
महाराष्ट्र विधानसभा 
पहहले अधधिेशन, २०१७ 
--------------------------------------------- 

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

शुक्रिार, हदनाांि ३१ माचच, २०१७ / चैत्र १०, १९३९ ( शिे ) 
  

(१) आहदिासी वििास मांत्री  

 

याांचे प्रभारी 
विभाग 

(२) उद्योग ि खननिमच मांत्री 
(३) ऊर्ाच, निीन ि निीिरणीय ऊर्ाच,  

राज्य उत्पादन शुल्ि मांत्री  
(४) सामाजर्ि न्याय आणण विशषे सहाय्य मांत्री  
(५) सहिार, पणन आणण िस्त्त्रोद्योग मांत्री 

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - २२ 
------------------------------------- 

  
िरुड ि नतिसा (जर्.अमरािती) येथील अपांग, ननराधार, विधिा तसेच इांहदरा 
गाांधी राष्ट्रीय िधृ्दापिाळ योर्नेच्या लाभार्थयाांना अनदुान न ममळाल्याबाबत 

  

(१) *  ७७००५   अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा), डॉ.अननल बोंड े
(मोशी) : सन्माननीय विशेष सहाय्य मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील    
काय :- 
  

(१) वरुड (जि.अमरावती) तालुक्यातील २३० अपींग, ननराधार, ववधवा, पररत् यक्ता, 
घ्स्फोट्त मटिला याींना मािे िनू, २०१६ ते मािे सप् े्ंबर, २०१६ या चार 
मटिन्याींचे अनदुान देण्यात आले नािी, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, सदर योिनेच्या अनदुानाच्या माग ी अिारवर को र् फ  
स््ॅम्प लावण्याची आवश्यकता नािी असे शासनाने स्पष् केले असतानािी  
सींबींधधत अधधकारी शासनाच्या आदेशाचे  पालन  करत नािीत, िे िी खरे आिे 
काय, 
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(३) तसेच नतवसा (जि.अमरावती) येथील लाभाथीना इींटदरा गाींधी राषरीय 
वधृ्दापकाळ योिनेचे मािे माचर, एविल व मे, २०१६ चे  अनदुान अद्यापिी 
शासनाकडून िाप्त झाले नसल्याबाबत  मा.स्थाननक लोकिनतननधी याींनी मा. 
नायब तिसीलदार नतवसा सीं.गा.यो.याींना टदनाींक १२ मे, २०१६ रोिी वा 
त्यासुमारास लेखी ननवेदन टदले आिे िे खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत चौकशी करून पुढे को ती कायरवािी तथा कारवाई केली, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आिेत ? 
  
श्री. रार्िुमार बडोले : (१) िे खरे नािी. 
       वरुड (जि. अमरावती) तालुक्यातील लाभाथीना मािे मे व िनू या दोन 
मटिन्याचे अनदुान टद २०.७.२०१६, मािे िुलै मटिन्याचे अनदुान टद २०.८.२०१६, 
मािे ऑगस्् चे अनदुान टद २०.९.२०१६, मािे सप् े्ंबर २०१६ चे अनदुान 
टद.२५.१०.२०१६ रोिी अदा करण्यात आलेले आिे. 
(२) िे खरे नािी. 
(३) स्थाननक  लोकिनतननधी याींनी नायब तिससलदार (सींगायो)  नतवसा, याींना 
टद.१२.५.२०१६ रोिी ननवेदन टदले, िे खरे आिे.  
      तथावप नतवसा (जि.अमरावती) येथील  इींटदरा गाींधी राषरीय वधृ्दापकाळ 
ननवतृ्तीवेतन योिनेच्या लाभाधथरना  मािे माचर व एविल २०१६ चे अनदुान टद ६ 
िून २०१६ रोिी तसेच मािे मे २०१६ चे अनदुान टद.१८ िनू २०१६ रोिी 
ऑनलाईन पध्दतीने CPSMS पो र्लद्वारे ववतरीत करण्यात आले आिे. 
(४) िश्न उद्् ावत नािी. 
(५) िश्न उद्् ावत नािी. 
 

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

राज्य सहिारी बिेँमधील गैरव्यिहाराची चौिशी पूणच न झाल्याबाबत 

(२) *  ७३९८१   श्री.र्यप्रिाश मुांदडा (बसमत), श्री.सरदार तारामसांह (मुलुांड), 
श्री.अतुल भातखळिर (िाांहदिली पिूच), अॅड.आमशष शेलार (िाांदे्र पजश्चम), 
श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.सुननल प्रभू (हदांडोशी), श्रीमती तपृ्ती सािांत (िाांदे्र 
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पूिच), श्री.डड मल्लीिार्ूचन रेड्डी (रामटेि), श्री.प्रिाश सुिे (मागाठाणे), श्री.योगेश 
(बापू) घोलप (देिळाली) :   सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्य सिकारी बँकेतील १५०० को्ी रुपयाींच्या गैरव्यविाराची चौकशी २५ ते 
३० मटिने िोऊनिी  पू र झाली नसल्याची बाब टदनाींक १९ िानेवारी, २०१७ रोिी 
वा त्या सुमारास ननदशरनास आली आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, अप्पर ननबींधक श्री. सशवािी पटिनकर याींच्या अध्यक्षतेखाली 
नेमलेल्या चौकशी ससमतीला तीन वेळा मुदतवाढ देऊनिी परत मुदत वाढवून 
समळावी असा ववनींती अिर सशवािी पटिनकर याींनी शासनाकड ेकेला आिे, िे िी 
खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, सिकार अधधननयम १९६० नुसार चौकशीची कायरवािी ककती 
कालावधीत पू र करण्याची तरतदू करण्यात आली आिे,   
(४) असल्यास, सदरची चौकशी लवकरात लवकर प ूर िोण्यासाठी शासनाने 
को ती कायरवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची काय कार े आिेत ? 
 
 

 

श्री. सुभाष देशमुख : (१) िोय. 
(२) िोय. 
(३) सिकार आयकु्त व ननबींधक, सिकारी सींस्था, मिाराषर राज्य, पु े या 
कायारलयाच्या टद.२२/५/२०१६ च्या पत्रान्वये सदरची चौकशी पू र करण्याकरीता 
टद.२२/११/२०१६ पयतं मुदतवाढ टदलेली आिे. चौकशी अधधकारी याींनी 
टद.२४/१०/२०१६ च्या पत्रान्वये चौकशी  पू र करण्यास व अिवाल सादर करण्यास 
टद.२२/११/२०१६ पासून एक वर्ारची मुदतवाढ समळ ेबाबत ववनींती केलेली आिे. 
(४) चौकशीची व्याप्ती मोठी असल्याने िाधधकृत अधधकारी याींनी मुदतीत 
कायरवािी पु र करता येत नसल्याचे कळवून सदरची चौकशी पु र करण्यासाठी 
मुदतवाढ समळण्याची ववनींती केली आिे. यािकर ी वविीत कालावधीतिी चौकशी 
पु र न झाल्याने चौकशी पु र करण्यासाठी मुदतवाढ समळण्याबाबत िस्ताव 
सिकार आयुक्ताींकडून शासनास िाप्त झाला असून तो शासनाच्या ववचाराधीन 
आिे. 
(५) िश्न उद्् ावत नािी. 

----------------- 
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िामशम जर्ल्हयातील पैनगांगा नदीिर उभारलेल्या बॅरेर्मधील पाणी  
िीरे्अभािी मसांचनािररता िापरता येत नसल्याबाबत 

(३) *  ८१४४१   डॉ.सांर्य रायमुलिर (मेहिर) :   सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) वासशम जिल्ियातील ससींचनाचा वाढता अनुशेर् कमी करण्यासाठी शासनाने 
पैनगींगा नदीवर ११ टठका ी ७१६.४२ को्ी रुपये खचर करुन बॅरेि उभारले पींरत ु
वीिेअभावी यातील पा ी ससींचनाकररता वापरता येत नसल्याचे मािे िानेवारी, 
२०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशरनास आले, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, शासनाने याची चौकशी केली आिे काय, त्यात काय आढळून 
आले, 
(३) असल्यास, तातडीने वीि पुरवठा करण्याबाबत शासनाने को ती कायरवािी 
केली वा करण्यात येत आिे, 
(४)  नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आिेत? 
  
