
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ४७९ वी यादी 

 
महाराष्ट्र ववधानसभा 

  

ततसरे अधधवेशन, २०१८ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

आददवासी भागातील शाळेतील ववद्यार्थयाांसाठी खरेदी िरण् यात आलेल्या साहीत्याबाबत 
  

(१)  १९२२२ (३०-११-०००२).   श्री.अतनल िदम (तनफाड) :   सन्माननीय आददवासी वविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आदिवासी भागातील शाळेतील ववद्यार्थयाासाठी खरेिी करण्यात आलेले सदित्य, बाजार 
भावापेक्षा जास्त िरान े खरेिी करण्यात आल्याप्रकरणी झालेल्या भ्रष्ाचाराची चककशी पुणा 
िोईपयतं, ठेकेिाराची िेयक अिा करण्यात येवू नये असे आिेश आदिवासी ववकास ववभागान े
मािे सप् े्ंबर, २०१३ मध्ये वा त्यािरम्यान दिले आिे िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास या प्रकरणाची शासनाने चककशी केली आिे काय,चककशीचे ननषकर्ा काय आिे व 
त् यानुसार िोर्ी व् यक तीींवर शासनाने कोणती कारवाई केली  वा करण्यात येत आिे ? 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (०१-१०-२०१८) : (१) िे खरे नािी. 
(२) व (३) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

___________ 
  

आददवासी आश्रमशाळाांमध्ये पुरवठा िरण् याच् या ई-टेंडरीांग प्रकियेबाबत 
  

(२)  २७७१९ (३०-११-०००२).   श्री.शशरीषदादा चौधरी (अमळनेर) :   सन्माननीय आददवासी 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील आदिवासी आश्रमशाळाींमध्ये िधु, अींडी, केळी, सफरचींि तसेच ऋतुमानानुसार 
फळाींचा पुरवठा करण्याबाबत ई- े्ंडरीींग प्रक्रियेसाठी राज्यातुन क्रकती ननवविा मागववण्यात 
आल्या िोत्या व त्या ननवविा स्स्वकारण्याच ेस्वरुप (अ्ी व ननयम) काय िोते, 
(२) असल्यास, सिर ननवविेसाठी क्रकती ननवविा प्राप्त झाल्या, त्यापैकी कोणती ननवविा मान्य 
करण्यात आली, 
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(३) असल्यास, उकत बाबतीत शासनाने कोणती कायावािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (०१-१०-२०१८) : (१), (२) व (३) आदिवासी ववभागाच्या शासक्रकय 
आश्रमशाळाींकररता सन २०१५-१६ या शैक्षणणक वर्ाात ववद्यार्थयांकररता िधु, अींडी व 
ऋतुमानानुसार फळाींचा पुरवठा करण्यासाठी अपर आयुकत, आदिवासी ववकास, नागपूर, 
अमरावती, नाशशक व ठाणे याींनी त्याींच्या स्तरावर ई-ननवविा प्रक्रिया राबववली िोती. सिर 
ननवविा प्रक्रियेसाठी आयुकत, आदिवासी ववकास, नाशशक याींच्या स्तरावरुन अ्ी व शती 
ननस्श्चत करुन दिल्या िोत्या. तसचे स्थाननक गरजा लक्षात ऊे न आवश्यकतेनुसार रतर अ्ी 
व शती अपर आयुकताींनी समाववष् कराव्यात अशी त्याींना मभुा िेण्यात आली िोती. 
       त्यानुसार सवा अपर आयकुताींनी त्याींच ेस्तरावर ई ननवविा प्रशसध्ि करुन न्युनतम िर 
धारकाींच े प्रस्ताव ववत्तीय मान्यतेस्तव आयुकत, आदिवासी ववकास याींच े माफा त शासनास 
सािर करण्यात आले िोत.े सिर प्रस्तावाींना शासनाने ववत्तीय मान्यता प्रिान केली िोती. सिर 
आिेशाींना अनसुरुन सींबींधधत पुरवठा धारकाींना ननवविेतील अ्ी व शतीनुसार पुरवठा आिेश 
िेण्यात आले िोते. त्यानसुार पुरवठा धारकाींनी पुरवठा केला आिे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नािी.  

___________ 
  
जव्हार आददवासी वविास प्रिल्पाांतगगत ववद्यार्थी पौष्ट्टीि आहारापासून वांचीत असल्याबाबत 

  

(३)  ३५५२० (३०-११-०००२).   श्री.ववलास तरे (बोईसर) :   सन्माननीय आददवासी वविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आदिवासी आश्रमशाळा वसतीगिृातील ववद्यार्थयांना मुलभूत सुववधाींसि पकस्ष्क आिार 
िेण्यात यावा असे उच्च न्यायालयान े सकत आिेश दिले असताना जव्िार ववकास प्रकल्प 
ववभागातील समुारे १७,८६३ ववद्याथी िे गेले ६ मदिन ेपकष्ीक आिारापासून वींधचत आिेत, िे 
खरे आिे काय, 
(२) आदिवासी ववभागाकडून ननयशमत दिला जाणारा, अींडी, िधू, केळी व सफरचींि याींचा 
पुरवठा दिींनाक १ ऑगस््, २०१५ पासून बींि करण्यात आलेला आिे त्यामुळे आदिवासी 
ववद्यार्थयांच्या आरोग्यावर पररणाम िोत असल्याचे ननिशानास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(३) पकस्ष्क आिार योग्य वेळी न शमळाल्यामळेु दिनाींक २८ ऑगस््, २०१५ रोजी जव्िार 
प्रकल्पाींतगात आदिवासी ववद्याथीनीींसाठी ननवासी आश्रमशाळा व कननषठ मिाववद्यालय 
असलेल्या आश्रमशाळेतील रयत्ता ४ थी मध्ये शशकणाऱ्या कु.रासलेा तेलम (वय १० वर्े) या 
ववद्याथीनीचा शरीरात रकताचे (दिमोग्लोबीन) प्रमाण कमी झाल्यान ेििैुवाने मतृ्यू झाला, िे िी 
खरे आिे काय, 
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(४) असल्यास, या सवा गींभीर प्रकरणाची शसनाने चककशी करण्यात ये न त्याींस जबाबिार 
असणाऱ्या सींबींधधताींववरूध्ि शासनाने कोणती कारवाई करण्यात आली आिे वा येत आिे तसचे 
बींि करण्यात आलेला पकष्ीक आिार सुरू करण्याबाबत कोणती उपाययोजना केली वा 
करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्यास, ववलेबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (०१-१०-२०१८) : (१) व (२) दि. ७.८.२०१५ ते ९.९.२०१५ या कालावधीत 
अींडी,केळी सफरचींि याींचा पुरवठा बींि िोता त्यानींतर याचा ननयशमत  पुरवठा सुरु झाला.  
अींडी,केळी बींि कालावधीमध्ये त्याींना मोड आलेली उसळ व रतर पकस्ष्क आिार िेण्यात येत 
िोता. 
(३)  रयत्ता ४ थी मध्ये शशकणाऱ्या कु.रासेला तलेम (वय, १० वर्ा) या ववियाथीनीचा मतृ्य ु
मेंिचु्या आवरणामध्ये रकतस्राव झाल्यामळेु ARACHONOID CYST ची गाठ फु्ल्यामळेु 
झाला आिे, त्याचा सबध पकस्ष्क आिाराशी जोडने उधचत िोणार नािी. 
(४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

___________ 
  

मौज ेदेवपूरपाड,े ता.देवळा येर्थील आददवासी मुलाांची आश्रमशाळा स्र्थलाांतराबाबत 
(४)  ४३६९८ (३०-११-०००२).   श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.नरहरी झिरवाळ 
(ददांडोरी), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), डॉ.राहूल आहेर (चाांदवड) :   सन्माननीय आददवासी 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मकज े िेवपूरपाड,े (ता. िेवळा स्ज. नाशशक) येथील भाड ेतत्वावर सुरु असलेली आदिवासी 
मुलाींची आश्रमशाळा रमारतीअभावी मालेगाव तालुकयातील पाींढरुण येथ े स्थलाींतर करण्यात 
आली आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, शासनाने याबाबत चककशी केली आिे काय व त्यात काय आढ़ळून आले, 
(३) असल्यास, िेवपूरपाड े येथे सुरु असलेली परींतु रमारती अभावी स्थलाींतरीत करण्यात 
आलेली शाळा पुन्िा सुरु करणेबाबत शासनान ेकोणती कायावािी केली वा करण्यात येत आिे. 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  

श्री. ववष्ट् णु सवरा (१०-१०-२०१८) : (१), (२) व (३) शासक्रकय आश्रमशाळा मकज े िेवपूरपाड,े 
ता.िेवळा स्ज.नाशशक िी आश्रमशाळा भाडयाच्या रमारतीत सोई सुववधाींचा अभाव असल्यान े
सिर आश्रमशाळा तात्पुरत्या स्वरुपात शासक्रकय आश्रमशाळा पाींढरुण ता.मालेगाव स्ज.नाशशक 
येथे स्थलाींतरीत करण्यात आली आिे. शासक्रकय आश्रमशाळा िेवपुरवाड े या आश्रमशाळेस २ 
िेक्र गावठाण जागा ग्रामपींचायत मिालपा्ने याींनी दिली असनु सिर आश्रमशाळा सींकुल 
बाींधकामाच ेप्रस्ताव प्रशासक्रकय मान्यतेस्तव सािर करण्यात आले असुन त्यास मान्यता प्राप्त 
िोताच ननधीच्या उपलब्धतेनसुार बाींधकाम िाती ऊेण्यात येईल. बाींधकाम पुणा झाल्यानींतर 
शाळा मळुगावी सुरु करण्यात येईल.        
(४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

___________ 
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शासिीय आददवासी आश्रम शाळाांमध्ये ववद्यार्थयाांना शालेय सादहत्य पुरववण्याबाबत 

  

(५)  ५८६५७ (३०-११-०००२).   श्री.सांजय साविारे (भसुावळ), श्री.योगेश सागर (चारिोप) :    
सन्माननीय आददवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शासकीय आदिवासी आश्रम शाळाींमध्ये २ लाख ववद्यार्थयांना गत वर्ी विया आणण शालेय 
सादित्य यापासून वींधचत रिाव ेलागले, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, दिनाींक. ४ एवप्रल, २०१६ रोजी १० को्ी रुपयाींच्या सादित्य खरेिीच्या ननवविा 
काढूनिी अद्याप अींनतम मींजुरी शमळालेली नसल्याची बाब दिनाींक ७ जून, २०१६ रोजी वा 
त्यासुमारास ननिशानास आली, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, सिर प्रकरणी शासनान ेचककशी केली आिे काय, 
(४) असल्यास, चककशीच्या अनरु्ींगाने शाळा सुरु िोताच ववद्यार्थयांना विया आणण शालेय 
सादित्य तात्काळ िेण्याबाबत शासनाने कोणती उपाययोजना केली आिे वा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (१०-१०-२०१८) : (१) ननवविा प्रक्रियेिरम्यान तिारी प्राप्त झाल्याने सिर 
ननवविा रद्द करुन शासकीय आश्रमशाळाींना लेखन सामुग्री व शैक्षणणक सादित्य शासकीय 
आश्रमशाळेतील मुखयाींध्यापक स्तरावरुन पुरववण्याबाबत धोरणात्मक ननणाय ऊेण्यात आलेला 
िोता. त्यानुसार सादित्य पुरवठा करण्यात आलेला आिे. 
(२) िे अींशत: खरे आिे दिनाींक ०२.०७.२०१६ रोजी शासन मींजुरी प्राप्त झाली असुन त्यानुसार 
पुरवठा आिेश दिनाींक ०२.०७.२०१६ रोजी िेण्यात आले िोते. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नािी. 
(४) सन २०१६-१७ या शैक्षणणक सरात वविीत कालावधीत विया परुवठा करण्यात आला आिे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

___________ 
  

सवग शासकिय आददवसी शाळाांतील भोजन व्यवस्र्थेच्या वळेामांध्ये बदल िरण्याबाबत 
  

(६)  ६३३७९ (३०-११-०००२).   डॉ.भारती लव्हेिर (वसोवा) :   सन्माननीय आददवासी वविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील सवा शासक्रकय आदिवासी आश्रमशाळाींमध्ये मलुाींना िेण्यात येणाऱ्या भोजनाच्या 
अयोग्य वळेाींमळेु मलुाींना रारी उपाशी झोपाव ेलागले आािे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, सकाळी १० वाजता व सींध्याकाळी ६ वाजता भोजन दिले जात,े िे िी खरे आिे 
काय, 
(३) असल्यास, या अयोग्य वेळाींमुळे मुलाींच्या आरोग्यावर पररणाम िोत असून यासींिभाात 
शासनाने चककशी केली आिे काय, 
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(४) असल्यास, चककशीच्या या भोजनाींच्या वेळाींमध्ये बिल करण्याबाबत शासनाने काणती 
कायावािी केली वा करण्यात येत आिे, नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (१०-१०-२०१८) : (१) िे खरे नािी. 
(२) ववियार्थयााना सकाळचे जेवण १२.४५ ते १.४५ या िरम्यान व सींध्याकाळच ेजेवण ७.३० ते 
८.३० या िरम्यान वेळेत दिले जाते. 
(३)डॉ.सुभार् साळुींखे याींच्या अध्यक्षतेखाली सशमतीने केलेल्या शशफारशीस अनुसरुन 
आश्रमशाळेतील ववद्यार्थयांच ेसींध्याकाळचे जेवण व सकाळचा अल्पोपिार यामधील अींतर कमी 
करणेसाठी शासकीय व अनुिाननत आश्रमशाळेच्या शालेय कामकाज, भोजन आणण 
अल्पोपिाराच्या वळेेत बिल करण्यात आला आिे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

___________ 
  

रामपूर (ता.घाटांजी, जज.यवतमाळ) येर्थील "रामपूर जांगल िामगार सहिारी 
सांस्र्था मयाग.," या सांस्र्थेमध्ये िालेल्या गैरव्यवहाराबाबत 

  

(७)  ६४१४६ (२२-०८-२०१६).   श्री.राजु तोडसाम (अणी) :  सन्माननीय पणन मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रामपूर, (ता.ऊा ी्ंजी, स्ज.यवतमाळ) येथील "रामपूर जींगल कामगार सिकारी सींस्था मयाा.," 
सींस्थेमध्ये असलेल्या सींचालक मींडळाने मोठ्या प्रमाणात गैरव्यविार केला असल्याच ेचककशी 
अिवालात नमूि करण्यात आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, सिरिू रामपूर जींगल कामगार सिकारी सींस्था मयाा, सींस्थेची गैरव्यविाराची 
वैधाननक कायावािी करुन सींबींधधताींवर जबाबिारी ननस्श्चत करुन फकजिारी गुन्िे िाखल 
करण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी दिनाींक ४ नोव्िेंबर, २०१५ रोजी मा.सिकार व 
पणन मींत्रयाींना ननवेिन िे न मागणी केली आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, मा.मींरी मिोियाींनी ववभागीय सि ननबींधक, सिकारी सींस्था, अमरावती याींना 
कारवाईच ेननिेश दिले आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, त्यानुसार पुढे कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आिे, 
(५)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. सुभाष देशमखु (१०-१०-२०१८) : (१) िोय, िे खरे आिे. 
(२) रामपूर जींगल कामगार सिकारी सींस्थेच ेसधचव श्री. सींतोर् शुकला व सींस्थेचे अध्यक्ष याींनी 
सींगनमताने करोडो रुपयाींचा गैरव्यविार करुन सींस्थेला डबऊाईला आणले आिे. याबाबत सखोल 
चककशी करुन त्याींचेवर उधचत कायावािी करण्याबाबत आपल्या स्तरावरुन सींबींधीतास आिेश 
द्यावेत अशी ववनींती प्रा.राज ूतोडसाम, आमिार-आणी ववधानसभा याींनी दिनाींक १२.०३.२०१५ 
च्या ननवेिनाद्वारे मा. सिकार (मींरी) याींना केली िोती. 
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(३) प्रा.राजू तोडसाम, आमिार-आणी ववधानसभा याींनी मा. सिकार (मींरी) याींना दिलेल्या 
ननवेिनावर मा. मींरी मिोियाींनी सिर बाबत तातडीने योग्य ती चककशी करणे आवश्यक आिे. 
असे ननिेश दिले आिेत. त्यानसुार ननयमानुसार योग्य ती कायावािी करुन मा. आमिार 
मिोियाींना अवगत करण्यात याव ेअशा सुचना सिकार आयुकतालयाकडील दि.०४.०४.२०१५ च्या 
परान्वये ववभागीस सिननबींध, सिकारी सींस्था, अमरावती व स्जल्िा उपननबींधक, सिकारी 
सींस्था, यवतमाळ याींना िेण्यात आल्या िोत्या.  
(४) सिाय्यक ननबींधक, सिकारी सींस्था, ऊा ी्ंजी या कायाालयामाफा त मिाराषर सिकारी सींस्था 
अधधननयम १९६० च ेकलम ८८ अन्वये कारवाई प्रस्ताववत केलेली आिे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नािी.  
  

