महाराष्ट्र विधानसभा
तिसरे अधधिेशन, २०१७
---------------------------------------------

िाराांकिि प्रश्नोत्िराांची यादी
सोमिार, ददनाांि ७ ऑगस्ट, २०१७ / श्रािण १६, १९३९ ( शिे )
(१)

आददिासी वििास मांत्री

(२)

उद्योग ि खतनिमम मांत्री

(३)
(४)
(५)

याांचे प्रभारी

ऊर्ाम, निीन ि निीिरणीय ऊर्ाम,

विभाग

राज्य उत्पादन शल्
ु ि मांत्री

सामाजर्ि न्याय आणण विशेष सहाय्य मांत्री
सहिार, पणन आणण िस्त्रोद्योग मांत्री
-------------------------------------

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ६७
-------------------------------------

रे ठरे धरण (िा.िाळिा, जर्.साांगली) या दठिाणी निीन
उपिेंद्र उभारण्याबाबि
(१)

*

८८६१५

श्री.शशिार्ीराि नाईि (शशराळा) :

सन्माननीय ऊर्ाम मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा ख ुलासा करतील काय :(१) रे ठरे धरण (ता.वाळवा, जि.साींगली) या ठठकाणी महाराषर राज्य ववद्यत
ु
ववतरण मींडळामार्फत नवीन उपकेंद्राला मींिुरी दे ण्यात आली आहे, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, सदरहू उपकेंद्राच्या उभारणीच्या कामाची सद्यःजथिती काय
आहे,

(३) याबाबत अद्याप कोणतीही कायफवाही केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे

काय आहेत, तसेच ववलींबास िबाबदार असणाऱयाींववरुध्द कोणती कारवाई
केली वा करण्यात येत आहे ?
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श्री. चां द्रशेख र बािनिुळे : (१) पायाभूत आराखडा-२ योिनेअींतगफत साींगली
जिल्हा वाळवा तालक्
ु यातील रे ठरे धरण येिे ३३/११ केव्हीचे उपकेंद्र मींिूर
आहे.

(२) सदर उपकेंद्राचे काम व दोन ११ केव्ही कृषी वाठहन्याींचे काम पण
ु फ झाले
असून ११ केव्ही रे ठरे धरण गावठाण वाठहनीचे काम थिाननक रठहवाशाींनी
वारीं वार अडिळा आणल्यामळ
ु े प्रलींबबत होते. माहे िुल ै २०१७

पठहल्या

आठवडया मध्ये सदरचा अडिळा दूर झाला असून गावठाण वाठहनीचे काम

प्रगतीपिावर आहे. या उपकेंद्रा कररता नवीन ०.४२ कक.मी. च्या ३३ केव्ही
्ॅ प वाठहनीचे काम पूणफ झाले आहे. िुन्या ८ कक.मी. च्या ३३ केव्ही वीि
वाठहनीचे सदोष डडथक व पीन इन्सल
ु े्र बदलण्याचे काम सरु
ु आहे. रे ठरे
धरण उपकेंद्र ऑगथ्, २०१७ पयंत कायाफजन्वत होईल.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

िडाळा पूिम (मुांबई) ये थील गणे शनगर दुधिाला गल्ली ये थे
हायटे न्शन िायरचा झाले ला स्फोट

(२)

*

८५९१६

श्री.र्यांि पाटील (इस्लामपूर), श्री.ददलीप िळसे-पाटील

ां े (िोरे गाि), श्री.जर्िें द्र आव्हाड (मांब्र
(आां बेगाि), श्री.शशशिाांि शशद
ु ा िळिा),
श्रीमिी ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.नरहरी णझरिाळ (ददां डोरी), श्री.ददपि
चव्हाण (फलटण) :
करतील काय :-

सन्माननीय ऊर्ाम मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा ख ुलासा

(१) वडाळा पूवफ ( मींब
ु ई) येिील गणेशनगर दध
ु वाला गल्ली येिे हाय्े न्शन
वायरचा थर्ो् होवन
ू तीन घराींचे पण
ू फत: नक
ु सान झाले असन
ू त्यात एकिण
गींभीर िखमी

झाल्याची

घ्ना ठदनाींक २४ एवप्रल, २०१७ रोिी वा

त्यासम
ु ारास घडली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर घ्नेची शासनाने चौकशी केली आहे काय,
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(३)

असल्यास,

चौकशीचे

ननषकषफ

काय

आहेत

व

तद्नस
ू ार

सींबधधताींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, तसेच

िखमीींना नक
ु सान भरपाई दे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायफवाही केली वा
करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत?
श्री. चां द्रशेख र बािनिुळे : (१), (२) व (३) गणेश नगर, वडाळा (पूवफ) येिे
ठद. २४.४.२०१७ रोिी रात्री १ वािताच्या सम
ु ारास ्ा्ा पॉवर कींपनीची

ईएचव्ही लाईन रीप होऊन फ्लॅ श ओव्हर झाल्यामळ
ु े तीन घराचे नक
ु सान

झाले आहे. सदर घ्नेची चौकशी ठद. २६.४.२०१७ रोिी ववद्यत
ु ननरीक्षक,
मींब
ु ई ननरीक्षण ववभाग, मींब
ु ई या कायाफलयामार्फत करण्यात आली. त्याींच्या

माठहतीनस
ु ार श्री. सनु नल शींकर िळे , गणेश नगर, सॉल्् पॅन रोड, ॲन््ॉप

ठहल, मींब
ु ई याींनी थवत:च्या घरावर अनधधकृतपणे एक मिला बाींधलेला आहे.
त्यामळ
ु े त्याींच्या घरावरून िाणाऱया ्ा्ा पॉवर कींपनीच्या ११० केव्ही
रान्सममशन लाईनचे अीं तर कमी झाले. श्री. एिाि अननस अन्सारी चोरी

करण्याच्या उद्देशाने ठद. २४.४.२०१७ रोिी मध्यरात्री १.०० च्या सम
ु ारास श्री.

सनु नल शींकर िळे याींच्या घराच्या छतावर चढले असता घरावरून िाणाऱया

्ा्ा पॉवर कींपनी मल. च्या रान्सममशन लाईनच्या अककफग झोन (Arcing
Zone) मध्ये आल्याने फ्लॅ श ओव्हर होऊन सदर अपघात झाला. त्यामध्ये

श्री. अन्सारी थवत: भािले गेले व आगीच्या ज्वालाींमळ
ु े घराच्या पत्र्याचे छत
कोसळून घरामध्ये झोपलेली इतर चार माणसेही भािली गेली. भािलेल्या
सवफ लोकाींना के. ई. एम. रुग्णालयात नेण्यात आले. त्यापैकी श्री. एिाि

अन्सारी याींचा ठद. २६.४.१७ रोिी मत्ृ य ु झाला असून इतर चार लोकाींना
उपचाराअीं ती घरी सोडण्यात आले आहे.

ववद्यत
ु ननरीक्षक, मींब
ु ई ननरीक्षण ववभाग, मींब
ु ई या कायाफलयाने

ठद. २८.४.२०१७ च्या पत्रान्वये घरमालक श्री. सनु नल शींकर िळे याींना कारणे
दाखवा नो्ीस बिावण्यात आलेली आहे.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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तिथिली-ददगशी (िा.िैभििाडी, जर्.शसांधुदुग)म ये थे िमी दाबाचा
िीर्पुर िठा होि असल्याबाबि

(३)

*

८७६५६

श्री.तनिेश राणे (िणििली) :

सन्माननीय ऊर्ाम मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा ख ुलासा करतील काय :(१)

नतिवली-ठदगशी

(ता.वैभववाडी,

जि.मसींधुदग
ु फ)

येिे

कमी

दाबाचा

वीिपरु वठा होत असल्याने ग्रामथिाींनी वारीं वार तक्रारी करूनही त्याकडे दल
ु फक्ष

झाल्याने तालक्
ु यातील रािकीय पक्षाच्या मशष्मींडळाने ठदनाींक २६ एवप्रल,
२०१७ रोिी वा त्यासम
ु ारास येिील वीि ववतरण कायाफलयातील अधधका-याींची
प्रत्यक्ष भे् घेवन
ू त्याींना ननवेदन सादर केले आहे, हे खरे आहे काय

(२) असल्यास, या गावातील ठदगशी पाष्े वाडी शाळे निीक वीिवाठहन्या

िममनीपासून काही अीं तरावर अधाींतरी असल्याने कधीही शॉ्फ सकी् होऊन
जिववतहानी होण्याची शक्यता असल्याने या प्रकरणी त्वररत उपाययोिना
करण्याबाबत सदरहू ननवेदनात नमूद करण्यात आलेले आहे, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, प्रश्न भाग १ व २ मधील नमूद मागण्याींबाबत शासनाने
चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले, त्यानस
ु ार
कायफवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे,

कोणती

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?

श्री. चां द्रशेख र बािनिुळे : (१) ठद. २८.०४.२०१७ रोिी थिाननक ग्रामथिाींनी
महाववतरणच्या

वैभववाडी येिील कायाफलयात वतफमान पत्रात आलेल्या

बातमीचे कात्रण सादर केले होते.

(२) ही बाब सदर बातमीमध्ये नमूद केलेली आहे.

(३) मौिे ठदगशी पाष्े वाडी येिे महाववतरण कींपनीमार्फत प्रत्यक्ष पाहणी
करण्यात

आली

आहे.

पींडीत

ठदनदयाळ

ग्रामज्योती

योिनेअींतगफत

पाष्े वाडीसाठी नवीन ६३ केव्हीए क्षमतेचे रोठहत्र प्रथताववत केले आहे. सदर
कामाचे कींत्रा् दे ण्यात आले असून सदरचे काम त्याींच्याकडून लवकरच पूणफ

करुन घेण्यात येणार आहे. तसेच पाष्े वाडी येिील शाळे च्या आवारातून

गेलेल्या वीि वाठहन्याींची दे ख भाल व दरु
ु थती करुन त्या पन
ु :श्च ओढून
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घेण्यात आल्या आहेत. सदर शाळे च्या आवारातन
ू गेलेल्या वीि वाठहन्या

थिलाींतरीत करण्याचे काम सन २०१६-१७ मध्ये डीपीडीसी या योिनेमध्ये
मींिूर असून सदर कामाचे कींत्रा् दे ण्यात आले असून ते काम माहे सप््ें बर२०१७ अखेर पयंत पूणफ होण्याची अपेक्षा आहे.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

लािूर ये थील औद्योधगि क्षेत्रािील भूखडां िाटपाबाबि
(४)

*

९२८१४

श्री.त्र्यांबिराि शभसे (लािूर ग्रामीण) :

सन्माननीय

उद्योग मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा ख ुलासा करतील काय :-

(१) महाराषर राज्य औद्योधगक ववकास महामींडळ प्रादे मशक कायाफलय,लातूर
अीं तगफत अनतररक्त औद्योधगक क्षेत्रात लातूर प्रादे मशक कायाफलयातील भूखीं ड

वा्प सममतीने सन २००६ पयंत मागणी केलेल्या सम
ु ारे १२५ उद्योिकाींकडून
सन २०१४-१५ मध्ये भूखीं ड मींिुरीसाठी अनामत रक्कम भरून घेतली आहे व

त्यापैकी ७४ उद्योिकाींना भख
ू ीं डाचे अद्याप वा्प झालेले नाही, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास,सदर अनामत रक्कम भरलेल्या उद्योिकाींनी ठदनाींक १६ माचफ ,
२०१७ रोिी मा. उद्योग राज्यमींत्री याींच्याकडे व ठदनाींक १२ मे, २०१७ रोिी

मा.मख्
ु यमींत्री याींच्याकडे ननवेदनाद्वारे केलेल्या मागणीच्या अनष
ु ींगाने सदर

उद्योिकाींना रे ख ाींकन नकाशा मींिूर करून तात्काळ भख
ू ीं ड वा्प करण्याचे
आदे श मख्
ु य कायफकारी अधधकारी, एम.आय.डी.सी.मींब
ु ई याींना ठदले आहेत, हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर उद्योिकाींना भख
ू ीं ड वा्प करण्याबाबत कोणती
कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत व सदर उद्योिकाींना भूखीं ड
वा्प करण्यास शासनास ककती कालावधी लागेल ?
श्री. सभ
ु ाष दे साई : (१)

हे खरे आहे.

(२), (३) व (४) हे अीं शत: खरे आहे.
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शासनाने या ववषयाबाबत चौकशी लवकर पण
ु फ करुन महामींडळाने

अिफ दाराींची पात्रता तपासून
आदे मशत केलेले आहे.

भूखीं ड

ववतरणाबाबत योग्य

ननणफय घेणेबाबत

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

यििमाळ जर्ल्हा पररषदे च्या समार्िल्याण विभागाने सादहत्य
खरे दी न िेल्याने तनधीचा वितनयोग न झाल्याबाबि
(५)

*

८८६१७

उत्िर) :

श्री.रार्ु िोडसाम (अणी), श्री.रार्ेश क्षीरसागर (िोल्हापूर

सन्माननीय सामाजर्ि न्याय मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा ख ुलासा

करतील काय :(१) जिल्हा

पररषदे च्या

थवननधीतून अपींगाींसाठी ३ ्क्के, मठहला व

बालकल्याणासाठी १० ्क्के तर समािकल्याण ववभागासाठी २० ्क्के
ननधीची तरतूद केलेली असताींनाही समािकल्याण ववभागाने साठहत्य खरे दी न
केल्याने मागील तीन वषाफपासून सम
ु ारे ३ को्ीींचा ननधी पडून असल्याचे

माहे िून, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशफनास आले आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, डीबी्ीमळ
ु े (डायरे क्् बेननर्ी् रान्सर्र) यवतमाळ जिल्हा

पररषदे च्या समािकल्याण ववभागाची सम
ु ारे सव्वापाच को्ीींची साठहत्य खरे दी
बाधीत झाली असल्याने सेस र्ींडातून तरतूद करूनही हा ननधी मशल्लक
राठहला असल्याचे माहे िून, २०१७ मध्ये ननदशफनास आली आहे, हे खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, त्यामळ
ु े सदरहू रक्कम खचफ करण्यासाठी दोन हिार लाभािी
तीन वषाफनींतर अपात्र ठरून नव्याने प्रथताव मागवण्यात आले आहेत, हे ही
खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय
आढळून आले,

(५) असल्यास, तदनस
ु ार यास िबाबदार असणा-या व्यक्तीींवर कोणती
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, नसल्यास त्याची कारणे काय आहेत ?
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श्री. रार्िुमार बडोले : (१) व (२) सन २०१६-१७ साठी लाभार्थयांची ननवड
करण्यात आलेली असून, वैयजक्तक लाभाींच्या योिनेचे लाभ िे् लाभार्थयांच्या

बँक खात्यात हथताींतरण करावयाचे आहेत. तिावप लाभार्थयांनी साठहत्य खरे दी

करुन त्या सींदभाफतील प्रथताव सादर न केल्याने लाभार्थयांच्या खात्यात सदर
रक्कम अद्याप िमा करता आलेली नाही.
(३) नाही.

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

राज्यािील िोट्याि असले ल्या जर्ल्हा मध्यििी बँिा राज्य शशखर
बँिेि विलीन िरण्याबाबि
(६)

*

९०८२२

श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.शरददादा सोनािणे (र्न्
ु नर),

श्री.सांिोष दानिे (भोिरदन), श्री.नारायण िुचे (बदनापरू ), श्री.सांग्राम थोपटे
(भोर), श्री.सतु नल प्रभू (ददां डोशी), श्री.डी.पी.सािांि (नाांदेड उत्िर), अॅड.भीमराि
धोंडे (आष्ट्टी) :
काय :-

सन्माननीय सहिार मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा ख ुलासा करतील

(१) राज्यातील ३१ जिल्हा मध्यवती सहकारी बॅंकाींपक
ै ी ११ बॅंका तोट्यात
असून, त्यापैकी सोलापूर, बीड, धाराशीव, नाींदेड, िालना, परभणी, बल
ु ढाणा,

वधाफ आणण नागपूर येिील बॅंकाची आधिफ क जथिती बबक् असल्याने उक्त

बॅंकाींचे मशखर बॅंकेत ववलीनीकरण करण्याची बाब सरकारच्या ववचाराधीन
असल्याची माठहती ठदनाींक २९ एवप्रल, २०१७ रोिी वा त्यासम
ु ारास ननदशफनास
आली, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास, उक्त जिल्हा मध्यवती बॅंकाींना ककती आधिफ क तो्ा झाला

आहे व त्याची कारणे काय आहेत,

(३) असल्यास,याप्रकरणी चौकशी करून सींबींधधत दोषीींववरुध्द
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

शासनाने
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(४) तसेच तोट्यातील बॅंकाींचे मशखर बॅंकेत ववलीनीकरण करण्याबाबत
शासनाने कोणती कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहेत ?
श्री. सभ
ु ाष दे शमख
ु : (१) होय.

(२) उक्त जिल्हा मध्यवती सहकारी बँकाींपक
ै ी ठद.३१-०३-२०१७ अखेर तो्ा
झालेल्या बँकाींची माठहती खालील प्रमाणे सोलापरू – तो्ा रु.६१.५६ को्ी

उथमानाबाद- तो्ा रु.३०.५२ को्ी
नाींदेड - तो्ा रु.१३२.६३ को्ी
िालना - तो्ा रु.४५ को्ी

बल
ु ढाणा - तो्ा रु.२४७.४७ को्ी
वधाफ - तो्ा रु.२८०.८६ को्ी

नागपूर - तो्ा रु.२१६.११ को्ी

उक्त बँकाींना तो्ा होण्याची सवफसाधारण कारणे खालील प्रमाणे आहेत.
(१) वसल
ु पात्र किाफची वसल
ु ी न होणे.
(२) व्यवसाय ववथतार मयाफठदत असणे ,

(३) उत्पन्नक्षम मालमत्तेचा/गींत
ु वणूकीचा अभाव असणे,
(४) व्यवथिापकीय खचाफचे प्रमाण अधधक असणे ,

(५) किफ धोरण तसेच गींत
ु वणूक धोरण व्यवसायमभमूख नसणे,

(६) प्रमशक्षक्षत तसेच उच्च मशक्षक्षत अधधका-याींची कमतरता असणे

(३) सदर बँकाींपक
ै ी सोलापूर व नागपूर या बँकाींना झालेल्या आधिफ क

नक
ु सानीची िबाबदारी ननजश्चत करण्यासाठी महाराषर सहकारी सींथिा

अधधननयम १९६० चे कलम ८८ अन्वये प्राधधकृत अधधका-यामार्फत चौकशी
करण्यात येत आहे.
(४) सदर प्रथताव शासनाच्या ववचाराधीन आहे.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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मुांबई शहराला लागणाऱ्या एिू ण विर्े पैि ी तनम्मी िीर् सौर उर्े िून
उपलब्ध िरण्याबाबि

(७)

*

८४९५६

अॅड.आशशष शेलार (िाांद्रे पजश्चम), श्री.सांर्य िेळिर

(ठाणे), श्री.प्रशाांि ठािूर (पनिेल), श्री.नरें द्र पिार (िल्याण पजश्चम),
श्री.सतु नल प्रभू (ददां डोशी), श्री.अिल
ु भािखळिर (िाांददिली पूिम), श्री.अशमि
साटम (अां धेरी पजश्चम) :

सन्माननीय निीन ि निीिरणीय उर्ाम मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा ख ुलासा करतील काय :-

(१) मींब
ै ी १.७२
ु ई शहराला लागणाऱया एकूण ३.५ ते ३.७५ धगगावॅ् वविेपक
धगगावॅ् म्हणिेच ननम्मी वीि सौर उिेतन
ू उपलब्ध होऊ शकेल अशा

प्रकारचा ननषकषफ आयआय्ी मींब
ु ई व ओआरएर् याींच्यासह एकूण ५ सींथिाींनी
केलेल्या सौर उिेच्या अ्यासातून ठदनाींक ११ एवप्रल, २०१७ रोिी काढण्यात
आला, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, राषरीय सौरऊिाफ योिनेअींतगफत, १०० धगगावॅ् हे महत्वाकाींक्षी

उठद्दष् ठरववण्यात आले असून, त्यापैकी ४० धगगावॅ्स ् सौरऊिाफ ही
छतावरील ऊिाफ सींकलन ववकेंद्रीत प्रकल्पाद्वारे ननमाफण होणे अपेक्षक्षत

असल्याने सदरहू प्रकल्प मींब
ु ईतील इमारतीींवर राबवून, ५० ्क्के वीि
उत्पादन करण्याच्या दृष्ीने, राज्य शासनातर्े कोणती कायफवाही करण्यात
आली वा येत आहे,

(३) अद्याप, शासनाने कायफवाही केली नसल्यास, त्याची कारणे काय आहेत,
(४) तसेच सदर प्रकल्प मींब
ु ईतील इमारतीींवर ककती कालावधीत राबववण्यात
येणार आहे व त्याकरीता शासनाने ककती रुपये ननधीची तरतूद केली वा
करण्यात येत आहे?

श्री. चां द्रशेख र बािनिुळे : (१) ्ा्ा पॉवर व ररलायींस एनिी याींच्या
ननदे शानस
ु ार आयआय्ी, मींब
ु ई व ओआरएर् व इतर सींथिा याींनी केलेल्या

अ्यासातून मींब
ु ईतील इमारतीींच्या छतावर सौर ऊिाफ सींकलन ववकेंठद्रत

प्रकल्पातन
ू एकूण १.७२ धगगावॅ् सौर ऊिाफ ननममफती होऊ शकेल असा ननषकषफ
काढून त्याींचा अहवाल ठदनाींक ११/४/२०१७ रोिी प्रमसध्द केला आहे. तिावप,
सदर अहवाल अद्यावप शासनास प्राप्त झालेला नाही.
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(२), (३) व (४) राषरीय सौर ऊिाफ योिनेतगंत सन २०२२ पयंत एकूण १७५

धगगावॅ् सौर ऊिाफ ननममफतीचे महत्वाकाींक्षी उठदष् ठरववण्यात आले आहे.
राषरीय सौर ऊिाफ योिनेतगंत छतावरील ऊिाफ सींकलन ववकेंठद्रत प्रकल्पाव्दारे
सौर ऊिाफ ननममफती करणे याचाही समावेश आहे.

शासनाने राज्याचे नवीन व नवीकरणीय ऊिाफ

थत्रोत) थत्रोतापासून ववकेंठद्रत

(अपारीं पररक ऊिाफ

पारे षण ववरठहत ऊिाफ ननममफतीचे एकबत्रत

धोरण ११ र्ेब्रव
ु ारी, २०१६ रोिी

प्रमसध्द केले आहे. सदर धोरणानस
ु ार

राज्यातील शासकीय, ननमशासकीय थिाननक थवराज्य सींथिा याींची कायाफलये

व अनद
ु ाननत शैक्षणणक सींथिा तसेच खािगी इमारतीवर पढ
ु ील ५ वषाफमध्ये
एकूण १५० मे.वॅ.क्षमतेच े इमारतीचे छत (रूर््ॉप) व िममनीवर आथिावपत

होणारे सौर ववद्यत
ु सींच आथिावपत करण्याचे उठदष् ननजश्चत करण्यात आले
आहे. इमारतीचे छत (रूर््ॉप) व िममनीवर आथिावपत होणारे सौर ववद्यत
ु
सींच आथिावपत करण्याठी १३ व्या ववत्त आयोगाच्या ननधीमधून पढ
ु ील ५

वषाफसाठी दरवषी रू. २० को्ी अशी एकूण १०० को्ी इतक्या रकमेची
तरतूद करण्यात आली आहे. त्यापैकी ठदनाींक २३/२/२०१७ च्या शासन
ननणफयान्वये

रू. १२ को्ी इतका ननधी ववतरीत करण्यात आला आहे.
-----------------

सोलापरू , साांगली, बुलढाणा जर्ल्हा बँिाांची साखर िारखाने ि
सुिधगरण्याांि डे असले ली थिबािी िसल
ू िरण्याबाबि

(८)

*

९२६०४

श्री.सांर्य साििारे (भस
ु ािळ) :

सन्माननीय सहिार मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा ख ुलासा करतील काय :(१)

सोलापूर,

साींगली,बल
ु ढाणा

जिल्हा

बँकाींची

साखर

कारखाने

व

सत
ु धगरणीकडे सम
ु ारे ५२० को्ी ५८ लाखाींची िकबाकी असल्याची बाब माहे
िून, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशफनास आली, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उक्त घ्नेची चौकशी करण्यात आली आहे काय,
(३)

असल्यास,

चौकशीच्या

अनष
ु ींगाने

िककत

रक्कम

त्वरीत

करण्याबाबत शासनाने कोणती कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत?

वसूल
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श्री. सभ
ु ाष दे शमख
ु : (१) अीं शत: खरे आहे.

सोलापूर, साींगली व बल
ु ढाणा या तीन जिल्हा मध्यवती सहकारी बँकाींनी

साखर कारखाने व सूत धगरण्याींना ठदलेल्या किाफची िकबाकी रू. ९०७.५९
को्ी (व्यािासह) इतकी आहे.
(२) होय.

(३) सींबींधधत जिल्हा मध्यवती सहकारी बँकेमार्फत येणे किाफच्या वसल
ु ीसाठी
महाराषर सहकारी सींथिा अधधननयम १९६० चे कलम ९१ अन्वये मा.सहकार

न्यायालयामध्ये दावे दाखल करण्यात आले आहेत. तसेच सरर्ेसी /
सेक्यूरी्ायझेशन कायद्याींतगफत वसल
ु ीची कायफवाही करण्यात येत आहे.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

औ ांढा नागनाथ (जर्.दहांगोली) ये थील नागनाथ ितनष्ट्ठ महाविद्यालयाि
(९)

*

शशष्ट्यिृत्िीि झाले ला गैर व्यिहार
९२३१५

श्री.िानार्ी मट
ु िुले (दहांगोली) :

सन्माननीय सामाजर्ि

न्याय मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा ख ुलासा करतील काय :(१) औींढा नागनाि (जि.ठहींगोली) येिील नागनाि कननषठ महाववद्यालयात

मागासवगीय ववद्यार्थयांसाठी ममळणाऱया मशषयवत्ृ तीत गैरव्यवहार झाला
असल्याचे माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशफनास आले आहे ,
हे खरे आहे काय,

(२) तसेच मागासवगीय ववद्यार्थयांकडून र्ी वसल
ु ी केल्याबाबत वररषठाींकडे
तक्रार दाखल केली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत चौकशी करून शासनाने कोणती कायफवाही केली व
करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?
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श्री. रार्िुमार बडोले : (१) हे खरे नाही.
(२) नाही.

