अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ४७९ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
ततसरे अधधवेशन, २०१८
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

आददवासी भागातील शाळे तील ववद्यार्थयाांसाठी खरे दी िरण्यात आलेल्या साहीत्याबाबत
(१)

१९२२२ (३०-११-०००२).

श्री.अतनल िदम (तनफाड) :

सन्माननीय आददवासी वविास

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) आदिवासी भागातील शाळे तील ववद्यार्थयाासाठी खरे िी करण्यात आलेले सदित्य, बाजार
भावापेक्षा जास्त िराने खरे िी करण्यात आल्याप्रकरणी झालेल्या भ्रष्ाचाराची चककशी पुणा
िोईपयंत, ठे केिाराची िे यक अिा करण्यात येवू नये असे आिे श आदिवासी ववकास ववभागाने
मािे सप््ें बर, २०१३ मध्ये वा त्यािरम्यान दिले आिे िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास या प्रकरणाची शासनाने चककशी केली आिे काय,चककशीचे ननषकर्ा काय आिे व
त्यानुसार िोर्ी व्यकतीींवर शासनाने कोणती कारवाई केली
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?

वा करण्यात येत आिे ?

श्री. ववष्ट्णु सवरा (०१-१०-२०१८) : (१) िे खरे नािी.
(२) व (३) प्रश्न उद््ावत नािी.

___________
आददवासी आश्रमशाळाांमध्ये पुरवठा िरण्याच्या ई-टें डरीांग प्रकियेबाबत
(२)

२७७१९ (३०-११-०००२).

श्री.शशरीषदादा चौधरी (अमळनेर) :

सन्माननीय आददवासी

वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यातील आदिवासी आश्रमशाळाींमध्ये िध
ु , अींडी, केळी, सफरचींि तसेच ऋतुमानानुसार
फळाींचा पुरवठा करण्याबाबत ई-्ें डरीींग प्रक्रियेसाठी राज्यातुन क्रकती ननवविा मागववण्यात
आल्या िोत्या व त्या ननवविा स्स्वकारण्याचे स्वरुप (अ्ी व ननयम) काय िोते,

(२) असल्यास, सिर ननवविे साठी 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 आिे त ?
श्री. ववष्ट्णु सवरा (०१-१०-२०१८) : (१), (२) व (३) आदिवासी ववभागाच्या शासक्रकय
आश्रमशाळाींकररता

सन

२०१५-१६

या

शैक्षणणक

वर्ाात

ववद्यार्थयांकररता

िध
ु ,

अींडी

व

ऋतम
ु ानानस
ु ार फळाींचा परु वठा करण्यासाठी अपर आयक
ु त, आदिवासी ववकास, नागपरू ,

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. तसेच स्थाननक गरजा लक्षात ऊे न आवश्यकतेनुसार रतर अ्ी
व शती अपर आयुकताींनी समाववष् कराव्यात अशी त्याींना मभ
ु ा िे ण्यात आली िोती.

त्यानस
ु ार सवा अपर आयक
ु ताींनी त्याींचे स्तरावर ई ननवविा प्रशसध्ि करुन न्यन
ु तम िर

धारकाींचे प्रस्ताव ववत्तीय मान्यतेस्तव आयुकत, आदिवासी ववकास याींचे माफात शासनास

सािर करण्यात आले िोते. सिर प्रस्तावाींना शासनाने ववत्तीय मान्यता प्रिान केली िोती. सिर
आिे शाींना अनस
ु रुन सींबींधधत पुरवठा धारकाींना ननवविे तील अ्ी व शतीनुसार पुरवठा आिे श
िे ण्यात आले िोते. त्यानस
ु ार परु वठा धारकाींनी परु वठा केला आिे .
(४) प्रश्न उद््ावत 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 वसतीगि
ु भत
ू सवु वधाींसि पकस्ष्क आिार
ृ ातील ववद्यार्थयांना मल

िे ण्यात यावा असे उच्च न्यायालयाने सकत आिे श दिले असताना जव्िार ववकास प्रकल्प
ववभागातील सम
ु ारे १७,८६३ ववद्याथी िे गेले ६ मदिने पकष्ीक आिारापासून वींधचत आिे त, िे
खरे आिे काय,

(२) आदिवासी ववभागाकडून ननयशमत दिला जाणारा, अींडी, िध
ू , केळी व सफरचींि याींचा

परु वठा दिींनाक १ ऑगस््, २०१५ पासन
ू बींि करण्यात आलेला आिे त्यामळ
ु े आदिवासी
ववद्यार्थयांच्या आरोग्यावर पररणाम िोत असल्याचे ननिशानास आले आिे , िे खरे आिे काय,

(३) पकस्ष्क आिार योग्य वेळी न शमळाल्यामळ
ु े दिनाींक २८ ऑगस््, २०१५ रोजी जव्िार
प्रकल्पाींतगात आदिवासी ववद्याथीनीींसाठी ननवासी आश्रमशाळा व कननषठ मिाववद्यालय

असलेल्या आश्रमशाळे तील रयत्ता ४ थी मध्ये शशकणाऱ्या कु.रासेला तेलम (वय १० वर्े) या

ववद्याथीनीचा शरीरात रकताचे (दिमोग्लोबीन) प्रमाण कमी झाल्याने िि
ु ै वाने मत्ृ यू 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 तसेच
बींि करण्यात आलेला पकष्ीक आिार सुरू करण्याबाबत कोणती उपाययोजना केली वा
करण्यात येत आिे ,

(५) नसल्यास, ववलेबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. ववष्ट्णु सवरा (०१-१०-२०१८) : (१) व (२) दि. ७.८.२०१५ ते ९.९.२०१५ या कालावधीत
अींडी,केळी सफरचींि याींचा परु वठा बींि िोता त्यानींतर याचा ननयशमत

परु वठा सरु
ु झाला.

अींडी,केळी बींि कालावधीमध्ये त्याींना मोड आलेली उसळ व रतर पकस्ष्क आिार िे ण्यात येत
िोता.
(३)

रयत्ता ४ थी मध्ये शशकणाऱ्या कु.रासेला तेलम (वय, १० वर्ा) या ववियाथीनीचा मत्ृ यु

मेंिच्ु या आवरणामध्ये रकतस्राव झाल्यामळ
ु े ARACHONOID CYST ची गाठ फु्ल्यामळ
ु े
झाला आिे , त्याचा सबध पकस्ष्क आिाराशी जोडने उधचत िोणार नािी.
(४) व (५) प्रश्न उद््ावत नािी.

(४)

___________

मौजे दे वपूरपाडे, ता.दे वळा येर्थील आददवासी मुलाांची आश्रमशाळा स्र्थलाांतराबाबत

४३६९८ (३०-११-०००२).

श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.नरहरी झिरवाळ

(ददांडोरी), श्री.हसन मश्र
ु ीफ (िागल), डॉ.राहूल आहे र (चाांदवड) :
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय आददवासी

(१) मकजे िे वपरू पाडे, (ता. िे वळा स्ज. नाशशक) येथील भाडे तत्वावर सरु
ु असलेली आदिवासी
मुलाींची आश्रमशाळा रमारतीअभावी मालेगाव तालुकयातील पाींढरुण येथे स्थलाींतर करण्यात
आली आिे , िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, शासनाने याबाबत चककशी केली आिे काय व त्यात काय आढ़ळून आले,

(३) असल्यास, िे वपूरपाडे येथे सुरु असलेली परीं तु रमारती अभावी स्थलाींतरीत करण्यात
आलेली शाळा पन्
ु िा सरु
ु करणेबाबत शासनाने कोणती कायावािी केली वा करण्यात येत आिे.
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?

श्री. ववष्ट्णु सवरा (१०-१०-२०१८) : (१), (२) व (३) शासक्रकय आश्रमशाळा मकजे िे वपूरपाडे,

ता.िे वळा स्ज.नाशशक िी आश्रमशाळा भाडयाच्या रमारतीत सोई सुववधाींचा अभाव असल्याने
सिर आश्रमशाळा तात्पुरत्या स्वरुपात शासक्रकय आश्रमशाळा पाींढरुण ता.मालेगाव स्ज.नाशशक

येथे स्थलाींतरीत करण्यात आली आिे. शासक्रकय आश्रमशाळा िे वपरु वाडे या आश्रमशाळे स २
िे क्र गावठाण जागा ग्रामपींचायत मिालपा्ने याींनी दिली असन
ु सिर आश्रमशाळा सींकुल

बाींधकामाचे प्रस्ताव प्रशासक्रकय मान्यतेस्तव सािर करण्यात आले असुन त्यास मान्यता प्राप्त
िोताच ननधीच्या उपलब्धतेनस
ु ार बाींधकाम िाती ऊेण्यात येईल. बाींधकाम पुणा झाल्यानींतर
शाळा मळ
ु गावी सरु
ु करण्यात येईल.
(४) प्रश्न उद््ावत नािी.

___________
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शासिीय आददवासी आश्रम शाळाांमध्ये ववद्यार्थयाांना शालेय सादहत्य पुरववण्याबाबत
(५)

५८६५७ (३०-११-०००२).

श्री.सांजय साविारे (भस
ु ावळ), श्री.योगेश सागर (चारिोप) :

सन्माननीय आददवासी वविास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) शासकीय आदिवासी आश्रम शाळाींमध्ये २ लाख ववद्यार्थयांना गत वर्ी विया आणण शालेय
सादित्य यापासन
ू वींधचत रिावे लागले, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, दिनाींक. ४ एवप्रल, २०१६ रोजी १० को्ी रुपयाींच्या सादित्य खरे िीच्या ननवविा
काढूनिी अद्याप अींनतम मींजुरी शमळालेली नसल्याची बाब दिनाींक ७ जून, २०१६ रोजी वा
त्यासुमारास ननिशानास आली, िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, सिर प्रकरणी शासनाने चककशी केली आिे काय,
(४) असल्यास, चककशीच्या अनर्
ु ींगाने शाळा सुरु िोताच ववद्यार्थयांना विया आणण शालेय
सादित्य तात्काळ िे ण्याबाबत शासनाने कोणती उपाययोजना केली आिे वा करण्यात येत आिे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. ववष्ट्णु सवरा (१०-१०-२०१८) : (१) ननवविा प्रक्रियेिरम्यान तिारी प्राप्त झाल्याने सिर

ननवविा रद्द करुन शासकीय आश्रमशाळाींना लेखन सामुग्री व शैक्षणणक सादित्य शासकीय
आश्रमशाळे तील 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
परु वठा आिे श दिनाींक ०२.०७.२०१६ रोजी िे ण्यात आले िोते.
(३) प्रश्न उद््ावत नािी.

(४) सन २०१६-१७ या शैक्षणणक सरात वविीत कालावधीत विया परु वठा करण्यात आला आिे .
(५) प्रश्न उद््ावत नािी.

___________

सवग शासकिय आददवसी शाळाांतील भोजन व्यवस्र्थेच्या वेळामांध्ये बदल िरण्याबाबत
(६)

६३३७९ (३०-११-०००२).

डॉ.भारती लव्हे िर (वसोवा) :

सन्माननीय आददवासी वविास

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यातील सवा शासक्रकय आदिवासी आश्रमशाळाींमध्ये मल
ु ाींना िे ण्यात येणाऱ्या भोजनाच्या
अयोग्य वेळाींमळ
ु े मल
ु ाींना रारी उपाशी झोपावे लागले आािे , िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, सकाळी १० वाजता व सींध्याकाळी ६ वाजता भोजन दिले जाते, िे िी 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 आिे त ?
श्री. ववष्ट्णु सवरा (१०-१०-२०१८) : (१) िे खरे नािी.

(२) ववियार्थयााना सकाळचे जेवण १२.४५ ते १.४५ या िरम्यान व सींध्याकाळचे जेवण ७.३० ते
८.३० या िरम्यान वेळेत दिले जाते.
(३)डॉ.सुभार्

साळुींखे

याींच्या

अध्यक्षतेखाली

सशमतीने

केलेल्या

शशफारशीस

अनुसरुन

आश्रमशाळे तील ववद्यार्थयांचे सींध्याकाळचे जेवण व सकाळचा अल्पोपिार यामधील अींतर कमी
करणेसाठी

शासकीय

व

अनुिाननत

आश्रमशाळे च्या

शालेय

कामकाज,

भोजन

आणण

अल्पोपिाराच्या वेळेत बिल करण्यात आला आिे .
(४) प्रश्न उद््ावत नािी.
___________
रामपूर (ता.घाटां जी, जज.यवतमाळ) येर्थील "रामपूर जांगल िामगार सहिारी
सांस्र्था मयाग.," या सांस्र्थेमध्ये िालेल्या गैरव्यवहाराबाबत

(७)

६४१४६ (२२-०८-२०१६).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.राजु तोडसाम (अणी) :

सन्माननीय पणन मांत्री पुढील

(१) रामपूर, (ता.ऊा्ीं जी, स्ज.यवतमाळ) येथील "रामपूर जींगल कामगार सिकारी सींस्था मयाा.,"
सींस्थेमध्ये असलेल्या सींचालक मींडळाने मोठ्या प्रमाणात गैरव्यविार केला असल्याचे चककशी
अिवालात नमि
ू 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 गन्
ु िे िाखल

करण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी दिनाींक ४ नोव्िें बर, 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
कारवाईचे ननिे श दिले आिे , िे िी खरे आिे काय,
(४) असल्यास, त्यानुसार पुढे कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आिे ,
(५)

नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?