___________ 
  

िळमना (जज.नागपूर) येर्थील पररसरातील शासिीय आददवासी 
वसतीगहृातील पाणी समस्येबाबत 

  

(८)  ६५४२२ (२७-०१-२०१७).   डॉ.शमशलांद मान े (नागपूर उत्तर) :   सन्माननीय आददवासी 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कळमना (स्ज.नागपूर) येथील पररसरातील शासकीय आदिवासी वसतीगिृात अनके 
मदिन्याींपासून पाण्याची समस्या सु्त नसल्यामळेु ववद्यार्थयांनी धगरीपेठ येथील एकास्त्मक 
आदिवासी ववकास प्रकल्प कायाालय बींि केले िोते, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, गेल्या तीन वर्ांपासुन खाजगी ॅ्ंकरने वसनतगिृात पाणीपुरवठा करण्यात येत 
असून त्यासाठी आदिवासी ववकास ववभागान े४० लाख रूपये दिले, असल्याच ेननिशानास आले, 
िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, सिर वसतीगिृातील कूपनशलकेचे पाणी अपुरे पडत असल्यामळेु “नागपूर कॅ्र’ 
या खाजगी ्ँकरकडून पाणीपुरवठा करण्यात येत असून िोन मदिन्याींपासुन २ लाख ८० 
िजाराचे बबल न भरल्यामुळे ्ँकरचािी पुरवठा बींि िोण्याची शकयता ननमााण झाल्याची बाब 
ननिशानास आलेली आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, सिर प्रकरणी वपण्याच्या पाण्याची समस्या सोडववण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायावािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (१०-१०-२०१८) : (१)  आदिवासी मुलाींचे शासकीय वसतीगिृ कळमना येथ े
१००० ववद्यार्थयांसाठी एकूण ३ रमारती असून त्यामध्ये ८५० ववद्याथी राितात.  
वसनतगिृाच्या पररसरामध्ये ५ बोअरवेल असनू २ बोअरवेलना पाणी लागले नािी तर उवारीत ३ 
बोअरवेलपैकी १ बोअरवेल बींि पडलेली असल्यामुळे वसनतगिृाींना ्ँकरद्वारे पाणीपुरवठा 
करण्यात येत िोता. वसनतगिृाला पाणी पुरवठा कमी िोत असल्यामुळे ववद्यार्थयांनी प्रकल्प 
अधधकारी, एकास्त्मक आदिवासी ववकास प्रकल्प, नागपूर कायाालय बींि केले िोते. 
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(२) िे खरे नािी. 
     खाजगी ्ँकरन े वसनतगिृास पाणीपुरवठा करण्यासाठी आत्तापयतं रुपये ५,९०,८६२/- 
रतका खचा झालेला आिे. 
(३) अनुिानाअभावी सिर कालावधीत ्ँकर पुरवठ्याची िेयके अिा करण्यात आली नव्िती.  
तथावप, ननधी प्राप्त झाल्यानींतर िेयके अिा करण्यात आलेली आिेत. 
(४) नागपूर मिानगरपाशलका, धरमपेठ याींना कळमना येथ े िोन रींची पाईप लाईनचे नळ 
कनेकशन शमळणेबाबत तसेच नागपूर सुधार प्रन्यास, नागपूर याींना एक ववदिर व िोन 
बोअरवेलची मागणी करण्यात आलेली आिे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

___________ 
  

ठाणे जजल्हा पररषदेच्या शाळेतील ववद्यार्थयाांना शशष्ट्यवतृ्तीची रक्िम शमळण्याबाबत 
  

(९)  ७६७९५ (२८-११-२०१७).   श्री.किसन िर्थोरे (मुरबाड), श्री.बळीराम शसरसिार (बाळापूर) :   
सन्माननीय आददवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठाण ेस्जल्िा पररर्िेच्या शाळेतील आदिवासी ववभागातील ववद्याथांची ऑनलाईन नोंिणी न 
झाल्यामुळे आदिवासी ववद्यार्थयांच्या शशषयवतृ्तीची सुमारे साडतेीन को्ी रुपयाींचा ननधी स्जल्िा 
पररर्िेकडचे अखधचात रादिल्याच ेमािे डडसेंबर, २०१६ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशानास आले, िे 
खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, सिर प्रकरणी शासनाने चककशी केली आिे काय, 
(३) असल्यास, चककशीअींती काय ननिशनाास आले व तद्नुसार आदिवासी पूवा माध्यशमक 
शाळेतील ववद्यार्थयााना शशषयवतृ्तीची रककम िेण्याबाबत शासनान ेकोणती कायावािी केली वा 
करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (१०-१०-२०१८) : (१), (२) व (३) िे खरे नािी. 
       सन २०१५-१६ या आधथाक वर्ााकरीता सुवणा मिोत्सवी शशषयवतृ्ती योजनेअींतगात रुपये 
५४९.४३ लाख एवढी रककम मुखय कायाकारी अधधकारी, स्जल्िा पररर्ि, ठाणे याींना उपलब्ध 
करुन िेण्यात आली आिे. सुवणा मिोत्सवी शशषयवतृ्ती योजनअेींतगात ठाणे स्जल्ियातील एकूण 
४२४३० ववद्यार्थयांपैकी ४१४६८ ववद्यार्थयांच्या खात्यावर रुपये ५,१५,२३,५००/- रतकी रककम 
जमा करण्यात आलेली असून उवारीत ववद्यार्थयांना शशषयवतृ्ती वा्पाची कायावािी करण्यात 
येत आिे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 
  

___________ 
 
 



वव.स. ४७९ (8) 

राज्यातील शासिीय आश्रमशाळेत ववद्यार्थयाांच्या भोजनासाठी मध्यवती 
 स्वयांपािगहृ उभारण्याबाबत 

  

(१०)  ७६९८६ (२८-०४-२०१७).   डॉ.भारती लव्हेिर (वसोवा) :   सन्माननीय आददवासी 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)राज्यातील शासकीय आश्रमशाळेतील ववद्यार्थयांना  एका तासात ताज े भोजन शमळावे 
म्िणून मध्यवती स्वयींपाकगिृ उभारले जाणार असल्याचे आश्वासन आदिवासी ववकास मींरी  
याींनी मािे नोव्िेंबर,२०१६ मध्ये वा त्या िरम्यान दिले, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, सिर प्रकरणी शासनाने कोणती कायावािी केली  वा करण्यात येत आिे, 
(३)नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (१०-१०-२०१८) : (१) िे खरे आिे. 
(२) या अतींगात २ मध्यवती स्वींयपाकगिृाची उभारणी करण्यात आली आिे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

___________ 
  

अमरावती जजल्हयातील महाराष्ट्र राज्य ववज ववतरण िां पनीतील शशिाऊ  
उमेदवाराांना २ वषागचे अनुभव पत्र देण्याबाबत 

(११)  ७७२९३ (२८-०४-२०१७).   अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी) :   
सन्माननीय ऊजाग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अमरावती स्जल्ियातील १) नतवसा उपववभाग २) नतवसा १ ववज कें द्र ३) माझरी १ ववज 
कें द्र ४) व-िा ववज कें द्र येथील ९ प्रशशक्षणार्थयांनी  मिाराषर राज्य ववज ववतरण कीं पनीमध्ये 
शशका  उमेिवार म्िणून २ वर्ााचे प्रशशक्षण पूणा केले असून या शशका  प्रशशक्षणार्थयांना २ 
वर्ााचे अनभुव पर िेण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी कायाकारी अशभयींता म.रा.वव.वव. 
कीं पनी मयाा. (ग्रामीण) अमरावती दिनाींक १९ म े२०१६ रोजी वा त्यासुमारास लेखी पर दिले 
आिे, िे खरे आिे काय 
(२) असल्यास, २ वर् े प्रशशक्षण पूणा िो निी अद्यापपयात या प्रशशक्षणार्थयांना अनुभव 
प्रमाणपर िेण्यात आले नािी, िे िी खरे आिे काय 
(३) असल्यास, सिर प्रशशक्षणार्थयांना त्याचे २ वर्ााचे अनभुवपर िेण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायावािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१०-१०-२०१८) : (१) िे खरे आिे. 
(२) िे खरे नािी. 
(३)  व (४) वीजतींरी शशका  उमेिवार म्िणून िोन वर्ांच े प्रशशक्षण पूणा केलेल्या 
प्रशशक्षणार्थयांना  शशका  उमेिवार म्िणून कायाकाल पूणा केल्याबाबतच े प्रमाणपर कायाकारी 
अशभयींता, मिाववतरण, ग्रामीण ववभाग, अमरावती याींच्या कडून िेण्यात आले आिे. 

___________ 
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खाजगी व मोठ्या शाळाांमधील ३५०० ववद्यार्थयाांना साववत्रीबाई फुले  
शशष्ट्यवतृ्ती योजनेतांगगत तनधी ववतरीत िरण्याबाबत 

  

(१२)  ७८१३३ (२१-०४-२०१७).   श्री.सुधािर देशमुख (नागपूर पजश्चम), श्रीमती सीमाताई दहरे 
(नाशशि पजश्चम) :   सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) नागपूर स्जल््यातील खाजगी व मोठ्या शाळाींमधील ३५०० ववद्यार्थयांना साववरीबाई फुले 
शशषयवतृ्ती योजनेपासून वींचीत ठेवण्यात आले असल्याबाबतची बाब मािे डड ींसेबर,२०१६ मध्ये 
वा त्यािरम्यान ननिशानास आली आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, सन २०१६-१७ या चाल ु शैक्षणणक वर्ाात आठवी त े ििावी पयतंच्या पार 
ववद्यार्थयांची सींखया १२००० िजार असून त्याकरीता शासनाकडून १ को्ी २० लक्ष रूपयाींचा 
ननधी अपेक्षक्षत असताना त्यापैकी ६० ्कके ननधी सुध्िा शमळाला नािी, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, या शशषयवतृ्तीच्या लाभापासून वींचीत रािीलेल्या पार ववद्यार्थयांना त्वरीत 
शशषयवतृ्तीचा लाभ शमळावा याकरीता समाजकल्याण ववभागाद्वारे प्रस्ताव शासनास पाठवनूिी 
ननधी ववतरीत करण्यात आला नािी, िे िी खरे आिे, 
(४) असल्यास, या शाळेतील शशषयवतृ्तीपासून वींचीत रािीलेल्या ववद्यार्थयांना अद्यापपयतं 
ननधी ववतरीत न करण्याची कारणे काय, 
(५) असल्यास, सिर प्रकरणी शासनाने कोणती कायावािी केली वा करण्यात येत 
आिे, नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले (१०-१०-२०१८) : (१) िे खरे नािी. 
(२), (३) व (४) िे खरे नािी. 
    सन २०१६-१७ मध्ये स्जल्िा समाज कल्याण अधधकारी, स्जल्िा पररर्ि, नागपूर 
याींच्यामाफा त साववरीबाई फुले शशषयवतृ्ती योजनअेींतगतं आठवी ते ििावी पयतंच्या पार 
अनुसूधचत जाती प्रवगाातील ववद्यार्थयांच्या ८०५९ अजांपैकी मािे माचा,२०१७ अखेर ६२१२ व 
माचा, २०१७ नींतर १८४७ ववद्यार्थयांना त्याींच्या आधारसींलग्न बॅन्क खात्यावर शशषयवतृ्ती अिा 
करण्यात आलेली असून त्यावर रु.८०.०० लाख रतका ननधी खची पडलेला आिे. तर  ववजाभज 
व ववमाप्र प्रवगाातील पार ववद्यार्थयांच्या ९३०४ अजांपकैी मािे माचा,२०१७ अखेर ७८५० व माचा, 
२०१७ नींतर १४५४ ववद्यार्थयांना त्याींच्या आधारसींलग्न बॅंक खात्यावर शशषयवतृ्ती अिा 
करण्यात आलेली असून त्यावर रु.६०.०० लाख रतका ननधी खची पडलेला आिे.        
(५) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

___________ 
  

महाराष्ट्र औद्योधगि वविास महामांडळाच्या अिोला वविास िें द्राअांतगगत  
जशमनीचा वाढीव मोबदला देणेबाबत 

  

(१३)  ७९७९६ (२१-०४-२०१७).   श्री.रणधीर सावरिर (अिोला पूवग) :   सन्माननीय उद्योग 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मिाराषर औद्योधगक ववकास मिामींडळाच्या अकोला ववकास कें द्रा अींतगात जशमनीचा 
वाढीव मोबिला ववदित वेळेत अिा केला नसल्याने दिवाणी न्यायालयाकडून जप्ती वारीं् 
बाजाववण्यात आले, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, सिर प्रकरणी ववधी सल्लागार अकोला याींना वाढीव मोबिल्याच्या रककमेचा 
धनािेश दिवाणी न्यायालयात जमा करण्यासाठी प्रािेशशक अधधकारी अमरावती याींनी त्याींच ेपर 
ि. मऔववम/प्राकाअ/५३१०/२०१६ दिनाींक २०/१०/२०१६ नुसार सुपतूा केले, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, उकत प्रकरणी सिर ववधी सल्लागार अकोला याींनी धनािेशाच्या वैध तारखेपयतं 
धनािेश न्यायालयात जमा केले नािीत, िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, सिर प्रकरणी सींबींधधत ववधी सल्लागारावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आिे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची करणे काय आिेत ? 
  