(३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

औरां गाबाद जर्ल््याि दशलि िस्िी सुधार योर्नेंिगमि दशलि िस्त्याांचा
समािे श िेला र्ाि नसल्याबाबि

(१०)

*

९३७२१

श्री.अब्द ल
ु सत्िार (शसल्लोड), श्री.अशमन पटे ल (मांब
ु ादे िी),

श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), प्रा.िषाम गायििाड (धारािी), श्रीमिी
तनममला गाविि (इगिपरू ी) :

सन्माननीय सामाजर्ि न्याय मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा ख ुलासा करतील काय :-

(१) औरीं गाबाद जिल््यात दमलत वथती सध
ु ार योिनेंतगफत जिल्हा पररषदे ला
दरवषी कोट्यावधी रुपये ममळत असूनही या योिनेत बहृ त आराखड्यानस
ु ार

दमलत वथत्याींचा समावेश केला िात नसल्याचे माहे मे, २०१७ मध्ये वा
त्यादरम्यान ननदशफनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यामळ
ु े अनेक दमलत वथत्याींना ववकास कामाींपासून वींधचत

ठे वण्यात आले असून ज्या वथत्याींमध्ये दमलत वथत्याींची सींख्या नगण्य आहे
अशा वथत्याींना मब
ु लक ननधी ठदला िात आहे, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी

शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(४) असल्यास, चौकशीत दोषीीं आढळणाऱयाींवर शासनाने कोणती कारवाई

केली वा करण्यात येत आहे, तसेच दमलत वथत्याींचा बहृ त आराखडयानस
ु ार

समावेश करण्याबाबत कोणत्या उपाययोिना केल्या वा करण्यात येत आहेत ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?
श्री. रार्िुमार बडोले : (१) नाही.

(२) अनस
ु ूधचत िाती व नवबौध्द घ्काींच्या वथतीचा ववकास करणे

या

योिनेचा औरीं गाबाद जिल्हयाचा सन २०१३ ते २०१८ या कालावधीचा बहृ त
आराखडा मींिूर असून, या बहृ त आराखडयात ज्या वथत्याींचा

समावेश आहे

त्या वथत्याींसाठी लोकसींख्येच्या प्रमाणात ननधी ववतरीत करुन कामे करण्यात
येतात.
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(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

(४) अनस
ु ूधचत िाती व नवबौध्द घ्काींच्या वथतीचा ववकास करणे या
योिनेचा औरीं गाबाद जिल्हयाचा सन २०१८ ते २०२३ या कालावधीचा नववन
बहृ त आराखडा मींिूर करण्याची कायफवाही सरु
ु आहे.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

आददिासी वििास विभागािील िोट्यािधी रुपयाांच्या झाले ल्या
गैर व्यिहारासांदभामि
(११)

*

८४८९३

श्री.विर्य िडेट्टीिार (ब्रम्हपरू ी), श्री.राधािृष्ट्ण विखे-पाटील

(शशडी), श्री.सतु नल िेदार (सािनेर), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम),
श्री.अमर िाळे
(मांब
ु ादे िी),

(आिी), डॉ.सांिोष टारफे (िळमनरु ी), श्री.अशमन पटे ल

श्री.सांर्य

पोिनीस

(िशलना),

श्री.अर्य

चौधरी

(शशिडी),

(चारिोप), डॉ.सांर्य रायमल
ु िर (मेहिर), श्री.किसन िथोरे

(मरु बाड),

श्री.सरदार िाराशसांह (मल
ु ांडु ), श्री.िालीदास िोळां बिर (िडाळा), प्रा.िषाम
गायििाड (धारािी), डॉ.पिांगराि िदम (पलूस िडेगाि), श्री.योगेश सागर

श्री.जर्िें द्र आव्हाड (मांब्र
ु ा िळिा), श्री.अिल
ु भािखळिर (िाांददिली पूिम),
श्री.सांर्य िेळिर (ठाणे), डॉ.शमशलांद माने (नागपूर उत्िर), श्री.र्यप्रिाश

मांद
ु डा (बसमि), श्री.चां द्रिाांि सोनािणे (चोपडा), श्री.सांर्य साििारे (भस
ु ािळ),
श्री.अशमि विलासराि दे शमख
ु (लािूर शहर), श्री.हषमिधम न सपिाळ (बल
ु ढाणा),
श्री.अब्दल
ु सत्िार (शसल्लोड), श्री.शरददादा सोनािणे (र्ुन्नर), श्री.शशशिाांि
ां े
शशद

(िोरे गाि), श्री.शामराि

ऊफम

बाळासाहेब

पाटील

(िराड उत्िर),

श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.िैभि वपचड (अिोले), डॉ.सिीश (अण्णासाहेब)

पाटील (एरां डोल), श्री.रार्ु िोडसाम (अणी), श्री.रार्ेश टोपे (घनसािांगी),
श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.चरण िाघमारे (िम
ु सर), श्री.हररष वपांपळे
(मतु िमर्ापूर), श्री.सध
ु ािर दे शमख
ु

(नागपूर पजश्चम), श्री.र्यांि पाटील

(इस्लामपरू ), श्री.ओमप्रिाश ऊफम बच्चू िडू (अचलपरू ), डॉ.अतनल बोंडे
(मोशी),

श्री.डी.एस.अदहरे

(साक्री),

श्री.डी.पी.सािांि

(नाांदेड

उत्िर),
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श्री.त्र्यांबिराि शभसे (लािरू ग्रामीण), श्री.राहल
ु मोटे (पराांडा), श्री.अजर्ि पिार
(बारामिी), श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आां बेगाि) : सन्माननीय आददिासी
वििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा ख ुलासा करतील काय :(१)

आठदवासी

ववकास

ववभागातील

कोट्यावधी

रुपयाींच्या

झालेल्या

गैरव्यवहारासींदभाफत चौकशी करण्याकररता मािी न्यायमूती एम.िी.गायकवाड

याींच्या अध्यक्षतेख ाली नेमलेल्या चौकशी सममतीच्या अहवालात सन २००४-०५
ते २००९-१० या कालावधीत नामशक, ठाणे, नागपरू व अमरावती आयक्
ु ताींच्या

अधधकार क्षेत्रात येणाऱया आठदवासी ववभागात केंद्र सरकारकडून येणाऱया
अिफ सहाय्यता ननधीत कोट्यावधी रुपयाींचा गैरव्यवहार झाल्याचे चौकशीत
थपष् झाले आहे, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

राज्यातील

१०

जिल््यातील

प्रादे मशक

व्यवथिापन

कायाफलयाींनी (आरएमओ) ३५०७७ लाभार्थयांना डडझेल इींजिनाचे वा्प करायचे

असताना केवळ २७३१९ लाभार्थयांनाच डडझेल इींजिनाचे वा्प करण्यात येऊन
उवफररत इींजिनाची बेकायदा ववल्हेवा् लावली, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, नागपूर आयक्
ु त कायाफलयाींतगफत चीं द्रपूर, अहेरी, भामरागड,
धचमरु , गडधचरोली, दे वरी, नागपूर येिील प्रकल्प अधधकारी याींनी ववववध

योिनाींमध्ये १२ को्ी २५ लाख १४ रुपयाींचा आधिफ क गैरव्यवहार केला असून
यात आठदवासीींसाठी दध
ु ाळ िनावरे

खरे दी करणे, कन्यादान योिना,

शेतीसाठी पींप व पाईप खरे दी तसेच ममची दळण यींत्र , वपठाची लहान धगरणी,
शेवयाचे यींत्र , लाऊडथपीकर व मींडप, कक्कनाशके, शेतीसाठी तारे चे कीं ु पण,
खते, मशलाई मशीन तसेच सायकल साठहत्य वा्पामध्ये हा गैरव्यवहार
झाल्याचे अहवालात नमूद आहे, हे खरे आहे काय,

(४) तसेच ठाणे अप्पर आयक्
ु त कायाफलयाींतगफत पालघरमधील मल
ु ाींमल
ु ीींचे
थपधाफ परीक्षा प्रमशक्षण व बोरीवली, ठाणे, िव्हार, घोडेगाव, शहापूर ,पेण,वाडा
व

मोखाडा येिे कॉम्प्य्
ु र, इींजग्लश जथपकीींग, कॉम्प्य्
ु र अकाऊीं्ीींग,

कॉम्प्य्
ु र में ्ेनन्स अँ ड अकाऊ्ीींग या ववववध प्रमशक्षण कायफक्रमाींतगफत
प्रकल्प अधधकाऱयाींनी ववववध योिना लाभार्थयांकडे पोहोचल्याचे कागदोपत्री

दाखवून सींगनमताने लाखो रुपयाींच्या ननधीत गैरव्यवहार केला आहे , हे खरे
आहे काय,
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(५) तसेच नामशक ववभागातील कळवण, नामशक, रािूर, तळोदा, नींदरू बार व
यावल प्रकल्पाींतगफत सम
ु ारे ३७ को्ी २५ लाख २३ हिार रुपयाींचा गैरव्यवहार

झाला असून या ववभागामार्फत कन्यादान योिनेंतगफत नामशक ववभागात ८००
वववाह कागदोपत्री दाखवून
केल्याचे खरे आहे काय,

प्रकल्प अधधकाऱयाींनी यात दे ख ील गैरव्यवहार

(६) असल्यास, नामशक, ठाणे, नागपूर व अमरावती आयक्
ु ताींच्या अधधकार

क्षेत्रात येणाऱया सवफ गैरव्यवहाराींची शासनाने चौकशी केली आहे काय,
त्यानस
ु ार सींबींधधताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,
नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?

श्री. विष्ट्ण ु सिरा : (१) ते (६) यासींदभाफत, श्री.बठहराम पोप्राव पवार व इतर

याींनी मा.उच्च न्यायालयात िनठहत याधचका क्रमाींक १५३/२०१२ मध्ये दाखल
केली. त्यावर
आदे शानस
ु ार

झालेल्या

सेवाननवत्ृ त

सन
ु ावणीवेळी
न्यायमत
ू ी

मा.उच्च

न्यायालयाने

मा.श्री.एम.िी.

गायकवाड

ठदलेल्या

अध्यक्षतेख ाली ५ सदथयीय सममती गठठत करण्यात आली होती.

याींच्या

मा.न्यायमूती श्री.एम.िी.गायकवाड याींच्या सममतीने सादर केलेल्या

चौकशी अहवालाची व्याप्ती र्ार मोठ्या थवरुपाची असल्यामळ
ु े त्याची

छाननी, ववश्लेषण व करावयाची कायफवाही तातडीने व्हावी या अनष
ु ींगाने
थवतींत्रररत्या िलद गतीने अ्यास करुन पढ
ु ील कायफवाहीसाठी मशर्ारस
करण्यासाठी भारतीय प्रशासन सेवेतून सेवाननवत्ृ त झालेल्या अधधकाऱयाींची
पूणफवेळ सममती ननयक्
ु त करण्याचा प्रथताव शासनाच्या ववचाराधीन आहे.
-----------------

लािरू समार्िल्याण विभागाांिगमि भोर्न पुर िठा िरण्याचे
िांत्राट रद्द िेल्याबाबि

(१२)

*

९२१५७

श्री.र्यप्रिाश मांद
ु डा (बसमि) :

सन्माननीय सामाजर्ि

न्याय मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा ख ुलासा करतील काय :(१) प्रादे मशक कायाफलय, समािकल्याण,लातूर ववभागातींगफत सन २०१३-१४ या

आधिफ क वषाफत ववभागीय व जिल्हाथतरावरील मल
ु ामल
ु ीींना भोिन परु वठा
करण्यासाठी ननववदा मागववण्यात आल्या होत्या, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, सदर ननववदा मे.तेिल रे डसफ याींना मींिूर करण्यात आली
होती, हे खरे आहे काय,

याींनी केलेल्या भोिन परु वठ्यामळ
ु े मल
ु ाींना

(३) असल्यास, मे.तेिल रे डसफ

ववषबाधा झाल्याने त्याींची ननववदा रद्द केली आहे, हे खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सन २०१३-१४ च्या ननववदे त भाग घेतलेल्या दस
ु ऱया
क्रमाींकाच्या ननववदा धारकास सहाय्यक आयक्
ु त, समािकल्याण, लातूर याींनी
सदर भोिन परु वठा करण्यास आदे मशत केले, हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, सदर भोिन परु वठा करण्याच्या ननववदा प्रकक्रयेत कोणताही
सहभाग न घेतलेल्या मे.सींतोष रे डसफ याींना सदर भोिन परु वठा करण्याचे
बेकायदे शीर कींत्रा् मींिूर करण्यात आले, हे ही खरे आहे काय,
(६)

असल्यास,

सदर

बेकायदे शीर

भोिन

परु वठा

ठदल्याप्रकरणी सींबींधधत दोषी अधधकाऱयाींची चौकशी केली
आहे काय, नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?

करण्याचे

आदे श

क्र.४५८०,

ठदनाींक

वा करण्यात येत

श्री. रार्िुमार बडोले : (१) होय.
(२) होय.
(३)

हे

खरे

नाही,

मात्र

सहायक

आयक्
ु त

पत्र

७/१२/२०१६ अन्वये मे. तेिल रे डसफ, लातूर याींचा भोिन ठे का रद्द करून
त्याींचे नाव काळ्या यादीत ्ाकणेबाबचा प्रथताव आयक्
ु तालयास सादर केला
आहे.

(४) हे खरे नाही

(५) नाही, सदर ननववदे त भाग घेतलेल्या दस
ु -या क्रमाींकाचे ननववदाधारक मे .
सनु नल रे डसफ, धुळे याींनी भोिन परु वठा करण्याबाबत असमिफ ता दशफववल्यामळे
ु

तसेच नतस-या क्रमाींकाचे ननववदाधारक, महाराषर थ्े ् को-आप कझ्यम
ु र
र्ेडरे शन, मींब
ु ई याींना भोिन परु वठा आदे श दे ण्याबाबतची मशर्ारस शासनाने
अमान्य केल्याने त्याींना भोिन परु वठा आदे श दे ण्यात आले नाहीत.

त्यामळ
ु े प्रवेमशत ववद्यार्थयांच्या भोिनाची गैरसोय होव ु नये याकररता पयाफयी

व्यवथिा म्हणन
ु तात्परु त्या थवरूपात सींतोष रे डसफ, लातरु याींना मान्यता

दे ण्याबाबत प्रथताव आयक्
ु त, समािकल्याण, पण
ु े याींचेकडे मान्यतेथतव सादर
करण्यात आला आहे.
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(६) हे खरे नाही. प्रवेमशत ववद्यार्थयांच्या भोिनाची गैरसोय होव ु नये

याकररता पयाफयी व्यवथिा म्हणन
ु तात्परु त्या थवरूपात सींतोष रे डसफ, लातरु
याींना प्रादे मशक उपायक्
ु त, लातरु याींनी भोिन परु वठ्याचे

आदे श ठदले

त्याींच्याववरूध्द कायफवाही करण्याचा प्रश्न उद््ावत नाही. तसेच राज्यातील

सवफच वसतीगहृ ासाठी नव्याने भोिन ठे का दे णेबाबत ई-ननववदा प्रकक्रया सरु
ु
करण्यात येत आहे.

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

उमरे (िा. खालापूर जर्. रायगड) या आश्रमशाळे ला खुडेद
(िा. विक्रमगड जर्. पालघर) ये थे स्थलाांिरास
बे िायदे शीरपणे परिानगी ददल्याबाबि
(१३)

*

९३८४८

श्री.रुपेश म्हात्रे (शभिांडी पूिम) :

सन्माननीय आददिासी

वििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा ख ल
ु ासा करतील काय :(१) पद्मश्री अण्णासाहेब िाधव सींचमलत अनद
ु ाननत आश्रमशाळा उमरे (ता.
खालापूर जि. रायगड) या आश्रमशाळे ला शासकीय ननयमाींचे उल्लींघन करुन
ख ुडेद (ता. ववक्रमगड जि. पालघर) येिे थिलाींतररत होण्यास बेकायदे शीरपणे

परवानगी ठदल्याने सदरहू ननणफयास थिधगती दे ण्याबाबतचे लेख ी ननवेदन
लोकप्रनतननधी-मभवींडी पूवफ याींनी सधचव, आठदवासी ववकास ववभाग व आयक्
ु त,

आठदवासी ववकास आयक्
ु तालय याींच्याकडे माहे िल
ु ,ै २०१७ मध्ये वा त्या
दरम्यान ठदले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या आश्रमशाळे ने आश्रमशाळा सींठहता ३.४१ व ३.४२ या
ननयमाींचे पालन न करणे, तेिील थिाननक ग्रामपींचायतीची परवानगी न घेणे ,
शासकीय आश्रमशाळा ख ु्ळ (ता.वाडा जि. पालघर)
प्रकरण

न्यायप्रववषठ

असताींना

काही

आठदवासी

या शाळे चे
ववकास

थिलाींतरीत

ववभागातील

अधधकारी/कमफचारी याींच्या सींगनमताने आश्रमशाळा थिलाींतरीत केल्याचे
ननदशफनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,
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(३) तसेच या आश्रमशाळे स थिलाींतरीत केल्यामळ
ु े खालापरू तालक्
ु यातील
आठदवासी ववद्यार्थयांचे मोठया प्रमाणावर नक
ु सान होत असल्याबाबत तसेच

पालघर जिल््यात यापूवीही ५ ते ६ शाळा असल्याने थिलाींतरास परवानगी न
दे ण्याबाबत अनेक लोकप्रनतननधीींनी मागील काही वषाफपासून शासनाकडे लेख ी
ननवेदनानस
ु ार मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त सवफ प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,
चौकशीत काय आढळून आले व तद्नस
ु ार उक्त आश्रमशाळे स ठदलेल्या
थिलाींतरास

तातडीने

थिधगती

दे ण्याबाबत

तसेच

याप्रकरणी

दोषी

अधधकारी/कमफचारी याींच्याववरुध्द शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात
येत आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत व सदरहू प्रकरणाबाबतची
सद्य:जथिती काय आहे ?
श्री. विष्ट्ण ु सिरा : (१) पद्मश्री अण्णासाहेब िाधव सीं चमलत अनद
ु ाननत
आश्रमशाळा

उमरे

(ता.खालापूर,

जि.रायगड)

या

(ता.ववक्रमगड,जि.पालघर) येिे थिलाींतररत करण्याच्या

आश्रमशाळे ला

ख ुडेद

ननणफयास थिधगती

दे ण्याबाबतचे लेख ी ननवेदन लोकप्रनतननधी मभवींडी पूवफ याींनी सधचव आठदवासी
ववकास ववभाग याींना ठदले आहे , हे खरे आहे.
(२) हे खरे नाही.

प्रयत्न करुनही सदर आश्रमशाळे ची प्सींख्या पूणफ होत नसल्याने

तसेच ख ुडेद येिे चाींगल्या भौतीक सवु वधा उपलब्ध असल्याने थिलाींतरणास
मींिूरी दे ण्यात आली आहे.

ग्रप
ु ग्रामपींचायत, उीं बरे व ग्रामपींचायत, ख ुडेद

याींनी सदर आश्रमशाळा थिलाींतरीत करण्यास ना-हरकत ठराव मींिूर केला
आहे.

(३) किफ त तालक्
ु यात ५ शासकीय आश्रमशाळा व १ अनद
ु ाननत आश्रमशाळा
असून खालापूर तालक्
ु यात १ शासकीय आश्रमशाळा आहे. तसेच जिल्हा
पररषदे च्या शाळा असल्याने आठदवासी ववद्यार्थयांचे मोठ्या प्रमाणावर
नक
ु सान होते, हे खरे नाही.

तिावप, लोकप्रनतननधीींनी सदर शाळे च्या थिलाींतरणास परवानगी न

दे ण्याबाबत लेख ी ननवेदनाद्वारे मागणी केली आहे, हे खरे आहे.
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(४) व (५) अनद
ु ाननत आश्रमशाळा उमरे (ता.खालापरू , जि.रायगड) या

आश्रमशाळे मध्ये ववद्यािी प्सींख्या कमी असल्याने ती ख ुडेद (ता.ववक्रमगड,
जि.पालघर) येिे थिलाींतररत करण्यास शासनाने मींिूरी ठदलेली आहे.
सदर ननणफयास थिधगती दे ण्याचा प्रश्न उद््ावत नाही.

सबब,

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

शे गाि (जर्.बुलढाणा) ये थील नाफे डच्या सांचालिाने र्मीन नसिाना
शासनाला िूर वििल्याबाबि

(१४)

*

८४९८८

श्री.अशमन पटे ल (मांब
ु ादे िी), श्री.राधािृष्ट्ण विखे-पाटील

(शशडी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.िालीदास िोळां बिर (िडाळा),
प्रा.िषाम गायििाड (धारािी), डॉ.सांिोष टारफे (िळमनरु ी), डॉ.पिांगराि िदम
(पलस
ू िडेगाि), श्री.अशमि विलासराि दे शमख
ु (लािरू शहर), श्रीमिी तनममला
गाविि

(इगिपूरी),

अॅड.यशोमिी

ठािूर

(तििसा),

श्री.अब्दल
ु

सत्िार

(शसल्लोड), श्री.विर्य औटी (पारनेर), श्री.उन्मेश पाटील (चाळीसगाि),
श्री.सतु नल िेदार (सािनेर), श्री.विर्य िडेट्टीिार (ब्रम्हपरू ी), श्री.अमर िाळे

(आिी), अॅड.आशशष शेलार (िाांद्रे पजश्चम), श्री.प्रशाांि ठािूर (पनिेल),
श्री.सांर्य िेळिर (ठाणे), श्री.अिल
ु भािखळिर (िाांददिली पूिम), श्री.नरें द्र
पिार (िल्याण पजश्चम), श्री.पथ्ृ िीरार् चव्हाण (िराड दषक्षण), श्री.नसीम
खान (चाांददिली), श्री.बाळासाहेब

थोराि

(सांगमनेर), प्रा.विरें द्र र्गिाप

(धामणगाि रे ल्िे), श्री.िसांिराि चव्हाण (नायगाांि), श्री.सांदीपानराि भम
ु रे
(पैठण) :

सन्माननीय पणन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा ख ुलासा करतील काय :-

(१) शासनाने एका शेतक-याकडून एकरी पाच जक्वीं्ल तूर खरे दी करण्याचा
आदे श ठदला असताींना शेगावमध्ये नार्ेडचे सींचालक श्रीधर पाडुींरींग पा्ील

याींनी २५० जक्वीं्ल तूर ववकल्याची बाब ठदनाींक १ मे, २०१७ रोिी वा
त्यासम
ु ारास ननदशफनास आली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शेगाव (जि. बल
ु ढाणा) येिील कृषी उत्पन्न बािार सममतीच्या
सींचालकाींनी आणण व्यापा-याींनी तूर खरे दी-ववक्री सींथिा आणण बािार
सममतीच्या कमफचा-याींच्या सहाय्याने हिारो जक्वीं्ल तूर ववकून २६ लाख १५
हिार रुपयाींची शासनाची र्सवणक
ू केल्याची कर्याफद सहाय्यक ननबींधक याींन ी
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ठदनाींक १२ िून, २०१७ रोिी वा त्यासम
ु ारास ठदल्याचे ननदशफनास आले, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या गैरव्यवहाराची सखोल चौकशी करण्यात आली आहे काय,
(४) असल्यास, चौकशीत काय ननषपन्न

झाले आहे व त्यानूसार शासनाने

कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत?
श्री. सभ
ु ाष दे शमख
ु : (१) कृषी उत्पन्न बािार सममती,शेगाींव चे सममती
सदथय श्री.श्रीधर पाींडुरींग पा्ील याींनी शेगाींव येिील नार्ेड तूर खरे दी केंद्रावर

२३८ जक्वीं्ल तूर ववक्री केल्याचे सहाय्यक ननबींधक,सहकारी सींथिा,शेगाींव
याींनी केलेल्या चौकशीमध्ये थपष् झालेले आहे.
(२) होय.

कृषी उत्पन्न बािार सममती, शेगाींव चे सममती सदथय श्री.श्रीधर
पाींडुरींग पा्ील व श्री.ननलेश प्रेमसख
ु दास राठी याींनी नार्ेड तरु खरे दी

केंद्रावर तरु ववक्री केल्याप्रकरणी सहाय्यक ननबींधक, सहकारी सींथिा, शेगाींव
याींनी पोलीस थ्े शन येिे अपराध क्रमाींक २४१, ठदनाींक ९/६/२०१७ अन्वये
कर्याफद दाखल करुन र्ौिदारी गन्ु हा त्याींचेववरुध्द दाखल करण्यात आलेला
आहे.

(३) व (४) पोलीस थ्े शनमध्ये दाखल झालेल्या गन्ु ्याच्या अनष
ु ींगाने पढ
ु ील
तपासाची कायफवाही पोलीस थ्े शन, शेगाींव याींच्यामार्फत सरु
ु आहे.
तसेच सदर सममती सदथयाींचे परवाने

रद्द केले असन
ू त्याींचे सदथय

पद रद्द करणेबाबत बािार सममतीच्या सींचालक मींडळाच्या ठदनाींक २८/७/२०१७
च्या सभेमध्ये ठराव पाररत करण्यात आलेला आहे.

त्याचबरोबर तूर खरे दीमध्ये शेतकऱयाींऐविी व्यापाऱयाींची तूर खरे दी

करण्यात आली आहे. अशा थवरुपाच्या प्राप्त झालेल्या तक्रारीच्या अनष
ु ींगाने
चौकशी करण्याची िबाबदारी सींबींधधत जिल््याचे मा.जिल्हाधधकारी याींचेकडे

सोपववण्यात आली असून, चौकशीत दोषी आढळून आलेल्या व्यक्तीींवर
ननयमाप्रमाणे र्ौिदारी ख्ला दाखल करण्याच्या सच
ु ना दे ण्यात आल्या
आहेत.

