अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ५४३ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
पहहले अधधवेशन, २०१९
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

मद्याच्या टाीलीवर टांी्लिओलह होलोम्म वप्रांीीक िरणेटाटत
(१)

२१३३ (२२-०१-२०१५) श्री.टांीी भाांकडिया (धचमूर), िॉ.दे वराव होळी (किधचरोली), श्री.िृष्ट्णा

कजटे (आरमोरी) :
काय :(१)

सन्माननीय राज्य तत्पादन श्ि मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

मद्याच्या टा्ली र टीं््लिओलप रिंट्
ीं ीींग टाटत नानाींक १ फेब्रु ारी, २०१४ पयंत

ा

त्याारम्यान मा.उत्पाान शल्
ु क मींत्री महोायाींनी कींत्रा्ीची स व टक्रिया पर्
ु व करु असे
आश् ासितसत केलेले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सार कींत्रा्ाची कोर्तीही टिीया अद्याप पुर्व झालेली नाही, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, कींत्रा्ाची टक्रिया पुर्व न केल्यामुळे शासनाचा करोडो रुपयाींचा महसूल
टुडरिं ण्यास ाटाटाार असलेल्या ाो ी अक का-याीं र कार ाई कोर्ती कार ाई करण्यात येर्ार
आहे

ा येत आहे ,

(४) नसल्यास,रिं लींटाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर टावनि्ळे (०४-०१-२०१५) :(१) होय,
(२) होय,
(३)

(४) टतर राज्याची मानहती घेतली असता मद्याच्या टा्ल्याीं र होलोग्राम ला ल्यामुळे

महसूलात

ाढ झाल्याचे ननाे शनास आलेले नाही. तसेच राज्यात राटरिं ण्यात येर्ाऱ्या

रिं चाराक न योानामळ
ु े महसल
ू ात
योानेमळ
ु े अ ै

मद्याला

ाढ होईल हे ननलिश्चतपर्े साींगता येत नाही. तथारिंप, या

तस्करीला आळा घालता येर्े शक्य होईल. यास्त

सरिं स्तर अभ्यासाअींती राटरिं ण्याचे शासनाने ठररिं ले आहे.
___________

ही योाना
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ससांदेवाही ताल्क्यातील मरे काव आश्रमशाळे चे वपांपरी हदक्षित (ता.मूल,लिज.चांद्रपूर)
आश्रमशाळे मध्ये समायोजन िेयाटाटत

(२)

५४५५ (२५-०४-२०१५).

श्री.ववजय विेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), अ्ि.यशोमती ठािूर (ततवसा),

श्रीमती तनममला काववत (टकतपरू ी), िॉ.सांतोष ीारफे (िळमनर् ी), श्री.असमन पीे ल (मांट
् ादे वी),
श्री.नसीम खान (चाांहदवली) :
करतील काय :-

सन्माननीय आहदवासी वविास मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) चींद्रपरू लिाल््यातींगत
व सितसा
ीं े ाही तालक्
ु यातील मरे गा

आरमशमशाळे तील रिं द्याथयांची ट ेसितशत

सींख्या कमी असल्याचे कारर् ााख ून शासनाने ि शाआशा-२०१३ /ट.कि.३१४ /१३ नानाींक
१०/७/२०१४ या आाे शाअन् ये मरे गा

आरमशमशाळे तील स व

गव शासकीय आरमशमशाळा रिंपप
ीं री

नाक्षित (ता.मूल, लिा.चींद्रपूर) येथे समायोान केल्यामुळे मरे गा ची आरमशमशाळा टींा करण्यात
आली होती. त्यामुळे
आहे काय

आना ासी समााातील रिं द्याथी सितशिर्ापासन
ू

(२) असल्यास, त्यामुळे

ींकचत राहत आहे , हे खरे

नागरीकाींनी सार शासकीय आरमशमशाळा पुन्हा सुरु करा े अशी

मागर्ी आना ासी रिं भागाकडे केली होती

त्याअनु ींगाने टकल्प अक कारी ककात्मीक

आना ासी रिं भाग, चींद्रपूर याींनी नानाींक ४ ााने ारी, २०१५ रोाी मरे गा
आरमशमशाळे चे

समायोान

करण्यासाठाचा टस्ता
हे खरे आहे काय,

रद्द

करुन

येत्या

माचव

२०१५

मध्ये

सार

येथील शासकीय

आरमशमशाळा

सुरु

अपर आयुक्त, आना ासी रिं भाग, नागपूर याींच्याकडे पाठरिं लेला आहे ,

(३) असल्यास , सार टस्ता

अींनतम मींाूरी करीता शासनाकडे पाठरिं लेला असताींना सुध्ाा

सार टस्ता ास अद्यापही मींाुरी सितमळालेली नसल्यामळ
ु े लोकटनतनन ी याींनी मा. आना ासी
रिं कास मींत्री, ट ान सकच , आना ासी रिं कास, आयक्
ु त आना ासी रिं कास रिं भाग नासितशक
याींना नानाींक ५ ााने ारी, २०१५ रोाी नन ेान नाले आहे हे खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सार टस्ता ास मींाूरी सितमळण्यासाठा लोकटनतनन ी याींनी आयुक्त आना ासी
रिं कास रिं भाग नासितशक याींच्या सोटत
काय,

ारीं ार ारु ध् नी रुन सींपकव केला होता हे ही खरे आहे

(५) असल्यास, सार टस्ता ास मींाूरी सितमळण्यासाठा राज्य शासनाने कोर्ती कायव ाही केलेली
आहे

ा करण्यात येत आहे ,

(६) नसल्यास, रिं लींटाची कारर्े काय आहे त?

श्री. ववष्ट्ण् सवरा (०७-०१-२०१९) : (१) अींशत: खरे आहे .

शासकीय आरमशमशाळा, मरे गाीं ,लिा.चींद्रपरू येथे ट ेसितशत

असल्यामळ
ु े १ ली ते ७

ी च्या

गावचे समायोान

रिं द्याथयांची सींख्या कमी

शासकीय आरमशमशाळा, रिंपप
ीं री
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नािीत,लिा.चींद्रपूर येथे करण्यात आले आहे . परीं तु शाळे तील ककून ६९
पालकाींच्या सींमतीने शाळा सोडल्याचा ााखला नाला असुन
परर ा शाळे त

रिं द्याथयांनी ा ळच्या लिाल्हा
रिं द्याथी सितशिर्ापासून

ींकचत

ग्रामपींचायत,

मरे गाीं

याींना

शासन ननर्वय ना.५.८.२०१६ अन् ये शासकीय आरमशमशाळा, रिंपींपरीनािीत,ता.मुल

उमरी

रानहलेले नाहीत.
मरे गाीं

अनुााननत आरमशमशाळे त ट ेश घेतला असुन

रिं द्याथयांना त्याींच्या

आरमशमशाळा

पू व त

सुरू

करण्याटाटत

रिं नींती केली असुन त्याटाटत कायव ाही करण्यात येत आहे .
(२) हे खरे आहे .
(३)
(५)

(४) हे खरे आहे.

पोताार ,ता.पोंभुर्ी या शाळा मरे गाीं

आरमशमशाळे च्या टमारतीत स्थलाींतररत करण्यात आल्या

आहे त.सद्यलिस्थतीत या टमारतीत १४१ रिं द्याथयी सितशिर् घेत आहेत.
(६) टश्न उद्भभ त नाही.
___________
पवन ऊजाम प्रिपातील कैरव्यवहाराटाटत चौिशी िरण्यासाठी
नेमण्यात आलेया ससमतीचा अहवाल
(३)

४५९४८ (२०-०४-२०६०)

श्रीमती सीमाताई हहरे (नासशि पलिश्चम) :

सन्माननीय ऊजाम

मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) प न ऊााव टकल्पातील गैरव्य हाराची नेमण्यात आलेल्या चौकशी ससितमतीने आपला
अह ाल माहे मे,२०१५ च्या सुमारास शासनास साार केला आहे हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या अह ालात महसूल अक का-याीं र फौााारी गुन्हे ााखल करुन प न ऊााव
टकल्प शासनाने ताब्यात घ्या ेत अशी सितशफारस करण्यात आली आहे हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, या अह ाल आर्खी कोर्कोर्त्या सितशफारशी करण्यात आल्या आहे त

त्या र

शासनाने कोर्ता ननर्वय घेतला आहे ,
(४) असल्यास, या अह ालातील सितशफारशीनुसार ाो ी महसूल अक का-याीं र फौााारी गुन्हे
ााखल करण्यात आले आहे त काय,

(५) अद्यापपयंत कोर्तीच कार ाई केली नसल्यास, रिं लींटाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर टावनि्ळे (३१-०१-२०१९) : (१) प नऊााव टकल्पाींसाठा घेतलेल्या ामीन
व्य हाराटाटत तत्कालीन अपर मुख्य सकच
ससितमतीने शासनास साार केलेला अह ाल
अह ाल, माहे करिंटल, २०१५ मध्ये रिं

(महसूल) याींच्या अध्यितेखाली नेमलेल्या

या रिं भागामाफवत केलेल्या कायव ाहीचा पूतत
व ा

ानपरर ा सभागह
ृ ाच्या प्ला र ठे ण्यात आला आहे.
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(२) होय, हे खरे आहे .
(३) सारहू ससितमतीने ककूर् १२ सितशफारशी केलेल्या आहे त. सारहू सितशफारशीींच्या अनु ींगाने
आ श्यक ती कायव ाही सींटीं ीत रिं भागाींनी करण्याचे सकू चत करण्यात आले आहे . तसेच या
रिं भागाच्या ना.२१.१०.२०१३ च्या शासन ननर्वयान् ये लिाल्हाक कारी याींच्या अध्यितेखाली
“प नऊााव टकल्प लिाल्हास्तरीय सींननयींत्रर् ससितमती” स्थापन करण्यात आली आहे .
(४) महसूल

न रिं भागाकडून या सींाभावत पुढील कायव ाही करण्यात येत आहे .

(५) टश्न उद्भ त नाही.

___________
अखखल भारतीय िोळी समाजाच्या वतीने िोहापूर लिजहाधधिारी
िायामलयासमोर िेलेले आांदोलन

(४)

५७०५१ (१४-०९-२०१६).

श्रीमती सांध्यादे वी दे साई-ि्पेिर (चांदकि), श्री.लिजतेंद्र आव्हाि

(मांब्र
् ा िळवा), श्री.भास्िर जाधव (कह
् ाकर), श्री.हसन मश्र
् ीफ (िाकल) : सन्माननीय आहदवासी
वविास मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) अखखल भारतीय कोळी समाााच्या

तीने माहे

ााने ारी, २०१६ मध्ये कोल्हापरू

लिाल्हाक कारी कायावलयासमोर आींाोलन केले हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, आींाोलनकत्यावच्या मागण्या कोर्कोर्त्या आहे त,
(३) त्यापैकीीं कोर्कोर्त्या मागण्या मान्य करण्यात आल्या आहेत
शासनाने कोर्ती कायव ाही केली

उ रव रत मागण्याींटाटत

ा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, रिं लींटाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. ववष्ट्ण् सवरा (१५-०२-२०१९) : (१), (२), (३)

(४) होय,

अखखल भारतीय कोळी

समाााच्या नन ेानाद् ारे खालील टमार्े मागण्या करण्यात आलेल्या होत्या:१.

गा

कामगार तला्ी याींनी कोळी महााे

२.

तहसितसलाार

ाातीचे ााखले द्या ेत.

उप रिं भागीय अक काऱ्याींच्या कायावलयात अनुसूकचत ामातीचा ााखला

मागर्ीसाठा आ श्यक कागापत्राींची यााी फलक ला ा ेत.
३.

अनु. ामाती ााखला सिम अक कारी याींचे कायावलयात लिस् कारा ेत

त्याींनी त्याींच्या

ज्ञान आकलनानस
ु ार रिं ना रिं लींट ननगवसितमत करा ी.
४.
५.

टाींताक कारी याींनी अशा अााव र रिं हीत मुातीत कायव ाही करा ी.
राज्यातील स व पडताळर्ी ससितमत्या

टरखास्त करुन

पडताळर्ीचे अक कार अपर

लिाल्हाक कारी याींना ाे ण्यात या ेत तसेच अरिंपलाचे अक कार रिं भागीय आयुक्त याींना द्या ेत.
शासनाने ाातीचे टमार्पत्र ाे ण्याचे

त्याच्या पडताळर्ीचे रिं ननयमन अक ननयम

२००० लागू केला त्याअींतगवत टमार्पत्र ाे ण्याचे ननयम २००३ तयार केलेले आहे त. त्यानस
ु ार
नानाींक ४ ाून २००३ च्या अक सूचनेन् ये अनुसूकचत ामातीचे ााखले ाे ण्यासाठा सिम
टाक कारी घोरिं त करण्यात आलेले आहे त.

तसेच उक्त ननयम २००३ च्या ननयम ३(३),३(४)
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नुसार कागापत्रे साार करर्े आ श्यक असून ननयम ४ मध्ये अनुसूकचत ामातीचे टमार्पत्र
ाे ण्याची कायवपध्ाती रिं हीत करण्यात आलेली आहे.
ननर्वयाटमार्े

कायव ाही

करण्याटाटत

मागर्ी ि. १ ते ४ सींाभावत शासन

लिाल्हाक कारी

कोल्हापूर

कायावलयाींना सच
ू ना ाे ण्यात आलेल्या आहे त.

याींच्याकडून

उपरिं भागीय

अनुसूकचत ामाती टमार्पत्र तपासर्ी ससितमत्याींची रचना ही मा. स ोच्च न्यायालयाने

कुमारी मा ुरी पा्ील रिं रुध्ा अपर आयुक्त, आना ासी रिं कास, ठार्े टकरर्ी नालेल्या न्याय
ननर्वयातील मागवाशवक तत् ानुसार करण्यात आलेली आहे .
___________
आहदवासी वाियाांना (ता.पनवेल, लिज.रायकि) पां.दीनदयाळ तपाध्याय
योजनेअतांकत
म ववद्य्त प्रवठा िरण्याटाटत
(५)

६५५३७ (२७-०१-२०१७).

श्री.मनोहर भोईर (तरण) :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) पन ेल तालुक्यातील ( लिा. रायगड ) ाग
व
ु म

सन्माननीय ऊजाम मां्ी पुढील

डोंगरारीत असलेल्या १० आना ासी

ाडयाींना अद्यापपयवत रिं द्यत
ु परु ठा करण्यात आलेला नाही हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या आना ासी पाडयाींना पीं.ाीनायाळ उपाध्याय योाने अींतगवत रिं द्युत
पुर ठयाींचे काम करण्यात येर्ार आहे काय,
(३) असल्यास, या १० आना ासी
कोर्ती कायव ाही केली

ाडयाींना तातडीने रिं द्युत पुर ठा करण्याटाटत शासनाने

ा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, रिं लींटाची कारर्े काय आहे त

?

श्री. चांद्रशेखर टावनि्ळे (१३-०२-२०१९) : (१)
(२)

हे खरे आहे .

(३) ”नानायाळ उपाध्याय ग्रामज्योती” योाने अींतगवत सार आना ासी पाडयाींच्या

रिं द्यत
ु ीकरर्ाचे काम पूर्व करण्यात आले आहे .
(४) टश्न उद्भ त नाही.

___________
लघत
् द्योजि-मध्यम व मोठे वीज ग्राहि याांना सर् ळीत वीज पर् वठा िरण्याटाटत
(६)

६५६०९ (२७-०१-२०१७).

श्री.अटू आजमी (मानखूदम सशवाजीनकर) :

सन्माननीय ऊजाम

मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील रिं शे तः रिं कसितसत, रिं कसनशील
भागातील
मोठे

अरिं कसितसत अशा नागरी

ग्रामीर्

ीा ग्राहकाींना रिं ाेचा पुरेसा पुर ठा करण्याटरोटरच तेथील लघुउद्योाक- मध्यम

ीा ग्राहक याींना रिं नासायास

ीा पुर ठा करण्याटाटतच्या योानेंतगवत (PPP)

ीा पुर ठा करण्याटाटतची मागर्ी तेथील

ीा ग्राहकाींनी-

ीा उपभोक्ता यासह स्थाननक
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ीाग्राहक नागररक, से ाभा ी सींस्था, ानटनतनन ी तसेच आसपासच्या िेत्रातील रनह ाशी
सींघ्ना याींच्या तीने मा. मींत्री (ऊााव), मा. राज्यमींत्री (ऊााव), अनतररक्त मुख्यसकच

(ऊााव),

महाराषर राज्य रिं द्युत मींडळ सींचालनालय तसेच सींटींक त लिाल््याचे लिाल्हाक कारी आखर्
सींटींक त

टतर

तत्सम

अक काऱ्याींकडे

माहे

स्ें टर-२०१६

रोाी

ा

त्या

लेखीनन ेानाद् ारे मागर्ी केली आहे , हे खरे आहे काय?

सम
ु ारास

(२) असल्यास, टश्नोक्त टाट (१) च्या अनु ींगाने सींटींक त टकरर्ी ऊााव रिं भागाच्या तीने
तसेच ानटनतनन ी

ाागत
ृ नागररकाींच्या सींघ्नेने सार टाट

ननयामक आयोगाच्याही ननाशवनास आर्ली आहे , हे ही खरे आहे काय,

ेळो ेळी राज्य रिं द्युत

(३) असल्यास, सार मागर्ीटाटत शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(४) असल्यास,चौकशीअींती रिं कसितसत, रिं कसनशील
भागातील
मोठे
केली

अरिं कसितसत अशा नागरी

ग्रामीर्

ीा ग्राहकाींना रिं ाेचा पुरेसा पुर ठा करण्याटरोटरच तेथील लघुउद्योाक- मध्यम

ीा ग्राहक याींना रिं नासायास

ीा पुर ठा करण्याटाटत शासनाने कोर्ती कायव ाही

ा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, रिं लींटाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर टावनि्ळे (१२-०२-२०१९) : (१), (२), (३)
(Power for All) ही सींकल्पना केंद्र शासनाने

या योानेअींतगवत राज्यातील कृ ी ग्राहक

२०१९ पयंत

ीा पुर ठा करण्याचे
ीा ननसितमत
व ीत

ाढरिं ण्यात आली.