श्री. सुभाष देसाई (१०-१०-२०१८) : (१), (२) व (३) िे खरे आिे. 
(४) सिर ववधी सल्लागाराला मिामींडळाच्या पॅनलवरुन कमी करण्यात आले आिे.  
(५) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

___________ 
  

राज्यातील ववववध भागातून इमारतीमध्ये बसववण्यात येणाऱ्या उद्वाहनाच्या (शलफ्ट)  
परवानगीचे अधधिार स्र्थातनि जजल्हयाच्या दठिाणी देण्याबाबत 

  

(१४)  ८४९२२ (०९-०८-२०१७).   श्री.अमल महाडीि (िोल्हापूर दक्षिण)  सन्माननीय ऊजाग 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्िापूर शिर वाढत असनू त्या दठकाणी शासनाच्या ननयमानूसार िोत असलेल्या 
रमारतीींच्या बाींधकामाची सींखया वाढत आिे परींत,ू अजूनिी रमारतीमध्ये बसववण्यात येणाऱ्या 
उद्वािनाची (शलफ््) परवानगी िी मुखय ववद्यूत ननररक्षक, मुींबई याींचेकडून घ्यावी लागत 
आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील ववववध भागातून रमारतीमध्ये बसववण्यात येणाऱ्या उद्वािनाची 
(शलफ््) परवानगी शमळण्याकररता नागररकाींना व ववकासकाींना मुींबई येथे यावे लागत असून 
यामूळे त्याींचा वळे व पैसा याींचा अपव्यय िोत आिे, िे खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, िा अपव्यय ्ाळण्यासाठी सिरच े अधधकार स्थाननक स्जल्ियाच्या दठकाणी 
िेण्याबाबत शासनान ेकोणती कायावािी केली वा करण्यात येतआिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (२०-०८-२०१८) : (१) िे खरे आिे. 
(२) दिनाींक ०२.१०.२०१६ पासून मुखय ववद्युत ननरीक्षक कायाालयातफे उद्वािन उभारणीस 
परवानगी व उद्वािन चालववण्याची अनुज्ञप्ती या िोन्िी सेवा, मिाराषर लोकसेवा िकक 
अधधननयम, २०१५ अींतगात “ऑनलाईन” प्रणालीवर कायाास्न्वत झालेल्या आिेत. त्यामुळे 
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नागररक व ववकासक त्याींच्या सोयीने उद्वािन उभारणीसाठी अथवा अनुज्ञप्तीसाठी कुठूनिी 
ऑनलाईन पध्ितीन ेअजा करुन परवानगी वा अनुज्ञप्ती प्राप्त करु शकतात. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

___________ 
  

धचांचोडी (ता.येवला, जज.नाशशि) औद्योधगि िेत्रासाठी पाणी आरक्षि त िरणेबाबत 
  

(१५)  ८९१९६ (१८-०८-२०१७).   श्री.छगन भुजबळ (येवला) :  सन्माननीय उद्योग मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) धचींचोडी (ता.येवला, स्ज.नाशशक) येथील औद्योधगक के्षरासाठी नाींिरूमध्यमेश्वर (ता.ननफाड) 
बींधाऱ्यातून पाणी आरक्षणाबाबत जलसींपिा ववभागाचे मुखय अशभयींता याींनी दिनाींक ११ 
जानेवारी, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास शासनाकड ेप्रस्ताव पाठववला आिे, िे खरे आिे काय,  
(२) असल्यास, सिर औद्योधगक के्षरासाठी पाणी आरक्षीत करणेसाठी स्थाननक 
लोकप्रनतननधीींनी दिनाींक ९ सप् े्ंबर, २०१६ रोजी वा त्यासमुारास शासनाकड ेमागणी केली आिे, 
िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, उकत प्रकरणी शासनाने कोणती कायावािी  केली वा करण्यात येत आिे, 
(४)  नसल्यास,ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. सुभाष देसाई (१०-१०-२०१८) : (१) व (२) िे खरे आिे. 
(३) धचींचोडी ता.येवला, स्ज.नाशशक येथील औद्योधगक के्षरासाठी नाींिरूमध्यमेश्वर (ता.ननफाड) 
बींधाऱ्यातून धचींचोडी ता. येवला या औद्योधगक के्षरासाठी ववींचूर औद्योधगक के्षरासाठी मींजूर 
असलेल्या १.२ ि.ल.ऊ.मी. पाणी आरक्षणातून ०.६० ि.ल.ल.ऊ.मी. रतके पाणी आरक्षण मींजूर  
शासन पर दिनाींक ५/४/२०१६ अन्वये  मींजूर करण्यात आले आिे. सिरील औद्योधगक 
के्षरातील पाणीपुरवठयाबाबतची कामे प्रगतीपथावर आिेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 
  

___________ 
  
पनवेल येर्थील अददवासी वसतीगहृात ववद्यार्थयाांचा सादहत्य खरेदीमध्ये िालेली अतनयशमतता  

  

(१६)  ९०५०३ (०९-०८-२०१७).   श्री.गणपत गायिवाड (िल्याण पूवग) :   सन्माननीय 
आददवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पनवेल येथील अदिवासी वसतीगिृातील ववद्यार्थयांच्या सादित्य खरेिीमध्ये अननयशमतता 
झाल्याचे दिनाींक  १५ जून, २०१७ रोजी वा त्या समुारास ननिशानास आले, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास,  सिर प्रकरणाची शासनान ेचककशी केली आिे काय, त्यानुसार  सींबधधताींवर 
शासनाने कोणती कारवारा केली वा करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
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श्री. ववष्ट् णु सवरा (१०-१०-२०१८) : (१) आदिवासी मुलाींचे शासकीय वसनतगिृ, पनवेल (जुन)े 
ता. पनवेल स्ज.रायगड येथील दिनाींक १.१२.२०११ ते दिनाींक ३१.३.२०१५ या कालावधीच े
अींतगात लेखा पररक्षण करण्यात आले असता लेखा पररक्षण अिवालामध्ये रु्ी/आके्षप आढळून 
आलेले आिेत. 
(२) लेखापररक्षण अिवालामध्ये काढण्यात आलेल्या रु्ी बाबत प्रकल्प अधधकारी, पेण, 
स्ज.रायगड याींच े कडून अनुपाल अिवाल प्राप्त झाल्यावर आवश्यक ती कायावािी करण्यात 
येईल. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

___________ 
  

राज्यातील आश्रमशाळाांतील ३४० मुलाांच्या पालिाांना नुिसान भरपाई देण्याबाबत 
  

(१७)  ९३६७८ (०९-०८-२०१७).   श्रीमती तनमगला गाववत (इगतपूरी) :   सन्माननीय आददवासी 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील आश्रमशाळाींची िरुावस्था सुधारण्याच े आिेश न्यायालयान े वारींवार िे निी 
आदिवासी आश्रमशाळाींमध्ये शशक्षण ऊेत असताींना मरण पावलेल्या ३४० मलुाींच्या पालकाींना 
भरपाई िेण्यासाठी शासनाकड ेननधी नसल्याचे प्रनतज्ञापर शासनान ेन्यायालयात सािर केल्याचे 
मािे जनू, २०१७ मध्ये वा त्या समुारास ननिशानास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, आदिवासी कल्याणासाठी शासनान ेववववध योजनाींमध्ये मोठया ननधीची तरतूि 
केली असतानािी भरपाई िेण्यासाठी ननधी उपलब्ध न िोण्याची कारणे काय आिेत, 
(३) तसेच सिर प्रकरणी शासनान े कोणती  कायावािी केली वा करण्यात येत आिे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (१०-१०-२०१८) : (१) िे खरे नािी. 
(२) आवश्यक ननधी उपलब्ध आिे. 
(३) शासक्रकय आदिवासी आश्रमशाळेतील ववियाथी/ववियाथीनीचा मतृ्यु झाल्यास त्याच्या/नतच्या 
पालकास रु.७५,०००/- रतके सानगु्रि अनुिान िेण्यात येत िोत ेआता सिर सानुग्रि अनुिानाची 
रककम  दि १९/०६/२०१८ च्या शासन ननणायान्वये रु.२,००,००० रतकी वाढववण्यात आली आिे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

___________ 
  

िुरिुां भ (ता.दौंड, जज.पुणे) महाराष्ट्र औद्योधगि वविास महामांडळाचे  
ESIC हॉजस्पटल सुरु िरणेबाबत 

  

(१८)  ९४३०१ (१८-०८-२०१७).   श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.सांग्राम र्थोपटे (भोर), श्री.शरददादा 
सोनावणे (जुन्नर) :   सन्माननीय उद्योग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राींजणगाव व चाकण (स्ज.पुणे) येथ ेESIC िॉस्स्प्ल सुरु करणेबाबत कें द्रीय उद्योग मींरी 
याींनी ननिेश दिले आिेत, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, तालुका िौंड, स्जल्िा पुणे येथील सींपूणा केशमकल झोन असलेल्या कुरकुीं भ मिा. 
औद्योधगक ववकास मिामींडळ येथे  ESIC िॉस्स्प्ल सुरु करण्याची मागणी िोत आिे, िे िी 
खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, ESIC िॉस्स्प्ल सुरु करणेबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीनी दिनाींक ०७ जलु,ै 
२०१७ रोजी वा त्यासुमारास मा. मुखयमींरी, उद्योग मींरी व कामगार कल्याण मींरी याींचकेड े
मागणी केली आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, ESIC िॉस्स्प्ल सुरु करणेबाबत शासनाने कोणती कायावािी केली वा करण्यात 
येत आिे , 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. सुभाष देसाई (१०-१०-२०१८) : (१) िे खरे नािी. 
(२) व (३) िे खरे आिे. 
     स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी शासनास ननवेिन सािर केले आिे.          
(४) चाकण औद्योधगक के्षर ्प्पा ि. २ मधील सुववधा के्षर ि.२ मधील सुववधा के्षर ि. AM 
-१५/१ व राींजणगाव औद्योधगक के्षरातील सुववधा के्षर ि. AM ५९ यातील के्षर ESIC 
िॉस्पी्ल करीता राखीव ठेवण्यात आले आिे. लोकप्रनतननधीींची मागणी अध्यक्ष, राज्य कामगार 
मिामींडळ, पुणे  याींना प्रािेशशक अधधकारी पुणे स्तरावरून कळववण्यात आली आिे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

___________ 
  

नाशशि महाराष्ट्र औद्योधगि वविास महामांडळािडून उद्योजिाांना  
देण्यात आलेल्या नोटीसाांबाबत 

  

(१९)  ९६६९० (०३-०१-२०१८).   श्रीमती सीमाताई दहरे (नाशशि पजश्चम) :   सन्माननीय 
उद्योग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नाशशक मिाराषर औद्योधगक ववकास मिामींडळातील औियोधगक वापरासाठीच्या जशमनीींचा 
वापर कािी उद्योजक अवैधररत्या व्यावसानयक वापराकरीता करीत असल्याची बाब मािे 
सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशानास आली, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, औद्योधगक ववकास मिामींडळाने औियोधगक वापराचा भूखींड व्यावसानयक 
वापरासाठी करत असलेल्या सिा शोरुम्सला अींनतम नो्ीस बजाववलेल्या आिेत िे िी खरे आिे 
काय. 
(३) असल्यास, औद्योधगक वापराचा भूखींड ववकसीत न केलेल्या उियोजकाींकडून सिरिू भखुींड 
ताब्यात ऊे न मिाराषर औद्योधगक ववकास मिामींडळामाफा त कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
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श्री. सुभाष देसाई (१०-१०-२०१८) : (१) िोय, िे खरे आिे. 
(२) िोय, िे खरे आिे. 
(३) व (४) भूखींड औद्योधगक प्रयोजनासाठी वा्प करण्यात आलेले आिेत. तथवप, भूखींडधारक 
औद्योधगक प्रयोजनाऐवजी अनाधधकृत व्यापारी प्रयोजन करीत आिेत. अशा भूखींडधारकाींववरूध्ि 
कायिेशीर कारवाई करण्यात येत आिे. 

___________ 
  
नेवासा (जज.अहमदनगर) तालुक्यातील एमआयडीसी मध्ये असलेल्या शशांगवेतुिाई व वाांजोळी 

या गावाांना वपण्याचे पाणी उपलब्ध िरून देण्याबाबत 
  

(२०)  ९८२३५ (०३-०१-२०१८).   श्री.बाळासाहेब मुरिुटे (नेवासा) :   सन्माननीय उद्योग मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नेवासा (स्ज.अिमिनगर) तालुकयातील एमआयडीसी मध्ये असलेल्या शशींगवेतुकाई व 
वाींजोळी या गावाींना वपण्यासाठी पाणी शमळाव ेअशी मागणी ग्रामपींचायतीन ेवारींवार मिाराषर 
औद्योधगक ववकास मिामींडळाकड ेकेली आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, या मागणीनसुार अद्यापपयतं कोणतीच कायावािी न करण्याची कारणे काय 
आिेत, 
(३) असल्यास, या गावाींना वपण्याचे पाणी उपलब्ध करुन िेण्याकररता शासनान े कोणती 
कायावािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ?  
  
श्री. सुभाष देसाई (१०-१०-२०१८) : (१) व (२) अींशत: खरे आिे. 
     वाींजोळी ग्रामपींचायत ता.नवेासा, स्ज.अिमिनगर याींनी मिामींडळाकड ेपाणी मागणीबाबत 
अजा केलेला असून याबाबत कायावािी सुरू आिे. तसचे शशींगवेतुकाई ग्रामपींचायतीने मिाराषर 
औद्योधगक ववकास मिामींडळाकड ेअद्यापपयतं पाणी मागणी केलेली नािी.  
(३) स्जल्िाधधकारी, अिमिनगर याींच्याकडील मींजूर ी्ंचाई आराखडयातील उपाययोजनेनसुार 
पाींढरीपूल येथील एम.आय.डी.सी. च्या जलशुध्िीकरण कें द्रावरून २०१६ चे ी्ंचाई कालावधीमध्ये 
शशींगवेतुकाई, वाींजोळी व रतर गावाींना आवश्यक तेवढा पाणी पुरवठा ्ँकरव्िारे करण्यात 
आलेला आिे. वाींजोळी गावाच े मागणीनुसार कायमस्वरूपी पाणीपुरवठा करणेबाबत कायावािी 
सुरू आिे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

___________ 
  

राज्यातील महाववतरण, महापारेषण व महातनशमगती या ततन्ही िां पनीच्या  
वीज िामगाराांच्या तनवतृ्ती वतेनाबाबत 

(२१)  ९९३३७ (२९-१२-२०१७).   श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) :   सन्माननीय ऊजाग मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यातील मिाववतरण, मिापारेर्ण व मिाननशमाती या नतन्िी कीं पनीच्या वीज 
कामगाराींच्या प्रलींबबत ननवतृ्ती वेतन योजनेबाबत लोकप्रनतननधीींनी दिनाींक १० ऑक्ोबर, २०१७ 
रोजी वा त्या सुमारास मा. जाा मींरी याींच्याकड ेलेखी ननवेिनाद्वारे मागणी केली, िे खरे आिे 
काय, 
(२) असल्यास, या ननवेिनानसुार शासनाने कोणता ननणाय ऊेतला आिे, असल्यास, त्याचे 
स्वरुप काय आिे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ?    
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१०-१०-२०१८) : (१) िे खरे आिे. 
(२) व (३) या सींिभाात मा.उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खींडपीठान े दि.१६.११.२०१७ रोजी 
ननवतृ्तीवेतन योजनेबाबत मिाराषर राज्य ववद्युत मींडळ ठराव ि. ६२४, दि. ३१.११.१९९६ 
बाबत योग्य तो ननणाय तीन मदिन्याींच्या आत ऊेण्याबाबतच ेआिेश दिले िोत.े त्यास अनुसरुन 
मिाराषर राज्य ववद्युत मींडळ सूरधारी कीं पनीच्या सींचालक मींडळाने “नतन्िी कीं पन्याींची 
सध्याची आधथाक स्स्थती पािता ननवतृ्तीवेतन योजना लागू करता येणार नािी. सबब, 
तत्कालीन मिाराषर राज्य ववद्युत मींडळाचा ननवतृ्तीवतेन योजनसेींिभाातील मींडळ ठराव ि. 
६२४, दि.३१.१२.१९९६ याची अींमलबजावणी करणे शकय िोणार नािी” असा मींडळ ठराव 
ि.७१८/२०१८ दि.०६.०२.२०१८ रोजी पाररत केला आिे. 