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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राज्याि लाग ू िरण्याि आले ले िीर् भारतनयमन रद्द िरणे बाबि
(१५)

*

८५०८७

श्री.राधािृष्ट्ण विखे-पाटील (शशडी), श्री.विर्य िडेट्टीिार

(ब्रम्हपूरी), श्री.अशमन पटे ल (मांब
ु ादे िी), श्री.सतु नल िेदार (सािनेर), श्री.अमर
िाळे (आिी), श्री.हषमिधम न सपिाळ (बल
ु ढाणा), श्री.अशमि विलासराि दे शम ुख

(लािूर शहर), श्री.अब्द ल
ु सत्िार (शसल्लोड), डॉ.सांिोष टारफे (िळमनरु ी),
श्री.िुणाल

पाटील

(धुळे ग्रामीण), श्रीमिी तनममला गाविि (इगिपूरी),

श्री.हनम
ु ांि डोळस (माळशशरस), श्री.मनोहर भोईर (उरण), श्री.रार्ेश क्षीरसागर
(िोल्हापूर उत्िर), श्रीमिी ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.शामराि ऊफम

बाळासाहेब पाटील (िराड उत्िर), श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), श्री.प्रदीप

नाईि (किनिट), डॉ.सिीश (अण्णासाहेब) पाटील (एरां डोल), श्री.सरु े श लाड
(िर्म ि),

श्री.सांर्य

परु ाम

(आमगाि),

श्री.र्यांि

पाटील

(इस्लामपूर),

ां े (िोरे गाि), श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आां बेगाि), श्री.हसन
श्री.शशशिाांि शशद

मश्र
ु ीफ (िागल), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), अॅड.यशोमिी ठािूर (तििसा),
प्रा.विरें द्र र्गिाप (धामणगाि रे ल्िे), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम),
श्री.अजर्ि पिार (बारामिी), श्री.रार्ेश टोपे (घनसािांगी), श्री.सध
ु ािर दे शमख
ु

(नागपूर पजश्चम), श्री.गणपि गायििाड (िल्याण पूिम), श्री.एिनाथराि खडसे
(मक्
ु िाईनगर), श्री.अतनल बाबर (खानापूर) :
गोष्ीींचा ख ुलासा करतील काय :-

सन्माननीय ऊर्ाम मांत्री पढ
ु ील

(१) राज्यात

महाववतरणतर्े भारननयमन सरु
ु असन
ू अीं दािे ४ हिार मेगावॅ्
वविेचा त्
ु वडा असल्याचे शासनाने िाहीर केले असून सदरचे वीि

भारननयमन दररोि ८ ते १२ तासापयंत करण्यात येत आहे, हे खरे आहे
काय,
(२)

असल्यास,

महाववतरण

कींपनीने

वीि

ननयामक

आयोगाकडे

वीिदरवाढीचा प्रथताव माहे िून, २०१६ मध्ये सादर करतेवेळी वीि
कींपन्याींकडे ९ हिार मेगावॅ् अनतररक्त वीि मशल्लक असल्याचे सदरच्या
प्रथतावात नमूद केले होते, तसेच त्यासाठी वीि ग्राहकाींकडून दरवषी ४ हिार
को्ी रुपये कॅपॅमस्ी चािेस म्हणन
ू आकारणी करण्यात येत होती, हे ही खरे
आहे काय,
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(३)

असल्यास,

महाववतरण

कींपनीने

ववद्यत
ु

ननयामक

आयोगास

साींधगतल्यानस
ु ार कींपनीकडे अनतररक्त वीि मोठ्या प्रमाणात मशल्लक

असताना राज्यात भारननयमन लागू करण्याची कारणे काय आहेत व त्यास
िबाबदार कोण आहेत,

(४) असल्यास, सदर भारननयमनास िबाबदार असणाऱयाींववरुध्द कोणती

कारवाई करण्यात आली वा येत आहे , नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय
आहेत?
श्री.

चां द्रशेख र

बािनिुळे

: (१) माहे

एवप्रल

२०१७

मध्ये

झालेल्या

तापमानातील बदलाींमळ
ु े वीिेच्या मागणीत झालेली मोठी वाढ व ताींबत्रक
कारणाथतव उपलब्धतेत झालेली घ् यामळ
ु े ठद. २७.०४.२०१७ ते ०६.०५.२०१७

पयंत भारननयमनाची पररजथिती ननमाफण झाली होती. ठदनाींक ०७.०५.२०१७

पासून राज्यात वीिेच्या उपलब्धतेच्या कमतरतेमळ
ु े कुठे ही भारननयमन
करण्यात आलेले नाही.
(२) महाववतरणने

ठदघफकालीन वीिखरे दीचे

करार करताीं ना

१७ व्या

इलेक्रीकल पॉवर सव्हे नस
ु ार अीं दाजित केलेल्या वीिवापरातील ८ %
अनम
ु ाननत वाढ गहृ ीत धरली होती. परीं त ु प्रत्यक्षात ही वाढ साधारणत: ३.५%
झाल्याने वीिेची अनतररक्त उपलब्धता ननमाफण झाली. वीि दर वाढीच्या
प्रथतावामध्ये महाववतरणने सन २०१६-१७ वषाफमध्ये ६३७९ मे.वॅ. एवढी वीि
अनतररक्त राहील व त्याींचे कॅपॅमस्ी चािेस हे ३३९८ को्ी आहेत असे नमूद

केले होते. सदर चािेसची वसल
ु ी ओपनॲक्सेस ग्राहकाींकडूनही करण्यात येते.

(३) माहे एवप्रल २०१७ मध्ये झालेल्या तापमानातील बदलाींमळ
ु े वीिेच्या
मागणीत झालेली मोठी वाढ व ताींबत्रक कारणाथतव उपलब्धतेत झालेली घ्

यामळ
ु े ठद. २७.०४.२०१७ ते ०६.०५.२०१७ पयंत भारननयमनाची पररजथिती
ननमाफण

झाली

होती.

ठदनाींक

०७.०५.२०१७

पासून

राज्यात

वीिेच्या

उपलब्धतेच्या कमतरतेमळ
ु े कुठे ही भारननयमन करण्यात आलेले नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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भडगाि (जर्. र्ळगाांि) ये थील नाचणखेडा रोडिर िीर्िाहि िार
(१६)

*

पडल्याने एिा में ढपाळाचा झाले ला मृत्यू
९२१७४

श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) :

सन्माननीय ऊर्ाम मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा ख ुलासा करतील काय :(१) भडगाव

(जि.िळगाींव) येिील नाचणखेडा रोडवर मख्
ु य वीि वाठहनीची

तार अीं गावर पडल्याने ठदनाींक १३ िून, २०१७ रोिी च्या सम
ु ारास शॉक
लागन
ू एका में ढपाळाचा मत्ृ यू झाला आहे, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

सदरच्या

घ्नेनींतर

वीि

घ्नाथिळी आला नाही, हे ही खरे आहे काय,

मींडळाचा

एकही

अधधकारी

(३) असल्यास, शासनाने या घ्नेची चौकशी केली आहे काय, त्यानस
ु ार
सींबधधताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, तसेच मत
ृ ाींच्या
नातेवाईकाींला शासनाने कोणती तातडीची मदत केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?

श्री. चां द्रशेख र बािनिुळे : (१) हे खरे आहे.
(२) सदर घ्नेची माठहती कळताच महाववतरणचे सींबींधधत सहाय्यक अमभींयता
व कननषठ अमभयींता हे घ्नाथिळी गेले होते.

(३) सदर अपघाताची चौकशी ववद्यत
ु ननरीक्षकामार्फत करण्यात आली असून
सींबींधधत महाववतरण उपववभागीय अमभयींत्यावर कारणे दाखवा नो्ीस

बिावण्यात आली आहे. मत
ृ ाच्या नातेवाईकास महाववतरण कींपनीकडून
तातडीची रक्कम रु. २०,०००/- (रु. वीस हिार) ची मदत ठद. १४/०६/२०१७
रोिी दे ण्यात आली आहे.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

बाांदा िालुक्याि (जर्.शसांधुदुग)म पाऊस ि चक्री िादळामुळे
सटमटिाडीिील िीर् पुर िठा बांद पडल्याबाबि

(१७)

*

८४९९९

श्री.िैभि नाईि (िुडाळ) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा ख ुलासा करतील काय :-

सन्माननीय ऊर्ाम मांत्री
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(१) बाींदा तालक्
ु यात (जि.मसींधद
ु ग
ु फ) पाऊस व चक्री वादळामळ
ु े स्म्वाडीतील

वीिेचे खाींब पडून वीि परु वठा बींद पडल्याने तेिील नळपाणी परु वठा
योिनाही ठदनाींक १३ मे, २०१७ रोिी बींद पडली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ग्रामथिाींनी वीि परु वठा व नळपाणी परु वठा योिना पव
ु फवत
होण्यासाठी वीि ववतरण कायाफलय, अधधकारी याींना ननवेदने दे ऊनही कायफवाही

न झाल्याने वीि ववतरण कायाफलयावर मठहलाींसह ग्रामथिाींनी घागर मोचाफ
काढून महाववतरण अधधका-याींचा ननषेध केला, हे खरे आहे काय,
(३) असल्यास, बाींदा तालक्
ु यातील खीं डडत वीि परु वठा

पव
ु फवत सरु
ु

करण्याच्या अनष
ु ींगाने शासनाने कोणती कायफवाही केली वा करण्यात येत
आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत?
श्री. चां द्रशेख र बािनिुळे : (१) ठद. ०६/०५/२०१७ रोिी बाींदा पररसरामध्ये
झालेल्या चक्री वादळामळ
ु े उच्च दाब पोल व वाठहनीचे नक
ु सान झाल्यामळ
ु े

सदर पररसरातील वीि परु वठा व नळपाणी परु वठा योिनेचा वीि परु वठा

खीं डीत झाला होता. सदर वीि परु वठा ्प्प्या्प्प्याने ठद. १२/०५/२०१७ पयंत
पूवफवत सरु
ु करण्यात आला.
(२) हे खरे नाही.

(३)महाववतरण कींपनीमार्फत पडझड झालेल्या उच्चदाब व लघद
ु ाब वाठहन्याींची
कामे करुन वीि परु वठा सरु ळीत करण्यात आला.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

गांगाखेड शुगर ॲन्ड एनर्ी शल. (जर्.परभणी) या िारखान्याच्या
सांचालिाांनी शे ििऱ्याांच्या नािािर िर्म घे ऊन िेले ला अपहार

(१८)

*

९३५१६

श्री.अजर्ि पिार (बारामिी), श्री.ददलीप िळसे-पाटील

ां े (िोरे गाि),
(आां बेगाि), श्री.र्यांि पाटील (इस्लामपूर), श्री.शशशिाांि शशद
श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.िैभि वपचड (अिोले), श्री.जर्िें द्र आव्हाड (मांब्र
ु ा
िळिा) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा ख ल
ु ासा करतील काय :-

(१) गींगाखेड शग
ु र ॲन्ड एनिी मल. (जि.परभणी) कारखान्याच्या सींचालक
मींडळाने जिल््यातील हिारो शेतकऱयाींच्या नावावर पाच राषरीयकृत बँका व
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एका खासगी बँकेच्या अधधकाऱयाींशी सींगनमत करुन सम
ु ारे ३२८ को्ी रुपयाींचे
किफ शेतकऱयाींच्या नावावर घेतल्याची
आहे काय,

बाब ननदशफनास आली आहे, हे खरे

(२) असल्यास, यासींदभाफत चौकशी करण्यात आली आहे काय,

(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तद्नस
ु ार सींबींधधताींववरुध्द
शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहेत ?

श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१), (२) व (३) सदर प्रकरणी तक्रार प्राप्त झाली

असून त्यानष
ु ींगाने गींगाखेड पोलीस थ्े शन येिे ग.ु र.नीं. २९३/२०१७ भा.दीं .वव.
कलम ४०६, ४०९, ४२०, ४६७, ४६८, ४७१, १२० (ब), ३४ अन्वये ठदनाींक
०५/०७/२०१७ रोिी गन्ु हा दाखल करण्यात आला आहे.
याधचका

उक्त प्रकरणी मा. उच्च न्यायालय, औरीं गाबाद येिे कक्रमीनल रर्
क्र. ८७९/२०१७

दाखल

न्यायालयाने ठद. २७/०६/२०१७ रोिी

झालेली

असून, त्यामध्ये

मा. उच्च

ठदलेल्या ननदे शानस
ु ार ववशेष तपास

पिकाची ननयक्
ु ती करण्यात आलेली आहे.

सदर गन्ु ्यातील आरोपी याींचे िबाब नोंदवण्यात आले आहेत. तसेच या
प्रकरणी पीक किफ मींिुर करणारे व पीक किाफची प्रक्रीया पूणफ करणाऱया बँक

अधधकाऱयाींची चौकशी करणे आहे. गन्ु ्याची व्याप्ती ही मोठ्या प्रमाणावर व
व्यापक थवरूपाची असून सदर गन्ु हा तपासावर आहे.
(४) ववलींब झाला नाही.

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

िधाम जर्ल्हयािील िारां र्ा (घा) ये थे २२० िेव्ही उपिेंद्र
मांर् ूर िरण्याबाबि
(१९)

*

९१४७३

श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.विर्य िडेट्टीिार (ब्रम्हपूरी),

श्री.सतु नल िेदार (सािनेर), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), डॉ.सांिोष टारफे

(िळमनरु ी) : सन्माननीय ऊर्ाम मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा ख ुलासा करतील
काय :-
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(१) वधाफ जिल्हयातील कारीं िा (घा.) येिील व आष्ी उपववभागातील

कायाफजन्वत असलेली एकूण ३३ केव्हीची ८ उपकेंद्रे तळे गाव (शा.पीं) (ता.
आष्ी) या १३२ केव्ही उपकेंद्रास िोडलेली आहेत तिावप तारा वाठहन्या
घनदा् िीं गलाींमधून िात असल्यामळ
ु े पावसाळयात अनेकदा बबघाड होतो, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त ठठकाणी

ववद्यत
ु परु वठा खीं डडत होत असल्यामळ
ु े

नागररकाींना आधिफ क व मानमसक त्रास होत असल्याने येिे २२० केव्ही उपकेंद्र
तातडीने मींिूर करावे अशा प्रकारचे

ननवेदन थिाननक लोकप्रनतननधीींनी

मा.ऊिाफ मींत्री याींस ठदनाींक १७ िून, २०१७ रोिी ठदले, हे खरे आहे काय,
(३) असल्यास, शासनाने या प्रकरणी चौकशी केली आहे काय, त्यानस
ु ार
उपकेंद्र तातडीने मींिूर करण्या सींदभाफत
आहे वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची

शासनाने कोणती कायफवाही केली

कारणे काय आहेत ?

श्री. चां द्रशेख र बािनिुळे : (१) हे खरे आहे,
(२)

ननवेदन प्राप्त झाल्याचे आढळून येत नाही.
(३) कारीं िा, जि. वधाफ येिे २२० के.व्ही. नवीन उपकेंद्र उभारण्याच्या योिनेचा

राज्य पारे षण उपक्रमाच्या पींचवावषफक योिनेत समावेश असून उपकेंद्र सन
२०२०-२१

मध्ये

कायाफजन्वत

करण्याचे प्रथताववत आहे.

शासकीय िमीन उपलब्ध न झाल्याने

खािगी िममनीची

उपकेंद्रासाठी

ननवड करण्यात

आली असन
िमीन अधधग्रहणाची तसेच उपकेंद्राच्या योिनेस प्रशासकीय
ू
मान्यता घेण्याबाबतची प्रकक्रया महापारे षण कींपनीकडून सरु
ु आहे. त्यानींतर
प्रथताव राज्य वीि ननयामक आयोगाकडे तत्वत: मान्यतेसाठी
येईल.

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

पाठववण्यात
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उस्मानाबाद जर्ल््याि महावििरणने िेले ल्या गैर िारभाराबाबि
(२०)

*

९२८१५

श्री.मधुिरराि चव्हाण (िळ
ु र्ापूर) : सन्माननीय ऊर्ाम

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा ख ुलासा करतील काय :(१) उथमानाबाद जिल््यातील शेतकऱयाींनी वीििोडणी करीता आवश्यक

रक्कमेचा धनादे श महाववतरणकडे भरूनसध्ु दा शेतकऱयाींना वीि िोडणी

दे ण्यात आली नसल्याचे माहे िून, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशफनास
आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, जिल््यामधील महाववतरणाच्या

ररक्त पदाींमळ
ु े एल.्ी.

लाईन उभारताना कामे शेतकऱयाींना करावी लागत असून जिल््यातील अने क

गावाींमध्ये ववद्यत
ु रान्सर्ॉमफरमध्ये बबघाड झाल्यास त्याची वेळेवर दरू
ु थती

करण्यात येत नाही तर अनेक ग्राहकाींना चुकीचे वाढीव ववद्यत
ु दे यके
ठदल्याच्या

तक्रारी

ग्राहकाींनी महाववतरणकडे करूनही त्यावर कोणतीच

कायफवाही करण्यात येत नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,
चौकशीच्या अनष
ु ींगाने कोणती कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?

श्री. चां द्रशेख र बािनिुळे : (१) सन २०१६-१७ मध्ये सदर जिल्हयात ववववध

योिनाींतगफत १५९८ कृषीपींपाचे ऊिीकरण करण्यात आले असून मे, २०१७
अखेर ४७६४ कृषीपींप पैसे भरुन प्रलींबबत असन
ू त्याींची कामे प्रगतीपिावर
आहेत.

(२) उथमानाबाद जिल्हयात एकूण वाठहनी कमफचाऱयाींची १२० पदे ररक्त असू न
त्यापैकी ११३ पदे कींत्रा्ी पध्दतीने भरण्यात आली आहेत. जिल्हयात दे ख भाल
व

दरु
ु थतीचे

कामे

ठे केदारामार्फत

ननववदाव्दारे

करण्यात

येत

आहेत.

सद्य:जथितीत जिल्हयात ६१ ववद्यत
ु रोठहत्रे दरु
ु थतीचे काम बाकी असून
रोठहत्र दरु
ु थतीचे कामे ठे केदार मार्फत केले िात आहेत. उथमानाबाद

जिल्हयाअीं तगफत आठवडयातील दर सोमवारी ग्राहक तक्रार ननवारण मेळाव्याचे
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आयोिन केले िात असन
ू चक
ु ीच्या वाढीव बबलाच्या तक्रारीचे ननवारण
तात्काळ केले िाते.

(३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

महाराष्ट्र राज्य िखार महामांडळाने में .रार्िु मार गल
ु ाटी नागपरू याांना
दप्ु पट दराने हमाली िामाचे िां त्राट ददल्याबाबि

(२१)

*

९१४९०

श्री.सतु नल िेदार (सािनेर), श्री.विर्य िडेट्टीिार (ब्रम्हपरू ी),

श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), डॉ.सांिोष टारफे (िळमनरु ी), श्री.अमर
िाळे (आिी) :
काय :-

सन्माननीय पणन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा ख ुलासा करतील

(१) ठहींगणा एमआयडीसी नागपूर येिील मािाडी कामगाराींना ठदीं नाींक १
नोव्हें बर, २०१५ ते ३१ ऑक््ोंबर ,२०१८ या कालावधीकरीता

प्रनत बोरा ५

रूपये ४४ पैसे ते ६ रूपये २३ पैसे दर ठरववण्यात आला असताना महाराषर
राज्य वखार महामींडळाने वाडी ठहींगणा वखार केंद्रावर हमाली कामाचा ठे का

में .रािकुमार गल
ु ा्ी नागपूर याींना ठदीं नाक १ ऑक््ोबर, २०१६ ते ३० सप््ें बर,
२०१८ या कालावधीसाठी ननयमबा्य पध्दतीने प्रनत बोरा १७ रूपये ५० पैसे

ते १९ रूपये म्हणिे नतप्प् दराने दे ऊन शासनाची र्सवणूक केली
असल्याची

बाब ठदनाींक २० िून, २०१७ रोिी वा त्या सम
ु ारास ननदशफनास

आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मािाडी कामगाराींचा दर कमी असतानाही त्याींच्याकडून हमाली
काम न करता नतप्प् दराने ठे केदाराच्या मार्फत हमाली काम करून त्याींना

कोट्यावधी रूपयाींचे ननयमबा्यररत्या दे यक मींिूर करून अदा करण्यात येत
आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या गींभीर प्रकरणी राज्य शासनाने चौकशी करून सींबींधधताींवर
कोणती कारवाई केली

वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत?
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श्री. सभ
ु ाष दे शमख
ु : (१), (२) व (३) हे खरे नाही.

हाताळणी व वाहतूक ठे का दे णेसाठी आवश्यकतेप्रमाणे वेळोवेळी

ववठहत ई-ननववदा प्रकक्रयेचा अवलींब करुन ठे का दे ण्यात आलेला आहे. या

ननवड झालेल्या ठे केदारास हमालीची कामे नोंदणीकृत मािाडी मींडळाकड
ा़ ू न

करून घेणे बींधनकारक असते. मािाडी कामगाराींचे मिूरीचे दर मािाडी
मींडळाकडून ननजश्चत केले िातात व या दरावर ३०% लेव्ही अनष
ु ींगीक खचफ
ठे केदारास दे णे आवश्यक असते.
(४) लाग ु नाही.

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

राज्यािील १०७५ आश्रमशाळाांची असले ली दरु ािस्था ि
मुलीांच्या असुषक्षििे बाबि

(२२)

*

९१९५७

श्री.राहुल मोटे (पराांडा) :

सन्माननीय आददिासी वििास

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा ख ुलासा करतील काय :(१) राज्यातील एकूण १०७५ अनद
ु ाननत आश्रमशाळाींमध्ये दोन लाखाींपेक्षा
िाथत मल
ु ी मशक्षण घेत असून सदरील सवफ शाळाींमध्ये आिारी मल
ु ीींसाठी

थवतींत्र कक्ष नसणे, वपण्याचे पाणी अशद्ध
ु असणे, अननयममत आरोग्य
तपासणी होणे, शौचालयाची दरु ावथिा असणे या सवफ कारणाींमळ
ु े मल
ु ीींचे
आरोग्य धोक्यात आले आहे, हे

खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शाळाींमधील ननवासगहृ ाींच्या दरवािे व

णखडक्याींची दरु ावथिा

झाली आहे, अनेक शाळाींना सींरक्षक मभींत नाही, रात्रीच्यावेळी मल
ु ीींसोबत थत्री

अधधक्षक्षका उपजथित नसतात या कारणाींमळ
ु े शाळे त मशकणाऱया मल
ु ीींच्या
सरु क्षेचा प्रश्न ननमाफण झाला आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या सवफ गींभीर प्रकाराकडे लोकप्रनतननधीींनी ठदनाींक २८ िून,
२०१७ रोिी वा त्यासम
ु ारास मा.मख्
ु यमींत्री व आठदवासी ववकास मींत्री याींना
लेख ी ननवेदन ठदले होते, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त ननवेदनाच्या अनष
ु ींगाने शासनाने या गैरसोयी तात्काळ
दूर करण्याबाबत कोणती कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?
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श्री. विष्ट्ण ु सिरा : (१) हे खरे नाही.

आठदवासी ववकास ववभागाींतगफत ५५६ अनद
ु ाननत आश्रमशाळाींना व

५५२ शासकीय आश्रमशाळाींना मान्यता दे ण्यात आली असून त्यापैकी ५४६
अनद
ु ाननत आश्रमशाळा व ५२९ शासकीय आश्रमशाळा कायफरत आहेत.
(२) हे ही खरे नाही.

(३) मा.श्री.राहुल मो्े , ववधानसभा सदथय याींनी असे ननवेदन मा.मींत्री,
आठदवासी ववकास याींना ठद.२७.०६.२०१७ रोिी ठदले आहे, हे खरे आहे.
(४) व (५) शासकीय आश्रमशाळाींमध्ये उन्हाळ्याच्या सट्ट
ु याींमध्ये “ववशेष
मोहीम”

राबवन
ू

ककरकोळ

दरु
ु थतीची

कामे

केली

आहेत.

तसेच

आश्रमशाळाींमधील ककरकोळ दरु
ु थतीची कामे शाळा व्यवथिापन सममतीच्या

ननधीतून करण्यात आली आहेत. तसेच सवफ शासकीय आश्रमशाळाींना सींरक्षण
मभींत बाींधण्याचे ननयोिन केलेले आहे.

अनद
ु ाननत आश्रमशाळाींमध्ये थत्री

अधधक्षक्षकेचे पद ननमाफण केले असून “अ”, “ब” व “क” वगफवारी असलेल्या
शाळाींमध्ये पद भरती केली आहे.

तसेच शासकीय आश्रमशाळाींमधील थत्री

२०१७ अखेर करण्यात येत आहे.

दरम्यानच्या काळात थत्री मशक्षकाींकडे

अधधक्षक्षकेचे पदभरतीची पररक्षा घेण्यात येऊन ननयममत ननयक्
ु ती ऑगथ्,
पदभार दे ण्यात आला असन
ू मल
ु ीींच्या वसतीगहृ ामध्ये सींध्याकाळी राहण्याच्या
सूचना ठदलेल्या आहेत. पहारे करी याींची पदे तात्काळ भरण्याबाबत सूचना
दे ण्यात आलेल्या आहेत. आश्रमशाळे तील ववद्यार्थयांची आरोग्य तपासणी
प्रािममक आरोग्य केंद्रातील डॉक््राींकडून करण्यात येते.
थवच्छ

पाण्यासाठी

पाणीपरु वठा,

वॉ्र कर्ल््र बसववण्यात

शौचालयाची

व्यवथिा,

ननयममत

बहताीं
ु श शाळाींमध्ये
आले आहेत.
थवच्छ
आरोग्य

तपासणी,

आश्रमशाळाींची दरु
ु थती, दरवािे-णखडक्याींची दरु
ु थती, सींरक्षक मभींत बाींधणे,
आिारी मल
ु ाींसाठी थवतींत्र कक्ष ठे वणे इत्यादीबाबत अनद
ु ाननत आश्रमशाळा
व्यवथिापनाला सच
ू ना दे ण्यात येत आहेत.

-----------------
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बीड िसे च दहांगोली जर्ल््यािील शे िि-याांच्या िृ षीपांपाना िीर् र्ोडणी
शमळाली नसल्याबाबि

(२३)

*

९१५६६

श्री.सांिोष दानिे (भोिरदन), श्री.नारायण िुचे (बदनापूर),

श्री.िानार्ी मट
ु िुले (दहांगोली), अॅड.भीमराि धोंडे (आष्ट्टी) :
ऊर्ाम मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा ख ुलासा करतील काय :(१)बीड जिल््यातील

सन्माननीय

शेतक-याींनी कृषी पींपाींना वीििोडणी ममळावी यासाठी

महाववतरणकडे ररतसर को्े शन भरले असतानाही माहे माचफ , २०१७ अखेर
जिल््यातील सम
ु ारे ६ हिार ७७० शेतक-याींच्या कृषीपींपाला वीि िोडणी
ममळाली नसल्याचे माहे, मे २०१७ मध्ये ननदशफनास आले आहे, हे खरे आहे
काय,

(२) तसेच ठहींगोली जिल््यात दे ख ील कृषीपींपासाठी असलेल्या वीि िोडणीच्या
योिनेची प्रभावी अीं मलबिावणी होत नसल्यामळ
ु े चार हिार शेतकरी वीि

िोडणीच्या प्रनतक्षेत असल्याचे माहे एवप्रल, २०१७ मध्ये वा त्यासम
ु ारास
ननदशफनास आले आहे हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, ठहींगोली जिल््यात

तीन हिार आठशे शेतक-याींना वीि

िोडणी दे ण्याअगोदरच वीि ववतरण कींपनीने िे् दे यकेच ठदली असल्याची

माठहती माहे एवप्रल, २०१७ मध्ये वा त्या सम
ु ारास ननदशफनास आली आहे, हे
खरे आहे काय

(४) असल्यास, उक्त दोन्ही जिल््यात अनामत रक्कम भरुनही वीि िोडण्या
प्रलींबबत

राठहल्यामळ
ु े

शेतक-याींची

गैरसोय

होत

असून

अद्यापयंत

महाववतरणकडून वीि िोडणी न ममळण्याची कारणे काय आहेत,

(५) असल्यास, तातडीने वीि िोडणी दे ऊन शेतक-याींची समथया दूर
करण्याबाबत शासनाने

कोणती कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे,

नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?

