
महाराष्ट्र विधानसभा 
पहहले अधधिेशन, २०१८ 
--------------------------------------------- 

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

गरुुिार, हदनाांि ०८ माचच, २०१८ / फाल्गनु १७, १९३९ ( शिे ) 
  

(१) आहदिासी वििास मांत्री 

 

याांचे प्रभारी विभाग 

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

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

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ४७ 
------------------------------------- 

  
अललबाग (जर्.रायगड) तालुक्यातील निेदर निगाि ग्रामपांचायत 
हद्दीतील महावितरण िां पनीच्या एल.टी.िायर र्ीणच झाल्याबाबत 

  

(१) *  १०८५९८   श्री.सभुाष उफच  पांडडतशठे पाटील (अललबाग) :   
सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अललबाग (जि.रायगड) तालकु्यातील नवदेर नवगाव ग्रामपींचायत हद्दीतील 
महाववतरण कीं पनीच्या एल.्ी.वायर अनेक वर्ाांच्या असनू त्या िीणण झालेल्या 
असल्याने ग्रामपींचायतीमध्ये असलेल्या घरातील इलेक्रीक वसतूींचे वारींवार 
नकुसान होत आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) तसेच मसेको पाडा येथील वीि खाींब माहे िून, २०१७ रोिी पडल्याने 
समुारे ७ महहने पथहदवे बींद असनू दाींडा येथील ग्रामपींचायत 
कायाणलयािवळील रोहहत्र डीपीचा खाींब पणूणपणे खराब झाल्यामळेु सदर रोहहत्र 
पडून आर्थणक व िीववतहानी होण्याची शक्यता आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त हिकाणी शासनाने पाहणी केली आहे काय, त्यानसुार 
शासनाने एल.्ी.वायर बदलण्याबाबत, पथहदवे सरुु करण्याबाबत व दाींडा 
येथील रोहहत्राची दरुुसती करण्याबाबत कोणती कायणवाही केली वा करण्यात 
येत आहे तसेच याप्रकरणी ववभागाकड ेपत्रव्यवहार करूनही अद्याप कोणतीही 
कायणवाही न करणाऱ् या सींबर् त अर् काऱ् याींवर शासनाने कोणती कारवाे केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) मेसको पाडा व दाींडा ही दोन हिकाणे अललबाग 
तालकु्यातील नवेदर नवगाव ग्रामपींचायत हद्दीत येत असनू ती समदु्र 
ककनाऱ्यालगत वसलेली आहेत. त्यामळेु तथेे वीि वाहहन्या व लोखींडी वीि 
खाींब गींिण्याचे प्रमाण िासत आहे. 
(२) व (३) मेसको पाडा येथ ेसमदु्राच्या हदशनेे बींदराकड ेिाणाऱ्या रसत्यालगत 
कोणतीही लोकवसती नसल्याने तथेे लसमें्च े पथहदव्याींचे १४ खाींब असनू 
त्यावर फक्त पथहदव्याींचा फेि ओढला आहे व ग्रामपींचायतीने ६ खाींबावर 
पथहदवे बॅ्रके् बसववले आहेत व त ेसजुसथतीत कायणरत आहेत. या लसमें्च्या 
पथहदव्याींच्या खाींबाींपकैी बींदरालगतचा म्हणिचे शवे्चा लसमें्चा खाींब माहे 
िून, २०१७ मध्ये पणूणपणे झुकला होता. सदरचा खाींब बदलनू घेतला 
असल्याने पथहदव्याींचा प्रश्न ननकाली ननघाला आहे. 
     नवेदर नवगाव ग्रामपींचायतअींतगणत सद्यपररजसथतीत १५ लोखींडी खाींब 
बडुालगत सडले असनू ७.२ ककमी लघदुाब वाहहनी गींिून िीणण झाल्या आहेत 
व त्या बदली करणे आवश्यक असल्याने पीं.हदनदयाळ उपाध्याय ग्रामज्योती 
योिनेअींतगणत २३ लोखींडी खाींब बदली करणे व देखभाल व दरुुसती योिनेत 
लघदुाब वाहहन्या बदली करणे ही कामे समाववष् केली असनू सदरची कामे 
प्रगतीपथावर आहेत. 
     दाींडा येथील नवेदर नवगाव ग्रामपींचायत कायाणलयािवळील रोहहत्र डी.पी 
चा एक लोखींडी खाींब बडुालगत एक फु्ापयांत सडलेला होता. पीं. हदनदयाळ 
उपाध्याय ग्राम ज्योती योिनेअींतगणत गींिलेले लोखींडी खाींब बदलण्याच े
प्रसताववत केले आहे. तसेच रोहहत्राच्या बडुालगत सडलेल्या लोखींडी खाींबास 
दोन्ही बािूस लोखींडी चॅनल बसवनू मकफीं ग करुन मिबतू करण्याचे काम पणूण 
करण्यात आलेले आहे.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. ----------------- 
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धचपळूण (जर्.रत्नाधगरी) तालुक्यातील अांगणिाडयाांचा िीर्पुरिठा 
महावितरण िां पनीने खांडडत िेल्याबाबत 

  

(२) *  ११३४००   श्री.सदानांद चव्हाण (धचपळूण) :   सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) र्चपळूण (जि.रत्नार्गरी) तालकु्याींतील महाववतरण कीं पनीने जिल्हा पररर्द 
शाळाींसह अींगणवाडयाींना व्यावसानयक वीि दर आकारल्याने वीि देयके 
िासत येत असल्याने ती भरणे आर्थणकदृष्या अशक्य असल्यामळेु ३६ 
अींगणवाडयाींचा वीि परुविा खींडीत केला आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर तालकु्यातील शाळा व अींगणवाडयाींना घरगतुी दराने 
ववि आकारणी करण्याची मागणी करण्यात येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले, त्यानसुार शासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) ववद्यतु अर् ननयम, २००३ म ील तरतदुीनसुार 
वगणवारीप्रमाणे वीिदर ननजश्चत करण्याचे अर् कार महाराषर ववद्यतु ननयामक 
आयोगास आहेत. आयोगाच्या वीिदर आदेशानसुार जिल्हापररर्देच्या शाळाींना 
तसेच अींगणवाडयाींना “व्यावसानयक” वीिदर लाग ू नसनू “सावणिननक सेवा” 
या वगणवारीचा वीिदर आकारण्यात येतो. र्चपळूण तालकु्यातील २६ 
अींगणवाडयाींचा वीि परुविा वीि देयक न भरल्याने कायमसवरुपी बींद 
करण्यात आला आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) महाराषर वीि ननयामक आयोगाच्या हदनाींक ३.११.२०१६ च्या वीिदर 
आदेशानसुार सावणिननक सेवा वगणवारीतील ०-२०० यनुन्पयांतचे वीिदर हे 
घरगतुी वगणवारीसािीच्या १०१-३०० यनुन्पयांतच्या वीि दरापेक्षा कमी आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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सातारा जर्ल्हयातील ग्राहिाांना महावितरण िां पनीिडून  
चिुीची िीर् देयिे देण्यात येत असल्याबाबत 

  

(३) *  ११२४८२   श्री.र्यिुमार गोरे (माण), श्री.सांग्राम पोपटे (भोर), 
श्री.भारत भालिे (पांढरपरू), श्री.अलमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.अस्त्लम शखे 
(मालाड पजश्चम), श्री.नसीम खान (चाांहदिली), श्री.बाळासाहेब पोरात 
(सांगमनेर), श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी) : 
सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सातारा जिल्हयातील म्हसवड व पररसरातील नागररकाींना महाववतरण 
कीं पनीकडून चूकीच ेररडीींग घेतलेे िाणे, मी्र बींद असतानासधु्दा समुारे २५ त े
३० हिारापयांत घरगतुी वीि देयके येत असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये 
वा त्या दरम्यान ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, म्हसवडमध्ये कफडरचे काम अनेक हदवसापासनू मींिूर असनूही 
अद्याप  सदर काम पणूण झाले नसनू येथील वीि ववतरण कीं पनीतील ररक्त 
पदाींमळेु देखील प्रशासकीय कामकािावर पररणाम होत आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) तसेच सातारा जिल्हयातील ग्रामीण भागात शतेकऱ् याींना शतेी पींपाची 
िोडणी वर्ाणनवुर् े लमळत नसल्याने वपकाींना पाणी देण्यास अडचण येत 
असल्यामळेु पाण्याअभावी वपके सकूु लागली असल्याच ेमाहे िानेवारी, २०१८ 
मध्ये वा त्या दरम्यान आढळून आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानसुार 
शतेकऱ् याींना प्रलीं बत शतेी पींपाची िोडणी देण्यासािी नन ीची तरतदू करणे, 
जिल््यातील ग्राहकाींच्या देयकाींबाबतच्या तक्रारीीं दरू करणे व म्हसवडमध्ये 
कफडरचे काम पणूण करुन ररक्त पदे भरण्याबाबत शासनाने कोणती कायणवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
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     सद्यजसथतीत मौि ेम्हसवडसािी कुिल्याही सवतींत्र कफडरच ेकाम मींिूर 
नसल्यामळेु काम हाती घेण्यात आलेले नाही. परींत ु म्हसवड शहरामध्ये 
एकाजत्मक ऊिाण ववकास योिनेअींतगणत कामे मींिूर असनू सदरची कामे 
प्रगतीपथावर आहेत. म्हसवड शाखा कायाणलय येथे सींबींर् त ररक्त पदे बाहय 
सत्रोताद्वारे भरण्यात आलेली आहेत. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) सातारा जिल््यातील एकूण १४३८२ प्रलीं बत शतेीपींप वीि िोडण्या 
देण्यासािी रु.२८४.७२ को्ी नन ी योिना प्रसताववत आहे. वीि देयकाींच्या 
तक्रारी वेळोवेळी दरू केल्या िात आहेत. म्हसवड शाखा कायाणलयाींतगणत माहे 
डडसेंबर, २०१७ मध्ये १६४ व िानेवारी, २०१८ मध्ये ९४ तक्रारी प्राप्त झाल्या 
असनू, त्याींचा ननप्ारा करण्यात आलेला आहे. म्हसवड येथे एकाजत्मक ऊिाण 
ववकास योिनेअींतगणत काम ेप्रगतीपथावर आहेत. तसेच ररक्त पदे बा्यसत्रोत 
कमणचाऱ्याींद्वारे भरण्यात आलेली आहेत. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
मांगरुळपीर (जर्.िालशम) तालुक्यातील मांगरुळपीर ि शलेुबार्ार िृषी 

उत्पन्न बार्ार सलमतीने िमी भािाने सोयाबीन वििल्याने  
शतेि-याांना अनुदानापासून िांधचत रहािे लागल्याबाबत 

  

(४) *  १०९५८८   श्री.वििास िुां भारे (नागपरू मध्य) :   सन्माननीय पणन 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मींगरुळपीर (जि.वालशम) तालकु्यातील मींगरुळपीर व शले ु बािार कृर्ी 
उत्पन्न बािार सलमती येथ ेमाहे ऑक््ोबर त ेडडसेंबर, २०१७ या कालाव ीत 
हमीभावापेक्षा कमी भावाने सोयाबीन ववकणाऱ्या शतेकऱ्याींना प्रनतजक्वी्ं ल २०० 
रुपये अनदुान शासनाने िाहीर केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यापकैी १९९५ शतेकऱ्याींचे अनदुानाच ेप्रसताव शासनाने अपात्र 
केल्याने अनदुानाची रक्कम ५२ लाख रुपये असनू चुकीच्या  ोरणामळेु 
शतेकऱ् याींना अनदुानापासनू वींर्चत रहावे लागले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, सदर प्रकरणी शतेकऱ्याींना अपात्र करण्याची कारणे काय 
आहेत, 
(४) असल्यास, या अपात्र शतेकऱ्याींना अनदुान देण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सभुाष देशमखु : (१) होय. 
(२), (३) व (४) नाही. 
     शासन ननणणय हदनाींक १०.०१.२०१७ म ील अ्ी व शतीची पतूणता 
केलेल्या शतेकऱ्याींना प्रनत जक्वी्ं ल रुपये २००/- व िासतीत िासत २५ जक्वी्ं ल 
प्रनत शतेकरी याप्रमाणे सोयाबीन अनदुान मींिूर केले आहे. त्यानसुार 
मींगरुळपीर व शले ू बािार सलमतीमध्ये ववक्री केलेल्या एकूण ९४३६ 
शतेकऱ्याींना रुपये २.६० को्ी अनदुान वा्प करण्यात आले आहे. तथावप, 
काही शतेकऱ्याींच्या कु्ुींबातील व्यक्ती अथवा नातवेाेकाींच्या नावे ववक्री केली 
होती. ७/१२ उतारा नाही व बॅक खात ेक्रमाींक नसल्याने, त्याींचे अिण छाननी 
सलमतीकडून अपात्र िरववण्यात आल्यामळेु त्याींना अनदुान अनजु्ञेय नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

िरोती (ता.डहाणू, जर्.पालघर) येपील िसनतगहृात  
एिा विद्यार्थयाचचा झालेला मतृ्यू 

  