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) िे खरे आिे. 
(२) वासशम जिल्ियामध्ये िलसींपदा ववभागातफे पैनगींगा नदीवर ११ नवीन बींधारे 
बाींधण्यात आले असून, अनेक लघपुा्बींधारे योिना व उपसा ससींचन योिना 
पू रत्वास येत आिेत. सदर योिनेच्या अनरु्ींगाने, ८००० सींभाव्य कृर्ीपींपाची 
माग ी येण्याची शक्यता असल्याचे आढळून आले आिे.        
(३) वासशम जिल्ियातील सदर सींभाव्य ८००० कृर्ीपींपाना वीि पुरवठा देण्याच्या 
उद्देशाने पायाभूत सुववधा उभार ेकररता लाग ारा रु. ९५.८९ को्ी इतका ननधीचा 
िस्ताव शासनाच्या ववचाराधीन आिे. 
(४) िश्न उद्् ावत नािी. 

----------------- 
डोंबबिली एम.आय.डी.सी.तील िारखानदार ननयमाांचे  

उल्लांघन िरत असल्याबाबत 
  

(४) *  ८१६०९   डॉ.बालार्ी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.गणपत गायििाड 
(िल्याण पूिच) :   सन्माननीय उद्योग मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) डोंबबवली औद्येाधगक पररसरातील १३४ कारखानदार बाींधकाम पु रत्वाचा 
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दाखला न घेताच अनेक वर्र व्यविार करत असल्याचे टदनाींक  २६ डडसेंबर, 
२०१६  रोिी वा त्या त्यासुमारास ननदशरनास आले, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, उक्त िकर ी औद्योधगक ववभागाने ऑक््ोबर पुवी बाींधकाम 
पु रत्वाचे दाखले सादर करण्याचे आदेश टदल्यानींतरिी कारखानदाराींनी   िनतसाद 
टदला नािी, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने सदर कारखानदाराींवर को ती  कारवाइर  केली 
वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आिेत ? 
  
श्री. सुभाष देसाई : (१) डोंबबवली  औद्योधगक  क्षेत्रामधील  एकू   भूखींडाींपकै   
२४ औद्योधगक,१४ व्यापारी व २५ ननवासी भूखींडधारकाींनी इमारत पू रत्वाचा 
दाखला (बीसीसी) न घेतल्याचे ननदशरनास आले आिे. 
(२) िोय. िे खरे आिे. 

सदर ६३ भूखींडधारकाींना उद्योग सींिीवनी योिना-२०१५ चा लाभ 
घेण्याबाबत कळववण्यात आले िोते. तथावप एकािी भूखींडधारकाींने सदर योिनेचा 
लाभ घेतलेला नािी. 
(३) ज्या भूखींडधारकाींनी इमारत पू रत्वाचा दाखला िाप्त केलेला नािी, त्याींच्यावर 
मिाराषर औद्योधगक ववकास अधधननयम १९६१, MRTP व मिाराषर फायर 
सजव्िरस  ॲक्् -२००६ मधील  तरतदुीनुसार  आवश्यक कायरवािी करण्यात येत 
आिे.      
(४) िश्न उद्् ावत नािी. 

----------------- 
दयाचपूर भागातील (जर्.अमरािती) इन्रा-२ योर्नेंतगचतची िामे मे.िौस्त्तुभ 

इांजर्ननअररांग, औरांगाबाद या िां पनीने अपूणच ठेिल्याबाबत 
  

(५) *  ८१९५२   श्री.रमेश बुांदीले (दयाचपूर) :   सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) दयारपूर भागातील (जि.अमरावती) इन्रा-२ योिने अींतगरतची कामे मे.कौस्तुभ 
इींजिननअररींग, औरींगाबाद या कीं पनीला गेल्या २ वर्ापंासून देण्यात आली असून 
त्यातील नवीन रोटित्र बसवव े, लखाड  सबस््ेशन ननसमरती कर े इ. कामे 
िलींबबत आिेत, िे खरे आिे काय, 
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(२) तसेच, सदर योिनेची कामे मागील २ वर्ापंासून कीं पनीने अपू र ठेवल्याने 
शेतक-याींच्या कृर्ी पींपाींना वीि उपलब्ध न झाल्याने त्याींचे आधथरक नकुसान  
िोत आिे, िे खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत चौकशी केली आिे काय, चौकशीत काय आढळून आले 
व त्यानसुार कामात टदरींगाई कर ा-या  या कीं पनीवर शासनाने को ती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आिेत ? 
 
  

श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) िे खरे आिे. 
(२) िे खरे नािी. 
(३) मिाववतर  कीं पनीने अचलपूर ववभागाकरीता इन्रा-२ योिनेच्या कामाचे 
कीं त्रा् ननववदा िकियेव्दारे मे. कौस्तुभ इजिननयररींग, औरींगाबाद याींना टदनाींक १७ 
िानेवारी, २०१५ मध्ये टदले िोते. सदरचे काम िानेवारी, २०१७ पू र करावयाचे 
िोते. परींतु कीं त्रा्दाराने माईलस््ोन िमा े कामे न केल्यामुळे सदर कीं त्रा् 
टदनाींक ०१.०६.२०१६ रोिी अींशत: रद्द करुन िाती घेतलेली कामे आता माचर,२०१७ 
पयतं पू र करण्यास परवानगी देण्यात आली आिे. तसेच त्याींनी िाती न 
घेतलेल्या कामाच्या एकू  रु.२६.७८ को्ीच्या ११ ननववदा अमरावती पररमींडळाने 
काढून कामाचे आदेश ऑगस््,२०१६ मध्ये देण्यात आले. सदर कामे िगतीपथावर 
आिेत. मे. कौस्तुभ इींजिननअसर, याींना कामास ववलींब झाल्यामुळे कीं त्रा्ाच्या 
ननयमािमा े दींड आकारण्यात येत आिे. 
(४) िश्न उद्् ावत  नािी. 

----------------- 
अमराितीमधील इांग्रर्ी माध्यमाच्या शासिीय ननिासी आश्रमशाळेतील 

विद्यार्थयाांना ननिृष्ट्ट दर्ाचचे भोर्न हदले र्ात असल्याबाबत 
  

(६) *  ८३०९५   श्री.रार् ु तोडसाम (अणी), अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा), 
डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी) :   सन्माननीय 
आहदिासी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अमरावतीमधील कठोरा मागारवरील इींग्रिी माध्यमाच्या शासक य ननवासी 
आश्रमशाळेतील इयत्ता पटिली ते सातवीपयतंच्या आटदवासी ववद्यार्थयानंा 
ननकृष् दिारचे भोिन टदले िात असल्याचे मािे डडसेंबर, २०१६ मध्ये ननदशरनास 
आले, िे खरे आिे काय, 
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(२)  असल्यास, यािकर ी सींबींधधत कीं त्रा्दाराला काळ्या यादीत ्ाकण्यात आले 
असून आश्रमशाळेच्या मुख्याध्यापक व  अधधक्षक याींची शासनाने चौकशी केली 
आिे काय, 
(३) उक्त चौकशीच्या अनरु्ींगाने  मुख्याध्यापक व अधधक्षकाींवर शासनाने 
को ती  कारवाई केली वा  करण्यात  येत आिे,तसेच योग्य व पोर्क आिार 
पुरववण्यासाठी शासनाने को ती कायरवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आिेत ? 
  