श्री. चां द्रशेख र बािनिुळे : (१) बीड जिल््यात माचफ , २०१७ अखेर ६७७०
कृषीपींप पैसे भरुन वीि िोडणीकररता प्रलींबबत होते.
(२) ठहींगोली जिल््यात एवप्रल, २०१७ अखेर ३७३९ कृषीपींप पैसे भरुन वीि
िोडणीकररता प्रलींबबत होते.
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(३) महाववतरण आपल्या दारी योिनेअींतगफत सन २०११ ते २०१५ मध्ये
ठहींगोली जिल््याअीं तगफत ४३९५ कृषी ग्राहकाींना त्याींच्या सींमतीनेच केबलद्वारे
वीि परु वठा दे ण्यात आला असून सदर ग्राहकाींना ररतसर वीि दे यके दे ण्यात
आलेली आहेत.

(४) बीड जिल््यामध्ये सन २०१६-१७ मध्ये ववववध योिनाींतगफत १८७३
कृषीपींपाचे ऊिीकरण करण्यात आले आहे व सन २०१७-१८ मध्ये िून, २०१७
पयंत १०१३ कृषीपींपाचे ऊिीकरण करण्यात आले आहे. तसेच ठहींगोली

जिल््यामध्ये सन २०१६-१७ मध्ये ववववध योिनाींतगफत २६५१ कृषीपींपाचे
ऊिीकरण करण्यात आले

आहे व सन २०१७-१८ मध्ये िून, २०१७ पयंत

३३४ कृषीपींपाचे ऊिीकरण करण्यात आले असून उवफररत कामे प्रगतीपिावर
आहेत.

(५) ववववध योिनाींतगफत सदर जिल््यामधील प्रलींबबत कृषीपींपाच्या वीि
िोडणीची कामे करण्याचे प्रथताववत आहे.

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

नाांदगाि (जर्.नाशशि) िालुक्यािील शे ििऱ्याांच्या िृ षी पांपाना िीर्
र्ोडणी दे ण्याबाबि

(२४)

*

९०९०२

श्री.पांिर् भर्
ु बळ (नाांदगाि) :

सन्माननीय ऊर्ाम मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा ख ुलासा करतील काय :-

(१) नाींदगाव (जि.नामशक) तालक्
ु यातील शेतक-याींनी कृषी ववद्यत
ु पींपासाठी
वीि िोडणी ममळणेसाठी सन २०१० पासून अनामत रक्कम भरूनही हिारो
शेतक-याींना ववद्यत
ु पींपाींची िोडणी ममळाली नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, अद्यापपयंत कृषी पींपाींना ववद्यत
ु िोडणी न ममळण्याची
कारणे काय आहेत,

(३) असल्यास, नाींदगाव तालक्
ु यातील शेतक-याींना तात्काळ वीि िोडणी
दे णेबाबत शासनाने कोणती कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत?
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श्री. चां द्रशेख र बािनिुळे : (१) व (२) नाींदगाव तालक्
ु यामध्ये सन २०१६-१७
या वषांत ५७ कृषीपींपाना वीििोडण्या दे ण्यात आल्या असून माचफ , २०१७
अखेर २४१८ कृषीपींप पैसे भरुन प्रलींबबत आहेत व त्याींची कामे प्रगतीपिावर
आहेत.

(३) ववववध योिनातगंत उवफररत प्रलींबबत कृषी पींपाना वीि िोडण्या दे ण्याचे
काम महाववतरण कींपनीमार्फत प्रगतीपिावर आहे.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

सलाई ग्रामपांचायिीि (िा.मे ळघाट, जर्.अमराििी) तनधीि गैर व्यिहार
िरण्याि आल्याबाबाबि
(२५)

*

९२६५३

श्री.प्रभद
ु ास शभलािेिर (मेळघाट) :

सन्माननीय

आददिासी वििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा ख ुलासा करतील काय :(१) अमरावती जिल््यातील अनस
ु ूधचत क्षेत्र पींचायत ववथतार कायद्याींतगफत

(पेसा) आठदवासी भागातील ग्रामपींचायतीींना ममळणा-या पाच ्क्के ननधीमध्ये
सलाई

ग्रामपींचायतीत

कागदपत्राींच्या

आधारे

(ता.मेळघा्)

ननधीमध्ये

नागररकाींनी तक्रार केल्याचे माहे मे,
खरे आहे काय,

गैरव्यवहार

गैरव्यवहार

सरू
ु

करण्यात

असन
ू

बनाव्

आल्याबाबाबत

२०१७ मध्ये ननदशफनास आले आहे, हे

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(३) असल्यास, चौकशीनस
ु ार सदरहू प्रकरणी दोषी असणा-या अधधकारी व
कमफचा-याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?
श्री. विष्ट्ण ु सिरा : (१) नाही.

(२) उक्त प्रकरणी चौकशी करण्यात आली असून ५%िे् ननधी अीं तगफत
ग्रामपींचायत सालई येिे बनाव् कागदपत्राचे आधारे ननधीमध्ये गैरव्यवहार
झाल्याचे आढळून आले नाही.
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(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

पारस औजष्ट्णि विद्युि िें द्रािून तनघणाऱ्या फ्लाय ॲशमुळे

पररसरािील गािािील नागररिाांचे आरोग्य धोक्याि आल्याबाबि
(२६)

*

९२०८३

श्री.रणधीर सािरिर (अिोला पूिम) :

सन्माननीय ऊर्ाम

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा ख ुलासा करतील काय :-

(१) पारस औजषणक ववद्यत
ु केंद्र (जि. अकोला) यातून ननघणाऱया फ्लाय
अॅशमळ
ु े पररसरातील १० ते १२ गावातील नागररकाींचे आरोग्य धोक्यात येत

असल्याच्या तक्रारी सींबींधधत गावाच्या सरपींच सींघ्नेने औजषणक प्रकल्पाच्या

अधधकाऱयाींकडे मागील वषफभरापासून वारीं वार केल्या आहेत, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, याबाबत अद्यापही कोणतीही कायफवाही करण्यात आली नाही
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त औजषणक प्रकल्पातून बाहेर पडणाऱया फ्लाय अॅशवर

ननयींत्रण ठे वणारी ई.एस.पी ची यींत्रणा अखीं डडत सरु
ु ठे वणे आवश्यक
असतानाही रात्रीच्या वेळी मात्र सदर यींत्रणा काही वेळासाठी बींद करण्यात
येते, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सदर औजषणक प्रकल्पाद्वारे होणारे प्रदूषण कमी करण्याबाबत

शासनाने कोणती उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे तसेच उक्त प्रश्न
भाग (१) मधील तक्रारीवर शासनाने कोणती कायफवाही केली वा करण्यात येत
आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?
श्री. चां द्रशेख र बािनिुळे : (१) हे खरे नाही.
(२) प्रश्न उद््ावत नाही.
(३) हे खरे नाही.

(४) व (५) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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राज्य शासनाने राष्ट्रीय ि राज्य महामागामिरील ४४ हर्ार कि.मी.
क्षेत्र मद्य ि बार मुक्ि न िे ल्याबाबि
(२७)

*

८५३५६

श्रीमिी सीमािाई दहरे (नाशशि पजश्चम), श्री.सरदार

िाराशसांह (मल
ु ांडु ), श्री.मनोहर भोईर (उरण), श्री.गणपिराि दे शमख
ु (साांगोले),

ां े (िरळी), डॉ.राहूल पाटील
श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.सतु नल शशद
(परभणी), श्री.शरददादा सोनािणे (र्ुन्नर), श्रीमिी िप्ृ िी सािांि (िाांद्रे पूिम),
श्री.सांर्य साििारे (भस
ु ािळ) :

सन्माननीय राज्य उत्पादन शल्
ु ि मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा ख ल
ु ासा करतील काय :-

(१) राषरीय व राज्य महामागाफवरील अपघात ्ाळण्यासाठी मा. सवोच्च्य
न्यायालयाने

५००

मी्र पररसरातील

मद्य ववक्रीवर ननबंध

घातले

असतानाही राज्यातील ४४ हिार कक.मी. पैकी केवळ २ ते अडीच हिार
कक.मी. चे क्षेत्र मद्यववक्री मक्
ु त झाले असल्याचे ननदशफनास आले , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, राज्यातील सवफ राषरीय व राज्य महामागाफवर एकूण ककती
मद्य ववक्री व बबयरबार सरु
ु होते व त्यापैकी ककती मा. सवोच्च
न्यायालयाच्या आदे शानस
ु ार बींद करण्यात आले आहेत व बींदी घातल्यानींतर
शासनाचा ककती को्ीींच्या महसल
ू ाचे नक
ु सान झाले आहे,

(३) तसेच मा. सवोच्च न्यायालयाच्या आदे शाचा अवमान करुन, राज्य

शासनाने, बाधधत मद्य ववक्री व बबयरबार मालकाींना ठदलासा दे ण्यासाठी,
राषरीय व राज्य महामागफ थिाननक थवराज्य सींथिाींकडे हथताींतरीत करण्याचा

ननणफय घेतला असून त्याींची रथताींची डागडूिी करण्याची आधिफ क क्षमतेचा
शासनाने अ्यास केला आहे काय,

(४) नसल्यास, याबाबत शासनाची नेमकी भूममका काय आहे तसेच
न्यायालयाने

शासनाला

कोणते

मागफ

राषरीय ककींवा

राज्य महामागफ

असल्याची अधधसूचना न्यायालयासमोर सादर करण्याचा आदे श ठदला

असल्याची बाब उघडकीस आली असून राज्य महामागफ आणण राषरीय
महामागफ याींची वगफवारी करणारी अधधसूचना

सापडत नसल्याचे

शासनाने उच्च न्यायालयाला साींधगतले हे ही खरे आहे काय,

राज्य
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(५) असल्यास, सदरहू अधधसच
ू ना उपलब्ध नसण्याची कारणे काय आहेत ,
तसेच शासन उक्त प्रश्नोक्त बाबीींवर कोणती कायफवाही करत आहे वा
करण्यात येत आहे ?

श्री. चां द्रशेख र बािनिुळे : (१) हे खरे नाही. राषरीय/राज्य महामागाफवरील ५००
मी्र पेक्षा कमी अीं तरावरील तसेच २०,००० पेक्षा कमी लोकसींख्या असलेल्या

थिाननक थवराज्य सींथिामध्ये २२० मी्र अीं तरामध्ये असलेली सवफ मद्य
ववक्री अनज्ञ
ु प्त्या बींद करण्यात आल्या आहेत.

(२) सवफ राषरीय व राज्य महामागाफवर ५०० मी्र पररसरातील एकूण १५०३३
मद्य ववक्री व बबअर बार सरू
ु होते व त्यापैकी १५०३३ मा. न्यायालयाच्या
आदे शानींतर बींद करण्यात आले आहेत व त्यानींतर प्रत्येक प्रकारच्या
मद्यववक्रीत १२% ते २२% पयंत घ् झालेली आहे.

(३) शासन ननणफय क्र. आरबीडी-१०८१/८७१/रथते-७ ठदनाींक ०९.०३.२००१ नस
ु ार
महानगरपामलका/ नगरपररषदे च्या हद्दीतील वगीकृत रथते अवगीकृत करणारी
अधधसच
ु ना

सावफिननक

बाींधकाम

ववभागाने

काढल्यानींतर

सींबधीत

महानगरपामलका/नगरपररषद याींना सदर रथत्याींचा ताबा ठदला िातो.याबाबत

मा.सवोच्च न्यायालयाच्या आदे शाचा कोणताही अवमान करण्यात आलेला
नाही.

(४) व (५) राषरीय मागफ व राज्य मागफ असल्याच्या अधधसच
ु नेबाबत मा.उच्च
न्यायालय औरीं गाबाद खीं डपीठ याींना माठहती दे ण्यात आली होती.त्यानस
ु ार मा.
न्यायालयाने ननणफय ठदलेला आहे.सध्या सदर बाब न्यायप्रववषठ आहे.
-----------------

धचल्लारिाडी (िा.माण, जर्.सािारा) ि भोंडिे िाडी (िा.बारामिी,जर्.पुणे)
ये थील दोन शे ििऱ्याांनी िेले ली आत्महत्या

(२८)

*

९०१३३

ां े (िोरे गाि), श्री.जर्िें द्र आव्हाड (मांब्र
श्री.शशशिाांि शशद
ु ा

िळिा), श्री.शामराि ऊफम बाळासाहेब पाटील (िराड उत्िर) :
सहिार मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा ख ुलासा करतील काय :-

सन्माननीय
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(१) धचल्लारवाडी (ता. माण,जि.सातारा)

व भोंडवेवाडी (ता.बारामती,जि.पण
ु े)

येिे दोन शेतकऱयाींनी बँका व खासगी सावकाराींच्या किाफच्या तगाद्याने
कीं्ाळून माहे िून,२०१७ च्या पठहल्या आठवडयात आत्महत्या केल्या, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले,

(४) असल्यास, मत
ृ शेतकऱयाींच्या कु्ुींबबयाींना शासनाने कोणते आधिफ क सा्य
केले वा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहेत ?

श्री. सभ
ु ाष दे शमख
ु : (१) अीं शत: खरे आहे.
आत्महत्या केली आहे, परीं त ु आत्महत्येचे कारण थपष् झालेले नाही.
(२) होय.

(३) िकबाकीची रक्कम वसल
ु करणे कामी सहकारी सींथिाींनी कोणतीही
कायदे शीर कारवाई केलेली नाही तसेच रक्कम भरण्यासाठी तगादा लावलेल ा
नाही. सींबींधीताींकडून सावकारी किाफबाबतची तक्रार प्राप्त झालेली नाही.
(४)

बारामती

तालक्
ु यातील

मौिे

भोंडवेवाडी

येिील

आत्महत्याग्रथत

शेतकऱयाींच्या वारसाींना प्रत्येकी रू. १ लाख एवढे अिफ सा्य दे ण्यात आले
आहे.

ीं ाडे याींनी
माण तालक्
ु यातील मौिे धचल्लारवाडी येिील श्री. सभ
ु ाष मशग

आत्महत्या

केली

याथतव

आधिफ क

सा्य

ममळणेबाबतची

कायफवाही

तहमसलदार, माण (दठहवडी) याींच्या अध्यक्षतेख ालील सममतीमार्फत सरू
ु आहे.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

पालघर जर्ल्हयािील शासिीय आश्रमशाळा ि िसतिगहृ े यामध्ये
अधधक्षिाांची पदे ररक्ि असल्याबाबि

(२९)

*

९३०७५

श्री.अशमि घोडा (पालघर) :

सन्माननीय आददिासी

वििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा ख ुलासा करतील काय :-
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(१) पालघर जिल्हयात

मरु बाड आश्रमशाळे त वविेचा धक्का लागन
ू

आठदवासी ववद्यार्थयाफचा माहे िून, २०१७ मध्ये वा त्या सम
ु ारास मत्ृ यू झाला
असल्याचे ननदशफनास आले आहे, हे

खरे आहे काय,

(२) तसेच पालघर जिल्हयातील शासकीय आश्रमशाळा, वसनतगहृ े यामध्ये
अधधक्षकाींची पदे ररक्त असून सदर

शासकीय वसनतगहृ े व आश्रमशाळा

भाडयाच्या इमारतीत सरु
ु असल्याचेही माहे िून, २०१७ मध्ये वा त्या
सम
ु ारास ननदशफनास आले, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदरची ररक्त पदे भरण्याकररता तसेच वसनतगहृ ाींना व
आश्रमशाळाींना थवतःची िागा उपलब्ध करण्यासींदभाफत शासनाने कोणती
कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे,

(४) तसेच प्रश्न भाग १ मधील आठदवासी ववद्यार्थयाफच्या मत्ृ यूबाबत शासनाने

चौकशी केली आहे काय, त्यानस
ु ार दोषीींवर पढ
ु े कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?
श्री. विष्ट्ण ु सिरा : (१) हे खरे नाही.

(२) व (३) पालघर जिल्हयातील िव्हार व डहाणू प्रकल्पात अधधक्षकाींची
अनक्र
ु मे

१३

व

२१

पदे

ररक्त

आहेत.

ररक्त

पदे

भरण्याकरीता

ठद.०७.०७.२०१७ रोिी ऑनलाईन पररक्षा घेण्यात आली आहे.
प्रकक्रया अीं नतम ्प्प्यात आहे.

ननयक्
ु ती

एकाजत्मक आठदवासी ववकास प्रकल्प ,् डहाणू अीं तगफत ३३ आश्रमशाळाींपक
ै ी ४

आश्रमशाळा व १७ शासकीय वसनतगहृ ाींपक
ै ी १४ वसनतगहृ े भाडयाच्या
इमारतीत आहेत. डहाणू अीं तगफत सवफ ३३ आश्रमशाळाींना िममनी प्राप्त
आहेत. भाडयाच्या

इमारतीत

असलेल्या

४

आश्रमशाळाींचे

इमारत

बाींधकामाबाबतची कायफवाही सरु
ु आहे. तसेच १५ शासकीय वसनतगहृ ापैकी १३
वसनतगहृ ाींकररता िमीन प्राप्त करण्याबाबत कायफवाही सरु
ु आहे.

तसेच एकाजत्मक आठदवासी प्रकल्प ,् िव्हार अीं तगफत ३० आश्रमशाळाींपक
ै ी ३

आश्रमशाळा व १५ शासकीय वसनतगहृ ाींपक
ै ी ११ वसनतगहृ े भाडयाच्या

इमारतीत कायफरत आहेत. िव्हार प्रकल्पाींतगफत ३० आश्रमशाळाींना िमीन
प्राप्त आहेत. मात्र भाडयाच्या इमारतीत असलेल्या ३ आश्रमशाळाींच्या इमारत
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बाींधकामासींबींधी कायफवाही सरु
ु आहे. तसेच २६ वसनतगहृ े सरु
ु असन
ू १३
वसनतगहृ ाींना िममनी प्राप्त झाल्या आहेत. ३ वसनतगहृ ाींना िममनी प्राप्त
करण्याबाबतची कायफवाही सरु
ु आहे.
(४) व (५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

एरां डोल ि पारोळा िालुक्याि (जर्.र्ळगाांि) शासिीय िूर खरे दी
िें द्र सुरु िरण्याि न आल्याबाबि

(३०)

*

८९२६७

डॉ.सिीश (अण्णासाहेब) पाटील (एरां डोल) :

सन्माननीय

पणन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा ख ल
ु ासा करतील काय :-

(१) एरीं डोल व पारोळा तालक्
ु यात (जि.िळगाींव) यावषी तरु ीचे अधधक उत्पादन

झाले असताींना तालक्
ु यात शासकीय तूर खरे दी केंद्र सरु
ु करण्यात आले नाही,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, तूर खरे दी केंद्र सरु
ु नसल्याने शेतकऱयाींना नाईलािाथतव कमी
दरात व्यापाऱयाींना तरु ीची ववक्री करावी लागत आहे, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, आधिफ क सींक्ात सापडलेल्या शेतकऱयाींकडे
करत आहे, हे ही खरे आहे काय,

शासन दल
ु फक्ष

(४) असल्यास, या सींदभाफत शासनाने कोणती कायफवाही केली वा करण्यात
येत आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?
श्री. सभ
ु ाष दे शमख
ु : (१) व (२)

हीं गाम २०१६-१७ मध्ये केंद्रशासनाच्या

ककींमत जथिरता ननधी योिनेंतगफत िळगाींव जिल््यात ९ तरु खरे दी केंद्रे सरु
ु
करण्यात आली होती.

एरीं डोल तालक्
ु यातील कासोदा येिे एसएर्एसी

कडून तूर खरे दी

करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर एरीं डोल तालक्
ु यातील अन्य तूर पाचोरा,
अमळनेर व िळगाींव

येिील खरे दी केंद्रावर खरे दी करण्यात आली आहे.

पारोळा तालक्
ु यातील शेतकऱयाींची तरू अमळनेर खरे दी केंद्रावर खरे दी

करण्यात आली आहे.
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िळगाींव जिल््यात

केंद्रशासनाच्या व राज्यशासनाच्या ववववध

योिनेंतगफत एकूण १०९३२ शेतकऱयाींची १.३२ लाख जक्वीं्ल तूर खरे दी
करण्यात आली आहे.

(३), (४) व (५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

मोिाळा (जर्. बुलडाणा) ये थील मुलीांच्या शासिीय िसिीगहृ ाच्या
दुर ािस्थेबाबि

(३१)

*

८६५९८

श्री.हषमिधम न सपिाळ (बल
ु ढाणा) :

सन्माननीय

सामाजर्ि न्याय मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा ख ल
ु ासा करतील काय :-

(१) मोताळा (जि. बल
ु डाणा) येिील मल
ु ीींचे शासकीय वसतीगहृ भाड्याच्या

इमारतीत असल्याने भौनतक सोई-सवु वधाींचा व मापदीं डानस
ु ार आवश्यक
सवु वधाींच्या अभावामळ
ु े वसतीगहृ ातील मल
ु ीींची

गैरसोय होत असल्याची बाब

ठदनाींक ५ एवप्रल, २०१७ रोिी वा त्या सम
ु ारास ननदशफनास आली, हे खरे आहे
काय,
(२)

असल्यास,उक्त

शासकीय

वसतीगहृ ाच्या

समथयेबाबत

थिाननक

लोकप्रनतननधी याींनी ठदनाींक १० िून, २०१७ रोिी वा त्या सम
ु ारास बल
ु डाणा

येिे मा. सामाजिक न्याय मींत्री याींना ननवेदन ठदले आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय व चौकशीत
काय ननषपन्न झाले,

(४) असल्यास, बल
ु डाणा येिील शासकीय वसतीगहृ ाची क्षमता वाढववणेबाबत

व मोताळा येिील मल
ु ीींच्या शासकीय वसतीगहृ ाची मापदीं डानस
ु ार थवतींत्र

इमारत मींिूर करणे बाबत शासनाने कोणती कायफवाही केली वा करण्यात येत
आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत?
श्री. रार्िुमार बडोले : (१) नाही, हे खरे नाही.
(२) होय.
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(३) याबाबत आयक्
ु त समािकल्याण, पण
ु े याींना पढ
ु ील उधचत कायफवाही
करण्याबाबत कळववण्यात आले आहे.

(४) बल
ु डाणा येिे मागासवगीय मल
ु ा-मल
ु ीींसाठी प्रत्येकी एक वसनतगहृ
शासकीय इमारतीमध्ये आहे. त्याची मान्य सींख्या प्रत्येकी ७५ आहे. तसेच

डॉ. बाबासाहेब आीं बेडकर याींचे ियींती ननममत्त १०० मल
ु ीींची क्षमता असलेले
नवीन वसनतगहृ भाड्याच्या इमारतीमध्ये व मोताळा येिे १०० मल
ु ीींचे क्षमता
असलेले वसनतगहृ भाड्याच्या इमारतीमध्ये ठद. ८ माचफ , २०१६ रोिी सरु
ु

झालेले आहे. बल
ु डाणा येिील िुन्या वसनतगहृ ाच्या ख ुल्या िागेमध्ये नवीन
वसनतगहृ ाचे

बाींधकाम

प्रथताववत

केलेले

आहे. मोताळा येिील नववन

वसनतगहृ ाींच्या इमारतीकररता शासकीय / खािगी िमीन उपलब्ध करुन
घेणेबाबत कायफवाही सरु
ु आहे.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

मािळ िालुक्यािील (जर्.पुणे) मुांधािरे गािाि बबसले र ी िां पनीने सुरू
िेले ल्या शमनरल िॉटर प्लाांटबाबि

(३२)

*

८८२१८

श्री.सभ
ु ाष

उफम

पांडडिशेठ

पाटील

(अशलबाग) :

सन्माननीय र्लसांपदा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा ख ुलासा करतील काय :-

(१) मावळ तालक्
ु यातील (जि.पण
ु े) कामशेत िवळील मींध
ु ावरे गावात बबसलेरी
कींपनीने सन २०११ मध्ये वा त्यादरम्यान
करण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय,

ममनरल वॉ्र प्लाीं् सरू
ु

(२) असल्यास, बबसलेरी कींपनीच्या ममनरल वॉ्र प्लाीं्साठी इींद्रायणी
नदीच्या पाण्याचा वापर करण्यात येत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर प्लाीं् सन २०११ मध्ये सरू
ु झाल्यापासन
ू ते माहे

एवप्रल,२०१७ पयंत इींद्रायणी नदी पररसरातील गावाना पाणी ्ीं चाई ननमाफण
झाली असून शेतकऱयाींना शेतीसाठी पाणी परु वठा होत नाही, हे ही खरे आहे
काय,
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(४) असल्यास, तेि ील गावकऱयाींना इींद्रायणी नदीच्या पाण्यावर घेण्यात

येणाऱया वपकाींच्या मसींचनासाठी रूपये ४००/- प्रनत तास दराने पाणी ववकत
घ्यावे लागत आहे, हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, शासनाकडून इींद्रायणी नदी पररसरातील शेतीला व गावाींना

पाणी परु वठा होण्यासाठी कोणती उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे ,
नसल्यास त्याची कारणे काय आहेत ?