श्री. सुभाष दे शमख
ु (१०-१०-२०१८) : (१) िोय, िे खरे आिे .

(२) रामपूर जींगल कामगार सिकारी सींस्थेचे 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 आिे श
द्यावेत अशी ववनींती प्रा.राजू 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 ननिे श दिले आिे त. त्यानस
ु ार ननयमानुसार योग्य ती कायावािी करुन मा. आमिार
मिोियाींना अवगत करण्यात यावे अशा सच
ु ना सिकार आयक
ु तालयाकडील 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, ऊा्ीं जी या कायाालयामाफात मिाराषर सिकारी सींस्था
अधधननयम १९६० चे कलम ८८ अन्वये कारवाई प्रस्ताववत केलेली आिे .
(५) प्रश्न उद््ावत नािी.
___________
िळमना (जज.नागपरू ) येर्थील पररसरातील शासिीय आददवासी
वसतीगह
ृ ातील पाणी समस्येबाबत

(८)

६५४२२ (२७-०१-२०१७).

डॉ.शमशलांद माने (नागपूर उत्तर) :

सन्माननीय आददवासी

वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कळमना (स्ज.नागपूर) येथील पररसरातील शासकीय आदिवासी वसतीगि
ृ ात अनेक

मदिन्याींपासून पाण्याची समस्या स्
ु त नसल्यामळ
ु े ववद्यार्थयांनी धगरीपेठ येथील एकास्त्मक
आदिवासी ववकास प्रकल्प कायाालय बींि केले िोते, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, गेल्या तीन वर्ांपासुन खाजगी ्ॅं करने वसनतगि
ृ ात पाणीपुरवठा करण्यात येत

असून त्यासाठी आदिवासी ववकास ववभागाने ४० लाख रूपये दिले, असल्याचे ननिशानास आले,
िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, सिर वसतीगि
ु े “नागपरू कॅ्र’
ृ ातील कूपनशलकेचे पाणी अपरु े पडत असल्यामळ
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 आिे त ?
श्री. ववष्ट्णु सवरा (१०-१०-२०१८) : (१)
१०००

ववद्यार्थयांसाठी

एकूण

३

आदिवासी मुलाींचे शासकीय वसतीगि
ृ कळमना येथे

रमारती

असन
ू

त्यामध्ये

८५०

ववद्याथी

राितात.

वसनतगि
ू २ बोअरवेलना पाणी लागले नािी तर उवारीत ३
ृ ाच्या पररसरामध्ये ५ बोअरवेल असन
बोअरवेलपैकी १ बोअरवेल बींि पडलेली असल्यामुळे वसनतगि
ृ ाींना ्ँ करद्वारे पाणीपुरवठा

करण्यात येत िोता. वसनतगि
ृ ाला पाणी पुरवठा कमी िोत असल्यामुळे ववद्यार्थयांनी प्रकल्प
अधधकारी, एकास्त्मक आदिवासी ववकास प्रकल्प, नागपरू कायाालय बींि केले िोते.
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(२) िे खरे नािी.
खाजगी ्ँ करने वसनतगि
ृ ास पाणीपुरवठा करण्यासाठी आत्तापयंत रुपये ५,९०,८६२/-

रतका खचा झालेला आिे .

(३) अनि
ु ानाअभावी सिर कालावधीत ्ँ कर परु वठ्याची िे यके अिा करण्यात आली नव्िती.
तथावप, ननधी प्राप्त झाल्यानींतर िे यके अिा करण्यात आलेली आिेत.

(४) नागपूर मिानगरपाशलका, धरमपेठ याींना कळमना येथे िोन रींची पाईप लाईनचे नळ

कनेकशन शमळणेबाबत तसेच नागपूर सुधार प्रन्यास, नागपूर याींना एक ववदिर व िोन
बोअरवेलची मागणी करण्यात आलेली आिे .
(५) प्रश्न उद््ावत नािी.
___________
ठाणे जजल्हा पररषदे च्या शाळे तील ववद्यार्थयाांना शशष्ट्यवत्ृ तीची रक्िम शमळण्याबाबत
(९)

७६७९५ (२८-११-२०१७).

श्री.किसन िर्थोरे (मरु बाड), श्री.बळीराम शसरसिार (बाळापरू ) :

सन्माननीय आददवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ठाणे स्जल्िा पररर्िे च्या शाळे तील आदिवासी ववभागातील ववद्याथांची ऑनलाईन नोंिणी न
झाल्यामुळे आदिवासी ववद्यार्थयांच्या शशषयवत्ृ तीची सुमारे साडेतीन को्ी रुपयाींचा ननधी स्जल्िा
पररर्िे कडेच अखधचात रादिल्याचे 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 तद्नस
ु ार आदिवासी पव
ू ा माध्यशमक
शाळे तील ववद्यार्थयााना शशषयवत्ृ तीची रककम िे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायावािी केली वा
करण्यात येत आिे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. ववष्ट्णु सवरा (१०-१०-२०१८) : (१), (२) व (३) िे खरे नािी.

सन २०१५-१६ या आधथाक वर्ााकरीता सुवणा मिोत्सवी शशषयवत्ृ ती योजनेअींतगात रुपये

५४९.४३ लाख एवढी रककम मुखय कायाकारी अधधकारी, स्जल्िा पररर्ि, ठाणे याींना उपलब्ध
करुन िे ण्यात आली आिे. सुवणा मिोत्सवी शशषयवत्ृ ती योजनेअींतगात ठाणे स्जल्ियातील एकूण

४२४३० ववद्यार्थयांपैकी ४१४६८ ववद्यार्थयांच्या खात्यावर रुपये ५,१५,२३,५००/- रतकी रककम
जमा करण्यात आलेली असून उवारीत ववद्यार्थयांना शशषयवत्ृ ती वा्पाची कायावािी करण्यात
येत आिे .

(४) प्रश्न उद््ावत नािी.
___________
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राज्यातील शासिीय आश्रमशाळे त ववद्यार्थयाांच्या भोजनासाठी मध्यवती
स्वयांपािगह
ृ उभारण्याबाबत
(१०)

७६९८६ (२८-०४-२०१७).

डॉ.भारती लव्हे िर (वसोवा) :

सन्माननीय आददवासी

वविास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)राज्यातील शासकीय आश्रमशाळे तील ववद्यार्थयांना

एका तासात ताजे भोजन शमळावे

म्िणन
ू मध्यवती स्वयींपाकगि
ृ उभारले जाणार असल्याचे आश्वासन आदिवासी ववकास मींरी
याींनी मािे नोव्िें बर,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 आिे त ?
श्री. ववष्ट्णु सवरा (१०-१०-२०१८) : (१) िे खरे आिे .

(२) या अतींगत
ा २ मध्यवती स्वींयपाकगि
ृ ाची उभारणी करण्यात आली आिे.
(३) प्रश्न उद््ावत नािी.

___________

अमरावती जजल्हयातील महाराष्ट्र राज्य ववज ववतरण िांपनीतील शशिाऊ
(११)

उमेदवाराांना २ वषागचे अनुभव पत्र दे ण्याबाबत

७७२९३ (२८-०४-२०१७).

अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी) :

सन्माननीय ऊजाग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अमरावती स्जल्ियातील १) नतवसा उपववभाग २) नतवसा १ ववज केंद्र ३) माझरी १ ववज
केंद्र ४) व-िा ववज केंद्र येथील ९ प्रशशक्षणार्थयांनी
शशका

मिाराषर राज्य ववज ववतरण कींपनीमध्ये

उमेिवार म्िणन
ू २ वर्ााचे प्रशशक्षण पण
ू ा केले असन
ू या शशका

प्रशशक्षणार्थयांना २

वर्ााचे अनभ
ु व पर िे ण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी कायाकारी अशभयींता म.रा.वव.वव.
कींपनी मयाा. (ग्रामीण) अमरावती दिनाींक १९ मे २०१६ रोजी वा त्यासुमारास लेखी पर दिले
आिे , िे खरे आिे काय

(२) असल्यास, २ वर्े प्रशशक्षण पण
ू ा िो निी अद्यापपयात या प्रशशक्षणार्थयांना अनभ
ु व
प्रमाणपर िे ण्यात आले नािी, िे िी खरे आिे काय

(३) असल्यास, सिर प्रशशक्षणार्थयांना त्याचे २ वर्ााचे अनभ
ु वपर िे ण्याबाबत शासनाने कोणती
कायावािी केली वा करण्यात येत आिे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१०-१०-२०१८) : (१) िे खरे आिे.
(२) िे खरे नािी.
(३)

व

(४)

प्रशशक्षणार्थयांना

वीजतींरी
शशका

शशका

उमेिवार

म्िणून

िोन

वर्ांचे

प्रशशक्षण

पूणा

केलेल्या

उमेिवार म्िणून कायाकाल पूणा केल्याबाबतचे प्रमाणपर कायाकारी

अशभयींता, मिाववतरण, ग्रामीण ववभाग, अमरावती याींच्या कडून िे ण्यात आले आिे .
___________
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खाजगी व मोठ्या शाळाांमधील ३५०० ववद्यार्थयाांना साववत्रीबाई फुले
शशष्ट्यवत्ृ ती योजनेतांगत
ग तनधी ववतरीत िरण्याबाबत

(१२)

७८१३३ (२१-०४-२०१७).

(नाशशि पजश्चम) :
काय :-

श्री.सुधािर दे शमुख (नागपूर पजश्चम), श्रीमती सीमाताई दहरे

सन्माननीय सामाजजि न्याय मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

(१) नागपूर स्जल््यातील खाजगी व मोठ्या शाळाींमधील ३५०० ववद्यार्थयांना साववरीबाई फुले
शशषयवत्ृ ती योजनेपासून वींचीत ठे वण्यात आले असल्याबाबतची बाब मािे डडींसेबर,२०१६ मध्ये
वा त्यािरम्यान ननिशानास आली आिे , िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, सन २०१६-१७ या चालु शैक्षणणक वर्ाात आठवी ते ििावी पयंतच्या 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 शशषयवत्ृ तीच्या लाभापासून वींचीत रािीलेल्या पार ववद्यार्थयांना त्वरीत
शशषयवत्ृ तीचा लाभ शमळावा याकरीता समाजकल्याण ववभागाद्वारे प्रस्ताव शासनास पाठवन
ू िी
ननधी ववतरीत करण्यात आला नािी, िे िी खरे आिे ,

(४) असल्यास, या शाळे तील शशषयवत्ृ तीपासून वींचीत रािीलेल्या ववद्यार्थयांना अद्यापपयंत
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, नागपरू

याींच्यामाफात साववरीबाई फुले शशषयवत्ृ ती योजनेअींतगंत आठवी ते ििावी पयंतच्या पार

अनुसूधचत जाती प्रवगाातील ववद्यार्थयांच्या ८०५९ अजांपैकी मािे माचा,२०१७ अखेर ६२१२ व
माचा, २०१७ नींतर १८४७ ववद्यार्थयांना त्याींच्या आधारसींलग्न बॅन्क खात्यावर शशषयवत्ृ ती अिा
करण्यात आलेली असून त्यावर रु.८०.०० लाख रतका ननधी खची पडलेला आिे . तर

ववजाभज

व ववमाप्र प्रवगाातील पार ववद्यार्थयांच्या ९३०४ अजांपक
ै ी मािे माचा,२०१७ अखेर ७८५० व माचा,
२०१७ नींतर १४५४ ववद्यार्थयांना त्याींच्या आधारसींलग्न बॅंक खात्यावर शशषयवत्ृ ती अिा
करण्यात आलेली असून त्यावर रु.६०.०० लाख रतका ननधी खची पडलेला आिे .
(५) प्रश्न उद््ावत नािी.

___________

महाराष्ट्र औद्योधगि वविास महामांडळाच्या अिोला वविास िेंद्राअांतगगत
जशमनीचा वाढीव मोबदला दे णेबाबत
(१३)

७९७९६ (२१-०४-२०१७).

श्री.रणधीर सावरिर (अिोला पूव)ग :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय उद्योग
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(१) मिाराषर औद्योधगक ववकास मिामींडळाच्या अकोला ववकास केंद्रा अींतगात जशमनीचा
वाढीव मोबिला ववदित वेळेत अिा केला नसल्याने दिवाणी न्यायालयाकडून जप्ती वारीं ्
बाजाववण्यात आले, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, सिर प्रकरणी ववधी सल्लागार अकोला याींना वाढीव मोबिल्याच्या रककमेचा
धनािे श दिवाणी न्यायालयात जमा करण्यासाठी प्रािे शशक अधधकारी अमरावती याींनी त्याींचे पर
ि. मऔववम/प्राकाअ/५३१०/२०१६ दिनाींक २०/१०/२०१६ नुसार सुपत
ू ा केले, िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, उकत प्रकरणी सिर ववधी सल्लागार अकोला याींनी धनािे शाच्या वैध तारखेपयंत
धनािे श न्यायालयात जमा केले नािीत, िे िी खरे आिे काय,
(४) असल्यास, सिर प्रकरणी सींबधीं धत ववधी सल्लागारावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात
येत आिे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची करणे काय आिे त ?
श्री. सभ
ु ाष दे साई (१०-१०-२०१८) : (१), (२) व (३) िे खरे आिे .

