाढवावे

यासाठी ‘उन्नत िेती-समध्
ु केली, परीं तु या योजनेचा
ृ ि िेतकरी मोदहम २०१७’ ही योजना सरु
िेतकऱ्याींना लार् समळण्यास ववलींब होत असल्याचे तनििजनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या योजनेस लातूर जजल््यातील अहमिपूर तालुक्यातील हडोळती येथील
सोमनाथ हें गणे पात्र ठरुन आणण सवज कागिपत्राींची पूतत
ज ा करुन ६ मदहने उल्ल्यानींतरही या
िेतकऱ्यास अनुिान प्रात झालेले नाही, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या योजनेस पात्रता ससध्ि करुनही अनुिान वा्प न करण्याची कारणे कोणती
आहे त,

(४) तसेच लातूर जजल््यामध्ये असे ककती िेतकरी आहे त की जे पात्र असूनही त्याींना अनुिान
वा्प झालेले नाही,

(५) असल्यास, पात्र िेतकऱ्याींना अनुिान तात्काळ वा्प करण्याबाबत िासनाने कोणती
कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२८-११-२०१८) : (१) नाही.
(२) व (३) उन्नत िेती समध्
ृ ि िेतकरी मोदहमे अींतगजत-कृषी याींबत्रकीकरण उप- असर्यानामध्ये

पल््ी नाींगर या औजाराचा समावेि नसताींनाही सिर औजारासाठी श्री. सोमनाथ हें गणे ,
मु.हडोळती, ता. अहमिपुर, जज.लातुर त्याींना चक
ज ींमती िे ण्यात आली. त्याींनतर त्याींचा
ु ीने पुवस
अजज राषट्रीय फलोत्पािन योजनेत वगज करण्यात येवून त्याींना दि. २५.०३.२०१८ रोजी PFMS

वव.स. ५०८ (26)
प्रणालीद्वारे अनुिानाचे वा्प करण्यात आले आहे. तथावप, राषट्रीय फलोत्पािन योजनेत सुध्िा
पल््ी

नाींगर

अनुज्ञेय

नाही.

त्यामुळे

या

अतनयसमततेसाठी

जबाबिार

असणाऱ्या

सवज

अचधकाऱ्याकडून खुलासा मागवून तनयमानुसार पुढील कायजवाही करण्याच्या सच
ु ना आयुक्त
(कृषी) याना िे ण्यात आल्या आहेत. सन २०१८-१९ या वषाजपासन
ू नाींगरचा समावेि औजाराच्या
यािीमध्ये करण्यात आला आहे .
(४)

उन्नत

िेती

समध्
ृ ि

िेतकऱी

मोदहमेंतगजत

लातुर

जजल्हयातील

पुवस
ज ींमती

प्रात

यींत्र/े औजाराींची खरे िी करुन अनि
ु ानासाठी प्रस्ताव सािर केलेल्या सवज िेतकऱ्याींच्या बँक
खात्यावर अनि
ु ानाची रक्क्म जमा करण्यात आली आहे .
(५) प्रश्न उद्र्वत नाही.
(६) प्रश्न उद्र्वत नाही.
___________
राजापूर तालुक्यातून (जज. रत्नाधगरी) ३५ नयपाणी योजनाांनी सौरऊजचवरील मीटर
बसववण्याच्या प्रस्तावाबाबत

(३४) ११३६२३ (०४-०४-२०१८).

श्री.राजन सायवी (राजापूर) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय ऊजाज मांत्री पुढील

(१) राजापूर तालुक्यातून (जज. रत्नाचगरी) ३५ नळपाणी योजनाींनी सौरऊजेवरील मी्र
बसववण्यासाठी महाऊजाज ववर्ागाकडे प्रस्ताव सािर केला आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उक्त प्रस्तावास महाऊजाज ववर्ागाने मींजरू ी दिली आहे काय,

(३) असल्यास, सौरऊजेवरील मी्र बसववण्याची प्रककया कधीपयांत सुरु करण्यात येणार आहे ,

(४) असल्यास, ककती वाडयाींमध्ये नळ पाणी योजनाींचा समावेि आहे , नसल्यास, त्याची कारणे
काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बावनिुये (२८-११-२०१८) : (१) रत्नाचगरी जजल्हा पररषिे च्या सौर ऊजेवरील

मी्र बसववण्याचा प्रस्ताव नसन
ू ग्रामीण नळ पाणीपुरवठा योजनेंतगजत सध्या अजस्तत्वात
असलेल्या पींपाऐवजी सौर पींप बसववण्याचा प्रस्ताव जजल्हा पररषि रत्नाचगरी याींच्याकडून
महाऊजाजकडे सािर केला होता.

(२) ग्रामीण पाणी परु वठा ववर्ाग, जजल्हा पररषि रत्नाचगरी याींच्याकडून प्रात प्रस्तावातील
ताींबत्रक व इतर तनकष पूणज करीत असलेल्या ३ पींपाींना महाऊजाजने मींजुरी दिली आहे.