(५) *  १०९९७५   डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), श्रीमती ननमचला गावित 
(इगतपरूी), श्री.अस्त्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.अलमन पटेल (मुांबादेिी), 
प्रा.िषाच गायििाड (धारािी) :   सन्माननीय आहदिासी वििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वरोती (ता.डहाणू, जि.पालघर) येथील शासकीय वसनतगहृात १६ वर्ीय 
ववद्यार्थयाणचा हदनाींक २५ डडसेंबर, २०१७ रोिी वसनतगहृाच्या पायरीवर 
झालेल्या मतृ्यचूी चौकशी करण्याबाबत समथणन सींसथनेे हदनाींक १५ िानेवारी, 
२०१८ रोिी वा त्या समुारास मा.आहदवासी ववकास मींत्री तसेच सर्चव, 
आहदवासी ववकास ववभाग याींच्याकड ेमागणी केली आहे, हे खरे आहे काय,  
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(२) असल्यास, या सींशयासपद मतृ्यबूाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
सदरहू अहवाल शासनास सादर झाला आहे काय, 
(३) असल्यास, अहवालातील ननषकर्ण काय आहेत त्यानसुार सींबींर् त दोर्ीींवर 
शासनाने कोणती कारवाे केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विष्ट् णु सिरा : (१) डहाणू तालकु्यात वरोती येथे ववभागाचे वसतीगहृ 
नसनू हदनाींक २५ डडसेंबर २०१७ रोिी आहदवासी मलुाींचे शासकीय वसतीगहृ, 
कासा, ता.डहाणू येथील वसतीगहृात प्रवेलशत सर्चन बाब ू  ुमाडा या 
ववद्यार्थयाणचा मतृ्य ूझाल्याची बाब खरी आहे. 
     या ववद्यार्थयाणच्या मतृ्यसुींदभाणत चौकशी करण्याबाबत समथणन या 
सींसथेने हद.१५.०१.२०१८ रोिी मा.मींत्री, आहदवासी ववकास याींचेकड े ननवेदन 
हदले होत.े 
(२) व (३) प्रसततु घ्नेची प्रकल्पसतरावर चौकशी करण्यात आलेली आहे. 
     कै.सर्चन याचे आे-वडील सींबींर् त वसतीगहृाच्या भोिनिेकेदाराकड े
कामाला आहेत. हद.२५.१२.२०१७ रोिी सर्चनचे वडील हे नाश्त्यासािी सकाळी 
६.३० वािता सवण ववद्यार्थयाांना उिववण्यास गेले. त्यादरम्यान सर्चनला 
उिववण्याचा प्रयत्न केला असता, सर्चनकडून प्रनतसाद लमळाला नाही. 
त्यामळेु त्याींनी वसतीगहृाचे गहृपाल याींना बोलवले. गहृपाल याींनी तात्काळ 
त्याला उपजिल्हा रूग्णालय, कासा येथ े नेल े असता, तथेील वदै्यकीय 
अर् काऱ्याींनी त्याला मतृ घोवर्त केले. 
     ववद्यार्थयाणचे पालक याींनी त्याींच्या िबाबात सर्चनच्या मतृ्यबूाबत 
कोणावरही सींशय नसल्याच े म्ह्ले आहे. तसेच या घ्नेबाबत प्रथमदशणनी 
वसतीगहृ प्रशासन िबाबदार नसल्याचे हदसनू आले आहे. 
     त्याचप्रमाणे शवववच्छेदनाच्या प्राथलमक अहवालामध्ये सदर 
ववद्यार्थयाणचा मतृ्य ूववर्ारी द्रव ककीं वा पदाथण खाल्यामळेु झालेला असावा, असे 
नमदू केले आहे. अींतीम अहवाल प्राप्त झाल्यानींतर त्यानसुार पढुील कायणवाही 
करण्यात येेल. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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साांगली जर्ल् हयातील इस्त् लामपूर, िाळिा ि लशराळा तालुक् यात 
शतेीपांपासाठी पायाभूत सुविधाांची उभारणी िरण् याबाबत 

  

(६) *  १११६२३   श्री.लशिार्ीराि नाईि (लशराळा) :  सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) साींगली जिल् हयातील इस लामपरू, वाळवा व लशराळा तालकु् याींत 
शतेीपींपासािी पायाभतू सवुव ा लागणारे ग्राहक अनकु्रमे ८७६, ५४३ व ३३३ 
इतके असनू त् याहिकाणी उच् चदाब वाहहनी, लघ ू दाब वाहहनी, रोहहत्र े याींची 
उभारणी करणे आवश् यक आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच लशराळा तालकु् यातील वाडीभागाे, अस वलवाडी, कन ूर व 
पावलेवाडी या गावच् या लशवारात महाववतरण कीं पनीच् या वविताराींच् या 
घर्णणामळेु लागलेल् या आगीत िळालेल् या गवताची नकुसान भरपाे 
देण् याबाबत स थाननक लोकप्रनतनन ीींनी साींगली जिल् हयाच् या पालकमींत्री याींना 
हदनाींक १ िानेवारी, २०१८ रोिी लेखी ननवेदन हदले होत,े हे खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, महाववतरणच्या गरैकारभारामळेु या चार गावातील शतेक-याींना 
सन २००९ पासनू वारींवार आगीच् या घ्नाींना सामोरे िावे लागत असनू 
शासनाने या प्रकरणी चौकशी केली आहे काय, 
(४) त्यानसुार इस लामपरू, वाळवा व लशराळा तालकु् याींत शतेीपींपाच्या पायाभतू 
सवुव ेसािी नन ी उपलब्  करुन देण्याबाबत व िळालेल् या गवताची नकुसान 
भरपाे देण्याबाबत व वारींवार लागणाऱ् या आगीस प्रनतबीं  करण् याच् या दृष ्ीने 
शासनाने कोणती कायणवाही केली आहे वा करण् यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) आगीींच्या घ्ना होऊ नयेत याकररता लशराळा तालकु्यातील या चार 
गावाींसह महाववतरण कीं पनीकडून ववद्यतु वाहहनीच्या देखभाल व दरुुसतीची 
कामे उदा. लोंबकळणाऱ्या तारा सजुसथतीत करणे, झकुलेले पोल सरळ करणे, 
वाहहनीस अडथळा करणाऱ्या झाडाच्या फाींद्या तोडणे, वपन इन्सलेु्र पनु्हा 
बायडीींग करणे इत्यादी काम ेवेळोवेळी करण्यात येत आहेत. 
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(४) राज्यात माचण, २०१८ अखेर पसैे भरुन प्रलीं बत राहणाऱ्या सींभाव्य 
२,२४,७८५ कृवर्पींप ग्राहकाींना उच्चदाब ववतरण प्रणाली (HVDS) द्वारे वीि 
परुविा करण्यासािी लागणारा रु. ५०४८.१३ को्ीींचा प्रसताव महाववतरण 
कीं पनीमाफण त प्रसताववत आहे. सदर योिनेअींतगणत साींगली जिल््यातील १८५९४ 
कृर्ीपींप ग्राहकाींना वीििोडणी देण्याकररता रु.४१४.३५ को्ीचा समावेश 
करण्यात आला आहे.   
     नकुसान भरपाेसािी लागणाऱ्या आवश्यक कागदपत्राींची पतूणता 
सींबींर् ताींकडून करुन घेण्यासािी महाववतरण कीं पनीकडून पािपरुावा करण्यात 
येत आहे.  
     तसेच अपघाताच्या घ्ना घडू नयेत याकररता महाववतरणच्या शाखा 
कायाणलय/उपववभागीय कायाणलय याींचेकडून वाडीभागाे, असवलवाडी, कणदरू 
या गावच्या हद्दीतील सवण वाहहन्याींची योग्य ती दरुुसती करण्यात आलेली 
आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

हरसुल (ता.त्र्यांबिेश्िर, जर्.नालशि) येपील आहदिासी मुलाांच्या 
शासिीय िसतीगहृातील गैरसोयीांबाबत 

(७) *  ११२५५६   श्री.योगेश (बाप)ू घोलप (देिळाली), श्री.रार्ाभाऊ (पराग) 
िार्े (लसन्नर) :   सन्माननीय आहदिासी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) हरसलु (ता.त्र्यींबकेश्वर, जि.नालशक) येथील एकाजत्मक आहदवासी ववकास 
प्रकल्प, नालशक सींचललत आहदवासी मलुाींच्या शासकीय वसतीगहृात वववव  
समसया असनू मलुाींना देण्यात येणारे िेवण ननकृष् दिाणचे असल्याने 
वसतीगहृातील मलुाींनी हदनाींक ०४ िानेवारी, २०१८ रोिी िेवण बींद आींदोलन 
केले होत,े हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, वेळेवर िेवण लमळत नसणे, नाश्ता म्हणून फक्त पोहे हदल े
िात असणे तसेच वसनतगहृात असणा-या वववव  समसया सोडववण्यासािी 
ववद्यार्थयाांनी प्रकल्प अर् कारी, नालशक याींचेकड ेमाहे िानेवारी, २०१८ मध्ये 
वा त्या दरम्यान लेखी ननवेदनाद्वारे मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
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(३) असल्यास, यासींदभाणत शासनाने वसतीगहृाची पाहणी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त पाहणीत वसनतगहृातील कोणत्या समसया ननदशणनास 
आल्या आहेत व त्यानरु्ींगाने त्याींचे ननराकरण करण्यासािी पढेु कोणती 
कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विष्ट् णु सिरा : (१) हद.०४.०१.२०१८ रोिी वसतीगहृातील ववद्यार्थयाांनी 
िेवण बींद आींदोलन केल्याची बाब खरी नाही. 
(२) वसतीगहृातील समसयाींबाबत ववद्यार्थयाांनी प्रकल्प अर् कारी याींच्याकड े
लेखी ननवेदनाद्वारे मागणी केलेली नाही. 
     तथावप, हद.०५.०१.२०१८ रोिी दैननक सकाळ या वतृ्तपत्रात या 
वसतीगहृातील समसयाींसींदभाणत बातमी प्रलसध्द झाली होती. 
(३) व (४) हद.०५.०१.२०१८ रोिी प्रलसद्ध झालेल्या बातमीच्या अनरु्ींगाने 
प्रकल्प कायाणलय, नालशक येथील सहाय्यक प्रकल्प अर् कारी (लशक्षण) याींनी 
हरसलु येथील मलुाींचे व मलुीींचे शासकीय वसनतगहृात भे् देऊन चौकशी 
केली आहे. 
    सदर चौकशीमध्ये ववद्यार्थयाांना िेवण वेळेवर न लमळणे, िेवण नतख् 
असणे, फलाहार ननयमीत न लमळणे, पाण्याची समसया इत्यादी बाबी 
ननदशणनास आल्या. 
     मात्र भे्ीचे हदवशी वसतीगहृातील भोिन चव रजिस्रम ील नोंदी 
तपासल् या असता िेवण चाींगले लमळत असल्यासींबीं ी ववद्यार्थयाणच्या नोंदी 
आहेत. 
     भे्ीच्या वेळी ववद्यार्थयाांच्या तक्रारीींच्या अनरु्ींगाने सहाय्यक प्रकल्प 
अर् कारी,  (लशक्षण) याींनी भोिन िेकेदार व गहृपाल याींना ववद्यार्थयाांना 
दररोि शासन ननयमाप्रमाणे फलाहार, नासता, अींडी परुववणेसबीं ी सचूना 
हदल्या. तसेच िेवण बनववणारे सवयींपाकी बदलण्यात येतील अस े
भोिनिेकेदार याींनी साींर्गतले. 
     बोअरवेल सरुु केले असनू पाण्याची समसया सोडववली आहे. तसेच 
वसतीगहृाच्या इमारत दरुुसतीसािी सावणिननक बाीं काम ववभाग, नालशक 
याींचेकडून अींदािपत्रक तयार करण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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िें द्र शासनाच्या श्यामाप्रसाद मुखर्ी राष्ट्रीय रुरबन अलभयानाांतगचत 
मुक्ताईनगर तालुक्यास ननधी उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

  

(८) *  ११३१८६   श्री.एिनापराि खडसे (मकु्ताईनगर) :   सन्माननीय 
ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कें द्र शासनाच्या श्यामाप्रसाद मखुिी राषरीय रुरबन अलभयानाींतगणत 
(एन.आर.य.ुएम) मकु्ताेनगर तालकु्याची आहदवासी उपयोिनेतींगणत ननवड 
करण्यात आलेली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर योिने अींतगणत प्रसताववत असलले्या ववकास कामाींसािी 
प्रा ान्याने नन ी उपलब्  करुन देण्याबाबत सथाननक लोकप्रनतनन ीींनी माहे 
नोव्हेंबर, २०१७ व माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये ननवेदनाच्या माध्यमातनू 
मा.आहदवासी ववकास मींत्री याींच्याकड ेमागणी केलेली आहे, हे ही  खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, सदर नन ी तातडीने उपलब्  करुन देण्याबाबत शासनाने  
कोणती कायणवाही केली वा करण्यात  येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्रीमती पांिर्ा मुांड े : (१) होय, कें द्र शासनाच्या राषरीय रुरबन अलभयान 
अींतगणत कें द्र शासनाने ननवडलेल्या आहदवासी गावसमहूापकैी मकु्ताेनगर 
तालकु्यातनू मकु्ताेनगर ग्रामपींचायत या गावसमहुाची ननवड करण्यात 
आलेली आहे. 
(२) होय. 
(३) रुरबन अलभयानाींतगणत मकु्ताेनगर तालकु्यातनू मकु्ताेनगर ग्रामपींचायत 
ही एकच ग्रामपींचायत समाववष् असलेले गावसमहु आहे. सदर 
गावसमहुासािी तयार करण्यात आलेल्या व मींिूर झालेल्या ICAP 
(एकाजत्मक गावसमहु कृती आराखडा) व DPR (सववसतर प्रकल्प अहवाल) 
मध्ये आहदवासी ववकास ववभागाच्या योिनाींम ील ववकास कामाींचा समावेश 
नाही. त्यामळेु नन ी उपलब्  करुन देण्याबाबत कायणवाही करण्यात आलेली 
नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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िोल्हापूर जर्ल््यातील बॉक्साईट उत्खननाने राधानगरी  
अभयारण्याच ेअजस्त्तत्ि धोक्यात आल्याबाबत 

  

(९) *  ११२१८८   श्री.रार्ेश क्षीरसागर (िोल्हापरू उत्तर), श्री.सत्यर्ीत 
पाटील-सरुडिर (शाहूिाडी), श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी) :   सन्माननीय 
खननिमच मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हापरू जिल््यातील रा ानगरी अभयारण्यातनू हहींदाल्को कीं पनीला 
वावर्णक ८ लाख ६४ हिार ्न बॉक्साइ् खोदाे आणण वाहतकुीचा परवाना 
देण्यात आलेला असनू  सदर कीं पनीकडून गेली दोन वर् ेपरवान्यापेक्षा िासत 
उत्खनन आणण वाहतकु होत असल्याचे ननदशणनास आले आहे, हे  खरे आहे 
काय, 
(२) तसेच अविड यींत्र े आणण हिारो वाहनाींची ये-िा होत असल्याने 
अभयारण्यातील प्राणी, पक्षी सथलाींतरीत होत असनू दलुमणळ वनसपतीींच्या 
बहुताींश प्रिाती नष् होऊ लागल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अभयारण्याच्या अजसतत्वाला यामळेु  ोका ननमाणण झाला 
असनू अव ै व मयाणदेपेक्षा िासत उत्खनन करणाऱ् या कीं पनीची शासनाने 
चौकशी केली आहे काय, 
(४)  असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानरु्ींगाने अव ै बॉक्साे् 
उत्खनन करणाऱ् या कीं पनीवर शासनाने कोणती कारवाे केली तसेच उत्खनन 
थाींबववण्याबाबत शासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 
श्री. सभुाष देसाई : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) खाणकाम योिना व पयाणवरण नाहरकतच्या मयाणदेपेक्षा िासत उत्खनन 
झालेले नाही. त्यामळेु चौकशीचा प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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परभणी (जर्.परभणी) तालुक्यातील १३१ गािाांतील पात्र लाभार्थयाांना 