(४) सिर ववधी सल्लागाराला मिामींडळाच्या पॅनलवरुन कमी करण्यात आले आिे.
(५) प्रश्न उद््ावत नािी.
___________
राज्यातील ववववध भागातून इमारतीमध्ये बसववण्यात येणाऱ्या उद्वाहनाच्या (शलफ्ट)
परवानगीचे अधधिार स्र्थातनि जजल्हयाच्या दठिाणी दे ण्याबाबत

(१४)

८४९२२ (०९-०८-२०१७).

श्री.अमल महाडीि (िोल्हापूर दक्षिण)

सन्माननीय ऊजाग

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कोल्िापूर शिर वाढत असन
त्या दठकाणी शासनाच्या ननयमानूसार िोत असलेल्या
ू
रमारतीींच्या बाींधकामाची सींखया वाढत आिे परीं त,ू अजूनिी रमारतीमध्ये बसववण्यात येणाऱ्या

उद्वािनाची (शलफ््) परवानगी िी मख
ु य ववद्यत
ू ननररक्षक, मींब
ु ई 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 वेळ व पैसा याींचा अपव्यय िोत आिे , िे खरे आिे काय,

(३) असल्यास, िा अपव्यय ्ाळण्यासाठी सिरचे अधधकार स्थाननक स्जल्ियाच्या दठकाणी
िे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायावािी केली वा करण्यात येतआिे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
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 आिे त. त्यामुळे
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नागररक व ववकासक त्याींच्या सोयीने उद्वािन उभारणीसाठी अथवा अनुज्ञप्तीसाठी कुठूनिी
ऑनलाईन पध्ितीने अजा करुन परवानगी वा अनुज्ञप्ती प्राप्त करु शकतात.
(३) व (४) प्रश्न उद््ावत नािी.

___________
धचांचोडी (ता.येवला, जज.नाशशि) औद्योधगि िेत्रासाठी पाणी आरक्षित ि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 क्षेरासाठी नाींिरू मध्यमेश्वर (ता.ननफाड)

बींधाऱ्यातून पाणी आरक्षणाबाबत जलसींपिा ववभागाचे मुखय अशभयींता याींनी दिनाींक ११
जानेवारी, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास शासनाकडे प्रस्ताव पाठववला आिे , िे खरे आिे काय,
(२)

असल्यास,

सिर

औद्योधगक

क्षेरासाठी

पाणी

आरक्षीत

करणेसाठी

स्थाननक

लोकप्रनतननधीींनी दिनाींक ९ सप््ें बर, २०१६ रोजी वा त्यासम
ु ारास शासनाकडे मागणी केली आिे ,
िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, उकत प्रकरणी शासनाने कोणती कायावािी केली वा करण्यात येत आिे ,
(४)

नसल्यास,ववलींबाची कारणे काय आिे त ?

श्री. सुभाष दे साई (१०-१०-२०१८) : (१) व (२) िे खरे आिे .

(३) धचींचोडी ता.येवला, स्ज.नाशशक येथील औद्योधगक क्षेरासाठी नाींिरू मध्यमेश्वर (ता.ननफाड)
बींधाऱ्यातन
ू धचींचोडी ता. येवला या औद्योधगक क्षेरासाठी ववींचरू औद्योधगक क्षेरासाठी मींजरू
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

क्षेरातील पाणीपुरवठयाबाबतची कामे प्रगतीपथावर आिे त.
(४) प्रश्न उद््ावत नािी.

___________
पनवेल येर्थील अददवासी वसतीगह
ृ ात ववद्यार्थयाांचा सादहत्य खरे दीमध्ये िालेली अतनयशमतता
(१६)

९०५०३ (०९-०८-२०१७).

श्री.गणपत गायिवाड (िल्याण पूव)ग :

सन्माननीय

आददवासी वविास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) पनवेल येथील अदिवासी वसतीगि
ृ ातील ववद्यार्थयांच्या सादित्य खरे िीमध्ये अननयशमतता
झाल्याचे दिनाींक १५ जून, २०१७ रोजी वा त्या सम
ु ारास ननिशानास आले, िे खरे आिे काय,
(२) असल्यास,

सिर प्रकरणाची शासनाने चककशी केली आिे काय, त्यानुसार

शासनाने कोणती कारवारा केली वा करण्यात येत आिे,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?

सींबधधताींवर

वव.स. ४७९ (12)
श्री. ववष्ट्णु सवरा (१०-१०-२०१८) : (१) आदिवासी मुलाींचे शासकीय वसनतगि
ृ , पनवेल (जुन)े

ता. पनवेल स्ज.रायगड येथील दिनाींक १.१२.२०११ ते दिनाींक ३१.३.२०१५ या कालावधीचे
अींतगात लेखा पररक्षण करण्यात आले असता लेखा पररक्षण अिवालामध्ये रु्ी/आक्षेप आढळून
आलेले आिे त.

(२) लेखापररक्षण अिवालामध्ये काढण्यात आलेल्या रु्ी बाबत प्रकल्प अधधकारी, पेण,
स्ज.रायगड याींचे कडून अनुपाल अिवाल प्राप्त झाल्यावर आवश्यक ती कायावािी करण्यात
येईल.

(३) प्रश्न उद््ावत नािी.
___________
राज्यातील आश्रमशाळाांतील ३४० मुलाांच्या पालिाांना नुिसान भरपाई दे ण्याबाबत
(१७)

९३६७८ (०९-०८-२०१७).

श्रीमती तनमगला गाववत (इगतपूरी) :

सन्माननीय आददवासी

वविास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील आश्रमशाळाींची िरु ावस्था सुधारण्याचे आिे श न्यायालयाने वारीं वार िे निी

आदिवासी आश्रमशाळाींमध्ये शशक्षण ऊेत असताींना मरण पावलेल्या ३४० मल
ु ाींच्या पालकाींना
भरपाई िे ण्यासाठी शासनाकडे ननधी नसल्याचे प्रनतज्ञापर शासनाने न्यायालयात सािर केल्याचे
मािे जन
ू , २०१७ मध्ये वा त्या सम
ु ारास ननिशानास आले आिे, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, आदिवासी कल्याणासाठी शासनाने ववववध योजनाींमध्ये मोठया ननधीची तरतूि
केली असतानािी भरपाई िे ण्यासाठी ननधी उपलब्ध न िोण्याची कारणे काय आिे त,

(३) तसेच सिर प्रकरणी शासनाने कोणती कायावािी केली वा करण्यात येत आिे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. ववष्ट्णु सवरा (१०-१०-२०१८) : (१) िे खरे नािी.
(२) आवश्यक ननधी उपलब्ध आिे.

(३) शासक्रकय आदिवासी आश्रमशाळे तील ववियाथी/ववियाथीनीचा मत्ृ यु झाल्यास त्याच्या/नतच्या

पालकास रु.७५,०००/- रतके सानग्र
ु ि अनुिान िे ण्यात येत िोते आता सिर सानुग्रि अनुिानाची
रककम

दि १९/०६/२०१८ च्या शासन ननणायान्वये रु.२,००,००० रतकी वाढववण्यात आली आिे .

(४) प्रश्न उद््ावत नािी.
___________
िुरिांु भ (ता.दौंड, जज.पुणे) महाराष्ट्र औद्योधगि वविास महामांडळाचे
ESIC हॉजस्पटल सुरु िरणेबाबत

(१८)

९४३०१ (१८-०८-२०१७).

सोनावणे (जन्
ु नर) :

श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.सांग्राम र्थोपटे (भोर), श्री.शरददादा
सन्माननीय उद्योग मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

वव.स. ४७९ (13)
(१) राींजणगाव व चाकण (स्ज.पुण)े येथे ESIC िॉस्स्प्ल सुरु करणेबाबत केंद्रीय उद्योग मींरी
याींनी ननिे श दिले आिे त, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, तालुका िौंड, स्जल्िा पुणे येथील सींपूणा केशमकल झोन असलेल्या कुरकींु भ मिा.
औद्योधगक ववकास मिामींडळ येथे
खरे आिे काय,

ESIC िॉस्स्प्ल सरु
ु करण्याची मागणी िोत आिे, िे िी

(३) असल्यास, ESIC िॉस्स्प्ल सुरु करणेबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीनी दिनाींक ०७ जल
ु ,ै

२०१७ रोजी वा त्यासुमारास मा. मुखयमींरी, उद्योग मींरी व कामगार कल्याण मींरी याींचक
े डे
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 आिे त ?
श्री. सभ
ु ाष दे साई (१०-१०-२०१८) : (१) िे खरे नािी.
(२) व (३) िे खरे आिे.

स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी शासनास ननवेिन सािर केले आिे.
(४) चाकण औद्योधगक क्षेर ्प्पा ि. २ मधील सुववधा क्षेर ि.२ मधील सुववधा क्षेर ि. AM

-१५/१ व राींजणगाव औद्योधगक क्षेरातील सवु वधा क्षेर ि. AM ५९ यातील क्षेर ESIC

िॉस्पी्ल करीता राखीव ठे वण्यात आले आिे. लोकप्रनतननधीींची मागणी अध्यक्ष, राज्य कामगार
मिामींडळ, पुणे याींना प्रािे शशक अधधकारी पुणे स्तरावरून कळववण्यात आली आिे .
(५) प्रश्न उद््ावत नािी.

___________
नाशशि महाराष्ट्र औद्योधगि वविास महामांडळािडून उद्योजिाांना
दे ण्यात 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
सप््ें 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 आिे त िे िी खरे आिे
काय.
(३) असल्यास, औद्योधगक वापराचा भूखींड ववकसीत न केलेल्या उियोजकाींकडून सिरिू भख
ु ींड
ताब्यात ऊे न मिाराषर औद्योधगक ववकास मिामींडळामाफात कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आिे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?

वव.स. ४७९ (14)
श्री. सुभाष दे साई (१०-१०-२०१८) : (१) िोय, िे खरे आिे .
(२) िोय, िे खरे आिे .

(३) व (४) भूखींड औद्योधगक प्रयोजनासाठी वा्प करण्यात आलेले आिे त. तथवप, भूखींडधारक

औद्योधगक प्रयोजनाऐवजी अनाधधकृत व्यापारी प्रयोजन करीत आिे त. अशा भख
ू ींडधारकाींववरूध्ि
कायिे शीर कारवाई करण्यात येत आिे .

___________
नेवासा (जज.अहमदनगर) तालक्
ु यातील एमआयडीसी मध्ये असलेल्या शशांगवेति
ु ाई व वाांजोळी
या गावाांना वपण्याचे पाणी उपलब्ध िरून दे ण्याबाबत

(२०)

९८२३५ (०३-०१-२०१८).

श्री.बाळासाहे ब 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 शमळावे अशी मागणी ग्रामपींचायतीने वारीं वार मिाराषर
औद्योधगक ववकास मिामींडळाकडे केली आिे , िे खरे आिे काय,
(२) असल्यास, या मागणीनस
ु ार अद्यापपयंत कोणतीच कायावािी न करण्याची कारणे काय
आिे त,

(३) असल्यास, या गावाींना वपण्याचे पाणी उपलब्ध करुन िे ण्याकररता शासनाने कोणती
कायावािी केली वा करण्यात येत आिे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. सुभाष दे साई (१०-१०-२०१८) : (१) व (२) अींशत: खरे आिे .

वाींजोळी ग्रामपींचायत ता.नेवासा, स्ज.अिमिनगर याींनी मिामींडळाकडे पाणी मागणीबाबत

अजा केलेला असून याबाबत कायावािी सुरू आिे . तसेच शशींगवेतुकाई ग्रामपींचायतीने मिाराषर
औद्योधगक ववकास मिामींडळाकडे अद्यापपयंत पाणी मागणी केलेली नािी.

(३) स्जल्िाधधकारी, अिमिनगर याींच्याकडील मींजूर ्ीं चाई आराखडयातील उपाययोजनेनस
ु ार
पाींढरीपूल येथील एम.आय.डी.सी. च्या जलशुध्िीकरण केंद्रावरून २०१६ चे ्ीं चाई कालावधीमध्ये

शशींगवेतुकाई, वाींजोळी व रतर गावाींना आवश्यक तेवढा पाणी पुरवठा ्ँ करव्िारे करण्यात
आलेला आिे . वाींजोळी गावाचे मागणीनुसार कायमस्वरूपी पाणीपुरवठा करणेबाबत कायावािी
सरू
ु आिे .

(४) प्रश्न उद््ावत नािी.
___________
राज्यातील महाववतरण, महापारे षण व महातनशमगती या ततन्ही िांपनीच्या
(२१)

वीज िामगाराांच्या तनवत्ृ ती वेतनाबाबत

९९३३७ (२९-१२-२०१७).