(३) राजापूर जज. रत्नाचगरी येथे सौर ऊजेवरील मी्र बसववण्याचा कोणताही प्रस्ताव महाऊजाज
कायाजलयाच्या स्तरावर ववचाराधीन नाही.
(४) प्रश्न उद्र्वत नाही.
___________

वव.स. ५०८ (27)
परभणी (जज.परभणी) येथील सांत रोहहदास चमोद्योग व चमजिार वविास महामांडयावरील
ररक्त पदे भरण्याबाबत
(३५) ११४१०८ (२१-०४-२०१८).

श्री.ववजय भाांबये (जजांतूर) :

सन्माननीय सामाजजि न्याय

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) परर्णी (जज.परर्णी) येथील सींत रोदहिास चमोद्योग व चमजकार ववकास महामींडळाच्या
कायाजलयासाठी पण
ज ेळ जजल्हा यवस्थापक नसल्याने कायाजलयाचा सवज पिर्ार कींत्रा्ी पद्धतीने
ू व
नेमलेले िोन कमजचारी करीत असल्याचे तनििजनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यामुळे समाजातील लार्ार्थयाांना िासकीय योजनेपासून वींचचत राहावे लागत
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सिर प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीच्या अनुषींगाने पूणव
ज ेळ
जजल्हा यवस्थापक व इतर कमजचाऱ्याींची पिे र्रण्याबाबत िासनाने कोणती कायजवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. राजिुमार बडोले (२८-११-२०१८) : (१) व (२) हे खरे नाही. जजल्हा यवस्थापक, परर्णी
या पिाचा अततररक्त कायजर्ार अन्य जजल्हा यवस्थापकाकडे िे ण्यात आलेला आहे .
(३) व (४) प्रश्न उद्र्वत नाही.
___________
मे.महालक्ष्मी ॲग्रो इांडजस्रज धमाजबाद (जज.नाांदेड) या शेतीवर आधाररत उद्योगासाठी अन्न
प्रकिया असभयानाअांतगजत अनुदान समयण्याच्या प्रस्तावाबाबत

(३६) ११६३४४ (०१-०४-२०१८).

श्री.सभ
ु ाष साबणे (दे गलूर) :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय िहषी मांत्री पुढील

(१) मे.महालक्ष्मी ॲग्रो इींडजस्ट्रज धमाजबाि (जज.नाींिेड) या िेतीवर आधाररत उद्योगासाठी अन्न
प्रक्या असर्यानाअींतगजत अनि
ु ान समळण्यासाठी माहे डडसेंबर, २०१४ मध्ये वा त्यािरम्यान

प्रस्ताव सािर केल्यानींतर सिरहू प्रस्ताव नाकारल्याचे माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा
त्यािरम्यान महाराषट्र कृवष उद्योग ववकास महामींडळ, मुींबई याींच्याकडून सिरहू कींपनीस
कळववण्यात आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त उद्योग समह
ु ाने ववववध बँका व सींस्थेकडून कजज घेतल्याने उद्योगावर
अवलींबून असलेल्या १५० कामगार व ५०० िेतकरी कु्ूींबावर उपासमारीची पाळी आली आहे ,
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रश्न र्ाग १ व २ नुसार सिरहू उद्योग समुहाला अनुिान िे ण्याबाबत
अथवा अिा उद्योग समुहाींसाठी नववन योजना कायाजजन्वत करण्यासाठी िासनाने कोणती
कायजवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ५०८ (28)

श्री. चांद्रिाांत पाटील (२८-११-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) व (३) मे. महालक्ष्मी ॲग्रो इींडजस्ट्रज धमाजबाि (जज. नाींिेड) या प्रकल्पास राषट्रीय अन्न
प्रक्या असर्यान या योजनेंतगजत मींजरू ी िे ण्यात आली नहती. त्यामळ
ु े सिर उद्योग समह
ु ास
अनुिान िे ण्याचा प्रश्न उद्र्वत नाही.

तसेच केंद्र िासनाने त्याींच्या दिनाींक २७.०३.२०१५ च्या पत्रान्वये दिनाींक ३१.०३.२०१५

पासून सिर राज्य िासनास अथजसहाय्य िे णे बींि केल्यानींतर राज्य िासनाने उद्योग

समह
ु ासाठी दिनाींक २० जन
ू , २०१७ च्या िासन तनणजयान्वये “मख्
ु यमींत्री कृवष व अन्न प्रक्या
योजना” ही नवीन योजना सुरु केली आहे . या योजनेंतगजत पात्र उद्योगास कारखाना व यींत्र

सामग्री आणण ताींबत्रक नागरी बाींधकामाच्या ककमतीच्या ३०% कमाल मयाजिा रु. ५० लक्ष पयांत
अनुिान िे ण्यात येते.

(४) प्रश्न उद्र्वत नाही.
___________
रायगड जजल्हयातील तयोजा औद्योधगि वसाहतीमधील समस्याांबाबत
(३७) ११७७२८ (०२-०८-२०१८).