रमाई आिास योर्नेंतगचत घरिुल लमळण्याबाबत 
  

(१०) *  ११००५९   डॉ.राहूल पाटील (परभणी) :   सन्माननीय सामाजर्ि 
न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) परभणी (जि.परभणी) तालकु्यातील १३१ गावे रमाे आवास योिनेसािी 
पात्र असनू सदर गावातील १६०० लाभार्थयाांना रमाे आवास योिनेंतगणत 
घरकुल लमळण्याबाबतचे प्रसताव सन २०१७-१८ या आर्थणक वर्ाणत पींचायत 
सलमती, परभणी याींचेकड ेसादर केले आहेत, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त प्रसतावावर अद्याप कोणतीच कायणवाही करण्यात आली 
नसल्यामळेु रमाे आवास योिनेंतगणत पात्र असलेल्या लाभार्थयाांना 
घरकुलाींपासनू वींर्चत रहावे लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनरु्ींगाने लाभार्थयाांना तातडीने घरकुल लमळण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. रार्िुमार बडोले : (१) होय, हे खरे आहे. 
     परभणी तालकु्यातील  १३१ गाव रमाे आवास योिना (ग्रामीण) या 
योिनेसािी पात्र असनू परभणी तालकु्यासािी सन २०१७-१८ मध्ये ११०० 
घरकुलाींचे उहद्दष् असनू त्यानरु्ींगाने १६०० लाभार्थयाांनी योिनेचा लाभ 
लमळण्यासािी ग् ववकास अर् कारी, पींचायत सलमती, परभणी याींच्याकड े
प्रसताव दाखल केले आहेत. 
(२), (३) व (४) पींचायत सलमती, परभणी कायाणलयाकड ेप्राप्त झालेल्या १६०० 
प्रसतावाींपकैी ३२९ लाभार्थयाांना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली 
असनू उवणररत अिाांची छाननी सरुु आहे. छाननी पणूण होताच पढुील कायणवाही 
करण्यात येेल. 

----------------- 
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चांद्रपूर जर्ल्हयातील शहरी ि ग्रामीण भागातील आहदिासी घरिूल 
योर्नेंतगचत ३८८ घरिुलाांच ेलक्ष्य िमी िेल्याबाबत 

(११) *  ११२७४८   अॅड.सांर्य धोटे (रार्ूरा), श्री.सरेुश धानोरिर (िरोरा) :  
सन्माननीय आहदिासी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) चींद्रपरू जिल्हयातील शहरी व ग्रामीण भागातील आहदवासी घरकूल योिने 
अींतगणत सन २०१७-१८ या वर्ाणसािी  ३८८ घरकुलाींचे लक्ष्य कमी करून १७२ 
करण्यात आले असल्याच े माहे िानेवारी, २०१८ च्या दसुऱ्या आिवडयात 
ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) तसेच चींद्रपरू जिल्हयात आहदवासी घरकुल योिने अींतगणत ७ हिार अिण 
प्रलीं बत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळुन आले आहे, त्यानसुार चींद्रपरू जिल्हयातील घरकुल योिनेतींगणत 
प्रलीं बत सवण आहदवासी अिणदाराींना घरकूले लमळण्यासािी शासनाने कोणती 
उपाययोिना केली वा करण्यात  येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विष्ट् णु सिरा : (१) होय. शासन पत्र हद. १ िनू,२०१७ अन्वये शबरी 
आहदवासी घरकुल योिनेअींतगणत घरकुल बाीं कामासािी सन २०१७-१८ या 
वर्ाणकरीता चींद्रपरू जिल्हयाकरीता ३८८ घरकुलाींचे उहद्दष् आहदवासी लोकसींख्या 
ववचारात घेवनू ननजश्चत िरववण्यात आले होत.े तथावप, लोकसींख्येच्या 
ननकर्ाऐविी सामाजिक, आर्थणक व िनगणनेच े ननकर् लावण्याचे ननजश्चत 
केल्याने उहद्दष् १७२ झाले. अन्य योिनाींतनूही आहदवासी कु्ुींबाींना घरकुले 
हदली िातात. सन २०१७-१८ करीता चींद्रपरू जिल्हयातील आहदवासी घरकुल 
योिनेकरीता पात्र प्र ानमींत्री आवास योिना ग्रालमण अतींगणत अनसुरू्चत 
िमातीच े १००३ लाभाथी, आदीम िमाती घरकुल योिने अींतगणत २५० 
लाभाथींचे उहद्दष् ननजश्चत करण्यात आले आहेत. 
(२) प्रलीं बत अिण ७ हिार नसनू ५ हिार आहेत. सदर अिण सन २००६-०७ त े
२०१२-१३ या कालाव ीतील असनू शबरी आहदवासी घरकुल योिनेच्या 
ननकर्ात बसणाऱ्या अिाांची तपासणी करुन आवश्यक ती कायणवाही प्रकल्प 
अर् कारी, एकाजत्मक आहदवासी ववकास प्रकल्प, चींद्रपरू याींचे सतरावर 
करण्यात येत आहे. 
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(३) वगळण्याच्या ननकर्ानसुार (Exclusion Criteria) प्र ानमींत्री आवास 
योिना-ग्रामीण म ून वगळलेली परींत ु ज्या कु्ुींबाचे मालसक उत्पन्न 
रु.१०,०००/- पेक्षा कमी आहे. अशा लाभार्थयाांना शबरी आहदवासी घरकुल 
योिनेंतगणत लाभ देण्यासािी ३ वर्ाांसािी ५१५ घरकुलाींचे स ुाररत उहद्दष् 
ननजश्चत करण्यात आल े आहे. सन २०१९-२० नींतर एकही आहदवासी 
घरकुलाववना राहणार नाही असा शासनाचा मानस आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

दादरपाडा (ता.उरण, जर्.रायगड) येपील विद्यार्थयाचचा  
विद्युत िाहहनीचा धक्िा लागून झालेला मतृ्यू 

(१२) *  १०९८५५   श्री.मनोहर भोईर (उरण) :   सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) दादरपाडा (ता.उरण, जि.रायगड) येथे इयत्ता सहावीत लशकत असलले्या 
ववद्यार्थयाणचा ववद्यतु वाहहनीचा  क्का लागनू हदनाींक २५ डडसेंबर, २०१७ 
रोिी वा त्या समुारास मतृ्य ूझाला आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले आहे, 
(३) असल्यास, त्यानसुार सींबींर् त बेिबाबदार वीि कमणचा-याींवर शासनाने 
कोणती कारवाे केली वा करण्यात येत आहे, तसेच मतृाच्या कु्ूीं ब ींयास 
आर्थणक मदत देण्याबाबत शासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) हे खरे आहे. 
(२) सदर अपघाताची चौकशी ववद्यतु ननरीक्षक, रायगड याींनी केली असनू या 
चौकशीमध्ये असे ननदशणनास आले आहे की, हद. २५.१२.२०१७ रोिी कु.ननशाींत 
रामकृषण मोहहत ेहा बदामाच्या झाडावर चढून बदाम काढत असताना झाडाची 
फाींदी वाहहनीला घासल्यामळेु सदर फाींदी ववद्यतु भारीत झाली व त्या 
ववद्यतु भारीत फाींदीच्या सींपकाणत सदर मलुगा आल्यामळेु त्याला ववद्यतु 
 क्का बसनू त्याचा मतृ्य ूझाला. 
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(३) चौकशीत सदर अपघातात िबाबदार आढळून आलेल्या महाववतरण 
कीं पनीच्या अनत. कायणकारी अलभयींता, म.रा.वव.वव.कीं .मयाण., उरण उपववभाग 
याींना ववद्यतु ननरीक्षक, ननरीक्षण ववभाग, रायगड या कायाणलयामाफण त कारणे 
दाखवा नो्ीस बिावण्यात आली आहे. 
     मयत इसमाच्या कु्ुीं बयास महाववतरण कीं पनीकडून रु.४ लाख आर्थणक 
मदत देण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

हहांगोली जर्ल््यातील मागास क्षेत्र अनुदान  
योर्नेतील गैरव्यिहाराबाबत 

  

(१३) *  ११०१६२   श्री.प्रतापराि पाटील धचखलीिर (लोहा) :   सन्माननीय 
ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) हहींगोली व नाींदेड जिल््यातील सन २००९ त े २०१५ या कालाव ीमध्ये 
मागास क्षते्र अनदुान योिनेमध्ये एक को्ी ७८ लाख ३२ हिार ७९२ इतक्या 
रकमेचा गरैव्यवहार झाला असल्याचे माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्या 
दरम्यान ननदशणनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर गरैव्यवहाराची रक्कम दोर्ी व्यक्तीकडून वसलु करुन 
त्याच्या ववरो ात गनु्हे दाखल करावेत, असे आदेश मखु्य कायणकारी 
अर् कारी, जिल्हा पररर्द याींनी हदले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानरु्ींगाने सदर गरैव्यवहाराबाबत सींबींर् त 
दोर्ीींववरुध्द शासनाने कोणती कारवाे केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिर्ा मुांड े: (१) होय. 
     मागास क्षते्र अनदुान योिनेअींतगणत नाींदेड जिल्हयामध्ये गरैव्यवहार 
झाला नसनू हहींगोली जिल्हयात सदर योिनेअींतगणत रू.७८,३२,७९२/- इतक्या 
रक्कमेचा  गरैव्यवहार झाललेा आहे. 
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(२) होय. 
(३) व (४) मागासक्षते्र अनदुान योिनेअींतगणत हहींगोली जिल्हयात एकूण ३९ 
ग्रामपींचायती अींतगणत अपहाराची एकूण ६० प्रकरणे असनू त्याींची अपहारीत 
रक्कम रू. ७८,३२,७९२/- एवढी आहे. त्यापकैी रू. १७,८०,२९५/- एवढी रक्कम 
वसलु करण्यात आली आहे. त्यापकैी २१ प्रकरणाींमध्ये १६ ग्रामसेवक 
याींचेकडून १२,७४,६८६/- व १० प्रकरणाींत १० सरपींच याींचेकडून रू. ५,०५,६०९/- 
वसलु करण्यात आले आहेत. 
     अपहार प्रकरणात एकूण २६ ग्रामसेवक व ३५ सरपींच याींचा समावेश 
आहे. ३ ग्रामसेवकाींवर ११ प्रकरणाींत व ३ सरपींच याींचवेर ३ प्रकरणाींत पोलीस 
गनु्हा नोंद केला आहे. ७ सरपींच याींचेवर आर.आर.सी. ची कायणवाही सरुू 
आहे. ३ ग्रामसेवक व १ सरपींच मयत झालेले आहेत. २ ग्रामसेवक याींच्या 
वेतनातनू दरमहा वसलुी सरुू आहे. २ ग्रामसेवक सेवाननवतृ्त झाल्याने 
त्याींच्या अींशदानातनू वसलुीची  प्रकक्रया सरुू आहे. उवणररत प्रकरणात सरपींच 
व ग्रामसेवक याींच्यावर गनु्हे दाखल करण्याच्या सचूना जिल्हासतरावरून ग् 
ववकास अर् कारी याींना हदलेल्या आहेत. 

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

धमाचबाद (ता.जर्.नाांदेड) येपील डॉ.बाबासाहेब आांबेडिर शासिीय 
िसतीगहृातील विद्यार्थयाांना ननिृष्ट्ट दर्ाचचा आहार ि  

दवुषत पाणी पुरविण्यात येत असल्याबाबत 
(१४) *  ११२९५२   श्री.िसांतराि चव्हाण (नायगाांि) :   सन्माननीय 
सामाजर्ि न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१)  माणबाद (ता.जि.नाींदेड) येथील डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर शासकीय 
वसतीगहृात ववदयार्थयाणना लशळे अन्न व दवुर्त पाणी देण्यात आल्याने 
ववद्यार्थयाांना ववर्बा ा झाल्याचे हदनाींक ६ िानेवारी, २०१८ रोिी वा त्या 
समुारास ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर वसनतगहृातील ववद्यार्थयाांना ननकृष् दिाणचा आहार व 
दवूर्त पाणी लमळत असनू वारींवार तथेील वसतीगहृातील मलुाींच्या प्रकृतीत 
 बघाड होत असल्याने ननकृष् दिाणचा आहार परुववणाऱ्या िेकेदाराींववरुद्ध 
कोणती कारवाे केली वा करण्यात येत आहे, 
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(३) तसेच वसतीगहृातील ववद्यार्थयाांना चाींगल्या प्रकारचा आहार व पाणी 
परुववण्याबाबत शासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. रार्िुमार बडोले : (१)  माणबाद, जिल्हा नाींदेड येथील शासकीय 
वसतीगहृातील १४ ववद्यार्थयाांनी हद.०६/०१/२०१८ रोिी नाष्ा केल्यानींतर 
त्याींना  उल्या व पो्दखुीचा त्रास झाल्याची तक्रार  केलेली आहे.  
(२) भोिन परुविादारास ननकृष् भोिन परुवठ्यासींदभाणत दींड आकारण्यात 
आला असनू, परुविादारास काळ्या यादीत ्ाकण्याची कायणवाही प्रसताववत 
आहे. 
(३) सदर परुविा ारक सींसथेचा भोिन परुविा बींद करून पयाणयी भोिन 
व्यवसथा करण्यात आलेली असनू वपण्याच्या शधु्द पाण्याचा परुविा करण्यात 
येत आहे. तसेच नवीन भोिन िेक्यासींदभाणत े-ननववदा प्रलसध्द करण्यात 
आलेली आहे.   
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
पुणे जर्ल््यात घरिुल योर्नाांसाठी गायरान अपिा शासिीय र्ागेत 