श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय ऊजाग मांत्री पुढील

वव.स. ४७९ (15)
(१)

राज्यातील

मिाववतरण,

मिापारे र्ण

व

मिाननशमाती

या

नतन्िी

कींपनीच्या

वीज

कामगाराींच्या प्रलींबबत ननवत्ृ ती वेतन योजनेबाबत लोकप्रनतननधीींनी दिनाींक १० ऑक्ोबर, २०१७
रोजी वा त्या सुमारास मा. जाा मींरी याींच्याकडे लेखी ननवेिनाद्वारे मागणी केली, िे खरे आिे
काय,

(२) असल्यास, या ननवेिनानस
ु ार शासनाने कोणता ननणाय ऊेतला आिे , असल्यास, त्याचे
स्वरुप काय आिे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१०-१०-२०१८) : (१) िे खरे आिे.

(२) व (३) या सींिभाात मा.उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खींडपीठाने दि.१६.११.२०१७ रोजी
ननवत्ृ तीवेतन योजनेबाबत मिाराषर राज्य ववद्युत मींडळ ठराव ि. ६२४, दि. ३१.११.१९९६

बाबत योग्य तो ननणाय तीन मदिन्याींच्या आत ऊेण्याबाबतचे आिे श दिले िोते. त्यास अनुसरुन
मिाराषर राज्य ववद्यत
मींडळ सर
ु
ू धारी कींपनीच्या सींचालक मींडळाने “नतन्िी कींपन्याींची
सध्याची आधथाक स्स्थती पािता ननवत्ृ तीवेतन योजना लागू करता येणार नािी. सबब,
तत्कालीन मिाराषर राज्य ववद्युत मींडळाचा ननवत्ृ तीवेतन योजनेसींिभाातील 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.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर), श्री.जजतेंद्र
आव्हाड (मांब्र
सन्माननीय आददवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा
ु ा िळवा) :
करतील काय :-

(१) जव्िार आदिवासी ववकास प्रकल्पाींतगात नामाींक्रकत रींग्रजी माध्यमाच्या शाळे त प्रवेश
शमळण्यासाठी पालकाींकडून कननषठ शलवपक श्री. बागल
ु पैसे ऊेत असल्याच्या तिारी पालकाींनी
प्रकल्प अधधकारी, जव्िार याींच्याकडे मािे ऑक्ोबर, २०१७ मध्ये केल्या आिे त, िे खरे आिे
काय,
(२) तसेच आदिवासी ववद्यार्थयांना नामाींक्रकत रींग्रजी माध्यमाींच्या शाळे त शासनामाफात मोफत
प्रवेश िे ण्यात येतो, िे िी खरे आिे काय,
(३) असल्यास,

प्रवेशासाठी

पालकाींना

कायावािी केली वा करण्यात येत आिे ,

लुबाडणाऱ्या

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?

सिर

कमाचाऱ्याींवर

शासनाने

कोणती
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श्री. ववष्ट्णु 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 आयक
ु त, आदिवासी ववकास, ठाणे याींच्या दिनाींक २.१२.२०१७ रोजीच्या आिे शान्वये
श्री. अशोक िगडु बागुल शलपीक ्ीं कलेखक याींना ननलींबबत करण्यात आलेले आिे.
(४) प्रश्न उद््ावत 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 ववकासामळ
ु े 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 पुतत
ा ा करुन िे खील
प्रमाणपर शमळालेले नािी, िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, उकत उद्योग भवनाला भोगव्ा प्रमाणपर न शमळण्याची कारणे काय आिे त,
(४) असल्यास, सिर प्रकरणी शासनाने चककशी केली आिे काय, असल्यास, त्यानस
ु र उद्योग
भवनाला भोगव्ा प्रमाणपर शमळण्याबाबत कोणती कायावािी केली वा करण्यात येत आिे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. सुभाष दे साई (१०-१०-२०१८) : (१) िोय, िे खरे आिे .

(२) (३) व (४) उद्योग भवन रमारतीचे अस्ग्नशमन यींरणेची कामे ननवीिा मींजरू ीनींतर 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 याींचे

रमारतीचे स्रकचरल प्रमाणपर व बाींधकाम पूणत्ा वाचा िाखला व रतर आवश्यक कागिपराींची
पत
ा ा करून भोगव्ा प्रमाणपर २४/५/२०१८ अन्वये मींजरू करण्यात आले आिे.
ू त
(५) प्रश्न उद््ावत नािी.

___________

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

(२४)

१०९६९०

(०४-०४-२०१८).

श्री.आशसफ

शेख

(मालेगाांव मध्य),

श्री.अशमन

पटे ल

(मुांबादे वी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम) : सन्माननीय ऊजाग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-
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(१) मालेगाींव (ता.स्ज.नाशशक) शिरात वारीं वार िोत असलेल्या भारननयमनामुळे ववद्यार्थयांची

तसेच जनतेची मोठया प्रमाणात गैरसोय िोत असन
ू यामळ
ु े जनतेने कींिील मोचाा काढण्यासाठी

सींबींधधत तिशसलिाराींकडे परवानगी माधगतली असल्याचे मािे जानेवारी, २०१८ मध्ये ननिशानास
आले, िे खरे आिे काय,
(२) असल्यास, शासनाने याबाबत अधधक चककशी केली आिे काय, त्यात काय ननिशानास
आले,
(३)

असल्यास, त्यानस
ु ार शासनाने कोणती कायावािी केली वा करण्यात येत आिे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?

श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१०-१०-२०१८) : (१), (२) व (३) दिनाींक ३०.१२.२०१७ रोजी ३३/११
के.व्िी.उपकेंद्र आझािनगर येथील १० एम.व्िी.ए.चा पॉवर रान्सफॉमार नािरु
ु स्त झाला.

िरम्यान ११ के.व्िी. रकनकाबाि, आजमीनगर आणण नजमाबाि या वादिन्याींचा ववद्यत
ु परु वठा
चालू रािण्यासाठी यावर तात्काळ उपाययोजना म्िणून ६ तासाींचा ननयशमत भारननयमन

अींमलात आणून िस
ु ऱ्या वादिनीवर तात्पुरता भार ्ाकून ववद्यत
ु पुरवठा करण्यात आला.

मिाववतरणने तातडीने नािरु
ु स्त पॉवर ट़्रान्सफॉमार दिनाींक ०३.०१.२०१८ रोजी बिलन
ू सिर
वादिनीचा ववद्यत
ु परु वठा सरु ळीत केला.
(४) प्रश्न उद््ावत 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 असल्याचे ननिशानास आले , िे खरे आिे काय,
(२) असल्यास, मिाराषर औद्योधगक ववकास मिामींडळाींतगात औद्योधगक वसाित स्थापन
करण्यासींबींधीचा प्रस्ताव शासनाकडे 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 आिे त ?
श्री. सुभाष दे साई (१०-१०-२०१८) : (१) िे खरे आिे .

(२) व (३) मिामींडळामाफात पींढरपूर तालुकयातील मकजे भाळवणी येथे औद्योधगक क्षेर स्थापन
करणे प्रस्ताववत िोते. मार सिर क्षेराकरीता पाण्याचा स्रोत उपलब्ध नािी.

प्रस्ताववत
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औद्योधगक क्षेराच्या भूसींपािनाची कायावािी पाण्याचे आरक्षण प्राप्त झाल्यानींतर करण्याचे

उच्चाधधकार सशमतीने ननिे श दिले िोते. त्यानींतर मिामींडळाचे प्रस्तावाचे अनुर्ींगाने ननयोस्जत
औद्योधगक क्षेर स्थापन करण्याबाबतचा भस
ु ींपािन प्रस्ताव रद्द करण्यात आला आिे .
(४) प्रश्न उद््ावत नािी.

___________
राज्यातील सवग उपसाशसांचन योजना सौर उजेवर आणण्याबाबत
(२६)

१११२७१ (०४-०४-२०१८).

श्री.उल्हास पाटील (शशरोळ), श्री.प्रिाश फातपेिर (चें बूर),

श्री.सांग्राम र्थोपटे (भोर), श्री.जयिुमार गोरे (माण), श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.किशोर पाटील
(पाचोरा), डॉ.राहूल पाटील (परभणी), श्री.सांदीपानराव भुमरे (पैठण), डॉ.सुजजत शमणचेिर
(हातिणांगले),
(भोिरदन),

अॅड.भीमराव

श्री.सुरेश

धोंडे

हाळवणिर

(आष्ट्टी),

श्री.सुतनल

(इचलिरां जी),

शशांदे

श्री.योगेश

(वरळी),

(बापू)

श्री.सांतोष

घोलप

दानवे

(दे वळाली) :

सन्माननीय नवीन व नवीिरणीय उजाग मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा 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 सच
ू ना मा.उजाामींरी याींनी दिनाींक १८ जानेवारी, २०१८ रोजी वा
त्यासम
ु ारास सींबींधधत अधधका-याींना दिल्या आिे त, िे 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

करण्यासाठी

जेवर आणण्यासाठी धोरण ननस्श्चती

जाा ववभागाने दि.६ फेब्रुवारी, २०१८ च्या शासन ननणायान्वये मिासींचालक,

मिा जाा याींच्या अध्यक्षतेखाली सशमती गठीत केली आिे.

त्याचप्रमाणे जलसींपिा ववभागाने शासन ननणाय दिनाींक २८ फेब्रव
ु ारी, २०१८ अन्वये

कायाकारी सींचालक, वविभा पा्बींधारे ववकास मिामींडळ याींच्या अध्यक्षतेखाली सशमती गठीत
केली आिे .
सिर सशमतीमाफात राज्यातील सवा उपसा शसींचना योजना सकर

जेवर कायाास्न्वत

करणेबाबत सवा समावेशक धोरण तयार करणेकररता कामकाज सरू
ु असन
ू शासनास ठोस
शशफारशी करण्याबाबत अिवाल सािर करण्याची कायावािी सशमतीच्या स्तरावरून सुरू आिे.
(४) प्रश्न उद््ावत नािी

___________
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वाजल्मिी, म्है तर व अनुसुधचत जाती व्यततररक्त अन्य जातीतील
सफाई िामगाराांच्या वारसाांना सेवत
े घेण्याबाबत

(२७)

१११५९०

(१९-०४-२०१८).

श्री.सुरेश

हाळवणिर

(इचलिरां जी) :

सन्माननीय

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

(१) राज्यातील सफाई कामगाराींच्या वारसाींना सेवेत ऊेण्यासाठी सामास्जक न्याय व ववशेर्

सिाय्य ववभागाच्या दिनाींक ११ माचा, २०१६ रोजीच्या शासन ननणायामध्ये केवळ वास्ल्मकी,
म्िै तर व अनुसुधचत जातीमधील सफाई कमाचाऱ्याींच्या वारसास क्रकींवा नातेवाईकास वारसा

िककाचा लाभ िे ण्यात यावा असे नमुि केल्यामळ
ु े अन्य जातीतील सफाई कमाचाऱ्याींवर
अन्याय झाल्याची बाब मािे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशानास आले आिे , िे
खरे आिे काय,
(२) असल्यास, वास्ल्मकी, म्िै तर व अनुसुधचत जातीमधील कमाचाऱ्याींशशवाय अनुसुधचत

जमाती, ववमुकत जाती, भ्कया जमाती, र.मा.व. व वव.मा.प्रवगाातील तसेच खुल्या प्रवगाातील
कमाचाऱ्याींना सध्
ु िा वारसा िककानस
ु ार सेवेचा लाभ अनज्ञ
ु ेय करण्यासाठी सिर शासन
ननणायाचा फेरववचार करण्याची मागणी कोल्िापुर स्जल्िा नगरपाशलका कमाचारी सींऊासि ववववध
सींऊ्नाींनी शासनाकडे मािे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान केली आिे , िे िी खरे आिे
काय,
(३) असल्यास, सिर मागणीबाबत शासनाने कोणती कायावािी केली वा करण्यात येत आिे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. राजिुमार बडोले (१०-१०-२०१८) : (१) िोय, िे खरे आिे .
(२) िोय.

(३) सिर मागणीबाबत तपासणी करण्यात येत आिे.
(४) प्रश्न उद््ावत नािी.

___________

िल्याण पजश्चम (जज.ठाणे) येर्थील शासिीय आददवासी ववद्यार्थी वसतीगह
ृ ातील 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 वसतीगि
ृ आिे , िे खरे
आिे काय,

(२) असल्यास, सिर वसनतगि
ृ ाचे वॉडान िे कल्याण मध्येच वास्तव करीत असताना िे खील

वसतीगि
ृ ात येत नसल्याचे मािे नोव्िें बर, २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशानास आले आिे ,
िे खरे आिे काय,

(३) असल्यास, सिर प्रकरणी वसतीगि
ू
ृ ातील ववद्यार्थयांनी वॉडानववरुद्ध तिार केली असन
त्यासींिभाात कोणतीिी कायावािी करण्यात आलेली नािी, िे िी खरे आिे काय,

वव.स. ४७९ (20)
(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 आिे त ?