श्री.मनोहर भोईर (उरण) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय उद्योग मांत्री पुढील

(१) रायगड जजल्हयातील तळोजा औद्योचगक वसाहतीमध्ये प्रिष
ू ण, पाककांगकररता वाहनतळ
तसेच सक्षम अजग्निमन यींत्रणा नसल्याचे माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान तनििजनास
आले हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर प्रकरणी आवश्यक सोईसुववधा तातडीने पुरववण्याबाबत िासनाने कोणती
कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुभाष दे साई (२८-११-२०१८) : (१), (२) व (३) हे खरे नाही.
तळोजा

औद्योचगक

वसाहतीमध्ये

महामींडळामाफजत

सन

२००७

मध्ये

सुसज्य

अजग्निमन केंद्र कायाजजन्वत करुन सिर अजग्निमन केंद्रासाठी अजग्नवाहने, कमजचारी कायजरत

आहे त. पाककजग कररता महामींडळाने तळोजा औद्योचगक क्षेत्रात र्ूखींड ्माींक पी-३१ क्षेत्रफळ
१०.३७ एकर हा वाहनतळासाठी आरे णखत केला आहे . सिर र्ख
ू ींडावर वाहनतळाचा ववकास

करण्याचे काम बाींधा वापरा व हस्ताींतररत करा या तत्वावर ववकासकास तनवविे द्वारे दिलेले
होते व याबाबतचा सवलत करारनामा दिनाींक २३/०६/२०११ रोजी झाला. र्ख
ू ींडाचा ताबा जसे
आहे

त्या

जस्थतीत

ववकासकाद्वारे

दिनाींक

१७/११/२०११

रोजी

ववकासकास

िे ण्यात

न्यायालयीन िावा िाखल करण्यात आला असन
ू

न्यायप्रववषठ आहे .

___________

आला.

तथावप,

प्रकरण सद्यजस्थतीत
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वपांपयवटी (ता.पेठ, जज.नासशि) येथील अनुदानीत आश्रम शाये त
ववदयार्थयाजसाठी स्वतांत्र वसतीगह
ह बाांधण्याबाबत

(३८) ११८३६९ (२६-०७-२०१८).

श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.राधािहष्ट्ण ववखे-पाटील

(सशडी), श्री.ववजय वडेट्टीवार (ब्रम्हपरू ी), श्री.बायासाहे ब थोरात (सांगमनेर), श्री.िुणाल पाटील

(धुये ग्रामीण), श्री.त्र्यांबिराव सभसे (लातूर ग्रामीण), डॉ.सांतोष टारफे (ियमनुरी), श्री.सुतनल
िेदार (सावनेर), श्री.अमर िाये

(आवी), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्री.आससफ शेख

(मालेगाांव मध्य) : सन्माननीय आहदवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) वपींपळव्ी (ता.पेठ, जज.नासिक) येथील अनुिातनत आश्रमिाळे त ववियार्थयाांसाठी स्वतींत्र
वसतीगह
ृ नसल्याने ववियाथी वगज खोल्यातच झोपतात, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या त्रु्ीींच्या सींिर्ाजत िासनाने सींस्थेस नो्ीस पाठववली असन
ू त्याअनुषींगाने
सींस्थेने उत्तर दिले आहे काय,

(३) असल्यास, त्याअनुषींगाने िासनाने पुढे कोणती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त?

श्री. ववष्ट्णु सवरा (२८-११-२०१८) : (१) अींित: खरे आहे .

ववद्याथीनीसाठी स्वतींत्र तनवास यवस्था आहे , मात्र इयता १ ली ते ७ वी च्या

ववद्यार्थयाांची तनवास यवस्था वगज खोल्यामध्ये करण्यात आली आहे.
(२) व (३) या सींिर्ाजत सींस्थेला लेखी सुचना िे ण्यात आली असुन सींस्थेने या िैक्षणणक
वषाजअखेर मुलाींच्या वसतीगह
ृ ाचे बाींधकाम पुणज करण्याची लेखी हमी दिली आहे . सींस्थेने या
बाबीची पत
ज ा न केल्यास सींस्थेचे अनि
ु त
ु ान रोखण्यात येईल.
(४) प्रश्न उद्र्वत नाही.

___________
राज्यातील हदव्याांग मल
ु ाांना सश ण दे णा-या अनेि शायाांमध्ये अनेि सश िाांची व सश िेत्तर
िमजचा-याांची पदे ररक्त असल्याबाबत.

(३९) ११८७६२ (०४-०८-२०१८).

श्री.बायासाहे ब थोरात (सांगमनेर), प्रा.वषाज गायिवाड (धारावी),

श्री.असमन पटे ल (मांब
ु ादे वी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.नसीम खान (चाांहदवली),

श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्रीमती तनमजला गाववत (इगतपूरी), अॅड.यशोमती ठािूर
(ततवसा), डॉ.सांतोष टारफे (ियमनुरी), श्री.िुणाल पाटील (धय
ु े ग्रामीण), श्री.जयिुमार गोरे
(माण),

श्री.हषजवधजन

सपिाय

(बुलढाणा),

श्री.ववजय

वडेट्टीवार

सामाजजि न्याय मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(ब्रम्हपूरी) :