___________ 
  

आददवासी वविास ववभागाच्या नामाांकित इांग्रजी माध्यमाच्या  
प्रवेशासाठी पालिाांची लूट होत असल्याबाबत 

  

(२२)  १०७१८० (१८-०४-२०१८).   श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.अजजत पवार (बारामती), 
श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.जजतेंद्र 
आव्हाड (मुांब्रा िळवा) :   सन्माननीय आददवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) जव्िार आदिवासी ववकास प्रकल्पाींतगात नामाींक्रकत रींग्रजी माध्यमाच्या शाळेत प्रवशे 
शमळण्यासाठी पालकाींकडून कननषठ शलवपक श्री. बागुल पैस ेऊेत असल्याच्या तिारी पालकाींनी 
प्रकल्प अधधकारी, जव्िार याींच्याकड ेमािे ऑक्ोबर, २०१७ मध्ये केल्या आिेत, िे खरे आिे 
काय, 
(२) तसेच आदिवासी ववद्यार्थयांना नामाींक्रकत रींग्रजी माध्यमाींच्या शाळेत शासनामाफा त मोफत 
प्रवेश िेण्यात येतो, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, प्रवेशासाठी पालकाींना लुबाडणाऱ्या सिर कमाचाऱ्याींवर शासनाने कोणती 
कायावािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
  



वव.स. ४७९ (16) 

श्री. ववष्ट् णु सवरा (१०-१०-२०१८) : (१) दिनाींक ३.११.२०१७ रोजी प्रकल्प अधधकारी, जव्िार 
याींच्या कायाालयामध्ये तिार/ननवेिन दिलेले आिे, िे खरे आिे.  
(२) िे खरे आिे. 
(३) अपर आयुकत, आदिवासी ववकास, ठाणे याींच्या दिनाींक २.१२.२०१७ रोजीच्या आिेशान्वये 
श्री. अशोक िगडु बागुल शलपीक ी्ंकलेखक याींना ननलींबबत करण्यात आलेले आिे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

___________ 
  

औद्योधगि वविास महामांडळाच्या (जज.नाशशि) उद्योग भवन इमारतीला  
भोगवटा प्रमाणपत्र शमळण्याबाबत 

  

(२३)  १०९५१४ (१९-०४-२०१८).   श्रीमती सीमाताई दहरे (नाशशि पजश्चम) :   सन्माननीय 
उद्योग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) औद्योधगक ववकासामळेु नाशशकमध्ये कारखान्याींची सींखया वाढली असून उद्योगाींना 
लागणारी कायाालये एकाच दठकाणी असण्याकरीता १७ वर्ाापुवी बाींधण्यात आलेल्या उद्योग 
भवन रमारतीचे भोगव्ा प्रमाणपर ऊेतले नसल्याची बाब मािे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा 
त्यािरम्यान ननिशानास आली आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, सिर रमारतीबाबत ननधााररत असलेल्या ननकर्ाींची पुताता करुन िेखील 
प्रमाणपर शमळालेले नािी, िेिी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, उकत उद्योग भवनाला भोगव्ा प्रमाणपर न शमळण्याची कारणे काय आिेत, 
(४) असल्यास, सिर प्रकरणी शासनान ेचककशी केली आिे काय, असल्यास, त्यानुसर उद्योग 
भवनाला भोगव्ा प्रमाणपर शमळण्याबाबत कोणती कायावािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. सुभाष देसाई (१०-१०-२०१८) : (१) िोय, िे खरे आिे. 
(२) (३) व (४) उद्योग भवन रमारतीच ेअस्ग्नशमन यींरणेची कामे ननवीिा मींजूरीनींतर मािे 
ऑगस्् २०१७ मध्ये पूणा करण्यात आले व तिनींतर अस्ग्नशमन कायाालयाकडून अींनतम ना 
िरकत अस्ग्नशमन िाखला दिनाींक २१/९/२०१७  अन्वये प्राप्त झाला. तसेच वास्तुववशारि याींच े
रमारतीच ेस्रकचरल प्रमाणपर व बाींधकाम पूणात्वाचा िाखला व रतर आवश्यक कागिपराींची 
पूताता करून भोगव्ा प्रमाणपर २४/५/२०१८ अन्वये मींजूर करण्यात आले आिे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

___________ 
  

मालेगाांव (ता.जज.नाशशि) शहरात वारांवार भारतनयमानामुळे ववद्यार्थयाांची  
तसेच जनतेची होत असलेली गैरसोय 

(२४)  १०९६९० (०४-०४-२०१८).   श्री.आशसफ शेख (मालेगाांव मध्य), श्री.अशमन पटेल 
(मुांबादेवी), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम) : सन्माननीय ऊजाग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
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(१) मालेगाींव (ता.स्ज.नाशशक) शिरात वारींवार िोत असलेल्या भारननयमनामुळे ववद्यार्थयांची 
तसेच जनतेची मोठया प्रमाणात गैरसोय िोत असनू यामळेु जनतनेे कीं िील मोचाा काढण्यासाठी 
सींबींधधत तिशसलिाराींकड ेपरवानगी माधगतली असल्याच ेमािे जानेवारी, २०१८ मध्ये ननिशानास 
आले, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, शासनान े याबाबत अधधक चककशी केली आिे काय, त्यात काय ननिशानास 
आले, 
(३)  असल्यास, त्यानुसार शासनाने कोणती कायावािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. चांद्रशखेर बावनिुळे (१०-१०-२०१८) : (१), (२) व (३) दिनाींक ३०.१२.२०१७ रोजी ३३/११ 
के.व्िी.उपकें द्र आझािनगर येथील १० एम.व्िी.ए.चा पॉवर रान्सफॉमार नािरुुस्त झाला. 
िरम्यान ११ के.व्िी. रकनकाबाि, आजमीनगर आणण नजमाबाि या वादिन्याींचा ववद्युत पुरवठा 
चाल ू रािण्यासाठी यावर तात्काळ उपाययोजना म्िणून ६ तासाींचा ननयशमत भारननयमन 
अींमलात आणून िसुऱ्या वादिनीवर तात्पुरता भार ्ाकून ववद्यतु पुरवठा करण्यात आला. 
मिाववतरणने तातडीने नािरुुस्त पॉवर ट़्रान्सफॉमार दिनाींक ०३.०१.२०१८ रोजी बिलनू सिर 
वादिनीचा ववद्युत पुरवठा सुरळीत केला. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

___________ 
  

पांढरपूर (जज.सोलापूर) येर्थील महाराष्ट्र औद्योधगि वविास महामांडळअांतगगत  
औद्योधगि वसाहत स्र्थापन िरण्याबाबत 

  

(२५)  १०९७२९ (०४-०४-२०१८).   श्री.भारत भालिे (पांढरपूर) : सन्माननीय उद्योग मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पींढरपूर (स्ज.सोलापूर) येथील युवकाींना रोजगार उपलब्ध िोण्याकररता पींढरपूर शिरालगत 
मिाराषर औद्योधगक ववकास मिामींडळाींतगात औद्योधगक वसाित स्थापन करण्याबाबत 
स्थाननक व लोकप्रनतननधी याींनी मागणी केली असल्याच ेननिशानास आले, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, मिाराषर औद्योधगक ववकास मिामींडळाींतगात औद्योधगक वसाित स्थापन 
करण्यासींबींधीचा प्रस्ताव शासनाकड ेअद्यावप प्रलींबबत असल्याचे ननिशानास आले आिे, िे िी 
खरे आिे काय, 
(३) असल्यास उकत प्रकरणी शासनाने कोणती कायावािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ?  
  
श्री. सुभाष देसाई (१०-१०-२०१८) : (१) िे खरे आिे. 
(२) व (३) मिामींडळामाफा त पींढरपूर तालुकयातील मकज ेभाळवणी येथे औद्योधगक के्षर स्थापन 
करणे प्रस्ताववत िोत.े मार सिर के्षराकरीता पाण्याचा स्रोत उपलब्ध नािी.  प्रस्ताववत 
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औद्योधगक के्षराच्या भूसींपािनाची कायावािी पाण्याच े आरक्षण प्राप्त झाल्यानींतर करण्याच े
उच्चाधधकार सशमतीन ेननिेश दिले िोत.े त्यानींतर मिामींडळाच ेप्रस्तावाच ेअनुर्ींगाने ननयोस्जत 
औद्योधगक के्षर स्थापन करण्याबाबतचा भसुींपािन  प्रस्ताव रद्द करण्यात आला आिे.   
(४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

___________ 
  

राज्यातील सवग उपसाशसांचन योजना सौर उजेवर आणण्याबाबत 
  

(२६)  १११२७१ (०४-०४-२०१८).   श्री.उल्हास पाटील (शशरोळ), श्री.प्रिाश फातपेिर (चेंबूर), 
श्री.सांग्राम र्थोपटे (भोर), श्री.जयिुमार गोरे (माण), श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.किशोर पाटील 
(पाचोरा), डॉ.राहूल पाटील (परभणी), श्री.सांदीपानराव भुमरे (पठैण), डॉ.सुजजत शमणचिेर 
(हातिणांगले), अॅड.भीमराव धोंड े (आष्ट्टी), श्री.सुतनल शशांदे (वरळी), श्री.सांतोष दानव े
(भोिरदन), श्री.सुरेश हाळवणिर (इचलिरांजी), श्री.योगेश (बापू) घोलप (देवळाली) :   
सन्माननीय नवीन व नवीिरणीय उजाग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील सवा उपसा शसींचन योजना सकर उजेवर आणण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या 
ववचाराधीन आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, यासींिभाात अ्यास करुन धोरण तयार करण्यासाठी  एक सशमती गठीत 
करण्यात यावी अशा प्रकारच्या सचूना मा.उजाामींरी याींनी दिनाींक १८ जानेवारी, २०१८ रोजी वा 
त्यासुमारास सींबींधधत अधधका-याींना दिल्या आिेत, िे खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, अशा प्रकारची सशमती गठीत करण्यात आली आिे काय,  
(४) असल्यास, सिर सशमतीचा अिवाल प्राप्त झाला आिे काय व त्यानुर्ींगाने शासनाने 
कोणता कायावािी केली वा करण्यात येत आिे ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१०-१०-२०१८) : (१) िोय, िे खरे आिे.         
(२)  व (३) राज्यातील सवा उपसा शसींचन योजना सकर  जेवर आणण्यासाठी धोरण ननस्श्चती 
करण्यासाठी  जाा ववभागान ेदि.६ फेब्रुवारी, २०१८ च्या शासन ननणायान्वये मिासींचालक, 
मिा जाा याींच्या अध्यक्षतेखाली सशमती गठीत केली आिे. 
     त्याचप्रमाणे जलसींपिा ववभागाने शासन ननणाय दिनाींक २८ फेब्रुवारी, २०१८ अन्वये 
कायाकारी सींचालक, वविभा पा्बींधारे ववकास मिामींडळ याींच्या अध्यक्षतेखाली सशमती गठीत 
केली आिे. 
     सिर सशमतीमाफा त राज्यातील सवा उपसा शसींचना योजना सकर  जेवर कायाास्न्वत 
करणेबाबत सवा समावशेक धोरण तयार करणेकररता कामकाज सुरू असून शासनास ठोस 
शशफारशी करण्याबाबत अिवाल सािर करण्याची कायावािी सशमतीच्या स्तरावरून सुरू आिे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नािी 
  

___________ 
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वाजल्मिी, म्हैतर व अनुसुधचत जाती व्यततररक्त अन्य जातीतील  
सफाई िामगाराांच्या वारसाांना सेवते घेण्याबाबत 

  

(२७)  १११५९० (१९-०४-२०१८).   श्री.सुरेश हाळवणिर (इचलिरांजी) :   सन्माननीय 
सामाजजि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) राज्यातील सफाई कामगाराींच्या वारसाींना सेवेत ऊेण्यासाठी सामास्जक न्याय व ववशेर् 
सिाय्य ववभागाच्या दिनाींक ११ माचा, २०१६ रोजीच्या शासन ननणायामध्ये केवळ वास्ल्मकी, 
म्िैतर व अनुसुधचत जातीमधील सफाई कमाचाऱ्याींच्या वारसास क्रकीं वा नातेवाईकास वारसा 
िककाचा लाभ िेण्यात यावा असे नमुि केल्यामळेु अन्य जातीतील सफाई कमाचाऱ्याींवर 
अन्याय झाल्याची बाब मािे जानवेारी, २०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशानास आले आिे, िे 
खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, वास्ल्मकी, म्िैतर व अनुसुधचत जातीमधील कमाचाऱ्याींशशवाय अनुसुधचत 
जमाती, ववमुकत जाती, भ्कया जमाती, र.मा.व. व वव.मा.प्रवगाातील तसेच खुल्या प्रवगाातील 
कमाचाऱ्याींना सुध्िा वारसा िककानुसार सेवेचा लाभ अनुजे्ञय करण्यासाठी सिर शासन 
ननणायाचा फेरववचार करण्याची मागणी कोल्िापुर स्जल्िा नगरपाशलका कमाचारी सींऊासि ववववध 
सींऊ्नाींनी शासनाकड ेमािे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान केली आिे, िेिी खरे आिे 
काय, 
(३) असल्यास, सिर मागणीबाबत शासनान ेकोणती कायावािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 
श्री. राजिुमार बडोले (१०-१०-२०१८) : (१) िोय, िे खरे आिे. 
(२) िोय. 
(३) सिर मागणीबाबत तपासणी करण्यात येत आिे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

___________ 
  
िल्याण पजश्चम (जज.ठाणे) येर्थील शासिीय आददवासी ववद्यार्थी वसतीगहृातील वॉडगनबाबत  

  