ीा

नोव्हें टर, २०१५ मध्ये माींडली.
गळून सुमारे १९.३६ लाख ग्राहकाींना माचव,

ोरर् ननलिश्चत केले होते.

७.२.२०१९ पयंत ३७,६२,९१७ घरकुलाींना
मे. .् औलिषर्क

(४) ाे शातील स ांना २४ X ७

सार सींकल्पने अींतगवत नानाींक

ीा ाोडण्या ाे ण्यात आल्या आहे त.

तसेच ४६५२

ाढ करण्यात आली. उपकेंद्राची िमता ५६२५ मे. .् ने

५५८ न ीन उपकेंद्रे कायावलिन् त करण्यात आली. ६९२९ क्रक.मी. ३३ के.व्ही.

ानहनी उभारण्यात आली आहे.
(५)

टश्न उद्भ त नाही.
___________
दाररद्रय रे षेखालील (ता.सावांतवािी, लिज.ससांध्दक
् )म

िां् ीूांबटयाांना दे ण्यात

येणाऱ्या राजीव काांधी ग्रामीण ववद्यत
् ीिरण योजनेटाटत

(७)

६७२७८ (२७-०१-२०१७).

श्री.िालीदास िोळां टिर (विाळा) :

सन्माननीय ऊजाम मां्ी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) सा ींत ाडी

(लिा.सितस ीं ुाग
व ग्रामीर् भागातील ााररद्रय रे ेखालील
ु )व तालुक्यातील अनताग
ु म

३५० कींु ्ूींबटयाींना रााी

गाीं ी ग्रामीर् रिं द्युतीकरर् योानेंतगवत मागील २

ाोडर्ी ाे ण्यास महारिं तरर्कडून रिं लींट होत असल्याने आाही
कींु ्ूींटे अीं ारातच आहे त, हे खरे आहे काय

ावपासून

ीा

ीााोडर्ी अभा ी सारहू

(२) असल्यास, २०१४ मध्ये

ीा ाोडण्यासाठा सारहू लाभाथयांनी टस्ता साार करून
अनामत रक्कम भरूनही या लाभाथयांना महारिं तरर् रिं भागाकडून ीा ाोडर्ी ाे ण्यास
्ाळा्ाळ झाल्याने सारहू कींू ्ूींटाना तसेच शाळकरी मुलाींना

ीाे अभा ी अनेक समस्याींना
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सामोरे ाा े लागत असल्याने त्याींनी सातत्याने
आहे , हे ही खरे आहे काय
(३) असल्यास, सारहू लाभाथयांना रिं नारिं लींट
कायव ाही केली ा करण्यात येत आहे

ीारिं तरर् कायावलयाकडे पाठपुरा ाही केलेला
ीा ाोडण्या ाे ण्याटाटत शासनाने कोर्ती

(४) नसल्यास, रिं लींटाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर टावनि्ळे (१०-१०-२०१८) : (१)
(२)

सन २०१४ या

ावमध्ये रााी

हे खरे आहे .

गाीं ी ग्रामीर् रिं द्यत
ीं गवत
ु ीकरर् योानेअत

कोर्त्याही

ााररद्रयरे ेखालील लाभाथयांकडून अनामत रक्कम भरुन घेतलेली नाही.
(३)

सितस ीं ुाग
ु व लिाल्हयातील रााी

गाीं ी ग्रामीर् रिं द्युतीकरर् योानेतील सितशल्लक राहीलेल्या

८८ लाभाथयांना ाीनायाळ उपाध्याय ग्राम ज्योती योानेमध्ये

ीा ाोडण्या ाे ण्यात येर्ार

आहे त. ाीनायाळ उपाध्यायग्राम ज्योती योानेअींतगवत सितस ीं ुाग
ु व लिाल्हयाच्या कामाींकररता
कायावाेश ाे ण्यात आलेले असन
ू कामे टगतीपथा र आहे त.
(४) टश्न उद्भ त नाही.

___________
एिालित्मि आहदवासी वविास प्रिप (ता. िेळापरू लिज. यवतमाळ) अांतकमत असलेया राळे काव
व घाीां जी येथील शासिीय मल
् ीांच्या वसतीकह
ृ ाटाटत

(८)

८०७९५ (२८-११-२०१७).

श्री.राज् तोिसाम (अणी) :

सन्माननीय आहदवासी वविास

मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ककालित्मक आना ासी रिं कास टकल्प, पाींढरक डा (ता. केळापरू लिा. य तमाळ)
असलेल्या राळे गा

घा्ीं ाी येथील मुलीींच्या शासकीय

सतीगह
ृ ास भोान

अींतगवत
भााीपाला

पुर ठा करर्ाऱ्या कींत्रा्ााराने त्याचे ाे यक सितमळर्ेसाठा स्थाननक टकल्प अक कारी याींच्याकडे
ारीं ार लेखी नन ेान ाे ऊन ाे खील ाे यक सितमळत नसल्याने कींत्रा्ाारास उपो र्ास टसण्याची
ेळ आली, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, स्थाननक अक कारी कींत्रा्ााराींना त्याींचे ाे यक ाे ण्यासाठा नाहक त्रास ाे त
असतात, हे नह ननाशवनास आले हे खरे आहे काय,
(३) असल्यास, सींटींक त
काय

टकल्प अक कारी

कमवचारी याींचे र शासनाने

कार ाई केली आहे

ा करण्यात येत आहे काय,

(४) नसल्यास, रिं लींटाची कारर्े काय आहे त?
श्री. ववष्ट्ण् सवरा (२८-१२-२०१८) : (१)

(२) हे खरे नाही.

ककालित्मक आना ासी रिं कास टकल्प, पाींढरक डा अींतगवत आना ासी मुलीींचे शासकीय

सतीगह
ृ घा्ीं ाी, ता. घा्ीं ाी, लिा. य तमाळ

राळे गाीं , ता. राळे गा , लिा. य तमाळ या ाोन्ही

आना ासी मुलाींचे शासकीय

सतीगह
ृ ाींसाठा सन २०१६-१७ या

सतीगह
ृ ,

ावकरीता
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भोान ठे का अनुिमे रमशी. ायपाल मेरमशाम
आला.

ाोन्ही

रमशीमती सितशला ायपाल मेरमशाम याींना ाे ण्यात

सतीगह
ृ ाींचे भोान ठे केाार याींनी भोान पुर ठा नानाींक ५.८.२०१६ पासून

रिं लींटाने सुरू केला.

भोान ठे क्याची ाे यके टकल्प कायावलयास मींारू ी करता साार करण्यात आली

असता मींाूर ाे यकाींची रिं द्याथयांचे उपलिस्थतीनुसार तपासर्ी केल्यानींतर सार ाे यके अचक
ू
नसल्याने आिेप काढण्यात येऊन ाे यके परत पाठरिं ण्यात आली. भोान ठे केाार याींनी टोगस
ाे यके पारीत करुन घेण्यासाठा उपरिं भागीय अक कारी कायावलय, केळापूर, लिा. य तमाळ
कायावलयासमोर

नानाींक

५.११.२०१६

पासन
ू

उपो र्

सरु
ु

केले.

सतीगह
ृ ाींच्या

या

भोान

पुर ठयाच्या ाे यकाींच्या आिेपाची पूतत
व ा करुन सींटींक त पुर ठाााराने नानाींक ३०.११.२०१६

रोाी ाे यके साार केल्यानींतर सार ाे यके टकल्प कायावलय स्तरा र नानाीं क २.१२.२०१६ रोाी
मींाूर करण्यात येऊन भोान ठे केाारास ाे यके अाा करण्यात आली.
(३) टश्न उद्भ त नाही.
(४) टश्न उद्भ त नाही.
--------------------ववखरणी (ता.येवला लिज नासशि) अिय प्रिाश योजना स्रु िरणेटाटत
(९)

८५४३६ (०९-०८-२०१७).

श्री.पांिज भज
् टळ (नाांदकाव), श्री.छकन भ्जटळ (येवला) :

सन्माननीय ऊजाम मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) रिं खरर्ी (ता.ये ला लिा.नासितशक) येथील रिं द्युत उपकेंद्रातून अिय टकाश योाना चालू
करण्याच्या मागर्ीसाठा ये ला तालक्
ु यातील

ग्रामस्थाींनी ना. २२, मे २०१७ पासन
ू आमरर्

उपो र् सुरु केले होते, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच रिं खरर्ी रिं द्युत उपकेंद्रातून अिय टकाश योाना सुरु होईपयंत रिं खरर्ी,
आडगा रे पाळ , रिं सापूर कानडी
भरण्याटाटत ठरा

कातरर्ी ट. ग्रामपींचायतीींच्या ग्रामसभाींमध्ये

करुन शासनास पाठरिं ण्यात आला, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास , अक िक असितभयींता नासितशक ग्रामीर् मींडळ मालेगा
अिय

टकाश

योाना

सुरु

करण्याटाटत

लोकटनतनन ीींनी ना २४ मे २०१७ रोाी
काय,
(४) असल्यास, टश्न भाग १, २
शासनाने कोर्ती कायव ाही केली
(५)

असहकायव

केल्याने

ीा ाे यक न

( लिा. नासितशक) याींनी
त्याींची

तिार

ा त्यासुमारास शासनाकडे केली , हे ही खरे आहे

३ टाटत शासनाने
ा करण्यात येत आहे ,

चौकशी केली आहे काय, त्यानस
ु ार

नसल्यास, रिं लींटाची कारर्े काय आहे त ?

श्री. चांद्रशेखर टावनि्ळे (२२-०१-२०१९) : (१) हे खरे आहे.
(२)

स्थाननक

रील आशयाचा ठरा

आढळून येत नाही.

कोर्त्याही ग्रामपींचायत कायावलयाकडून शासनास टात झाल्याचे

(३) असे पत्र महारिं तरर् कींपनीस अथ ा शासनास टात झाल्याचे आढळून येत नाही.
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(४) अिय टकाश योाना ही २००८ मध्ये कायवरत होती. त्यामुळे कखाद्या क्रफडर रील गा ाींनी
कमाल मागर्ीच्या

ळ
े े ला (Peak Hour) (५.०० P.M. ते १०.०० P.M.) मध्ये

२०% कमी केल्यास त्याींना त्या

ापर

ळ
े े त भारननयमन करण्यात येत नव्हते. सार योाना

सद्यलिस्थतीत टींा करण्यात आलेली आहे . त्यानींतर टत्येक
हानीनुसार भारननयमनाचे

ीाेचा

ानहनी रील

ाखर्ज्य

ताींबत्रक

ेग ेगळे ग् अनुिमे अ,ट,क,ड,ट,ाी असे ग् टनरिं ण्यात आले

ग्ाटमार्े भारननयमन करण्यात येत.े राज्यात
पासून कुठे ही भारननयमन होत नाही.

ीाेच्या उपलब् तेमुळे माहे फेब्रु ारी, २०१७

३३/११ के.व्ही रिं खरर्ी उपकेंद्रातन
ू ये ला तालक्
ु यातील कृ ी टहुल ानहन्याीं र
असलेल्या घरगुती
ाखर्ज्य ग्राहकाींकररता अखींडडत ीा पुर ठा करता या ा याकररता त्या
ानहनीीं र नानायाल उपाध्याय ग्रामीर् रिं द्युतीकरर् योाना

फेा योाना कायावलिन् त करण्यात आली आहे.

अींतगवत SDT टस ून सितसग
ीं ल

(५) टश्न उद्भ त नाही.
___________
पन्हाळा ताल्क्यातील (लिज.िोहापरू ) येथील ववजेचे खाांट धोिादायि असयाटाटत.
(१०)

९२०७० (०९-०८-२०१७).

श्री.सत्यजीत पाीील-सरुििर (शाहूवािी) :

सन्माननीय

ऊजाम मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) कोल्हापूर लिाल््यातील पन्हाळा तालुक्यातील २३०० गींालेले रिं ाेचे खाींट

ोकााायक

टनले आहे त, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास,
ाीरिं त

ोकााायक रिं ाेचे खाींट तात्काळ टालर्े गराेचे असून ते न टालल्यास

रिं त्त हानी होण्याची शक्यात ननमावर् झाली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, महारिं तरर्च्या यु अ्ण्ड कम योानेतून पोल टालर्े सध्या टींा आहे , हे नह
खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सारचे
कायव ाही केली

ोकााायक रिं ाेचे गींालेले खाींट टालण्याटाटत शासनाने

कोर्ती

ा करण्यात येत आहे , नसल्यास रिं लींटाची कारर्े काय आहे त?

श्री. चांद्रशेखर टावनि्ळे (१२-०२-२०१९) : (१),(२), (३)

(४) माहे स्ें टर, २०१७ अखेर

कोल्हापूर लिाल््यातील पन्हाळा तालुक्यातील ककूर् १०७ पोल गींालेल्या अ स्थेत होते.
महारिं तरर्द् ारे त्यापैकी ८६ पोल शहरीकरर् आखर् आ ुननकीकरर् (U&M) योानेअींतगवत
उ रव रत २१ पोल ाे खभाल

ारु
ु स्ती योानेअींतगवत टालण्यात आले.

ककूर् ३१३ गींालेले पोल टालण्यात आलेले आहे त.

___________

सन २०१७-१८ मध्ये
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भाांटिे ( ता.सशरूर,लिज प्णे ) येथील िरण िृषी पयमीन िेंद्राला लाकलेली आक
(११)

९२८९८ (१५-०८-२०१७).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.टाटर् ाव पाचणे (सशरुर) :

(१) भाींटडे ( ता.सितशरूर, लिा पुर्े )

२०१७ रोाी

येथील करर् कृ ी

सन्माननीय ऊजाम मां्ी पढ
ु ील

पयव्न केंद्राला नानाींक

१८ करिंटल,

ा त्यासुमारास आग लागून २ ग्स सितसलेंडरचा स्फो् झाला, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या आगी मध्ये पयव्न केंद्रातील टरीचशी झाडे, तींटू, ानरे ्र, क्रिा टत्यााी
स्तु ाळाल्या, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या कृ ी पय्नव केंद्राला अद्याप शासनाकडून कुठलीही नुकसान भरपाई ाे ण्यात
आली नाही, हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास,
केली

कृ ी पयव्न केंद्राला

ा करण्यात येत आहे ,

नुकसान भरपाई ाे ण्याटाटत शासनाने कोर्ती कायव ाही

(५) नसल्यास, रिं लींटाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर टावनि्ळे (२२-०१-२०१९) : (१) हे खरे आहे . सारची घ्ना नानाींक १०.०४.२०१७
रोाी घडलेली आहे.
(२) हे खरे आहे
(३) हे खरे आहे .
नुकसान भरपाई ाे ण्यासाठा आ श्यक कागापत्राींची पूतत
व ा न झाल्यामुळे सार कृ ी पयव्न

केंद्राच्या मालकास नक
ु सान भरपाई ाे ण्यात आलेली नाही.

(४) नक
ु सान भरपाई टस्ता ामध्ये अपर्
ू व असलेली आ श्यक कागापत्रे साार करर्ेटाटत
कायवकारी असितभयींता, महारिं तरर्, केडगाीं

याींनी सींटींक ताींस कळरिं ले

आहे .

आ श्यक

असलेल्या स व कागापत्राींची पूतत
व ा झाल्यानींतर महारिं तरर् कींपनीच्या ननयमानस
ु ार भरपाई
ाे र्ेसींटीं ीची कायव ाही त् रीत पूर्व करण्यात येईल.
(५) टश्न उद्भ त नाही.

___________
प्णे लिजहयातील महाववतरणाच्या पायाभूत वविास आराखड्याटाटत
(१२)

९६३९५ (०१-०१-२०१८).

श्री.अस्लम शेख (मालाि पलिश्चम) : सन्माननीय ऊजाम मां्ी

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) पुर्े लिाल्हयातील महारिं तरर्ाच्या पायाभूत आराखडा ्पा ाोनच्या लोकटनतनन ीींच्या
भोसरी रिं भागीय कायावलया अींतगवत तिारीींटाटत पायाभत
ू रिं कास आराखडा कायावलय, पर्
ु े
याींचेमाफवत मा. सास्य रिं द्युत रिं तरर् सींननयत्रर् ससितमती याींचे समि

मुख्य असितभयींता

(गुर् त्ता ननयींत्रर्) याच्या कायावलयामाफवत पुर्े पररमींडळातील टतर रिं भागीय कायावलयामध्ये
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पायाभूत रिं कास आराखडा अींतगवत झालेल्या कामाची नमुना तपासर्ी सुरु आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, तपासर्ी अह ाल शासनास टात झाला आहे काय, असल्यास, त्या र
शासनाने कोर्ती कायव ाही केली

ा करण्यात

येत आहे ,

(३) नसल्यास, रिं लींटाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर टावनि्ळे (०२-०२-२०१९) : (१) हे खरे आहे.

(२) भोसरी रिं भागीय कायावलयाअींतगवत सास्य रिं द्यत
ु रिं तरर् सननयींत्रर् ससितमती याींच्याकडून
सहयोगनगर या नठकार्चे भूसितमगत

ानहनीच्या कामाटाटत

झाले होते. सार पत्रास अनुसरुन ना. १६.०५.२०१७

ना. ०८.०५.२०१७ रोाी पत्र टात

१७.०५.२०१७ रोाी सींटीं ीत ठे केाार

टनतनन ी, सास्य रिं द्युत रिं तरर् सननयींत्रर् ससितमती याींचे टनतनन ी

पायाभूत आराखडा

कायावलय याींचे टनतनन ी टरोटर, सहयोगनगर येथील कामाची सींयुक्त तपासर्ी करण्यात
आली. सार तपासर्ी ारम्यान आढळलेल्या त्र्
ु ी ठे केाारास कळरिं ण्यात आल्या आहे त. सार

त्रु्ी ारू केलेटाटत ना. ०९.०६.२०१७ रोाी सींटींक त ठे केाार टनतनन ी, सास्य रिं द्युत रिं तरर्
सननयींत्रर् ससितमती याींचे टनतनन ी

पायाभूत आराखडा कायावलय याींचे टनतनन ी समि

खातरामा करण्यात आली.