श्री. ववष्ट्णु सवरा (१०-१०-२०१८) : (१) िोय, िे खरे आिे .
(२) िे खरे नािी.

(३) व (४) आदिवासी मुलाींचे शासक्रकय वसनतगि
ृ , कल्याण, स्ज.ठाणे याींनी दिनाींक ३०.१.२०१८
व दिनाींक १६.३.२०१८ रोजी प्रकल्प कायाालय शिापरू याींच्याकडे श्री.द्के, गि
ृ पाल याींच्याववरुध्ि

ननवेिन दिले आिे . सिर ननवेिनाच्या अनुर्ींगाने प्रकल्प अधधकारी, शिापूर याींनी श्री.द्के याींची
बिली प्रस्ताववत केली आिे .
(५) प्रश्न उद््ावत नािी.
___________
राज्यातील दशलत वस्त्याांच्या वविासासाठी भारतरत्न डॉ.बाबासाहे ब आांबेडिर
सामाजजि वविास योजना सुरु िरण्याच्या प्रस्तावाबाबत
(२९)

११२४२५ (२१-०४-२०१८).

श्री.सांदीपानराव भुमरे (पैठण), डॉ.राहूल पाटील (परभणी),
श्री.प्रिाश फातपेिर (चें बूर), श्री.तुिाराम िाते (अणुशक्ती नगर), डॉ.शशशिाांत खेडि
े र
(शसांदखेड राजा), श्री.योगेश (बाप)ू घोलप (दे वळाली) :

सन्माननीय सामाजजि न्याय मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील िशलत वस्त्याींच्या ववकासासाठी भारतरत्न डॉ.बाबासािे ब आींबेड कर सामास्जक
ववकास योजना सुरु करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या ववचाराधीन आिे , िे खरे आिे काय,
(२)

असल्यास, या

प्रस्ताववत योजनेबाबत ननणाय ऊेण्यासाठी

अध्यक्षतेखाली सशमती स्थापन केली आिे , िे िी खरे आिे काय,

मा.मिसूल मींरी याींच्या

(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 आिे त ?
श्री. राजिुमार बडोले (१५-१०-२०१८) : (१), (२), (३) व (४) शासन ननणाय, दिनाींक ०९
माचा,२०१८ अन्वये भारतरत्न डॉ. बाबासािे ब आींबेडकर सामास्जक ववकास योजना सन २०१८१९ या वर्ाापासन
ू राबववण्याचा शासनाने ननणाय ऊेतलेला आिे .
(५) प्रश्न उद््ावत नािी.

___________

वव.स. ४७९ (21)
महाववतरन िांपनी (जज.नाांदेड) येर्थील अशभयांत्याांनी िेलेल्या गैरव्यवहाराबाबत
(३०)

११२९९९ (०४-०४-२०१८).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.सुभाष साबणे (दे गलूर) :

सन्माननीय ऊजाग मांत्री पुढील

(१) नाींिेड स्जल््यात ववजेची बबले कमी करणे, ववज जोडणीसाठी पैशाची मागणी करणे तसेच
रतर गैरव्यविाराींप्रकरणी मिाववतरण कींपनी, नाींिेड येथील िोन सिायक अशभयींता याींना
ननलींबबत करण्याचे आिे श मा.उजाा मींरी याींनी मख
ु य अशभयींता, मिाववतरण, नाींिेड याींना
दिनाींक ३० जून, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास दिले िोते, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, मा.मींरी मिोियाींनी ननलींबनाचे आिे श िे वूनिी गैरव्यविार करणाऱ्या िोऊा
अशभयींत्याींना अद्यापिी ननलींबबत करण्यात आलेले नािी, िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, गैरव्यविाराचे आरोप असणाऱ्या सिायक अशभयींता तसेच ननलींबनाचे आिे श
दिल्यानींतरिी कारवाई करण्यास बबलींब लावणाऱ्या मुखय अशभयींता याींचेवर शासनाने कोणती
कारवाई केली आिे वा करण्यात येत आिे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१५-१०-२०१८) : (१) व (२) मिाववतरण कींपनीचे सींबधीं धत सिायक

अशभयींता याींना ननलींबबत करण्याचे आिे श मख
ु य अशभयींता, मिाववतरण, नाींिेड याींना दि. ३०
जून, २०१७ नाींिेड येथे वीज ग्रािकाींच्या तिारीींचे थे् ननराकरण करण्यासाठी आयोस्जत
केलेल्या जनता िरबाराच्या कायािमात दिले िोते.

परीं तु नींतर या प्रकरणी सािर झालेल्या वस्तुननषठ अिवाल ववचारात ऊे न, सींबींधधत

अशभयींता याींच्या ननलींबनाऐवजी त्याींच्या िोन वावर्ाक वेतनवाढी सींचयी पररणामासि रोखण्याची

कारवाई करण्यात यावी असे आिे शशत करुन, त्याींच्याकडून प्रकरणाचा वस्तुननषठ अिवाल
ऊे न

प्रकरण

शशस्तभींगववर्यक

ननकाली

काढण्याचे

आिे श

कारवाई करण्यात

ये न

िे ण्यात

आले.

िोन वावर्ाक

त्यानुसार

मिाववतरणकडून

वेतनवाढी 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 उद््ावत नािी.
___________
आरमोरी (जज.गडधचरोली) तालक्
ु यातील सांपण
ू ग सहिारी सांस्र्थाांची तपासणी िरण्याबाबत
(३१)

११३२८२ (२३-०४-२०१८).

श्री.ववजय वडेट्टीवार (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) :
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय सहिार मांत्री

वव.स. ४७९ (22)
(१)

गडधचरोली स्जल्ियातील मजूर सिकारी सींस्थेची योग्य तपासणी न करता मजूर सिकारी

सींस्थेला कामे िे ण्यास शशफारस करणारे स्जल्िा उपननबींधक गडधचरोली याींचेवर तात्काळ

ननलींबनाची कायावािी करून तात्काळ अिवाल सािर करावे असे ननिे श अपर ननबींधक
(सवासाधारण) सिकारी सींस्था मिाराषर राज्य पण
ु े याींनी जा.ि.१६-स.आ./मजरू /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 नसन
ू त्याींच्याववरुध्ि कोणतीच कायावािी करण्यात आलेली नािी, िे
िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, श्री.दिलीप ऊोडाम याींनी आरमोरी तालूकयातील मजूर सिकारी सींस्थाचे

कामाबद्दल व ियावयाच्या मींजूरीबद्दल दिनाींक २९ डडसेंबर, २०१७ रोजी सिकार आयुकत व
ननबींधक, सिकारी सींस्था, पुणे याींच्याकडे लेखी तिार केली िोती, िे िी खरे आिे काय

(४) असल्यास, सिर प्रकरणी शासनाने चककशी केली आिे काय, चककशीत काय आढळून आले
व त्यानुर्ींगाने कोणती कायावािी केली वा करण्यात येत आिे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?

श्री. सभ
ु ाष दे शमख
ु (१५-१०-२०१८) : (१) नािी.

सिकार आयुकत व ननबींधक, सिकारी सींस्था, मिाराषर राज्य, पुणे याींच्या कायाालयाने

श्री. दिलीप ऊोडाम याींच्या तिारीच्या अनुर्ींगाने चककशी करून अिवाल सािर करण्याकररता
ववभागीय सिननबींधक, सिकारी सींस्था, नागपूर याींना कळववले िोते.
(२) लागू नािी.

(३) व (४) िोय, िे खरे आिे .
सिर तिारीबाबत स्जल्िा उपननबींधक, सिकारी सींस्था, गडधचरोली याींच्या कायाालयाकडून

चककशी करण्यात आलेली असन
ू , तिारीत तर्थय नसल्याने कायावािी करणे योग्य िोणार

नसल्याबाबत ववभागीय सिननबींधक, सिकारी सींस्था, नागपूर याींनी सिकार आयुकत व
ननबींधक, सिकारी सींस्था, मिाराषर राज्य, पण
ु े याींना कळववले आिे.
(५) प्रश्न उद््ावत नािी.

___________
घुग्घूस (जज.चांद्रपूर) येर्थील लायड जस्टल मेटलमध्ये अजग्नसुरिेचा
परवाना नसताांनाही उत्पादन सरू
ु असल्याबाबत

(३२)

११३४४४ (२३-०४-२०१८).

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

श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा),
डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर) :
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय उद्योग मांत्री

वव.स. ४७९ (23)
(१) ऊुग्ऊूस (स्ज.चींद्रपूर) येथील लायड स्स््ल मे्ल्स या उद्योगाकडे अस्ग्नसुरक्षेची परवानगी
नसताींना गत ् अनेक वर्ाापासून कारखाना सुरू असल्यामळ
ु े सिर उद्योगाच्या

व्यवस्थापनाला

नागपूर येथील ववभागीय अस्ग्नसरु क्षा अधधकाऱ्याींनी नो्ीस बजावली असल्याचे मािे जानेवारी,
२०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशानास आले आिे , िे खरे आिे काय

(२) असल्यास, ऊुग्ऊूस येथे सुरू असलेल्या लायड स्स््ल मे्ल्स या कारखान्याने तात्पुरता

अस्ग्नसुरक्षा परवाना ऊेतला असन
ू त्याचे नुतनीकरण तसेच नववन परवाना ऊेतला नसल्याचे
ननिशानास आले, िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, सिर प्रकरणी शासनाने चककशी केली आिे काय, चककशीत काय आढळून आले
व त्यानुर्ींगाने शासनाने कोणती कायावािी केली वा करण्यात येत आिे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?

श्री. सुभाष दे साई (१५-१०-२०१८) :(१) व (२) िे खरे आिे .
सिर कारखाना

सन १९९६ पासन
ू

कायारत असन
ू सिर कारखान्याने नवीन प्रस्ताववत

रमारतीकररता सन २०१२ मध्ये तात्पुरत्या ना-िरकत प्रमाणपराची ववनींती केली िोती. सिर
कारखान्यास सन २०१२ मध्ये ३१४९२.५२३ चक.मी. अनतररकत
िरकत प्रमाणपर

बाींधकामा-कररता तात्पुरते ना-

प्रिान करण्यात आले आिे . सिर तात्पुरत्या ना-िरकत प्रमाणपरामध्ये

सच
ा ा न केल्यामळ
ु ववलेल्या अस्ग्नप्रनतबींधक उपाययोजनाींची पत
ु त
ु े सिर कारखान्यास दिनाक
२२/१२/२०१७ च्या परानस
ु ार ववभागीय अस्ग्नशमन अधधकारी नागपूर याींनी नो्ीस बजावली.
(३)

व (४) सिर कारखान्याने त्याींच्या दिनाींक २०/०३/२०१८ च्या परान्वये तात्पुरत्या ना-

िरकत प्रमाणपरामध्ये सुचववलेल्या अस्ग्नप्रनतबींधक उपाययोजनाींची

पुतत
ा ा करण्याची कायावािी

सुरु केली आिे. तसेच दिनाींक २८/०६/२०१८ च्या परान्वये सिर कारखान्याच्या आधथाक

अडचणीमळ
ु े त्याींनी ३ ते ४ मदिन्याचा अनतररकत कालावधी शमळणेबाबत MIDC च्या
अस्ग्नशमन ववभागास ववनींती केलेली आिे.

___________
राज्यातील महाववतरण, महापारे षण व महातनशमगतीमधील
िांत्राटी िामगाराांना वेतन शमळण्याबाबत
(३३)

११३९५० (०४-०४-२०१८).

डॉ.सतीश (अण्णासाहे ब) पाटील (एरां डोल) :

सन्माननीय

ऊजाग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यातील मिाववतरण, मिापारे र्ण व मिाननशमातीमधील कींरा्ी कामगाराींनी दिलेल्या
ननवेिनातील कोणकोणत्या मागण्या शासनाने आतापयंत मान्य केल्या आिे त,
(२) तसेच

सिर

नतन्िी

कींपन्याकडे

कायारत

असलेल्या

कींरा्िारापैकी

कोणकोणत्या

कींरा्िाराींनी क्रकती कींरा्ी कमाचाऱ्याींचे वेतन अिा केलेले नािी त्याची कारणे काय आिे त
तसेच एकूण क्रकती मदिन्याींचे वेतन अिा केलेले नािी ,

(३) असल्यास, कामगाराींचे वेतन अिा न करणाऱ्या सिर कींरा्िाराचा ठे का केव्िा रद्द
करण्यात आला आिे तसेच त्याींना काळया यािीत ्ाकण्यात आले आिे काय ?