श्री. विष्ट् ण ु सिरा : (१) इींग्रिी माध्यमाची शासक य आश्रमशाळा, अमरावती 
येथील भोिन कीं त्रा्दाराकडुन ववद्यार्थयानंा पुरववण्यात ये ारे भोिन मेन्यिुमा े 
व पुरेसे नसल्याची बातमी दै.लोकमत मध्ये टदनाींक ०५/१२/२०१६ रोिी िससध्द 
झाली िोती, िे खरे आिे. 
(२), (३) व (४) िकर ी अपर आयुक्त, अमरावती याींच्या कायारलयामाफर त 
चौकशी करण्यात आलेली आिे. चौकशी अिवालातील असभिायाींनुसार पूवीचा 
भोिन ठेका रद्द करुन  नवीन भोिन कीं त्रा्दारास भोिन पुरवठ्याचे कीं त्रा् 
देण्यात आलेला आिे. सद्यजस्थतीत आिार ि ालीनुसार भोिन पुरवठा सुरळीत 
सुरु आिे. सींबींधीत आश्रमशाळेचे अधधक्षक याींना अपर आयुक्त, अमरावती याींच्या 
टद. ७/१२/२०१६ रोिीच्या आदेशान्वये ननलींबबत करण्यात आलेले आिे. तर 
मुख्याध्यापक याींची   टद. १४/१२/२०१६ च्या ज्ञापनान्वये ववभागीय चौकशी सुरु 
करण्यात आली आिे. 

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

महावितरण िां पनीने आयपीडीएस अांतगचत १०० िोटीांच्या  
िामाांना मांर्ूरी हदल्याबाबत 

(७) *  ७७६८१   श्री.सुननल प्रभू (हदांडोशी) :   सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मिाववतर तफे ठा े, सभवींडी, वाशी या भागातील वीि पुरवठा सुरळीत 
करण्याकररता आयपीडीएस योिनेतींगरत १०० को्ीींच्या कामाींना मींिूरी देण्यात 
आली आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, या ननधीमधून ठा े, सभवींडी, वाशी या भागातील वीि 
भारननयमन सींपुष्ात आ ण्यासाठी को ती कामे करण्यात ये ार आिेत तसेच 
सद्यजस्थतीत शिराच्या वाढलेल्या लोकसींख्येमुळे तीनिी शिरास ककती दाबाच्या 



8 

वीि वािकाींमधनू वीि पुरवठा करण्यात येत आिे, तसेच सदरिू भागात पुरेशा 
िमा ात वीि पुरवठा करण्यासाठी ककती क्षमतेच्या केबलची आवश्यकता आिे, 
(३) असल्यास, यासींदभारत मिाववतर ने आतापयतं को ती कायरवािी केली वा 
करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास,ववलींबाची कार े काय आिेत व याबाबतच्या कामाींची सद्यजस्थती 
काय आिे ? 
 

 

श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) िे खरे आिे. 
(२) सद्यजस्थतीत ठा े व मुींबई (मुलुींड व भाींडूप ववभाग), सभवींडी व वाशी या 
नतन्िी मींडळाच्या क्षेत्रात भारननयमन करण्यात येत नािी. तसेच सदर मींडळाच्या 
क्षेत्रातील ववद्यतु ि ाली अधधक सक्षम करण्याकररता ३३/११ केव्िीची २ नवीन 
उपकें दे्र, ३३/२२/११ केव्िीची ७७.७५ कक.मी. भूसमगत वाटिनी, १८६ कक.मी. लघदुाब 
भूसमगत वाटिनी, ७८ नवीन ववतर  रोटित्र तसेच १६७ ववतर  रोटित्राींची 
क्षमतावाढ करण्याची कामे मींिूर करण्यात आलेली आिेत.   

सदर भागात पुरेशा िमा ात वीि पुरवठा करण्यासाठी ३ कोअर/३०० 
चौ.मी.मी. व ३ कोअर/ ४०० चौ.मी.मी.केबलची आवश्यकता असून सदर 
केबलद्वारे वीिपुरवठा करण्यात येतो.    
(३) व (४) उपकें द्र, केबल व लाईन्स, ववतर  रोटित्र, लघदुाब व उच्चदाब 
वाटिन्या या कामाींच्या ननववदा िकिया िगतीपथावर आिेत.  

----------------- 
िरमाळा (जर्.सोलापूर) तालुक्यातील आहदनाथ सहिारी िारखान्याांच्या  
िमचचाऱ याांना िेतन थिीत असताांना िायचमुक्त िरण्यात आल्याबाबत  

  

(८) *  ८०८९३   श्री.नारायण पाटील (िरमाळा) :   सन्माननीय सहिार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सोलापूर जिल््यातील करमाळा तालुक्यातील आटदनाथ सिकारी 
कारखान्याींच्या सींचालक मींडळाने कायम असलेल्या कमरचा-याींना त्याींचा १८ 
मटिन्याींचा पगार थक त असताींना मािे ऑगस््, २०१७ अखेरपयतं तात्पूरते एका 
िींगामासाठी मािे डडसेंबर, २०१६ मध्ये कायरमुक्त केले आिे, िे खरे आिे काय, 
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(२) असल्यास, सदरिू कमरचा-याींशी चचार न करता तसेच त्याींच्या थक त 
पगारातील १८ को्ीची रक्कम न देता, उपरोक्त नन रय घेण्यात आला आिे, िे 
िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, यासींदभारत शासनाने चौकशी करुन सींबींधधत साखर कारखान्यावर 
को ती कारवाई केली आिे व कमरचाऱ याींचा थक त पगार तातडीने समळवनू 
देण्यासाठी को त्या उपाययोिना केल्या वा करण्यात येत आिेत, 
(४) नसल्यास,ववलींबाची कार े काय आिेत ? 
  
श्री. सुभाष देशमुख : (१) िोय. 
(२) अींशत: खरे आिे. कारखान्याच्या टदनाींक ११/१२/२०१६ रोिीच्या सींचालक 
मींडळ सभेमध्ये सवर कमरचारी कामगार सींघ्ना िनतननधी याींचेशी समक्ष चचार 
िोऊन कारखाना वविीत कालावधीकरीता  बींद ठेव े तसेच कमरचाऱयाींच्या पगाराचे 
अनरु्ींगाने  ठराव िमाींक १  पारीत करण्यात आला आिे. त्यानुसार  
कारखान्याने करमाळा तालुका सिकारी व खािगी साखर कारखाना कामगार 
सींघ्ना (इीं्क) तालुका करमाळा याींचेशी टदनाींक ११/१२/२०१६ रोिी  करार करुन 
त्याबाबत सिायक कामगार आयुक्त, सोलापूर व अपर कामगार आयुक्त, पु े 
याींना कळववले आिे. मािे नोव्िेंबर, २०१६ अखेर कमरचाऱयाींचे वेतनापो्ी सुमारे 
रुपये ११०४.३२ लाख इतक  रक्कम थक त आिे. 
(३)  कारखान्याकड े ५९२८४ जक्वी्ं ल साखर साठा  सशल्लक असून सदर साखर 
ववि  व रक्कम उपलब्धतेनुसार कमरचाऱयाींचा थक त पगार अदा करण्याचे 
कारखान्याचे ननयोिन आिे.तसेच थक त पगार व फरकाचे तीन िप्ते सींस्थेच्या 
आधथरक पररजस्थतीनुसार देण्यात येतील असे करारात नमूद केले आिे. 
(४) िश्न उद्् ावत  नािी. 

----------------- 
सोलापूर जर्ल्हा मध्यिती बिेँची बबगरशेतीसाठी हदलेली रक्िम  

सांस्त्थाांिड ेथकित असल्याबाबत 
  

(९) *  ८१५६७   श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन) :   सन्माननीय सहिार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सोलापूर जिल्िा मध्यवती बकेँची बबगरशेतीसाठी टदलेली ६५६ को्ी ४२ लाख 
८५ ििार रुपये इतक  रक्कम २७ सींस्थाींकड ेथककत असून ती रक्कम भर ा िोत 
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नसल्याचे मािे फेरुववुारी,२०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशरनास आले आिे, िे 
खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, ६३८ को्ी इतक  रक्कम ८० ििार शेतकरी भरण्यास तयार 
नसल्याने थकबाक ची रक्कम वाढत आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, सदरिू थकबाक  वसुल करण्याबाबत शासनाने को ती कायरवािी 
केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आिेत ? 
 