(२८)  ११२०३४ (२१-०४-२०१८).   श्री.शाांताराम मोरे (शभवांडी ग्रामीण) : सन्माननीय आददवासी 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कल्याण पस्श्चम (जी.ठाणे) येथील शासकीय आदिवासी ववद्याथी वसतीगिृ आिे, िे खरे 
आिे काय, 
(२) असल्यास, सिर वसनतगिृाच ेवॉडान िे कल्याण मध्येच वास्तव करीत असताना िेखील  
वसतीगिृात येत नसल्याचे मािे नोव्िेंबर, २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशानास आले आिे, 
िे खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, सिर प्रकरणी वसतीगिृातील ववद्यार्थयांनी वॉडानववरुद्ध तिार केली असून 
त्यासींिभाात कोणतीिी कायावािी करण्यात आलेली नािी, िे िी खरे आिे काय, 
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(४) असल्यास, सिर प्रकरणाची शासनाने चककशी केली आिे काय, चककशीत काय आढळून 
आले व त्यानुर्ींगाने शासनाने वॉडानववरुद्ध कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (१०-१०-२०१८) : (१) िोय, िे खरे आिे.  
(२) िे खरे नािी. 
(३) व (४) आदिवासी मुलाींच ेशासक्रकय वसनतगिृ, कल्याण, स्ज.ठाणे याींनी दिनाींक ३०.१.२०१८ 
व दिनाींक १६.३.२०१८ रोजी प्रकल्प कायाालय शिापूर याींच्याकड ेश्री.द्के, गिृपाल याींच्याववरुध्ि 
ननवेिन दिले आिे. सिर ननवेिनाच्या अनुर्ींगाने प्रकल्प अधधकारी, शिापूर याींनी श्री.द्के याींची 
बिली प्रस्ताववत केली आिे.  
(५) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

___________ 
  

राज्यातील दशलत वस्त्याांच्या वविासासाठी भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आांबेडिर  
सामाजजि वविास योजना सुरु िरण्याच्या प्रस्तावाबाबत 

  

(२९)  ११२४२५ (२१-०४-२०१८).   श्री.सांदीपानराव भुमरे (पैठण), डॉ.राहूल पाटील (परभणी), 
श्री.प्रिाश फातपिेर (चेंबूर), श्री.तुिाराम िाते (अणुशक्ती नगर), डॉ.शशशिाांत खेडिेर 
(शसांदखेड राजा), श्री.योगेश (बापू) घोलप (देवळाली) :   सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील िशलत वस्त्याींच्या ववकासासाठी भारतरत्न डॉ.बाबासािेब आींबेडकर सामास्जक 
ववकास योजना सुरु करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या ववचाराधीन आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, या प्रस्ताववत योजनेबाबत ननणाय ऊेण्यासाठी मा.मिसूल मींरी याींच्या 
अध्यक्षतेखाली सशमती स्थापन केली आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, सिर सशमतीचा अिवाल शासनास प्राप्त झाला आिे काय, 
(४) असल्यास, सिर अिवालाच्या अनुर्ींगाने सामास्जक ववकास योजना सुरु करण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायावािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले (१५-१०-२०१८) : (१), (२), (३) व (४) शासन ननणाय, दिनाींक ०९ 
माचा,२०१८ अन्वये भारतरत्न डॉ. बाबासािेब आींबेडकर सामास्जक ववकास योजना सन २०१८-
१९ या वर्ाापासनू राबववण्याचा शासनाने ननणाय ऊेतलेला आिे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नािी. 
  

___________ 
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महाववतरन िां पनी (जज.नाांदेड) येर्थील अशभयांत्याांनी िेलेल्या गैरव्यवहाराबाबत 
  

(३०)  ११२९९९ (०४-०४-२०१८).   श्री.सुभाष साबणे (देगलूर) :   सन्माननीय ऊजाग मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाींिेड स्जल््यात ववजेची बबले कमी करणे, ववज जोडणीसाठी पैशाची मागणी करणे तसेच 
रतर गैरव्यविाराींप्रकरणी मिाववतरण कीं पनी, नाींिेड येथील िोन सिायक अशभयींता याींना 
ननलींबबत करण्याचे आिेश मा.उजाा मींरी याींनी मखुय अशभयींता, मिाववतरण, नाींिेड याींना 
दिनाींक ३० जून, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास दिले िोत,े िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, मा.मींरी मिोियाींनी ननलींबनाच े आिेश िेवूनिी गैरव्यविार करणाऱ्या िोऊा 
अशभयींत्याींना अद्यापिी ननलींबबत करण्यात आलेले नािी, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, गैरव्यविाराचे आरोप असणाऱ्या सिायक अशभयींता तसेच ननलींबनाच े आिेश 
दिल्यानींतरिी कारवाई करण्यास बबलींब लावणाऱ्या मुखय अशभयींता याींचेवर शासनान ेकोणती 
कारवाई केली आिे वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  

श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१५-१०-२०१८) : (१) व (२) मिाववतरण कीं पनीचे सींबींधधत सिायक 
अशभयींता याींना ननलींबबत करण्याचे आिेश मखुय अशभयींता, मिाववतरण, नाींिेड याींना दि. ३० 
जून, २०१७ नाींिेड येथ े वीज ग्रािकाींच्या तिारीींच े थे् ननराकरण करण्यासाठी आयोस्जत 
केलेल्या जनता िरबाराच्या कायािमात दिले िोते. 
    परींतु नींतर या प्रकरणी सािर झालेल्या वस्तुननषठ अिवाल ववचारात ऊे न, सींबींधधत 
अशभयींता याींच्या ननलींबनाऐवजी त्याींच्या िोन वावर्ाक वेतनवाढी सींचयी पररणामासि रोखण्याची 
कारवाई करण्यात यावी अस े आिेशशत करुन, त्याींच्याकडून प्रकरणाचा वस्तुननषठ अिवाल 
ऊे न प्रकरण ननकाली काढण्याचे आिेश िेण्यात आले. त्यानुसार मिाववतरणकडून 
शशस्तभींगववर्यक कारवाई करण्यात ये न िोन वावर्ाक वतेनवाढी सींचयी पररणामासि 
रोखण्यासाठी सींबींधधताींना कारणे िाखवा नो्ीस बजावण्यात आली. तिनींतर सींबींधधत सिायक 
अशभयींता याींनी दि. १५.०७.२०१७ रोजी सािर केलेला खुलासा ववचारात ऊे न व प्रकरणाची 
शिाननशा करुन, मुखय अशभयींता तथा सक्षम अधधकारी याींनी त्याींच्या दि. २०.१२.२०१७ च्या 
परान्वये सींबींधधत सिायक अशभयींता याींना सकत ताकीि िे न सिर प्रकरण ननकाली काढले 
आिे. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

___________ 
  
 आरमोरी (जज.गडधचरोली) तालुक्यातील सांपूणग सहिारी सांस्र्थाांची तपासणी िरण्याबाबत 
  

(३१)  ११३२८२ (२३-०४-२०१८).   श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.सुतनल िेदार (सावनेर), 
श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.हषगवधगन सपिाळ (बुलढाणा), श्री.अमर िाळे (आवी), 
अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर) :   सन्माननीय सहिार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१)  गडधचरोली स्जल्ियातील मजूर सिकारी सींस्थेची योग्य तपासणी न करता मजूर सिकारी 
सींस्थेला काम े िेण्यास शशफारस करणारे स्जल्िा उपननबींधक गडधचरोली याींचेवर तात्काळ 
ननलींबनाची कायावािी करून तात्काळ अिवाल सािर कराव े अस े ननिेश अपर ननबींधक 
(सवासाधारण) सिकारी सींस्था मिाराषर राज्य पुणे याींनी जा.ि.१६-स.आ./मजूर/तिार अजा/श्री 
दिलीप ऊोडाींम/२०१७ दिींनाक १९ जानेवारी, २०१८ रोजी वा त्यासुमारास ववभागीय ननबींधक, 
सिकारी सींस्था, नागपूर याींना दिले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, सिर पराच्या अनुर्ींगाने स्जल्िा उपननबींधक गडधचरोली याींना अद्यापिी 
ननलींबबत करण्यात आले नसून त्याींच्याववरुध्ि कोणतीच कायावािी करण्यात आलेली नािी, िे 
िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, श्री.दिलीप ऊोडाम याींनी आरमोरी तालूकयातील मजूर सिकारी सींस्थाच े
कामाबद्दल व ियावयाच्या मींजूरीबद्दल दिनाींक २९ डडसेंबर, २०१७ रोजी सिकार आयुकत व 
ननबींधक, सिकारी सींस्था, पुणे याींच्याकड ेलेखी तिार केली िोती, िे िी खरे आिे काय 
(४) असल्यास, सिर प्रकरणी शासनान ेचककशी केली आिे काय, चककशीत काय आढळून आले 
व त्यानुर्ींगाने कोणती कायावािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. सुभाष देशमखु (१५-१०-२०१८) : (१) नािी. 
     सिकार आयुकत व ननबींधक, सिकारी सींस्था, मिाराषर राज्य, पुणे याींच्या कायाालयान े
श्री. दिलीप ऊोडाम याींच्या तिारीच्या अनुर्ींगाने चककशी करून अिवाल सािर करण्याकररता 
ववभागीय सिननबींधक, सिकारी सींस्था, नागपूर याींना कळववले िोत.े 
(२) लागू नािी.  
(३) व (४) िोय, िे खरे आिे. 
     सिर तिारीबाबत स्जल्िा उपननबींधक, सिकारी सींस्था, गडधचरोली याींच्या कायाालयाकडून 
चककशी करण्यात आलेली असनू, तिारीत तर्थय नसल्यान े कायावािी करणे योग्य िोणार 
नसल्याबाबत ववभागीय सिननबींधक, सिकारी सींस्था, नागपूर याींनी सिकार आयुकत व 
ननबींधक, सिकारी सींस्था, मिाराषर राज्य, पुणे याींना कळववले आिे.  
(५) प्रश्न उद्् ावत नािी.  

___________ 
  

घुग् घूस (जज.चांद्रपूर) येर्थील लायड जस्टल मेटलमध्ये अजग्नसुरिेचा  
परवाना नसताांनाही उत्पादन सुरू असल्याबाबत 

  

(३२)  ११३४४४ (२३-०४-२०१८).   श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.सुतनल िेदार (सावनेर), 
श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), 
डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर) :   सन्माननीय उद्योग मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) ऊुग् ऊूस (स्ज.चींद्रपूर) येथील लायड स्स््ल मे्ल्स या उद्योगाकड ेअस्ग्नसुरके्षची परवानगी 
नसताींना गत ्अनके वर्ाापासून कारखाना सुरू असल्यामळेु सिर उद्योगाच्या  व्यवस्थापनाला 
नागपूर येथील ववभागीय अस्ग्नसरुक्षा अधधकाऱ्याींनी नो्ीस बजावली असल्याच ेमािे जानेवारी, 
२०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशानास आले आिे, िे खरे आिे काय 
(२) असल्यास, ऊुग् ऊूस येथ े सुरू असलेल्या लायड स्स््ल मे्ल्स या कारखान्याने तात्पुरता 
अस्ग्नसुरक्षा परवाना ऊेतला असनू त्याच ेनुतनीकरण तसेच नववन परवाना ऊेतला नसल्याच े
ननिशानास आले, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, सिर प्रकरणी शासनान ेचककशी केली आिे काय, चककशीत काय आढळून आले 
व त्यानुर्ींगाने शासनाने कोणती कायावािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. सुभाष देसाई (१५-१०-२०१८) :(१) व (२)  िे खरे आिे. 
  सिर कारखाना  सन १९९६ पासून  कायारत असून सिर कारखान्यान े नवीन प्रस्ताववत  
रमारतीकररता सन २०१२ मध्ये तात्पुरत्या ना-िरकत प्रमाणपराची ववनींती केली िोती. सिर  
कारखान्यास सन २०१२ मध्ये ३१४९२.५२३ चक.मी. अनतररकत  बाींधकामा-कररता तात्पुरते ना-
िरकत प्रमाणपर  प्रिान करण्यात आले आिे. सिर तात्पुरत्या ना-िरकत प्रमाणपरामध्ये 
सुचववलेल्या अस्ग्नप्रनतबींधक उपाययोजनाींची पुताता न केल्यामुळे सिर कारखान्यास दिनाक 
२२/१२/२०१७ च्या परानसुार ववभागीय अस्ग्नशमन  अधधकारी नागपूर याींनी नो्ीस बजावली. 
(३)  व (४) सिर कारखान्यान े त्याींच्या दिनाींक २०/०३/२०१८ च्या परान्वये तात्पुरत्या ना-
िरकत प्रमाणपरामध्ये सुचववलेल्या अस्ग्नप्रनतबींधक उपाययोजनाींची  पुताता करण्याची कायावािी 
सुरु केली आिे. तसेच दिनाींक २८/०६/२०१८ च्या परान्वये सिर कारखान्याच्या आधथाक 
अडचणीमुळे त्याींनी ३ त े ४ मदिन्याचा अनतररकत कालावधी शमळणेबाबत MIDC च्या 
अस्ग्नशमन ववभागास ववनींती केलेली आिे.  

___________ 
  

राज्यातील महाववतरण, महापारेषण व महातनशमगतीमधील 
िां त्राटी िामगाराांना वेतन शमळण्याबाबत 

  

(३३)  ११३९५० (०४-०४-२०१८).   डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील (एरांडोल) :   सन्माननीय 
ऊजाग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील मिाववतरण, मिापारेर्ण व मिाननशमातीमधील कीं रा्ी कामगाराींनी दिलेल्या 
ननवेिनातील कोणकोणत्या मागण्या शासनाने आतापयतं मान्य केल्या आिेत, 
(२) तसेच सिर नतन्िी कीं पन्याकड े कायारत असलेल्या कीं रा्िारापैकी कोणकोणत्या 
कीं रा्िाराींनी क्रकती कीं रा्ी कमाचाऱ्याींचे वेतन अिा केलेले नािी त्याची कारणे काय आिेत 
तसेच एकूण क्रकती मदिन्याींच ेवेतन अिा केलेले नािी , 
(३) असल्यास, कामगाराींच े वेतन अिा न करणाऱ्या सिर कीं रा्िाराचा ठेका केव्िा रद्द 
करण्यात आला आिे तसेच त्याींना काळया यािीत ्ाकण्यात आले आिे काय ? 
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श्री. चांद्रशखेर बावनिुळे (१५-१०-२०१८) : (१) मिाववतरण, मिाननशमाती व मिापारेर्ण या 
नतन्िी कीं पनी मधील कीं रा्ी कामगाराींच े वेतन त्याींच्या बँक खात्यात वेळेवर जमा करणे, 
कीं रा्ी कामगाराींना क्रकमान वेतन िेणे, कायद्यानुसार बोनस िेणे तसेच, ववववध 
अधधननयमाींच्या अधीन रािून क्रकमान वेतन व आनुर्ींधगक भत्त े िेणे, सींववधाननक िेणीच्या 
रककमा, िानयत्वाच्या रककमा शासकीय खात्यामध्ये जमा करणे, रत्यािी मागण्या मान्य 
करण्यात आल्या आिेत. 
(२)मिाववतरण, मिाननशमाती व मिापारेर्ण कीं पनी मधील बाियस्रोताद्वारे कीं रा्ी पध्ितीन े
काम करणाऱ्या कीं रा्ी कामगाराींना कीं रा्िारामाफा त त्याींचे  माशसक वेतन िरमिा अिा 
करण्यात येते. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

___________ 

  
ततवसा (जज.अमरावती) येर्थील औद्योधगि प्रशशिण सांस्र्था (आय.टी.आय.) येर्थील शशिावू 

उमेदवाराांना वाढीव ववद्यावेतन देणेबाबत 
  

(३४)  ११५६५५ (०४-०४-२०१८).   अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा) : सन्माननीय ऊजाग मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नतवसा (स्ज.अमरावती) येथील मािे ऑक्ोंबर, २०१३ ते मािे ऑक्ोंबर, २०१५ या 
कालावधीत औद्योधगक प्रशशक्षण सींस्था (आय.्ी.आय.) येथील शशकावू उमेिवाराींना भारत 
सरकारच ेराजपरानुसार दिनाींक २२ सप् े्ंबर, २०१४ रोजीच्या वाढीव िरान ेववद्यावेतन शमळाले 
नसल्यान े स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी दिनाींक २६ डडसेंबर, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास 
मा.कायाकारी अशभयींता, म.रा.वव.वव. कीं पनी, अमरावती (ग्रामीण) याींना ननवेिन दिले आिे, िे 
खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, या ननवेिनानुसार शासनाने चककशी केली आिे काय, त्यात काय ननिशानास 
आले, 
(३) असल्यास, त्यानुसार शशका  उमेिवाराींना वाढीव वेतन िेण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायावािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१५-१०-२०१८) : (१) िे खरे आिे. 
(२), (३) व (४) मिाववतरण कीं पनीच्या अमरावती ग्रामीण ववभागाींतगात नतवसा उपववभाग येथे 
कायारत असलेल्या शशका  उमिेवाराींना दि. २२.०९.२०१४ त े दि.१५.०२.२०१६ या थक्रकत 
कालावधीच ेववद्यावेतन िेण्यात आले आिे. 
  