श्री. धगरीष महार्न : (१), (२), (३) व (४) हे खरे नाही.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

चांद्रपरू जर्ल्हयािील ििठाळा, िोटीमक्िा ि नाांदिगा या
आश्रमशाळाांची मान्यिा रद्द िरण्याबाबि

(३३)

*

९३०७९

अॅड.सांर्य धोटे (रार्ूरा) :

सन्माननीय आददिासी

वििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा ख ुलासा करतील काय :-

(१) चीं द्रपूर जिल्हयातील रािूरा येिील कवठाळा, को्ीमक्ता व नाींदवगा या

आश्रमशाळाींची मान्यता रद्द करण्याबाबतचे ननवेदन थिाननक लोकप्रनतननधी

याींनी मा. पालकमींत्री (जि. चीं द्रपूर) याींना ठदनाींक ३० मे, २०१७ रोिी आणण
मा. अप्पर आयक्
ु त, आठदवासी ववकास ववभाग, नागपरू याींना ठदनाींक १७
िून, २०१७ रोिी

सादर केले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर ननवेदनात आश्रमशाळे ची र्ेरतपासणी करणे व प्रकल्प

अधधकारी, आठदवासी ववभाग, चीं द्रपूर याींची चौकशी करण्याबाबत मागणी

करण्यात आली असून सदर सींथिेचे सदथय नसताींनाही श्री. वपक्लेश्रव राठोड

याींनी सधचव म्हणन
ू खो्ी सही करून शासनाच्या अनद
ु ानात गैरव्यवहार
केल्याचेही माहे िुल,ै २०१६ मध्ये ननदशफनास आले आहे, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, या गैरव्यवहाराची शासनाने चौकशी केली आहे काय,
चौकशीत काय आढळून आले व त्यानष
ु ींगाने सींबधधताींवर कोणती कारवाई
केली वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?
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श्री. विष्ट्ण ु सिरा : (१) होय. हे खरे आहे.

(२) व (३) अनद
ु ाननत आश्रमशाळा कवठाळा, को्ीमक्ता व नाींदगाव या

शाळाींची प्रकल्प कायाफलयामार्फत चौकशी केली आहे. चौकशी अहवालात
ननवासी ववद्यार्थयांचे आधारकाडफ न काढणे , शाळे ची कागदपत्रे सींथिेच्या

कायाफलयात ठे वणे, ववद्यार्थयांना आवश्यक सोयी-सवु वधा न परु ववणे, उपजथित
ववद्यार्थयांची सींख्या कमी असणे इत्यादी बाबी ननदशफनास आणून ठदल्या
असून कवठाळा व नाींदगाव या अनद
ु ाननत आश्रमशाळाींची मान्यता रद्द

करण्याबाबत प्रथताववत केले आहे. त्या अनष
ु ींगाने आयक्
ु त, आठदवासी

ववकास, नामशक याींचे थतरावर कायफवाही करण्यात येत आहे. तिावप,
चौकशीमध्ये श्री.वपींकलेश्वर राठोड याींनी सधचव म्हणून खो्ी सही करुन
शासनाच्या अनद
ु ानात गैरव्यवहार केला असल्याचे आढळून आले नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

नागपूर विभागािील १ लाख आददिासी विदयाथी शशष्ट्यिृत्िीपासून
िांधचि असल्याबाबि

(३४)

*

८९८८७

डॉ.शमशलांद माने (नागपूर उत्िर) :

सन्माननीय

आददिासी वििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा ख ुलासा करतील काय :-

(१) नागपूर ववभागातील वगफ १ ते १० वी पयंतच्या १ लाख आठदवासी

ववदयार्थयांना थवणफमहोत्सवी आठदवासी योिनेअींतगफत मागील २ वषांपासून
मशषयवत्ृ तीपासून वींधचत राहावे लागल्याचे माहे एवप्रल, २०१७ मध्ये ननदशफनास
आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सॉफ््वेअर बींद असल्याने तसेच ऑनलाईन प्रकक्रयेत ववववध
त्र्
ु ी असल्याने मशषयवत्ृ ती वा्पात समथया ननमाफण झाल्याचे दे ख ील खरे
आहे काय,
(३) असल्यास, कींत्रा्दार सॉफ््वेअर कींपनीची

आठदवासी ववभागाने चौकशी

केली आहे काय, त्यानस
ु ार कींपनीवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत
आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत?
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श्री.विष्ट्ण ु सिरा : (१) सन २०१५-१६ या वषाफमध्ये सव
ु णफ महोत्सवी पव
ू फ
माध्यममक मशषयवत्ृ ती योिनेंतगफत नागपूर ववभागातील इयत्ता १ ली ते १०

पयंतच्या १,०७,२१६ ववद्यार्थयांपक
ै ी ६९,६७८ ववद्यार्थयांच्या बँक खात्यात
मशषयवत्ृ ती रक्कम िमा करण्यात आली असून प्रलींबीत ३७,५३८ ववद्यार्थयांना
मशषयवत्ृ ती अदा करण्याची कायफवाही सरू
ु आहे.
(२)

सन

२०१५-१६

या

वषाफपासून

सव
ु णफ

महोत्सवी

पूवफ

माध्यममक

मशषयवत्ृ तीची ऑनलाईन पद्धतीने अीं मलबिावणी करण्यात येत आहे. तिावप ,

दरम्यानच्या कालावधीत सींगणकीय प्रणाली ववकमसत केलेल्या कींपनीने

ताींबत्रक सहाय्य बींद केले होते. सदर ऑनलाईन मशषयवत्ृ ती प्रणालीमध्ये
ताींबत्रक अडचणी उद्भवल्यामळ
ु े पूवफ माध्यममक मशषयवत्ृ ती ववतरणास ववलींब
झाला असल्याची वथतजु थिती खरी आहे.

(३) सन २०१५-१६ या वषाफत घेतलेल्या मनषु यबळाची दे यके सदर कींपनीस
अदा करण्यात आलेली नाहीत.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

डोंबबिली (जर्.ठाणे ) ये थील महाराष्ट्र औद्योधगि वििास महामांडळ
क्षेत्रािील प्रिल्पग्रस्ि शे ििऱ्याांना िाटप झाले ल्या भूखडां ाबाबि
(३५)

*

८९२७४

श्री.किसन िथोरे (मरु बाड) :

सन्माननीय उद्योग मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा ख ुलासा करतील काय :-

(१) ठाणे जिल््यातील डोंबबवली महाराषर औद्योधगक ववकास महामींडळ

क्षेत्रातील भूखीं ड क्र.आर.पी.१३९ हा प्रकल्पग्रथत शेतकऱयाींना वा्प झालेला
असन
ू ही

औद्योधगक

ववकास

महामींडळातील अधधकाऱयाींच्या

चक
ु ीच्या

धोरणामळ
ु े सन २०१३ पासून प्रािममक करारनामा करण्यात आला नसल्याने

आता या भूखीं डास नवीन धोरण लागू करण्यात येत असल्याचे माहे एवप्रल,
२०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशफनास आले , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,
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(३) असल्यास,चौकशीअीं ती काय ननदशफनास आले व तद्नस
ु ार सींबींधधत
अधधकाऱयाींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत?
श्री. सभ
ु ाष दे साई : (१) हे खरे नाही.
(२), (३) व

(४) डोंबबवली औद्योधगक क्षेत्रात प्रकल्पगथत सदरखाली १०

शेतकऱयाींनी एकबत्रत येऊन

मे. श्री.गणराि

कॉमसफ प्लाझा या कपींनीची

थिापना करुन महामींडळाच्या धोरणाप्रमाणे भूखीं ड क्र. आरपी १३९ मागणी
केल्याने त्याींना दे कारपत्र ठद. २७/११/२०१३ रोिी,

वा्पपत्र ०४/०३/२०१४

व

भूखीं डाचा ताबा ०६/०६/२०१३ रोिी दे ण्यात आला. तिावप महामींडळाच्या
ठदनाींक १७/११/२०१३ च्या पररपत्रका प्रमाणे प्रकल्पग्रथत खातेदाराच्या वारसाची

प्रमाणपत्रे सादर न करता भख
ू ीं डाचा करारनामा करुन ममळण्याची मागणी
केल्याने वारस दाखला केल्यामशवाय प्रािममक करारनामा करणे कायदे मशर
होणार नाही असे ननदे मशत करण्यात आले आहे.
-----------------

अशलबाग ि मुरुड (जर्. रायगड) िालुक्यामधील विर्े चे खाांब ि विद्युि
डी.पी. नादुरूस्ि जस्थिीि असल्याबाबि

(३६)

*

८५९७५ श्री.भरिशेठ गोगािले (महाड), श्री.धैयमशील पाटील (पेण),

श्रीमिी सीमािाई दहरे (नाशशि पजश्चम), श्री.सभ
ु ाष उफम पांडडिशेठ पाटील
(अशलबाग) : सन्माननीय ऊर्ाम मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा ख ल
ु ासा करतील काय :-

(१) अमलबाग व मरु
ु ड तालक्
ु यामधील (जि.रायगड) शहरी व ग्रामीण
भागामधील अनेक वविेचे खाींब खालच्या बािूने पूणफपणे गींिलेले असून

ववद्यत
ु डी.पी.ही नादरू
ु थत जथितीत असल्याचे माहे िून, २०१७ मध्ये
ननदशफनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मरु
ु ड तालक्
ु यात वारीं वार वीि परु वठा खीं डीत होत असल्याने
याबाबत अधधकारी, कमफचारी याींचेकडे ववचारणा केली असता त्याींचेकडून

समाधानकारक उत्तरे दे ण्यात येत नसल्याने सींतप्त झालेल्या ग्रामथिाींनी,
मरु
ु ड वीि मींडळ कायाफलयावर मोचाफ नेल्याची बाब ठदनाींक ३१ मे, २०१७ रोिी
ननदशफनास आली, हे खरे आहे काय,
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(३) तसेच पेण तालक्
ु यातही खारे पा् भागातील माऊलीचीवाडी, वडखळ येिील

खाींब िीणफ व धोकादायक असून कोणत्याही क्षणी कोसळून मोठा अपघात

होऊ शकतो तसेच माहे िून, २०१७ मध्ये वडखळ ववद्यत
ु ववतरण
ववभागाकडून रोि रात्री

८ ते १० तास

वीि परु वठा खीं डडत करण्यात

आल्याचे ननदशफनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त तालक्
ु याींत वीि परु वठा खीं डडत होण्यामळ
ु े वीि
ग्राहकाींना असवु वधा होत असल्याने सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन

सदर असवु वधा दरु होण्याबाबत तसेच येिील िीणफ झालेले खाींब व डी.पी.
बदलण्याबाबत कोणती कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे.
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत?

श्री. चां द्रशेख र बािनिुळे : (१) अमलबाग व मरु
ु ड तालक
ु े

समद्र
ु ककनारी व

खारे पा्ात वसले असल्याने त्या ठठकाणी वीिेचे लोखीं डी खाींब खालच्या बािूने
पूणफपणे गींिून खराब होणे, वीि वाठहन्या गींिून खराब होणे व ववद्यत
ु डीपी
नादरु
ु थत होण्याचे प्रमाण इतर भागाच्या तल
ु नेत िाथत आहे.

(२) महापारे षण कींपनीने २२० के.व्ही. काींदळगाींव उपकेंद्र ठद. ३०.०५.२०१७
रोिी ननयममत दे ख भालीकररता सकाळी १०.०० ते दप
ु ारी ३.०० या काळात बींद
राहणार असल्याबाबत सूधचत केले होते.

परीं त ु कींपनीचे काम ऐनवेळी

वाढल्यामळ
ु े सदर उपकेंद्र सींध्याकाळी ७.४३ वा. चालू करण्यात आले.
त्यामळ
ु े त्या ठदवशी ठदघफ काळाकररता वीि परु वठा बींद राठहल्याने वीि

ग्राहकाींनी मरु
ु ड येिील वीि मींडळाच्या कायाफलयावर मोचाफ नेला होता.
(३) पेण तालक्
ु यात खारे पा् भागातील माऊलीचीवाडी, वडखळ

येिील ८

खाींब िीणफ झाले असून सदरचे काम दे ख भाल व दरु
ु थती योिना (O &amp;
M) योिनेअींतगफत करण्याचे प्रथताववत असून सदरचे काम प्रगतीपिावर आहे.

(४) मरु
ु ड शहराकररता पयाफयी उच्चदाब उपकेंद्र उपलब्ध नसल्याने पायाभूत

आराखडा-२ या योिनेतून दत्तवाडी ता. मरु
ु ड या ठठकाणी ३३/२२ के.व्ही.
क्षमतेच्या उपकेंद्राचे काम पूणफ झाले असून इनकममींग कर्डरचे काम
महाववतरण कींपनीमार्फत प्रगतीपिावर आहे. तसेच ११ के.व्ही. पािरे
उपकेंद्रामध्ये ३३ के.व्ही.ए. व

२५ एम.व्ही.ए. (१००/३३) चे काम महापारे षण

कींपनीमार्फत प्रगतीपिावर आहे.

तसेच सदरील भागातील सडले ले वीिेचे
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खाींब व डीपी बदलण्याचे काम पीं. ठदनदयाळ उपाध्याय ग्रामज्योती योिना

(DDUGJY) व एकाजत्मक ऊिाफ ववकास कायफक्रम (IPDS) या योिनेअींतगफत
प्रथताववत आहेत. तसेच अमलबाग शहराकररता राषरीय चक्रीवादळ िोखीम
उपशमन

प्रकल्प

(NCRMP)

ही

योिना

प्रथताववत

असून

सदर

योिनेअींतगफत सींपूणफ शहरातील उपरी तार मागफ भूममगत करण्याचे प्रथताववत
आहे.

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

भडगाि (जर्.र्ळगाांि) शहराि िीर्पुर िठा बांद असल्याने सांिप्ि
झाले ल्या नागररिाांनी सबस्टे शनिर मोचाम िाढल्याबाबि

(३७)

*

९१०१८

श्री.उन्मेश पाटील (चाळीसगाि) :

सन्माननीय ऊर्ाम

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा ख ुलासा करतील काय :(१) भडगाव

(जि.िळगाींव) शहरात वीिपरु वठा बींद असल्याने सींतप्त

झालेल्या नागररकाींनी ठदनाींक २८ मे, २०१७ रोिी वा त्या सम
ु ारास
सबथ्े शनवर मोचाफ काढला, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, वीि परु वठा खीं डडत झाल्याने नागररकाींची खू प गैरसोय होत
असन
ू शहरात उक्त ठदनाींकास झालेल्या वादळी पावसामळ
ु े पररसरातील अनेक

खाींब वाकून वीि ताराही त्
ु लेल्या आहेत त्याचबरोबर तालक्
ु यात गावोगावी
वीि पोलवरील वीिताराही िीणफ झाल्या असून
हेही खरे आहे काय,

धोकादायक बनल्या आहेत,

(३) असल्यास, प्रश्न भाग १ बाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, तसेच

केली आहे काय, त्यात काय आढळून
आले, तदनस
ु ार शासनाने कोणती कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
प्रश्न भाग २ बाबत

शासनाने पाहणी

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?
श्री. चां द्रशेख र बािनिुळे : (१) हे खरे आहे.

(२) ठद. २५ मे २०१७ रोिी सींध्याकाळी ५.०० च्या दरम्यान चक्री वादळ,
सस
ु ा्याचा वारा व वादळी पाऊस अचानक सरु
ु झाल्याने भडगाींव शहराला

वीि परु वठा करणाऱया ११ के.व्ही. उच्च दाब वाठहनीचे ६ लोखीं डी खाींब वाकले
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व मसमें ् खाींब त्
ु ू न पडल्यामळ
ु े भडगाींव शहराचा ववद्यत
ु परु वठा खीं डीत
झाला होता. दोन ठदवसाींत ववद्यत
ु परु वठा पूवफवत सरु
ु करण्यात आला.
(३) व

(४) महाववतरण

कींपनीमार्फत

भडगाव

तालक्
ु यातील

ववद्यत
ु

वाठहन्याींच्या ताराींची पाहणी केली असता धोकादायक असलेल्या तारा सरु ळीत

करण्याचे आदे श ठे केदारास दे ण्यात आले. सदर बाबतीत अधधक्षक अमभयींता,
महाववतरण िळगाव याींनी सखोल चौकशी केली असता सदर चौकशीत
उपववभागीय अधधकारी, महाववतरण

हे

ननलींबनाची कायफवाही करण्यात आली आहे.

दोषी

आढळल्यामळ
ु े त्याच्याींवर

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

धचपळू ण (जर्.रत्नाधगरी) शहरासाठी भूशमगि विद्युि िादहनीच्या
िामाांि रीिा तनधी मांर् ूर होऊनही िामाला
सुरुिाि न झाल्याबाबि

(३८)

*

९१६१६

श्री.सदानांद चव्हाण (धचपळूण) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा ख ुलासा करतील काय :(१)

धचपळूण

(जि.रत्नाधगरी)

शहरासाठी

भूममगत

सन्माननीय ऊर्ाम मांत्री
ववद्यत
ु

वाठहनीच्या

कामाींकरीता सम
ु ारे १३.५० को्ी रुपयाींचा ननधी मींिूर झाला आहे, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, सदरचा ननधी मींिूर होऊनही अद्याप प्रत्यक्षात काम सरू
ु
झालेले नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, ननधी मींिूर होऊनही कामाला सरु
ु वात न होण्याची कारणे
काय आहेत,

(४) तसेच सदर काम कधीपयंत पूणफ होणे अपेक्षक्षत आहे?
श्री. चां द्रशेख र बािनिुळे : (१) केंद्र परु थकृत एकाजत्मक ऊिाफ ववकास
योिनेंतगफत (IPDS) धचपळूण शहरातील भमू मगत वाठहनीच्या कामाकररता
रु.१३०.१७ लाख मींिूर करण्यात आले होते. परीं तू धचपळूण शहरातील

भौगोमलक पररजथितीमळ
ु े सदर कामे तेिे करणे सरु क्षक्षततेच्या दृष्ीने योग्य
नसल्याने त्या कामाींऐविी अन्य ववद्यत
ु ववकास कामे करण्यात येणार
आहेत.
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(२) केंद्र शासनाच्या एकाजत्मक ऊिाफ ववकास योिनेअीं तगफत धचपळूण
शहराकररता

एकूण

रु.७०९.४२

लाख

इतक्या

ककींमतीचा

कायाफदेश

ठद. ०६.०१.२०१७ रोिी कींत्रा्दारास प्रदान करण्यात आला असून कामे
प्रगतीपिावर आहेत

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

(४) सदर कामे माहे िुल,ै २०१८ पयंत पूणफ होणे अपेक्षक्षत आहे.
-----------------

नागपूर जर्ल्हयािील समार्िल्याण विभागाच्या बहुिाांश

िसिीगहृ ाांमध्ये मुलभि
ू सुविधाांची अतनयशमििा असल्याबाबि
(३९)

*

९३५२९

श्री.सध
ु ािर दे शमख
ु (नागपरू पजश्चम) :

सन्माननीय

सामाजर्ि न्याय मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा ख ुलासा करतील काय :(१) नागपूर जिल््यातील समािकल्याण ववभागाच्या १०२ वसतीगहृ ाींपक
ै ी

बहताीं
ु भूत सवु वधेमध्ये अननयममतता आढळून
ु श वसतीगहृ ाींमध्ये ववववध मल
आल्याची माहीती माहे िून, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशफनास आली,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, वसतीगहृ ाची

पाहणीकरीता गेलेल्या जिल्हा पररषदे च्या

समािकल्याण अधधकाऱयाींना अशध्ु द वपण्याचे पाणी, हिेरी पत्रकात नोंदी न
आढळणे, खोल्याींमध्ये

ठदवे

नसणे, थवच्छतागहृ े सार्

नसणे, धान्य

साठ्याींच्या नोंदी नसणे, अशा ववववध प्रकारच्या समथया ननदशफनास आल्या,
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास,याप्रकरणी चौकशी करून वसतीगहृ ाच्या अधधक्षकाींवर कोणती
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?

श्री. रार्िुमार बडोले : (१) व (२) हे खरे नाही.तिावप नागपूर जिल्हयातील

समािकल्याण ववभागाच्या १०२ वसनतगहृ ापैकी बहुताश वसनतगहृ ा मध्ये
ववववध मल
ु भींत
ू सवु वधाींमध्ये अननयममतता आढळून आल्याबाबत सन २०१६१७ मध्ये समािकल्याण ववभाग, जिल्हा पररषद, नागपूर या कायाफलयाद्वारे
झालेल्या ववशेष तपासणी मोहीमेदरम्यान ननदशफनास आले आहे.
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(३)

या

बाबत

तपासणी

अीं ती

अननयममतता

आढळून आलेल्या

१३

वसतीगहृ ातील सध
ु ारणाींचा आढावा घेण्यासाठी सन
ु ावणी आयोजित करुन ९
वसनतगहृ व्यवथिापनास सध
ु ारणा करण्यास सक्त ननदे श दे ऊन सींधी दे ण्यात

आली आहे. तसेच गींभीर थवरुपाच्या अननयममतता आढळून आलेली चार
वसनतगहृ े बींद करण्या बाबत अनतररक्त मख्
ु य कायफकारी अधधकारी, जिल्हा
पररषद नागपूर याींच्याकडे मशर्ारस करण्यात आली आहे.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

मौर्े मोडे ( िा. सांगमे श् िर) ये थे सुरु असले ल्या खडी िारखान्याबाबि
(४०)

*

८४९३०

अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), श्री.नरें द्र पिार (िल्याण

पजश्चम), अॅड.आशशष शेलार (िाांद्रे पजश्चम) :
पढ
ु ील गोष्ीींचा ख ुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल मांत्री

(१) मौिे मोडे (ता. सींगमेश्वर, जि.रत्नाधगरी) येिे माहे ऑक््ोंबर, २०१५
पासून खडी कारखाना सरु
ु असून त्यास थिाननक नागररकाींचा ववरोध
आल्याचे ननदशफनास आले आहे, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उक्त प्रकल्प हा मोडे धरणािवळ

असल्याने सदर धरणाचे

प्रचीं ड नक
ु सान होत आहे, तसेच सदर कारखान्यामळ
ु े थिाननक शेतकऱयाींच्या

पारीं पाररक शेतीवरही दषु पररणाम झाला असून पररसरातील घराींना हादरे बसत
असल्याने तेि ील रठहवाश्याींना त्याचा त्रास होत आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकल्प बींद करण्याबाबतची मागणी ग्रामथिाींनी
जिल्हाधधकारी कायाफलय, रत्नाधगरी, तहमसलदार, रत्नाधगरी, पयाफवरण ववभाग,

रत्नाधगरी, पा्बींधारे ववभाग, रत्नाधगरी व सरपींच , मौिे मोडे, रत्नाधगरी
याींचेकडे ठदनाींक ११ ऑक््ोबर, २०१६ रोिी वा त्यासम
ु ारास अनेकदा पत्राद्वारे
केली आहे, हे खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याप्रकरणी चौकशी करून शासनाने कोणती

कायफवाही केली

वा करण्यात येत आहे, नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?
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श्री. चां द्रिाांि पाटील : (१), (२) व (३) रत्नाधगरी जिल््यातील सींगमेश्वर
तालक्
ु यातील मौिे मोडे येिे सींबींधधत परवानाधारक याींनी गौण खननि
खदानीसाठी

तसेच

क्रशरसाठी

सक्षम

प्राधधकरणाकडून आवश्यक

परवानग्या घेऊन खडी क्रशर सरू
ु केल्याचे ठदसून येते.

त्या

सदर खडी क्रशर बींद करण्याबाबत मौिे मोडे ग्रामववकास मींडळ मींब
ु ई

याींनी ठद.११/१०/२०१६ रोिी तहमसलदार सींगमेश्वर याींच्याकडे ननवेदन ठदले
आहे. सदर ननवेदनाच्या अनष
ु ींगाने मींडळ अधधकारी दे वळे याींनी चौकशी केली

असता, सदर खडी क्रशरमळ
ु े थिाननक शेतकऱयाींच्या पारीं पाररक शेतीवर
पररणाम होत असल्याचे तसेच पररसरातील घराींना धोका ननमाफण झाल्याचे
ननदशफनास आलेले नाही. तसेच सदर खदानीची कायफकारी अमभयींता लघमु सींच न

(िलसींधारण) ववभाग, रत्नाधगरी याींनी तपासणी केली असता, सदर खदान ही
मोडे धरणापासून ७५० मी्रपेक्षा िाथत अीं तरावर असल्याने सदर खदानीतील

उत्खननामळ
ु े मौिे मोडे लघ ु पा्बींधारे योिना, ता. सींगमेश्वर या प्रकल्पास
धोका सींभवत असल्याचे ठदसून आले नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

र्ु ने िोळशािर आधारीि विद्युि तनशममिी सांच बांद िरण्याबाबि
(४१)

*

८७२०१

श्री.िालीदास िोळां बिर (िडाळा), श्री.अशमन पटे ल

(मांब
ु ादे िी), श्री.राधािृष्ट्ण विखे-पाटील (शशडी), श्री.पथ्ृ िीरार् चव्हाण (िराड
दषक्षण), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), प्रा.िषाम गायििाड (धारािी),
श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.र्यिुमार गोरे (माण), प्रा.विरें द्र र्गिाप
(धामणगाि रे ल्िे), श्री.अशमि विलासराि दे शमख
ु (लािरू शहर), श्री.िसांिराि
चव्हाण

(नायगाांि), श्री.अब्दल
सत्िार (शसल्लोड), अॅड.यशोमिी ठािूर
ु

(तििसा), श्री.एिनाथराि खडसे (मक्
ु िाईनगर), श्री.हसन मश्र
ु ीफ (िागल),
श्री.योगेश सागर (चारिोप) :
खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय ऊर्ाम मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

(१) प्रदष
ु ण रोखण्याच्या उद्देशाने २५ वषे ककींवा त्यापेक्षा िाथत काळ वापरात
असलेली कोळशावर आधाररत ववद्यत
ु ननममफती सींच बींद करण्याचा आदे श केंद्र
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सरकारने ठदल्याने राज्यातील कोराडी,भस
ु ावळ,परळी, खापरखेडा व चीं द्रपरू

येिील एकूण १४ वीिननममफती सींच बींद करावे लागणार आहेत ,हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, सदरहू वीिननममफती सींच बींद पडल्यामळ
ु े सम
ु ारे ४ हिार
मेगावॅ् वीिननममफती घ्ण्याची शक्यता असन
ू दरम्यानच्या कालावधीत
राज्यातील बहुसींख्य भागात तापमान वाढल्यामळ
ु े वविेच्या मागणीमध्ये २
हिार मेगावॉ्ची वाढ होऊन ती १८ हिार मेगावॉ्वर गेली आहे, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, यामळ
ु े भारननयमन करण्यात येत असल्याने शेतक-याींच्या
वपकाींचे मोठया प्रमाणावर नक
ु सान झाले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, राज्यातील वीिेची वाढती मागणी व कोळशावर आधाररत बींद

करण्यात येणारे १४ वीिननममफती सींच यामळ
ु े मोठया प्रमाणावर वीिननममफती
घ्ण्याची

शक्यता

ववचारात

घेवून राज्य शासनाने मोठया प्रमाणावर

वीिननममफती होण्याच्या दॄष्ीने कोणती पयाफयी उपाययोिना केली आहे वा
करण्यात येत आहे?
श्री.