याटरोटरच, मख्
ु य असितभयींता (गर्
ु त्ता ननयींत्रर्) याींचे कायावलयामाफवत पर्
ु े पररमींडळातील टतर

रिं भागीय कायावलयामध्ये पायाभत
आराखडा अींतगवत झालेल्या कामाींची नमुना तपासर्ी
ू
करण्यात येते. सार तपासर्ीमध्ये रिं रिं
करण्याटाटत सींटींक त ठे केाार
त्यातील

टमुख

रिं भागात कामाींमध्ये आढळलेल्या त्रू्ी ारु
ु स्त

(पायाभूत आराखडा-२ योाना) याींना कळरिं ण्यात आल्या

त्रु्ीींची पूतत
व ा करण्यात आली आहे . तसेच

ेळो ेळी तपासर्ी करताींना

आढळून आलेल्या त्र्
ु ी रिं नहत मा
ु तीत ारू न केल्यास ननरिं ाा अ्ी
कार ाई करण्यात येते.

शतीनस
ु ार ठे केााराीं र

(३) टश्न उद्भ त नाही.
___________
महाववतरण ववभाकाची (ता.औसा, लिज. लातूर)

येथील मांजूर असलेली रोहह् व ववद्य्त

लाईनची िामे प्रलांबटत असयाटाटत

(१३)

९९२०१ (२९-१२-२०१७).

श्री.त्र्यांटिराव सभसे (लातूर ग्रामीण) : सन्माननीय ऊजाम मां्ी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) औसा

(लिा. लातूर) तालुक्यातील मराठ ाड्यासाठा नालेल्या नन ी अींतगवत गत

महारिं तरर् रिं भागाची मींाूर असलेली रोनहत्र

रिं द्युत लाईनची टलींबटत कामे

ी
पूर्व

करण्याटाटत स्थाननक लोकटतीनीक नी ना.३/११/२०१७ रोाीच्या लिाल्हा ननयोान ससितमतीच्या
टैठकीत मागर्ी केली आहे , हे खरे आहे काय
(२) असल्यास, सार कामे अद्यापही टलींबटत असण्याची स स
व ा ारर् कारर्े काय आहे त
सार कामे तातडीने

ेळेत पूर्व करण्याटाटत शासनाने कोर्ती कायव ाही केली

ा करण्यात
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येत आहे ,
(३)

नसल्यास, रिं लींटाची कारर्े काय आहे त?

श्री. चांद्रशेखर टावनि्ळे (२७-०६-२०१८) :

(१)

ना. ०३.११.२०१७ रोाीच्या लातूर लिाल्हा ननयोान ससितमतीच्या टैठकीच्या टनत त्ृ तामध्ये

अशी मागर्ी केल्याचे आढळून येत नाही.
(२) रिं ाभव-मराठ ाडा रिं शे
आ श्यक पायाभूत सुरिं

कृ ीपींप योानेअींतगवत सन २०१७ मध्ये १७३२ कृ ीपींपाना

ा उभारुन

(३) टश्न उद्भ त नाही.

ीा पुर ठा ाे ण्यात आला आहे .
___________

यां्माक तद्योकात अिचणी तनमामण लायाटाटत

(१४)

१००५१६ (१३-०७-२०१८).

श्री.योकेश साकर (चारिोप) :

सन्माननीय वस््ोद्योक

मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

राज्याच्याआकथवक पाहर्ी अह ालानुसार राज्यात सन २०१६-२०१७ या आकथवक

ावमध्ये

राज्यात १० लाख यींत्रमाग कायावलिन् त असून त्यात १९ लाख कामगार काम करीत आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सितभ ींडी, मालेगा , टचलकरीं ाी

सोलापूर या ४ महत् ाच्या शहराम ील

यींत्रमाग उद्योगाच्या सद्यलिस्थतीचा आढा ा घेतला असता तेथील हाारो कामगार टेरोागार

झाले असल्याचेही नानाींक ८ नोव्हें टर, २०१७ रोाीच्या पाहर्ी अह ालात ननाशवनास आले आहे ,
हे खरे आहे काय,
(३) असल्यास, पाहर्ी अह ालाच्या अनु ींगाने शासनाने कोर्ती उपाययोाना केली

ा

करण्यात येर्ार आहे

(४) नसल्यास, रिं लींटाची कारर्े काय आहे त?
श्री. स्भाष दे शम्ख (०५-०१-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे . महाराषराची आकथवक पाहर्ी २०१६-

१७ मध्ये टकासितशत केल्यानस
ु ार राज्यात १० लाख यींत्रमाग कायावलिन् त असन
ु त्यात १९ लाख
कामगार काम करीत आहे त

(२) नानाींक ८ नोव्हें टर, २०१७ रोाीचा पाहर्ी अह ाल शासनास टात झालेला नाही. तसेच
शासनाकडुनही अशी कोर्तीही पाहर्ी करण्यात आलेली नाही.
(३) टश्न उद्भ त नाही.
(४) टश्न उद्भ त नाही.
___________
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खोपीे िचरे पािा (ता.तरण, लिज.रायकि) येथील न्यू रान्स टांडिया
िांपनीमळ
् े शेतिऱ्याांचे लालेले न्िसान

(१५)

१००९०६ (०३-०१-२०१८).

श्री.मनोहर भोईर (तरण) :

सन्माननीय तद्योक मां्ी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

उरर् तालक्
ु यातील (लिा.रायगड) खोप्े कचरे पाडा येथील न्यू रान्स टींडडया कींपनीने सन

२०११ पासून शेतकऱ्याींच्या शेतीचे नुकसान केले आहे हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या नुकसानीचा तहसितसलाार, तलाठा मींडळ अक कार याींचेमाफवत तीन

ेळा

पींचनामा झाला आहे , हे ही खरे आहे काय,

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

त्यानु ींगाने नक
ु सानग्रस्ताींना नुकसान भरपाई सितमळण्याटाटत शासनाने कोर्ती कायव ाही केली
ा करण्यात येत आहे ,

(४)

नसल्यास, रिं लींटाची कारर्े काय आहे त ?

श्री. सभ
् ाष दे साई (१०-०१-२०१९) :(१), (२), (३)

(४)

मौ.खोप्ा येथील स.नीं.१८/६ िेत्र ०.१९, स.नीं.२३/७ िेत्र ०.११.७

०.०८.९ पो.ख.०.००.२ या ामीनी

स.नीं.१८/७ िेत्र

न्यु रान्स टींडडया कींपनीच्या ारिंु त पाण्यामळ
ु े नापीक होत

असल्याची तिार तहसितसलाार, उरर् याींच्याकडे केली होती. सार तिारीच्या अनु ींगाने लिाल्हा

मा
ृ ा चाचर्ी अक कारी याींनी केलेल्या पाहर्ी अह ालानुसार सारची ामीन नारळ, पेरू, सुपारी
ट. फळरिंपकाींची लाग ड करण्यासाठा योओय असल्याचे नासन
ू आलेले आहे . तथारिंप, सारची
ामीन भातरिंपकासाठा अयोओय असल्याचे

लिाल्हा मा
ृ ा चाचर्ी अक कारी याींच्या अह ालात

नमुा असल्याने सींटींक त कींपनीने भू ारक रमशी. अनींत गा ींड याींना रु.२५,०००/- टतकी नुकसान
भरपाई अाा केली आहे .

मौ. खोप्ा येथील अन्य शेतकऱ्याींचे कींपनीच्या ारिंु त पाण्यामळ
ु े नक
ु सान झाल्याच्या

तिारी टात झालेल्या नसल्याने नुकसान भरपाई ाे ण्याचा टश्न उद्भ त नाही.
___________

चांद्रपरू लिजहयात औद्योधकि हठिाणी मोठ्या प्रमाणत तद्योक टांद अवस्थेत असयाटाटत.
(१६)

१०१६६५ (१३-०७-२०१८).

अ्ि.सांजय धोीे (राजरू ा) :

सन्माननीय तद्योक मां्ी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) चींद्रपूर लिाल्हयात ककुर् १३ नठकार्ी महाराषर राज्य औद्योकगक रिं कास महामींडळाची

स्थापना झाली असून सार नठकार्ी मोठ्या टमार्त उद्योग टींा अ स्थेत असल्याचे नानाींक
२९ स्ें टर, २०१७ मध्ये

ा त्यासुमारास ननाशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सार उद्योग टींा होण्याचे कारर्े काय आहे त,

(३) तसेच चींद्रपरू लिाल्हयातील टींा उद्योग पन्
ु हा सरू
ु करण्यासाठा उद्योाकाींना रिं शे

योाना
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राट ून उद्योग पुन्हा सुरू करण्याचे शासनाच्या रिं चाराक न आहे काय,

(४) असल्यास, सार योाना राटरिं ण्याटाटत शासनाने कोर्ती कायव ाही केली

ा करण्यात

येत आहे ,
(५) नसल्यास, रिं लींटाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. स्भाष दे साई (१९-१२-२०१८) : (१) अींशत: खरे आहे .

चींद्रपूर लिाल््यात ककूर् १३ नठकार्ी महाराषर औद्योकगक रिं कास महामींडळाची

स्थापना झाली आहे . सार िेत्रात ७३४ भख
ू ींड

ा्प केलेले असन
ू २३२ भख
ू ींड उत्पाानात

आहे त. तसेच १०२ भूखींडा रील उद्योग उत्पाान सुरू झाल्यानींतर टींा आहे त.
(२)

सार

उद्योग

टााारपेठेतील

टींा

असण्याची

स व

सा ारर्

कारर्े-

रिं भागाचे

चढ-उतार, स्थाननक उत्पाानाचे तुलनेत टाहे रुन येर्ाऱ्या

गुर् त्ता तसेच न ीन तींत्रज्ञानाचा अभा

येत होती. तथारिंप सद्यलिस्थतीत सार योानेचा काला
ोरर्ात याटाटत टस्ता

रिं चाराक न आहे .

रिं शे

अभय योाना

ी सींपुष्ात

(४) राज्यातील टींा उद्योगाींना उलिावता स्थेत आर्ण्यासाठा शासनाकडून
करण्यात येतात. महाराषर औद्योकगक

राटरिं ण्यात

आलेला आहे .

न ीन

ेळो ेळी उपाययोाना

ोरर् २०१३ नस
ु ार पन
ु रूज्ाी निम नसलेल्या तसेच

टींा असलेल्या उपिमाींना सुलभ ननगवमन पयावय उपलब्

होण्यासाठा आखर् टींा उद्योग पुन्हा

सुरू होण्यासाठा महाराषर शासनाने ना. २/५/२०१३ अन् ये रिं शे

अभय योाना ाानहर केली

होती. सार योानेंतगवत ाे उद्योग घ्क रिं नहत कायवपध्ातीत योओय ते ननक
अशा उद्योग घ्काींना रिं शे

ननटं ,

स्तुची उच्च

असे आहे त.

(३) राज्यातील टींा उद्योगाींना उलिावता स्थेत आर्ण्यासाठा
आद्योकगक

टा ु र्

अभय योानेद् ारे सल
ु भ ननगवमन पयावय उपलब्

पूर्व करतील

करून ाे ण्यात

आला आहे . सार योानेमध्ये पात्र ठरर्ाऱ्या घ्काींनी राज्य शासनाची स व मद्द
ु लाची रक्कम
ककरकमी भरल्यास व्याा

ाीं डव्याा माफ करण्याची तरतुा होती. सार योानेस शासन

ननर्वय ना. ६/५/२०१६ अन् ये नानाींक ३१/३/२०१७ पयंत मुात ाढ ाे ण्यात आली होती.
(५) टश्न उद्भ त नाही

___________
मध्यवती सहिारी टँिेत (लिज.चांद्रपूर) येथे नोिर भरतीत लालेला कैरव्यवहार
(१७)

१०१६७० (१३-०७-२०१८).

अ्ि.सांजय धोीे (राजूरा) :

सन्माननीय सहिार मां्ी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) चींद्रपूर लिाल्हातील मध्य ती सहकारी टँकेत सन २०१३ मध्ये झालेल्या नोकर भरतीत
मोठ्या टमार्ात गैरव्य हार झाल्याचे आढळुन आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, याटाटत शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्यास चौकशीत काय ननषपन्न झाले
येत आहे ,

त्यानु ींगाने कोर्ती कार ाई केली

ा करण्यात
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(४) नसल्यास, रिं लींटाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. सभ
् ाष दे शम्ख (३१-०१-२०१९) : (१) होय.

(२)

(३) होय, टँकेच्या नोकरभरतीटाटत रिं भागीय सहननटीं क कायावलयास टात तिारीच्या

अनु ींगाने लिाल्हा उपननटीं क, सहकारी सींस्था, चींद्रपरू याींनी टशासकीय स् रुपाची चौकशी
करून त्याींच्या असितभटायासह चौकशी अह ाल रिं भागीय सहननटीं क कायावलयास साार केला
आहे .
सन २०१३ च्या नोकरभरतीटाटत टात तिारीमध्ये तथयाींश आढळून येत नसल्याचे

अह ालात नमा
ु करण्यात आले आहे . तद्नींतर सार नोकरभरती टकरर्ी लाचलच
ु पत टनतटीं
रिं भागास टात स् तींत्र तिारीच्या अनु ींगाने त्याींनी भारतीय ाीं ड सींनहता
टनतटीं क अक ननयम १९८८ अींतगवत कार ाई

भ्रष्ाचार

तपास करुन सींटीं ीताीं र गुन्हे ााखल केलेले

आहे .
(४) टश्न उद्भ त नाही.

___________
कोि्ळ सशरकाव (ता.िाकल, लिज.िोहापूर) येथील अतनयांब्त ववजेमळ
् े
औद्योधकि वसाहतीमध्ये तनमामण लालेया समस्या

(१८)

१०१८०८ (०३-०१-२०१८).

श्री.ववजय

विेट्टीवार

(ब्रम्हपूरी),

श्री.जयि्मार कोरे (माण), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाीील (सशिी),
प्रा.ववरें द्र

जकताप

(धामणकाव

रे वे),

श्री.नसीम

खान

(चाांहदवली), श्री.अस्लम शेख (मालाि पलिश्चम), प्रा.वषाम कायिवाि (धारावी), श्री.असमन पीे ल
(म्ांटादे वी), श्री.सांग्राम थोपीे (भोर) :
काय :-

(१) गोकूळ सितशरगा

सन्माननीय ऊजाम मां्ी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

(ता.कागल, लिा.कोल्हापूर) औद्योकगक

साहतीच्या रिं स्तारीकरर्ासाठा

पाच मेगा ्
् रिं ाेची गरा असून शासन पातळी रुन को्ा मींाूर असताना स्थाननक शासकीय
अक कारी

औद्योकगक रिं कास महामींडळ याींच्या उाासितसनतेमळ
ु े तीन

सितमळाली नसून, उपलब्

करुन ाे ण्यात आलेल्या

होर्ारा आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास, मनहन्याकाठा गोकूळ सितशरगा

फ्का

टसत

असल्याची

टाट

गोकूळ

ीाेचा पुर ठाही अननयसितमत

म्न्यफ
ू ् क्चरच

ातावहार परर ाे त साींगण्यात आले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, ामीन, पार्ी आखर्

ीाच

ारीं ार खींडडत

साहतीम ील उद्योग ींद्याींना रु.२५० को्ीचा

सितशरगाीं

उद्योगाींच्या समस्या सींाभावत नानाींक ८ ऑक््ोटर, २०१७ रोाी
केलेल्या

ावपासन
ू

असोसितसकशनच्या

तीने

ा त्यासम
ु ारास आयोलिात

ीाेच्या मागण्या मान्य झाल्या नाहीत तर उद्योग

भ नच्या ाारात उग्र आींाोलन करण्याचा टशारा उद्योाकाींनी नाला आहे , हे खरे आहे काय,
(४) असल्यास, याटकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले
त्यानु ींगाने गोकुळ सितशरगा

कोर्ती कायव ाही केली आहे
(५)

साहतीतील उद्योाकाींच्या समस्या सोडरिं ण्याटाटत शासनाने

ा करण्यात येत आहे ,

नसल्यास, रिं लींटाची कारर्े काय आहे त ?
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श्री. चांद्रशेखर टावनि्ळे (२२-०१-२०१९) : (१) हे खरे नाही.
गोकुळ सितशरगाीं

औद्योकगक

३३/११ के.व्ही.गोकुळ सितशरगाीं
आहे .

गोकुळ

सितशरगाीं

साहतीम ील मागर्ीटमार्े उच्चााट ाोडण्या ाे ण्याकररता

उपकेंद्राची िमता १० कमव्हीकने

औद्योकगक

के.व्ही.गोकुळ सितशरगाीं

साहतीसाठा

उच्चााट उपकेंद्रातून

२x५०

ाढरिं ण्याचे काम टगतीपथा र
कम.व्ही.क.

िमतेच्या

११०/३३

ीा पुर ठा केला ाातो. या उपकेंद्रामध्ये ५०

कम.व्ही.क. चे अनतररक्त रोनहत्र महापारे र् कींपनीकडून मींाूर असून त्याचे काम टगतीपथा र
आहे .

(२), (३)

(४) हे खरे नाही.

नानाींक ११.१०.२०१७ रोाी गोकुळ सितशरगाीं

म्न्युफ्क्चरसव असोसितसकशच्या पााक काऱ्याींच्या

सोटत मुख्य असितभयींता, कोल्हापूर याींनी गोकुळ सितशरगाीं
समस्याटाटत आढा ा टैठक आयोलिात केली होती.

औद्योकगक

सार टैठकीतील चचेारम्यान कुठलाही

आींाोलनाचा टशारा उद्योाकाींनी नाला नाही. गोकुळ सितशरगाीं
काम टगतीपथा र आहे . त्याचटमार्े ारु
ु स्ती

साहतीम ील रिं ाेच्या

उपकेंद्राची िमता

ाढरिं ण्याचे

ाे खभालीची कामे ासे ककूर् ४० खराट

झालेले डडस्रीब्युशन टॉक्सेस ारु
ु स्त करर्े, झाडाींच्या फाींद्या छा्र्े, केटल, डी.प.फ्युा,
क.टी.स् ीचेस याींची ारु
ु स्ती, ५७ क.टी. स् ीच टसरिं र्े टत्यााी कामे पूर्व करण्यात आलेली
आहे त.