___________ 
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खेड (जज.पुणे) तालुक्यातील येर्थील सांपाददत खेड ववशेष आधर्थगि िेत्र वगळण्याबाबत 
  

(३५)  ११५८२५ (१९-०४-२०१८).   श्री.सुरेश गोरे (खेड आळांदी) :   सन्माननीय उद्योग मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे स्जल््यातील खेड ववशेर् आधथाक के्षर ्प्पा ि.२ मध्ये मकजे पूर, चकधरवाडी, गोसासी, 
वाफगाव, पाबळ, रे्वडी व वरुड े या ७ गावाींचा समावेश करण्यात आला िोता परींत ु
भूधारकाींच्या तीव्र ववरोधामुळे ७ गावातील सींपूणा के्षर वगळण्याचा प्रस्ताव शासनास सािर 
करण्यात आला आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, प्रस्तावाबाबत मिाराषर औद्योधगक ववकास अधधननयम, १९६१ च्या प्रकरण ६ 
नुसार ३२ (१) बाबत तपासणी करण्यात येत असनू ७/१२ उताऱ्यावरील के्षर, आकारबींि नोंिविी 
यानुसार के्षरमळे ऊेण्यात येत असून के्षरमेळाचे अवलोकन करुन प्रस्ताव फेरसािर करुन के्षर 
ववनाअधधसूधचत करण्याची कायावािी करण्यात येत आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, सिर प्रस्तावास शासनाने मींजुरी दिली आिे काय, तसेच के्षर ववनाअधधसूधचत 
करण्याबाबतची अधधसूचना काढण्याबाबत शासनान ेकोणती कायावािी केली वा करण्यात येत 
आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. सुभाष देसाई (१५-१०-२०१८) : (१) िे खरे आिे. 
(२) व (३) उद्योग ववभागामाफा त जमीनी गैरअधधसूचीत करण्यासींिभाातील ऊेतलेल्या ननणायाींची 
तपासणी व छाननी करण्यासाठी  सामान्य प्रशासन ववभागाने श्री.के.पी. बक्षी, ननवतृ्त  अपर 
मुखय सधचव याींचे अध्यक्षतेखाली सशमती नेमलेली िोती. सिर सशमतीच्या शशफारसीनुसार 
जमीनी अधधसूचीत करणे व ववना अधधसचूीत करण्याबाबत ननकर् तयार करण्याची कायावािी 
सुरू आिे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

___________ 
  

एिाजत्मि आददवासी वविास प्रिल्प, चांद्रपूर व जजल्हा प्रशासन, चांद्रपूर याांच्या  
सहिायागने “शमशन शौयग’’ ची आखणी िरण्यात आल्याबाबत 

  

(३६)  ११७२३९ (२६-०७-२०१८).   श्रीमती तपृ्ती सावांत (वाांदे्र पूवग), श्री.ज्ञानराज चौगुले 
(उमरगा) :   सन्माननीय आददवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) एकास्त्मक आदिवासी ववकास प्रकल्प, चींद्रपूर व स्जल्िा प्रशासन, चींद्रपूर याींच्या सिकायाान े
आदिवासी ववद्यार्थयांतील नैसधगाक धाडसीपणाला उत्तजेन शमळण्यासाठी ’’शमशन शकया’’ ची 
आखणी करण्यात आली िोती, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, या अींतगात चींद्रपूर स्जल््यातील ४ आदिवासी ववद्यार्थयांनी मा ीं ् एव्िरेस्् िे  
सवोच्च शशखर सर केले, िे िी खरे आिे काय, 
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(३) असल्यास, सिर ववद्यार्थयाचंा शासनाकडून गुणगकरव करुन त्याींना प्रशस्स्तपरके िे न 
त्याींचा सत्कार करण्यात येणार आिे काय, 
(४) असल्यास, याअनुर्ींगान ेननणायात्मक कायावािीची सद्यःस्स्थती काय आिे ? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (१५-१०-२०१८) : (१), (२), (३) व (४) “शमशन शकया” अींतगात शासकीय 
आदिवासी आश्रमशाळा बोडाा, िेवाडा व  स्जवती स्ज.चींद्रपूर येथील अींतीम ननवड झालेले ििा 
ववियाथी मा ीं ् एव्िरेस्् शशखर सर करण्यासाठी  दि.१० एवप्रल, २०१८ रोजी मुींबई येथून 
शुभेच्छाींसि रवाना झाले िोते. सिर १० ववद्यार्थयांपैकी ५ ववद्यार्थयांनी दि.१६ मे व १७ म,े 
२०१८ रोजी एव्िरेस्् शशखर सर करण्याची धाडसी मोदिम पुणा केलेली आिे. सिर 
प्रशशक्षणासाठी ननधी आदिवासी ववकास ववभागामाफा त िेण्यात आला िोता. 
     सिर  यशाच्या  गकरवाथा ववशेर् बाब म्िणुन सींबींधधत ववद्यार्थयांना मा.मुखयमींरी 
मिोियाींच्या िस्ते बक्षीस  व प्रशस्तीपरक िेण्यात आले आिे. तसेच सिर ववद्यार्थयांचा 
मा.राषरपती मिोिय, मा.पींतप्रधान मिोिय, मा.राज्यपाल मिोिय, मिाराषर राज्य, याींच्या 
िस्तेिी गुणगकरव करण्यात आला आिे. 

___________ 
  

महातनशमगतीच्या प्रिल्पातील िोळशाचा साठा अल्प असल्याबाबत 
  

(३७)  ११७३६१ (२७-०७-२०१८).   श्री.अशमत ववलासराव देशमखु (लातूर शहर), श्री.राधािृष्ट् ण 
ववखे-पाटील (शशडी), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.नसीम 
खान (चाांददवली), प्रा.वषाग गायिवाड (धारावी), श्री.त्र्यांबिराव शभसे (लातूर ग्रामीण), 
श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार दहल) : सन्माननीय ऊजाग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) राज्यात ववजेची मागणी वाढत असल्याने ती पूणा करण्याऱ्या मिाननशमातीच्या प्रकल्पाींतील 
कोळशाचा साठा अल्प असल्याच ेमािे मे २०१८ मध्ये वा त्या िरम्यान ननिशानास आले िे खरे 
आिे काय, 
(२) असल्यास, कोळशाच्या साठ्याची िी स्स्थती आणखी खालावल्यास कािी वीजननशमाती सींच 
बींि करण्याचीिी वेळ मिाननशमातीवर ये  शकते िे िी खरे आिे काय? 
(३) असल्यास, सिर प्रकरणी शासनाने कोणत्या उपाययोजना वा करण्यात येत आिे? 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१५-१०-२०१८) : (१) िे अींशत: खरे आिे. 
     कोळसा मागणी परानसुार (order booking programme) कोळसा कीं पन्याींकडून पुरेसा 
कोळसा पुरवठा न झाल्यामुळे, मािे जून-२०१६ पासून कोळसा साठा खालावत आिे.  
     औस्षणक ववद्युत कें द्राींना ननयशमत कोळसा पुरवठयासाठी, मिाननशमाती कीं पनीने कें द्र 
शासनाच्या अखत्यारीतील कोल रींडडया शल.या कीं पनीच्या उपकीं पन्या  WCL, MCL, SECL, 
आणण शसींगारेनी कोल कीं पनी (SCCL) याींच्याशी िीऊाकालीन रींधन पुरवठा करार केलेले आिेत. 
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कोळसा पुरवठा ननयोजनासाठी मिाननशमातीकडून कोळसा कीं पन्याींना प्रत्येक पुढील मदिन्यासाठी 
आगा  कोळसा मागणी पर (order booking programme)दिले जाते.  
     औस्षणक ववद्युत कें द्रातील कोळसा साठा व कोळसा पुरवठा वाढीसाठी मिाननशमातीद्वारे 
कोळसा कीं पन्या, केन्द्रीय ववद्युत प्राधधकरण (CEA),नवी दिल्ली याींचसेोबत सातत्याने 
परव्यविार व पाठपुरावा केला जातो.  
    कें द्र शासनाच्या अखत्यारीतील कोळसा कीं पन्या व रेल्वे याींनी सकारात्मक दृष्ीकोन ठेवनू 
कोळसा रेकसची सींखया वाढवनू दिल्याने कोळसा पुरवठ्यात आणखी सुधारणा झाली.  
(२) कोळसा साठा व कोळसा परुवठा सुधारणेसाठी कोळसा कीं पन्या तसेच केन्द्रीय ववद्युत 
प्राधधकरण (CEA) नवी दिल्ली याींचेसोबत मिाननशमाती व शासन स्तरावर सातत्यान े
परव्यविार व पाठपुरावा केला जातो. त्यामुळे कोळसा साठयात िळूिळू सधुारणा िोणे अपेक्षक्षत 
 आिे, जेणे करून कोळशा अभावी ववज ननशमाती सींच बींि िोणार नािीत. 
(३) औस्षणक ववद्युत कें द्राींना ननयशमत कोळसा पुरवठा िोण्यासाठी मिाननशमाती कीं पनी व 
शासन स्तरावर ववववध उपाययोजना करण्यात आल्या.  
   अध्यक्ष,  कोल रींडडया शल., सिस्य (वाितूक) रेल्वे, सींचालक (पणन)- डब्लू.सी.एल. व 
कोल रींडडया शल., अनतररकत सधचव व सधचव कें द्रीय कोळसा मींरालय, कें द्रीय ववद्युत 
प्राधधकरण (CEA) - उपग् सशमती तसेच मा..मखुयमींरी  मिाराषर याींचेसोबत, कें द्रीय कोळसा 
मींरालय, कोल रींडडया शल., कें द्रीय ववद्युत प्राधधकरण, रेल्वेज  याींचे वररषठ अधधकाऱ्याींसमवेत 
ववववध बैठका ऊेण्यात आल्यामळेु कोळशाच्या पुरवठयात सुधारणा झालेली आिे. 
• मिाननशमाती कीं पनीन ेWCL आणण SCCL या कोळसा कीं पन्याींसोबत सध्याच्या रींधन पुरवठा 
कराराखेरीज सन २०१८-१९ मध्ये प्रत्येकी १५ लक्ष मे.्न कोळसा ऊेण्यासाठी सामींजस्य करार 
केले आिेत व त्यानुसार कोळसा पुरवठा सुरु आिे. 
     कोळशाचा तु्वडा भरून काढण्यासाठी मिाननशमातीच्या जुन्या सींचाींच े (Old 
decommissioned Units) ४.२२९ ि.ल.म.े्न रतकया कोल शलींकेजचे कोराडी ववस्ताररत 
प्रकल्पाकड े(३ x ६६० मे.वॅ्  -Super critical Units) िस्ताींतरण करण्यासाठी सींयुकत सधचव, 
कें द्रीय कोळसा मींरालय याींना ववनींती केली आिे. 
मिाननशमाती कीं पनीन े कें द्रीय कोळसा मींरालयास, कोराडी औस्षणक ववद्युत कें द्र (३ x ६६० 
मे.वॅ् ), चींद्रपूर (२ x ५०० मे.वॅ् ) आणण परळी (१ x २५० मे.वॅ् ) या सींचाींसाठीच्या सध्याच्या 
बब्रज शलींकेजला वाढीव कोळसा मारसेि पुढील ३ वर्ाासाठी (सन २०२१ पयतं) मुित वाढ 
िेण्याची ववनींती केली आिे. 
     कोळसा पुरवठा वाढीसाठी कोळसा कीं पन्या व केन्द्रीय ववद्युत प्राधधकरण (CEA) नवी 
दिल्ली याींचसेोबत मिाननशमाती व शासन स्तरावर सातत्याने परव्यविार व पाठपुरावा सुरु आिे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 
  

___________ 
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खालापूर (जज.रायगड) तालुक्यातील िारखान्याांत अजग्नसुरिा यांत्रणा स्र्थावपत िरण्याबाबत 
  

(३८)  ११७६८८ (०२-०८-२०१८).   श्री.मनोहर भोईर (उरण) :   सन्माननीय उद्योग मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) खालापूर (स्ज.रायगड) तालुकयातील ववववध भागात शकेडो कारखान ेअसनू या कारखान्याींत 
कोणतीिी अस्ग्नसुरक्षा यींरणा नसल्याचे मािे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा त्या िरम्यान ननिशानास 
आले िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेचककशी केली आिे काय, त्यात काय आढळून आले, 
(३) असल्यास, त्यानुर्ींगान े सिर कारखान्याींत अस्ग्नसुरक्षा यींरणा स्थावपत करण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायावािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. सुभाष देसाई (१५-१०-२०१८) : (१) िे खरे नािी. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नािी.  
(३) कारखान्याच्या अस्ग्न सुररक्षततेसाठी मिामींडळाच्या ववकास  ननयींरण ननयमावली प्रमाण े 
व मिाराषर आग प्रनतबींधक व जीव सींरक्षक उपाययोजना  अधधननयम  २००६ च्या  
तरतूिीनुसार व राषरीय रमारत बाींधकाम सींदितेच्या खींड ४ नसुार  क्रकमान अस्ग्नसुरक्षा  
यींरणा सुचववली जात े व ती पुणा केल्याची खारी झाल्यावर  मिामींडळाच्या  अधधकार 
के्षरातील  कारखान्यास अींनतम ना िरकत प्रमाणपर  प्रिान केले जाते. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

___________ 
  

नाांदेड जजल्हयातील बहुसांख्य तालकु्यात शासिीय वसतीगहृाच्या  
ववद्यार्थयाांची प्रवेश िमता वाढववणेबाबत 

  