सन्माननीय

(१) राज्यातील दियाींग मल
ु ाींना सिक्षण िे णा-या अनेक िाळाींमध्ये अनेक सिक्षकाींची व
सिक्षकेत्तर कमजचा-याींची पिे ररक्त आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, आकृततबींधानुसार सिक्षक व सिक्षकेतर कमजचारी नसल्यामुळे दियाींग मुलाींकडे
लक्ष िे ता येत नाही व गुणवेत्तवर िे खील पररणाम होत असून सिक्षक व अन्य कमजचा-याींची
ररक्त पिे र्रण्यास ववलींब होण्याची कारणे काय आहे त,
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(३) असल्यास, सिर पिे र्रण्याबाबत िासनाने कोणती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त?
श्री. राजिुमार बडोले (२८-११-२०१८) : (१) व (२) होय

(३) सिक्षक व अन्य कमजचाऱ्याची ररक्त पिे र्रण्याची कायजवाही आयुक्त, अपींग कल्याण, पुणे
याींच्या स्तरावर सुरु आहे .
(४) प्रश्न उद्र्वत नाही.

___________

मुरबाड (जजल्हा ठाणे) तालक्
ु यातील िहषी अधधिार्याांनी सांगमताने िेलेला गैरव्यावहार
(४०) ११९९१० (३१-०७-२०१८).

श्री.नारायण िुचे (बदनापरू ), श्री.सांतोष दानवे (भोिरदन) :

सन्माननीय िहषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मरु बाड (जज.ठाणे) तालक्
ु यातील कृषी अचधकाऱ्याींनी सन २०१५ ते २०१८ या कालावधीत
ववववध प्रकारच्या कामामध्ये गैरयावहार केला असन
ु त्या अचधकाऱ्याींच्या सींपत्तीची व सींबींचधत

कामाची त्रयस्थ सक्षम अचधकाऱ्याींमाफजत चौकिी करावी अिी मागणी सामाजजक कायजकते व
नागररकाींनी माहे मे, २०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान केली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय आढळून
आले, तद्नस
ु ार कृषी अचधकारी याींनी केलेल्या कामाच्या गैरयावहारबाबत कायजवाही करुन
सींबींचधत िोषीींववरुध्ि कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२८-११-२०१८) : (१) ववर्ागीय कृवष सह सींचालक, कोकण ववर्ाग, ठाणे
याींच्या कायाजलयास सिरची त्ार प्रात झाली आहे .

(२) होय, सिर प्रकरणी उप ववर्ागीय कृवष अचधकारी, कल्याण, जजल्हा ठाणे याींनी चौकिी
पूणज केली आहे . त्यानुसार सिर कामे समाधानकारक पूणज झाली असून, त्यामध्ये कोणत्याही

प्रकारच्या गींर्ीर त्रु्ी आढळून आलेल्या नाहीत. त्यामळ
ु े याप्रकरणी कारवाई करण्याचा प्रश्न
उद्र्वत नाही.

(३) प्रश्न उद्र्वत नाही
___________
राज्यातील तांत्रसश ण महाववद्यालयाांना दे ण्यात येणारे शल्
ु ि
समाज िल्याण ववभागािडून अद्याप न समयाल्याबाबत

(४१) १२०२६९ (०४-०८-२०१८).

श्री.जयप्रिाश मुांदडा (बसमत) :

सन्माननीय सामाजजि न्याय

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील बहुताींि तींत्रसिक्षण महाववद्यालयाींमधील राखीव ग्ातील ववद्यार्थयाांना िरवषी
साधारणत: माहे ऑक््ोबरच्या िरम्यान समळणाऱ्या िल्
ु काचा परतावा तसेच तींत्रसिक्षण

वव.स. ५०८ (31)
महाववद्यालयाींना िे ण्यात येणारे िुल्क सामाजजक न्याय ववर्ागाकडून अद्याप समळालेले नाही,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, िुल्क परतावा वेळेत न समळाल्यामुळे प्राध्यापक व कमजचारी वगाजचे वेतन
िे ण्यात अडचणी येत असल्याबाबतचा मद्द
ु ा सींस्थाचालकाींनी माींडला आहे , हे ही खरे आहे काय.

(३) असल्यास, न्यायालयानेही िल्
ु क परतावा िे ण्याबाबत आिे ि िे वूनही अद्यापपयांत िुल्क
अिा करण्यात आलेले नसून सिर प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय,

(४) असल्यास, चौकिीच्या अनुषग
ीं ाने प्रश्न र्ाग १ व २ बाबत िासनाने कोणती कायजवाही
केली वा करण्यात येत आहे , नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?
श्री. राजिुमार बडोले (२८-११-२०१८) : (१) हे खरे नाही,
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्र्वत नाही.