चां द्रशेख र

बािनिुळे

पररवतफन मींत्रालयाच्या ७

:

(१)

डडसेंबर,

कोळशावरील आधाररत औजषणक

केंद्रीय

२०१५

पयाफवरण,
च्या

ववद्यत
ु केंद्रातील SPM

वन

िलवायू

व

SO२

अधधसूचनेनस
ु ार

उत्सिफ नाची नूतन मयाफदा ननधाफररत केली आहे. त्यानस
ु ार, ज्या औजषणक
ववद्यत
ु केंद्राचे ऊत्सिफ न ननधाफररत केलेल्या मानाींकनापेक्षा अधधक आहे त्या

केंद्रामध्ये मख्
ु यत: SO२ उत्सिफ न ननयींत्रण करण्यासाठी FGD उभारण्यासाठी
पयाफयाचा अवलींबन करण्याचे ननदे मशत केलेले आहे व त्याची पूतफता डडसेंबर,
२०१७ पयंत करण्याचे बींधनकारक आहे.

त्यानस
ु ार ऊिाफ मींत्रालय, केंद्र सरकार अीं तगफत केंद्रीय ववद्यत
ु प्राधधकरणाद्वारे

दे शातील सवफ कोळशावर आधाररत ऊिाफननममफती केंद्राची ववभागावर सींयक्
ु त

बैठक आयोजित करण्यात आली होती. बैठकीत ठदलेल्या ननदे शानस
ु ार ज्या

ऊिाफ ननममफती केंद्रातील सींच उपरोक्त ननधाफररत केलेल्या मानाींकनाचे पालन

करीत नसतील त्याींनी FGD उभारणीच्या पयाफयाचे कृती कायफक्रम केंद्रीय
ववद्यत
ु प्राधधकरणास सादर केल्यास, त्याींना माचफ , २०२१ पयंत FGD

53

उभारणी

व कायाफन्वयन करण्याची

दे ण्यात आले आहेत.
महाननममफतीने

परवानगी दे ण्यात येईल असे ननदे श

त्याींच्या

नूतन मानाींकनात न बसणाऱया सींचास FGD
उभारण्याचा कृती कायफक्रम तयार केला असून सींचालक मींडळाच्या मींिुरीनींतर
माचफ , २०२१ पयंत सींचाना FGD उभारणीचे उठद्दष् ननजश्चत केले आहे.
त्यामळ
केंद्रे बींद पडण्याची शक्यता नाही.
ु े महाननममफतीचे औजषणक ववद्यत
ु
(२), (३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

औरां गाबाद जर््याि िीर्े चा शॉि लागन
ू मृत्यूच्या घटनाांमध्ये
िाढ होि असल्याबाबि

(४२)

*

९३५८२

श्री.प्रशाांि बांब (गांगापूर) :

गोष्ीींचा ख ुलासा करतील काय :-

सन्माननीय ऊर्ाम मांत्री पढ
ु ील

(१) औरीं गाबाद येिे महाववतरणच्या त्
ु लेल्या ताराींमळ
ु े वीिेचा शॉक लागून
शेतात काम करणाऱया तरुणाचा मत्ृ यू झाल्याची घ्ना धामोरी बद्र
ु क
ु

मशवारातील ग् नीं.१०२ मध्ये घडल्याचे ठदनाींक १० िून, २०१७ रोिी वा त्या
सम
ु ारास ननदशफनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, वाळींू ि एमआयडीसी पोलीस ठाण्यात याप्रकरणी अकथमात
मत्ृ यूची नोंद करण्यात आली असून सदर घ्नेच्या तीन ठदवसाींपूवी वादळी

वाऱयाने त्
तारा महाववतरण कींपनीकडून िोडण्यात न
ु लेल्या ववद्यत
ु
आल्याने ही दद
ु ी वी घ्ना घडली, हे ही खरे आहे काय,
(३) तसेच

या जिल््यातील लासूर थ्े शन येिून िवळच असलेल्या

भागाठाण येिे त्
ु लेल्या वविेच्या ताराींना थपशफ झाल्याने एका यव
ु तीचा मत्ृ यू
झाल्याची घ्ना ठदनाींक ५ िून, २०१७ रोिी वा त्या
आली, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, ठदनाींक ३ िून,

सम
ु ारास ननदशफनास

२०१७ रोिी सायींकाळी पररसरात वादळी

वाऱयासह झालेल्या पावसाने काही झाडे उन्मळून वीि वाठहन्याींवर पडल्याने
तारा त्
ु ल्याच्या व वीिेचे पोल वाकल्याच्या घ्नेकडे महाववतरणच्या
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कमफचारी व अधधकारी वगाफने दल
ु फक्ष केल्यानेच दस
ु ऱया ठदवशी सकाळी
तरुणीचा त्
ु लेल्या ववद्यत
ु ताराींना थपशफ झाल्याने मत्ृ यू ओढवल्याचे
खरे आहे काय,

दे ख ील

(५) असल्यास, शासनाने उक्त प्रश्न भाग १ व ३ बाबत चौकशी केली आहे
काय, त्यानस
ु ार सींबधधताींवर कोणती

कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत?

श्री. चां द्रशेख र बािनिुळे : (१) होय, सदर अपघात ठदनाींक ०९/०६/२०१७ रोिी
धामोरी बद्र
ु क
ु येिील ग् नीं. १०० मध्ये घडला आहे.
(२) होय, खरे आहे.

(३) होय, सदर अपघात ठदनाींक ०४/०६/२०१७ रोिी मौिे भागाठाण ता.
गींगापूर येिे घडलेला आहे.
(४) होय खरे आहे.

(५) प्रश्न भाग १ मध्ये नमूद अपघाताची चौकशी ववद्यत
ु ननरीक्षक,
औरीं गाबाद कायाफलयामार्फत ठदनाींक १४/०६/२०१७ रोिी करण्यात आली आहे.
सदर अपघातास महाववतरण कींपनी िबाबदार आढळल्यामळ
ु े ठद. २०/०६/२०१७
च्या पत्रान्वये उपकायफकारी अमभयींता, महाववतरण कींपनी, गींगापूर उपववभाग
याींना त्याींनी कारणे दाखवा नो्ीस बिाववली आहे.

प्रश्न भाग ३ मध्ये नमूद अपघाताची चौकशी ववद्यत
ु ननरीक्षक, औरीं गाबाद
कायाफलयामार्फत ठदनाींक ०४/०६/२०१७ रोिी करण्यात आली आहे.

सदर अपघातास महाववतरण कींपनी िबाबदार आढळल्यामळ
ु े ठद. ०१/०६/२०१७
च्या पत्रान्वये उपकायफकारी अमभयींता, महाववतरण कींपनी, गींगापूर उपववभाग
याींना त्याींनी कारणे दाखवा नो्ीस बिाववली आहे.
-----------------

घोडे गाि (जर्. पुणे) ये थील आददिासी वििास प्रिल्प िायामलयमाफम ि
लाभाथ्याांना शशलाई मशशन ि पीठ धगरण्या दे ण्याि
आल्या नसल्याबाबि
(४३)

*

९२९६४

श्री.बाबरु ाि पाचणे (शशरुर) :

सन्माननीय आददिासी

वििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा ख ुलासा करतील काय :-
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(१) पण
ु े जिल््यातील घोडेगाव येिील आठदवासी ववकास प्रकल्प कायाफलय हे

माहे एवप्रल, २०१६ पासून सावफिननक व वैयजक्तक लाभाच्या योिना

लाभार्थयांना दे ण्यास अकायक्षमफ ठरले असून सन २०१३-१४ व २०१४-१५ या
वषाफतील उपसा मसींचन योिनेतील ६० लाभार्थयांना १ को्ी ८० लाख रूपये
ननधी

उपलब्ध होऊनसद्ध
ु ा कोणतीही कायफवाही न झाल्याने हा ननधी

शासनाकडे िमा झाला आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मशलाई ममशन व पीठ धगरणीचे लाभािी ननवड होऊन आणण

या योिनेचा सहभाग म्हणून शासनाकडून १५०० ते २२०० रूपये प्रकल्प
कायाफलयात िमा झालेले असतानाही १ वषफ होऊनही लाभार्थयांना लाभ दे ण्यात
आला नाही,हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, शासनाने उक्त आश्रमशाळे ची चौकशी केली आहे काय, त्यात
काय आढळून आले,

त्यानस
ु ार सींबधधताींवर शासनाने कोणती कारवाई केली

वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?
श्री. विष्ट्ण ु सिरा : (१) जिल्हा वावषफक आठदवासी उपयोिना सन

२०१३-१४

या आधिफ क वषाफत उपसा मसींचन योिनेंतगफत पण
ु े जिल्हयाकररता रु.१ को्ी
८१ लाख

इतका ननधी मींिूर करण्यात आला होता. तिावप, प्रािममक

सवेक्षणाअीं ती लाभार्थयांच्या यादीतील अनेक उणणवा,

लाभार्थयांची अपात्रता

यामळ
ु े सदरहू ननधी लगतच्या आधिफ क वषाफख ेर पयंत खचफ होण्याची शक्यता
नसल्याने ववत्त ववभागाच्या शासन ननणफय ठद. ०६ िून, २००८ मधील
तरतूदीनस
ु ार तो शासनास समवपफत करण्यात आला हे खरे आहे.

(२) सन २०१५-१६ मध्ये केंद्रवती अिफ सींकल्प या योिनेअींतगफत मशलाई ममशन
व पीठ धगरणीींसाठी

ज्या पात्र लाभार्थयांनी

प्रत्येकी १५० लाभािी ननवडण्यात आले होते. तिावप,
थवठहश्याची

१५ % सहभाग रक्कम भरणा केलेली

आहे अशा पात्र ११५ लाभार्थयांना मशलाई ममशन व ९७
धगरणीचे वा्प करण्यात आलेले आहे.
(३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

लाभार्थयांना पीठ
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राज्यािील १३ हर्ाराांहून अधधि शाळाांमध्ये िीर् र्ोडणी न
ददल्याबाबि

(४४)

*

८५६१७

श्री.सांर्य पोिनीस (िशलना), श्रीमिी तनममला गाविि

(इगिपूरी), श्री.अशमन पटे ल (मांब
ु ादे िी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम),
श्री.अिल
ु

भािखळिर (िाांददिली

पूिम), श्री.विलासराि र्गिाप (र्ि),

श्री.प्रशाांि ठािूर (पनिेल), श्री.भाऊसाहेब िाांबळे (श्रीरामपूर), श्री.राधािृष्ट्ण
विखे-पाटील (शशडी), श्री.सतु नल िेदार (सािनेर), श्री.विर्य िडेट्टीिार

(ब्रम्हपरू ी), श्री.अमर िाळे (आिी), डॉ.सांिोष टारफे (िळमनरु ी), श्री.सभ
ु ाष
उफम पांडडिशेठ पाटील (अशलबाग), प्रा.िषाम गायििाड (धारािी), श्री.सतु नल प्रभू
(ददां डोशी), श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.धैयमशील पाटील (पेण), श्री.अजर्ि
पिार (बारामिी), श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आां बेगाि), श्री.र्यांि पाटील

ां े (िोरे गाि), श्री.जर्िें द्र आव्हाड (मांब्र
(इस्लामपूर), श्री.शशशिाांि शशद
ु ा िळिा),
श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.िैभि वपचड (अिोले) :
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा ख ुलासा करतील काय :-

सन्माननीय ऊर्ाम

(१) राज्यातील सम
ु ारे ४४ हिार शाळा ्या डडजि्ल असल्याचे मशक्षण
ववभागाकडून साींगण्यात येत असताना राज्यातील १३ हिार ८४८ शाळाींमध्ये

वीि िोडणीच झालेली नसल्याची बाब माहे एवप्रल, २०१७ मध्ये वा त्या
दरम्यान यनु नर्ाईड डडजथरक्् इन्र्ॉमेशन मसथ्ीम र्ॉर एज्यक
ु े शनच्या
(यूडायस २०१५-१६) शासकीय अहवालात नमूद करण्यात आली आहे, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने
ननदशफनास आले,

चौकशी केली आहे काय, त्यात काय

(३) असल्यास, राज्यातील वीिेचा अभाव असलेल्या शाळाींना तात्काळ वीि

िोडणी दे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे,

(४) असल्यास, उक्त शाळाींना अद्यापपयंत ववद्यत
ु परु वठा न करण्याची

कारणे काय आहेत, तसेच ज्या शाळाींना अद्याप वीिपरु वठा करण्यात
आलेला नाही त्याींना ककती कालावधीत वीि परु वठा करण्यात येईल,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?
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श्री. चां द्रशेख र बािनिुळे : (१) यनु नर्ाईड डडजथरक्् इन्र्ॉमेशन मसथ्ीम र्ॉर
एज्यक
ु े शनच्या (यूडायस) ररपो्फ नस
ु ार सन २०१६-१७ पयंत राज्यातील एकूण
१,०४,९७० शाळाींपक
ै ी ९८,६९६ शाळाींमध्ये वीि िोडणी झाली असून ६,२७४
शाळाींमध्ये वीि िोडणी झालेली नाही. यापैकी ववद्यत
ु सवु वधा नसलेल्या

शासकीय, जिल्हापररषदा, नगरपामलका, महानगरपामलका शाळाींची सींख्या
५२८० असून ९९४ खािगी शाळा आहेत.
(२) प्रश्न उद््ावत नाही.

(३), (४) व (५) वीि िोडणी नसलेल्या शाळाींनी नवीन वीि िोडणीसाठी

ववठहत नमन्ु यात अिफ महाववतरण कींपनीकडे सादर केल्यास त्याींना महाराषर
ववद्यत
ु ननयामक आयोगाने पाररत केलेले कृती मानके २०१४ नस
ु ार शहरी
भागासाठी १५ ठदवसात व ग्रामीण भागासाठी २० ठदवसात नवीन वीि िोडणी
दे णे बींधनकारक आहे.

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

मुरुड िालुक्यािील (जर्.रायगड) सांर्य गाांधी तनराधार योर्ना ि
श्रािण बाळ योर्ने िील लाभाथ्याांना अनुदान
शमळाले नसल्याबाबि

(४५)

*

८६५०२

श्री.मनोहर भोईर (उरण) :

सन्माननीय विशेष सहाय्य

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा ख ुलासा करतील काय :(१) मरु
ु ड तालक्
ु यातील ( जि. रायगड ) सींिय गाींधी ननराधार योिना, श्रावण
बाळ योिनेतील लाभार्थयांना गेल्या चार मठहन्यापासून अनद
ु ान ममळाले नाही,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय
ननदशफनास आले,

(३) असल्यास,चौकशीनस
ु ार या लाभार्थयांना त्वरीत अनद
ु ान दे ण्यासींदभाफत
शासनाने कोणती कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहेत ?
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श्री. रार्िुमार बडोले : (१) हे खरे नाही.
(२), (३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

मराठिाड्याि दे िठाणा (िा.मांठा,जर्.र्ालना) ये थील शे िि-याने
बँि ाांि डून िर्म शमळि नसल्यामुळे नैर ाश्यािून आत्महत्या िे ल्याबाबि
(४६)

*

९२४८७

डॉ.पिांगराि िदम (पलूस िडेगाि) :

सन्माननीय मदि

ि पन
ु िमसन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा ख ुलासा करतील काय :(१)

मराठवाडयात

नावपकी,

शेतमालाला

दे वठाणा

ममळत

(ता.मींठा, जि.िालना) येिील शेतक-याींने
नसलेला

भाव,

बँकाींकडून किफ

ममळत

नसल्याच्या नैराश्यातून ठदनाींक ११ एवप्रल, २०१७ रोिी वा त्यासम
ु ारास
आत्महत्या केली, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी घ्नाथिळी िाऊन पोमलसाींनी पींचनामा

केला, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, किफ बािारी शेतक-याींना वेळीच न्याय ममळण्याबाबत शासनाने
कोणत्या

उपाययोिना केल्या वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?

श्री. चां द्रिाांि पाटील : (१) व (२) होय हे खरे आहे.

(३) शेतकरी आत्महत्या पात्र प्रकरणी शासन ननणफय ठदनाींक २३ िानेवारी,
२००६ अन्वये कु्ुींबीयाींस रूपये १.०० लाख इतके सानग्र
ु ह अनद
ु ान ठदले आहे.
शेतकऱयाींच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी उथमानाबाद व यवतमाळ या दोन

जिल््याींमध्ये पिदशी प्रकल्प राबववण्यात येत असून त्याअीं तगफत बळीरािा
चेतना

अमभयान राबववण्यात येत आहे. तसेच शेतकऱयाींची किफ मार्ी

करण्यासाठी “छत्रपती मशवािी महाराि शेतकरी सन्मान योिना २०१७”
राबववण्यात येत आहे.

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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राज्यािील विविध शाळाांमध्ये अांध, अपांग, मुि बधीर विद्याथ्याांना
शशिविणा-या विशे ष शशक्षिाांचे िे िन न ददल्याबाबि

(४७)

*

९१८३१

श्री.ओमप्रिाश ऊफम बच्चू िडू (अचलपूर), श्री.विनायिराि

र्ाधि-पाटील (अहमदपूर), श्री.शशरीषदादा चौधरी (अमळनेर), डॉ.शमशलांद माने
(नागपूर उत्िर), श्री.चरण िाघमारे (िम
ु सर) :

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा ख ल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय शालेय शशक्षण

(१) राज्यातील ववववध जिल््याींमधील शाळाींमध्ये अीं ध , अपींग, मक
ु बधीर
ववद्यार्थयांना मशकववणा-या ववशेष मशक्षकाींची सेवा ठदनाींक ७ िुल,ै २०१५
पासन
ू समाप्त करण्यात आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मा.उच्च न्यायालय औरीं गाबाद खीं डपीठ याींच्या आदे शान्वये

सदर ११८५ ववशेष मशक्षक व ७२ पररचारकाींना पन
ु थिाफवपत करून त्याींचे

िकीत वेतन २ मठहन्याींच्या आत दे ण्याचे आदे श ठदले आहेत , हे खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, याप्रकरणी अद्यापपयंत या मशक्षकाींना वेतन दे ण्यात आलेले
नाही, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सदर मशक्षकाींना तातडीने वेतन दे ण्यात यावे अशी मागणी

लोकप्रनतननधीींनी ठदनाींक ११ िून, २०१७ रोिी मा. मख्
ु यमींत्री याींचेकडे केली,
हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, शासनाने यासींदभाफत कोणती कायफवाही केली वा करण्यात येत
आहे, नसल्यास त्याची कारणे काय आहेत ?
श्री. विनोद िािडे : (१) होय, हे खरे आहे.
(२) होय, हे खरे आहे.
(३) होय, हे खरे आहे.
(४) होय, हे खरे आहे.
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(५) मा. उच्च न्यायालयाच्या आदे शानस
ु ार,

सेवा समाप्त करण्यात

आलेल्या ववशेष मशक्षक/पररचर याींच्या सेवा ठदनाींक ०५.०१.२०१७ च्या
पत्रान्वये पन
ु ःथिावपत करण्याचे आदे श दे ण्यात आले असून त्याींचे वेतन अदा
करण्याबाबतचा प्रथताव शासनाच्या ववचाराधीन आहे.
-----------------

किन्ही, उमरी, सायखेडा, खैर गाि, िागदा, र्िाहर नगर (िा.िे ळापरू ,
जर्.यििमाळ) या गािाांमध्ये निीन शसांगल फे र् गािठाण कफडरची
िामे तनिृ ष्ट्ट दर्ामची असल्याबाबि
(४८)

*

९२५२१

डॉ.अशोि उईिे (राळे गाि) :

सन्माननीय ऊर्ाम मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा ख ुलासा करतील काय :-

(१) ककन्ही, उमरी, सायखेडा, खैरगाव, वागदा, िवाहर नगर (ता.केळापूर,
जि.यवतमाळ) या गावाींमध्ये नवीन मसींगल र्ेि गावठाण कर्डरची सन
२०१३-१४ मध्ये कामे मींिूर झाली होती, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, गावठाण कर्डरची कामे करत असताना खाींब व तारा

्ाकण्याची कामे ठे केदाराींनी ननकृष् दिाफची केली असल्याचे थिाननक
नागररकाींनी ठदलेल्या तक्रारीवरुन ननदशफनास आले असून काही ठठकाणी खाींब
व तारा पडल्याचेही ठदनाींक २ िून, २०१७ रोिी वा त्या
आले, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, ववभागाला सदर

सम
ु ारास ननदशफनास

दरु
ु थतीकररता पन
ु :श्च ननधी दे ण्यात आला

असून दोन वषाफपूवी कामे करण्यात आलेली असताींनाही पन
ु :श्च ननधी दे ण्यात
आल्याने या कामात गैरव्यवहार झाल्याचे ननदशफनास येत असून शासनाने या
प्रकरणाची चौकशी केली आहे काय, त्यामध्ये दोषी आढळणा-या सींबधधताींवर
शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?

श्री. चां द्रशेख र बािनिुळे : (१) गावठाण वाठहनी ववलगीकरण योिनेअींतगफत
पाींढरकवडा ववभागातील पाींढरकवडा उपववभागातील, ३३ के.व्ही. उपकेंद्र

पाींढरकवडा येिून ननघणाऱया ११ के.व्ही. करीं िी गावठाण वाठहनीचे काम सन
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२०१३-१४ मध्ये पण
ू फ करण्यात आले असन
ू सदर वाठहनी ठदनाींक २२.०१.२०१५
रोिी कायाफजन्वत करण्यात आलेली आहे.

या वाठहनीद्वारे ककन्ही, उमरी,

सायखेडा, खैरगाव, वागदा, िवाहरनगर या गावाींना वीि परु वठा होतो.

(२) ११ के.व्ही. करीं िी गावठाण वाठहनीचे काम कींपनीच्या मानकाप्रमाणेच

करण्यात आले आहे. परीं त ु ठदनाींक २७.०५.२०१७ च्या प्रचीं ड वादळी वाऱयामळ
ु े
सदर वाठहनीचे दातपाडी या गावािवळ मसमें ्चे ७ पोल त्
ु ू न पडले होते.

(३) सदर कींपनीला ठदलेल्या ननववदे तील अ्ीनस
ु ार वादळी वाऱयाने झालेल्या
नक
ु सानीचे काम करण्याबाबत कींत्रा्दार िबाबदार नसल्यामळ
ु े सदरचे काम

महाववतरण कींपनीच्या दे ख भाल व दरु
ु थती ननधीमधून करण्यात आले आहे.
सदरचे नक
ु सान नैसधगफक आपत्तीमळ
ु े झाले
करण्याचा प्रश्न उद््ावत नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

असल्याने सींबींधधताींवर कारवाई

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

िोल्हापूर जर्ल्हयािील पायाभूि सुविधेसाठी तनधी उपलब्ध
िरुन दे णेबाबि

(४९)

*

९४१४३

(शाहूिाडी) :
काय :-

श्री.चां द्रदीप नरिे (िरिीर), श्री.सत्यर्ीि पाटील-सरुडिर
सन्माननीय ऊर्ाम मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा ख ुलासा करतील

(१) कोल्हापूर जिल्हयामधील पायाभूत सवु वधा क्र. २ अीं तगफत शेती पींपाना

वीि कनेक्शन ममळणेकररता माहे माचफ , २०१४ नींतर ४,१५७ शेतकऱयाींनी
को्े शन भरुनही पायाभूत आराखडा मींिूर नसल्याने व शासनाने ननधी
उपलब्ध करुन न ठदल्याने शेत कऱयाींना शेती पींपाकररता नवीन िोडणी
ममळाले नाहीत, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर ननधी उपलब्ध करुन दे णेबाबत लोकप्रनतननधीींनी ठदनाींक

२१ िून, २०१७ रोिी वा त्या सम
ु ारास मा. ऊिाफमींत्री महोदय याींना ननवेदन
ठदले आहे, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, उक्त ननवेदनाबाबत व

शेतकऱयाींना शेती पींपाकररता नवीन

िोडणी ममळणेबाबत शासनाने कोणती कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत?

श्री. चां द्रशेख र बािनिुळे : (१) कोल्हापूर जिल्हयात माचफ , २०१७ अखेर ६८९४
कृषीपींप पैसे भरुन वीि िोडणीकररता प्रलींबबत होते. सन २०१७-१८ मध्ये

ववववध योिनाींतगफत ११०३ कृषीपींपाींचे ऊिीकरण करण्यात आले असून मे,
२०१७ अखेर ६९७४ कृषीपींप पैसे भरुन वीि िोडणीकररता प्रलींबबत असन
ू
त्याींची कामे प्रगतीपिावर आहेत.
(२) अशा आशयाचे ननवेदन प्राप्त झाल्याचे आढळून येत नाही.

(३) ववववध योिनाींतगफत उवफररत प्रलींबबत कृषी पींपाींना वीि परु वठा करण्याचे
महाववतरण कींपनीमार्फत प्रथताववत आहे.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

िळां ब (िा.िर्मि , जर्.रायगड) विभागािील शासिीय आददिासी
आश्रमशाळा बांद िरण्याबाबि
(५०)

*

९२२८०

श्री.प्रशाांि

ठािूर

(पनिेल),

श्री.समीर

िुणािार

(दहांगणघाट), अॅड.आशशष शेलार (िाांद्रे पजश्चम), श्रीमिी मतनषा चौधरी
(ददहसर), श्री.अशमि साटम (अां धेरी पजश्चम) :

सन्माननीय आददिासी

वििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा ख ुलासा करतील काय :(१) कळीं ब (ता.किफ त,

जि.रायगड)

ववभागातील

शासकीय

आठदवासी

आश्रमशाळा बींद करण्याचा ननणफय आठदवासी ववकास प्रकल्प, पेण ववभागाने

घेतल्यामळ
ु े सम
ु ारे ९० आठदवासी ववद्यार्थयांचे शैक्षणणक नक
ु सान झाले

असल्याचे माहे िून, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशफनास आले आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त आठदवासी आश्रमशाळे त मशकत असलेल्या आठदवासी

ववद्यार्थयांना किफ त तालक्
ु यातील अन्य आश्रमशाळे त समाववष् करून
घेण्याचे आश्वासन शाळे च्या मख्
ु याध्यापकाींनी पालकाींना ठदले होते, हे ही खरे
आहे काय,
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(३)

असल्यास,

उक्त

आठदवासी

आश्रमशाळे तील

९०

ववद्यार्थयांना

तालक्
ु यातील अन्य आश्रमशाळे त अद्यापही प्रवेश ममळाला नसून उक्त

प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानस
ु ार आठदवासी ववद्यार्थयांचे
होणारे शैक्षणणक नक
ु सान ्ाळण्यासाठी शासनाने तातडीने कोणती कायफवाही
केली वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?
श्री. विष्ट्ण ु सिरा : (१) व (२) सदर शासकीय आश्रमशाळे त ववद्यार्थयांची
प्सींख्या कमी असल्याने सदर शाळे तील ववद्यार्थयांचे िवळच्या इतर शाळे त
समायोिन करण्याींत आले आहे.