(५) टश्न उद्भ त नाही.
___________
सशनोळी व टेळेभाी (ता.चांदकि, लिज.िोहापरू ) येथील वीज पर् वठा खांिीत
होत असयाने काविऱ्याांची होत असलेली कैरसोय

(१९)

१०७१५५ (०४-०४-२०१८).

श्रीमती सांध्यादे वी दे साई-ि्पेिर (चांदकि), श्री.जयांत पाीील

(टस्लामपूर), श्री.हसन म्श्रीफ (िाकल), श्रीमती स्मन पाीील (तासकाव - िवठे महाांिाळ) :
सन्माननीय ऊजाम मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) सितशनोळी

टेळेभा् ( ता. चींागड, लिा.कोल्हापूर) येथील क्रफडर रील गा ठार्

ापरासाठा तर घरगुती
ारीं ार

घरगुती

ापरासाठा असलेल्या

शेती या

ीा ानहन्या ककत्र असल्याने लोडशेडडींग तसेच

ीा परु ठा खींडीत होत असल्याने गा कऱ्याींची गैरसोय

होत असन
ू शेतीपींप

ापरासाठा स् तींत्र ाोडण्या करण्याटाटत स्थाननक लोकटनतनन ीनी ना. ३०/१०/२०१७

रोाी मा.उााव मींत्री याींना नन ेान नाले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सततच्या खींडीत
हे ही खरे आहे काय,

ीा पुर ठयामुळे शेतकऱ्याींचे कृ ीपींप नाारु
ु स्त होत आहे त,

(३) असल्यास,याटाटत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानस
ु ार
करण्याच्या दृष्ीने शासनाने कोर्ती कायव ाही केली
(४)

नसल्यास, रिं लींटाची कारर्े काय आहे त ?

ाोन स् तींत्र ाोडण्या

ा करण्यात येत आहे ,
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श्री. चांद्रशेखर टावनि्ळे (०५-०१-२०१९) : (१) हे खरे आहे.
(२) हे खरे नाही.

(३) चींागड तालक्
ु यातील सितशनोळी भागातील ११ के.व्ही. टैानाथ सितमरमश

ानहनी

११ के.व्ही टेळेभा् शेती आखर् ११ के.व्ही.

ैानाथ शेती अशा

भागातील ११ के.व्ही टेळेभा् सितमरमश
स् तींत्र

ीा

टेळेभा्

ानहनीचे रिं भाान करुन, ११ के.व्ही. टेळेभा् गा ठार्
ैानाथ गाीं ठार्

११ के.व्ही.

ानहन्या करण्याचे काम महारिं तरर् कींपनीच्या टस्तारिं त “ ानहनी रिं लगीकरर्”

योानेमध्ये समारिं ष् आहे .
(४) टश्न उद्भ त नाही.
___________
एिालित्मि आहदवासी वविास प्रिप, टल
् ढाणा अांतकमत येणा-या
अन्दातनत आश्रम शाळाांना अन्दान समळत नसयाटाटत

(२०)

११५७४४ (०४-०४-२०१८).

श्री.अस्लम शेख (मालाि पलिश्चम), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाीील

(सशिी), श्री.ववजय विेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.टाळासाहे ट थोरात (सांकमनेर), श्री.असमन पीे ल
(म्ांटादे वी), श्री.आससफ शेख (मालेकाांव मध्य), श्री.स्तनल िेदार (सावनेर), श्री.अमर िाळे

(आवी), िॉ.सांतोष ीारफे (िळमन्री), श्रीमती तनममला काववत (टकतपूरी), श्री.ि्णाल पाीील
(धळ
् े ग्रामीण), श्री.भारत भालिे (पांढरपरू ), श्री.हषमवधमन सपिाळ (टल
् ढाणा) :

सन्माननीय

आहदवासी वविास मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

ककालित्मक

आना ासी

आरमशमशाळाींना रिं रिं

रिं कास

टकल्प,

टल
ु ढार्ा

अींतगवत

येर्ा-या

३५

अना
ु ाननत

योानाींम न
ु सितमळर्ारे अनुाान आना ासी रिं कास रिं भागाकडून गत २

ांपासून सितमळालेले नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सारहू अनुाान न ाे ण्याची कारर्े काय आहे त,
(३) असल्यास, उक्त अना
ु ान त् रीत ाे ण्याच्या दृष्ीने शासनाने कोर्ती

कायव ाही केली

ा

करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, रिं लींटाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. ववष्ट्ण् सवरा (०१-०२-२०१९) : (१) हे खरे नाही.

आना ासी रिं कास रिं भागाींतगवत ककालित्मक आना ासी रिं कास टकल्प, टुलढार्ा असे

कायावलय नसून ककालित्मक आना ासी रिं कास टकल्प, अकोला हे कायावलय आहे .

सार

कायावलयाींतगवत टुलढार्ा लिाल््याचा समा ेश आहे .

ककालित्मक आना ासी रिं कास टकल्प, अकोला या कायावलयाींतगवत ककूर् १९ अना
ु ाननत

आरमशमशाळा असून त्यापैकी ९ अनुााननत आरमशमशाळा टुलढार्ा लिाल््यात आहे त.

सार १९

अनुााननत आरमशमशाळाींपैकी १८ आरमशमशाळाींचे सन २०१७-१८ म ील स व अनुाान रिं तरीत
करण्यात आलेले आहे .
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(२) ककालित्मक आना ासी रिं कास टकल्प, अकोला या कायावलयाींतगवत ककूर् १९ अनुााननत
आरमशमशाळाींपक
ै ी अनुााननत आरमशमशाळा हन तखेड या टुलढार्ा लिाल््यातील आरमशमशाळे ने
अनुाान नन ावरर्ाकरीता शाळा/ सनतगह
ृ ाचे असितभलेखे तपासर्ी
अना
ु ान नन ावरर् करता आलेले नाही.

अनुाान रिं तरीत करण्यात आलेले नाही.
(३) अनुााननत

आरमशमशाळा

करीता साार न केल्यामुळे

त्यामळ
ु े सार शाळे चे सन २०१७-१८ चे चौथया हत्याचे

हन तखेड

शाळा/ सनतगह
ृ ाचे असितभलेखे तपासर्ी

या

आरमशमशाळे ने

अनुाान

नन ावरर्ाकरीता

करीता साार केल्यानींतर अनुाान नन ावरर् करुन

उ रव रत चौथया हत्याचे अना
ु ान रिं तरीत करण्यात येईल.
(४) टश्न उद्भ त नाही.

___________

िां् भार समाजाच्या आधथमि तन्नतीसाठी स्थापन िेलेया ’’ सांत सशरोमणी
कोरोटा िािा मातीिला ’’ टोिामटाटत

(२१) ११८२३२ (२३-०७-२०१८) श्री.राजेश िीरसाकर (िोहापरू तत्तर) : सन्माननीय तद्योक
मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्य शासनाने कींु भार समाााच्या आकथवक उन्नतीसाठा “सींत सितशरोमर्ी गोरोटा काका
मातीकला” टोडावची स्थापना केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सार टकरर्ी क्रकती नन ीची तरतूा करण्यात आली आहे,

(३) असल्यास, या टोडावअींतगवत कोर्कोर्ती कामे हाती घेण्यात आली आहेत

ा येर्ार आहे ,

(४) नसल्यास, रिं लींटाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. सभ
् ाष दे साई (३०-०१-२०१९) : (१), (२)
रिं कास

मींत्री रिं त्त

(३)

ननयोान याींनी सन २०१८-१९ च्या अथवसक
ीं ल्पात मातीकला कारागीराींचा

रोागार ननसितमवतीसाठा सींत गोरोटाकाका महाराषर मातीकला टोडव

करर्ार अशी योाना घोरिं त केली आहे
केली आहे .
मातीकला काराकगराींचा रिं कास

ाव येथे स्थापन

यासाठा रूपये १० को्ी टतक्या नन ीची तरतूा
रोागार ननसितमवतीसाठा सींत गोरोटाकाका मातीकला

टोडव स्थापन करर्े या योानेच्या अींमलटाा र्ीसाठा नानाींक ०७ ऑगस््, २०१८ रोाीच्या
शासन ननर्वयान् ये राज्यस्तरीय ससितमती गठात करण्यात आली असून या ससितमतीचे पासितसध्ा
अध्यि, अध्यि

महाराषर राज्य खााी

कायवकारी अक कारी, महाराषर राज्य खााी

ग्रामोद्योग मींडळ आहेत

सास्य सकच

ग्रामोद्योग मींडळ आहे त.

मुख्य

या अनु ींगाने ससितमतीची कायवकिा, कारागीराींकडून/सींस्थाींकडून टात झालेल्या टस्ता ाींच्या

नन डी टाटतचे ननक , नन डण्यात आलेल्या कारागीराींना अनुाान
टाटी

ा्पाटाटतचे ननक

या

टतर अनु ींगीक मुद्दयाीं र आ ाररत सींत गोरोटाकाका मातीकला टोडव स्थापनेटाटत

महाराषर राज्य खााी

ग्रामोद्योग मींडळ याींचा पररपूर्व अह ाल अटात आहे.सार अह ाल

टात झाल्यानींतर सींत गोरोटाकाका मातीकला टोडव स्थापनेटाटतची कायव ाही सत् र पर्
ू व
करण्यात येईल.

(४) टश्न उद्भ त नाही.

___________
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चाळीस ीपरी (सभांकारा ) (ता.जळकाांव जामोद, लिज.ट्लिाणा ) या दक
म
् म
आहदवासी भाकात तनमामण लालेली पाणी ीां चाई

(२२)

१२०११७ (२६-०७-२०१८) श्री.राह्ल टोंद्रे (धचखली), श्री.असमन पीे ल (म्ांटादे वी), श्री.अस्लम
शेख (मालाि पलिश्चम) : सन्माननीय आहदवासी वविास मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) चाळीस ्परी (सितभग
ीं ारा) (ता.ाळगाीं
गा ात टशासनाच्या ाल
व ामळ
ु ि
ु े अायाप
ननमावर् झाल्याचे ना.१५.५.२०१८ रोाी

ाामोा, लिा.टुलडार्ा) या ाग
व भागातील आना ासी
ु म
ीा, रस्ते ट.सरिंु

ा नसन
ू

रिंपण्याचा पाण्याची ्ीं चाई

ा त्या सुमारास आढळून आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या सींाभावत शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्यास, त्यानुसार या गा ातील आना ासीींना
करुन ाे ण्याटाटत कोर्ती कायव ाही केली आहे

ीा, रस्ते , पार्ी ट.सुरिं

ा उपलब्

ा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, रिं लींटाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. ववष्ट्ण् सवरा (१७-०१-२०१९) : (१) खरे आहे.
(२)

(३) ाळगा

आना ासी गा ामध्ये

ाामोा ता.(लिा.टुलढार्ा) चाळीस ्परी (सितभग
ीं ारा) ाग
व भागातील या
ु म
नरिं भागाची पर ानगी नसल्याने महारिं तरर् ला पाींरपारीक पध्ातीने

रिं ायुतीकरर् करता आले नाही/येत नाही. परीं तु सार गा / स्ती मध्ये महाराषर ऊााव रिं कास

असितभकरर् (महाऊााव) माफवत अपारीं पाररक पध्ातीने सौर पथनाव्याींची व्य स्था करण्यात आली
आहे . चाळीस ्परी हे गा

पूर्प
व र्े डोंगराळ भागात असून, सार गा ाला ाोडर्ारा रस्ता रस्ते

रिं कास आराखडा सन २००१-२०२१ नस
ीं ारा ते चाळीस ्परी ग्रा.मा.०१ ककूर् लाींटी ४.००
ु ार सितभग
क्रक.मी. आहे . सार रस्ता डोंगराळ भागातून ाात असून पूर्व रस्ता
रस्ता टाीं कामासाठा

न रिं भागाकडे टस्ता

न िेत्रामध्ये आहे . सार

न रिं भागाची पर ानगी आ श्यक आहे. त्याटाटत लिाल्हा परर ाे कडून
साार करण्यात आला असन
ू पर ानगी अटात आहे . सार

कररता पार्ी पुर ण्याची रिं कास कामे करण्याकररता पींचायत ससितमती ाळगाीं
ना.१४/२/२०१८ रोाी उप

स्ती

ाामोा याींनी

नसींरिक टल
ु ढार्ा याींचेकडून तात्परु ती नाहरकत सितमळर्े टाटत

रिं नींती केली आहे . अायाप पर ानगी अटात आहे.
(४) टश्न उद्भ त नाही.

___________
नासशि शहरामध्ये आहदवासी ववद्यार्थयाांसाठी शासिीय वस्तीकह
ृ टाांधणेटाटत
(२३)

१२०६६७ (२६-०७-२०१८).

श्रीमती सीमाताई हहरे (नासशि पलिश्चम) :

सन्माननीय

आहदवासी वविास मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) नासितशक शहरामध्ये आना ासी रिं ायाथयांसाठा पाथडी फा्ा येथील शासनाच्या भख
ु ींडा र
सतीगह
ृ टाीं ण्याची मागर्ी स्थाननक लोकटनतनन ी याींनी नानाींक २३/१०/२०१७ रोाीच्या

नन ेानानुसार शासनाकडे केलेली आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास या नन ेानाच्या अनु ींगाने शासनाने कोर्ती कायव ाही केली

ा करण्यात येत

आहे ,

(३) नसल्यास, रिं लींटाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. ववष्ट्ण् सवरा (२०-११-२०१८) : (१) होय.

(२) नासितशक शहरात आना ासी रिं द्याथयांसाठा नासितशक मनपा हद्यीतील पाथडी फा्ा येथील
भुखींड ३१५/१ ड या ाागेसींाभावत सहाय्यक टकल्प अक कारी, ककालित्मक आना ासी रिं कास

टकल्प कायावलय, नासितशक याींनी पाहर्ी केली असन
ू , सार ाागेच्या पररसरात सम
ु ारे १० ते १२
क्रक.मी. अींतरा र ककही शाळा महारिं द्यालय नाही, सार ाागा मध्य ती टस स्थानकापासून
१० ते १२ क्रक.मी. ारू असल्याने आना ासी रिं द्याथयांसाठा येण्याााण्याच्या दृष्ीने गैरसोयीची
आहे , तसेच आना ासी रिं द्याथयांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्ीने

आरोओयाच्या दृष्ीने सारील

नठकार् योओय नसल्याचे टकल्प अक कारी, ककालित्मक आना ासी रिं कास टकल्प अक कारी ,
नासितशक याींनी असितभटाय नालेले आहे त. त्यानु ींगाने शहरालगत टतर ाागा सितमळरिं ण्याचा टयत्न
सुरु आहे .

(३) टश्न उाभ त नाही.
___________
पालघर लिज्यातील आहदवासी पाड्याांमध्ये म्लभत
ू स्ववधाांचा अभाव असयाटाटत
(२४)

१२०९८६ (२६-०७-२०१८).

अ्ि.पराक अळवणी (ववलेपाले), श्री.नरें द्र महे ता (समरा

भाईंदर), श्री.नरें द्र पवार (ियाण पलिश्चम), ि्प्ीन आर.तसमल सेवन (सायन-िोळीवािा),
अ्ि.आसशष शेलार (वाांद्रे पलिश्चम) :
खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय आहदवासी वविास मां्ी पुढील गोष्ीींचा

(१) पालघर लिाल््यातील आना ासी पाड्याींमध्ये मुलभूत सुरिं

ाींचा अभा

असल्यामुळे तेथील

रनह ाश्याींना ाै नींनान ाी नात अनेक अडचर्ीींना सामोरे ाा े लागत असल्याचे ननाशवनास
आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, ्या आना ासी पाड्याींमध्ये काही

ांपू ी ालाोडर्ी करण्यात आली असून

सार ालाोडर्ीद् ारे अद्यापपयंत पार्ीपुर ठा होत नाही, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या स व आना ासी पाड्याींम ील रस्त्याींची तसेच आरोओय यींत्रर्ेची ारु स्था
झाली असन
ू आना ासी पाड्याींम ील रनह ाश्याींना मल
ु भत
ू सरिंु
ाे ण्यासाठा शासनाने कोर्ती कायव ाही केली
(४)

ा तात्काळ उपलब्

करुन

ा करण्यात येत आहे ,

नसल्यास, रिं लींटाची कारर्े काय आहे त?

श्री. ववष्ट्ण् सवरा (२४-०१-२०१९) : (१)

(२) खरे नाही.

(३) पालघर लिाल्हयात राषरीय ग्रासितमर् पेयाल कायविमा अींतगवत सन २०१७-१८ मध्ये मींाूर
१९ कामे टगतीपथा र आहे त. सन २०१८-१९ मध्ये ककूर् १०४ योाना टस्तारिं त आहे त. ाहु े री
पींप सौर योानेंतगवत १४ ल.न.पा.पु योानाींद् ारे पार्ी पुर ठा सुरू करण्यात आला आहे .
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मुख्यमींत्री ग्रामीर् पेयाल कायविमाींतगवत १८ योाना टस्तारिं त असून त्यापैकी १५

कामाींना ताींबत्रक मान्यता टात झाली आहे . त्यापैकी ९ कामे सरू
ु करण्यात आली आहे त. ३
कामे कायावाेश स्तरा र

२ कामे फेरननरिं ाा तसेच १ काम नन ीाा मींाूरी स्तरा र आहे त. २

कामे ताींबत्रक मींारू ीसाठा आहे त. १ काम ताींबत्रक कारर्ास्त
ठक्कर टापा आना ासी

रद्द करण्याचे टस्ता ीत आहे .

स्ती सु ार कायविमाींतगवत ककूर् ६२९ योाना टस्तारिं त असुन

त्यापैकी २४८ कामे पुर्व झाली आहे त

२०० कामे टगतीपथा र आहे त. तसेच उ रव ीत ५४

कामाींची नन ीाा टिीया सुरू आहे . १२७ कामाींची पुढील टिीया सुरू आहे .
मान

रिं कास कायविमाींतगवत १६ सौर उाे र आ ारीत ल.न.पा.पु योानाींद् ारे पार्ी

पुर ठा सुरू आहे .