श्री. सुभाष देशमुख : (१)अींशत: खरे आिे. 
(२) अींशत: खरे आिे. 
(३) बँकेने थकबाक  वसुलीसाठी खालीलिमा े कायरवािी केलेली आिे. 

i)  २७ सींस्थाींच्या ये ेबाक  वसुलीसाठी मिाराषर सिकारी सींस्था 
अधधननयम १९६० चे कलम ९१ खाली १८ सींस्थाींचे रू.३५८.९१ को्ीींचे 
दावे मा.सिकार न्यायालय, सोलापूर येथे दाखल केले असून त्यासींदभारत 
सुनाव ी चालू आिे. 
ii)  सरफेसी कायद्यानसुार १० सींस्थाींना कलम १३(२) व १३(४) च्या 
नो्ीसा देऊन ४ सींस्थाींच्या रु.४३.७१ को्ीच्या स्थावर व िींगम 
मालमत्तेचा ताबा बकेँस समळाला आिे. 
iii)  ४ सींस्थाींनी बँकेची फसव कू केली आिे, असे ननदशरनास आल्याने 
त्या ४ सींस्थाींवर एफ.आय.आर.दाखल केले आिेत. 
iv)  शेती किारच्या थकबाक  वसुलीसाठी िाथसमक ववववध कायरकारी 
सींस्थाींनी १७२८४ थकबाक दाराींवर मिाराषर सिकारी सींस्था अधधननयम 
१९६० चे कलम १०१ अन्वये िकर े केली आिेत. थकबाक दार 
सभासदाींकडून वसुलीची कायरवािी चालू आिे. 

(४)  िश्न उद्् ावत नािी. 
 

----------------- 
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अिोला जर्ल््यातील मागासिगीय ि आहदिासी मुला-मुलीांच्या शासिीय 
िसनतगहृातील विद्यार्थयाांना ननिृष्ट्ट भोर्न हदले र्ात असल्याबाबत 

  

(१०) *  ८२६५३   श्री.गोिधचन शमाच (अिोला पजश्चम), श्री.रार्ेंद्र पाटणी 
(िारांर्ा), श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन) :   सन्माननीय सामाजर्ि न् याय मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अकोला शिर व जिल््यातील मागासवगीय व आटदवासी मुला-मुलीींच्या 
शासक य वसनतगिृातील ववद्यार्थयानंा ननकृष् भोिन टदले िात असल्याचे      
मािे फेरुववुारी, २०१७ च्या पटिल्या आठवड्यात ननदशरनास आले आिे, िे खरे आिे 
काय, 
(२) असल्यास,शासक य वसनतगिृाच्या ववद्यार्थयानंा उत्कृष् भोिन देण्याबाबतचा 
शासन नन रय आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, अकोला शिर व बाशी्ाकळी येथील वस्तीगिृाच्या ववद्यार्थयानंी 
ननकृष् भोिनाबाबत जिल्िाधधकारी, समािकल्या  आयुक्त याींच्याकड े तिार 
केल्यानींतरिी को तीिी सुधार ा करण्यात आली नािी, िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, यािकर ी चौकशी करून ववद्यार्थयांना ननकृष् भोिन दे ा-या 
कीं त्रा्दारावर व सींबींधधत अधधका-याींवर शासनाने को ती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आिेत ? 
 

  
श्री. रार्िुमार बडोले : (१) नािी, िे खरे नािी. 
(२) िोय, िे खरे आिे. 
(३) नािी, िे खरे नािी. 
(४) िश्न उद्् ावत नािी. 
(५) िश्न उद्् ावत नािी. 
 

----------------- 
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नारा (ता.िारांर्ा, जर्.िधाच) येथे यादिराि िेचे आहदिासी  
आश्रमशाळेतील विद्यार्थयाचच्या आिजस्त्मत मतृ्यबूाबत 

  

(११) *  ८२०७५   श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.सुननल िेदार (सािनेर), श्री.अममन 
पटेल (मुांबादेिी), श्री.हषचिधचन सपिाळ (बुलढाणा) :   सन्माननीय आहदिासी 
वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  नारा (ता.कारींिा,जि.वधार)  येथील यादवराव केचे आटदवासी आश्रमशाळेतील 
आकाश काडमु बेठेकर या ववद्यार्थयारची टदनाींक ८ फेरुवुवारी २०१७ रोिी रात्री आठ 
वािता अचानक िकृती बबघडल्याने त्याला ग्रामी  रूग् ालयात भरती करण्यात 
आले असता त्याचा और्धोपचारादरम्यान मतृ्यू झाला असल्याची माटिती टद.१० 
फेरुववुारी २०१७ रोिी  ननदशरनास आली आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, सदर आश्रमशाळेतील िशासनाच्या  गैरकारभार व 
बेिबाबदारप ामुळे ववद्यार्थयारचा मतृ्यू झाला असल्याची लेखी तिार पोलीस 
ठाण्यात आण  आटदवासी ववभागात करण्यात आल्यानींतर सुध्दा अद्यापिी 
चौकशी करण्यात आली नािी, िे िी खरे आिे काय, 
(३)  असल् यास, या गींभीर िकर ी शासनाने चौकशी न करण्याची कार े काय 
आिेत, तसेच  या िकर ी टदरींगाई कर ा-या आश्रमशाळेच्या िशासनावर 
शासनाने को ती कारवाई केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आिेत ? 
  
श्री. विष्ट् ण ु सिरा : (१) स्व.यादवराविी केचे अनुदाननत आश्रमशाळा नारा, 
ता.कारींिा, जि.वधार येथील ननवासी ववद्याथी आकाश काडमु बेठेकर, इयत्ता ३ री 
्या ववद्यार्थयारचा टद.०९.०२.२०१७ रोिी ग्रामी  रुग् ालय, कारींिा, जि.वधार येथे 
और्धोपचारादरम्यान मतृ्यू झाला, िे खरे आिे. 
(२) आश्रमशाळेच्या िशासनाच्या गैरकारभार व बेिबाबदारप ामुळे ववद्यार्थयारचा 
मतृ्यू झाला असल्याची लेखी तिार करण्यात आलेली नािी.  तथावप, ववद्याथी 
मतृ्य ू िकर ी स्थापन केलेल्या साळुींखे ससमतीच्या सशफारशीींच्या अनरु्ींगाने 
िकल्प अधधकारी, नागपूर, नायब तिससलदार, कारींिा व तालुका आरोग्य 
अधधकारी याींनी सदर शाळेला भे् देऊन आकाश काडमु बेठेकर या ववद्यार्थयारच्या 
मतृ्य ू सींदभारत चौकशी केली आिे.  तसेच सदर ववद्यार्थयारच्या पालकाींच्या 
भे्ीकरीता िकल्प अधधकारी, नागपूर व सशक्ष  ववस्तार अधधकारी, नागपूर याींनी 
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ववद्यार्थयारच्या गावाला ित्यक्ष भे् टदली असता शालेय िशासनाववर्यी आपली 
को त्यािी िकारची तिार नािी असे ववद्यार्थयारच्या वडडलाींनी तसेच त्या 
गावातील इतर ववद्यार्थयांच्या पालकाींनी साींधगतले.  
(३) िकल्प अधधकारी, नागपूर, नायब तिससलदार, कारींिा व तालुका आरोग्य 
अधधकारी याींनी सदर शाळेला टदलेल्या भे्ीत ननदशरनास आलेल्या त्रु् ीींची पतूरता 
करण्याबाबत मौणखक व कायारलयीन भे् रजिस््रमध्ये नोंदवनू सूचना देण्यात 
आल्या िोत्या.  सदर त्रु् ीींची पूतरता झाली ककीं वा नािी याबाबतचा अिवाल शालेय 
िशासनाकडून िाप्त न झाल्याने मुख्याध्यापक, आश्रमशाळा नारा याींचेकडून 
िशासक य कारवाई का करण्यात येऊ नये याबाबत खलुासा टद.०६.०३.२०१७ 
अन्वये मागववण्यात आलेला आिे. खलुासा िाप्त झाल्यावर त्यानुसार उधचत 
कायरवािी करण्यात ये ार आिे. 
(४) िश्न उद्् ावत नािी. 