(३) सदर शाळे तील मल
ु ाींना पालकाींच्या पसींतीनस
ु ार िवळच्या जिल्हा पररषद

शाळा, कळीं ब, शासकीय आश्रमशाळा, सासणी, अनद
ु ाननत आश्रमशाळा,
लव्हाळी, जिल्हा पररषद शाळा, बाींगणी या शाळे त प्रवेमशत झाले आहेत.

त्यामळ
ु े सदर शाळे तील एकही ववद्यािी मशक्षणापासून वींधचत राठहलेले नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

राज्यािील विशे षि: मुांबईि राहणाऱ्या नागरीिाांना त्याांचे
र्ािीचे दाखले शमळणे बाबि

(५१)

*

९१७८२

श्री.रमेश लटिे (अां धेरी पूिम) :

सन्माननीय सामाजर्ि

न्याय मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा ख ुलासा करतील काय :(१) राज्यात

राहणाऱया नागरीकाींना त्याींचे िातीचे दाखले काढावयाचे

असल्यास त्याींना सन १९६७ च्या अगोदरचे परु ावे सादर करावे लागतात, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, राज्यातील मींब
ु ईत राहणाऱया नागरीकाींना आपल्या मूळ गावी
िाऊन दाखले काढावेत असे तहमसलदार कायाफलयामार्फत

साींगण्यात येत

(३)

ननवडणक
ू ीमध्ये

आहे, हे ही खरे आहे काय,
असल्यास,

सन

२०१७

च्या

मींब
ु ई

महापामलका

परराज्यातील मींब
ु ईत वाथतव्य करणाऱया व ननवडणूक लढववण्यास इच्छुक
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असणाऱयाना मींब
ु ईत तहमसलदार व उपजिल्हाधधकारी याींनी िातीचे नवीन
प्रमाणपत्र काढून ठदले, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सन २०१७ मध्ये महापामलका ननवडणक
ु ीकररता दे ण्यात

आलेल्या िातीच्या दाखल्याींबाबत िात पडताळणी सममतीकडे सदर दाखले
अवैध असल्याच्या तक्रारी मोठ्या प्रमाणात करण्यात आल्या आहेत , हे ही
खरे आहे काय,

(५) असल्यास, याप्रकरणी चौकशी करून शासनाने कोणती कायफवाही केली वा
करण्यात येत आहे, नसल्यास त्याची कारणे काय आहेत ?
श्री. रार्िुमार बडोले : (१) होय, हे खरे आहे.

िातीचे प्रमाणपत्र दे णे व त्याची पडताळणी करणे यासाठी सन २००१ च्या
महाराषर अधधननयम क्र.२३ व त्याअीं तगफत पाररत २०१२ च्या ननयमान्वये
कायफवाही केली िाते. इतर मागासवगफ व ववशेष मागास प्रवगाफच्या अिफ दाराींना

िातीचे प्रमाणपत्र ममळववणे व त्याची पडताळणी करण्यासाठी ठद.१३/१०/१९६७
हा

मानीव

ठदनाींक

महाराषरातील

प्रमाणपत्राकररता ववठहत केला आहे.

वाथतव्य ननजश्चतीसाठी

व

िातीचे

(२) व (३) िातीचे प्रमाणपत्र दे णे व त्याची पडताळणी करणे यासाठी सन
२००१ चा महाराषर अधधननयम क्र.२३ व त्याअीं तगफत पाररत २०१२ ननयमाींतील

ननयम क्र.३ अन्वये सक्षम प्राधधकाऱयाींना शासनाने अधधननयमाच्या कलम २
च्या खीं ड (ब) अन्वये रािपत्रात प्रमसद्ध केलेल्या अधधसूचनेद्वारे , ज्यासाठी
सक्षम प्राधधकाऱयाला पदननदे मशत ककींवा ननयक्
ु त केले असेल त्या सींबींधधत

क्षेत्रातील मानीव ठदनाींकास कायमथवरूपी रठहवासी असणाऱया अिफ दारास
िातीचे प्रमाणपत्र दे ण्यात येईल अशी तरतूद आहे.

सन २००१ चा अधधननयम व त्याअीं तगफत पाररत २०१२ च्या

ननयमाींतील तरतद
ु ीनस
ु ार िात प्रमाणपत्र दे ण्याची कायफवाही करण्यात येते.
(४) होय, हे खरे आहे.

सन २०१७ मध्ये मींब
ु ई महापामलका ननवडणक
ु ीत ननवडून आलेल्या अिफ दाराींचे

िात प्रमाणपत्र प्रथतावावर ननवडणक
ु ीत त्याींचे समोर पराभूत झालेले व अन्य
नागररकाींकडून हरकती प्राप्त झाल्या आहेत.
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(५) याबाबत सममत्याींकडे प्राप्त सवफ प्रकरणाींचे सममती अधधनथत दक्षता
पिकामार्फत अहवाल प्राप्त झाल्यवर अशा प्रकरणाींवर सींबींधधत सममत्या
ववठहत कालावधीमध्ये ननणफय घेत आहेत.

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

पालघर जर्ल््यािील िारापरू औद्योधगि िसाहिीिील िचरा
उचलण्याचे आदे श हरीिलिादाने औद्योधगि
वििास मांडळास ददल्याबाबि
(५२)

*

९३४५४

श्री.पास्िल धनारे (डहाणू) :

सन्माननीय उद्योग मांत्र ी

पढ
ु ील गोष्ीींचा ख ुलासा करतील काय :(१) पालघर जिल््यातील तारापूर औद्योधगक वसाहतीतील सम्प (साींडपाणी

िमा करण्यासाठी वापरण्यात येणारी) ३ मधून काढण्यात आलेला सम
ु ारे ४००
मॅरीक ्न कचरा उचलण्याचे आदे श राषरीय हररत लवादाने औद्योधगक

ववकास मींडळास ठदनाींक ३० मे,२०१७ रोिी वा त्या सम
ु ारास ठदले आहेत, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, तद्नस
ु ार तारापूर औद्योधगक ववकास मींडळ (वसाहतीतील)
घनकचरा उचलण्याबाबत शासनाने कोणती कायफवाही केली वा करण्यात ये त
आहे,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?
श्री. सभ
ु ाष दे साई : (१) हे खरे आहे.

(२) मा.राषरीय हरीत लवादाच्या आदे शानस
ु ार सम्प क्र.३ मधून ननघालेला

सींपण
ु फ रासायननक गाळ महाराषर औद्योधगक ववकास महा मींडळाने मे.मींब
ु ई
वेथ् मॅनेिमें ् मलमम्े ड, तळोिा या मान्यता प्राप्त प्रकक्रया केंद्राकडे
पोहोचववला असून, आता िागेवर कोणताही गाळ मशल्लक नाही.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

66

मौर्े पाांढरििडा (जर्.यििमाळ) ये थील मांर् ूर असले ली
एमआयडीसी सुरू िरण्याबाबि

(५३)

*

९३५१२

श्री.रार्ु िोडसाम (अणी) :

सन्माननीय उद्योग मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा ख ुलासा करतील काय :(१) मौिे पाींढरकवडा, जि.यवतमाळ येिील मींिूर असलेली एमआयडीसी सरू
ु

करण्याबाबत थिाननक लोकप्रनतननधी(आणी) याींनी ठदनाींक १४ डडसेंबर, २०१५
रोिी वा त्यासम
ु ारास मा.जिल्हाधधकारी,यवतमाळ याींना ननवेदन दे ऊन मागणी
केली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरहू एमआयडीसी सरू
ु झाल्यास थिाननकाींना रोिगार
उपलब्ध होऊन उद्योगवाढीस चालना ममळणार आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, त्यानस
ु ार सदरहू एमआयडीसी मींिूर असूनही अद्याप सरू
ु न
होण्याची कारणे काय आहेत,

(४) असल्यास, एमआयडीसी सरू
ु करण्याबाबत शासनाने कोणती कायफवाही
केली वा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?
श्री. सभ
ु ाष दे साई : (१) व (२) हे खरे आहे.

(३) (४) व (५) मौिे पा्णबोरी येिील िमीनी कब्रथतान, गरु ाींचा दवाखाना,
जिल्हा पररषद शाळे चे ठठकाण, थमशानभमु म इत्यादीसाठी वापर सरु
ु आहे.
तसेच मौिे केळापूर येिील महाराषर औद्योधगक ववकास महामींडळास
हथताींतररत केलेली िमीन वन खात्याची असल्याने वन ववभागाने त्या
िमीनीवर वनेतर कामे करण्यास प्रनतबींध केलेला आहे.

तिावप ८३९.०९ हे.

आर इतके खािगी क्षेत्र भस
ु ींपादनाची कायफवाही सरु
ु आहे.
-----------------
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िसमि िालुक्यािील (जर्.दहांगोली) िु रुां दा शशिाराि बनािट दारू
बनिण्याचा िारखाना सुरु असल्याबाबि

(५४)

*

९२५०२

श्री.िानार्ी मट
ु िुले (दहांगोली) :

सन्माननीय राज्य

उत्पादन शल्
ु ि मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा ख ुलासा करतील काय :(१) वसमत

तालक्
ु यातील

(जि.ठहींगोली) कुरुीं दा मशवारात बनाव् दारू

बनवण्याचा कारखाना असून या कारखान्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर बनाव्
दारू बनवली िात असन
ू याबाबत तक्रार करुनही प्रशासनाने

िाणीवपव
ू फक

दल
ु फक्ष केले असल्याचे माहे िून, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशफनास
आले , हे खरे आहे काय,

(२) तसेच ठहींगोली जिल््यात मोठ्या प्रमाणावर अवैध दारू ववक्री होत असन
ू
तक्रार करुनही

प्रशासनाचे याकडे दल
ु फक्ष होत असल्याचे

आहे, हे खरे आहे काय,

ननदशफनास आले

(३) असल्यास, याबाबत चौकशी करुन सदर जिल््यात बनाव् दारूचे

व्यवहार बींद करण्याबाबत शासनाने तातडीने कोणती कायफवाही केली व
करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?
श्री. चां द्रशेख र बािनिुळे : (१), (२) व (३) अीं शत: खरे आहे. या प्रकरणी
कोणतीही तक्रार उत्पादन शल्
ु क ववभागास प्राप्त झालेली नाही. मात्र उत्पादन

शल्
ु क ववभागाकडून ठद.४ मे, २०१७ रोिी कुरुीं दा मशवारातील बनाव् दारू

बनववण्याचा कारखान्यावर छापा ्ाकण्यात आला आहे. सदर प्रकरणी

महाराषर दारुबींदी कायदा, १९४९ अन्वये गन्ु हा नोंदववण्यात आला असून ३
आरोपीींना मद्द
ु ेमालासह अ्क करण्यात आली आहे. ठहींगोली उत्पादन शल्
ु क

कायाफलयाने अवैध दारूची ननममफती / ववक्री / वाहतक
ू करणाऱयाींववरूध्द एवप्रल,
२०१७ ते िून, २०१७ या कालावधीत एकूण ७० गन्ु हे नोंदववले असून
याप्रकरणी ३३ आरोपीींना अ्क करण्यात आली आहे. अवैध दारू धीं द्याववरुध्द
ववभागाकडून तसेच भरारी पिकाकडून छापे मोठहम राबवून वेळोवेळी कारवाई
केली िाते.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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नागपूर पररसरािील शसव्हील लाईन ये थील हॉटे ल हे ररटे र्मध्ये
अिैध दारू विक्री होि असल्याबाबि

(५५)

*

८५५४२

श्री.विर्य िडेट्टीिार (ब्रम्हपूरी), श्री.राधािृष्ट्ण विखे-पाटील

(शशडी), श्री.सतु नल िेदार (सािनेर), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम),
श्री.अमर िाळे (आिी), डॉ.सांिोष टारफे (िळमनरु ी) :

सन्माननीय राज्य

उत्पादन शल्
ु ि मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा ख ुलासा करतील काय :-

(१) राषरीय महामागफ आणण राज्य महामागाफपासून ५०० मी्रच्या पररसरात
मद्यववक्री

बींद

करण्याचे

आदे श

सवोच्च

न्यायालयाने

ठदल्यानींतरही

महामागाफपासन
ू ५०० मी्रच्या आत येणा-या नागपरू पररसरातील मसव्हील

लाईन येिील हॉ्े ल हेरर्े िमध्ये माहे मे , २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान

अवैध मद्यववक्री केली िात असल्याची माठहती ननदशफनास आली आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याची माठहती ममळताच राज्य उत्पादन शल्
ु क ववभागाने

कारवाई करुन मोठया प्रमाणात दारू साठा िप्त केला असल्याचे ठदनाींक ११

िून, २०१७ रोिी वा त्या सम
ु ारास ननदशफनास आले आहे, हे खरे आहे काय,
(३) असल्यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय
ननदशफनास आले, त्यानस
ु ार सींबधधत दोषीींवर शासनाने कोणती कारवाई केली
वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?
श्री. चां द्रशेख र बािनिुळे : (१) होय, हे खरे आहे.
(२) व (३) होय,
तिापी

ही

कारवाई ठद.०५/०५/२०१७

रोिी

करण्यात

आली

असून

सींबींधधताववरूध्द राज्य उत्पादन शल्
ु क ववभागामार्फत महाराषर दारूबींदी
कायदा, १९४९ अन्वये ग.ु रजि.क्र. १३४/२०१७ नोंदववलेला आहे.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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राज्यािील औद्योधगि वििास महामांडळ क्षेत्राि र्शमनी सांपाददि िरुन
उद्योगधांदे सुरु न िे ल्याबाबि
(५६)

*

८५१७४

श्री.राधािृष्ट्ण विखे-पाटील (शशडी), श्री.विर्य िडेट्टीिार

(ब्रम्हपूरी), श्री.अब्द ल
ु

सत्िार (शसल्लोड), श्री.अशमन पटे ल (मांब
ु ादे िी),

श्री.अशमि विलासराि दे शमख
(लािूर शहर), श्री.सतु नल िेदार (सािनेर),
ु
श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.हषमिधम न सपिाळ (बल
ु ढाणा), डॉ.सांिोष टारफे
(िळमनरु ी) :
काय :-

सन्माननीय उद्योग मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा ख ुलासा करतील

(१) औरीं गाबाद येिे महाराषर राज्य औद्योधगक ववकास महामींडळाने सन

२०१४ पासून औद्योधगक क्षेत्रासाठी एकूण १० लाख एकर िमीन सींपाठदत
केली असून तेिे अद्याप एकही उद्योग सरु
ु झाला नसल्याचे माहे एवप्रल,
२०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशफनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर औद्योधगक क्षेत्रात “ककया मो्सफ” या कोररयन कींपनीने
राज्यातील सदर प्रकल्प बींद करुन आता हा उद्योग आीं ध्रप्रदे शात सरु
ु करणार

असल्याचे ठदनाींक ९ मे,२०१७ रोिी वा त्यासम
ु ारास ननदशफनास आले आहे,
तसेच ्यींडु ाई मो्सफने आपला उद्योग आीं ध्रप्रदे शात सरु
ु करणार असल्याचे
माहे एवप्रल,२०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशफनास आले , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, सदर ककया मो्सफ कींपनीचा प्रकल्प राज्यात कायाफजन्वत

झाल्यास तेि ील ऑ्ोमोबाईल आणण इलेक्राननक्स क्लथ्रमधील ५० पेक्षा
अधधक उद्योगाींना काम ममळून सम
ु ारे २५ ते २० हिार रोिगार उपलब्ध
होईल, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, हे उद्योग महाराषराबाहेर िाण्याची कारणे काय आहेत , तसेच
अद्याप एकही उद्योग सरू
ु न झाल्याने शेतकऱयाींकडून घेतलेल्या िममनी
परत करण्याबाबत शासनाने कोणती कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?
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श्री. सभ
ु ाष दे साई : (१) हे खरे नाही.

ठदल्ली-मींब
ु ई इींडथरीयल कॉरीडॉर साठी शेंद्रा व बबडकीन (औरीं गाबाद)

येिे ३८८० हेक््र िमीन सींपाठदत केली

आहे. शेंद्रा येिे २५ प्लॉ्चे वा्प

झाले असून एका कींपनीचे उत्पादन सरु
ु आहे.
(२)

व (३) हे खरे नाही.

ककया मो्सफ सोबत महाराषरामध्ये गींत
ु वणूकीसाठी चचाफ सरु
ु होती.

महाराषरात त्याींचा कोणताही प्रकल्प सरु
ु नाही. तसेच हीं ड
ु ाई मो्ासफचा उद्योग
आीं ध्रप्रदे श येिे सरु
ु असल्याची बाब शासनास अवगत नाही.
(४) व (५) गींत
कींपन्याशी चचाफ सरु
ु वणूकीबाबत इतर बहराषरीय
ु आहे. शेंद्रा
ु
येिे पायाभत
ु सवु वधाची कामे सरु
ु आहेत. २५ उद्योिकाींना भख
ु ीं डाची वा्प
झाले असून

िममनी परत

एका कींपनीचे उत्पादन सरु
ु आहे.
करण्याचा प्रश्न उद््ावत नाही.

त्यामळ
ु े शेतकऱयाींना

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

नागपूर जर्ल््यािील मान्यिा प्राप्ि िामाांना खतनर् वििास
तनधीअांिगमि तनधी शमळण्याबाबि

(५७)

*

९२३६४

श्री.सतु नल िेदार (सािनेर), श्री.विर्य िडेट्टीिार (ब्रम्हपूरी),

श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), डॉ.सांिोष टारफे
(िळमनरु ी) :
काय :-

सन्माननीय खतनिमम मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा ख ल
ु ासा करतील

(१) खननि ववकास ननधी अीं तगफत नागपूर जिल््यातील सावफिननक बाींधकाम

ववभाग क्र. २ नागपूर या ववकास यींत्रनेच्या मौिा आदासा (ता.कळमेश्वर)
गणेश ्े कडी येिे वक्ष
ृ लागवड आणण सरु क्षा मभींत व इतर तत्सम कामे करणे
या करीता ८५.९७ लक्ष ककमींतीच्या कामास प्रशासकीय मान्यता दे वून माहे

िुल,ै २०१६ ला ८.२० लक्ष रूपयाींचा ननधीही ववतररत केला आहे, हे खरे आहे
काय,
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(२) असल्यास, उवफररत ननधी अद्यापही प्राप्त न झाल्यामळ
ु े उक्त कामे
प्रलींबबत असल्याने सदर ननधी तातडीने ववतररत करावा अशी मागणी करणारे

पत्र महाव्यवथिापक, महाराषर राज्य खननकमफ महामींडळ, नागपूर याींनी

मा.जिल्हाधधकारी, नागपूर याींच्याकडे पाठववले असल्याची माठहती ठदीं नाक २
िून, २०१७ रोिी वा त्यासम
ु ारास ननदे शनास आली आहे, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर ननधी त्वरीत ममळण्याबाबत राज्य शासनाने कोणती
कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची सवफसाधारण कारणे काय आहेत ?
श्री. सभ
ु ाष दे साई : (१) होय, हे खरे आहे, महाराषर खननि ववकास ननधी

अीं तगफत नागपरू जिल््यातील मौिा आदासा, गणेश ्े कडी, ता. कळमेश्वर
येिील सरु क्षा मभींत व इतर तत्सम कामे, तसेच वक्ष
ृ लागवड इ. कामाींसाठी

शासन ननणफय, ठदनाींक १५.०६.२०१६ अन्वये रू.८५.९७ लक्ष ककींमतीच्या
प्रथतावास प्रशासकीय मान्यता दे ण्यात आली होती.
(२) व (३)

महाराषर राज्य खननकमफ महामींडळ, नागपूर याींनी नागपूर

जिल््याकररता खननि ववकास ननधी अीं तगफत ननधी ननरीं क असल्याबाबत

जिल्हाधधकारी, नागपूर याींना ठदनाींक ०३.०६.२०१७ च्या पत्रान्वये कळववले
होते. तिावप, महाराषर राज्य खननकमफ महामींडाळाने ठदनाींक ०९.०६.२०१७ च्या

पत्रान्वये कळववल्यानस
ु ार ज्या जिल््याचा ननधी सींपषु ्ात आला आहे , त्या
जिल््याकररता अववतरीत ननधी रू.११.१३ को्ी ववतरीत करण्यास मान्यता
दे ण्याबाबत ववनींती केलेली होती. त्यानष
ु ींगाने महामींडळाकडे अववतरीत ननधीचे

प्राधान्यक्रम ठरवून ववतरीत करण्याचे ननदे श शासनाच्या ठदनाींक २१.०६.२०१७
च्या पत्रान्वये दे ण्यात आलेले होते. त्यानस
ु ार खननि ववकास ननधी अीं तगफत

प्रशासकीय मान्यताप्राप्त कामाचे प्राप्त दे यकाची रू.३०,४५,७०७/- इतकी
रक्कम

RTGS द्वारे ठदनाींक ०७.०७.२०१७ रोिी कायफकारी अमभयींता,

सावफिननक बाींधकाम ववभाग क्र.२, नागपूर याींच्या खात्यात िमा करण्यात
आलेली आहे.

महाराषर खननि ववकास ननधी अधधननयम, २००१ सद्य:जथितीत

ननरमसत करण्यात आला असन
ू त्याऐविी खाण व खननिे अधधननयम, २०१५

च्या तरतद
ु ीींप्रमाणे प्रत्येक जिल््यात जिल्हा खननि प्रनतषठान थिापन
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करण्यात आले आहे. खननि ववकास ननधी अीं तगफत ज्या ववकास कामाींना
प्रशासकीय मान्यता दे ण्यात आली होती त्याींचे कररता अनतररक्त ननधीची

आवश्यकता असून सदर ननधी परु वणी मागणीद्वारे प्राप्त करून दे ण्यासाठी
प्रथताव ववचाराधीन आहे.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

लालीबाई माध्यशमि आश्रमशाळा,जर्ििी ि स्ि.िसांिराि प्राथशमि
आश्रमशाळा चांदनिाही, (िा.रार् ूर ा, जर्.चांद्रपूर ) या
आश्रमशाळे ची मान्यिा रद्द िरण्याबाबि

(५८)

*

९३०८५

अॅड.सांर्य धोटे (रार्ूरा) :

सन्माननीय विमक्
ु ि

र्ािी/भटक्या र्मािी ि इिर मागासिगम आणण विशेष मागास प्रिगम िल्याण
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा ख ुलासा करतील काय :-

(१) जिवती, जि.चीं द्रपरू येिील आश्रमशाळे ची मान्यता रद्द करण्याबाबतचे

ननवेदन थिाननक लोकप्रनतननधी रािूरा(चीं द्रपूर) याींनी ठदनाींक ७ िून, २०१७
रोिी वा त्यासम
ु ारास मा. पालकमींत्री महोदय (जि.चीं द्रपूर) याींना तसेच ठदनाींक
५ िून,१७ रोिी वा त्यासम
ु ारास मा. आयक्
ु त वविाभि, इमाव व ववमा प्रवगफ
कल्याण, म.रा. पण
ु े याींना ठदले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, प्रतापमसींग मशक्षण सींथिा वपपडी ता. कोरपना जि. चीं द्रपरू व्दारा
सींचामलत आठदवासी आश्रमशाळाींची उच्चथतरीय चौकशी करण्याबाबत ननवेदन

मा.प्रधान सधचव, सामाजिक न्याय व ववशेष सहाय्य ् ववभाग, मींत्रालय, मींब
ु ई

याींना तसेच मा.पालकमींत्री महोदय (जि. चीं द्रपूर) याींना ठदनाींक २ सप््ें बर,
२०१५ रोिी वा त्यासम
ु ारास

ठदले होते, हे ही खेर आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त मशक्षण सींथिेव्दारे सींचामलत लालीबाई माध्यममक

आश्रमशाळा, जिवती व थव ्.वसींतराव प्रािममक आश्रमशाळा चीं दनवाही ता.
रािूरा या दोन्ही आश्रमशाळाींमध्ये ववद्यार्थयांकरीता ननवासी व्यवथिा नसणे,
दक
ु ानाच्या गाळ्याींमध्ये वगफ भरववण्यात येणे, ननवासाची

थवतींत्र

व्यवथिा

नसणे, थवच्छतागहृ ननकषाप्रमाणे नसणे, थवयींपाकाची खोली धोकादायक
जथितीत असणे, अशा अनेक गींमभर त्रु्ी सहाय्यक आयक्
ु त,समाि कल्याण

ववभाग, चीं द्रपूर याींनी ठदनाींक ११ नोव्हें बर, २०१५ आणण ०२ डडसेंबर, २०१५
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रोिी वा त्यासम
ु ारास

पत्रान्वये मा. सींचालक वविाभि, इमाव व ववमाप्र

कल्याण म.रा.पण
ु े याींना सादर केली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सहाय्य्क आयक्
ु त समाि कल्याण ववभाग चीं द्रपूर, याींनी
त्रु्ीचा अहवाल सादर केला असूनही त्याची पत
ु फता न करता शासन उक्त

दोन्ही आश्रमशाींळाना अनेक वषांपासून अनद
ु ान दे त आहे, हे ही खरे आहे
काय,

(५) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी करून त्याअनष
ु ींगाने उक्त

दोन्ही आश्रमशाींळाींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,नसल्यास,
ववलींबाची कारणे काय आहेत ?

ां े : (१) होय हे खरे आहे.
प्रा. राम शशद
(२) होय अीं शत: खरे आहे.

(३), (४) व (५) होय. अीं शत: खरे आहे.
जिवती

ता.

रािुरा

जि.

चीं द्रपूर

व

चीं दनवाही

ता.रािूरा

या

दोन्ही आश्रमशाळाींमध्ये आढळून आलेल्या गींभीर त्र्
ु ीींच्या अनष
ु ींगाने प्रादे मशक
उपायक्
ु त, समाि कल्याण, अमरावती याींचेतर्े (क्रॉस व्हेररकर्केशन) उल्
तपासणी करण्यात येत आहे. सदर तपासणीचा अहवाल प्राप्त होताच सदर

प्रकरणी ननयमानस
ु ार पढ
ु ील आवश्यकती कायफवाही करण्याची बाब ववभागाच्या
ववचाराधीन आहे.