___________
सरवली (ता.सभवांडी, जज.ठाणे) येथील महाराष्ट्र औद्योधगि वविास
महामांडयाच्या
(४२) १२०६९८ (०२-०८-२०१८).

ेत्रातील अनधधिहत बाांधिामाबाबत

श्री.रुपेश म्हात्रे (सभवांडी पूव)ज :

सन्माननीय उद्योग मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) सरवली (ता.सर्वींडी, जज.ठाणे) येथील महाराषट्र औद्योचगक ववकास महामींडळाच्या क्षेत्रातील
मींजरू बाींधकामाच्या इमारती जवळच्या मोकळया जसमनीवर अनचधकृत बाींधकाम केल्याचे माहे
मे, २०१८ च्या सुमारास तनििजनास आले हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर प्रकरणी याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात काय आढळून
आले व त्यानुषींगाने िासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. सुभाष दे साई (२८-११-२०१८) : (१) होय, महामींडळाच्या प्रतततनधीतफे तनयमीत पाहणी
िरम्यान सिर बाब मे, २०१८ पूवी तनििजनास आली आहे.

(२) म.औ.वव.म. च्या कल्याण- सर्ींवडी औद्योचगक क्षेत्रामधील महामींडळाने वा्प केलेल्या

र्ख
ू ींडाींवर र्ख
ू ींडधारकाींनी मींजरू बाींधकाम यततरीक्त मोकळया जागेत (Marginal Space)
केलेल्या अनचधकृत बाींधकाम तनषकाससत करण्याकरीता महामींडळातफे नोद्सेस पाठववण्यात

आल्या आहे त तसेच सिर नोद्सेस र्ख
ू ींडधारकाींकडून प्रततसाि न समळाल्यामुळे व र्ूखींडावरील
अनचधकृत बाींधकाम तनषकाससत न केल्यामुळे महामींडळातफे MRTP Act - १९६६ अींतगजत

सुद्धा नोद्सेस पाठववण्यात आलेल्या आहे त. औद्योचगक क्षेत्रामधील र्ख
ू ींडावरील अनचधकृत

बाींधकामाींबाबत मख्
ु य कायजकारी अचधकारी, म.औ.वव.म. याींचे िालनात दि. ०४/०७/२०१८ रोजी

औद्योचगक क्षेत्राच्या प्रततनीधीींसोबत बैठक झाली, सिर बैठकीमध्ये ठरवल्यानुसार मख्
ु य
अजग्निमन अचधकारी व मुख्य तनयोजक याींचे सोबत दि. १८/०७/२०१८ रोजी मुख्यालय, अींधेरी

वव.स. ५०८ (32)
येथे पुनश्च: बैठक झाली. सिर बैठकीमध्ये र्ख
ू ींडावरील मोकळया जागेमध्ये असलेल्या
अनचधकृत बाींधकामाचे र्ख
ू ींडतनहाय तपसिलावर सवेक्षण करणे आवश्यक असल्याचा तनणजय

झाला. सरवली (ता.सर्ींवडी, जज.ठाणे) कल्याण- सर्ींवडी औद्योचगक क्षेत्र ७२.४४ हे क््र व ६१
र्ख
ू ींडावरील अनचधकृत बाींधकामाचे तातडीने सवेक्षण करण्याचा प्रस्ताव मींजरू करण्यात आला

असून सवेक्षणाचे काम २० ते ३० दिवसाींचा कालावधीमध्ये पूणज करण्यात येत आहे . कल्याण-

सर्ींवडी औद्योचगक क्षेत्रामधील अनचधकृत बाींधकामाच्या सवेक्षणानुसार कोणती अनचधकृत
बाींधकामे िीं डात्मक िुल्क र्रून घेवून, तनयसमत करणे िक्य आहे या सींबींधीचा व उवजरीत

बाींधकामे तनषकाससत करणेबाबत व डोंबबवली औद्योचगक क्षेत्रातील अनचधकृत बाींधकामाच्या
सवेक्षणाचे काम स्वतींत्र प्रस्तावास मींजूरी घेवून हाती घेण्यात येत आहे .
(३) लागू नाही.

___________

उस्मानाबाद जजल्हयातील अपांग ववत्त व वविास महामांडयािडून
प्राप्त तनधी अखधचजत राहहल्याबाबत

(४३) १२२२३१ (३०-०७-२०१८).

श्री.राहुल मोटे (पराांडा) :
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय सामाजजि न्याय मांत्री

(१) उस्मानाबाि जजल्हयातील अपींग ववत्त व ववकास महामींडळाकडून ववववध प्रकारच्या १४
प्रकरणाींचा तनधी गत िोन वषाजपासून जजल्हा कायाजलयाला वगज करण्यात आला आहे , हे खरे
आहे काय,
(२)

असल्यास,

महामींडळाच्या

िल
ज पणामुळे
ु क्ष

अपींगाींना

कजज

समळण्यासाठी

कायाजलयात

सातत्याने फेऱ्या मारावे लागत आहे , हे खरे आहे काय,
(३) असल्यास, सिर प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय आढळून आले

व चौकिीच्या अनष
ज पणा करणाऱ्या सींबींचधताींवर िासनाने कोणती
ु ींगाने कामकाजात िल
ु क्ष
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. राजिुमार बडोले (२८-११-२०१८) : (१) व (२) ववत्तीय वषज २०१७-१८ व २०१८-१९ मध्ये

जजल्हा कायाजलय उस्मानाबाि येथे लार्ार्थयाांचा तनधी हस्ताींतररत करण्यात आला असून सिर
तनधीचे वेळेत पूणप
ज णे वा्प झालेले आहे .
(३) व (४) प्रश्न उद्र्वत नाही.