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

मौरे् अभाणपूर (ता. शहादा, जर्.नांदरुबार) येथे निीन िीर्  
रान्सफामचर आणण पथहदिे लािण्यास मांर्ुरी देणेबाबत 

  

(१२) *  ७८६४२   श्री.रार्ाभाऊ (पराग) िारे् (मसन्नर) :   सन्माननीय ऊर्ाच 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१)  मौिे अभा पूर (ता. शिादा, जि.नींदरुबार) या १००% आटदवासी  गावात 
ग्रामपींचायतीने नवीन वीि रान्सफॉमरर व ववद्युत पथटदवे मींिूर करण्यासाठी 
वारींवार सींबींधधत कायारलयाकड ेलेखी ननवेदन टदले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत लोकिनतननधीींनी टदनाींक ०४ िानेवारी, २०१७ रोिी वा 
त्या सुमारास  मा. ऊिार मींत्री याींचेकड ेदेखील लेखी पत्राद्वारे माग ी केली आिे, 
िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, उक्त माग ीच्या अनुर्ींगाने नवीन वीि रान्सफॉमरर व ववद्यतु 
पथटदवे मींिूर करण्याबाबत शासनाने  को ती कायरवािी केली वा करण्यात  येत 
आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आिेत ? 
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श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) िे खरे आिे. 
(२) िे िी खरे आिे. 
(३) मौिे अभा पूर ता. शिादा येथे नववन वीि रान्सफॉमरर व पथटदवे 
उभार ीसाठी टद.१२.०८.२०१६ रोिी मिाववतर च्या शिादा ववभागाचे पत्र ि. 
EE/SHD/T/DPDC(G)/०३ अन्वये ताींबत्रक अींदािपत्रक मींिूर करण्यात आलेले 
आिे. सदर मींिूर कामाचा समावेश जिल्िा ननयोिन आराखडयात (२०१६-१७) 
मींिूर ननधी अींतगरत करण्यात आलेला आिे. तसेच सदर कामाींची ननववदा 
मींडळस्तरावर िसाररत करण्यात आलेली असून ननववदा िकिया पू र िोताच कामे 
िाती घेण्यात येतील.  
(४) िश्न उद्् ावत नािी. 

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

सहायि ननबांधि, सहिारी सांस्त्था चाांदरू बार्ार (जर्. अमरािती) याांनी  
िर्चमाफी योर्नेत िेलेल्या गैरव्यिहाराबाबत 

  

(१३) *  ७७८१२   श्री.ओमप्रिाश ऊफच  बच्चू िडू (अचलपूर) :   सन्माननीय 
सहिार मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सिायक ननबींधक सिकारी सींस्था, चाींदरू बािार (जि. अमरावती) श्री.बसलींगे 
याींचेववरुद्ध किरमाफ  योिनेत ६५ लाखाींपेक्षा िास्त रकमेचा गैरव्यविार 
केल्याबद्दल चाींदरूबािार पोलीस स््ेशन येथे गुन्िा दाखल झालेला असल्याने 
त्याींना ननलींबबत करण्यात यावे, असा िस्ताव सिकार आयुक्ताींनी शासनाकड े
टदनाींक १९ नोव्िेंबर,२०१६ तसेच ८ डडसेंबर,२०१६ रोिी वा त्यासुमारास सादर 
केला आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, सदर िस्तावावर शासनाने को ती कायरवािी केली वा करण्यात 
येत आिे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आिेत ?  
  
श्री. सुभाष देशमुख :  (१) िोय. 
(२) श्री. के. एस. बसलींगे, सिाय्यक ननबींधक, सिकारी सींस्था, चाींदरु बािार 
याींच्याववरुध्द   पोलीस स््ेशन चाींदरुबािार येथे टदनाींक ६/०८/२०१६ रोिी िथम 
खबरी अिवाल नोंदववला असून  त्याींच्याववरूद्ध  भारतीय दींडसींटिता १८६० चे 
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कलम ४२०, ४६७,४६८,४७१,४०९ ,१२०८ व ३४ अन्वये टद. ६/८/२०१६ रोिी  गुन्िा 
नोंदववण्यात आला. त्याअनुर्ींगाने श्री. बसलींगे याींना टद. ८/०३/२०१७ च्या 
आदेशान्वये ननलींबीत केले आिे. 
(३) िश्न उद्् ावत नािी. 

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

अहमदनगर एमआयडीसी पररसरातील िखार महामांडळाच्या आिारातनू  
४६० गव्हाच्या गोण्याांसह रि चोरीला गेल्याबाबत 

  

(१४) *  ७६९५०   श्री.विर्य औटी (पारनेर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अिमदनगर एमआयडीसी पररसरातील वखार मिामींडळाच्या आवारातून ४६० 
गव्िाच्या गोण्याींसि रक चोरीला गेल्याची  घ्ना  टदनाींक १ िानेवारी, २०१७ 
रोिी वा त्या सुमारास ननदशरनास आली, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, यािकर ी शसनाने चौकशी केली आिे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीअींती दोर्ीींववरुध्द को ती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आिेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) िोय, िे खरे आिे. 
(२) व (३) सदर िकर ी एमआयडीसी पो.स््े. येथे गु.र.नीं. १/२०१७ भा.दीं.वव. 
कलम ३७९ िमा े गुन्िा दाखल केलेला आिे. चोरीस गेलेल्या माला पैक  रक 
समळून आलेला आिे. सदर समळून आलेला रक िा मा. न्यायालयाचे आदेशाने 
रक मालकाच्या ताब्यात देण्यात आलेला आिे. सदर गुन््यातील आरोपी अ्क 
कर ेकरीता िद्दीत वेळोवेळी नाकाबींदीचे आयोिन करुन अशा िकारचे गुन्िे 
कर ारे गुन्िेगाराींना चेक करण्यात आले आिे. 
(४) ववलींब झालेला नािी. 
 

----------------- 
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पाताळगांगा एमआयडीसीतील साांडपाण्यामुळे मौरे् िासप या गािातील  
शेत र्ममन नावपि झाली असल्याबाबत 

  

(१५) *  ७९३७५   श्री.मनोहर भोईर (उरण) :   सन्माननीय उद्योग मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  अनतररक्त पाताळगींगा एमआयडीसी ववभागातील मौिे कासप गावातील शते 
िसमनीत गेले अनेक वर्ांपासून साींडपा ी िात असल्याने िसमनी नावपक झाली 
असून नकुसान भरपाई देण्याबाबत उप असभयींता, मिाराषर औद्योधगक ववकास 
मिामींडळ, ता. पनवेल याींना टदनाींक १९ िानेवारी, २०१७ रोिी वा त्यासुमारास 
ग्रामस्थाींनी ननवेदन टदले आिे,िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने को ती कायरवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आिेत ? 
  
श्री. सुभाष देसाई : (१) िोय. िे खरे आिे. 
(२) उप असभयींता, पाताळगींगा याींनी सदर शेताींच्या नुकसान भरपाईकररता 
सींबींधधत तलाठी व कृर्ी अधधकारी याींचे माफर त पींचनामा करुन शेतीच्या नुकसानी 
बाबत असभिाय कळववण्याची  तिससलदार याींना ववनींती केली असून 
त्याींच्याकडून अिवाल िाप्त झाल्यानींतर पढुील कायरवािी करण्यात ये ार आिे. 
तसेच कासप ग्रामस्थाींच्या ननवेदनाच्या अनुर्ींगाने  मिाराषर िदरु्  ननयींत्र  
मींडळाने  अनतररक्त पाताळगींगा येथील २ कीं पन्याींना टदनाींक ०७/०३/२०१७ रोिी 
कार े दाखवा नो्ीस बिावली आिे. 
(३) िश्न उद्् ावत नािी. 