वव.स. ४७९ (24)
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१५-१०-२०१८) : (१) मिाववतरण, मिाननशमाती व मिापारे र्ण या

नतन्िी कींपनी मधील कींरा्ी कामगाराींचे वेतन त्याींच्या बँक खात्यात वेळेवर जमा करणे,
कींरा्ी

कामगाराींना

क्रकमान

वेतन

िे णे,

कायद्यानुसार

बोनस

िे णे

तसेच,

ववववध

अधधननयमाींच्या अधीन रािून क्रकमान वेतन व आनर्
ु ींधगक भत्ते िे णे, सींववधाननक िे णीच्या
रककमा, िानयत्वाच्या रककमा शासकीय खात्यामध्ये जमा करणे, रत्यािी मागण्या मान्य
करण्यात आल्या आिे त.
(२)मिाववतरण, मिाननशमाती व मिापारे र्ण कींपनी मधील बाियस्रोताद्वारे कींरा्ी पध्ितीने
काम करणाऱ्या कींरा्ी कामगाराींना कींरा्िारामाफात त्याींचे

माशसक वेतन िरमिा अिा

करण्यात येते.
(३) प्रश्न उद््ावत नािी.
___________
ततवसा (जज.अमरावती) येर्थील औद्योधगि प्रशशिण सांस्र्था (आय.टी.आय.) येर्थील शशिावू
उमेदवाराांना वाढीव ववद्यावेतन दे णेबाबत

(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

सरकारचे राजपरानुसार दिनाींक २२ सप््ें बर, २०१४ रोजीच्या वाढीव िराने ववद्यावेतन शमळाले

नसल्याने स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी दिनाींक २६ डडसेंबर, २०१७ रोजी वा त्यासम
ु ारास
मा.कायाकारी अशभयींता, म.रा.वव.वव. कींपनी, 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 आिे त ?
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१५-१०-२०१८) : (१) िे खरे आिे.

(२), (३) व (४) मिाववतरण कींपनीच्या अमरावती ग्रामीण ववभागाींतगात नतवसा उपववभाग येथे
कायारत असलेल्या शशका

उमेिवाराींना दि. २२.०९.२०१४ ते दि.१५.०२.२०१६ या थक्रकत

कालावधीचे ववद्यावेतन िे ण्यात आले आिे.
___________

वव.स. ४७९ (25)
खेड (जज.पुणे) तालुक्यातील येर्थील सांपाददत खेड ववशेष आधर्थगि िेत्र वगळण्याबाबत
(३५)

११५८२५ (१९-०४-२०१८).

श्री.सुरेश गोरे (खेड आळां दी) :

सन्माननीय उद्योग मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पुणे स्जल््यातील खेड ववशेर् आधथाक क्षेर ्प्पा ि.२ मध्ये मकजे पूर, चकधरवाडी, गोसासी,

वाफगाव, पाबळ, रे ्वडी व वरुडे या ७ गावाींचा समावेश करण्यात आला िोता परीं तु

भध
ू ारकाींच्या तीव्र ववरोधामळ
ु े ७ गावातील सींपण
ू ा क्षेर 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 असन
ू ७/१२ उताऱ्यावरील क्षेर, आकारबींि नोंिविी
यानुसार क्षेरमेळ ऊेण्यात येत असून क्षेरमेळाचे अवलोकन करुन प्रस्ताव फेरसािर करुन क्षेर
ववनाअधधसूधचत करण्याची कायावािी करण्यात येत आिे, िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, सिर प्रस्तावास शासनाने मींजुरी दिली आिे काय, तसेच क्षेर ववनाअधधसूधचत
करण्याबाबतची अधधसूचना काढण्याबाबत शासनाने कोणती कायावािी केली वा करण्यात येत
आिे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. सुभाष दे साई (१५-१०-२०१८) : (१) िे खरे आिे .

(२) व (३) उद्योग ववभागामाफात जमीनी गैरअधधसूचीत करण्यासींिभाातील ऊेतलेल्या ननणायाींची
तपासणी व छाननी करण्यासाठी

सामान्य प्रशासन ववभागाने श्री.के.पी. बक्षी, ननवत्ृ त

अपर

मख
ु य सधचव याींचे अध्यक्षतेखाली सशमती नेमलेली िोती. सिर सशमतीच्या शशफारसीनस
ु ार
जमीनी अधधसूचीत करणे व ववना अधधसच
ू ीत करण्याबाबत ननकर् तयार करण्याची कायावािी
सुरू आिे .

(४) प्रश्न उद््ावत नािी.
___________
एिाजत्मि आददवासी वविास प्रिल्प, चांद्रपूर व जजल्हा प्रशासन, चांद्रपूर याांच्या
सहिायागने “शमशन शौयग’’ ची आखणी िरण्यात आल्याबाबत

(३६)

११७२३९ (२६-०७-२०१८).

(उमरगा) :

श्रीमती तप्ृ ती सावांत (वाांद्रे पूव)ग , श्री.ज्ञानराज चौगुले

सन्माननीय आददवासी वविास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) एकास्त्मक आदिवासी ववकास प्रकल्प, चींद्रपूर व स्जल्िा प्रशासन, चींद्रपूर याींच्या सिकायााने
आदिवासी ववद्यार्थयांतील नैसधगाक धाडसीपणाला उत्तेजन शमळण्यासाठी ’’शमशन शकया’’ ची
आखणी करण्यात आली िोती, िे खरे आिे काय,
(२) असल्यास, या अींतगात चींद्रपूर स्जल््यातील ४ आदिवासी ववद्यार्थयांनी मा ीं ् एव्िरे स्् िे
सवोच्च शशखर सर केले, िे िी खरे आिे काय,

वव.स. ४७९ (26)
(३) असल्यास, सिर ववद्यार्थयांचा शासनाकडून गुणगकरव करुन त्याींना प्रशस्स्तपरके िे न
त्याींचा सत्कार करण्यात येणार आिे काय,

(४) असल्यास, याअनुर्ींगाने ननणायात्मक कायावािीची सद्यःस्स्थती काय आिे ?
श्री. ववष्ट्णु 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 ीं ् एव्िरे स्् शशखर सर करण्यासाठी

दि.१० एवप्रल, २०१८ रोजी मुींबई येथून

शभ
ु ेच्छाींसि रवाना झाले िोते. सिर १० ववद्यार्थयांपैकी ५ ववद्यार्थयांनी दि.१६ मे व १७ मे,
२०१८ रोजी एव्िरे स्् शशखर सर करण्याची धाडसी मोदिम पुणा केलेली आिे. सिर
प्रशशक्षणासाठी ननधी आदिवासी ववकास ववभागामाफात िे 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 दे शमख
ु (लातरू शहर), श्री.राधािृष्ट्ण

ववखे-पाटील (शशडी), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी), 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 असल्याचे 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 आिे त ?
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१५-१०-२०१८) : (१) िे अींशत: खरे आिे .

कोळसा मागणी परानस
ु ार (order booking programme) कोळसा कींपन्याींकडून पुरेसा

कोळसा पुरवठा न झाल्यामुळे, मािे जून-२०१६ पासून कोळसा साठा खालावत आिे .

औस्षणक ववद्युत केंद्राींना ननयशमत कोळसा पुरवठयासाठी, मिाननशमाती कींपनीने केंद्र

शासनाच्या अखत्यारीतील कोल रींडडया शल.या कींपनीच्या उपकींपन्या

WCL, MCL, SECL,

आणण शसींगारे नी कोल कींपनी (SCCL) याींच्याशी िीऊाकालीन रींधन परु वठा करार केलेले आिे त.

वव.स. ४७९ (27)
कोळसा पुरवठा ननयोजनासाठी मिाननशमातीकडून कोळसा कींपन्याींना प्रत्येक पुढील मदिन्यासाठी
आगा

कोळसा मागणी पर (order booking programme)दिले जाते.

औस्षणक ववद्युत केंद्रातील कोळसा साठा व कोळसा पुरवठा वाढीसाठी मिाननशमातीद्वारे

कोळसा कींपन्या, केन्द्रीय ववद्यत
प्राधधकरण (CEA),नवी दिल्ली याींचस
े ोबत सातत्याने
ु
परव्यविार व पाठपुरावा केला जातो.

केंद्र शासनाच्या अखत्यारीतील कोळसा कींपन्या व रे ल्वे याींनी सकारात्मक दृष्ीकोन ठे वन
ू

कोळसा रे कसची सींखया वाढवन
ू दिल्याने कोळसा पुरवठ्यात आणखी सुधारणा झाली.

(२) कोळसा साठा व कोळसा परु वठा सध
ु ारणेसाठी कोळसा कींपन्या तसेच केन्द्रीय ववद्यत
ु
प्राधधकरण (CEA) नवी दिल्ली

याींचेसोबत मिाननशमाती व शासन स्तरावर सातत्याने

परव्यविार व पाठपुरावा केला जातो. त्यामुळे कोळसा साठयात िळूिळू सध
ु ारणा िोणे अपेक्षक्षत
आिे, जेणे करून कोळशा अभावी ववज ननशमाती सींच बींि िोणार नािीत.

(३) औस्षणक ववद्युत केंद्राींना ननयशमत कोळसा पुरवठा िोण्यासाठी मिाननशमाती कींपनी व
शासन स्तरावर ववववध उपाययोजना करण्यात आल्या.
अध्यक्ष,

कोल रींडडया शल., सिस्य (वाितूक) रे ल्वे, सींचालक (पणन)- डब्लू.सी.एल. व

कोल रींडडया शल., अनतररकत सधचव व सधचव केंद्रीय कोळसा मींरालय, केंद्रीय ववद्युत
प्राधधकरण (CEA) - उपग् सशमती तसेच मा..मख
ु यमींरी

मिाराषर याींचेसोबत, केंद्रीय कोळसा

मींरालय, कोल रींडडया शल., केंद्रीय ववद्यत
ु प्राधधकरण, रे ल्वेज

याींचे वररषठ अधधकाऱ्याींसमवेत

ववववध बैठका ऊेण्यात आल्यामळ
ु े कोळशाच्या पुरवठयात सुधारणा झालेली आिे .

• मिाननशमाती कींपनीने WCL आणण SCCL या कोळसा कींपन्याींसोबत सध्याच्या रींधन पुरवठा
कराराखेरीज सन २०१८-१९ मध्ये प्रत्येकी १५ लक्ष मे.्न कोळसा ऊेण्यासाठी सामींजस्य करार
केले आिे त व त्यानुसार कोळसा पुरवठा सुरु आिे .
कोळशाचा

त्
ु वडा

भरून

काढण्यासाठी

मिाननशमातीच्या

जन्
ु या

सींचाींचे

(Old

decommissioned Units) ४.२२९ ि.ल.मे.्न रतकया कोल शलींकेजचे कोराडी ववस्ताररत
प्रकल्पाकडे (३ x ६६० मे.वॅ् -Super critical Units) िस्ताींतरण करण्यासाठी सींयुकत सधचव,
केंद्रीय कोळसा मींरालय याींना ववनींती केली आिे .

मिाननशमाती कींपनीने केंद्रीय कोळसा मींरालयास, कोराडी औस्षणक ववद्यत
ु केंद्र (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 मारेसि पुढील ३ वर्ाासाठी (सन २०२१ पयंत) मुित वाढ
िे ण्याची ववनींती केली आिे .

कोळसा पुरवठा वाढीसाठी कोळसा कींपन्या व केन्द्रीय ववद्युत प्राधधकरण (CEA) नवी

दिल्ली याींचस
े ोबत मिाननशमाती व शासन स्तरावर सातत्याने परव्यविार व पाठपरु ावा सरु
ु आिे .
(४) प्रश्न उद््ावत नािी.

___________

वव.स. ४७९ (28)
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 शेकडो कारखाने असन
ू या कारखान्याींत
कोणतीिी अस्ग्नसुरक्षा यींरणा नसल्याचे मािे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा त्या िरम्यान ननिशानास
आले िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चककशी केली आिे काय, त्यात काय आढळून आले,

(३) असल्यास, त्यानुर्ींगाने सिर कारखान्याींत अस्ग्नसुरक्षा यींरणा स्थावपत करण्याबाबत
शासनाने कोणती कायावािी केली वा करण्यात येत आिे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. सुभाष दे साई (१५-१०-२०१८) : (१) िे खरे नािी.
(२) प्रश्न उद््ावत नािी.

(३) कारखान्याच्या अस्ग्न सुररक्षततेसाठी मिामींडळाच्या ववकास

व मिाराषर आग प्रनतबींधक व जीव सींरक्षक उपाययोजना

ननयींरण ननयमावली प्रमाणे
अधधननयम

तरतूिीनुसार व राषरीय रमारत बाींधकाम सींदितेच्या खींड ४ नस
ु ार
यींरणा सुचववली जाते

व ती पुणा केल्याची खारी झाल्यावर

क्षेरातील कारखान्यास अींनतम ना िरकत प्रमाणपर
(४) प्रश्न उद््ावत नािी.

२००६ च्या

क्रकमान अस्ग्नसुरक्षा

मिामींडळाच्या

अधधकार

प्रिान केले जाते.