___________

वव.स. ५०८ (33)
सामाजजि न्याय ववभागाांतगजतच्या हदव्याांगाांच्या शाया व िायजशाया याांना िायमस्वरुपी
ववनाअनुदान तत्त्वावर अनुदान दे ण्याबाबत
(४४) १२२२५० (३०-०७-२०१८).

श्री.राहुल मोटे (पराांडा) :
पढ
ील
गोष्ीीं
च
ा
ख
ल
ासा
करतील
काय :ु
ु

सन्माननीय सामाजजि न्याय मांत्री

(१) िासनाच्या सामाजजक न्याय ववर्ागातींगत
ज असलेल्या दियाींगाींच्या िाळा व कायजिाळा
िासनाच्या आडमया
ु या धोरणामळ
ु े कायमस्वरुपी बींि होण्याच्या मागाजवर आलेल्या आहे त, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, माहे ऑगस््, २००४ मध्ये कायमस्वरुपी ववनाअनुिान तत्वावर मान्यता

दिलेल्या या िाळाींना गत १४ वषाांपासून अद्यापपावेतो िासनामाफजत कोणतेही अनुिान िे ण्यात
आलेले नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सिर प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय आढळून आले

व त्यानुषींगाने कायमस्वरुपी ववनाअनुिान तत्वावर मान्यता दिलेल्या िाळाींना अनुिान
िे ण्याबाबत िासनाने कोणती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. राजिुमार बडोले (२८-११-२०१८) : (१) व (२) नाही.

(३) िासन तनणजय दिनाींक ८.४.२०१५ अन्वये कायजरत असलेल्या १२३ ववनाअनुिान तत्वावरील
िाळा/कमजिाळाींना अनुिान तत्वावर मान्यता िे ण्यात आली आहे . तथा सिक्षक व सिक्षकेत्तर
कमजचाऱ्याींची पितनसमजतीची कायजवाही िासन स्तरावर सुरु आहे .
(४) प्रश्न उद्र्वत नाही.

___________

राज्यात जास्त
(४५) १२२३२९ (२५-०७-२०१८).

मतेची शीतगह
ह े उभारण्याबाबत

श्री.प्रतापराव पाटील धचखलीिर (लोहा) :

सन्माननीय पणन

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) राज्यातील िीतगह
ु ारे ३० ्क्के िेतमालाची नासाडी होत असल्याचे माहे मे,
ृ ाींअर्ावी सम
२०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान तनििजनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, नॅिनल सें्र फॉर कोल्ड चेन डेहलपमें् च्या अहवालावरुन महाराषट्रात ६२.७३
लाख मेदट्रक ्न क्षमतेच्या िीतगह
ृ ाींची आवश्यकता असताींना केवळ ९.७९ लाख क्षमतेची
िीतगह
ृ े आतापयजत उर्ारण्यात आली आहेत, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सिर प्रकरणी िासनाने सखोल चौकिी केली आहे काय, त्यात काय आढळून
आले,

(४) असल्यास, चौकिीच्या अनुषग
ीं ाने जास्त ्न क्षमतेची िीतगहृ े उर्ारण्याबाबत िासनाने
कोणती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ५०८ (34)
श्री. सुभाष दे शमुख (२८-११-२०१८) : (१) केंद्र िासनाच्या अन्न प्रक्या मींत्रालय (MOFPI)
याींनी CIPHET (Central institute of post-harvest Engineering and Technology,

Ludhiana) या सींस्थेस अन्नामध्ये होणारी नासाडी याींचा अयास करण्याकरीता सुचीत केले

होते. त्यानस
ु ार २०१५ मध्ये सािर केलेल्या अहवालानस
ु ार फळे व र्ाजीपाल्यामध्ये ४.५८ ते
१५.८८ ्क्के काढणी पश्चात नक
ु सान होते.

(२) NCCD (National Centre for cold chain development) याींच्या Overview on
cold chain development (२०१५) च्या अहवालात महाराषट्र राज्यात एकूण ७,६२,७९७

मे.्न सितगह
ु १,५७,७०९ मे.्न क्षमता तनमाजण
ृ क्षमता तनमाजण झालेली आहे व अजन
करणेची गरज आहे असे नमुि केले आहे .
(३) प्रश्न उद्र्वत नाही.

(४) महाराषट्र राज्य वखार महामींडळाचे पनवेल जज. रायगड येथे ५००० मे.्नाचे सितगह
ृ
साठवणूकसाठी उपलब्ध आहे . यासिवाय राषट्रीय कृवष ववकास योजनेअींतगजत राज्यात ९
दठकाणी एकून ९००० मे.्न साठवणक
ू क्षमता तनमाजण करण्याचे वखार महामींडळाचे तनयोजन आहे .
(५) प्रश्न उद्र्वत नाही.