(३९)  ११८७४८ (२६-०७-२०१८).   डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), 
श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव), श्रीमती तनमगला गाववत (इगतपूरी), अॅड.यशोमती ठािूर 
(ततवसा), प्रा.वषाग गायिवाड (धारावी), श्री.हषगवधगन सपिाळ (बलुढाणा), श्री.िुणाल पाटील 
(धुळे ग्रामीण), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.ववजय 
वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी) :   सन्माननीय आददवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) नाींिेड स्जल्ियात आदिवासी समाज मोठया प्रमाणात असल्याने आदिवासी मुला-मुलीींची  ३ 
वसतीगिेृ असून प्रत्येकी ववद्याथी क्षमता फकत ७५ असल्यान े या शासकीय वसतीगिृाच्या 
ववद्यार्थयांची प्रवेश क्षमता वाढववणेबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी दिनाींक २१ डडसेंबर, २०१७ 
रोजी वा त्यासमुारास आदिवासी ववकास मींरी याींना ननवेिन दिले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, त्यानुर्ींगान े शासनाने चककशी करुन कोणती कायावािी केली वा करण्यात येत 
आिे, 
(३)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
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श्री. ववष्ट् णु सवरा (१५-१०-२०१८) : (१) िे खरे आिे. 
(२) अनुसूधचत जमातीच्या ववद्यार्थयांकरीता राज्यात एकूण ४९१ शासकीय वसतीगिेृ कायारत 
आिेत. सिर वसतीगिृाींची प्रवेश क्षमता ५८४९५ रतकी आिे. मागील तीन शैक्षणणक वर्ाात 
वसतीगिृ प्रवेशासाठी उपलब्ध क्षमतेपेक्षा अनतररकत मागणी पािता आयुकत, आदिवासी ववकास 
याींच्याकडून कायारत असलेल्या शासकीय वसतीगिृाींची साधारणत: २०,००० ववद्याथी क्षमता 
वाढववण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास प्राप्त झाला िोता. 
     तथावप, वाढीव क्षमतकेरीता वसतीगिृ बाींधकामास जागा शमळववणे, वसतीगिृ बाींधकाम 
करणे क्रकीं वा रमारत भाड्याने उपलब्ध करणे, वसतीगिृाच्या व्यवस्थापनासाठी कमाचारी 
ननयुकती र.करीता लागणारा ववलींब व भाींडवली खचा ्ाळून शासकीय वसतीगिृात प्रवशे न 
शमळालेल्या अनसुूधचत जमातीच्या ववद्यार्थयांना प्रत्यक्ष लाभ िस्ताींतरण (DBT) धोरणानुसार 
ववद्यार्थयांच्या आधार सींलग्न बकँ खात्यात थे् रककम जमा करण्याबाबत मींरीमींडळाच्या 
मान्यतेन े दि.१५.१०.२०१६ रोजीच्या शासन ननणायान्वये पींडडत िीनियाल उपाध्याय स्वयम ्
योजना सुरू करण्यात आलेली आिे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

___________ 
  

महामागागलगतची बांद िालेली सुमारे ३००० दारूची दिुान ेपुन्हा सुरू िाल्याबाबत 
  

(४०)  ११८९७१ (२७-०७-२०१८).   श्री.सांतोष दानव े (भोिरदन), श्री.नारायण िुच े (बदनापूर) : 
   सन्माननीय राज् य उत् पादन शलु् ि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)सवोच्च न्यायालयाच्या आिेशानींतर बींि झालेली मिामागाालगतची सुमारे ३००० िारूची 
िकुाने पुन्िा सुरू करण्यास परवानगी िेण्याचा ननणाय राज्य शासनाने ऊेतल्याच ेमािे म,े २०१८ 
मध्ये वा त्या िरम्यान ननिशानास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२)असल्यास, या ननणायामळेु पुन्िा एकिा राज्यभर मिामागांवर िारू वविी वाढून अपऊाताच े
प्रमाण वाढण्याची शकयता नाकारता येत नािी, िे िी खरे आिे काय, 
(३)असल्यास, याबाबत शासनाने चककशी केली आिे काय, त्यानुसार शासनाने याबाबत कोणती 
कायावािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(४)नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 
 श्री. चांद्रशखेर बावनिुळे (१५-१०-२०१८) : (१) िोय, िे खरे आिे. 
    मा. सवोच्च न्यायालयान ेवळेोवेळी दिलेल्या ननणायानसुार मिामागाानजीकच्या मद्य वविी 
अनुज्ञप्त्याीं सुरु करण्यास शासनाने ननणाय ऊेतला आिे. 
(२) नािी, सिर प्रकरणी मा. सवोच्च न्यायालयाच्या ननिेशानुसार शासनाने ननकर् ठरवुन 
ननणाय ऊेतला आिे. त्यामुळे अपऊाताच ेप्रमाण वाढेल अस ेम्िणता येणार नािी. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

___________ 
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दयागपूर (जज.अमरावती) तालुक्यातील नाफेड खरेदीची अधधिृत एजांट म् हणून िाम िरणाऱ् या 
खरेदी-वविी सांघात धान् य खरेदी िरतेवेळी गैरव्यवहार िाल् याबाबत 

  

(४१)  ११९८८८ (२६-०७-२०१८).   श्री.सांजय साविारे (भसुावळ) :   सन्माननीय पणन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ियाापूर (स्ज.अमरावती) तालुकयातील नाफेड खरेिीची अधधकृत एजीं् म् िणून काम 
करणाऱ् या खरेिी-वविी सींऊात सन २०१६-१७ मध् ये धान् य खरेिी करतेवेळी शेतकऱ् याींच् या 
धान् यामधून अनधधकृतपणे काढण् यात आलेल् या नमुन् यात (सॅम् पल) शेकडो स्कवीं्लचा 
गैरव्यविार झाल् याचा आरोप खरेिी-वविी सींऊाच ेउपाध् यक्ष याींनी केला आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, उक त ऊ्नेची शासनाने चककशी केली आिे काय, 
(३) असल्यास, चककशीच् या अनुर्ींगाने सींबधधताींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 
श्री. सुभाष देशमुख (१५-१०-२०१८) : (१) अशा आशयाची बातमी िैननक िेशोन्नती 
वतामानपरात प्रशसध्ि झाली आिे. यासींिभाात के्षरीय कायाालयात कोणतीिी तिार प्राप्त 
झालेली नािी.  
(२) व (३) िींगाम २०१६-१७ मध्ये क्रकमत स्स्थरता ननधी योजनेंतगात खरेिी करताना नाफेडच्या 
 सवेअरमाफा त लॅब व ररपो ा्कररता अींिाजे २०० गॅ्रम तूरीचे सॅम्पल(नमूना) ननवडक शेतकऱ्याींचे 
ऊे न खरेिी सींपताना गोिामामध्ये जमा करण्यात आले आिे. तद्नींतर PSS व बाजार 
िस्तके्षप योजनेंतगात लॅब प्रनतननधी नसल्यान ेतूरीच ेसॅम्पल (नमनूा) ऊेतले नािीत. 
     तसेच यासींिभाात सींस्थेन ेखरेिी केलेली तूर व गोिामात जमा केलेली तूर याींचा आढावा 
ऊे न वतृ्तपरातील बातमी चुकीची असल्याचे सींस्थेने मान्य केले आिे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

___________ 
  

किन्हवलीतील (जज.ठाणे) अतत उच्चदाबाची वीजवादहनी अल्पभधूारि  
शेतिऱ्याांच्या शेतातून नेल्याबाबत 

  

(४२)  १२००९६ (२८-०७-२०१८).   श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.सरेुश लाड (िजगत), श्री.वैभव 
वपचड (अिोले), श्री.सांजय साविारे (भुसावळ) :   सन्माननीय ऊजाग मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) क्रकन्िवलीतील (स्ज.ठाणे)  एका स््ोन िशरला िानी पोच ू नये यासाठी वीज पारेर्ण 
कीं पनीची अनतउच्चिाबाची वीजवादिनी अल्पभूधारक शेतकरी श्री.अनींत सोनार याींच्या शतेातून 
बळजबरीन ेनेली जात असून शेतकऱ्याींचे मोठे नुकसान िोत असल्यामुळे त्याींनी मा.मुखयमींरी 
याींच्याकड ेननवेिन सािर केले, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणी चककशी करण्यात आली आिे काय, 
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(३) असल्यास, चककशीच ेननषकर्ा काय आिेत व त्या अनुर्ींगान ेशेतकऱ्याींना न्याय िेण्यासाठी 
शासनाने कोणती कायावािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१५-१०-२०१८) : (१) िोय. 
(२) िोय. 
(३) मिापारेर्ण कीं पनीतफे ४०० के.व्िी. कुडूस उपकें द्रासाठी  बाभळेश्वर (स्ज.अिमिनगर) त े
कुडूस (स्ज.पालऊर) ४०० के.व्िी. अशी २३० क्रक.मी.स्व्िपथ वादिनी उभारण्यात येत 
आिे.मिाराषर राज्य वीज पारेर्ण कीं पनीकडून प्राप्त मादितीनुसार सिर वादिनीच ेकाम सन 
२०११ पासून सवा ननयमाींचे पालन करुन, मींजूर प्रोफाईल व मींजूर मागा नकाशानुसार सुरु आिे. 
तसेच सिर वादिनीचा कोणतािी मनोरा श्री.अनींत िरीभा  सोनार याींच्या प्रत्यक्ष शेतात 
उभारण्यात आलेला नसून मनोरा ि.६९ ते ७० याींना जोडणाऱ्या वादिनीची तार त्याींच्या 
शेतातून जाणार आिे. 
    श्री.अनींत िरीभा  सोनार याींची तिार ननराधार असून वादिनीची उभारणी पूवीच मींजूर 
असलेल्या मागानकाशानसुार करण्यात येत आिे. तसेच ताींबरकदृष्यािी सिर वादिनी 
स्थलाींतररत करणे शकय नािी. 
   वादिनीची तार ओढल्यानींतर तारेखालील जशमनीचा मोबिला ननयमानुसार सींबींधधताींस 
िेण्यात येईल.     
(४) प्रश्न उद्् ावत नािी.     

___________ 
  

रा.जळगावां (ता.शसांदखेडराजा, जज.बुलढाणा) येर्थील शेतिऱ्याला शेतात महापारेषण  
िां पनीन ेउभ्या िेलेल्या टॉवरचा मोबदला शमळण्याबाबत 

  

(४३)  १२०६३२ (२८-०७-२०१८).   डॉ.शशशिाांत खेडिेर (शसांदखेड राजा) :   सन्माननीय ऊजाग 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रा.जळगावीं, (ता.शसींिखेडराजा, स्ज.बुलढाणा) येथील श्री.िररिास उत्तम वनवे याींच्या 
शेतामध्ये ग् नीं.२७८ मध्ये मिापारेर्ण कीं पनीन ेशेतात ्ॉवर उभ ेकेले असून त्याींचा मोबिला 
त्याींना अद्यापिी शमळालेला नसून यासींिभाात उपववभागीय अधधकारी ,शसींिखेडराजा याींना 
वारींवार ननवेिने िे निी अद्याप कोणतीच कायावािी झालेली नािी, िे खरे आिे काय, 
(२)असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चककशी केली आिे काय, त्यात काय आढळून आले, 
(३) असल्यास, चककशीनुसार शासनाने कोणती कायावािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ?  
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१५-१०-२०१८) : (१) नािी. 
(२) व (३) श्री.िररिास उत्तम वनवे याींच्या शेतात मिापारेर्ण कीं पनीतफे १३२ के.व्िी. 
िसुरबीड-िे ळगावराजा स्व्िपथ वादिनीचा मनोरा ि. ४६ उभारण्यात आला आिे. मनोरा व 
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वादिनीचे काम करीत असताींना झालेल्या पीक व फळ झाडाींच्या नुकसान भरपाईची एकूण 
रककम रुपये २,३०,२८६/- त्याींना अिा करण्यात आली आिे. मनोऱ्याखालील जमीनीचा मोबिला 
िेण्याबाबतचा प्रस्ताव उपववभागीय अधधकारी, शसींिखेडराजा याींच्याकड े मिापारेर्ण कीं पनीच्या 
के्षरीय कायाालयाकडून पाठववण्यात आला आिे.  दिनाींक २८.०६.२०१८ रोजी उप ववभागीय 
अधधकारी कायाालय, शसींिखेडराजा येथ ेमनोरा व्याप्त जमीनीचे मलू्याींकन  प्रकरणी सशमतीची 
बैठक झाली असून सिर वादिनीच्या मूल्याींकनाची रककम कळववण्यात आल्यानींतर त्याींना 
मिापारेर्ण कीं पनीकडून ननयमानसुार मोबिला  अिा करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नािी.      

___________ 
  

राज्यातील सुवणग महोत्सवी आददवासी पूवग माध्यशमि शशष्ट्यवतृ्ती योजनेबाबत 
  

(४४)  १२०९५९ (२७-०७-२०१८).   श्री.सुधािर देशमखु (नागपूर पजश्चम) :    सन्माननीय 
आददवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील पदिली त ेििावी पयतंच्या अनुसूधचत जमातीच्या १२ लाख ववद्यार्थयांना दिली 
जाणारी सुवणा मिोत्सवी आदिवासी पूवा माध्यशमक शशषयवतृ्ती योजनेची जबाबिारी आदिवासी 
ववकास ववभाग ऊेत नसल्याची बाब मािे माचा, २०१८ मध्ये ननिशानास आलेली आिे, िे खरे 
आिे काय, 
(२) असल्यास, या योजनेकरीता ववद्यार्थयांकडून ऑनलाईन अजा मागववल्यावर त्याींच्या 
खात्यात रककम जमा करण्याची कायावािी आदिवासी ववकास प्रकल्प कायाालयामाफंत पार 
पाडली जात,े िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, या शशषयवतृ्तीचा लाभ अनुसूधचत जमातीच्या ववद्यार्थयांना शमळावा याकरीता 
शशक्षण ववभागाकडुन प्रकल्प कायाालयाला सिकायाच केले जात नसल्यामुळे आदिवासी ववकास 
ववभाग जबाबिारी ऊेत नािी, िे िी खरे आिे काय, 
(४)असल्यास, अनुसूधचत जमातीच्या ववद्यार्थयांना राज्याच्या आदिवासी ववकास ववभागाकडुन 
दिल्या जाणा-या शशषयवतृ्ती योजनेच्या ननधीच्या वा्पाचा तपशील व ननधीचा केलेला उपयोग 
याबाबतचा सववस्तर अिवाल शशक्षण ववभागाकडुन आदिवासी ववकास ववभागाकड े सुपूिा 
करण्यात आला असनू शासनाने याबाबत कोणती कायावािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्यास,ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (१५-१०-२०१८) : (१), (२) व (३) राज्यातील अनुिाननत / ववना अनुिाननत 
प्राथशमक, माध्यशमक शाळा, स्जल्िा पररर्िाींच्या शाळा, नगरपाशलका व मिानगरपाशलकाींच्या 
शाळाींमध्ये रयत्ता १ ली त े १० वी मध्ये शशक्षण ऊेत असलेल्या अनसुूधचत जमातीच्या 
ववद्यार्थयांकररता  सुवणा मिोत्सवी आदिवासी पूवा माध्यशमक शशषयवतृ्ती योजना सन २०१०-
११ पासून सुरु आिे. 
        सिर योजनेंतगात प्रती वर्ााला साधारणत: १२ लाख ववद्यार्थयांना लाभ िेण्यात येत 
असून यामध्ये साधारणत: ९५% शाळा या स्जल्िा पररर्िेच्या अखत्यारीतील असनू उवाररत 
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शाळा नागरी स्थाननक स्वराज्य सींस्थेच्या अखत्यारीतील आिेत. पूवा माध्यशमक शशषयवतृ्ती 
योजनेसाठी पार ववद्यार्थयांच े अजा मुखयाध्यापक/शाळा स्तरावर भरण्यात येत असल्यान े
त्याबाबत ववद्याथी यािी, त्याींच े बँक खाते रत्यािी तपशील सींबींधधत शाळाींचे मुखयाध्यापक 
स्तरावर उपलब्ध असते आणण त्याींच्या माफा त ववद्यार्थयांचे अजा ग् शशक्षणाधधकारी याींच्याकड े
मान्यतेसाठी सािर केले जातात व तद्नींतर आदिवासी ववकास ववभागाचा के्षबरय अधधकारी 
म्िणून प्रकल्प अधधकारी याींच्या मान्यतेने शशषयवतृ्ती ववतरीत केली जाते. अशा प्रकारे सवा 
तपशील शाळा स्तरावर उपलब्ध असतो व त्यावर सींबींधधत ग्शशक्षणाधधकारी याींच े प्रत्यक्ष 
ननयींरण असल्यामुळे व सिरची योजना आदिवासी उपयोजनाींतगात स्जल्िास्तरीय योजना 
असल्यामळेु सिर योजनेंतगातचा ननधी स्जल्िा पररर्ि/मिानगरपाशलका (बिृन्मुींबई) याींच्या 
शशक्षण ववभागामाफा त सींबींधधत ववद्यार्थयााच्या बँक खात्यावर जमा करण्याकररता सिर योजना 
ग्राम ववकास ववभाग व नगर ववकास ववभाग याींच्याकड े दिनाींक १७.४.२०१८ रोजीच्या शासन 
ननणायान्वये िस्ताींतरीत करण्यात आलेली आिे. 
(४) सन २०१७-१८ या शैक्षणणक वर्ााची शशषयवतृ्ती वा्प करण्याची कायावािी स्जल्िा 
पररर्िेकडून करण्यात येत आिे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