___________

नाांदेड जजल्हयातील बहुसांख्य तालक्
ु यात शासिीय वसतीगह
ृ ाच्या
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 (इगतपरू ी), अॅड.यशोमती ठािूर
(ततवसा), प्रा.वषाग गायिवाड (धारावी), श्री.हषगवधगन सपिाळ (बल
ु ढाणा), श्री.िुणाल पाटील

(धुळे ग्रामीण), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.ववजय
वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी) :
काय :-

सन्माननीय आददवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) नाींिेड स्जल्ियात आदिवासी समाज मोठया प्रमाणात असल्याने आदिवासी मुला-मुलीींची

३

वसतीगि
ू प्रत्येकी ववद्याथी क्षमता फकत ७५ असल्याने या शासकीय वसतीगि
ृ े असन
ृ ाच्या
ववद्यार्थयांची प्रवेश क्षमता वाढववणेबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी दिनाींक २१ डडसेंबर, २०१७
रोजी वा त्यासम
ु ारास आदिवासी ववकास मींरी याींना ननवेिन दिले आिे , िे खरे आिे काय,
(२) असल्यास, त्यानुर्ींगाने

शासनाने चककशी करुन कोणती कायावािी केली वा करण्यात येत

आिे ,
(३)

नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?

वव.स. ४७९ (29)
श्री. ववष्ट्णु सवरा (१५-१०-२०१८) : (१) िे खरे आिे .

(२) अनुसूधचत जमातीच्या ववद्यार्थयांकरीता राज्यात एकूण ४९१ शासकीय वसतीगि
ृ े कायारत

आिे त. सिर वसतीगि
ृ ाींची प्रवेश क्षमता ५८४९५ रतकी आिे . मागील तीन शैक्षणणक वर्ाात

वसतीगि
ु त, आदिवासी ववकास
ृ प्रवेशासाठी उपलब्ध क्षमतेपेक्षा अनतररकत मागणी पािता आयक
याींच्याकडून कायारत असलेल्या शासकीय वसतीगि
ृ ाींची साधारणत: २०,००० ववद्याथी क्षमता
वाढववण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास प्राप्त झाला िोता.

तथावप, वाढीव क्षमतेकरीता वसतीगि
ृ बाींधकामास जागा शमळववणे, वसतीगि
ृ बाींधकाम

करणे क्रकींवा रमारत भाड्याने उपलब्ध करणे, वसतीगि
ृ ाच्या व्यवस्थापनासाठी कमाचारी
ननयुकती र.करीता लागणारा ववलींब व भाींडवली खचा ्ाळून शासकीय वसतीगि
ृ ात प्रवेश न
शमळालेल्या अनस
ु ूधचत जमातीच्या ववद्यार्थयांना प्रत्यक्ष लाभ िस्ताींतरण (DBT) धोरणानुसार
ववद्यार्थयांच्या आधार सींलग्न बँक खात्यात थे् रककम जमा करण्याबाबत मींरीमींडळाच्या

मान्यतेने दि.१५.१०.२०१६ रोजीच्या शासन ननणायान्वये पींडडत िीनियाल उपाध्याय स्वयम ्
योजना सरू
ु करण्यात आलेली आिे .
(३) प्रश्न उद््ावत नािी.

___________

महामागागलगतची बांद िालेली सुमारे ३००० दारूची दि
ु ाने पुन्हा सुरू िाल्याबाबत
(४०)

११८९७१ (२७-०७-२०१८).

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

सन्माननीय राज्य उत्पादन शल्
ु ि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१)सवोच्च न्यायालयाच्या आिे शानींतर बींि झालेली मिामागाालगतची सम
ु ारे ३००० िारूची
िक
ु ाने पुन्िा सुरू करण्यास परवानगी िे ण्याचा ननणाय राज्य शासनाने ऊेतल्याचे मािे मे, २०१८
मध्ये वा त्या िरम्यान ननिशानास आले आिे , िे खरे आिे काय,

(२)असल्यास, या ननणायामळ
ु े पुन्िा एकिा राज्यभर मिामागांवर िारू वविी वाढून अपऊाताचे
प्रमाण वाढण्याची शकयता नाकारता येत नािी, िे िी खरे आिे काय,

(३)असल्यास, याबाबत शासनाने चककशी केली आिे काय, त्यानस
ु ार शासनाने याबाबत कोणती
कायावािी केली वा करण्यात येत आिे ,

(४)नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१५-१०-२०१८) : (१) िोय, िे खरे आिे .

मा. सवोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या ननणायानस
ु ार मिामागाानजीकच्या मद्य वविी

अनुज्ञप्त्याीं सुरु करण्यास शासनाने ननणाय ऊेतला आिे .

(२) नािी, सिर प्रकरणी मा. सवोच्च न्यायालयाच्या ननिे शानुसार शासनाने ननकर् ठरवुन
ननणाय ऊेतला आिे . त्यामुळे अपऊाताचे प्रमाण वाढे ल असे म्िणता येणार नािी.
(३) व (४) प्रश्न उद््ावत नािी.

___________

वव.स. ४७९ (30)
दयागपूर (जज.अमरावती) तालुक्यातील नाफेड खरे दीची अधधिृत एजांट म्हणून िाम िरणाऱ्या
खरे दी-वविी सांघात धान्य खरे दी िरतेवेळी गैरव्यवहार िाल्याबाबत

(४१)

११९८८८ (२६-०७-२०१८).

श्री.सांजय साविारे (भस
ु ावळ) :

सन्माननीय पणन मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) ियाापूर (स्ज.अमरावती) तालुकयातील नाफेड खरे िीची अधधकृत एजीं् म्िणून काम
करणाऱ्या खरे िी-वविी सींऊात सन २०१६-१७ मध्ये धान्य खरे िी करतेवेळी शेतकऱ्याींच्या
धान्यामधून

अनधधकृतपणे

काढण्यात

आलेल्या

नमुन्यात

(सॅम्पल)

शेकडो

स्कवीं्लचा

गैरव्यविार झाल्याचा आरोप खरे िी-वविी सींऊाचे उपाध्यक्ष याींनी केला आिे , िे खरे आिे काय,
(२) असल्यास, उकत ऊ्नेची शासनाने चककशी केली आिे काय,
(३) असल्यास, चककशीच्या अनुर्ग
ीं ाने सींबधधताींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात
येत आिे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री.

सुभाष

दे शमुख

(१५-१०-२०१८)

:

(१)

अशा

आशयाची

बातमी

िै ननक

िे शोन्नती

वतामानपरात प्रशसध्ि झाली आिे . यासींिभाात क्षेरीय कायाालयात कोणतीिी तिार प्राप्त
झालेली नािी.
(२) व (३) िीं गाम २०१६-१७ मध्ये क्रकमत स्स्थरता ननधी योजनेंतगात खरे िी करताना नाफेडच्या
सवेअरमाफात लॅ ब व ररपो्ा कररता अींिाजे २०० ग्रॅम तरू ीचे सॅम्पल(नमन
ू ा) ननवडक शेतकऱ्याींचे

ऊे न खरे िी सींपताना गोिामामध्ये जमा करण्यात आले आिे . तद्नींतर PSS व बाजार
िस्तक्षेप योजनेंतगात लॅ ब प्रनतननधी नसल्याने तूरीचे सॅम्पल (नमन
ू ा) ऊेतले नािीत.

तसेच यासींिभाात सींस्थेने खरे िी केलेली तूर व गोिामात जमा केलेली तूर याींचा आढावा

ऊे न वत्ृ तपरातील बातमी चक
ु ीची असल्याचे सींस्थेने मान्य केले आिे .
(४) प्रश्न उद््ावत नािी.

___________
किन्हवलीतील (जज.ठाणे) अतत उच्चदाबाची वीजवादहनी अल्पभध
ू ारि
शेतिऱ्याांच्या शेतातन
ू नेल्याबाबत

(४२)

१२००९६ (२८-०७-२०१८).

श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर), श्री.सरु े श लाड (िजगत), श्री.वैभव

वपचड (अिोले), श्री.सांजय साविारे (भुसावळ) :
खुलासा करतील काय :-

(१) क्रकन्िवलीतील (स्ज.ठाणे)

सन्माननीय ऊजाग मांत्री पुढील गोष्ीींचा

एका स््ोन िशरला िानी पोचू नये यासाठी वीज पारे र्ण

कींपनीची अनतउच्चिाबाची वीजवादिनी अल्पभूधारक शेतकरी श्री.अनींत सोनार याींच्या शेतातून
बळजबरीने नेली जात असून शेतकऱ्याींचे मोठे नुकसान िोत असल्यामुळे त्याींनी मा.मुखयमींरी
याींच्याकडे ननवेिन सािर केले, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, याप्रकरणी चककशी करण्यात आली आिे काय,

वव.स. ४७९ (31)
(३) असल्यास, चककशीचे ननषकर्ा काय आिे त व त्या अनुर्ींगाने शेतकऱ्याींना न्याय िे ण्यासाठी
शासनाने कोणती कायावािी केली वा करण्यात येत आिे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१५-१०-२०१८) : (१) िोय.
(२) िोय.

(३) मिापारे र्ण कींपनीतफे ४०० के.व्िी. कुडूस उपकेंद्रासाठी
कुडूस

(स्ज.पालऊर)

४००

के.व्िी.

अशी

२३०

बाभळे श्वर (स्ज.अिमिनगर) ते

क्रक.मी.स्व्िपथ

वादिनी

उभारण्यात

येत

आिे .मिाराषर राज्य वीज पारे र्ण कींपनीकडून प्राप्त मादितीनुसार सिर वादिनीचे 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
शेतातन
ू जाणार आिे.

श्री.अनींत िरीभा

असलेल्या

सोनार याींची तिार ननराधार असून वादिनीची उभारणी पूवीच मींजूर

मागानकाशानस
ु ार

करण्यात

येत

आिे .

तसेच

ताींबरकदृष्यािी सिर

वादिनी

स्थलाींतररत करणे शकय नािी.
वादिनीची तार ओढल्यानींतर तारे खालील जशमनीचा मोबिला ननयमानस
ु ार सींबींधधताींस

िे ण्यात येईल.

(४) प्रश्न उद््ावत नािी.
___________
रा.जळगावां (ता.शसांदखेडराजा, जज.बल
ु ढाणा) येर्थील शेतिऱ्याला शेतात महापारे षण
िांपनीने उभ्या िेलेल्या टॉवरचा मोबदला शमळण्याबाबत

(४३)

१२०६३२ (२८-०७-२०१८).

डॉ.शशशिाांत खेडि
े र (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 मिापारे र्ण कींपनीने शेतात ्ॉवर उभे केले असून त्याींचा मोबिला
त्याींना अद्यापिी शमळालेला नसून यासींिभाात उपववभागीय अधधकारी ,शसींिखेडराजा याींना
वारीं वार 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 आिे त ?

श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१५-१०-२०१८) : (१) नािी.

(२) व (३) श्री.िररिास उत्तम वनवे याींच्या शेतात मिापारे र्ण कींपनीतफे १३२ के.व्िी.
िस
ु रबीड-िे ळगावराजा स्व्िपथ वादिनीचा मनोरा ि. ४६ उभारण्यात आला आिे . मनोरा व

वव.स. ४७९ (32)
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 याींच्याकडे मिापारे र्ण कींपनीच्या
क्षेरीय कायाालयाकडून पाठववण्यात आला आिे .

दिनाींक २८.०६.२०१८ रोजी उप ववभागीय

अधधकारी कायाालय, शसींिखेडराजा येथे मनोरा व्याप्त जमीनीचे मल्
ू याींकन

प्रकरणी सशमतीची

बैठक झाली असून सिर वादिनीच्या मूल्याींकनाची रककम कळववण्यात आल्यानींतर त्याींना
मिापारे र्ण कींपनीकडून ननयमानस
ु ार मोबिला अिा करण्यात येईल.
(४) प्रश्न उद््ावत नािी.

___________
राज्यातील सुवणग महोत्सवी आददवासी पूवग माध्यशमि शशष्ट्यवत्ृ ती योजनेबाबत
(४४)

१२०९५९ (२७-०७-२०१८).

श्री.सुधािर दे शमख
(नागपूर पजश्चम) :
ु

सन्माननीय

आददवासी वविास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील पदिली ते ििावी पयंतच्या अनुसूधचत जमातीच्या १२ लाख ववद्यार्थयांना दिली

जाणारी सव
ु णा मिोत्सवी आदिवासी पव
ू ा माध्यशमक शशषयवत्ृ ती 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 जाते, िे िी खरे आिे काय,
(३) असल्यास, या शशषयवत्ृ तीचा 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, अनस
ु धू चत जमातीच्या ववद्यार्थयांना राज्याच्या आदिवासी ववकास ववभागाकडुन
दिल्या जाणा-या शशषयवत्ृ ती योजनेच्या ननधीच्या वा्पाचा तपशील व ननधीचा केलेला उपयोग

याबाबतचा सववस्तर अिवाल शशक्षण ववभागाकडुन आदिवासी ववकास ववभागाकडे सुपूिा
करण्यात आला असन
ू शासनाने याबाबत कोणती कायावािी केली वा करण्यात येत आिे ,
(५) नसल्यास,ववलींबाची कारणे काय आिे त ?