___________
राज्य शासनाच्या महामांडयातफच िजज व अनद
ु ान न दे ण्याचा तनणजय मागे ेेण्याबाबत
(४६) १२४२४० (०२-०८-२०१८).

श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.समीर िुणावार (हहांगणेाट),

अॅड.आसशष शेलार (वाांद्रे पजश्चम), श्रीमती मतनषा चौधरी (दहहसर), श्री.असमत साटम (अांधेरी
पजश्चम) : सन्माननीय सामाजजि न्याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्य िासनाने िसलत समाजातील ववववध घ्काींतील जातीींनी मुख्य प्रवाहात यावे, त्याचा
िैक्षणणक,

आचथजक

व

सामाजजक

ववकास

होण्यासाठी

४०

वषाजपूवी

स्थापन

केलेल्या

महामींडळातफे यापुढे कोणत्याही प्रकारचे कजज आणण अनुिान न िे ण्याचा तनणजय घेण्यात आला
असल्याचे माहे मे, २०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान तनििजनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, महात्मा फुले मागासवगज ववकास महामींडळ, अण्णा र्ाऊ साठे ववकास महामींडळ

आणण सींत रोदहिास चमोद्योग व चमजकार ववकास महामींडळातफे उद्योगासाठी कजज व अनुिान
दिले जात असून, सिर कजाजची वसूली होत नाही या कारणास्तव कोणत्याही प्रकारचे कजज न
िे ण्याचा तनणजय घेतल्यामळ
ु े िसलत समाजातील बेरोजगाराींना महामींडळाचा आचथजक लार्
घेण्यात अनेक अडचणी तनमाजण होत आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करून महामींडळातफे कजज व अनुिान न
िे ण्याचा तनणजय मागे घेण्याबाबत तातडीने कोणती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. राजिुमार बडोले (२८-११-२०१८) : (१) हे खरे नाही.
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्र्वत नाही.

___________

वव.स. ५०८ (35)
हहांगोली जजल््यात साववत्रीबाई फुले सशष्ट्यवत्ह ती योजनेंतगजत सशष्ट्यवत्ह ती समयण्याबाबत
(४७) १२४४३९ (०२-०८-२०१८).

श्री.तानाजी मुटिुले (हहांगोली) :

सन्माननीय सामाजजि न्याय

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) दहींगोली जजल््यातील जजल्हा पररषिे च्या समाज कल्याण ववर्ागाअींतगजत साववत्रीबाई फुले

सिषयवत्ृ ती योजनेअत
ीं गजत सिषयवत्ृ तीचे िोन हजार अजज प्रलींबबत असल्याचे माहे जानेवारी
२०१८ मध्ये व त्यािरम्यान तनििजनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर प्रकरणी िाळा स्तरावर वारीं वार पाठपुरावा करुनही याकडे िासनाचे
जाणीवपुवक
ज िल
ज होत आहे , हे ही खरे आहे काय,
ु क्ष

(३) असल्यास, याबाबत िासनाने कोणती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. राजिुमार बडोले (२८-११-२०१८) : (१) अिींत: खरे आहे .
(२) हे खरे नाही,

(३) सिषयवत्ृ ती योजनेसाठीचे महाईस्कॉल पो्ज ल हे करार सींपुष्ात आल्याने माहे एवप्रल २०१७
पासन
ू डडसेंबर २०१७ पयांत बींि होते. तद्नींतर सिर पो्ज ल पन
ु जजजववत करण्यात येवन
ू , सन
२०१७-१८

मधील

साववत्रीबाई

फुले

सिषयवत्ृ ती

योजनेंतगजत

दहींगोली

जजल्हा

पररषि

समाजकल्याण ववर्ागाींतगजत ११५३७ प्रलींबबत अजज माहे माचज २०१८ अखेरपयांत तनकाली
काढण्यात आलेले आहे त.
(४) प्रश्न उद्र्वत नाही.
___________
िोल्हापूर जजल््यातील भूवविास बॅिेच्या िमजचार्याांनी थिीत दे णी दे ण्याबाबत
(४८) १२४६०३ (०३-०८-२०१८).

डॉ.सुजजत समणचेिर (हातिणांगले) :

सन्माननीय सहिार

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कोल्हापूर जजल््यातील र्ूववकास बॅकेच्या कमजचाऱ्याींनी थकीत िे णी समळावीत याकररता

जजल्हाचधकारी कायाजलयासमोर रोपाींचे वा्प करुन आींिोलन सरु
ु करुन िे खील एकही अचधकारी

आींिोलनाकडे न कफरकल्यामुळे र्ूववकास बँकेच्या सेवातनव ृ ृत्त्त कमजचाऱ्याींनी मा.राज्यपाल
याींच्याकडे पत्राद्वारे ववनींती केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर प्रकरणी थकीत िे णी न समळाल्यास दिनाींक ५ जन
ू , २०१८ रोजी वा
त्यासुमारास राजर्वनासमोर बेमुित उपोषण करण्याचा इिारा कमजचाऱ्याींनी दिला होता, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सिर प्रकरणी िासनाने सखोल चौकिी केली आहे काय,
(४) असल्यास, चौकिीत काय आढळून आले व त्यानुषींगाने र्ूववकास बँकेच्या कमजचाऱ्याींची
थकीत िे णी िे ण्याबाबत िासनाने कोणती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ५०८ (36)
श्री. सुभाष दे शमख
ु (२८-११-२०१८) : (१) व (२) होय.