टाथसितमक आरोओय केंद्र कायविमाींतगवत पार्ी पुर ठ्याची ५५ कामे मींाूर असून त्यापैकी ३३

कामे पुर्व झाली असून १० कामे टगतीपथा र आहे त

उ रव ीत १२ कामाींची नन ीाा टिीया

सुरू आहे .

ालयक्
ु त सितश ार असितभयानाींतगवत १६९ कामे मींारू असन
ू त्यापैकी ५९ कामे पर्
ु व झाली

आहे त. ७७ कामे टगतीमथा र आहे त

२३ कामे कायावाेश स्तरा र असून उ रव ीत १० कामाींची

नन ीाा टिीया सुरू आहे. तसेच ३०५ रिं ीं न रिं हीरी खोाण्यात आल्या असून यशस् ी २५०
रिं ीं न रिं हीरीीं रती हातपींप उभारर्ी करण्यात आली आहे .

शासन ननर्वय ना.२०.०५.१६ अन् ये लिाल्हा शल्य कचकीत्सक, कायावलय पालघर

अनु ींकगक पाे मींाुर करण्यात आली आहे त. लिाल्हा शल्य कचक्रकत्सक याींचे कायावलय
तात्पुरत्या स् रूपात ग्रासितमर् रूओर्ालय, पालघर याींचे आ ारात सुरू करण्यात आले आहे .

लिाल्हा शल्य कचक्रकत्सक, पालघर याींचे अक पत्याखाली ३ उपलिाल्हा रूओर्ालये तसेच ९

ग्रासितमर् रूओर्ालये कायवरत आहे त.
आरोओय रिं भाग, लिाल्हा परर ा, पालघर अींतगवत आना ासी िेत्रात ३६ टाथसितमक आरोओय
केंद्र

२६ उपकेंद्र कायवरत आहे त.
पालघर लिाल्हयामध्ये ककूर् ३५७७ पाडे/ ाडया असून त्यापैकी ३५४५ पाडे/ ाडया रस्त्याने

ाोडलेले आहे त.

(४) टश्न उद्भ त नाही
___________

मांट
् ई शहर व तपनकरातील वीज ग्राहिाांना समान दराने वीजदर आिारण्याटाटत
(२५)

१२६७६० (०६-१२-२०१८).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.सत् नल प्रभू (हदांिोशी) :

(१) मींट
ु ई शहरातील रिं ाेचे ार समान करण्याची ाोन

सन्माननीय ऊजाम मां्ी पढ
ु ील

ावपू ी मा. मींत्री महोायाींनी घो र्ा

करूनही अद्याप याटाटत शासनाकडून कोर्तीच कायव ाही करण्यात आली नसल्याची टाट
नुकतेच शहरात

ीा पुर ठा करर्ाऱ्या चार कींपन्याींनी ना. १७.०९.२०१८ रोाी

त्या सुमारास
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ााहीर केलेल्या

ीा ार ाढी रून ननाशवनास आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मुींटईतील टेस््, अाानी, ्ा्ा आखर् महारिं तरर् सितमळून ५० लाख
ग्राहकाींना शासनाने आश् ासन ाे ऊनही अद्याप समान ाराने

ीा ार शुल्क न आकारण्याची

स स
व ा ारर् कारर्े काय आहे त,
(३) असल्यास, समान ाराने
करण्यात आली

ीा

ीा ार आकारर्ीटाटत अद्याप शासनातफे कोर्ती कायव ाही

ा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास रिं लींटाची कारर्े काय आहे

तसेच क्रकती

काला

ीत याटाटत ननर्वय

शासनाकडून होर्े अपेक्षित आहे ?
श्री. चांद्रशेखर टावनि्ळे (१४-०१-२०१९) : (१)
काला

(२) सन २०१८-२०१९

ीकरीता महाराषर रिं द्युत ननयामक आयोगाद् ारे

ीा ार ननलिश्चत केले असून

टह
ु ई रिं द्यत
ु परु ठा
ृ न्मींट
टलेलिक्रसितस्ी याींचा

त्यात ० ते १०० युनन्

परर हन उपिम

२०१९-२०२० या

ीा रिं तरर् कींपन्याींचे टहु ारिं क
व
ापर करर्ाऱ्या घरगुती ग्राहकाींचा ार

गळता महारिं तरर्, ्ा्ा पॉ र

अाानी

ीा ार ा ळपास सारखाच असल्याचे आढळत आहे. मुींटईतील ककूर्

ग्राहक सींख्येपेिा ाास्तीत ाास्त ग्राहकाींना सार तीन कींपन्या

ीा पुर ठा करतात.

(३) टश्न उद्भ त नाही.
(४) टश्न उद्भ त नाही.
___________

परराज्याांना वीज वविण्याच्या महाजेनिोच्या तनणमयाटाटत
(२६)

१२७२५३ (०६-१२-२०१८).

श्री.टसवराज पाीील (औसा) :

सन्माननीय ऊजाम मां्ी

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

परराज्याींना

रिं द्युत

ननयामक

(२) असल्यास, राज्यातील रिं ाेची मागर्ी ाास्त मात्र उत्पाान िमता कमी आहे

खासगी

आयोगाकडे

ीा

रिं कण्याची

माकगतली असल्याचे

आले, हे खरे आहे काय,
िेत्रातील

पर ानगी

महाानकोने

ना. २९ ान
ू , २०१८ रोाी

महाराषर

ा त्या सम
ु ारास ननाशवनास

ीा महाानकोच्या रिं ाेपेिा स् स्त पडते, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, महारिं तरर्ने खासगी िेत्रातील

ीा ननसितमवती कींपन्याींकडून ठरारिं क

न केल्यास ाीं ड भरा ा लागत असल्याने महाानकोऐ ाी खासगी कींपन्याींची
करताना त्याींना झक
ु ते माप नाले ााते, हे खरे आहे काय,
(४)

असल्यास,

राज्यात

महााेनकोला अन्य राज्याींत

रिं ा

खरे ाी

द्या याचा

ीा खरे ाी

टा ान्यिम

आखर्

ीा रिं कण्याची पर ानगी याटाटत महाराषर रिं द्युत ननयामक

आयोगाने कोर्ता ननर्वय घेतला आहे
आहे त ?

रिं तरर्ाटाटत

ीा खरे ाी

ा घेण्यात येत आहे , नसल्यास, रिं लींटाची कारर्े काय
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श्री. चांद्रशेखर टावनि्ळे (२१-०१-२०१९) : (१)
(२)

हे खरे नाही.

टश्न उाभ त नाही.

(३) टश्न उाभ त नाही.
(४) टश्न उाभ त नाही.

___________

राज्य वीज तनयामि आयोकाने सन
् ावणीचे ध्वनीधच्मद्र
् ण िरु नये असा ठराव िेयाटाटत
(२७) १२७६७४ (०४-१२-२०१८).

श्री.मांकलप्रभात लोढा (मलटार हहल), श्रीमती हदवपिा चव्हाण

(टाकलाण), श्री.अलिजत पवार (टारामती), श्री.जयांत पाीील (टस्लामपूर), श्री.शसशिाांत सशांदे
(िोरे काव), श्री.लिजतेंद्र आव्हाि (मब्र
्ां ा िळवा), श्री.हनम
् ांत िोळस (माळसशरस), श्री.हदपि चव्हाण
(फलीण), श्री.शामराव ऊफम टाळासाहे ट पाीील (िराि तत्तर) :

सन्माननीय ऊजाम मां्ी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्य

ीा ननयामक आयोग सन १९९९ मध्ये स्थापन झाल्यापासून सन
ु ा र्ीच्या

कामकाााचे ध् नीकचत्रमुद्रर् करण्यात येते

परीं तू आता राज्य

ीा ननयामक आयोगाने यापुढे

सुना र्ीच्या कामकाााचे ध् नीकचत्रमुद्रर् केले ाार्ार नाही तसेच उपलब्
ध् नीकचत्रक्रफती कोर्ालाही नाल्या ाार्ार नाहीत
ठरा

्या्याने

असलेल्या

नष् केल्या ाातील असा

माहे स्ें टर, २०१८ मध्ये केला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, त्याची कारर्े काय आहे त,
(३) असल्यास, आयोगाच्या या ठरा ाला

ीा ग्राहकाींनी रिं रो

घ्या ा अशी मागर्ी केली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, या र शासनाने कोर्ता ननर्वय घेतला आहे

केला असून हा ठरा

मागे

ा घेण्यात येत आहे , नसल्यास,

रिं लींटाची कारर्े काय आहे त?
श्री. चांद्रशेखर टावनि्ळे (३१-०१-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) रिं द्युत अक ननयम, २००३ मध्ये महाराषर रिं द्युत ननयामक आयोगाच्या कायव ाहीचे

ध् ननमुद्रर् क्रकीं ा ध् नीकचत्रफीतीचे असितभलेखे ठे ण्याची कोर्तीही तरतूा नाही. सितश ाय,
महाराषर रिं द्युत ननयामक आयोग (कामकाा टचालन) रिं ननयम, २००४ मध्येही आयोगाच्या
कायव ाहीचे ध् ननमद्र
ु र् क्रकीं ा ध् नीकचत्रफीतीचे असितभलेखे ठे ण्याचे कोर्तेही रिं ननयम नाहीत.

आयोगाच्या स्थापनेनींतर, आयोगाचे कामकाा पार पाडण्याटतकी कमवचाऱ्याींची पुरेशी

सींख्या नव्हती. लघुलेखकाींच्या कमतरतेमुळे,

आयोगाचे

अध्यि आखर् सास्य याींच्याकडून

ताींबत्रक कमवचारी आाे शाींचे रमशत
ु लेखन (डडक््े शन) घेत होते. कमवचाऱ्याींच्या या अपुऱ्या सींख्येमुळे

आयोगासमोरील सुना ण्याचे ध् नीमद्र
ु र् करण्याची पध्ात सरु
ु झाली. परीं तु सद्यलिस्थतीत

आयोगाने पुरेशा कमवचाऱ्याींची नेमर्ुक केली असून आयोगाचे कामकाा सुरळीत सुरु आहे .
त्यामुळे सुना र्ीचे कामकाा ध् नीमुद्रीत न करण्याचा ननर्वय आयोगाने घेतला आहे .

(३) यासींाभावत मा. उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खींडपीठात याकचका ााखल करण्यात आली
असून टकरर् न्यायटरिं ष् आहे .
(४) टश्न उद्भ त नाही.

___________

रिं .स. ५४३ (24)
राज्यातील अन्सूधचत जमातीच्या ववद्यार्थयाांना शासनाििून दे ण्यात येणाऱ्या
सशष्ट्यवत्ृ तीच्या तनयमाांमध्ये वारां वार टदल होत असयाटाटत

(२८)

१२७७४१ (०७-१२-२०१८) श्री.असमन पीे ल (म्ांटादे वी), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाीील (सशिी),

श्री.ववजय विेट्टीवार (ब्रम्हपरू ी), श्री.अस्लम शेख (मालाि पलिश्चम), श्री.नसीम खान (चाांहदवली),
श्री.असमत ववलासराव दे शम्ख (लातूर शहर), िॉ.सांतोष ीारफे (िळमन्री), प्रा.ववरें द्र जकताप
(धामणकाव रे वे), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.टसवराज पाीील (औसा), श्री.त्र्यांटिराव सभसे

(लातूर ग्रामीण), श्री.िी.पी.सावांत (नाांदेि तत्तर), श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.स्तनल िेदार
(सावनेर), श्री.हषमवधमन सपिाळ (ट्लढाणा), श्री.िी.एस.अहहरे (साक्री), श्री.वसांतराव चव्हाण
(नायकाांव), श्री.राह्ल जकताप (श्रीकोंदा), श्री.वैभव वपचि (अिोले), श्री.पाांि्रां क टरोरा (शहापरू ),
श्री.दत्ता्य भरणे (टांदापरू ), श्री.हसन म्श्रीफ (िाकल), िॉ.सतीश (अण्णासाहे ट) पाीील
(एरां िोल), श्री.स्रेश लाि (िजमत), श्री.हदलीप वळसे-पाीील (आांटेकाव), श्री.जयांत पाीील

(टस्लामपूर), श्री.शसशिाांत सशांदे (िोरे काव), श्री.लिजतेंद्र आव्हाि (मब्र
्ां ा िळवा), श्री.राजेश ीोपे
(घनसावांकी) : सन्माननीय आहदवासी वविास मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

राज्यातील

रिं शे त:

सोलापूर

लिाल््यामध्ये

अनस
ु ूकचत

ामातीच्या

रिं द्याथयांना

शासनाकडून सितशषय त्ृ ती ाे ण्यात येते परीं तु शासन ननयमाींमध्ये

ारीं ार टाल करीत असल्याने

सितमळत

ट ेश

महाडीटी्ी म ील ताींबत्रक बटघाडाने शासनाकडून सार रक्कम सींटींक त रिं द्याथयांना
नसल्यामळ
ु े

पररर्ामी व्य सानयक अभ्यासिमाींला

रिं द्याथयांकडून शैिखर्क शुल्काची मागर्ी करत
असल्याची टाट माहे स्ें टर, २०१८ मध्ये
काय,
(२) तसेच सन २०१७-२०१८ या शैिखर्क

ेळे र

ाे ताना महारिं द्यालय

असल्यामळ
ु े रिं द्याथयांचे नक
ु सान होत

ा त्यासुमारास ननाशवनास आली, हे खरे आहे

ावमध्ये शासनाने सितशषय त्ृ तीसह सितशिर् शुल्क,

परीिा फी रिं द्याथयांच्या टँक खात्यात ामा करण्याचा ननर्वय घेतला परीं तु ताींबत्रक कारर्ाींमुळे
त्याची योओय अींमलटाा र्ी होत नाही, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, याटाटत शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले
ाा ू नये

त्याींना सितशषय त्ृ ती

ळ
े े र

तद्नुसार रिं द्याथयांचे शैिखर्क

व

ाया

सितमळा ी याटाटत शासनाने कोर्ती कायव ाही केली

ा

करण्यात येत आहे ,
(५)

नसल्यास, रिं लींटाची कारर्े काय आहे त?

श्री. ववष्ट्ण् सवरा (२८-१२-२०१८) : (१) हे खरे नाही.

महाडीटी्ी र आलेल्या ताींत्रीक अडचर्ी तात्काळ सोडरिं ण्यात आल्या असून त्या

करीता टत्येक टकल्प कायावलयात मानहती
करुन ाे ण्यात आले आहे.
(२)

तींत्रज्ञान रिं भागाकडून ताींबत्रक सहाय्य उपलब्

हे खरे नाही.
सन २०१७-१८ या शैिखर्क

ावम ील सोलापूर

रिं द्याथयांना सितशषय त्ृ ती अाा करण्यात आलेली आहे .

उस्मानाटाा लिाल्हयातील ४७८
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(३)

टश्न उाभ त नाही.

(४) महाडीटी्ी पो्व ल र असर्ाऱ्या ताींबत्रक अडचर्ीमळ
ु े

रिं द्याथयांचे शैिखर्क नुकसान

होऊ नये याकरीता आना ासी रिं कास रिं भागाची ई रिं कास ऑनलाईन सींगर्कीय टर्ाली र
अाव भरुन घेण्यात आले.

मानहती तींत्रज्ञान रिं भागामाफवत महाडीटी्ी पो्व ल रिं कसितसत करण्यात आले असून सन

२०१८-१९ या

ावपासून योानाींची अमींलटाा र्ी करण्यास माहे स्ें टर २०१८ पासून सुर ात

करण्यात आली आहे .

तसेच िेबत्रय कायावलयाम ील स व अक कारी
टसितशिर् ाे ण्यात आलेले आहे.

कमवचाऱ्याींना महाडीटी्ी कडून

महाडीटी्ी पो्व ल अींतगवत रिं भागाच्या सितशषय त्ृ ती योानाींद् ारे

रिं तरीत होर्ारी रक्कम ककाच केंनद्रय टँक खात्याम ून पात्र रिं द्याथयांच्या टँक खात्यामध्ये
डीटी्ी द् ारे ामा

करण्यात येत आहे .

(५) टश्न उाभ त नाही.
___________
अन्दातनत आश्रमशाळे त सेमी टांग्रजीचे वकम स्रु िरण्याटाटत
(२९)

१२८८६० (०७-१२-२०१८)

श्रीमती हदवपिा चव्हाण (टाकलाण), श्री.अलिजत पवार

(टारामती), श्री.जयांत पाीील (टस्लामपूर), श्री.हदलीप वळसे-पाीील (आांटेकाव), श्री.लिजतेंद्र
आव्हाि

(मांब्र
् ा

िळवा),

श्री.जयदत्त

श्री.शसशिाांत सशांदे (िोरे काव) :
करतील काय :(१)

राज्यातील शासकीय

िीरसाकर

अनुााननत आरमशमशाळाींची

असल्याचे ना. २४ ऑगस््, २०१८ रोाी
काय,
शासकीय

श्री.हनम
् ांत

(माळसशरस),

ळ
े
सकाळी ११ ते ५ करर्े,

गव सुरु करर्े या टाटी शासनाच्या रिं चारा ीन
ा त्यासम
ु ारास ननाशवनास आले आहे , हे खरे आहे

आरमशमशाळे तील

सितशिर्

रिं भाग

सनतगह
ृ

करण्याटाटतही शासन रिं चारा ीन आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३)

िोळस

सन्माननीय आहदवासी वविास मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा

शासकीय आरमशमशाळे त सेमी टींग्राीचे

(२) असल्यास,

(टीि),

असल्यास, उक्त टकरर्ी अद्याप शासनाने कोर्ती कायव ाही केली

रिं भाग

स् तींत्र

ा करण्यात

येत

आहे ,
(४)

नसल्यास, रिं लींटाची कारर्े काय आहे त ?