घरिुले बाांधण्यास परिानगी देण्याबाबत 
  

(१५) *  ११३२००   श्री.बाबरुाि पाचणे (लशरुर) :   सन्माननीय सामाजर्ि 
न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पणेु जिल््यातील दाररद्र्य रेर्खेालील अनसुरू्चत िाती व नवबौध्द 
कु्ूींबाींना रमाे आवास योिनेतींतगणत घरकुलाकररता अनदुान हदले िात,े हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या योिनेअींतगणत जिल्हा ववकास यींत्रणेकडून पणेु जिल््यात 
सन २०१७-१८ या आर्थणक वर्ाणत २४०९ घराींच्या उहद्दष्ाींपकैी ६७६ घरकुलाींचे 
बाीं काम पणुण करण् यात आले आहेत, तसेच उवणररत लाभार्थयाांना सवतःची 
िागा नसल्याने घरकुले बाीं ता येत नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, शासनाने या घरकुल योिनाींसािी गायरान अथवा शासककय 
िागेतील ग्रामीण भागात ३ मिली घरकुले बाीं काम करण्यास परवानगी 
देण्याबाबत शासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. रार्िुमार बडोले : (१) होय. 
     रु.१.०० लक्षच्या आत वावर्णक उत्पन्न असलेल्या अनसुरू्चत िाती व 
नवबौध्द घ्कातील सामाजिक, आर्थणक व िात सवेक्षण २०११ च्या 
प्रा ान्यक्रम यादीच्या बाहेरील बेघर कु्ुींबाींना ग्रामीण भागात २६९ चौ.फु् 
क्षेत्रफळाचे घर रमाे आवास योिनेंतगणत देण्यात येत.े 
(२) नाही. हे खरे नाही. 
     रमाे आवास योिना (ग्रामीण) अींतगणत सन २०१६-१७ या वर्ाणत पणेु 
जिल्हयासािी २४०९ इतके घरकुलाींचे उहद्दष् ननजश्चत केले आहे. या 
उहद्दष्ाींपकैी हद.१६/२/२०१८ अखेर ९२६ घरकुलाींची कामे प्रगतीपथावर आहेत. 
घरकुल मींिूर केलेल्या सवण लाभार्थयाांकड े घरकुल बाीं कामासािी सवत:ची 
िागा उपलब्  आहे. िागा नसलेल्या लाभार्थयाांची सींख्या ननरींक आहे. 
      तसेच सन २०१७-१८ या वर्ाणत पणेु जिल्हयाकरीता ननजश्चत करण्यात 
आलेल्या १९३० उहद्दष्ाींपकैी हदनाींक १६/२/२०१८ अखरे १६८७ लाभार्थयाांच्या 
घरकुलास मींिूरी देण्यात आली आहे. 
(३) ज्या पात्र लाभार्थयाांना घरकुलाच्या बाीं कामासािी सवत:ची िागा उपलब्  
नाही अशा लाभार्थयाांना ग्राम ववकास ववभाग शासन ननणणय क्र.प्रआयो-
२०१७/प्र.क्र.६०/योिना-१०, हद.१४/७/२०१७ अन्वये पींडडत हदनदयाल उपाध्याय 
िागा खरेदी अथणसहाय्य योिनेंतगणत िागा खरेदीस रु.५०,०००/- इतके 
अथणसहाय्य देण्यात येत.े 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

 

----------------- 
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सोलापूर जर्ल््यातील शतेिऱयाांना बँिाांिडून  
िर्चपुरिठा होत नसल्याबाबत 

  

(१६) *  ११२२०७   श्री.बबनराि लश ांदे (माढा) :   सन्माननीय सहिार मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सोलापरू जिल््यातील शतेकऱ् याींना बंकाींकडून किणपरुविा होत नसल्याची 
बाब माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशणनास आली आहे, हे 
खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, रब्बी हींगामामध्ये शतेकऱ् याींना वावर्णक पतपरुविा आराखडयात 
२३८९ को्ी रूपयाींचे किण वा्पाच ेउहद्दष् देण्यात येऊनही केवळ ३६३ को्ी 
रूपयाींचे किणवा्प करण्यात आलेले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत जिल्हार् कारी कायाणलयाने बंक सेवा लोकशाही हदन 
आयोजित करून बंकाींना सचुना देऊनही वपक किण, मदु्रा योिना आदीींसािी 
किणपरुविा करणेसािी बंकाकडून उदालसनता हदसनू येत आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाकडून चौकशी करण्यात आली आहे 
काय, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानरु्ींगाने शतेकरी तसेच किण 
मागणी केलेल्या अन्य घ्काींना वेळेत किणपरुविा करण्यासािी शासनाने 
कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सभुाष देशमखु : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) राषरीयकृत / खािगी व जिल्हा मध्यवती सहकारी बंकाींना रब्बी 
हींगामासािी रु.२३८९.४८ को्ी किण वा्पाचे उहद्दष् हदलेले आहे. त्यापकैी 
सदर बंकाींनी हदनाींक १२/२/२०१८ अखेर रु.७५९.६३ को्ी किण वा्पाचे उहद्दष् 
पणूण केलेले आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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साांगली जर्ल््यातील टेंभू लसांचन योर्ना सौर उरे्िर  
सुरु िरण्याच्या प्रस्त्तािाबाबत 

  

(१७) *  १०८४३३   श्री.अननल बाबर (खानापरू), श्री.गणपतराि देशमखु 
(साांगोले) :   सन्माननीय निीन ि निीिरणीय उर्ाच मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) साींगली जिल््यातील े्ंभ ू लस ींचन योिना सौर उिेवर कायाणजन्वत 
करण्यासािी ६० मेगावॅ् च्या प्रकल्पाचा प्रसताव महाननलमणतीने शासनाकड ेमाहे 
डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान सादर केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रसतावावर शासनाने ननणणय घेतला आहे काय, असल्यास, 
त्याचे सवरूप काय आहे, तसेच, त्यासािी अींदाि े ककती खचण येणार आहे व 
उक्त काम क ीपयांत सरुु होणे अपेक्षक्षत आहे, 
(३) अद्याप ननणणय घेतला नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) हे अींशत: खरे आहे.  
     े्ंभ ू उपसा लस ींचन योिना, जि.साींगली येथ े िलसींपदा ववभागाच्या 
िलमनीवर ६० मे.व.ॅ क्षमतचेा सौर ऊिाण प्रकल्प राबववण्यासािी सववसतर 
प्रकल्प अहवाल महाननलमणती कीं पनीने शासनाच्या िलसींपदा ववभागास      
हद. ६/७/२०१७  च्या पत्रान्वये सादर केला आहे. 
(२) व (३) या प्रसतावाबाबत शासन सतरावर िलसींपदा ववभागाकडून कायणवाही 
सरुू आहे. िलसींपदा ववभागाने सदर प्रसतावाबाबत महाननलमणती कीं पनीला 
त्याींचे हद.१९/७/२०१७ च्या पत्रान्वये कळववल्यानसुार प्रसतावाचे सवरूप 
खालीलप्रमाणे आहे :- 
   अ) महाननलमणती कीं पनीही या प्रकरणी प्रकल्प अींमलबिावणी सींसथा (PIA) 
म्हणून काम करेल.   
   ब) प्रकल्पाच्या अींमलबिावणीसािी अ्ी व शती महाननलमणती व िलसींपदा 
ववभाग याींचेमध्ये होणाऱ्या सामींिसय करारावळेी ननजश्चत केल्या िातील. 
   क) प्रकल्पासािीच्या मलूभतू सवुव ावरील खचण िलसींपदा ववभाग करणार 
असनू सींपणूण प्रकल्पाचा खचण ववकासक करणार आहे. 

----------------- 
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िोल्हापूर जर्ल्हयातील शेतीसाठी हदिसा १० तास  
िीर्पुरिठा सुरु िरण्याबाबत 

(१८) *  १०७२२९   श्रीमती सांध् यादेिी देसाई-िुपेिर (चांदगड), श्री.र्यांत 
पाटील (इस्त्लामपरू), श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), श्रीमती समुन पाटील 
(तासगाि - ििठेमहाांिाळ) :   सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) कोल्हापरू जिल््यातील चींदगड, गडहहींग्लि व आिरा हे तालकेु डोंगराळ 
व दगुणम असल्याने या हिकाणी िींगली िनावरे तसेच रान्ी हत्ती इत्यादी 
वन्य श्वापदाींचा उपद्रव होत असल्याने शतेीकरीता रात्री ऐविी हदवसा १० 
तास वीिपरुविा सरुु करण्याबाबतची मागणी सथाननक लोकप्रनतनन ीनी 
मा.उिाण मींत्री याींच्याकड े हदनाींक ९ िानेवारी, २०१८ रोिी वा त्या समुारास 
केली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले, असल्यास, त्यानसुार शतेीसािी हदवसा वीिपरुविा 
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची  कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) हे खरे आहे. 
(२) पाण्याचे योग्य ननयोिन करण्यासािी व कृर्ी पींपासािी आवश्यक 
असलेला ववद्यतु परुविा लक्षात घेऊन महाराषर ववद्यतु ननयामक 
आयोगाच्या मागणदशणक तत्वानसुार राज्यातील कृर्ी वाहहन्याींवरील कृर्ी 
ग्राहकाींना हदवसा  ८ तास ककीं वा रात्रीच्या काळात १० तास थ्री फेि वीिेची 
उपलब् ता चक्राकार पध्दतीने देण्यात येत आहे. तसेच ववभागननहाय कृर्ी 
वाहहन्याींवरील कृर्ी ग्राहकाींच्या वेळापत्रकामध्ये प्रत्येक महहन्यास बदल 
करण्यात येत आहे. 
     त्याप्रमाणे कोल्हापरू जिल््यातील चींदगड, गडहहींग्लि व आिरा येथ े
हदवसा ८ तास ककीं वा रात्री १० तास चक्राकार पध्दतीने कृर्ी वीि वाहहन्याींना 
वीि परुविा करणे सरुु आहे.  
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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मौरे् साांगिी (ता.पापडी, जर्.अहमदनगर) येपे विना परिाना ि 

बेिायदेशीरपणे मद्यािाचची (जस्त्परीट) िाहतूि  
िरणारा टँिर पिडल्याबाबत 

  

(१९) *  ११०८६४   श्री.सनुनल िेदार (सािनेर), श्री.अस्त्लम शखे (मालाड 
पजश्चम), श्री.अमर िाळे (आिी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), श्री.डी.पी.सािांत 
(नाांदेड उत्तर) :   सन्माननीय राज् य उत् पादन शलु् ि मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौिे साींगवी (ता.पाथडी, जि.अहमदनगर) येथे ववना परवाना व 
बेकायदेशीर २० हिार लल्र मद्याकाणची (जसपरी्) वाहतकू करणारा एमएच 
०४ डीएस ९८०८ या क्रमाींकाचा ्ंकर हदनाींक ६ सप् े्ंबर, २०१६ रोिी राज्य 
उत्पादन शलु्क ववभागाने पकडला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, में. गींगाखेड शगुर एण्ड एनिी लल.ववियनगर माखणी 
(ता.गींगाखेड जि.परभणी) या कीं पनीचे व्यवसथापक बाळासाहेब लोहार याींनी 
ववनापरवानगीने व बेकायदेशीरपणे २० हिार लल्र मद्याकाणची (जसपरी्) 
अव ैररत्या ववक्री करण्यासािी ्ंकर पािववला होता, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणाच्या चौकशी दरम्यान आसवणी अींतगणत मळीचा 
वापर करणेकररता नमनुा एम-२ अनजु्ञप्ती अींतगणत प्रत्यक्ष मळी सािा 
नोंदवहीत नमदु साियापेक्षा १०७१.८५४ मे.्न मळी अनर् कृतररत्या 
अनतररक्त आढळून आला, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले, त्यानसुार सींबर् ताींवर कोणती कारवाे केली  वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची  कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशखेर बािनिुळे : (१), (२) व (३) होय. 
(४) या प्रकरणी सींबींर् ताींववरूध्द महाराषर दारुबींदी कायदा, १९४९ अन्वये ग.ुर. 
क्र. ३३३/२०१६, हद. ६.९.२०१६ रोिी नोंदववलेला असनू त्यामध्ये एकुण ५ 
आरोपीींना अ्क करण्यात आली. आयकु्त, राज्य उत्पादन शलु्क, मुींबे याींनी 
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त्याींच्या हद.२१ ऑक््ोबर, २०१६ रोिीच्या आदेशान्वये घ्काची फॉमण आय 
अनजु्ञप्ती रद्द केली होती.  घ्काने केलेल्या ववनींतीनसुार, शासन आदेश, 
हद.१८ सप् े्ंबर, २०१७ अन्वये, सदर अनजु्ञप्ती रद्द करण्याऐविी घ्कास 
रु.५.०० लक्ष दींड आकारण्यात आला असनू सदर प्रकरणी नोंदववण्यात 
आलेल्या गनु््याच्या अनरु्ींगाने फौिदारी कारवाे पढेु चाल ू िेवण्याबाबत 
आदेलशत करण्यात आल ेआहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

लातूर येपील िसनतगहृातील विद्यार्थयाांना विविध  
साहहत्यासाठीच ेअनुदान लमळाले नसल्याबाबत 

  

(२०) *  ११३६६२   श्री.रार्ाभाऊ (पराग) िार्े (लसन्नर), श्री.जर्तेंद्र आव्हाड 
(मुांब्रा िळिा), श्री.र्यांत पाटील (इस्त्लामपरू), श्री.शलशिाांत लश ांदे (िोरेगाि), 
श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), श्री.िभैि वपचड (अिोल)े, श्री.राणार्गर्ीतलसांह 
पाटील (उस्त्मानाबाद), श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.राहुल र्गताप 
(श्रीगोंदा), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापरू), श्रीमती समुन पाटील (तासगाि - 
ििठेमहाांिाळ), श्री.प्रदीप नाईि (किनिट) :   सन्माननीय सामाजर्ि न् याय 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) समािकल्याण ववभागाच्या वसनतगहृात राहून लशक्षण घेणाऱ्या 
ववद्यार्थयाांना मागील २ वर्ाांपासनू  ड्रसेकोड, स्ेशनरी आणण सहलीसािी हदल े
िाणारे अनदुान लमळाले नसल्याची बाब माहे फेब्रवुारी, २०१८ मध्ये वा त्या 
दरम्यान ननदशणनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, लातरू येथील १ हिार क्षमतचे्या वसनतगहृातील ववद्यार्थयाांनी 
शकै्षणणक वर्ण सींपत आले तरीही अनदुान लमळत नसल्याने गणुवत्तवेर 
पररणाम होण्याची भीती व्यक्त करत या अनदुान मागणीसािी हदनाींक १ 
माचण, २०१८ रोिी ननदशणने करण्याचे लेखी ननवेदन हदनाींक ३१ िानेवारी, 
२०१८ रोिी वा त्या समुारास जिल्हार् कारी, लातरू याींना हदले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
 



25 

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनरु्ींगाने सदर मागण्याींबाबत शासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे ? 
  