----------------- 
फॉक्सिॉन िां पनीने राज्यात गुांतिणिु िरण्यास निार हदल्याबाबत 

  

(१६) *  ७४८०२   श्री.राधािृष्ट् ण विखे-पाटील (मशडी), श्री.विर्य िडटे्टीिार 
(ब्रम्हपूरी), श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी), श्री.अब् दलु सत्तार (मसल्लोड), श्री.सुननल 
िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.अममत देशमुख (लातूर शहर) :   
सन्माननीय उद्योग मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) फॉक्सकॉन कीं पनीने मिाराषरात ५ अब्ि डॉलसर गुींतव कू करुन ॲपलचे 
आयफोन आण  आयपॅड बनववण्याचा तसेच  ५० ििार रोिगार ननसमरती 
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करण्याचा गुींतव कू करार करुनिी गुींतव कु स नकार टदल्याची बाब उद्योग 
सधचवाींनी मािे नोव्िेंबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान उघड केली आिे, िे खरे 
आिे काय, 
(२) असल्यास,याबाबत शासनाने चौकशी केली आिे काय. 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले  व त्यानुसार उद्योग वाढीसाठी 
शासनाने को ती कायरवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आिेत ? 
  
श्री. सुभाष देसाई : (१) नािी. 
(२), (३) व (४) मे. फॉक्सकॉन कीं पनीचे िनतननधीचे सशष्मींडळ नुकतेच 
िानेवारी, २०१७ मध्ये राज्यात भे्ीसाठी येवून गेले आिेत. घ्कामाफर त राज्यात 
उद्योगस्थापनेकरीता सुननयोजित टठका  व िोत्सािने याबाबत राज्य शासन 
स्तरावर चचार चालू आिे िस्ततू ववर्यी चचेअींती सकारात्मक िनतसादाबाबत 
ियत्न करण्यात येत आिेत. देशाींतगरत सवर राज्याींनी “व्यवसाय कर े सोपे” 
Ease of Doing Business च्या माध्यमातून मोठया िमा ावर सुधार ा 
केल्या आिेत. परर ाम: सवर राज्य उद्योग आकवर्रत करण्यासाठी उद्योग 
समूिाींना ववववध िोत्सािने देव ू करत आिेत. यास्तव राज्याींतगरत ननकोप 
स्पधारत्मक वातावर ात एखाद्या उद्योगाने को त्या टठका ी उद्योग सुरु करावा 
िा नन रय सवरस्वी त्या उद्योिकाचा असल्याने राज्य शासन याबाबत 
सकारात्मक चचार करुन ियत्नसशल आिे. 

----------------- 
अदानी िां पनीच्या राखेमुळे मलपूरी (ता.नतरोडा, जर्.गोंदीया) गािातील  

शेतीवपिाांचे निुसान होत असल् याबाबत 

(१७) *  ८३६३२   श्री.विर्य िडटे्टीिार (ब्रम्हपूरी), श्री.सुननल िेदार (सािनेर), 
श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी) :   सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) नतरोडा (जि.गोंटदया) तालुक्यातील अदानी ववद्यतु िकल्पाला लागून मलपूरी 
िे गाव असून या गावातील अल्पभूधारक शेतकऱयाींच्या शेताच्या बािूला 
िकल्पातील राख ्ाकण्यात आल्यामुळे वपकाींचे लाखो रूपयाींचे नुकसान झाल्याचे 
टदनाींक १० फेरुवुवारी, २०१७ रोिी वा त्यासुमारास ननदशरनास आले आिे, िे खरे 
आिे काय, 
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(२) असल्यास, या िकर ाची शासनाने चौकशी केली आिे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीच्या अनरु्ींगाने नुकसानग्रस्त शेतकऱयाींना नुकसान भरपाई 
देण्याबाबत शासनाने को ती कायरवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आिेत ? 
 
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) िोय, िे खरे आिे, 

मौिे मलपूरी येथील ग् ि. १८६/२ च्या िमीनधारकानी मािे मे, २०१६ 
मध्ये तालुका स्तरीय तिार ननवार  ससमतीकड ेकेली िोती. 
(२) व (३) सदस्य सधचव, तालुका स्तरीय  तिार ननवार  ससमती, नतरोडा याींनी 
नुकसानीची चौकशी करुन मूल्याींकन ननजश्चत केले. त्यानुसार अदानी कीं पनीने 
मूल्याींकनाच्या रकमेचा धनादेश ववस्तार अधधकारी कृवर् तथा सदस्य सधचव, 
तालुका ननवार  ससमती, नतरोडा याींना टद. १४ माचर, २०१७ रोिी टदला आिे. 
(४) िश्न उद्् ावत नािी. 

----------------- 
दौंड (जर्. पुणे) पररसरातील शेतीपांपाची इन्रा २ अांतगचत निीन  

मांर्ूर िामे प्रलांबबत असल्याबाबत 
  

(१८) *  ८००१२   श्री.राहूल िुल (दौंड) :   सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) दौंड (जि. पु े) पररसरातील इन्रा २ अींतगरतची सन २०१४-१५ व २०१५-
१६   मींिूर झालेली  नवीन शेतीपींप, पथटदवे, नवीन रोटित्र इत्यादी स्थावपत 
कर े, िुने रोटित्र दरुुस्ती, िी र  झालेले ववद्युत खाींब  बदल े  आदी कामे 
अद्याप िलींबबत आिेत, िे खरे आिे काय, 
(२) तसेच  उक्त पररसरात फ्युि पेट्या अनेक टठका ी अनच्छाटदत असल्यामुळे 
कमरचा-याींच्या व  नागररकाींच्या िीववतास धोका ननमार  झाला असून उक्त 
कामे  पू र करण्यासींदभारत स्थाननक लोकितीननधधींनी मािे ऑक््ोबर, २०१५ 
पासून मिाववतर  कायारलयास वेळोवेळी पत्रव्यविार केला आिे, िे िी खरे आिे 
काय,  
(३) असल्यास, सदर िलींबबत कामे पू र करण्यासाठी आवश्यक ननधीची तरतूद 
करण्याबाबत  शासनाने  को ती कायरवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(४)  नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आिेत ?  
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श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१), (२) व (३) दौंड (जि.प ेु) तालुक्यात इन्रा २ 
योिनेअींतगरत शतेीपींपासाठी लाग ाऱया नवीन रोटित्र, एच्ी व एल्ी लाईनच्या 
कामाचा समावेश िोता. ती सवर कामे सन २०१४-१५ ते २०१६-१७ या कालावधीत 
पू र झाली असून २५२७ शतेीपींपाना वीि कनेक्शन देण्यात आले आिे.   

जिल्िा वावर्रक योिनेअींतगरत सन २०१६-१७ मध्ये पु े जिल्ियाकररता 
 रु. १०.८५ को्ी इतका ननधी मींिूर असून सदर योिनेमध्ये कृर्ीपींप ऊिीकर , 
घरगुती तसेच औद्योधगक ग्रािकाींना वीििोड ी दे े व पथटदवे ऊिीकर ाची 
कामे करण्यात येत आिेत. 

पथ टदवे तसेच सामान्य ववकास व पध्दती सुधार ा कामासाठी जिल्िा 
ववकास व ननयोिन ससमतीकडून रु. १.८० को्ीचा ननधी दौंड तालुक्या कररता 
उपलब्ध झाला आिे. त्यामधनू दौंड तालुक्यातील ११ गावाींच्या कामाींचे कायारदेश 
देण्यात आले असून त्यापैक  ५ गावाींची कामे पू र झाली असून उवरररत ६ गावाींची 
कामे िगतीपथावर आिेत. 
(४) िश्न उद्् ावत नािी. 
 