श्री. ववष्ट्णु 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 ते १० वी मध्ये शशक्षण ऊेत असलेल्या अनस
ु ूधचत जमातीच्या
ववद्यार्थयांकररता

सव
ु णा मिोत्सवी आदिवासी पव
ू ा माध्यशमक शशषयवत्ृ ती 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 पररर्िे च्या अखत्यारीतील असन
ू उवाररत

वव.स. ४७९ (33)
शाळा नागरी स्थाननक स्वराज्य सींस्थेच्या अखत्यारीतील आिे त. पूवा माध्यशमक शशषयवत्ृ ती

योजनेसाठी पार ववद्यार्थयांचे अजा मुखयाध्यापक/शाळा स्तरावर भरण्यात येत असल्याने
त्याबाबत ववद्याथी यािी, त्याींचे बँक खाते रत्यािी तपशील सींबींधधत शाळाींचे मुखयाध्यापक

स्तरावर उपलब्ध असते आणण त्याींच्या माफात ववद्यार्थयांचे अजा ग् शशक्षणाधधकारी याींच्याकडे
मान्यतेसाठी सािर केले जातात व तद्नींतर आदिवासी ववकास ववभागाचा क्षेबरय अधधकारी
म्िणून प्रकल्प अधधकारी याींच्या मान्यतेने शशषयवत्ृ ती ववतरीत केली जाते. अशा प्रकारे सवा
तपशील शाळा स्तरावर उपलब्ध असतो व त्यावर सींबींधधत ग्शशक्षणाधधकारी याींचे प्रत्यक्ष

ननयींरण असल्यामळ
ु े व सिरची योजना आदिवासी उपयोजनाींतगात स्जल्िास्तरीय योजना
असल्यामळ
ु े सिर योजनेंतगातचा ननधी स्जल्िा पररर्ि/मिानगरपाशलका (बि
ृ न्मुींबई) याींच्या
शशक्षण ववभागामाफात सींबींधधत ववद्यार्थयााच्या बँक खात्यावर जमा करण्याकररता सिर योजना
ग्राम ववकास ववभाग व नगर ववकास ववभाग याींच्याकडे दिनाींक १७.४.२०१८ रोजीच्या शासन
ननणायान्वये िस्ताींतरीत करण्यात आलेली आिे .
(४) सन २०१७-१८ या शैक्षणणक वर्ााची शशषयवत्ृ ती वा्प करण्याची कायावािी स्जल्िा
पररर्िे कडून करण्यात येत आिे .
(५) प्रश्न उद््ावत नािी.

___________

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

(४५)

१२१७५८

(२८-०७-२०१८).

श्री.भाऊसाहे ब

िाांबळे

(श्रीरामपूर),

श्री.अशमन

पटे ल

(मुांबादे वी) : सन्माननीय ऊजाग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मातापूर (ता.श्रीरामपूर, स्ज.अिमिनगर) येथे मींजूर करण्यात आलेल्या १३२ केव्िी

उपकेंद्राच्या कामास तात्काळ सरु
ु वात करण्याबाबत स्थाननक लोकपनतननधीनी सींबींधधताकडे
वारीं वार मागणी करण्यात येवूनिी अियापी कोणतीिी कायावािी करण्यात आली नसल्याचे मािे
मे, २०१८ मध्ये वा त्या सम
ु ारास ननिशानास आले आिे , िे खरे आिे काय,

(२)असल्यास, मातापूर येथे १३२ केव्िी िाबाच्या उपकेंद्राच्या कामास लवकरात लवकर सुरुवात
करुन काम पूणा करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावािी केली वा करण्यात येत आिे ?
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?

श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१५-१०-२०१८) : (१) िोय.

(२) मकजे मातापूर, ता.श्रीरामपूर, स्ज.अिमिनगर येथे (वीज भार १२.३ एम.डब्ल्यू) २२० के.व्िी.
बाभळे श्वर उपकेंद्रातून ३३ के.व्िी.

वादिनीव्िारे

वीज

पुरवठा केला

जातो. मातापूर िे

बाभळे श्वरपासन
ू १७-१८ क्रक.मी. अतींरावर असल्याने व बाभळे श्वर उपकेंद्रात

क्षमता शशल्लक

असल्याने मातापूर येथे सद्यस्स्थतीत वेगळया अनतउच्चिाब उपकेंद्राची आवश्यकता नािी.

(३) प्रश्न उद््ावत नािी.

___________

वव.स. ४७९ (34)
तारापुर अणऊ
ु जाग प्रिल्पात स्र्थातनि आझण प्रिल्पग्रस्ताांववजी बाहे रील
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) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय ऊजाग मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

(१) भरती प्रक्रियेत स्थाननकाींना डावलल्याप्रकरणी तारापरु अणु जाा प्रकल्पाबािे र दिनाींक ५
जुन, २०१८ रोजी वा त्या सम
ु ारास स्थाननक युवकाींनी आींिोलन केले, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, स्थाननक आणण प्रकल्पग्रस्ताींऐवजी बािे रील 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 आिे त ?
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१५-१०-२०१८) : (१) िोय.
(२) िोय.

(३) तारापूर अणू जाा प्रकल्प िा न्युस्कलअर पॉवर कॉपोरे शन ऑफ रींडडया शल. या केंद्र

शासनाच्या अणु जाा ववभागाचा सावाजननक उपिम असून केंद्रशासनामाफात वेळोवेळी भरती
सींिभाात

ननगाशमत केलेले आिे श / मागािशाक सच
ू ना याींचे पालन न्युस्कलअर पॉवर कॉपोरे शन

ऑफ रींडडया शल. याींच्याकडून केले जाते.

सिर प्रकल्पात भरतीसाठी

बािे रील 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
आिे .

न्युस्कलअर कॉपोरे शन ऑफ रींडडया शल.

याींनी कळववले

(४) प्रश्न उद््ावत नािी.
___________
दे ऊळगावराजा (जज.बुलढाणा) येर्थे टे क्सटाईल पािग स्र्थापन िरण्याबाबत
(४७)

१२२९०८ (३०-०७-२०१८).

डॉ.शशशिाांत खेडि
े र (शसांदखेड राजा) :

सन्माननीय

वस्त्रोद्योग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यातील कापस
ू उत्पािक क्षेरात ्े कस्ाईल पाका स्थापन करण्याची ऊोर्णा मा.मख
ु यमींरी
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 वारीं वार सींबधधत ववभागाकडे मागणी केली आिे ,
खरे आिे काय,

िे िी

वव.स. ४७९ (35)
(३) असल्यास, ्े कस्ाईल पाका मींजूर करुन स्थापन करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावािी
केली वा करण्यात येत आिे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. सुभाष दे शमख
ु (१५-१०-२०१८) : (१), (२) व (३) िोय, िे खरे आिे .

राज्यातील कापूस उत्पािक क्षेरातील बुलढाणा स्जल््यात धचखली येथे ्े कस्ाईल पाका

उभारण्याचे काम प्रगतीपथावर आिे . त्यामुळे बल
ु ढाणा स्जल््यात िे ळगावराजा येथे िस
ु रे
्े कस्ाईल पाका उभारणे ववचारधीन नािी.
(४) प्रश्न उद््ावत नािी.
___________
सरोळी (ता.गडदहांग्लज, जज.िोल्हापूर) येर्थे प्रस्ताववत असलेले अततउच्चदाब (ई.व्ही.एच.)
उपिेंद्रास मांजरू ी शमळणेबाबत

(४८)

१२३०३८ (२८-०७-२०१८).

श्रीमती सांध्यादे वी दे साई-िुपेिर (चांदगड), श्री.हसन मुश्रीफ

(िागल), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा) :
करतील काय :-

सन्माननीय ऊजाग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) सरोळी (ता.गडदिींग्लज, स्ज.कोल्िापूर) येथे प्रस्ताववत असलेले अनतउच्चिाब (ई.व्िी.एच.)
२२० के.व्िी. उपकेंद्राचा प्रस्ताव अींनतम मींजरू ीसाठी शासनाकडे पाठववला आिे , िे खरे आिे
काय,

(२) असल्यास, या अनत उच्चिाब ववद्युत उपकेंद्रास 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 उपकेंद्रास
मींजूरी िे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायावािी केली वा करण्यात येत आिे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?

श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१५-१०-२०१८) : (१) िे खरे नािी.

(२) स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी त्याींच्या दि.०३.०२.२०१८ रोजीच्या परान्वये
उच्चिाब उपकेंद्र उभारण्याबाबतची

सरोळी

येथे अनत

मागणी केली आिे, िे खरे आिे.

(३) सरोळी िे दठकाण २२०/३३ के.व्िी. मुमेवाडी उपकेंद्रापासून अींिाजे १७-१८ क्रक.मी. अींतरावर
असल्याने व मम
ु ेवाडी उपकेंद्रात
अनतउच्चिाब

क्षमता शशल्लक असल्याकारणाने

उपकेंद्र उभारण्याची सद्यस्स्थतीत आवश्यकता नािी.

(४) प्रश्न उद््ावत नािी.
___________

ताींबरकदृष्या सरोळी येथे

वव.स. ४७९ (36)
बुलढाणा येर्थे जजल्हा उद्योग िेंद्र बाांधिाम िेलेल्या जागेत सुरु िरण्याबाबत
(४९)

१२३३२४ (०२-०८-२०१८).

डॉ.शशशिाांत खेडि
े र (शसांदखेड राजा) :

सन्माननीय

उद्योग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) बुलढाणा येथे स्जल्िा उद्योग केंद्राला दिनाींक ११ ऑगस््, १९८० रोजी वा त्यासुमारास

४८० चक.मी्र क्षेरफळावर जागेचे बाींधकाम करुन िे ण्यात आलेली असताींनािी सिर केंद्राचा
कारभार भाडयाच्या जागेत सरु
ु आिे , िे िी खरे आिे काय,

(२) असल्यास, सिर स्जल्िा उद्योग केंद्र त्याींना बाींधून दिलेल्या जागेवर सुरु न करण्याची
कारणे काय आिे त,

(३) असल्यास, सिर प्रकरणी स्जल्िा उद्योग केंद्र मालकीच्या जागेत सुरु करण्याबाबत
शासनाने कोणती कायावािी केली वा करण्यात येत आिे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. सुभाष दे साई (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
अठ्ठय
् ाऐींशी िजार तीनशे अठ्ठय
् ाित्त्तर फकत) रतकया खचाास

प्रशासकीय मान्यता दिलेली

असून त्यापैकी ८०% रू. १,२०,००,०००/- (रू. एक को्ी वीस लाख फकत) एवढा ननधी २०१७१८ मध्ये कायाकारी अशभयींता, सावाजननक बाींधकाम ववभाग बुलढाणा याींना ववतरीत करण्यात
आलेला आिे .

(४) बाींधकामाबाबत कायावािी सुरू आिे .

भस
ु ावळ

___________

(जज.जळगाांव) तालक्
ु यातील दीपनगर ववद्यत
ु प्रिल्पातील नवीन

६६० मेगावॅट प्रिल्प उभारण्याचे िाम प्रलांतबत असल्याबाबत.

(५०)

१२३५५४ (२८-०७-२०१८).

श्री.सांजय साविारे (भुसावळ) :

सन्माननीय ऊजाग मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) भुसावळ (स्ज.जळगाींव) तालक
ु यातील िीपनगर ववद्युत प्रकल्पातील नवीन ६६० मेगावॅ्
प्रकल्प उभारण्याचे काम प्रलींबबत असल्याचे मािे जून, २०१८ मध्ये वा त्या िरम्यान
ननिशानास आले आिे , िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, सिर प्रकरणी शासनाने चककशी केली आिे काय,
(३) असल्यास, चककशीच्या अनुर्ग
ीं ाने प्रकल्प लवकरात लवकर पण
ू ा करण्यासाठी शासनाने
कोणती कायावािी केली वा करण्यात येत आिे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?

वव.स. ४७९ (37)

श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१५-१०-२०१८) : (१) िे खरे नािी.

भुसावळ औस्षणक ववद्युत केंद्र सींच ि. ६ (६६० मे.वॅ.) ्या ईपीसी प्रकल्पासाठीचे

परु वठा, उभारणी आणण स्थापत्य कामाींचे आिे श मिाननशमाती कींपनीने दि. १७.०१.२०१८ रोजी
मे.बी.एच.ई.एल. कींपनीला दिले िोते. परीं तु वीज ननयामक आयोगाने ननिे शशत केलेल्या कािी
बाबीींमुळे मे.बी.एच.ई.एल. कींपनीस काम सुरु करण्याची परवानगी िे ण्यात आली नव्िती. सिर

प्रकल्पासाठी राज्य वीज ननयामक आयोगाच्या दि.०१.०८.२०१८ च्या आिे शानुसार परवानगी
शमळाली आिे . त्यानस
ु ार

मिाननशमाती कींपनीने दि. ०६.०८.२०१८ रोजी मे.बी.एच. ई. एल.

कींपनीला काम सुरु करण्याची परवानगी (Notice to Proceed) दिली आिे.
(२), (३) व (४) प्रश्न उद््ावत नािी.

___________

ववधान भवन :
मुांबई.

डॉ. अनांत िळसे
प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.

__________________________________________________________________
मद्र
ु णपव
ू ा सवा प्रक्रिया मिाराषर ववधानमींडळ सधचवालयाच्या सींगणक यींरणेवर
मुद्रण: शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई.