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

मुर बाड (जर्. ठाणे ) िालुक्यािील बारिी धरण प्रिल्पग्रस्िाच्या
स्थलाांिरणाि झाले ला गैर व्यिहार

(५९)

*

८९२८६

श्री.किसन िथोरे (मरु बाड) :

सन्माननीय उद्योग मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा ख ुलासा करतील काय :-

(१) मरु बाड (जि. ठाणे) तालक्
ु यातील बारवी धरण प्रकल्पगथताींच्या गतवषी
पाणी भरतीमळ
ु े झालेल्या थिलाींतराच्या खचाफमध्ये तसेच गावाच्या कामामध्ये
मोठ्या प्रमाणात आधिफ क गैरव्यवहार

झाल्याचे

त्या दरम्यान ननदशफनास आले, हे खरे आहे काय,

माहे मे, २०१७ मध्ये वा
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(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(३) असल्यास, चौकशीअीं ती काय ननदशनाफस आले व तद्नस
ु ार बारवी धरण
प्रकल्पगथताींच्या थिलाींतराच्या खचाफमध्ये तसेच गावठाण कामामध्ये मोठ्या
प्रमाणात आधिफ क गैरव्यवहार

करणाऱया महाराषर औद्योधगक ववकास

महामींडळाच्या सींबींधधत अधधकारी याींच्यावर कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास,ववलींबाची कारणे काय आहेत ?
श्री. सभ
ु ाष दे साई : (१) व (२) हे खरे नाही

तिावप, मा. लोकप्रनतननधीनी ठदनाींक ०४/०६/२०१७ रोिी

ठदलेल्या पत्राच्या अनष
ु ींगाने तसेच ग्रामथिानी

महामींडळास

दशफववल्याप्रमाणे

सरसक्

सवफ घरे मोिण्यात आली असली तरी घराच्या केलेल्या मल्
ु याींकनाच्या
रकमेवर प्राप्त

झालेल्या

हरकती

व ननवेदने लक्षात घेऊन घराच्या

मल्
ु याींकनाबाबत र्ेर पडताळणी करुन
महामींडळाने

ठरववले

नींतरच ननधी वा्प करण्याचे

आहे. महामींडळातर्े गावठाणातील ववकासकामे E-

Tendering पध्दतीचा अवींलब करुन कमी दराच्या
करण्यात आलेली आहेत.

ननववदाींना दे कार दे ऊन

(३) व (४) प्रकरणी सींबींधधत अधधकाऱयाकडून अहवाल मागववण्यात आलेला
असून अहवाल प्राप्त झाल्यानींतर
आहे.

पढ
ु ील कायफवाही

करण्याचे प्रथताववत

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

मालिण शहरािील (िा.मालिण, जर्.शसांधुदुग)म दाांडी, मोरे श्िरिाडी,
रे िणिरिाडी, र्ाधििाडी, मे ठा, धचिलाब्रीच आदी भागाि िमी
दाबाने िीर् पुर िठा होि असल्याबाबि
(६०)

*

८८२५२

श्री.िालीदास िोळां बिर (िडाळा) :

सन्माननीय ऊर्ाम

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा ख ुलासा करतील काय :(१) मालवण शहरातील (ता.मालवण, जि.मसींधुदग
ु फ) दाींडी, मोरे श्वरवाडी,
रे वणकरवाडी, िाधववाडी, मेठा, धचवलाब्रीच आदी भागात कमी दाबाचा
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वीिपरु वठा होत असन
ू वारीं वार खीं डडत होणा-या वीिपरु वठयामळ
ु े तेिील

ग्रामथिाींना अनेक समथयाींना सामोरे िावे लागत असल्याने मागील ३
वषांपासून तेिील वीिधारकाींकडून सातत्याने अमभयींता, वीिववतरण कींपनी
मालवण, कायफकारी अमभयींता, वीिववतरण कींपनी, कणकवली, मा.पालकमींत्री,
मसींधुदग
ु फ जिल्हा, मा उिाफमींत्री याींचेकडे लेख ी ननवेदनाद्वारे तक्रारी करण्यात
आल्या आहेत, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, वायरी भूतनाि तसेच मालवण शहरात वाढत्या हॉ्े ल

व्यवसायामळ
ु े येिील १०० केबी वीि रान्सर्ॉमफरची क्षमता कमी पडत
असल्याने ती २०० केबी करण्यात यावी,अशी मागणीही वीिधारकाींनी तसेच

थिाननक लोकप्रनतननधीींनी वीि अमभयत्याींकडे केली आहे, हे ही खरे आहे
काय

(३) असल्यास, सदरहू प्रश्न भाग १ व २ च्या अनष
ु ींगाने शासनाने चौकशी
केली आहे काय, त्यात काय ननदशफनास आले, त्यानस
ु ार शासनाने कोणती
कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, त्याची

कारणे काय आहेत ?

श्री. चां द्रशेख र बािनिुळे : (१) कमी दाबाच्या वीिपरु वठयाबाबत थिाननक
लोकप्रनतननधीचे

ननवेदन

महाववतरण

ठद. ०९.०६.२०१७ रोिी प्राप्त झाले आहे.

कायाफलय, मालवण

(२) थिाननक वीि ग्राहकाींकडून तसेच लोक प्रनतननधीकडून सदरची
करण्यात आली आहे.

याींच्याकडे
मागणी

(३) दाींडी, मोरे श्वर वाडी, रे वणकर वाडी, िाधववाडी, मेठा, धचवलाब्रीच
याभागातील मसींगल र्ेि वाठहनीचे थ्री र्ेि वाठहनीमध्ये रुपातींर करण्याचे

काम महाववतरण कींपनीकडून जिल्हा ननयोिन सममतीअतींगफत सन २०१७-१८
कररता प्रथताववत आहे. तसेच वायरी भूतनाि व मालवण शहरात वाढत्या

हॉ्े ल व्यवसायामळ
ु े येिील १०० केव्हीए रान्सर्ॉमफरची क्षमता २०० केव्हीए
करण्याचे काम महाववतरण कींपनीमार्फत प्रथताववत आहे.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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राांर्णगाांि (जर्. औरां गाबाद) ये थे महावििरणच्या िुटले ल्या िाराांमुळे
िीर्े चा शॉि लागन
ू मृत्यूच्या घटनाांमध्ये झाले ली िाढ

(६१)

*

९३५८६

श्री.प्रशाांि बांब (गांगापूर) :

सन्माननीय ऊर्ाम मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा ख ुलासा करतील काय :(१) राींिणगाींव (जि.औरीं गाबाद) येिे गच्चीवर कपडे वाळत घालत असताना

अनत उच्चदाबाच्या ववद्यत
ु तारे चा शॉक लागन
ू वववाठहत मठहलेचा मत्ृ यू
झाल्याची घ्ना ठदनाींक ७ िून, २०१७ रोिी वा त्या सम
ु ारास रोिी
ननदशफनास आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, राींिणगावमधीलअनेक भागात ल्कणा-या तारा आहेत तसेच

नागरी वथतीतील ११ के.व्ही. अनतउच्चदाबाच्या ववद्यत
ु वाठहन्या यामळ
ु े
मागील वषी एक ३० वषीय इसम गींभीरररत्या िखमी झाला होता, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, सदर घ्नाींची चौकशी केली आहे काय, सदर घ्ना
रोखण्याबाबत शासनाने कोणती कायफवाही केली तसेच याप्रकरणी सींबींधधताींवर
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?
श्री. चां द्रशेख र बािनिुळे : (१) सदर प्राणाींनतक अपघात ठद. ६/६/२०१७ रोिी

घडला आहे. अपघातग्रथत मठहला ठद. ६/६/२०१७ रोिी सकाळी साधारण
१०:३० ते ११:०० वा. च्या दरम्यान कपडे धुवून त्यातील ओली बेडशी्
गच्चीवरील उच्चदाब वाठहनीच्या लगत असलेल्या सींरक्षक मभींतीवर वाळायला

्ाकत असताना ती बेशध्ु द पडली व त्यातच त्याींचा मत्ृ यू झाल्याचे आढळून
आले.

(२) ठद. ११/०२/२०१६ रोिी गणेश नगर, िोगेश्वरी ता. गींगापूर जि.
औरीं गाबाद येिे घराचे बाींधकामासाठी खड्डे खोदून लोखीं डी कॉलम उभारणीचे

काम करीत असताना सदर लोखीं डी कॉलम वरच्या साईडला झक
ु ू न ते

अनावधानाने ११ के.व्ही उपरीतारमागाफवर पडले व उपरीतारमागफ ववद्यत
ु
प्रवाठहत असल्यामळ
ु े व सदर लोखीं डी कॉलम अपघातग्रथत व्यक्ती याींनी

हातात धरलेला असल्याने त्याींचा प्राणाींनतक अपघात झाल्याचे आढळून आले.
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सदरील

अपघात

हे

गावातील

लोंबकळलेल्या

ताराींमळ
ु े

झालेले

नसन
ू

त्याभागातील लोकाींनी घरे बाींधताना घराच्या छतापासून वाठहनीचे अीं तर
सरु क्षक्षत न ठे वल्यामळ
ु े झाल्याचे ननदशफनास आले आहे.

(३) उपरोक्त क्र. १ व २ येिील नमूद अपघाताप्रकरणी ववद्यत
ु ननरीक्षक,
औरीं गाबाद कायाफलयामार्फत चौकशी करण्यात आली आहे. क्र. १ मधील
अपघाताप्रकरणी मत
ु ील रासायननक व
ृ मठहलेच्या शवववच्छे दनाच्या पढ
जव्हसेरा पि
ृ करण अहवाल प्राप्त झालेला नसल्याने मत्ृ यूचे कारण अद्याप

ननजश्चत झालेले नाही. सदर अहवाल प्राप्त झाल्यावर अपघातास िबाबदार
असणाऱया सींबींधधताींवर पढ
ु ील कायफवाही करणे शक्य होईल.

क्र. २ येिील अपघात प्रकरणी अपघातग्रथत व्यक्ती थवत: िबाबदार

असल्याचे आढळून आले आहे.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

शशरूर (जर्.पुणे) िालुक्यािील ढाब्यािर ि इिर दठिाणी बे ि ायदा दारू
विक्री सुरू असल्याबाबि

(६२)

*

९३०००

श्री.बाबरु ाि पाचणे (शशरुर) :

सन्माननीय राज्य

उत्पादन शल्
ु ि मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा ख ुलासा करतील काय :-

(१) राषरीय व राज्य महामागाफवरील दारू दक
ु ाने बींद करण्याच्या सवोच्च
न्यायालयाच्या ननणफयानींतर
दारू व

मशरूर तालक्
ु यातील (जि.पण
ु े) धाब्याींवर अवैध

बेकायदा दारू ववक्री ठदनाींक १ एवप्रल, २०१७ पासून मोठ्या प्रमाणात

सरु
ु असून मशक्रापूर, मशरूर व राींिणगाव गणपती या तीनही पोलीस थ्े शन
हद्दीमध्ये मोठ्या प्रमाणात अवैध दारू ववक्री सरू
ु आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मशरूर तालक्
ु यातन
ू अनेक प्रमख
ु राज्य मागफ, राषरीय मागफ
िात असूनही या मागाफच्या कडेला ५०० मी्र अीं तराच्या आतमध्ये सम
ु ारे

साडेचारशे अवैध दारू ववक्रेते असूनही अद्याप तेिे दारु ववक्री सरु
ु आहे , हे ही
खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, शासनाने याची चौकशी केली आहे काय, त्यानस
ु ार अवैध दारू

धीं दे बींद करण्याबाबत शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत?
श्री. चां द्रशेख र बािनिुळे : (१)

होय, हे अीं शत: खरे आहे

तिावप अवैध धीं द्यावर वेळोवेळी कारवाई कारण्यात येत आहे.

(२) हे खरे नाही.

अवैध धीं द्यावर वेळोवेळी कारवाई कारण्यात येत आहे.

(३) अ) राज्य उत्पादन शल्
ु क ववभागामार्फत मशरुर तालक्
ु यातील मशरुर,
मशक्रापरू , राींिणगाींव या तीन गावाच्या हद्दीमध्ये ठद. ०१ एवप्रल, २०१७ ते १८

िुल,ै २०१७ या कालावधीत अवैध मद्य ववक्रीच्या धीं द्याींवर २५ गन्ु हे नोंद

करण्यात आलेले आहेत. िप्त करण्यात आलेल्या मद्द
ु ेमालाची ककींमत
रु.१३,९०,७७६/- इतकी आहे.

ब) पोलीस ववभागामार्फत मशक्रापूर, राींिणगाींव व मशरुर पोलीस थ्े शन

हद्दीमध्ये ठद. ०१ एवप्रल ते २७ िुल,ै २०१७ या कालावधीत एकूण ९८ केसेस
करुन ११५ आरोपीवर गन्ु हे दाखल केले आहेत. तसेच उक्त पररसरात
बेकायदे शीर दारु ववक्री होणार नाही याबाबत ननदे श दे ण्यात आले आहेत.

क) गन्ु हा अन्वेषणाची पररणामात्मक कारवाई व्हावी व मद्याची अवैध ववक्री
होणार नाही याबाबत दक्षता घेण्याचे ननदे श अधधकाऱयाींना दे ण्यात आलेले
आहेत.

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

----------------घारोडे पोड आणण िोडपाणख ांडी पोड (िा. िळां ब) आददिासी िोलाम
समार्िस्िी असले ल्या पोडािर र्ाण्यासाठी रस्िा नसल्याबाबि
(६३)

*

९४१६९

डॉ.अशोि उईिे (राळे गाि) : सन्माननीय आददिासी

वििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा ख ुलासा करतील काय :-
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(१) आठदवासीींमधील कोलाम या अनतमागास िमातीची वथती असलेले कळीं ब

तालक्
ु यातील घारोडेपोड आणण कोडपाणखींडी पोडा (जि.यवतमाळ) येिील

नागररकाींना येिा करण्याकररता रथता नसल्याचे ठदनाींक १२ िून, २०१७ रोिी
वा त्या

सम
ु ारास

ननदशफनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर िमातीचे ब-याच वषांपासून पोडावर वाथतव्य आहे परीं त ु
पोडाला मख्
ु य रथत्याला िोडणारा रथता नसल्याने आठदवासी कोलाम

समािातील लोकाींचा तालक्
ु यातील शासकीय कायाफलयासोबत सींपकफ होत नाही,
हे ही खरे आहे काय,

(३)असल्यास, उक्त समथयाींची दखल घेऊन शासनाने सदर रथत्याचे बाींधकाम
त्वररत करण्याच्यादृष्ीने कोणती कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत?

श्री. विष्ट्ण ु सिरा : (१) व (२) हे अीं शत: खरे आहे.

कोडपाणखींड ही कोलाम वथती मख्
ु य रथत्यापासून पक्क्या डाींबरी

रथत्याने िोडलेली आहे. मात्र घारोडया पोड येिे पक्क्या रथत्याचे काम
वनिमीनीमळ
ु े प्रथताववत करण्यात आलेले नाही.
(३) घारोडया

पोड कोलाम

वथतीसाठी

वनिममनीतील

०.४५० कक.मी.

लाींबीसाठी वनिममन उपलब्ध करुन दे णेसाठी मख्
ु य वनसींरक्षक वन ववभाग,
यवतमाळ याींना प्रथताव सादर करण्यात आला आहे. वन ववभागाच्या
मान्यतेच्या अनष
ु ींगाने पढ
ु ील कायफवाही प्रथताववत आहे.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

साखर िारखान्याांना सहिीर् तनशममिी प्रिल्पािन
ू िीर्तनशममिी िररिा
सन २०१७-१८ या िषामिररिा ६ रुपये ६५ पैसे दर िायम ठे िणे बाबि

(६४)

*

९४१८७

श्री.चां द्रदीप नरिे (िरिीर), श्री.सत्यर्ीि पाटील-सरुडिर

(शाहूिाडी) : सन्माननीय ऊर्ाम मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा ख ुलासा करतील काय :-

(१) अपारीं पाररक ऊिाफ थत्रोतापासून ऊिाफ ननममफतीच्या नवीन धोरणानस
ु ार
राज्यात २००० मेगावॅ् क्षमतेचे सहवीि ननममफती प्रकल्प कायाफजन्वत करण्याचे
उठद्दष् ननजश्चत करण्यात आले आहे, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, सन २०१३-१४ मध्ये कायाफजन्वत होणाऱया प्रकल्पाींना सन
२०१६-१७ या आधिफ क वषाफमध्ये महाववतरणकडून ६ रुपये ६५ पैसे प्रनत यनु न्

दर ममळत असताना आता महाराषर राज्य ववद्यत
ु ननयामक मींडळ याींचे

ठदनाींक २८ एवप्रल २०१७ चे पत्रानस
ु ार २०१७-१८ या आधिफ क वषाफसाठी

महाववतरणकडून ६ रुपये ३६ पैसे प्रनत यनु न् दर ममळणार आहे असे
कळववण्यात आले आहे, हे खरे आहे काय,
(३) असल्यास,

प्रत्येक यनु न्ला २९ पैसे प्रमाणे कमी दर ममळणार

असल्याने प्रत्येक कारखान्याला अीं दािे १ ते १.५ को्ी रुपये तो्ा सहन
करावा लागणार असून साखर कारखान्याींना अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी

सन २०१७-१८ या वषाफकररता मागीलप्रमाणे ६ रुपये ६५ पैसे दर कायम
ठे वणेबाबत लोकप्रनतननधीींनी ठदनाींक ३१ मे, २०१७ रोिी वा त्यासम
ु ारास मा.
मख्
ु यमींत्री महोदयाींना ननवेदन ठदले आहे,हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सदरहू ननवेदनावर शासनाने कोणती कायफवाही केली वा
करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?
श्री. चां द्रशेख र बािनिुळे : (१) होय.

(२) होय. महाराषर राज्य ववद्यत
ु ननयामक आयोग याींचे ठदनाींक २८ एवप्रल,
२०१७ चे आदे शानस
ु ार सन २०१३-१४ मध्ये कायाफजन्वत होणा-या प्रकल्पाींना
सन २०१७-१८ मध्ये ६ रुपये ३६ पैसे प्रनत यनु न् दर ठरववला आहे.

(३) ठदनाींक ३०.५.२०१७ रोिी मा.मींत्री (ऊिाफ) याींना यासींबींधी ननवेदन प्राप्त
झालेले आहे.

(४) राज्य ववद्यत
ु ननयामक आयोग याींना वीि दर ननजश्चतीचे सवफ अधधकार

आहेत. त्याींचेकडूनच त्या-त्या वषाफसाठी वीि दर ननजश्चत करण्यात येतात.
त्याप्रमाणे कायफवाही करण्यात येते.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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अांधेर ी (पूिम) ये थील मरोळ औद्योधगि िसाहिीिील झोपडपट्टी पुनिमसन
योर्ने िील पात्र झोपडपट्टीधारिाांना भाडे ि िायमस्िरूपी सदतनिेचा

(६५)

*

िाबा दे ण्यास होि असले ला विलांब
९४०८२

श्री.रमेश लटिे (अां धेरी पूिम) :

सन्माननीय उद्योग

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा ख ुलासा करतील काय :(१) अीं धेरी (पूवफ) येिील महाराषर औद्योधगक ववकास महामींडळाच्या मरोळ
औद्योधगक वसाहतीत झोपडपट्टी पन
ु वफसन योिना राबववण्यात येत आहे, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर योिना पूणफ होण्यास ववलींब लागत असून ववकासकास ७
वेळा मद
ु तवाढ दे ण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सन २०१० पासून ववकासकाकडून प्रनतमहा रु. ७५ हिार
इतक्या कमी रकमेचा दीं ड आकारण्यात येत आहे
ववकासकाने भरलेला नाही, हे ही खरे आहे काय,

व सदर

दीं ड आिपयंत

(४) असल्यास, सदर योिनेतील पात्र झोपडपट्टीधारकाींना गेली २ वषे
ववकासकाकडून भाडे व घराचा ताबा ममळत नसन
ू भाडे दे ण्याचे आदे श

महाराषर औद्योधगक ववकास महामींडळाने दे ऊनही भाडे दे ण्यात येत नाही, हे
खरे आहे काय,

(५) असल्यास, शासनाने सदर भाडे दे ण्याबाबत व कायमथवरूपी सदननकेचा

ताबा दे ण्याकररता कोणती उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे ,नसल्यास
त्याची कारणे काय आहेत?

श्री. सभ
ु ाष दे साई : (१) व (२) हे खरे आहे.
(३) हे खरे नाही.

करारनाम्यातील तरतद
ु ीनस
ु ार ववकासकाकडून दरमहा रुपये ७५०००/-

व ठदनाींक ०१/०५/२०१० ते ३०/०४/२०१९ पयंत वाढीव कालावधीसाठी एकूण
रुपये ८१.०० लक्ष
(४)

व (५)

वसूल करण्यात आले आहेत.

हे खरे नाही.
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ववकासकाने मागील २ वषाफत ४४७ झोपडीधारकाींना भाडयापो्ी रुपये

९.५७ को्ी

ववतररत केले आहेत. तसेच उवफररत

धनादे श ववकासकाकडून दे णेबाबतची प्रकक्रया

झोपडीधारकाींना भाडयाचे

सरु
ु आहे.

एकूण पात्र ५०९० झोपडीधारकापैकी ३८२१ झोपडीधारकाना सदननकाीं चे

वा्प करण्यात आलेले आहे.

८१८ सदननकाींचे बाींधकाम सरु
ु असून उवफररत

४५१ सदननकाींचे बाींधकाम प्रथताववत आहे.

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

किराटगाि (िा.जर्.पालघर) ये थील खदानपाडा-बोरशे िी या रस्त्याची
दरु ािस्था झाली असल्याबाबि
(६६)

*

८९८३८

श्री.पास्िल धनारे (डहाण)ू :

सन्माननीय आददिासी

वििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा ख ुलासा करतील काय :(१) ककरा्गाव (ता.जि.पालघर) येिील खदानपाडा-बोरशेती या िोडरथत्याच्या
कामासाठी सम
ु ारे

१८ लाख ७६ हिार ६४५ रुपये खचफ करूनही रथत्याची

दरु ावथिा झालेली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर रथत्याची शासनाने पाहणी केली आहे काय, त्यात काय
आढळून आले,
(३)

त्यानस
ु ार दोषी अधधकारी व ठे केदार याींचेवर शासनाने

कोणती

कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, तसेच सदर रथत्याची दरु ावथिा दूर
करण्याबाबत शासनाने त्वररत
(४)

कोणती कायफवाही करणार आहे,

नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?

श्री. विष्ट्ण ु सिरा : (१) व (२) होय हे खरे आहे,

सन २०१३-१४ मध्ये ककरा् खदानपाडा ते बोरशेती िोडरथत्याचे काम मींिूर

करण्याींत आले होते. सदर रथता माहे िून, २०१७ च्या अनतवषृ ्ी मध्ये वाहू न
गेला असल्याचे प्रकल्प अधधकारी, एकाजत्मक आठदवासी ववकास प्रकल्प,
डहाणू कायाफलयातील अधधकाऱयाींनी माहे िूल,ै २०१७ मध्ये केलेल्या पाहणीत
ननदशफनास आले आहे.
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(३) या प्रकरणाची चौकशी करण्याबाबत प्रकल्प अधधकारी, डहाणू व मख्
ु य
कायफकारी अधधकारी, जिल्हा पररषद, पालघर याींना कळववण्याींत आले आहे.

वाहून गेला असल्याने प्रकल्प अधधकारी,
एकाजत्मक आठदवासी ववकास प्रकल्प, डहाणू याींनी कायफकारी अमभयींता,
तेसच

रथता

जिल्हा

अनतवषृ ्ीमळ
ु े

पररषद, पालघर याींना सदर रथत्याची त्वररत दरु
ु थती करुन

घेण्याबाबत कळववले आहे.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

सास्िी ि िोलगाि (िा.रार्ु र ा,जर्.चांद्रपूर ) ये थील ग्रामपांचायिीने
भांर् गपूर खुली िोळसा खाण ि धोपटाळा भूशमगि
खाण बांद िरण्याबाबि

(६७)

*

९३१०७

अॅड.सांर्य धोटे (रार्ूरा) :

सन्माननीय खतनिमम मांत्र ी

पढ
ु ील गोष्ीींचा ख ुलासा करतील काय :-

(१) साथती व कोलगाव (ता.रािुरा, जि.चीं द्रपूर)

येिील

ग्रामपींचयतीने

ठदनाींक १ मे, २०१७ रोिी वा त्यासम
ु ारास ग्रामसभेचा ठराव घेवून या दोन्ही

ग्रामपींचायती अीं तगफत येणारे भींिगपरू ख ल
ु ी कोळसा खाण व धोप्ाळा
भूममगत खाण सात ठदवसात बींद करण्याचा ठराव पाररत केल्याचे ननदशफनास
आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, भींिगपूर आणण धोप्ाळा कोळसाखाणीमळ
ु े उक्त दोन्ही
ग्रामपींचायत हद्दीत मोठ्या प्रमाणात िल व वाय ु प्रदूषण, रत्त्याींची दूरावथिा,
घराींना मोठ्या प्रमाणात तडे गेले आहे, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(४) असल्यास, चौकशीच्या अनष
ु ींगाने उक्त दोन्ही ग्रामपींयतीने ग्रामसभेत
कोण कोणते ठराव मींिूर केले आहेत व त्यानष
ु ींगाने कोणती कायफवाही केली
वा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहेत ?
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श्री. सभ
ु ाष दे साई : (१) साथती व कोलगाींव (ता. रािूरा जि. चीं द्रपरू )

ग्रामपींचायतीने ठदनाींक १ मे, २०१७ वा त्यासम
ु ारास ग्रामसभेचा ठराव घेवून

या दोन्ही ग्रामपींचायती अीं तगफत येणारे भींिगपूर ख ुली कोळसा खाण व
धोप्ाळा भूममगत खाण सात ठदवसाचे आीं त बींद करण्याचा ठराव पाररत केला
आहे. तिावप, वेथ्नफ कोल मल. याींचे अहवालानस
ु ार सदर दोन्ही खाणी बींद
आहेत.

(२) ते (५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

विधान भिन :
मांब
ु ई.

डॉ. अनांि िळसे
प्रधान सधचि,

महाराष्ट्र विधानसभा
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मद्र
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ु ई.