----------------- 
  
नागपूरच्या बटूीबोरी ि हहांगणा औद्योधगि क्षेत्रातील उद्योर्िाांच्या मागण्याांबाबत 
  

(१९) *  ७८५१२   श्री.सुननल िेदार (सािनेर), श्री.विर्य िडटे्टीिार (ब्रम्हपूरी), 
श्री.अमर िाळे (आिी) :   सन्माननीय उद्योग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) बु्ीबोरी टिींग ा (नागपूर) या औद्योधगक क्षेत्रात वविेचे दर कमी करण्याच्या 
घोर् ेची अींमलबिाव ी न कर े, ववकास शुल्काची अयोग्य आकार ी, सदोर् 
वीिि ाली, पूरक उद्योगाचा अभाव, ग्रामपींचायतीींची कर आकार ी, कौशल्य 
ववकासाचा अभाव, अनेक परवाने घ्यावे लाग े इत्यादी अनेक कार ाींमुळे 
उद्योिकाींनी उद्योग सुरु केले नसल्यामुळे या क्षेत्राचा पररपू र ववकास झालेला 
नसल्याची बाब मािे डडसेंबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशरनास आली, िे 
खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत मा.ववरोधी पक्षनेता, ववधानसभा याींनी मा.उद्योग मींत्री 
याींना टदनाींक १४ िानेवारी, २०१७ रोिी वा त्यासुमारास पत्राद्वारे उद्योिकाींच्या 
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मागण्याींच्या अनरु्ींगाने कायरवािी करण्याची ववनींती केली आिे, िे िी खरे आिे 
काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने को ती कायरवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आिेत ? 
  
श्री. सुभाष देसाई : (१) िे खरे नािी. 

ववदभर, मराठवाडा या औद्योधगक दृषट्या कमी ववकससत क्षेत्रात  उद्योग 
आकवर्रत करण्यासाठी सामुटिक िोत्सािन योिनेव्दारे ववववध िोत्सािने देण्यात 
येतात. त्यामध्ये १००% ग्रॉस व्िॅ् वर आधाररत िोत्सािने, १००% मुद्राींक शुल्क 
माफ  व १५ वर्र ववद्यतु शुल्क माफ  देण्यात येत आिे. नकुताच ववदभर 
मराठवाडा क्षेत्रातील उद्योगाींना अनदुान उपभोगण्याचा कालावधी ५ वर्र (अथवा 
५०% पात्र भाींडवलाची िनतपतूी ्या मयारदेत) वाढववण्यात आला आिे. गत वर्र 
२०१६ व चालू वर्र २०१७ मध्ये एकू  ११ ववशाल िकल्प ववदभारत येवू लागले 
असून, त्याव्दारे एकू  ४८४०.९६ को्ी गुींतव कू व १६८८६ रोिगार ननसमरती 
अपेक्षक्षत आिे. 

ववदभर, मराठवाडा  ववभागातील उद्योगाींना  इतर ववभागातील 
उद्योगाींच्या तुलनेत  ये ाऱया  अडच ी,  उपलब्ध िो ारी वीि  व त्याचा दर 
तसेच  उद्योग क्षेत्रात  ववकास िलदगतीने िोण्यासाठी िचलीत  वीि दराचा  
अन्य भागातील  वीि दराशी तुलनात्मक  अ्यास करुन  ववदभर, मराठवाडा, 
उत्तर मिाराषर, D व  D+ क्षेत्रातील औद्योधगक ग्रािकाींना वीि दरात सवलत 
देण्याचा नन रय झाला असून  त्यानुसार १) इींधन समायोिन  आकार सवलत २) 
उद्योगाींच्या कायरक्षमतेवर आधाररत सवलत ३)नवीन उद्योगाींकररता िोत्सािनपर 
सवलत अशा िकारच्या सवलती देण्यात येत आिेत. त्याचिमा े बु् ीबोरी व 
टिींग ा औद्योधगक क्षेत्रातील  सवर औद्योधगक ग्रािकाींना सुरळीत वीिपुरवठा 
करण्याकररता १३ उपकें द्राद्वारे  वीि पुरवठा सुरु असून टदनदयाल उपाध्याय 
ग्राम ज्योत योिनेअींतगरत  ५ नवीन २x५ एमव्िीए क्षमतेची उपकें दे्र उभारण्याचे 
काम सुरु आिे.याव्यनतररक्त अनतररक्त इींन्रा-२ योिनेअींतगरत ५ उपकें द्राींची 
उभार ी करण्याचे काम िस्ताववत करण्यात आले आिे. 
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    तसेच ववकास शुल्काची आकार ी मिाराषर िादेसशक ननयोिन व नगर 
रचना अधधकारी १९६६  मधील कलम १२४ ( पी ) मधील  तरतदुीनुसार  
शासनाने मींिूर केलेल्या दरािमा े करण्यात येते. मिाराषर औद्योधगक ववकास 
मिामींडळ  क्षेत्रात िमीनीचा ववकास करताींना ववकास शुल्काची आकार ी 
मिामींडळाच्या टद. २०/१०/२०११ पररपत्रकानुसार बािारमुल्य दराच्या ०.५ ्क्के व 
इमारतीचा ववकास करताींना बािारमुल्य  दराच्या २ ्क्के आकारण्याींत येत 
िोती. तथावप, सदर दर कमी करुन  टद. १३/०१/२०१५ पररपत्रकान्वये ववकास 
शुल्क आकार ी िमीनीचा ववकास करताींना बािारमुल्य दराच्या ०.३ ्क्के व 
इमारतीचा ववकास करताींना बािारमुल्य दराच्या १ ्क्के आकारण्याींत येते व 
त्यािमा े ववकास शुल्काची आकार ी योग्य रीत्या करण्यात येते. 
(२) िोय. िे खरे आिे. 
(३) उद्योिकाींशी चचार करुन ववववध मागण्याींच्या अनरु्ींगाने मिाराषर औद्योधगक 
ववकास मिामींडळाच्या स्तरावर कायरवािी सुरु आिे. 
(४) िश्न उद्् ावत  नािी. 

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

शहापूर (जर्.ठाणे) तालुक्यातील शेतिऱयाांच्या सुपीि र्ममनीिर  
िीर्िाहहन्याांसाठी टॉिर टािण्यात येत असल्याबाबत  

(२०) *  ७६८०३   श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.बळीराम मसरसिर 
(बाळापूर) :   सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) शिापूर (जि.ठा े) तालुक्यातील ग्रामी  भागातनू पॉवर ग्रीड कॉपोरेशन ऑफ 
इींडडया सल.च्या वीिवािीनीला आवश्यक असलेले ्ॉवर बाींध ाऱया कीं पनीने 
शेतकऱयाींची नािरकत न घेताच सुपीक िसमनीवर ्ॉवर ्ाकण्याचे काम सुरु 
केल्याचे मािे िानेवारी, २०१७  मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशरनास आले, िे खरे 
आिे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आिे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीअींती काय ननदशनारस आले व तद्नुसार शेतकऱयाींची 
सींमती न घेताच सुपीक िसमनीत ्ॉवर  ्ाक ाऱया कीं पनीवर को त्या िकारची  
कारवाई केली व करण्यात येत आिे, 
(४) तसेच शेतकऱयाींच्या सुपीक िसमनी वाचववण्यासाठी शासनाने को ती 
कायरवािी केली वा करण्यात येत आिे, नसल्यास,ववलींबाची कार े काय आिेत ? 
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श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) ,(२) व (३)  पॉवर ग्रीड कॉपोरेशन ऑफ इींडडया 
सल. (भारत सरकार उपिम) कीं पनीमाफर त ७६५ के.व्िी. औरींगाबाद-पडघे अनत 
उच्चदाब वाटिनी तसेच ४०० के.व्िी. पडघे-पडघे या अनत उच्चदाब वाटिनी व 
मनोरे उभार ीसाठी वीि अधधननयम २००३ च्या कलम ६८ अन्वये कें द्र शासनाने 
मींिुरी  देलेली आिे.  तसेच भारतीय तार अधधननयम १८८५ चे कलम १० व    
१६ (१) अींतगरत असलेल्या अधधकाराचा वापर करुन जिल्िाधधकारी, ठा े याींनी 
सदर उच्च दाब वाटिनी/मनोरा उभार ी कामाच्या अनरु्ींगाने सदर कामात 
अडथळा न आ ण्याबाबत व नकुसानग्रस्त सींबींधधत िमीन मालकाींना/शेतकऱयाींना 
नुकसान भरपाई दे ेबाबत आदेश ननगरसमत केले आिेत.  
(४) ववद्यतु वाटिन्या व मनोरे यामुळे िो ाऱया नुकसानीची भरपाई व मोबदला, 
शासनाच्या िचसलत ननयमानुसार कािी  िसमनधारकाींना देण्यात आला  असून 
उवरररताींच्या बाबतीत पुढील कायरवािी सुरु आिे.  