श्री. ववष्ट्ण् सवरा (०४-०१-२०१९) : (१), (२)

(३) आरमशमशाळाींम ील रिं द्याथयांच्या मत्ृ यींच्
ु या

कारर्ाींचा अभ्यास करण्यासाठा स्थापन केलेल्या डॉ. सुभा

साळुींखे याींच्या अध्यितेखालील

ससितमतीने केलेल्या सितशफारशी नस
ु ार आरमशमशाळाींतील रिं द्याथयांचे सींध्याकाळचे ाे र्
सकाळचा अल्पोपहार यातील अींतर कमी करण्यासाठा शासकीय
ेळ ननलिश्चत करण्यात आली आहे

अनुाानीत आरमशम

शाळाींची
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राज्यातील ककलव्य नन ासी शाळाींमध्ये टयत्ता १ली ते ६ ी चे टींग्राी माध्यमाचे
सुरु करण्याटाटत
टात

राज्यातील आना ासी रिं कास रिं भागाच्या आय.कस.प. (ISO) ाााव

पररपूर्व सोयी सुरिं

ा उपलब्

असलेल्या शाळा तसेच कराडी पथ टकल्प चालू

असर्ा-या शासकीय आरमशमशाळाींमध्ये टींग्राी माध्यमाच्या टयत्ता १ली चे
येऊन

गव

गव ाढीनुसार टत्येक

(४) टश्न उद्भ त नाही.

ी पुढील

गव सुरु करण्याटाटत टस्तारिं त आहे .

गव सरु
ु करण्यात

___________
रायकि लिजहयात असलेया आहदवासी आश्रम शाळाांपि
ै ी एिाही
शाळे त क्रीिा सशििाची नेमणूि लालेली नसयाटाटत
(३०)

१२९२०७ (०५-१२-२०१८).

श्री.स्भाष तफम पांडितशेठ पाीील (असलटाक) :

सन्माननीय

आहदवासी वविास मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यातील आना ासी आरमशमशाळे त िीडा सितशिक नेमण्याचे
आखले आहे

त्यानुसार रायगड लिाल्हयात चालू शैिखर्क

ोरर् माहे माचव, २०१८ पासन
ू

ावच्या सुरू ातीसच ही पाभरती

करण्यात येर्ार होती मात्र अद्याप रायगड लिाल्हयातील ककाही आना ासी आरमशमशाळे त िीडा
सितशिकाची नेमर्ूक करण्यात आलेली नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या आना ासी शाळाींमध्ये िीडा सितशिक पा ररक्त असल्यामुळे येथील
रिं द्याथयांना खेळाींची शास्त्रोक्त मानहती आाीींपासून

ींकचत रहा े लागत आहे , हे ही खरे आहे

काय,

(३) असल्यास, गेली क्रकत्येक

े िीडा सितशिकाची भरती राज्यासह रायगड लिाल्हयात झालेली

नसल्यामळ
ु े ती ल करात ल कर व्हा ी अन्यथा

लिाल्हाक कारी कायावलयासमोर आींाोलन

करा े लागेल अशा टकारचा टशारा सु ागड तालुक्यातील पाली येथील शारीररक सितशिक
रमशी.ननतीन ढमके याींनी शासनाला नाला आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास,शासनाने याटाटत कोर्ती कायव ाही केली
(५)

ा करण्यात येत आहे ,

नसल्यास, रिं लींटाची कारर्े काय आहे त?

श्री. ववष्ट्ण् सवरा (०१-०२-२०१९) : (१),(२), (३)

(४)

शासकीय आरमशमशाळाींमध्ये क्रिडा/क्रिडा

मागवाशवकाींचे ननयसितमत पा मींाूर नाही. परीं त,ु आना ासी रिं कास रिं भागाच्या अक पत्याखालील
शासकीय आरमशमशाळाींमध्ये सितशिर् घेर्ाऱ्या रिं द्याथयांच्या क्रिडा गुर्ाींना

ा

सितमळण्यासाठा

त्याींना खेळाींचे शास्त्रोक्त टसितशिर् ाे ण्याची आ श्यकता लिात घेऊन टत्येक शासकीय
आरमशमशाळे त कींत्रा्ी पध्ातीने कक क्रिडा सितशिक/क्रिडा मागवाशवकाींची नेमर्ूक करण्याटाटतचा
ननर्वय आना ासी रिं कास रिं भागाच्या ना.०६ माचव, २०१८ रोाीच्या शासन ननर्वयान् ये घेण्यात
आला आहे . त्यानूसार सींटींक त लिाल्हाक कारी याींच्या अध्यितेखाली बत्रसास्यीय नन ड ससितमती
गठात करण्यात आली आहे .
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उपरोक्त नमूा शासन ननर्वयाींच्या अनु ींगाने ककालित्मक आना ासी रिं कास टकल्प,

पेर्, लिा. रायगड याींच्या अींतगवत असलेल्या १४ शासकीय आरमशमशाळाींमध्ये

१४ (१३ पुरू

१ मनहला) कींत्रा्ी क्रिडा सितशिक/क्रिडा मागवाशवकाींची ११ मनहन्याींच्या कराराने नेमर्क
ू
करण्यास्त

त्ृ तपत्रात ाानहरात टसितसध्ा करून लिाल्हाक कारी, रायगड याींचे अध्यितेखाली

ना.१६/१०/२०१८ रोाी मल
ु ाखतीची टक्रिया पार पाडून गुर्ानुिमानूसार पात्र १४ ठरलेल्या
उमेा ाराींना (१३ पुरू

१ मनहला) याींची नन ड करून ककूर् १४ शासकीय आरमशमशाळे च्या

नठकार्ी नेमर्क
ू ीचे आाे श ना.२४/१०/२०१८ रोाी ननगवसितमत करण्यात आले असून त्यापैकी १३
क्रिडा सितशिक रूाु झाले आहे त.

रायगड लिाल््यामध्ये रिं

ानपरर ाे ची स्थाननक टाक कारी मताार सींघ नन डर्ूक सन

२०१८ तसेच भारतीय नन डर्ूक आयोगाची कोकर् पा ी र मताार सींघातील नन डर्ूकीची

आाशव आचार सींनहता लागू असल्याने क्रिडा सितशिकाींची ननयुक्ती करण्यासाठा लिाल्हाक कारी,

रायगड/असितलटाग याींनी ना.१६/१०/२०१८ रोाीची तारीख मुलाखतीसाठा नाली होती. त्यामुळे सार
टकरर्ी रिं लींट झालेला नाही.

तसेच शासकीय आरमशमशाळाींतील सद्यलिस्थतील मींाूर पााींच्या आकृतीटीं ानूसार कला

सितशिकाींचे पा मींाूर नाही. तथापी क्रिडा सितशिकाींच्या
सितमळण्यासाठा रिं शे

ती र रिं द्याथयांमध्ये कलागुर्ाींना

टकल्प घेण्यात येत आहे .

ा

(५) टश्न उाभ त नाही.
___________
तजनी प्रिपावरती (लिज.सोलापूर) तरां कता सौर ऊजाम प्रिप तभा िरण्यासाठी
शासनाने नेमलेली ससमती

(३१)

१२९४०४ (०५-१२-२०१८).

श्री.कणपतराव दे शमख
(साांकोले) : सन्माननीय ऊजाम मां्ी
्

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्य शासनाने सोलापरू लिाल्हयातील उानी
टकल्प उभा करण्याच्या अभ्यासासाठा माहे

रर्ा र १ हाार मेगा ्
् िमतेचा सौरऊााव

ाून, २०१८ मध्ये महारिं तरर्चे सींचालक

( ाखर्ज्य) रमशी.सनतश चव्हार् याींचे अध्यितेखाली ससितमती गठात करण्यात आली आहे हे खरे
आहे काय,
(२) असल्यास, त्या ससितमतीने पयाव रर्

अन्य रिं

याींचा अभ्यास करून शासनाला अह ाल

साार केला आहे काय, असल्यास त्या र शासनाने कोर्ता ननर्वय घेतला आहे ,
(३)

नसल्यास, रिं लींटाची कारर्े काय आहे त?

श्री. चांद्रशेखर टावनि्ळे (०५-०१-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२)

(३) सार ससितमतीचा अह ाल ऊााव रिं भागास टात झाला असन
ू त्यातील सितशफारशी

शासनाच्या रिं चारा ीन आहे त.

___________

रिं .स. ५४३ (28)

म्ांटई येथे ररलायन्स एनजीमध्ये िाम िरणारे िममचारी सांपावर केयाटाटत
(३२)

१२९८६९ (०६-१२-२०१८).

श्री.सांजय िेळिर (ठाणे) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय ऊजाम मां्ी पढ
ु ील

(१) मींट
ु ई येथे ररलायन्स कनाीमध्ये काम करर्ारे हाारो कमवचारी सींपा र गेल्याने उपनगरात
अनेक नठकार्ी रिं ाेमध्ये बटघाड झाल्याने ग्राहकाींना मोठ्या टमार्ात त्रास सहन करा ा
लागल्याची टाट माहे ऑगस््, २०१८ च्या शे ्च्या आठ ड्यात
आली, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, मुींटईतील सितश

ा त्या सुमारास उघडकीस

पासून चें टूर मानखुाव, मुलुींड, भाींडूप आखर्

ररलायन्स कनाीचे लाखो ग्राहक असून कींपनीकडे पुरेसे कमवचारी उपलब्

ाींद्रे ते ानहसर पयंत
नाहीत, हे ही खरे

आहे काय,

(३) असल्यास,या कमवचा-याींनी आपल्या मागण्याींसाठा
कींपनीने

ेळो ेळी केलेल्या आींाोलनाची ाखल

न घेतल्यामळ
ु े मुींटई उपनगरात अनेक नठकार्ी रिं ाेच्या समस्या ननमावर् झाल्या हे

ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास,
कायव ाही केली

या अनु ींगाने शासनाने चौकशी केली

ा करण्यात येत आहे ,

आहे काय, त्यानुसार शासनाने कोर्ती

(५) नसल्यास, रिं लींटाची कारर्े काय आहे त ?

श्री. चांद्रशेखर टावनि्ळे (१४-०१-२०१९) : (१) मुींटई टलेलिक्रक सींघ व ससितमती ररलायन्स
टन्िास्रक्चर सितलसितम्े डच्या काला

ीतील

काही ाुन्या समस्या सींाभावत ना. २७ ऑगस््,

२०१८ पासून “असहकार आींाोलन” करीत होते. परीं तु आींाोलनाच्या काला
अक कारी आखर् आऊ्सोसव सींसा नाच्या
कींपनीने अखींड

ीत असितभयींत,े

मातीने अाानी टलेलिक्रसितस्ी मींट
ु ई सितलसितम्े ड

ीापुर ठा केला असून कींपनीद् ारे मान्यताटात युननयन टरोटर टोलर्ी

केल्याने ना. १ स्ें टर, २०१८ रोाी आींाोलन

मागे घेण्यात आल्याचे सींटींक त

ीा कींपनीने

कळरिं ले आहे .
(२)

(३) अाानी टलेलिक्रसितस्ी मुींटई सितलसितम्े ड कींपनीकडे आ श्यक कौशल्य असलेले पुरेसे

मनषु यटळ सींसा न आहे , ाे कींपनीच्या ग्राहकाींना अखींड
आहे त.

(४) टश्न उद्भ त नाही.
(५) टश्न उद्भ त नाही.
___________

गर्
ु त्तापर्
ू व

ीा परु ठा करीत

रिं .स. ५४३ (29)

तदासा (लिज . नाकपूर) या कावातील आश्रमशाळे तील र्कीांक प्रिरणाटाटत
(३३)

१२९८९० (०७-१२-२०१८)

श्री.स्धािर िोहळे (नाकपूर दक्षिण) : सन्माननीय आहदवासी

वविास मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) उाासा (लिा.नागपूर) या गा ातील आरमशमशाळे तील मोठया मुलाींनी लहान मुलाींना मारहार्
करुन त्याींचे र्गीींग केल्याचे नानाींक २९ ाल
ु ,ै २०१८

रोाी

ननाशवनास आले,

हे खरे आहे

काय,

(२) असल्यास, या र्गीींगमुळे रिं द्याथी
नाहीत, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, याटाटत

घाटरलेले असून शाळे त येण्याच्या मन:लिस्थतीत

आना ासी रिं भागाने चौकशी केली आहे काय, त्यानुसार शासनाने

सींटक त रिं द्याथयां र कोर्ती कार ाई

केली

ा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, रिं लींटाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. ववष्ट्ण् सवरा (३१-१२-२०१८) : (१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे नाही.

(३) अनुााननत आरमशमशाळा उाासा या शाळे तील रिं द्याथी ाे ाींशु क्रिषर्ा मसराम या
रिं द्याथयावला शाळे तील मोठ्या मुलाींनी त्रास नाल्याटाटत लोकमत
३०.०७.२०१८ रोाी टातमी टकासितशत झाली होती.

सार टकरर्ी सहायक टकल्प अक कारी

कननषठ सितशिर् रिं स्तार अक कारी याींनी

टत्यि शाळे ला भे् ाे ऊन सींटकीं ताींचे ले खी म्हर्र्े घेतले.
ाेव्हापासून शाळे त ााखल झाला तेव्हापासून

त्यानस
ु ार सार रिं द्याथी

त्याला नेहमी घरची आठ र् येत होती.

मानसितसकता शाळे त सितशकण्याची नव्हती, असे नासून येते.
कोर्त्याही मल
ु ाने मारहार् केलेली नाही.

त्ृ तपत्रामध्ये नानाींक

त्याची

सार रिं द्याथयावला शाळे तील

याटाटत सार रिं द्याथयावची आई रमशीमती सकु चता

मसराम याींनी टकल्प कायावलय, नागपूर येथे समि उपलिस्थत राहून लेखी म्हर्र्े नाले असून
त्याींच्या मुलाला मोठ्या मुलाींनी मारहार् केल्याटकरर्ी कोर्ताही आिेप नोंारिं ला नाही.
त्यामळ
ु े रिं द्याथयां र कार ाई करण्याचा टश्न उद्भ त नाही.

(४) टश्न उद्भ त नाही.

___________
अमरावती लिज्यातील शासकिय आश्रमशाळे तील आदीवासी ववद्यार्थयाांना
सांकणिाचे प्रसशिण समळत नसयाटाटत
(३४)

१२९९०९ (०७-१२-२०१८)

(ततवसा),

श्री.हषमवधमन

सपिाळ

प्रा.ववरें द्र जकताप (धामणकाव रे वे), अ्ि.यशोमती ठािूर
(टल
् ढाणा),

श्री.सांजय

पर् ाम

(आमकाव) : सन्माननीय

आहदवासी वविास मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

आना ासी

आरमशमशाळाींमध्ये

रिं कास

रिं भागाच्या

अक नस्त

सींगर्काचे टसितशिर् ाे ण्यात येत

अमरा ती

लिाल््यातील

शासकीय

नसल्याचे ना. २ ऑक््ोंटर, २०१८ रोाी
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ा त्या सम
ु ारास ननाशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, लिाल््यातील आना ासी आरमशमशाळा सुरु होऊन तीन मनहन्याींचा काला
झाला असून सींगर्काचे टसितशिर् टींा असन
ू याटाटत

रिं द्याथयांच्या पालकाींनी

ी

ारर्ी येथील

टकल्प अक कारी रमशी. काडीले याींची माहे स्ें टर मध्ये भे् घेऊन सार टसितशिर् सरू
ु
करण्याटाटत रिं नींती केली आहे , हे खरे आहे काय ,

(३) असल्यास , याटाटत अद्यापही कोर्तीही कायव ाही करण्यात आली नसन
ू शासनाने
याटाटत चौकशी केली आहे काय,
(४)
केली

त्यानस
ु ार आना ासी रिं द्याथयांना टसितशिर् सितमळण्याटाटत शासनाने कोर्ती कायव ाही
ा करण्यात येत आहे , तसेच टसितशिर्ापासून

कोर्ती कार ाई केली

ींकचत ठे ण्याऱ्या सींटक त अक काऱ्याीं र

ा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, रिं लींटाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. ववष्ट्ण् सवरा (०४-०१-२०१९) : (१)
(३)

(२)

हे खरे आहे.

(४) अमरा ती लिाल््यातील शासकीय आरमशम शाळाींतील रिं द्याथयांना सींगर्क टसितशिर्

ाे ण्यासाठा सीम्क

आय.्ी.टा.सितल. अमरा ती या सींस्थेस ननयुक्त करण्यात आले होते. परीं त,ु

सार सींस्थेकडून चाींगल्या ााावचे सींगर्क सींच पुररिं ण्यात आले नाही, ननयसितमत सींगर्क
घेण्यात आले नाही, तसेच रिं द्याथयांना

गव

ेळापत्रकानस
ु ार सींगर्क टसितशिर् ाे ण्यात आले नाही.

म्हर्ून सींगर्क टसितशिर् तात्पुरत्या स् रुपात टींा करण्यात आले होते. सींगर्क सितशिक नेमुन
सींगर्क टसितशिर् ाे ण्याची कायव ाही सुरु आहे .
(५) टश्न उद्भ त नाही.

___________
वीर टाट्राव शेिमािे या आहदवासी क्राांततिारिाचा सन्मान िरण्याटाटत
(३५)

१२९९६६ (०६-१२-२०१८).

श्री.राज् तोिसाम (अणी) :

सन्माननीय आहदवासी वविास

मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

ीर टाटुरा

शेडमाके हे आना ासीींचे टेरर्ास्त्रोत आखर् सन १८५७ च्या उठा ातील कक

िाींनतकारक असून आना ासी रिं कास रिं भागाने या िाींनतकारकाींच्या टाटतीत चक
ु ीची मानहती
टकासितशत करुन अ हे लना केल्याचे माहे , स्ें टर २०१८ मध्ये

ा त्या ारम्यान ननाशवनास

आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, आना ासी रिं कास रिं भागाच्या लेखी हे िाींनतकारक सन १८५४ ला ान्माला
आले, १८५७ च्या उठा ात सहभागी झाले आखर् १८५८ ला फासा रही चढले, हे ही खरे आहे
काय,
(३) असल्यास, सारहू चक
ु ीच्या मानहतीमळ
ु े आना ासी समाााच्या मनात असींतो
झाला असून सारहू चक
ु ीची मानहती ारु
ु स्त करुन आना ासी िाींनतकारकाचा
करण्याटाटत शासनाने कोर्ती कायव ाही केली आहे

ा करण्यात येत

आहे ,

ननमावर्
सन्मान
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(४) नसल्यास, रिं लींटाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. ववष्ट्ण् सवरा (१९-०१-२०१९) : (१), (२)
सन २०१८ च्या नानासितशक
व ेत

(३)

ीर टाटुरा

शेडमाके याींची ान्मतारीख चुकीची छापण्यात

आल्याने अपर आयुक्त, आना ासी रिं कास नागपूर याींनी नानाींक १०.१०.२०१८ रोाीच्या
पत्रान् ये सींटक त टकाशकास खल
ु ासा साार करण्यासाठा कारर्े ााख ा नो्ीस टाा ली.
त्यानु ींगाने सींटक त टकाशकाने

अना
टाीं

शेडमाके याींची ान्मतारीख ्ीं कलेखन ाो ामळ
ु े

ानाने चक
ु ीने छापण्यात आल्याचे नमूा करुन, सार चुक ारु
ु स्त करुन स व आना ासी

ाींची

ानतेची माफी मागर्ेस्त

रोाीच्या ाै ननक सकाळ
(४)

ीर टाटरु ा

टश्न उाभ त नाही.