श्री. रार्िुमार बडोले : (१) सन २०१६-१७ म ील एकूण २६५० प्रवेलशत 
ववद्यार्थयाांपकैी १८५० ववद्यार्थयाांना शालेय साहहत्यापो्ी अनजु्ञेय रक्कम अदा 
करण्यात आली असनू, सन २०१७-१८ म ील २६९९ प्रवेलशत ववद्यार्थयाांपकैी 
४७१ ववद्यार्थयाांना शालेय साहहत्यापो्ी अनजु्ञेय रक्कमेचे वा्प करण्यात 
आलेले आहे. 
(२) होय. 
(३) यासािी आवश्यक तरतदू उपलब्  करून ववद्यार्थयाांना शालेय 
साहहत्यापो्ी अनजु्ञेय रक्कम अदा करण्यात येेल. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

लसांदखेडरार्ा (जर्.बुलढाणा) तालुक्यातील सहिारी खरेदी-विक्री 
सांस्त्पेमध्ये झालेला गैरव् यिहार 

  

(२१) *  १०६९१३   डॉ.शलशिाांत खेडिेर (लस ांदखेड रार्ा) :   सन्माननीय 
सहिार मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) लस ींदखेडरािा (जि.बलुढाणा) तालकु्यातील सहकारी खरेदी-ववक्री सींसथमेध्ये 
जिल्हा माकेह्ींग अर् कारी, बलुढाणा याींनी बंकेतनू परसपर पसेै काढून 
गरैव्यवहार केल्याचे माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशणनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्यास, 
चौकशीत काय आढळून आले व त्यानरु्ींगाने सींबींर् त अर् काऱ्यावर शासनाने 
कोणती कारवाे केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सभुाष देशमखु : (१) नाही. 
     तथावप, तालकुा सहकारी खरेदी ववक्री सींसथा, लस ींदखेडरािा या 
सींसथेच्या ०७ सींचालकाींनी व ०५ कमणचाऱ्याींनी अनकु्रमे ऑनलाेन खरेदीच्या 
कामकािाबाबत व सींसथेच्या खात्याम ुन रक्कम काढून भ्रष्ाचार केल्याची 
तक्रार केली आहे. 
(२) उपरोक्त दोन्ही ननवेदनाच्या अनरु्ींगाने सहाय्यक ननबीं क, सहकारी 
सींसथा, देऊळगाींव रािा व सहाय्यक ननबीं क, सहकारी सींसथा, लस ींदखेडरािा 
आणण तालकुा उपलेखापररक्षक सहकारी सींसथा, लस ींदखेडरािा याींची सींयकु्त 
चौकशी सलमती ननयकु्त करण्यात आली असनू चौकशी सरुु आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज्यातील आहदिासी िसनतगहेृ भाडयाच्या  
इमारतीत िायचरत असल्याबाबत 

  

(२२) *  १०७१७७   श्री.िभैि वपचड (अिोल)े, श्री.अजर्त पिार (बारामती), 
श्री.राहुल र्गताप (श्रीगोंदा), श्री.जर्तेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.दत्तात्रय 
भरणे (इांदापरू), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू) :  सन्माननीय आहदिासी वििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील ७० ्क्के आहदवासी वसनतगहेृ भाडयाच्या इमारतीत कायणरत 
असनू वर्ाणला भाडयाकररता समुारे ३० को्ीींचा खचण शासनाला करावा लागत 
असल्याच े माहे म,े २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशणनास आल,े हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तद्नसुार आहदवासी वसनतगहृाींना सवत: च्या इमारती 
बाीं ून देणेसािी नन ीची उपलब् ता करण्याबाबत शासनाने कोणती कायणवाही 
केली वा करण्याींत येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. विष्ट् णु सिरा : (१) राज्यात अपर आयकु्त, आहदवासी ववकास, नालशक, 
िाणे, नागपरू व अमरावती याींच्या कायणक्षेत्रातील २९ प्रकल्प कायाणलयाच्या 
अर् नसत एकूण ४९० वसनतगहेृ कायणरत असनू त्यापकैी ३१३ वसनतगहेृ हे 
भाडयाच्या इमारतीत कायणरत असनू १७७ वसनतगहेृ शासकीय इमारतीत 
कायणरत आहेत. सदर भाडयाच्या इमारतीत कायणरत असलेल्या इमारतीच्या 
भाडयापो्ी रुपये २३.७२ को्ी इतका वावर्णक खचण आहे. 
(२) व (३) सन २०१७-१८ या वर्ाणत अथणसींकल्प भाग-३ पररलशष् ‘ड’ मध्ये 
शासकीय वसनतगहृाींसािी ७१ इमारत बाीं कामाचा समावेश असनू त्यासािी   
रु. २८७४.०७ लक्ष इतका नन ी ववतरीत करण्यात आला आहे.   
     आहदवासी ववकास ववभागामाफण त वसनतगहृाच्या बाीं कामाचा नवीन 
्ाेप प्लॅन मींिूर करण्यात आलेला असनू त्याप्रमाणे शासकीय िागा उपलब्  
असलेल्या वसनतगहृाच्या बाीं कामाच्या प्रसतावाींना मींिूरी देण्याची कायणवाही 
सरुु आहे. भाडयाच्या इमारतीत असलेले वसनतगहृाींच्या इमारतीसािी शासकीय 
िागा उपलब्  करुन घेण्याची ककीं वा ज्या हिकाणी शासकीय िागा उपलब्  
होऊ शकणार नाही त्या हिकाणी िाहहरातीद्वारा खािगी िागा उपलब्  करुन 
घेण्याची कायणवाही सरुु आहे. 

----------------- 
  
धचांच िुां भ, परसोडा, बेलमांडळी (ता.चाांदरू बार्ार, जर्.अमरािती) या 

गािाांना र्ोडणाऱया पुलाच्या बाांधिामािररता ननधी उपलब्ध िरणेबाबत 
  

(२३) *  १०६३२६   श्री.ओमप्रिाश ऊफच  बच्चू िडू (अचलपरू), 
श्री.विनायिराि र्ाधि-पाटील (अहमदपरू), श्री.लशरीषदादा चौधरी (अमळनेर) :  
सन्माननीय आहदिासी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) र्चींच कुीं भ, परसोडा, बेलमींडळी (ता.चाींदरू बािार, जि.अमरावती) या 
गावाींना िोडणाऱ्या पलुाचे बाीं काम करण्याकररता अींदािे १० को्ी  रुपयाींचा 
नन ी उपलब्  करणेबाबत सथाननक लोकप्रनतनन ी याींनी हदनाींक ११ 
िानेवारी, २०१८ रोिी मा.आहदवासी ववकास मींत्री याींच्याकड ैपत्राद्वारे मागणी 
केली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, या मागणीच्या अनरु्ींगाने शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
त्यात काय आढळून आले, त्यानरु्ींगाने शासनाने नन ी उपलब्  करणेबाबत 
कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विष्ट् णु सिरा : (१) होय. 
(२) व (३) अमरावती जिल्हयातील र्चींच कुीं भ, परसोडा, बेलमींडळी 
ता.चाींदरूबािार ही गावे आहदवासी उपयोिना क्षेत्राबाहेरील असल्याने 
प्रसताववत पलुाच्या कामास आहदवासी उपयोिनेतनू नन ी उपलब्  करुन देणे 
प्रचललत  ोरणात बसत नाही. 

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

तुमसर (जर्.भांडारा) नगर पररषद येपे रमाई आिास  
योर्नेंतगचत झालेला गैरव्यिहार 

(२४) *  १०९१८६   श्री.चरण िाघमारे (तमुसर) :   सन्माननीय सामाजर्ि 
न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) तमुसर (जि.भींडारा) नगर पररर्द येथ े रमाे आवास योिनेंतगणत 
अनसुरू्चत िाती व नवबौद्ध घ्कासािी घरकुल योिनेच्या अींमलबिावणीत 
झालेल्या गरैव्यवहाराची चौकशी करण्याकररता सथाननक लोकप्रनतनन ीींनी 
मा.मखु्यमींत्री याींच्याकड े हदनाींक २८ िून, २०१७ रोिी वा त्या समुारास 
ननवेदन हदले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानरु्ींगाने सदर प्रकरणी शासनाने कोणती कायणवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. रार्िुमार बडोले : (१) होय. हे खरे आहे. 
(२) व (३) सदर तक्रारीच्या अनरु्ींगाने सहायक आयकु्त, समािकल्याण, 
भींडारा याींच्या सतरावर चौकशी सलमती गिीत केली आहे. सदर सलमतीचा 
चौकशी अहवाल प्राप्त होताच पढुील आवश्यक ती कायणवाही करण्यात येेल. 

----------------- 
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आहदिासीबहुल भागातील र्लमनी बबगर आहदिासीांिड ेहस्त्ताांतरीत 
िरताना ग्रामसभेची परिानगी घेणे बांधनिारि िरण्याबाबत 

(२५) *  १११४०४   प्रा.िषाच गायििाड (धारािी), श्री.सांर्य िेळिर (ठाणे), 
अॅड.आलशष शलेार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.किसन िपोरे (मरुबाड), श्री.मनोहर 
भोईर (उरण) :  सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) राज्य शासनाने माहे िनू, २०१६ मध्ये अर् सचूना काढून आहदवासीबहुल 
भागातील िलमनी अव ै मागाणने  बगर आहदवासीींकड ेहसताींतरीत होऊ नयेत 
म्हणून िलमनीच्या व्यवहारात ग्रामसभेची परवानगी घेणे बीं नकारक केले 
आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, या अर् सचूनेत हदनाींक १४ नोव्हेंबर, २०१७ रोिी शासनाने 
बदल करुन नवीन अर् सचूना काढून अनसुरू्चत क्षेत्रातील आहदवासीींच्या 
िलमनी कें द्र ककीं वा राज्य शासनाच्या ववकास योिनाींसािी आवश्यक असल्यास 
आणण अशा िलमनी परसपर करारातनू योग्य मोबदला देऊन ववक्री होत 
असल्यास ग्रामसभेच्या पवूण परवानगीची गरि नसल्याचे िाहीर केले आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ही अर् सचूना आहदवासी सवयींशासन कायद्याच्या ववरुद्ध 
असनू ती त्वरीत रद्द करुन अनसुरू्चत क्षेत्रातील ग्रामसभेला सींव ैाननक 
अर् कार परत करण्याबाबत शासनाने कोणती कायणवाही केली  वा करण्यात 
येत आहे 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१), (२) व (३) भारतीय राज्यघ्नेच्या पाचव्या 
अनसुचूीम ील पररच्छेद क्र.५(१) म ील प्राप्त अर् कारानसुार मा. राज्यपाल 
महोदय याींनी हद.१४.६.२०१६ रोिी ‘महाराषर िमीन महसलू सींहहता, १९६६’ 
म ील कलम ३६-अ ची तरतदू राज्यातील अनसुरू्चत क्षेत्रात स ुारणेसह लाग ू
करण्याबाबत अर् सचूना काढली, या अर् सचूनेनसुार “राज्यातील अनसुरू्चत 
क्षेत्रातील गावाींमध्ये ग्रामसभेची मींिूरी लमळाल्यालशवाय आहदवासी व्यक्तीींच्या 
िलमनीचा भोगव्ा  बगर आहदवासी व्यक्तीकड े हसताींतररत करण्यास 
जिल्हार् कारी याींनी मींिूरी देऊ नये.” अशा आशयाची तरतदू करण्यात आली 
आहे.  
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     उपाध्यक्ष व व्यवसथापकीय सींचालक, महाराषर राज्य रसत े ववकास 
महामींडळ मयाणदीत, याींनी नागपरू-मुींबे लशघ्रसींचार द्रतुगती मागण हा 
राज्यशासनाचा महत्वाकाींक्षी प्रकल्प असल्याने या व अन्य महत्वाकाींक्षी 
सावणिननक प्रकल्पाींना िमीन सींपादनाच्या प्रक्रीयेत गनतमानता व सलुभता 
यावी, या उद्देशाने अशा प्रकल्पाींसािी आहदवासी व्यक्तीींची अनसुरू्चत क्षेत्रातील 
िमीन सींपाहदत करणे आवश्यक असल्यास उक्त तरतदूीतील “ग्रामसभेच्या 
मींिूरीचा िराव” अननवायण असल्याची अ् अशा प्रकल्पाींकरीता लशथील 
करण्याची ववनींती केलेली होती. त्यानसुार मा. राज्यपाल याींच्या कायाणलयास 
अनसुरू्चत क्षते्रातील गावाींमध्ये आहदवासी व्यक्तीींच्या िमीनीच े सींपादन 
शासनाच्या महत्वाकाींक्षी प्रकल्पाकरीता करण्यात येत असताना  ग्रामसभेचा 
मींिूरी ववर्यक “िराव” अननवायण असल्याची  अ् लशथील करण्याची ववनींती 
शासनाकडून करण्यात आली. त्यानसुार मा. राज्यपाल महोदय याींनी भारतीय 
राज्यघ्नेच्या पाचव्या अनसुचूीम ील पररच्छेद क्र.५(१) म ील प्राप्त 
अर् कारानसुार हद. १४.११.२०१७ रोिीची वर नमदू केल्याप्रमाणे अ् लशथील 
करण्याची अर् सचूना काढलेली आहे. सदर अर् सचूना राज्याच्या ववकासाच्या 
दृष्ीने आवश्यक आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज्यात दललतिस्त्ती सुधार योर्नेंतगचत मांरू्र  
िामामध्ये झालेला गैरव्यिहार 