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

राज्यातील शासिीय ि अनुदाननत आश्रमशाळेतील मशक्षि ि  
मशक्षिेत्तर पदे भरण्याबाबत 

  

(२१) *  ८४२४०   श्री.रार्न साळिी (रार्ापूर), अॅड.भीमराि धोंड े (आष्ट्टी), 
श्री.सुननल मशांदे (िरळी) :   सन्माननीय आहदिासी वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील १,१०९ शासक य व अनदुाननत आश्रमशाळेतील सशक्षक व 
सशक्षकेतर  पदे मोठ्या िमा ावर ररक्त असल्याची बाब मािे फेरुवुवारी, २०१७ 
मध्ये वा  दरम्यान ननदशरनास आली, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, शासनाने चौकशी केली आिे काय,सदर चौकशीत काय ननषपन्न 
झाले आिे, 
(३) तसेच राज्यातील आश्रमशाळेतील सशक्षक व सशक्षकेतर ररक्त पदे  त्वरीत 
भरण्याबाबत  शासनाने को ती कायरवािी केली वा करण्यात  येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आिेत ? 
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श्री. विष्ट् ण ुसिरा : (१) अींशत: खरे आिे. 
     सद्य:जस्थतीत आटदवासी ववकास ववभागाींतगरत ५२९ शासक य व ५४६ 
अनदुाननत आश्रमशाळा अशा एकू  १०७५ शासक य व अनदुाननत आश्रमशाळा 
कायररत आिेत. 

िानेवारी-२०१७ अखेर शासक य व अनदुाननत आश्रमशाळाींमध्ये सशक्षक 
व सशक्षकेतर कमरचाऱयाींची ३१४८५ मींिूर पदे असून, त्यापैक  २५७२९ पदे भरलेली 
आिेत व ५८०६ पदे ररक्त आिेत.   
(२) शासक य आश्रमशाळाींमधील मींिुर, भरलेल्या ररक्त पदाींचा दर नतमािी अखेर 
आढावा घेण्यात येतो. 
       त्यामधनू ररक्त पदाींचा बोध िोतो. त्यानूसार, ररक्त पद भरती बाबत 
वेळोवेळी ननदेश देण्यात आलेले आिेत. त्यामुळे, चौकशीचा िश्न उद्् ावत  नािी. 
(३) सशक्षक व सशक्षकेतर कमरचाऱयाींची पदे भरण्याकरीता अपर आयुक्त, 
आटदवासी ववकास िे ननयकु्ती िाधधकारी असून, सदर ररक्त पदे तातडीने 
भरण्याबाबत अपर आयुक्ताींना ननदेश देण्यात आलेले असून, यानुर्ींगाने अपर 
आयुक्त, आटदवासी ववकास याींच्यास्तरावर ननयमोधचत कायरवािी सुरु आिे. 
(४) िश्न उद्् ावत  नािी. 

----------------- 
महाराष्ट्र राज्य सहिारी ग्राहि सांघ मयाचहदत या सांस्त्थेतील गैरिाराभाराबाबत 

(२२) *  ८१४०५   श्री.र्यप्रिाश मुांदडा (बसमत) :   सन्माननीय पणन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मिाराषर राज्य सिकारी ग्रािक सींघ मयारटदत या सींस्थेतील गैरकाराभाराची 
चौकशी करण्यासींदभारत प न सींचालक, पु े याींनी टदनाींक १६ िनू, २०१६ रोिी 
वा त्या सुमारास ननदेश टदले िोते सदर ननदेशानींतरिी ग्रािक सींघाने शासनाच्या 
ववववध ववभागाींना ववववध वस्तुच्या पुरवठ्याचे काम सलग्न सदस्य सींस्थाना न 
देता खािगी पुरवठा धारकाींना टदल्याची बाब ननदशरनास आली आिे, िे खरे आिे 
काय, 
(२) असल्यास, बेकायदेशीर पुरवठ्याच्या देयकाची िबाबदारी ननजश्चत करण्यात 
आली आिे काय, 
(३) असल्यास, सींघाकडून वस्तूच्या पुरवठ्याचे काम देताना सेवाशुल्क आकार ी 
तसेच ई- े्ंडरीींग बाबतिी वतरमानपत्रामध्ये को त्यािी िकारची िाटिरात देण्यात 
आली नािी, िे िी खरे आिे काय, 
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(४) असल्यास, सदर ग्रािक सींघाच्या स्थापनेस ५० वर्ांपेक्षा अधधक कालावधी 
िोऊनिी कमरचारी वगारचा आकृतीबींध मींिूर केलेला नािी तसेच सींघाचा कारभार 
सिकार क्षेत्राच्या मूळ तत्वाींशी ववसींगत असल्याचे चौकशी ससमतीच्या अिवाल 
नमूद केले आिे, िे खरे आिे काय, 
(५) असल्यास, चौकशी ससमतीच्या अिवालानसुार सींबींधधत दोर्ीींवर को ती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आिे,नसल्यास ववलींबाची  कार े काय आिेत? 
  
श्री. सुभाष देशमुख : (१) िे खरे नािी. 
      मिाराषर सिकारी सींस्था अधधननयम १९६० चे कलम ७९ अ अ अन्वये 
िाप्त झालेल्या अधधकारानुसार प न सींचालक पु े, याींनी  शासनाच्या ववववध 
ववभागाींना वस्तूींचा पुरवठ्याचे काम करण्यासाठी सींलग्न सभासद सींस्थाींना 
सवोच्य िाधान्य द्यावे व यासाठी आवश्यक ती ननयमावली तयार करुन 
ननबींधकाींची मान्यता घेण्याचे ननदेश ग्रािक सींघास टदले आिेत.तद्नींतर ग्रािक 
मिासींघाने खािगी पुरवठा धारकाींना पुरवठा आदेश टदले नािीत. 
(२) नािी. 
(३) नािी. 
(४) ग्रािक सींघाच्या कमरचारी वगारचा आकृतीबींध मींिूर नािी,िे खरे आिे. 
(५) प न सींचालक, पु े याींच्या ननदेशा- ववरुध्द ग्रािक मिासींघ मुींबई या सींस्थेने 
मा. मींत्री(प न) याींचेसमोर  पनुरररक्ष  अिर ि. ६८३/२०१६ सादर केला आिे. 
सदर पुनरररक्ष  अिर अमान्य करण्यात आला असून, प न सींचालक, पु े याींचे 
ननदेश कायम ठेवण्यात आले आिेत. तसेच अन्य पनुरररक्ष  अिर ि. ७४१/२०१६ 
कायरवािीसाठी िलींबबत  आिे. 

----------------- 
 
  
विधान भिन    डॉ. अनांत िळसे 
मुांबई   प्रधान सधचि 

महाराष्ट्र विधानसभा 
________________________________________________________ 

मुद्र पवूर सवर िकिया मिाराषर ववधानमींडळ सधचवालयाच्या सींग क यींत्र ेवर 
मुद्र : शासक य मध्यवती मुद्र ालय, मुींबई. 