(३) व (४) र्ूववकास बँकेबाबत दिनाींक २४.०७.२०१५ रोजी घेण्यात आलेल्या धोरणात्मक

तनणजयास अनुसरुन र्ूववकास बँक, कोल्हापूर या बँकेच्या मालमत्तेची अपसे् प्राईज तनजश्चत
करण्यात आली असन
ू त्यानष
ु ींगाने ई-्ें डरीींगची प्रक्या सरु
ु करण्यात आली आहे.
(५) प्रश्न उद्र्वत नाही.

___________
सािी (जज.धय
ु े ) तालक्
ु यातील गावाांचा पेसा िायद्यात समावेश िरण्याबाबत
(४९) १२५१३९ (२६-०७-२०१८).

श्री.डी.एस.अहहरे (सािी), श्रीमती तनमजला गाववत (इगतपूरी),

अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), श्री.िुणाल पाटील (धुये ग्रामीण), श्री.असमन पटे ल (मुांबादे वी),
श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर)

सन्माननीय आहदवासी

वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) धुळे जजल्हयाच्या सा्ी तालक्
ु यातील सुमारे ६० गावाींचा ज्या गावाींची लोकसींख्या ७० ्क्के

पेक्षा जास्त आदिवासी आहे अिा गावाींचा पेसा कायद्यात अद्याप समावेि झालेला नसल्याचे
माहे जन
ू , २०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान तनििजनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत मा.मख्
ु यमींत्री तसेच आदिवासी ववकास मींत्री याींना दिनाींक ३१

जानेवारी, २०१८, २६ मार्च, २०१८, १० ऑगस्ट, २०१८, १० ऑक्टोबर, २०१८ रोजी वेळोवेळी
तनवेिन सािर करण्यात आलेले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने आतापयांत कोणती कायजवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववष्ट्णु सवरा (२८-११-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) होय हे खरे आहे .

मा. श्री डी.एस अदहरे , ववधानसर्ा सिस्य, सा्ी याींनी वेळोवळी तनवेिने दिली
आहे त.
(३) सन २०११ च्या जनगणनेनुसार अनुसूचचत क्षेत्रातील गावाींपासन
ू नयाने तनमाजण झालेल्या
गावाींचा तसेच आदिवासी लोकसींख्या ५० % पेक्षा जास्त असलेल्या व आदिवासी उपयोजना
क्षेत्रास

र्ौगोलीक

दृष्या

सींलग्न

असलेल्या

गावाींचा

अनुसूचचत

क्षेत्रात

समावेि

करण्यासींिर्ाजतील प्रस्ताव तयार करण्याचे काम आयुक्त, आदिवासी सींिोधन व प्रसिक्षण

सींस्था, पुणे याींच्या स्तरावर अींततम ्यात आहे . आयुक्त, आदिवासी सींिोधन व प्रसिक्षण
सींस्था, पुणे याींचक
े डून िासनास प्रात झाल्यावर केंद्र िासनाच्या मान्यतेसाठी सािर करण्यात
येईल.

(४) प्रश्न उद्र्वत नाही.
___________

वव.स. ५०८ (37)

राज्यात औषधी वनस्पतीचे अनुदान प्रलांबबत असल्याबाबत
(५०) १२५६४६ (०१-०८-२०१८).
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

श्री.रमेश बुांदीले (दयाजपूर) :

सन्माननीय िहषी मांत्री पुढील

(१) महाराषट्रामध्ये औषधी वनस्पतीची लागवड करणारे १००० हजार िेतकरी असून सन

२०१७-१८ मध्ये ७०० ते ८०० हेक््र क्षेत्र असुन औषधी वनस्पतीचे अनुिान प्रलींबबत आहे ,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, र्ारत सरकार आयुष मींडळाकडून महाराषट्र आयुष मींडळास अनुिान प्रात झाले
असन
ू ही औषधी वनस्पती उत्पािक िेतकऱ्याींना अनि
ु ान समळाले नाही, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

उपरोक्त

प्रकरणी

िासनाने

चौकिी

करुन औषधी

वनस्पती

उत्पािक

िेतकऱ्याींना अनुिान िे ण्याबाबत कोणती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील (२८-११-२०१८) : (१) हे खरे नाही.
आयुष मींडळाकडून तनधी प्रात न झाल्याने िेतकऱ्याींची तनवड करुन त्याींना लक्षाींक

िे ण्यात आला नहता. सबब, कोणत्याही िेतकऱ्याचे अनुिान प्रलींबबत राहण्याचा प्रश्न उद्र्वत
नाही.

(२), (३) व (४) प्रश्न उद्र्वत नाही.
___________

ववधान भवन :
मांब
ु ई.

डॉ. अनांत ियसे
प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.

__________________________________________________________________
मुद्रणपूवज सवज प्रक्या महाराषट्र ववधानमींडळ सचचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर
मुद्रण: िासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई.