  

(२६) *  १११५५१   श्री.अलमत झनि (ररसोड), श्री.विर्य औटी (पारनेर) :  
सन्माननीय सामाजर्ि न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यात दललतवसती स ुार योिनेअींतगणत ववकास कामाींमध्ये सन २०१० 
त े २०१५ या पाच वर्ाणत ८० ग्रामपींचायतीमध्ये मींिरू रुपये ६७२ को्ीपकैी 
समुारे ३२४.८६ को्ी रुपयाींच्या कामामध्ये गरैव्यवहार झाल्याची बाब कॅगने 
माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशणनास आणून हदली आहे, 
हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
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(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानरु्ींगाने सदर 
प्रकरणातील सींबींर् त दोर्ी अर् कारी व कमणचारी याींच्यावर शासनाने कोणती 
कारवाे केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. रार्िुमार बडोले : (१) हे खरे नाही, अशी बाब या ववभागामध्ये 
ननदशणनास आलेली नाही. 
(२) त े(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

यितमाळ जर्ननांग ॲण्ड प्रेलसांग फॅक्टरी या सांस्त्पेिर असलेले िर्च 
िसुल िरण्यािररता राबविलेल्या ननविदा  

प्रकक्रयेसांदभाचत चौिशी िरण्याबाबत 
(२७) *  १०८७९८   श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.शरददादा सोनािणे (र्ुन्नर), 
श्री.सरदार तारालस ांह (मलुुांड) :   सन्माननीय सहिार मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) यवतमाळ जिल्हा मध्यवती सहकारी बंकेने  ामणगाव रोडवर असलेल्या 
यवतमाळ जिननींग ॲण्ड पे्रलस ींग फॅक््री मयाण. या सींसथेवर असलेले ६ को्ी 
८४ लाख रुपयाींचे किण वसलु करण्याकरीता राबववलेली ननववदा प्रकक्रया व पार 
पाडलेली खरेदी-ववक्री या सवण बाबी सींशयासपद असल्याने पणन सींचालक, पणेु 
याींनी सवण ननववदा व खरेदी ववक्री प्रकरणाची चौकशी करण्याच े आदेश 
हदल्याची बाब हदनाींक २० नोव्हेंबर, २०१७ रोिी वा त्या समुारास ननदशणनास 
आली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर प्रकरणी सहाय्यक ननबीं काच्या अध्यक्षतखेाली तीन 
सदसयीय चौकशी सलमती नेमण्यात येऊन लसक्यरूर्ायझेशन ॲक्् म ील 
कलम ९ नसुार नन ाणररत रकमेपेक्षा (ऑफसे् व्हॅल्य)ू कमी ककींमतीत सींपत्ती 
ववकता येत नसल्याचा शासकीय ननयम असतानाही यवतमाळ सहकारी 
जिननींग ॲण्ड प्रेलस ींग याींची ८ एकर िमीन व मलशनरी इत्यादीची शासनाच े
ननयमानसुार होत असणारे बािारमलू्य ननजश्चत न करता ननववदा काढून 
खरेदी ववक्री केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त सलमतीने तपास केला आहे काय, त्यानसुार अहवालात 
नमदू केलेल्या प्रमखु बाबी कोणत्या आहेत, त्यानसुार दोर्ी आढळून आलेल्या 
व्यक्तीींववरुद्ध शासनाने कोणती कारवाे केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सभुाष देशमखु : (१) हे खरे आहे. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
(३) तपास सलमतीने सादर केलेल्या अहवालानसुार बंकेने सींसथेच्या सथावर व 
िींगम मालमत्तचेी िी राखीव ककींमत (ररझव्हण प्राेि) ननजश्चत केली आहे, 
त्यापेक्षा आलेल्या ननववदा कमी दराच्या आहेत. अशा पररजसथतीत ननववदा रद्द 
करून पनु्हा मालमत्तचेी ननववदा काढावी, अशा सचूना सींबींर् त सींसथेने 
यवतमाळ जिल्हा मध्यवती सहकारी बॅंकेस हदल्या होत्या. तसेच सहाय्यक 
ननबीं क, यवतमाळ याींनी सींसथेला सदर व्यवहार मान्य नसल्यास सक्षम 
प्रार् करणाकड ेदाद मागण्याबाबत सींसथेस हदनाींक २०/१२/२०१७ रोिी महाराषर 
सहकारी सींसथा अर् ननयम, १९६० च े कलम ७९(१) अन्वये ननदेश हदले 
आहेत. तसेच सींसथेने हदनाींक १३/२/२०१८ रोिी सदर व्यवहार मान्य 
नसल्याबाबत बंकेस कळववले आहे. ववभागीय सहननबीं क, सहकारी सींसथा, 
अमरावती याींनी सदर प्रकरणी सरफेशी कायदा, २००२ च्या कायद्यातील 
तरतदुीींचे पालन करण्याबाबत बंकेस सचूना हदल्या आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

हहांगोली जर्ल््यातील शुभमांगल अबचन िो.ऑप.सोसायटी  
या बॅंिेने नागररिाांच्या ठेिी परत न िरता राज् यातील  

सिच शाखा बांद िेल्याबाबत 
(२८) *  ११२५८९   श्री.तानार्ी मटुिुले (हहांगोली) :   सन्माननीय सहिार 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) हहींगोली जिल््यातील शभुमींगल अबणन को.ऑप.सोसाय्ी या बॅंकेच्या 
शाखेमध्ये अनेक लोकाींनी िेवी िेवल्या असनू सदर बंकेने त्याींच्या खात्यातील 
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पसैे परत न करता, जिल््यासह राज्यातील शाखा बींद केल्यामळेु नागररकाींच े
आर्थणक नकुसान झाल्याची बाब माहे नोव्हेंबर, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान 
ननदशणनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी नागररकाींनी शाखेच्या कायाणलयाची तोडफोड 
केली आहे व बंकेच्या कमणचाऱ्याींना मारहाण करुनही नागररकाींना त्याींच्या िेवी 
परत करण्यात आलेल्या नाहीत, हेही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानरु्ींगाने सींबींर् ताींवर कोणती कारवाे केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) तसेच, सदर बंकेतील खातदेाराींना त्याींच्या िेवी परत करण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत  ? 
  

श्री. सभुाष देशमखु : (१) हे खरे नाही. 
     शभुमींगल अबणन को-ऑप. सोसाय्ी नावाची कोणतीही सहकारी 
पतसींसथा अथवा बंकेची राज्यात नोंदणी झालेली नाही. 
(२), (३), (४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज्यातील आश्रमशाळाांसाठी असलेल्या परररक्षण  
अनुदानात िाढ िरण्याच्या मागणीबाबत 

(२९) *  १०९११४   श्री.बाळासाहेब पोरात (सांगमनेर), श्री.विर्य िडटे्टीिार 
(ब्रम्हपरूी), डॉ.पतांगराि िदम (पलसू िडगेाि), श्री.अलमत विलासराि देशमखु 
(लातरू शहर), श्री.अस्त्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.अलमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर), श्री.िसांतराि चव्हाण (नायगाांि), श्री.अमर 
िाळे (आिी), अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा), प्रा.िषाच गायििाड (धारािी), 
श्रीमती ननमचला गावित (इगतपरूी), श्री.सांग्राम पोपटे (भोर), डॉ.सांतोष टारफे 
(िळमनरुी), श्री.भारत भालिे (पांढरपरू), श्री.अब् दलु सत्तार (लसल्लोड), 
श्री.आलसफ शखे (मालेगाांि मध्य), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण) : 
सन्माननीय आहदिासी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) राज्यातील आश्रमशाळाींसािी परररक्षण अनदुान सध्या प्रती ववद्याथी प्रती 
महहना रु.९०० रुपये असल्याचे माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान 
ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ९०० रुपये अनदुानाम ून दोन वेळ िेवण, नाश्ता देणेसािी 
सदरील रक्कम अपरूी पडत असल्याने ववद्यार्थयाांना परेुसा आहार लमळत 
नसल्याने सदरील अनदुानात वाढ करण्याची मागणी आश्रमशाळेच्या 
व्यवसथापनाकडून होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले, तसेच उक्त प्रकरणी ककमान रु.१५००/- प्रनत महहना प्रनत 
ववद्याथी वाढ करण्याबाबत शासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विष्ट् णु सिरा : (१) सवयींसेवी सींसथामाफण त चालववण्यात येणा-या 
अनदुाननत आश्रमशाळाींना देण्यात येणारे परररक्षण अनदुान शासन ननणणय  
सामाजिक न्याय व ववशरे् सहाय्य ववभाग हदनाींक २९.१२.२०११ अन्वये 
रु.९०० प्रनतववद्याथी प्रनतमहहना करण्यात आल ेआहे.  
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) पररपोर्ण अनदुान हे सामाजिक न्याय ववभाग,  ववमकु्त िाती भ्क्या 
िमाती ववभाग, महहला व बाल ववकास ववभाग व आहदवासी ववकास 
ववभागाींतगणत असलेल्या सवण आश्रमशाळा व वसतीगहृाींसािी एक त्रतपणे 
ननजश्चत करण्यात येत.े सदर पररपोर्ण अनदुानात वाढ करण्यासािी मा. 
मखु्य सर्चव याींच्या अध्यक्षतखेाली अ्यासग् सथापन करण्यात आला आहे. 
अ्यासग्ाच्या  लशफारशीनसुार परररक्षण अनदुानात वाढ करण्यात येेल. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

 
----------------- 
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लातूर जर्ल््यातील शतेीपांपाची र्ळालेली िा नादरुुस्त्त  
असलेली रोहहत्र ेबदलून हदली र्ात नसल्याबाबत 

  

(३०) *  ११११३१   श्री.त्र्यांबिराि लभसे (लातरू ग्रामीण) :   सन्माननीय 
ऊर्ाच मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) औसा, लातरू व रेणापरू (जि.लातरू) तालकु्यातील िळालेली वा नादरुुसत 
असलेली शतेीपींपाची व लस ींगल फेि रोहहत्र े वेळेत बदलनू हदली िात नसनू 
ऑेलचा परुविा वेळेत होत नसल्यामळेु ती बदलली िात नसल्याने 
शतेकऱ्याींचे नकुसान होत असल्याची बाब माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम् यान ननदशणनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) तसेच जिल््यातील शतेकऱ्याींनी कालवा व तलावातील पाण्याचा वापर 
केला नसतानाही देण्यात आलेली चुकीची व वाढीव  बले दरुुसत करुन 
देण्याबाबत सथाननक लोकप्रनतनन ीींनी अ ीक्षक अलभयींता, लातरू याींच्याकड े
माहे नोव्हेंबर, २०१७ मध्ये ननवेदनाद्वारे मागणी केल्यानसुार  बले दरुुसत 
करुन देण्याबाबत लातरू येथे हदनाींक २२ डडसेंबर, २०१७ रोिी झालले्या 
आढावा बिैकीत मा.ऊिाण मींत्री याींनी अ ीक्षक अलभयींता लातरू याींना आदेश 
हदले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मरािवाडा आणण ववदभाणतील शतेकऱ्याींच्या शतेीपींपाची व 
रोहहत्राींची मींिूर व कायाणरींभ आदेश हदलेली कामे अद्यापही अपणूाणवसथेत 
असनू सदर कामे तातडीने वेळेत पणूण करण्याबाबत सथाननक लोकप्रनतनन ीींनी 
माहे नोव्हेंबर, २०१७ मध्ये झालले्या जिल्हा ननयोिन सलमतीच्या बिैकीत 
मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सन २०१५ त ेआितागायत लातरू जिल््यातील तालकुाननहाय 
ककती शतेीपींपाची रोहहत्र ेनादरुुसत वा िळाली असनू त ेदरुुसत करून खींडडत 
ववद्यतु परुविा पवूणवत सरुु करण्याबाबत सरासरी ककती कालाव ी लागलेला 
आहे, तसेच नादरुुसत रोहहत्राींकररता ऑेल परुविा मागणी ववभागननहाय 
ककती होती व ककती परुविा करण्यात आलेला आहे, 
(५) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानसुार लातरू 
जिल््यातील ककती शतेकऱ्याींना िासतीची व चुकीची वीि बले देण्यात आली 
आहेत व त्यापकैी ककती शतेकऱ्याींची वीि  बले दरुुसत करून देण्यात आली  
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आहेत, तसेच, नादरुुसत रोहीत्र ेवेळेवर दरुुसत करुन देण्यास ववलींब लावणाऱ् या 
अर् काऱ् याींवर शासनाने कोणती कारवाे केली व अपणूण असलेली शतेीपींप व 
रोहहत्राींची कामे वेळेत पणूण करण्याबाबत शासनाने कोणती कायणवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) लातरू जिल््यात सन २०१५ त े आितागायत एकूण ४५७९ रोहहत्र े
नादरुुसत झालेली आहेत. सदर नादरुुसत रोहहत्र ेदरुुसत करण्यासािी सरासरी 
१० हदवसाींचा कालाव ी लागलेला आहे. नादरुुसत रोहहत्राींकररता मागणी 
केल्याप्रमाणे सन २०१५-१६ त े िानेवारी, २०१८ पयांत लातरू ववभागास 
१००.१७ कक.लल. ननलींगा ववभागास २६३.१३ कक.लल. व उदगीर ववभागास 
१६१.७६ कक.लल., ऑेलचा परुविा करण्यात आलेला आहे.  
(५) महाववतरण कीं पनीमाफण त याबाबत चौकशी करण्यात आली आहे. लातरू 
मींडळातील कृर्ीपींप ग्राहकाींच्या वीि देयकाच्या दरुुसतीबाबत िानेवारी, २०१८ 
मध्ये शाखा कायाणलय ननहाय लशबीराच ेआयोिन करण्यात आल ेहोत.े त्यात 
प्राप्त झालेल्या ६२८ तक्रारीींपकैी ४९५ शतेकऱ्याींची वीि देयके दरुुसत करण्यात 
आलेली असनू उवणररत देयकाींच्या दरुुसतीचे काम प्रगतीपथावर आहे. सन 
२०१५ त े आितागायत लातरू मींडळातील एकूण नादरुुसत ४५७९ रोहहत्राींपकैी 
४४९५ रोहहत्र े बदलण्यात आलेली आहेत. उवणररत ८४ नादरुुसत रोहहत्र े
बदलण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे. तसेच सन २०१५-१६ त ेिानेवारी, २०१८ 
पयांत लातरू जिल्हयाींत एकूण ८,२७२ शतेीपींपास वीििोडण्या देण्यात आल्या 
आहेत. पसैे भरुन वीििोडणी कररता प्रलीं बत उवणररत कृर्ीपींप िोडणीची कामे 
प्रगतीपथावर आहेत. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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भोर (जर्.पुणे) येपील रार्गड ज्ञानपीठ या सांस्त्पेमधील  
विद्यार्थयाांना लशष्ट्यितृ्ती न लमळाल्याबाबत 