त्याटाटतचा ाानहर माफीनामा नानाींक १८.१२.२०१८

ाै ननक लोकमत (नागपूर ) या

त्ृ तपत्रात टसितसध्ा केला आहे.

___________
आणी (लिज.यवतमाळ) शहरातील आहदवासी दोन म्लीांचा
वसतीकह
ृ ात प्रवेश होत नसयाटाटत

(३६)

१२९९७० (०६-१२-२०१८).

श्री.राज् तोिसाम (अणी) :

सन्माननीय आहदवासी वविास

मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) आर्ी
घेर्ा-या

(लिा.य तमाळ) शहरातील मातोरमशी शाींताटाई तक
ु ाराम चव्हार् रिं द्यालयात सितशिर्

आना ासी समााातील ाग
ु ाव प र्े

शाराा प र्े या ाोन मुलीींचा

सतीगह
ृ ात ट ेश

होत नसल्याची मानहती माहे , स्ें टर २०१८ मध्ये ननाशवनास आली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, चाींगले गुर् असतानाही त्याींचा
सितशिर् सोडण्याची

सनतगह
ृ ात नींटर लागत नसल्याने त्याींना

ेळ आली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सारहू ाोन्ही मल
ु ीच्या डडलाींनी आत्महत्या केली असून त्याींची आई त्याींचे
पालनपो र् करीत असून सारहू ाोन्ही मुलीींना तातडीने
सतीगह
े
ाे ण्याटाटत
ृ ात ट श
शासनाने कोर्ाती कायव ाही केली

ा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, रिं लींटाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. ववष्ट्ण् सवरा (३१-०१-२०१९) : (१)
(३)

(२) नाही.

कु. ाग
ु ाव शासितलक प ने या रिं द्याथीनीस टयत्ता ८

आना ासी मुलीींचे

ी च्या अभ्यासिमासाठा शासकीय

सतीगह
े ाे ण्यात आला आहे .
ृ , आर्ी येथे ट श

सतीगह
ृ ात टयत्ता ८

ी पासन
ू पढ
ू ील

शाराा शासितलक प ने ही टयत्ता ६
आहे .
(४) टश्न उाभ त नाही.

गावसाठा गर्
ू त्तेनस
ु ार ट ेश नाला ाातो.

ीत सितशकत आहे .

यामळ
ु े ती

कु.

सतीगह
ृ ट ेशास अपात्र

रिं .स. ५४३ (32)
___________
आहदवासी आश्रमशाळे त (ता.हहांकणा, लिज.नाकपूर) येथे मल
् ाच्या
जन्मतारखेचे खोीे प्रमाणप् तयार िरून िेलेला कैरव्यवहार

(३७) १३००७३ (०७-१२-२०१८).

श्री.स्धािर िोहळे (नाकपूर दक्षिण) : सन्माननीय आहदवासी

वविास मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नागपूर लिाल्हयातील नहींगर्ा तालुक्याम ील ग्रामोद् ार रिं द्या टसारक सितशिर् सींस्था,
उखळी या सींस्थेचे सकच

रमशी. रमशीकृषर् मते याींनी आपल्या मुलाच्या ान्मतारखेचे खो्े

टमार्पत्र तयार करुन आना ासी आरमशमशाळे त सितलपीक पाा र नोकरी सितमळ ली, हे खरे आहे
काय,
(२) असल्यास, ही टाट उघड झाल्या र सींस्थेचे सकच
ााखल करण्यात आला आहे काय,
(३) असल्यास, त्याींची खो्ी ननयुक्ती ााख ुन
त्याींचे र शासनाने कोर्ती कार ाई केली

रमशी. रमशीकृषर् मते याींच्या मुला र गुन्हा

ेतन उचलून शासनाची फस र्क
ु केल्यामळ
ु े

ा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, रिं लींटाची कारर्े काय आहे त?
श्री. ववष्ट्ण् सवरा (३१-१२-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे .

सार टकरर्ी ॲन््ी करशन ब्युरो, नागपूर याींनी चौकशी केली असून त्यामध्ये तथय

आढळून आले आहे .
(२)

होय.

पोलीस ननरीिक, ॲन््ी

करशन

ब्युरो, नागपूर याींनी नानाींक २६.०६.२०१८ रोाी

रमशी.रमशीकृषर् मते याींचा मुलगा रमशी.मुकेश मते याच्या र पोलीस स््े शन नहींगर्ा, नागपूर येथे
गुन्हा ााखल केला आहे .

(३) सार आरमशमशाळे तील गैरकारभार ननाशवनास आल्यामळ
ु े अपर आयक्
ु त, आना ासी रिं कास,

नागपूर याींच्या नानाींक २८.११.२०१८ च्या आाे शान् ये टशासकाची ननयुक्ती करण्यात आली
आहे .

(४) टश्न उद्भ त नाही.
___________
ियाण येथील वसतीकह
ृ ात ववद्याथी तनयमटा्य राहत असयाटाटत
(३८)

१३०३३३ (०६-१२-२०१८).

श्री.स्तनल राऊत (ववक्रोळी) :

सन्माननीय आहदवासी

वविास मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

कल्यार् येथील

सतीगह
ृ ात ा ळपास १८ रिं द्याथी ननयमटा्य राहत असल्याची टाट

माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये
(२)

ा त्या ारम्यान ननाशवनास आली आहे , हे खरे आहे काय,

असल्यास, याटकरर्ाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानस
ु ार

सतीगह
ृ ातील

रिं .स. ५४३ (33)
टोगस रिं ायाथयांरिं रूध्ा शासनाने कोर्ती कार ाई केली
(३)

ा करण्यात येत आहे ,

नसल्यास, रिं लींटाची कारर्े काय आहे त ?

श्री. ववष्ट्ण् सवरा (३१-०१-२०१९) : (१) होय.

मौाे कचकनघर, ता. कल्यार्, लिा. ठार्े येथील आना ासी मल
ु ाींचे शासकीय

सतीगह
ृ येथे १६ रिं द्याथी ननयमटाहयररत्या राहत असल्याटाटत माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये

ननाशवनास आले आहे .

(२) अपर आयुक्त, आना ासी रिं कास, ठार्े याींनी या टकरर्ी चौकशी करुन सार
सतीगह
ृ ामध्ये अनक कृतपर्े राहण्याऱ्या १६ रिं द्याथयांना

केली आहे .

मौाे कचकनघर ता. कल्यार् लिा. ठार्े येथील
असल्याने सार

सतीगह
ू काढण्याची कायव ाही
ृ ाम न
सतीगह
ृ ाची टमारत

ोकााायक

सतीगह
ृ मौाे कोली ली, ता. कल्यार् (पलिश्चम), लिा. ठार्े

येथील

भाडयाच्या टमारतीमध्ये नानाींक १.८.२०१८ पासून स्थलाींतरीत करण्यात आले आहे .
सार

सतीगह
ृ ामध्ये सध्या अनक कृतपर्े ट ेशीत रिं द्याथी राहत नाही.

(३) टश्न उाभ त नाही.

___________
हहांकोली व परभणी लिज्यातील आहदवासी ववद्याथी नामाांकित टांग्रजी शाळे ची तनलिश्चती
ववभाकाने न िेयाम्ळे प्रवेशापासन
ू वांधचत राहहयाटाटत
(३९) १३०८५२ (०७-१२-२०१८)

श्री.तानाजी म्ीि्ले (हहांकोली) : सन्माननीय आहदवासी वविास

मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) आना ासी रिं कास रिं भागाने नामाींक्रकत टींग्राी शाळे ची ननलिश्चती केलेली नसल्यामळ
ु े
नहींगोली

परभर्ी लिाल््यातील सहाशेपेिा ाास्त रिं द्याथयांना टयत्ता पनहलीच्या

ट ेश घेण्यापासून

ींकचत रहा े लागले असल्याचे माहे स्ें टर, २०१८ मध्ये

गावचे

त्याारम्यान

ननाशवनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

यामळ
ु े आपल्या

असल्यामळ
ु े नहींगोली

मुलाींचे

कक

व सितशिर्ापासून

परभर्ी लिाल््यातील पालकाींम न
ू

शासनाने याची चौकशी केली आहे काय,
(३) त्यानुसार

सींटक त

अक कारी

याींच्या र शासनाने

ींकचत

राहा े

लागत

नारााी व्यक्त केली ाात असून

कोर्ती

रिं द्याथयांना नालासा ाे ण्याटाटत शासनाने कोर्ती कायव ाही केली

कार ाई

केली

तसेच

करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, रिं लींटाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. ववष्ट्ण् सवरा (२८-१२-२०१८) : (१) हे खरे नाही.
सन २०१८-१९ या शैिखर्क

ावकरीता अनस
ु कू चत ामातीच्या रिं द्याथयांना टींग्राी

माध्यमाच्या नामाींक्रकत नन ासी शाळाींमध्ये सितशिर् ाे र्े या योानेंतगवत कळमनुरी टकल्पा
अींतगवत नहींगोली

परभर्ी लिाल्हयाींतगवत ककूर् ४५५ आना ासी रिं द्याथयांचे अाव टात झाले

आहे त. त्यापैकी ६८ रिं द्याथयांना टींग्राी माध्यमाच्या ३ नामाींक्रकत शाळाींमध्ये ट ेश ाे ण्यात
आलेला आहे . उ रव ीत रिं द्याथयांना आना ासी आरमशमशाळा टोथी, ाामगव्हार्, गो्े ाडी येथे
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टयत्ता १ ली करीता टींग्राी माध्यमाचे नव्याने

गव सुरु करण्यात आले असन
तेथे
ू

रिं द्याथयांना ट ेश ाे ण्यात आलेला आहे.
(२)

(३)

रीलटमार्े कायव ाही करण्यात आली आहे .

(४) टश्न उाभ त नाही.
___________
“मद्य घरपोच सेवा” प्रववण्याच्या शासनाच्या धोरणाटाटत
(४०)

१३१५२५ (०७-१२-२०१८).

श्री.सत् नल सशांदे (वरळी), श्री.मांकेश ि्िाळिर (ि्लाम) :

सन्माननीय राज्य तत्पादन श्ि मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) “मद्य घरपोच से ा” परु रिं ण्याचे

ोरर् राटरिं ण्याचा टस्ता

असल्याची टाट माहे ऑक््ोटर, २०१८ च्या नतसऱ्या सताहात
आली आहे , हे खरे आहे काय;

राज्य शासनाच्या रिं चारा ीन
ा त्या सुमारास ननाशवनास

(२) असल्यास, सारहू टस्ता ाचे थोडक्यात स् रूप काय आहे;
(३) असल्यास, सारहू टस्ता ाची अींमलटाा र्ी राज्यात केव्हापासन
ू करण्यात येर्ार आहे ;
(४) असल्यास, सारहू टस्ता ा र ानतेच्या हरकती
काय;
(५) सारहू टस्ता ा र ानतेच्या हरकती
कारर्े काय आहे त?

सच
ू ना मागरिं ण्यात आल्या आहे त

सूचना अद्यापपयंत मागरिं ल्या नसल्यास, त्याची

श्री. चांद्रशेखर टावनि्ळे (३०-०१-२०१९) : (१) नाही, हे खरे नाही. असा कोर्ताही टस्ता
साार करण्यात आलेला नाही.
(२), (३), (४)

(५) टश्न उद्भ त नाही.
___________
अन्सूधचत जमातीच्या ववद्यार्थयाांना शैिखणि साहहत्यासाठी
दे ण्यात येणाऱ्या रक्िमेमध्ये लालेला कैरव्यवहार

(४१)

१३१६०४ (०७-१२-२०१८)

श्री.स्रेश कोरे (खेि आळां दी) : सन्माननीय आहदवासी वविास

मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) राज्यातील अनस
ु ूकचत

ामातीच्या रिं द्याथयांना

शैिखर्क

ैयलिक्तक

स् रुपाच्या

स्तींस
ू ाठा ननलिश्चत केलेली रक्कम थे् त्याींच्या टँक खात्यात ामा करण्यात येते मात्र

रिं द्याथयांच्या खात्या र ामा केलेली रक्कम रिं द्याथयांचे पालक स् तः काढून पैशाींचा
गैर ापर करत असल्याचे माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये

ा त्या ारम्यान ननाशवनास आले आहे , हे

खरे आहे काय,
(२) असल्यास,थे् रक्कम ामा करण्याच्या पद्धतीम े योओय तो टाल करर्े आ श्यक
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असल्याची लेखी मागर्ी खेड,पुर्े येथील लोकटनतनन ीींनी ना.२९/०८/२०१८ रोाी मा. आना ासी
रिं कास मींत्री

राज्यमींत्री याींचेकडे केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, लोकटनतनन ीींच्या मागर्ीच्या अनु ींगाने शासनाने चौकशी केली आहे काय,
त्यात काय आढळून आले, त्यानस
ु ार थे् रक्कम ामा करण्याच्या पद्धतीचा गैर ापर होऊ नये
याकररता शासनाने कोर्ती कायव ाही

केली

ा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, रिं लींटाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. ववष्ट्ण् सवरा (०४-०१-२०१९) : (१) हे खरे नाही.
(२)

हे खरे आहे .

(३) मा.लोकटनतनन ी याींच्या मागर्ीच्या अनु ींगाने ना. ०४ ऑक््ोटर, २०१८ च्या पत्रान् ये
आयुक्त, आना ासी रिं कास, नासितशक याींना पुढील कायव ाही करण्यासाठा सुकचत करण्यात आले
आहे .

(४) टश्न उद्भ त नाही.

___________

येवला (लिज.नासशि) येथील आहदवासी म्लीांच्या वसततकह
ृ ात होत असलेला कैरप्रिार.
(४२)

१३२३५५ (०७-१२-२०१८).

श्रीमती तनममला काववत (टकतपरू ी), श्री.ववजय विेट्टीवार

(ब्रम्हपूरी), श्री.अस्लम शेख (मालाि पलिश्चम), श्री.असमन पीे ल (म्ांटादे वी), श्री.िी.पी.सावांत

(नाांदेि तत्तर), श्री.हषमवधमन सपिाळ (टल
् ढाणा), प्रा.ववरें द्र जकताप (धामणकाव रे वे), श्री.राह्ल
टोंद्रे (धचखली), श्री.िी.एस.अहहरे (साक्री), श्री.त्र्यांटिराव सभसे (लातूर ग्रामीण), श्री.भारत भालिे

(पांढरपरू ), श्री.टाळासाहे ट थोरात (सांकमनेर), प्रा.वषाम कायिवाि (धारावी), अ्ि.यशोमती ठािूर
(ततवसा), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्री.अब्दल
् सत्तार (ससलोि) :

सन्माननीय आहदवासी

वविास मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) ये ला (लिा.नासितशक) येथील आना ासी मुलीींच्या
ननयमटा्यररत्या पैसे उकळून त्यातून

सनतगह
ु ीींकडून
ृ ातील अक क्षिका येथील मल

सनतगह
ृ ासाठा झाडू-क्रफनेल खरे ाी करर्े, स् त:चा

मोटाईल ररचााव करर्े ट. टकार करीत असल्याचे ना.५.१०.२०१८ रोाी
आले आहे , हे खरे आहे काय,

ा त्यासम
ु ारास आढळून

(२) असल्यास, या रिं रो ात येथील सम
ु ारे ५० रिं द्याथयांनी नासितशक येथील कायावलया र पायी
मोचाव काढला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, यासींाभावत शासनाने चौकशी करुन या रिं द्याथीनीचे पैसे परत सितमळ ून
ाे ण्याटाटत

या

सनतगह
ृ ातील अक क्षिके र कार ाई करण्याटाटत कोर्ती कायव ाही केली

ा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास , रिं लींटाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. ववष्ट्ण् सवरा (२८-१२-२०१८) : (१)
(३)

शासकीय आना ासी मुलीचे

(२) होय, हे खरे आहे .

सनतगह
ृ , ये ला, लिा. नासितशक येथील गह
ृ पाल रमशीमती टज्ञा

पा्ील याींना नानाींक १७.११.२०१८ रोाी ननलींटीत केले आहे .

स व रिं द्याथीनीींचे पैसे परत
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करण्यात आले आहे त.
(४) टश्न उाभ त नाही.

___________
अांढेरा (ता.दे ऊळकावराजा, लिज.टल
् ढाणा) येथे दारू टांदी िरण्याटाटत

(४३)

१३२३६१ (०७-१२-२०१८).