___________ 
  

मातापूर (ता.श्रीरामपूर, जज.अहमदनगर) येर्थे मांजूर िरण्यात आलेल्या  
१३२ िेव्ही दाबाच्या उपिें द्राच्या िाम सुरु िरण्याबाबत 

  

(४५)  १२१७५८ (२८-०७-२०१८).   श्री.भाऊसाहेब िाांबळे (श्रीरामपूर), श्री.अशमन पटेल 
(मुांबादेवी) : सन्माननीय ऊजाग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मातापूर (ता.श्रीरामपूर, स्ज.अिमिनगर) येथ े मींजूर करण्यात आलेल्या १३२ केव्िी 
उपकें द्राच्या कामास तात्काळ सरुुवात करण्याबाबत स्थाननक लोकपनतननधीनी सींबींधधताकड े
वारींवार मागणी करण्यात येवूनिी अियापी कोणतीिी कायावािी करण्यात आली नसल्याचे मािे 
म,े २०१८ मध्ये वा त्या समुारास ननिशानास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२)असल्यास, मातापूर येथे १३२ केव्िी िाबाच्या उपकें द्राच्या कामास लवकरात लवकर सुरुवात 
करुन काम पूणा करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावािी केली वा करण्यात येत आिे ? 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१५-१०-२०१८) : (१) िोय. 
(२) मकज ेमातापूर, ता.श्रीरामपूर, स्ज.अिमिनगर येथ े(वीज भार १२.३ एम.डब्ल्यू) २२० के.व्िी. 
बाभळेश्वर उपकें द्रातून ३३ के.व्िी. वादिनीव्िारे वीज पुरवठा केला जातो. मातापूर िे 
बाभळेश्वरपासून १७-१८ क्रक.मी. अतींरावर असल्याने व बाभळेश्वर उपकें द्रात  क्षमता शशल्लक 
 असल्याने मातापूर येथ ेसद्यस्स्थतीत वेगळया अनतउच्चिाब उपकें द्राची आवश्यकता नािी.  
(३) प्रश्न उद्् ावत नािी.     

___________ 
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तारापुर अणुऊजाग प्रिल्पात स्र्थातनि आझण प्रिल्पग्रस्ताांववजी बाहेरील  
व्यक्तीना नोिरीत प्राधान्य ददले जात असल्याबाबत 

  

(४६)  १२२८७७ (२८-०७-२०१८).   श्री.अशमत घोडा (पालघर), श्री.क्षितीज ठािूर (नालासोपारा), 
श्री.दहतेंद्र ठािूर (वसई), श्री.ववलास तरे (बोईसर) :   सन्माननीय ऊजाग मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) भरती प्रक्रियेत स्थाननकाींना डावलल्याप्रकरणी तारापुर अणु जाा प्रकल्पाबािेर दिनाींक ५ 
जुन, २०१८ रोजी वा त्या समुारास स्थाननक युवकाींनी आींिोलन केले, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, स्थाननक आणण प्रकल्पग्रस्ताींऐवजी बािेरील व्यकतीींना नोकरीत प्राधान्य दिले 
जात असल्याचा आरोप स्थाननक ग्रामस्थाींनी केला आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, सिर भरती प्रक्रकयेबाबत शासनाने सखोल चककशी केली आिे काय,त्यात काय 
आढळून आले व तद्नुसार शासनाने स्थाननकाींना नोकरी िेण्याबाबत कोणती कायावािी केली वा 
करण्यात  येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१५-१०-२०१८) : (१) िोय. 
(२) िोय. 
(३) तारापूर अणू जाा प्रकल्प िा न्युस्कलअर पॉवर कॉपोरेशन ऑफ रींडडया शल. या कें द्र 
शासनाच्या अणु जाा ववभागाचा सावाजननक उपिम असून कें द्रशासनामाफा त वेळोवळेी भरती 
सींिभाात  ननगाशमत केलेले आिेश / मागािशाक सचूना याींच ेपालन न्युस्कलअर पॉवर कॉपोरेशन 
ऑफ रींडडया शल. याींच्याकडून केले जाते.  सिर प्रकल्पात भरतीसाठी  बािेरील व्यस्कतींना 
ववशेर् प्राधान्य िेण्याबाबत त्यामध्ये तरतूि नािी. तथावप, प्रकल्पग्रस्ताींना रोजगाराची सींधी 
उपलब्ध करुन िेण्यासाठी  वयोमयाािा आणण गुणाींची ्ककेवारी याींत कािी ववशशष् वगाातील 
पिाींकररता सवलत िेण्यात येते, असे  न्युस्कलअर कॉपोरेशन ऑफ रींडडया शल.  याींनी कळववले 
आिे.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नािी.     

___________ 
  

देऊळगावराजा (जज.बुलढाणा) येर्थे टेक्सटाईल पािग  स्र्थापन िरण्याबाबत 
  

(४७)  १२२९०८ (३०-०७-२०१८).   डॉ.शशशिाांत खेडिेर (शसांदखेड राजा) :   सन्माननीय 
वस् त्रोद्योग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील कापूस उत्पािक के्षरात ्ेकस्ाईल पाका  स्थापन करण्याची ऊोर्णा मा.मुखयमींरी 
याींनी नाींिगाींव पेठ (स्ज.अमरावती)  येथे केली िोती,  िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, सिर प्रकरणी िे ळगावराजा (स्ज.बुलढाणा) येथे ्ेकस्ाईल पाका  मींजूर 
करण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीनी वारींवार सींबधधत ववभागाकड ेमागणी केली आिे,  िे िी 
खरे आिे काय, 
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(३) असल्यास, ्ेकस्ाईल पाका  मींजूर करुन स्थापन करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावािी 
केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ?  
  
श्री. सुभाष देशमखु (१५-१०-२०१८) : (१), (२) व (३) िोय, िे खरे आिे. 
     राज्यातील कापूस उत्पािक के्षरातील बुलढाणा स्जल््यात धचखली येथे ्ेकस्ाईल पाका  
उभारण्याचे काम प्रगतीपथावर आिे. त्यामुळे बलुढाणा स्जल््यात िे ळगावराजा येथे िसुरे 
्ेकस्ाईल पाका  उभारणे ववचारधीन नािी. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

___________ 
  

सरोळी (ता.गडदहांग्लज, जज.िोल्हापूर) येर्थे प्रस्ताववत असलेले अततउच्चदाब (ई.व्ही.एच.) 
उपिें द्रास मांजूरी शमळणेबाबत 

  

(४८)  १२३०३८ (२८-०७-२०१८).   श्रीमती सांध् यादेवी देसाई-िुपेिर (चांदगड), श्री.हसन मुश्रीफ 
(िागल), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा) :   सन्माननीय ऊजाग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) सरोळी (ता.गडदिींग्लज, स्ज.कोल्िापूर) येथ े प्रस्ताववत असलेले अनतउच्चिाब (ई.व्िी.एच.) 
२२० के.व्िी. उपकें द्राचा प्रस्ताव अींनतम मींजूरीसाठी शासनाकड े पाठववला आिे, िे खरे आिे 
काय, 

(२) असल्यास, या अनत उच्चिाब ववद्युत उपकें द्रास मान्यता शमळण्याबाबत स्थाननक 
लोकप्रनतननधीनी दिनाींक ३ फेब्रुवारी, २०१८ रोजीच्या पराद्वारे मा.उजाा मींरी याींना ववनींती केली 
आिे, िे खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, त्या सींिभाात शासनाने चककशी केली आिे काय, त्यानुसार ववद्युत उपकें द्रास 
मींजूरी िेण्याबाबत शासनान ेकोणती  कायावािी केली वा करण्यात येत आिे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१५-१०-२०१८) : (१) िे खरे नािी. 
(२) स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी त्याींच्या दि.०३.०२.२०१८ रोजीच्या परान्वये  सरोळी  येथे अनत 
उच्चिाब उपकें द्र  उभारण्याबाबतची  मागणी केली आिे, िे खरे आिे.  
(३) सरोळी िे दठकाण २२०/३३ के.व्िी. मुमेवाडी उपकें द्रापासून अींिाजे १७-१८ क्रक.मी. अींतरावर 
असल्याने  व मुमेवाडी उपकें द्रात  क्षमता शशल्लक असल्याकारणान े ताींबरकदृष्या सरोळी येथ े
अनतउच्चिाब  उपकें द्र उभारण्याची  सद्यस्स्थतीत आवश्यकता नािी. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नािी.     
  

___________ 
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बुलढाणा येर्थे जजल्हा उद्योग िें द्र बाांधिाम िेलेल्या जागेत सुरु िरण्याबाबत 
  

(४९)  १२३३२४ (०२-०८-२०१८).   डॉ.शशशिाांत खेडिेर (शसांदखेड राजा) :   सन्माननीय 
उद्योग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बुलढाणा येथ े स्जल्िा उद्योग कें द्राला दिनाींक ११ ऑगस््, १९८० रोजी वा त्यासुमारास  
४८० चक.मी्र के्षरफळावर जागेच े बाींधकाम करुन िेण्यात आलेली असताींनािी सिर कें द्राचा 
कारभार भाडयाच्या जागेत सुरु आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, सिर स्जल्िा उद्योग कें द्र त्याींना बाींधून दिलेल्या जागेवर सुरु न करण्याची 
कारणे काय आिेत, 
(३) असल्यास, सिर प्रकरणी स्जल्िा उद्योग कें द्र मालकीच्या जागेत सुरु करण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायावािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ?  
  
श्री. सुभाष देसाई (१५-१०-२०१८) : (१) िोय. 
(२) कायाालयाची रमारत जीणा िो न पडल्यामुळे  कारभार करणे अशकय िोते.  
(३) सिर प्रकरणी उद्योग,  जाा व कामगार ववभाग शासन ननणाय ि. स्जउकें -२०१२/ 
प्र.ि.४९६/उद्योग-७, दि. २३/०२/२०१८ अन्वये रू. १,३८,८८,३७८/- (रू. एक को्ी अडतीस लाख  
अठ्ठय्ाऐींशी िजार तीनशे अठ्ठय्ाित्त्तर फकत) रतकया खचाास  प्रशासकीय मान्यता दिलेली 
असून त्यापैकी ८०% रू. १,२०,००,०००/- (रू. एक को्ी वीस लाख फकत) एवढा ननधी २०१७-
१८ मध्ये कायाकारी अशभयींता, सावाजननक बाींधकाम ववभाग बुलढाणा याींना ववतरीत करण्यात 
आलेला आिे. 
(४) बाींधकामाबाबत कायावािी सुरू आिे. 

___________ 
  

भुसावळ  (जज.जळगाांव) तालुक् यातील दीपनगर ववद्युत प्रिल् पातील नवीन  
६६० मेगावटॅ प्रिल् प उभारण् याच ेिाम प्रलांतबत असल् याबाबत. 

  

(५०)  १२३५५४ (२८-०७-२०१८).   श्री.सांजय साविारे (भुसावळ) :   सन्माननीय ऊजाग मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) भुसावळ (स्ज.जळगाींव) तालकु यातील िीपनगर ववद्युत प्रकल् पातील नवीन ६६० मेगावॅ्  
प्रकल् प उभारण् याच े काम प्रलींबबत असल् याच े मािे जून, २०१८ मध्ये वा त्या िरम् यान 
ननिशानास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल् यास, सिर प्रकरणी शासनाने चककशी केली आिे काय, 
(३) असल् यास, चककशीच् या अनुर्ींगाने प्रकल् प लवकरात लवकर पणूा करण् यासाठी शासनान े 
कोणती कायावािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची  कारणे काय आिेत ? 



वव.स. ४७९ (37) 

  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१५-१०-२०१८) : (१) िे खरे नािी.    
     भुसावळ औस्षणक ववद्युत कें द्र सींच ि. ६ (६६० मे.व.ॅ) ्या ईपीसी प्रकल्पासाठीच े
पुरवठा, उभारणी आणण स्थापत्य कामाींच ेआिेश मिाननशमाती कीं पनीन े दि. १७.०१.२०१८ रोजी 
मे.बी.एच.ई.एल. कीं पनीला दिले िोते. परींतु वीज ननयामक आयोगाने ननिेशशत केलेल्या कािी 
बाबीींमुळे मे.बी.एच.ई.एल. कीं पनीस काम सुरु करण्याची परवानगी िेण्यात आली नव्िती. सिर 
प्रकल्पासाठी राज्य वीज ननयामक आयोगाच्या दि.०१.०८.२०१८ च्या आिेशानुसार परवानगी 
शमळाली आिे. त्यानसुार  मिाननशमाती कीं पनीने दि. ०६.०८.२०१८ रोजी मे.बी.एच. ई. एल. 
कीं पनीला काम सुरु करण्याची परवानगी (Notice to Proceed) दिली आिे. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नािी.     
  

___________ 
  
  
ववधान भवन :   डॉ. अनांत िळसे 
मुांबई.   प्रधान सधचव, 

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
__________________________________________________________________ 

मुद्रणपूवा सवा प्रक्रिया मिाराषर ववधानमींडळ सधचवालयाच्या सींगणक यींरणेवर 
मुद्रण: शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई. 