(३१) *  ११२१३५   श्री.सांग्राम पोपटे (भोर), श्री.राहूल िुल (दौंड), 
श्री.र्यिुमार गोरे (माण) : सन्माननीय सामाजर्ि न् याय मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) भोर (जि.पणेु) येथील रािगड ज्ञानपीि या सींसथेच्या वववव  
महाववदयालयाींतील लशषयवतृ्तीची सन २०१३-१४ त ेसन २०१६-१७ अखेरपयांत 
रु.२,४५,००,५२८/- इतकी रक्कम येणे बाकी आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर रकमेमळेु उक्त महाववदयालयातील मागासवगीय 
ववद्यार्थयाांना लशषयवतृ्ती अदयाप न लमळाल्यामळेु त्याींचे शकै्षणणक नकुसान 
होणार असनू सींसथा चालववणे देखील अडचणीचे व गरैसोेचे झाले आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनरु्ींगाने सदरील लशषयवतृ्तीची थकीत रक्कम तातडीने अदा करण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायणवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. रार्िुमार बडोले : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) सन २०१३-१४ त े२०१६-१७ या कालाव ीतील रािगड ज्ञानपीि या 
सींसथेने लशषयवतृ्ती व फ्रीशीपसािी ऑनलाेन भरलेल्या अिाणनसुार रु.८४०.२४ 
लक्ष इतक्या रकमेच्या मागणीपकैी रु.८०९.१३ लक्ष इतक्या रकमचेी देयके 
ऑनलाेन िनरे् करुन सींबींर् त सींसथअेींतगणत सींबींर् त महाववद्यालयाच्या 
बंक खात्यावर ेसीएसद्वारे पािववण्यात आली आहे. 
     उवणररत एकूण रु.३१.११ लक्ष इतक्या रकमेपकैी रु.२८.३६ लक्ष रकमेच े
प्रसताव सींबींर् त महाववद्यालयाने ववलींबाने म्हणिचे ऑनलाेन सींकेतसथळ 
बींद झाल्यानींतर सादर केले असल्याने, ऑनलाेन सींकेतसथळ पनु्हा 
कायाणजन्वत करुन प्रलीं बत रक्कम अदा करण्याची कायणवाही सरुु आहे. तसेच 
महाववद्यालयाकड े प्रलीं बत असलेले रु.२.७५ लक्ष इतक्या रकमेच े पररपणूण 
प्रसताव सींबींर् त महाववद्यालयाकडून प्राप्त करुन त्याअनरु्ींगाने पढुील 
कायणवाही करण्यात येत आहे.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. ----------------- 



38 

 
चािण (ता.खेड, जर्.पुणे) येपील रार्गुरूनगर सहिारी बँिेच्या म्हाळुांगे 

इांगळे शाखेतील रोखपालाने िेलेला गैरव् यिहार 
  

(३२) *  १०५८८३   श्री.लभमराि तापिीर (खडििासला) :   सन्माननीय 
सहिार मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चाकण (ता.खेड, जि.पणेु) येथील रािगरुूनगर सहकारी बंकेच्या म्हाळुींगे 
इींगळे शाखेतील रोखपालाने बंकेच्या व खातदेाराींच्या ८१ लाख ३४ हिार 
इतक्या रकमेचा गरैव्यवहार केला असल्याची बाब माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये 
वा त्या दरम्यान ननदशणनास आली आहे, खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर शाखेतील रोखपालाने नोकरी करताना दैनींहदन 
कामकािात ग्राहक सेवेसािी सरांग रुमम ून पसेै काढणे, ए्ीएममध्ये पसैे 
भरणे, त्याचा तपशील िेवणे व हदवस अखेरीस लशल्लक रक्कम सरांग 
रूममध्ये िमा करणे अशा प्रकारचे काम करताना उपरोक्त रकमेचा 
गरैव्यवहार केला आहे, हेही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानरु्ींगाने सींबींर् ताींवर कोणती कारवाे केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सभुाष देशमखु : (१) हे खरे आहे. 
(२), (३) व (४) रािगरुूनगर सहकारी बंकेच्या म्हाळुींगे इींगळे या शाखचेी 
बंकेच्या अर् काऱ्याींमाफण त करण्यात आलले्या तपासणी दरम्यान सींबीं ीत 
शाखेच्या रोखपालाने रु. ८१,४१,३४३/- इतक्या रोख रक्कमेचा अपहार केल्याच े
ननदशणनास आले. त्यानसुार, बंकेने म्हाळुींगे इींगळे शाखेच्या रोखपालाववरुद्ध 
चाकण पोललस स्ेशन येथ ेहदनाींक ८.१.२०१८ रोिी गनु्हा र.न. ३४/१८ दाखल 
केला आहे. बंकेने सींबीं ीत रोखपालास  हदनाींक ८.१.२०१८ रोिी बंकेच्या 
सेवेतनू ननलींबीत केले असनू  म्हाळुींगे इींगळे शाखेचे व्यवसथापक व 
सहव्यवसथापक या दोघाींनादेखील हदनाींक ९.१.२०१८ रोिी बंकेच्या सेवेतनू 
ननलींबीत केलेले आहे. 
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     प्रसततू प्रकरणी चौकशी करुन अहवाल सादर करणेबाबत जिल्हा 
उपननबीं क, सहकारी सींसथा, पणेु ग्रामीण याींनी त्याींच्या हदनाींक ५.२.२०१८ 
रोिीच्या पत्रान्वये सहाय्यक ननबीं क, सहकारी सींसथा, खेड याींना कळववले 
आहे. 

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

नाांदेड जर्ल््यातील मागासिगीय िसनतगहृात गहृपालाची  
ररक्त पदे भरुन विद्यार्थयाांना सुविधा पुरविण्याबाबत 

(३३) *  ११३४८७   श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर), श्री.विर्य िडटे्टीिार 
(ब्रम्हपरूी), श्री.अलमन पटेल (मुांबादेिी) :   सन्माननीय सामाजर्ि न् याय मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाींदेड जिल््यातील ७ मागासवगीय वसनतगहृात महहला गहृपालाींची पदे 
ररक्त असनू उक्त वसतीगहृात ननकृष् भोिन, असवच्छता या समसया असनू 
ववद्याथींनीच्या सरुक्षेबाबत कोणतीही काळिी घेतली िात नसल्याबद्दलची 
तक्रार समािकल्याण आयकु्त याींच्याकड ेकरुनही त्याींनी दलुणक्ष केल्याची बाब 
माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशणनास आली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, वसनतगहृात असलेल्या असवुव ाींमळेु हदगाव (जि.नाींदेड) 
येथील एका ववद्याथीनीने आत्महत्या केल्याची बाब ननदशणनास आली आहे, 
हेही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानरु्ींगाने ररक्त असललेी गहृपालाची पदे भरणेबाबत 
व ववद्याथींनीींना सवुव ा परुववण्यास दलुणक्ष करणाऱ्या अर् काऱ्याींवर कारवाे 
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. रार्िुमार बडोले : (१) नाींदेड जिल््यात मलुीींची एकूण ७ वसनतगहेृ 
मींिूर आहेत. त्यापकैी २ वसनतगहृाींमध्ये ननयलमत महहला गहृपाल कायणरत 
असनू ५ वसनतगहृाींतील गहृपाल पदे ररक्त आहेत. गहृपालाींच्या ररक्त पदाींचा 
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अनतररक्त कायणभार इतर महहला गहृपाल अथवा कायाणलयातील महहला 
कमणचाऱ्याींकड ेसोपववण्यात आलेला आहे. 
वसनतगहृातील प्रवेलशत मलुीींना सवण सोयीसवुव ा परुववण्यात आलेल्या आहेत. 
तसेच वसनतगहृातील सवच्छता व ववद्याथीनीींच्या सरुक्षेकररता आवश्यक 
कमणचारी परुववण्यात आलेले आहेत. 
(२) मलुीींचे शासकीय वसनतगहृ, हदगाींव  येथील प्रवेलशत एका ववद्याथीनीने 
वसनतगहृातील ननवासी खोलीत आत्महत्या केली हे खरे आहे. परींत ू नतने 
वसनतगहृातील असवुव ाींमळेु आत्महत्या केली, हे खरे नाही. 
(३) प्रसततु प्रकरणी सहाय्यक आयकु्त समाि कल्याण, नाींदेड याींचे सतरावर 
चौकशी सलमती गिीत करून प्राप्त चौकशी अहवालानसुार सींबींर् त 
गहृपालाींवर  कायणवाही करण्यात येत आहे.   
(४) ववलींब झालेला नाही. 

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

राज्यातील िीर्दर इतर सिच राज्याांच्या तुलनते र्ास्त्त असताना  
पुन्हा िीर्दर िाढीचा प्रस्त्ताि दाखल िेल्याबाबत 

(३४) *  ११०८५८   श्री.विर्य िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.सनुनल िेदार 
(सािनेर), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.अस्त्लम शखे (मालाड पजश्चम), 
डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर), श्री.अर्य चौधरी 
(लशिडी), अॅड.भीमराि धोंड े(आष्ट्टी), श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन), श्री.सनुनल 
लशांदे (िरळी), श्री.योगेश सागर (चारिोप) :   सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील वीिदर हे इीं न समायोिन आकारासह इतर सवण राज्याींच्या 
तलुनेत ककमान ३५ त े५० ्क्क्याींनी िासत असनू ३०० यनुन् वीिग्राहकाींचे 
दर दीडप् त ेदपु्प् आहेत तर व्यापारी वीिग्राहकाींचे दर दपु्प् त ेअडीचप् 
असनू शतेकरी वीिग्राहकाींचे वीि दर देशात नतसऱ्या क्रमाींकावर असताींना 
पनु्हा महाववतरण कीं पनीने सरासरी १९ त े२७ ्क्के वीिदर वाढीचा प्रसताव 
दाखल केला असल्याने राज्यात यनुन्मागे एक रुपया ३७ पशैाींची वाढ होणार 
असल्याचे हदनाींक ०८ फेब्रवुारी, २०१८ रोिी वा त्या समुारास ननदशणनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल् यास, महाननलमणती कीं पनीचा वीि उत्पादन व प्रशासकीय खचण, होत 
असलेली वीि गळती याचा सींपणुण आर्थणक भार वीि ग्राहकाींवर ्ाकण्यात 
येऊन वीि ग्राहकाींची फसवणूक करण्यात येत असताना वीि ननयामक 
आयोगाने सन २०१५-१६ त े२०१९-२० या पाच वर्ाांसािी महाववतरणला वीि 
दरवाढीस मींिूरी हदली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर वीि दरवाढीमळेु ग्राहकाींवर ककती को्ी रुपयाींचा आर्थणक 
भार  पडणार आहे, 
(४) तसेच वीि दरवाढ ननयींत्रणात आणण्यासािी वीिग्राहक व औद्योगीक 
सींघ्ना समन्वय सलमतीने शासनास हदनाींक ७ िुल,ै २०१७ रोिी ननवेदन 
हदले असनू या सींदभाणत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
ननदशणनास आल,े 
(५) त्यानसुार सदरहू प्रसताववत दरवाढ रोखण्यासािी शासनाने कोणती 
कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे तसेच महाननलमणती कीं पनीचा प्रशासकीय 
कारभार स ुारुन होणारी वीि गळती थाींबववण्याबाबत कोणती उपाययोिना 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) हे खरे नाही. 
    महाववतरण कीं पनीच े वीिदर हे इतर राज्यातील वीिदराच्या तलुनेत 
िवळपास सारख ेआहेत. महाववतरण कीं पनीने मध्याव ी पनुणववचार यार्चका 
हदनाींक २१.१२.२०१७ रोिी महाराषर वीि ननयामक आयोगाकड ेदाखल केलेली 
आहे. सदर मध्याव ी पनुणववचार यार्चकेत आर्थणक वर्ण २०१८-१९ व सन 
२०१९-२० कररता सरासरी १४.१५% इतकी वीिदर वाढ प्रसताववत करण्यात 
आली आहे. 
(२) आर्थणक वर्ण २०१६-१७ त ेआर्थणक वर्ण २०१९-२० या चार वर्ाणच्या ननयींत्रण 
कालाव ीकररता मा. आयोगाने हदनाींक ३ नोव्हेंबर, २०१६ रोिी बहुववर्णय 
वीिदर आदेश पाररत केले असनू सदरचे आदेश पाररत करताना ननयमानसुार 
सवण बाबीींची पडताळणी करुन ववहहत कायणपध्दती अवलींबनू आयोगाने दर 
ननजश्चत केले आहेत. 
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(३) आर्थणक वर्ण २०१६-१७ त े आर्थणक वर्ण २०१९-२० या ननयींत्रण 
कालाव ीकररता बहुववर्णय वीिदर आदेशात मा.आयोगाने रु. ९१४९ को्ी 
इतक्या महसलुी तु् ीच्या वसलुीस मान्यता हदली आहे. 
(४) अशा आशयाचे पत्र शासनास प्राप्त झाल्याच ेआढळून येत नाही. 
(५) महाननलमणती कीं पनीने गेल्या चार वर्ाणत उषमादर (हह् रे्) कमी करणे, 
सींयींत्र उिाण वापर कमी करणे, ववत्तीय किण पनुबाां णीद्वारे व्याि दर कमी 
करणे तसेच उपलब्  कोळशाचा अर् क कायणक्षम वापर अशा उपायाींद्वारे 
वीि ननलमणतीचे दर प्रत्यक्षात कमी करण्यासािी प्रयत्न केले आहेत. 
     महाववतरण कीं पनीमाफण त ताीं त्रक वीि गळती कमी करण्यासािी 
पायाभतू सवुव ेची कामे करण्यात येत आहेत व वाणणजज्यक नकुसान कमी 
करण्यासािी घरगतुी, वाणणजज्यक व औद्योर्गक ग्राहकाींची  बलीींग कायणक्षमता 
(Billing efficiency) वाढववण्याचे प्रयत्न करण्यात येत आहेत. त्यासािी 
अत्या ुननक तींत्रज्ञानावर आ ाररत सवयींचललत मी्र वाचन (एएमआर), 
कॉमन लम्र ररडीींग इन्सुमें् (CMRI) आर.एफ. (रेडडओ कफ्रक्वेनसी), 
आय.आर. (इन्फ्रा रेड) मी्र व फो्ो लम्र ररडीींग याचा वापर करण्यात येत 
आहे, मोबाेल ॲपद्वारे मी्र ररडीींगची नवीन सींकल्पना राबववण्यात येत 
आहे. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