िॉ.शसशिाांत खेिि
े र (ससांदखेि राजा) :

सन्माननीय राज्य

तत्पादन श्ि मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) अींढेरा (ता.ाे ऊळगा रााा, लिा.टुलढार्ा) येथून ा ळच असलेल्या टायगा
मनहला सरपींच याींच्यासह ग्रामस्थाींनी ठार्ेााराींना नानाींक २ ाुल,ै २०१८ रोाी
गा ात ाारू टींाीचे लेखी नन ेान ाे ण्यात आले होते, हे खरे आहे काय,

टु. येथील

ा त्या सुमारास

(२) असल्यास, या नन ेानानुसार अींढेरा या गा ात ाारू टींाी करण्याटाटत शासनाने कोर्ती
कायव ाही केली

ा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, रिं लींटाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर टावनि्ळे (०९-०१-२०१९) : (१) टायगा

टु. येथे राज्य उत्पाान शुल्क

रिं भागाची मद्य रिं िीची कोर्तीही अनुज्ञती कायवरत नाही. तथारिंप, टायगा
मनहला सरपींच याींच्यासह ग्रामस्थाींनी टायगा

ट.ु येथील अ ै

टु. येथील

ाारु रिं िी टींा करण्यात या ी,

अशा आशयाचे नन ेान अींढेरा पोलीस ठार्े येथे ना.२.७.२०१८ रोाी नाले होते.
(२) ग्रामस्थाींनी नालेल्या नन ेानानुसार पोलीस रिं भागाने ना.६.७.२०१८ रोाी टायगा
येथील कका आरोपीस अ्क करून त्याचेकडून ५ सितल्र हातभट्टी ाारू
आहे . तसेच, ना.६.१०.२०१८ रोाी टायगा
१० सितल्र हातभट्टी ाारु

ट.ु

मद्द
े ाल ात केला
ु म

ट.ु येथे कका व्यक्ती र गुन्हा नोंा ून त्याचेकडून

मुद्दम
े ाल ात केला आहे. अ ै

ाारू रिं िीसींाभावत अींढेरा पोलीस

स््े शनच्या हद्दीत राज्य उत्पाान शुल्क रिं भागाच्या भरारी पथकाने ाोन आखर् ाय्ु यम

ननरीिक, राज्य उत्पाान शल्
ु क, कचखली याींनी ४ गन्
ु हे नोंारिं ले आहे त. राज्य उत्पाान शल्
ु क
रिं भाग आखर् पोलीस रिं भागामाफवत

ेळो ेळी

टभा ीपर्े कार ाई करण्यात येत आहे .

ाडी ्ाकुन अ ै

ाारुरिं िी करर्ा-याीं र

(३) टश्न उद्भ त नाही.

___________
तमरका व लोहारा (लिज. तस्मानाटाद ) येथील महाववतरणच्या ररक्त पदाांटाटत
(४४)

१३२८६५ (०६-१२-२०१८).

श्री.ज्ञानराज चौक्ले (तमरका) :

सन्माननीय ऊजाम मां्ी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) उमरगा

लोहारा (लिा. उस्मानाटाा ) येथील महारिं तरर्च्या कायाव लयाींतगवत ककूर् १४

उपकेंद्रे कायवरत असन
ू या स व नठकार्ी मींाूर असलेल्या पााींपैकी ा ळपास ५० % पाे ररक्त
आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ररक्त पााींमळ
ु े उमरगा

लोहारा तालक्
ु यातील

ीापरु ठा करण्यात अडचर्ी
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येत असल्याने उमरगा - लोहारा येथील लोकटनतनन ी याींनी सारची ररक्त पाे तात्काळ
भरर्ेटाटत मा.ऊााव मींत्री याींना ना.०१.१०.२०१८ रोाी

ा त्या सम
ु ारास लेखी नन ेानाद् ारे

रिं नींती केली होती, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, शासनाने याटाटत कोर्ती कायव ाही केली
(४)

ा करण्यात येत आहे ,

नसल्यास, रिं लींटाची कारर्े काय आहे त?

श्री. चांद्रशेखर टावनि्ळे (३१-०१-२०१९) : (१) होय, हे
उमरगा

खरे आहे.

लोहारा (लिा.उस्मानाटाा) उपरिं भागाींतगवत उपकेंद्राींतील ट ान यींत्रचालक,

यींत्रचालक

ररषठ

यींत्रचालक या सीं गावच्या ६० मींाूर पााींपक
ै ी ३० पाे ररक्त आहे त तथारिंप, या

ररक्त पााींपो्ी महारिं तरर् कींपनीच्या ननयमाींनुसार २८ टा्यस्त्रोत कींत्रा्ी यींत्रचालकाींची
ननयुक्ती करण्यात आली असून, ाोन पाे ररक्त आहे त.
(२) हे खरे आहे .
(३)

(४) ताींबत्रक सीं गावतील यींत्रचालक ( ेतनग् ३) म ील ररक्त पाे भरती, टाली

पाोन्नतीने भरण्याची टक्रिया महारिं तरर् कींपनीमाफवत सुरु आहे. तथारिंप, यींत्रचालक ( त
े नग्

३) म ील ररक्त पााीं र ककूर् २८ टा्यस्त्रोत कींत्रा्ी यींत्रचालकाींची ननयुक्ती महारिं तरर्
कींपनीमाफवत करण्यात आली आहे .

___________
दे वलापार (ता. रामीे ि, लिज. नाकपरू ) येथे ितनष्ट्ठ असभयांता व
लाईनमनची तनय्क्ती िरण्याटाटत

(४५)

१३३१८५ (०७-१२-२०१८)

श्री.डि मलीिाजन
ूम रे ड्िी (रामीे ि) :

सन्माननीय ऊजाम मां्ी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

ाे लापार

(ता. राम्े क, लिा. नागपरू ) येथे रिं द्यत
ु उपकेंद्र असन
ू त्यामध्ये ७२ गा ाींचा

समा ेश आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास, सींपूर्व ७२ गा ाींकररता १ कननषठ असितभयींत्याची ननयुक्ती करण्यात आली असून

तेथे लाईनमनची कमतरता असन
ू रिं द्युत पुर ठा खींडडत झाल्यास
पुर ठा सुरू होत नाही, हे खरे आहे काय,

३ ना साींपयंत रिं द्युत

(३) असल्यास, शासनाने याची चोकशी केली आहे काय, त्यानस
ु ार अनतररक्त कननषठ असितभयींता
लाईनमनची ननयुक्ती करण्याटाटत शासनाने कोर्ती कायव ाही केली

(४) नसल्यास, रिं लींटाची कारर्ेट काय आहे त?

श्री. चांद्रशेखर टावनि्ळे (३१-०१-२०१९) : (१) हे खरे आहे.
(२) हे खरे नाही.
(३)

(४) टश्न उद्भ त नाही.

ा करण्यात येत आहे ,
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___________
धानोरा (ता.चोपिा, लिज.जळकावां) येथे नवीन िेव्ही तपिेंद्र तभारण्याटाटत

(४६)

१३३२८३ (०६-१२-२०१८).

श्री.चांद्रिाांत सोनवणे (चोपिा) :

सन्माननीय ऊजाम मां्ी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

ानोरा (ता.चोपडा, लिा.ाळगा ीं) येथे न ीन २२० केव्ही उपकेंद्र उभारण्याची मागर्ी

स्थाननक लोकटनतनन ीींनी ना.१६/०४/२०१८ रोाी
नन ेानाव्ाारे केली आहे , हे खरे आहे काय,

ा त्यासम
ु ारास मा.उााव मींत्री याींच्याकडे

(२) असल्यास, मागर्ीच्या अनु ग
ीं ाने शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानुसार
न ीन २२० के.व्ही.सटस््े शन उभारण्याटाटत शासनाने कोर्ती कायव ाही केली

ानोरा येथे

ा करण्यात येत

आहे ,
(३) नसल्यास, रिं लींटाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर टावनि्ळे (०९-०१-२०१९) : (१) हे खरे आहे.

(२) चोपडा तालुक्यात अलिस्तत् ात असलेल्या १३२ के.व्ही. चोपडा रिं द्युत उपकेंद्रात िमता
सितशल्लक असल्याकारर्ाने
आर्ण्यासाठा केलेल्या

उपकेंद्राच्या सिमीकरर्ासाठा आखर्

ीा ााटात सु ारर्ा

सुरु असलेल्या उपाययोानाींमुळे सद्यलिस्थतीत

ानोरा येथे न ीन

उपकेंद्राची आ श्यकता नाही.
(३) टश्न उाभ त नाही.

___________
पायाभत
ू ववदयत
् सव् वधाांच्या तभारणीसाठी महापारे षण िांपनीला
हदलेया िां्ाीात लालेले न्िसान

(४७)

१३३५२८ (०७-१२-२०१८).

श्री.असमत लनि (ररसोि) :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) राज्यातील पायाभूत रिं द्युत सुरिं

सन्माननीय ऊजाम मां्ी पुढील

ाींच्या उभारर्ीसाठा महापारे र् कींपनीने साडेचार हाार

को्ीींचे टपीसी कींत्रा् नाले होते, हे खरे आहे काय
(२) असल्यास, महापारे र्चे या कींत्रा्ात नुकसान झाले असून नेमके क्रकती नुकसान झाले
आहे ,

(३) असल्यास, या नुकसानीची मानहती

ीा ननयामक आयोगाला

शासनाने याची चौकशी केली आहे काय, त्यानस
ु ार
याींच्या र कोर्ती कार ाई केली

ा करण्यात येत आहे ,

या नक
ु सानीला

ाे ण्यात आली नसन
ू
ाटाटाार कींत्रा्ाार

रिं .स. ५४३ (39)
(४) नसल्यास, रिं लींटाची कारर्े काय आहे त?

श्री. चांद्रशेखर टावनि्ळे (२१-०१-२०१९) : (१)
२००९ मध्ये रु. ५६६८ को्ीची कींत्रा्ात

महाराषर

राज्य रिं द्युत पारे र् कींपनीने

उपकरर्े/ सानहत्याींचे

असितभयाींबत्रकी

सन

आरे खन

(Engineering &amp; Design) याींचा पुर ठा (Procurement) याींचा समा श
े आहे . करार
ारी

रु. ५६६८/- को्ीींचा असला तरी टत्यिात

मात्र पाच कींत्रा्ााराींना सितमळून रु. २७७०

को्ी क्रकींमतीची कामे महापारे र् कींपनीकडून ाे ण्यात आली होती.
(२)

सार कराराींमुळे महापारे र् कींपनीचे कोर्तेही आकथवक नुकसान झालेले नाही.

(३) रिं नहत कालमयावाेत
आली

सार कामे

कामे पर्
ू व

न केलेल्या

त्याींच्या ाोखीम

आकथवक

कींत्रा्ााराींकडून

ा ाटाारी र

करण्यात येत आहे त.

कामे काढून

घेण्यात

(Risk and Cost) पूर्व

(४) टश्न उाभ त नाही.
___________

रत्नाधकरी लिजहयात महाववतरणाचे अधधिारी व िममचा-याांची पदे ररक्त असयाटाटत
(४८)

१३३६६५ (०६-१२-२०१८).

श्री.राजन साळवी (राजापरू ) :

सन्माननीय ऊजाम मां्ी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) रत्नाकगरी लिाल्हयात महारिं तरर्चे अक कारी

कमवचा-याींची पाे ररक्त असल्याचे

माहे

ऑक््ोटर,२०१८ मध्ये उघडकीस आले असून लिाल्हयासाठा १ हाार ६५८ पाे पाे मींाूर
असताींना, टत्यिात १ हाार १७३ पाे भरण्यात आली असून ४८५ पाे अद्याप ररक्त आहे त, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, लिाल्हयात

ररषठ असितभयींत्याींची ०५ ,सहायक असितभयींत्याींची २२ ,कननषठ

असितभयींत्याींची २२२ ,रिं द्युत सहायक ,तींत्रज्ञाची २३६ पाे ररक्त

आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, पाे ररक्त राहण्यामागची कारर्े काय आहे त,
(४) असल्यास, याटाटत शासनाने

चौकशी केली आहे काय,त्यात काय आढळून आले,

तद्नसार उक्त ररक्त पाे तात्काळ भरण्याटाटत शासनाने

कोर्ती कायव ाही केली

ा

करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, रिं लींटाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर टावनि्ळे (३१-०१-२०१९) : (१) हे खरे आहे.
(२) हे अींशत: खरे आहे .

माहे ऑक््ोटर, २०१८ अखेर रत्नाकगरी मींडलाींतगवत कायवकारी असितभयींता-०१, अनुाेशक-१,

उपकायवकारी असितभयींता-०७, अनतररक्त कायवकारी असितभयींता-०१, सहायक असितभयींता-१४, कननषठ
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असितभयींता-२१, उपव्य स्थापक (रिं
अताींबत्रक सीं गावतील

गव-३

ले)-१, तींत्रज्ञ-३०८,

गव-३ चे तींत्रज्ञ

गव-४ ची ककूर् ४५ पाे अशी ककूर् ४८६ पाे ररक्त होती.

(३) अक कारी / कमवचारी याींच्या टाल्या, पाोन्नती

से ानन त्ृ तीमुळे सारची पाे

झाली आहे त.
(४)

यींत्रचालक -८७ आखर्

(५) रत्नाकगरी मींडलाींतगवत ररक्त असलेल्या ककूर् ४८६ पााींपैकी ताींबत्रक

सीं गावतील

गव-३

पध्ातीद् ारे कमवचारी

ररक्त

अताींबत्रक

गव-४ च्या ररक्त पााींच्या ाागी ककूर् ३६१ पााींकरीता टा्यस्त्रोत कींत्रा्ी
ननयुक्त करण्यात आले आहे त. तसेच, सरळसे ा भरती टक्रियेद् ारे

माहे डडसेंटर, २०१८ अखेर ककूर् १४ कननषठ असितभयींत्याींची ननयक्
ु ती करण्यात आली आहे .
___________
खेि (लिज.प्णे) ताल्क्यात एिही ग्रामस्रिा दल स्थापन न लायाटाटत
(४९)

१३४०७२ (०७-१२-२०१८).

श्री.स्रेश कोरे (खेि आळां दी) :

सन्माननीय राज्य तत्पादन

श
् ि मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यात टेकायाे शीर ाारू तयार करून त्याची रिं िी करर्े तसेच ाारू रिंपऊन गा ातील
शाींतता भींग करर्ाऱ्याीं र

ाारु व्या सानयकाींचा

ळ
े ीच टींाोटस्त करण्यासाठा टत्येक गा ात

ग्रामरिक ाल स्थापन करण्याचा आाे श राज्य शासनाच्या गह
ृ रिं भागाने नाला आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, अ ै

मद्य

ाहतूक

रिं िी

तसेच सा ा
व ननक शाींतता भींग करर्ाऱ्याीं र

ेळीच कार ाई करण्याटाटत महत् ाच्या अशा ग्रामसरु िा ालाच्या स्थापनेटाटत ननर्वय हो न
ू ही

अद्यापपयंत ता.खेड,लिा.पुर्े येथे

ककही ग्रामसुरिा ाल स्थापन झालेले नसल्याची टाट

ननाशवनास आलीआहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, ग्रामसुरिा ाल स्थापन करण्याटाटत

यासाठा रिं लींट करर्ाऱ्या अक काऱ्याींची

चौकशी करून कार ाई करण्याटाटत शासनाने कोर्ती कायव ाही केली
(४) नसल्यास, रिं लींटाची कारर्े काय आहे त ?

ा करण्यात येत आहे ,

श्री. चांद्रशेखर टावनि्ळे (०९-०१-२०१९) :(१) होय.
(२) होय.
(३)

महाराषर

ाारुटींाी

अक ननयम,

१९४९

च्या

कलम

१३४(अ)

पो्कलम

१

मध्ये,

ग्रामपींचायतीने ठरा ाद् ारे क्रकीं ा ग्रामसभेच्या २५ ्क्क्याींहून कमी नसतील टतक्या मनहला
मतााराींनी स् ािरीत केलेल्या अाावद् ारे , ग्राम रिक ालाची स्थापना करण्याकररता कक रिं शे

ग्रामसभा टोलारिं ण्यासाठा त्या िेत्राच्या उपरिं भागीय ाीं डाक कारी याींचेकडे रिं नींती करर्े
आ श्यक आहे . तथारिंप, खेड तालुक्यातील कोर्त्याही ग्रामपींचायतीने ग्राम रिक ाल
स्थापनेटाटत असा ठरा

अथ ा अाव साार केलेला नाही. त्यामळ
ु े अक काऱ्याीं र कार ाई

करण्याचा टश्न उद्भ त नाही.
(४) टश्न उद्भ त नाही.

रिं .स. ५४३ (41)
___________
राज्य तत्पादन श्ि ववभाकातील िायमिारी तनरीिि व दय्् यम तनरीिि पदाांच्या सध्याच्या
िायमिे्ाची पन
् रम चना चि
् ीच्या पद्धतीने होत असयाटाटत

(५०) १३४७६७ (२८-१२-२०१८)

श्री.जकदीश मळ
् ीि (विकाव शेरी) : सन्माननीय राज्य तत्पादन

श्ि मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्य उत्पाान शुल्क रिं भागातील कायवकारी ननरीिक
सध्याच्या कायविेत्राची पुनरव चना चुकीच्या पद्धतीने

ाय्ु यम ननरीिक पााींच्या

भौगोसितलक दृष्या

गैरसोयीचे

होत

असल्याचे ननाशंनास येत आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, कायवकारी ननरीिक
कायावलयातून

अपुरा कमवचारी

ाय्ु यम ननरीिक कार ाईसाठा ाात असले ळ
े ी

गव उपलब्

नठकार्ाचे अींतर लाींट असर्े यामुळे

असर्े,

सींटक त
कार ाईचे

कायविमते र होत असलेला पररर्ाम त्यामळ
ु े राज्य

शासनाचे आकथवक नक
ु सान होत आहे हे खरे आहे काय,
(३)

ाहन व्य स्था नसर्े

असल्यास, या रिं भागातील कायवकारी ननरीिक

ाय्ु यम ननरीिक पााच्या सध्याच्या

कायविेत्राची पन
ु रव चना होण्याटाटत शासनाने कोर्ती कायव ाही केली

ा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, रिं लींटाची कारर्े काय आहे त ?
श्री.

चांद्रशेखर

टावनि्ळे

(०५-०२-२०१९)

:

(१)

(२)

(३)

होय.

चौकशीटाटतची कायव ाही टिीयेत आहे .

टस्तत
ु

टकरर्ी

(४) टश्न उद्भ त नाही.
___________

ववधान भवन :

लिजतें द्र भोळे

म्ांटई.

सधचव (िायमभार),

महाराष्ट्र ववधानसभा.

__________________________________________________________________
मद्र
ु र्पू व स व टक्रिया महाराषर रिं

ानमींडळ सकच ालयाच्या सींगर्क यींत्रर्े र

मुद्रर्: शासकीय मध्य ती मुद्रर्ालय, मुींटई.