पांढरपूर (जर्.सोलापूर) तालुक्यात महावितरण िां पनीने िीर् पुरिठा 
खांडीत िेल्यामुळे वपण्याच्या पाण्याची टांचाई  

ननमाचण झाल्याबाबत 
(३५) *  ११०४८३   श्री.भारत भालिे (पांढरपरू) :  सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पींढरपरू (जि.सोलापरू) तालकु्यात महाववतरण कीं पनीने गावातील व 
शतेकऱ् याींच्या कृर्ीपींपाचा वीि परुविा खींडीत केल्यामळेु वपण्याच्या पाण्याचा 
प्रश्न ननमाणण झाला असनू वपकाींना पाणी देता येत नसल्याने ती सकूुन िात 
असल्यामळेु हिकहिकाणी रासता रोको आींदोलन झाल्याच्या घ्ना हदनाींक ७ 
िानेवारी, २०१८ रोिी ननदणशनास आल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, दषुकाळातील वीि  बले माफ करावी, थककत वीि  बल े
भरण्यासािी ४ त े ५ महहन्याींची मदुतवाढ लमळावी, तसेच तालकु्यातील 
प्रलीं बत लसींगल फेि योिना सरुू करून गाव डीपीचा प्रश्न कायमसवरूपी 
सोडवावा अशी मागणी नागररकाींकडून करण्यात येत आहे, हे ही  खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त मागण्याींबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
त्यानसुार तालकु्यातील नागररक व शतेकऱ् याींच्या समसयाींचे ननराकरण 
करण्याबाबत महाववतरण कीं पनीने तातडीने कोणत्या उपाययोिना केल्या वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
   
श्री. चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) थकबाकी असलेल्या सावणिननक पाणीपरुविा 
ग्राहकाींचा व  ”मखु्यमींत्री कृर्ी सींिीवनी योिना २०१७” चा लाभ न घेतलेल्या 
थकबाकीदार कृर्ी ग्राहकाींचा वीि परुविा खींडडत करण्याची कायणवाही 
महाववतरण कीं पनीतफे करण्यात येत आहे. कृर्ीपींप वीि िोडण्या खींडडत 
केल्यामळेु हद. ०६ िानेवारी, २०१८ रोिी पींढरपरू-सातारा रसता, मौिे उपरी, 
ता.पींढरपरू येथे समुारे ४० त े५० शतेकऱ्याींनी रासता रोको आींदोलन केले होत.े 
(२) हे खरे नाही. 
(३) पींढरपरू तालकु्यातील कृर्ीपींप ग्राहकाच्या वीि देयकाच े ननराकरण 
करण्यासािी कफडर ननहाय १५ लशबीरे घेण्यात आलेली आहेत. त्यामध्ये एकूण 
४० तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. सवण ४० तक्रारीींच ेननराकरण करण्यात आल े
आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
राज्यात िोळसा टांचाईमुळे बांद पडलेल्या औजष्ट्णि िीर् प्रिल्पाांबाबत 

  

(३६) *  १०५४००   श्री.सनुनल प्रभ ू(हदांडोशी), श्री.अलमत विलासराि देशमखु 
(लातरू शहर), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (लशडी), डॉ.पतांगराि िदम (पलसू 
िडगेाि), श्री.बाळासाहेब पोरात (सांगमनेर), श्री.अलमन पटेल (मुांबादेिी), 
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श्री.नसीम खान (चाांहदिली), श्री.अस्त्लम शखे (मालाड पजश्चम), प्रा.िषाच 
गायििाड (धारािी), अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा), श्री.विर्य िडटे्टीिार 
(ब्रम्हपरूी), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), डॉ.सांतोष 
टारफे (िळमनरुी), श्री.त्र्यांबिराि लभस े(लातरू ग्रामीण), श्री.सांदीपानराि भमुरे 
(पठैण), श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार हहल), श्री.सनुनल िेदार (सािनेर), 
श्री.हषचिधचन सपिाळ (बलुढाणा), श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर), श्री.िुणाल 
पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.सांग्राम पोपटे (भोर), श्री.भारत भालिे (पांढरपरू), 
श्री.अब् दलु सत्तार (लसल्लोड), श्री.आलसफ शखे (मालेगाांि मध्य), प्रा.विरेंद्र 
र्गताप (धामणगाि रेल्ि)े, श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली), श्री.अलमत झनि 
(ररसोड), श्री.भाऊसाहेब िाांबळे (श्रीरामपरू), श्रीमती ननमचला गावित (इगतपरूी), 
डॉ.सांर्य रायमलुिर (मेहिर), श्री.अननल बाबर (खानापरू), अॅड.आलशष शलेार 
(िाांदे्र पजश्चम), अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), िॅप्टन आर.तलमल सेल्िन 
(सायन-िोळीिाडा), श्री.सांर्य िेळिर (ठाणे), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), 
श्री.प्रतापराि पाटील धचखलीिर (लोहा), श्री.अर्य चौधरी (लशिडी), 
श्री.शरददादा सोनािणे (र्नु्नर), श्री.सरदार तारालस ांह (मलुुांड), श्री.अलमत 
साटम (अांधेरी पजश्चम), श्री.विर्य िाळे (लशिार्ीनगर), श्री.र्यिुमार गोरे 
(माण), श्री.बाळासाहेब मरुिुटे (नेिासा), श्री.समीर िुणािार (हहांगणघाट), 
श्रीमती मननषा चौधरी (दहहसर), श्री.अतलु भातखळिर (िाांहदिली पिूच), 
श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन), श्री.बळीराम लसरसिार (बाळापरू) :  सन्माननीय 
ऊर्ाच मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील वविेची मागणी माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये १८ हिार 
मेगावॅ् वर गेल्यामळेु तसेच कोळशाची मागणी वेळेवर दाखल न केल्यामळेु 
कोळसा ी्ंचाे ननमाणण होऊन वीि ननलमणतीवर पररणाम झाल्याने  
महाववतरणला खलु्या बािारातनू ७२१ मेगावॅ्  वीि खरेदी करावी लागली, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कोल इींडडया लललम्ेडने कोळशाच् या दरात ९ ्क्के वाढ 
केल्याने राज्यातील वविचेे दर प्रनत यनुन् २० त े२२ रुपयाींपयणत पोहचल्याच े
माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशणनास आल,े हे खरे आहे 
काय, 
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(३) तसेच खासगी कीं पन्याींचे समुारे ४३७० मेगावॅ् च े कोळशावर आ ाररत 
औजषणक वीिप्रकल्प ग्राहकाींअभावी बींद पडलेले असनू त्याींनी केलेली 
को्याव ी रुपयाींच्या गुींतवणूकीमळेु आर्थणक दृष्या सींक्ात असलेले खािगी 
वीि प्रकल्प शासनाने ताब्यात घ्यावेत अशी ववनींती काही ववत्तीय सींसथानी 
महाननलमणतीकड े केली असनू अद्याप त्याबाबत कें द्राकडून कोणतीही सचूना 
आली नसल्याचे सपष्ीकरण ववभागाने हदले आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले, त्यानसुार कोल इींडडया कीं पनीकड ेवेळेत कोळशाची मागणी न 
नोंदवणा-या अर् का-याववरुध्द शासनाने कोणती कारवाे केली वा करण्यात 
येत आहे, तसेच शासनाच्या औजषणक वीि कें द्राना कोळशाचा सरुळीत परुविा 
होण्याबाबत व ग्राहकाींअभावी बींद पडलेले खािगी कीं पन्याींचे औजषणक 
वीिप्रकल्प ताब्यात घेण्याबाबत शासनाने कोणती कायणवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) राज्यातील महाननलमणती कीं पनीच्या औजषणक 
ववद्यतु कें द्राींना ननयलमत कोळसा परुविा होण्यासािी महाननलमणती कीं पनीने 
कें द्र शासनाच्या अखत्याररतील कोल इींडडया लल. या कीं पनीच्या उप कीं पन्या 
डब्ल्य.ूसी.एल., एम.सी.एल., एस.े.सी.एल. आणण लसींगारेनी कोल कीं पनी  
याींच्याशी दीघणकालीन इीं न परुविा करार केलेले आहेत. कोळसा 
ननयोिनासािी महाननलमणतीकडून कोळसा कीं पन्याना प्रत्येक महहन्यासािी 
कोळसा मागणी पत्र (Order booking Programme) हदले िात.े कोळसा 
परुविा स ुारण्यासािी अध्यक्ष, कोल इींडडया लल., सदसय (वाहतकु), रेल्वे, 
सींचालक (पणन)-डब्ल्य.ूसी.एल. व कोल इींडडया लल., अनतररक्त सर्चव व 
कोळसा सर्चव, मींत्रालय, कें द्रीय ववद्यतु प्रार् करण (सीेए), उपग् सलमती 
तसेच मा. मखु्यमींत्री याींच्या सोबत कें द्रीय कोळसा मींत्रालय, कोल इींडडया लल., 
कें द्रीय ववद्यतु प्रार् करण (सीेए), रेल्वे याींचे वरीषि अर् काऱ्याींसमवेत 
वववव  बिैका घेण्यात आल्यामळेु कोळशाच्या परुवियात स ुारणा झालेली 
आहे. 
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     परींत ु राज्यातील वीिेची अर् कतम मागणी डडसेंबर, २०१७ मध्ये १८ 
हिार मे.व.ॅ वर गेली असल्यामळेु महाववतरण कीं पनीने खुल्या बािारातनू 
(ननववदा व पॉवर एक्सचेंि) माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये काही कालाव ीसािी 
५०० त े२१०० मे.व.ॅ वीि खरेदी केली आहे. 
(२)  कोल इींडडयाने कोळशाच्या दरात ९% वाढ करण्याचे घोवर्त केले असल े
तरी महाननलमणती कीं पनीच्या औजषणक वीि कें द्राींचे वीि दर मात्र अींदाि े १५ 
पसेै प्रती यनुन् इतकेच वाढण्याची शक्यता आहे. 
(३) यासींदभाणत महाननलमणती व महाववतरण कीं पनीकडून अलभप्राय मागववण्यात 
आले आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

हुपरी (जर्.िोल्हापूर) येपील पांचताराांिीत औद्योधगि िसाहतीतील 
लसल्व्हर झोनमधील भूखांडास बेिायदेशीरररत्या  

बाांधिाम परिाना हदल्याबाबत 
  

(३७) *  १११५९२   श्री.सरेुश हाळिणिर (इचलिरांर्ी) :   सन्माननीय 
उद्योग मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) हुपरी (जि.कोल्हापरू) येथील पींचताराींकीत औद्योर्गक वसाहतीतील 
लसल्व्हर झोनम ील खुला भखूींड व पायाभतू सवुव ाींसािी आरक्षक्षत असलेल्या 
भखूींडावर महाराषर औद्योर्गक ववकास महामींडळाने बेकायदेशीरररत्या 
बाीं काम परवाना देण्यात आल्याची बाब माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्या 
दरम्यान ननदशणनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, या प्रकरणी फाेव्ह स्ार लसल्व्हर झोन असोलसएशन, हुपरी 
या सींघ्नेने मा.उद्योग मींत्री, मखु्य कायणकारी अर् कारी, औद्योर्गक ववकास 
महामींडळ, कायणकारी अलभयींता व औद्योर्गक ववकास महामींडळ, कोल्हापरू 
याींच्याकड ेमाहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान तक्रारी दाखल केल्या 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
 



47 

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानरु्ींगाने सदर प्रकरणी बेकायदेशीरररत्या बाीं काम 
परवाना देणाऱ्या सींबींर् ताींवर शासनाने कोणती कारवाे केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सभुाष देसाई : (१) हे खरे नाही. 
     महामींडळाच्या ववकास ननयींत्रण ननयमावली, २००९ नसुार औद्योर्गक 
क्षेत्रामध्ये खुल्या िागा व सवुव ा क्षेत्र याींच ेप्रमाण अनकु्रमे १० ्क्के व ५ 
्क्के िेवणे आवश्यक आहे. अनतररक्त असलेल्या खुल्या िागा व सवुव ा 
क्षेत्राींचे रूपाींतरण औद्योर्गक भखूींडामध्ये करण्याचे अर् कार महामींडळाच्या 
Minor Modification Committee ला देण्यात आले आहेत. 
आवश्यकतनेसुार सदर सलमतीच्या मींिूरीने अनतररक्त खुल्या िागा व सवुव ा 
क्षेत्राींचे रूपाींतर औद्योर्गक भखूींडामध्ये करता येत.े 
(२) हदनाींक १६/१/२०१८ रोिी ननवेदन हदले असनू सदर ननवेदनाचे अनरु्ींगाने 
महामींडळाचे उत्तर सदर सींघ्नेस हदनाींक २५/१/२०१८ रोिी देण्यात आल े
आहे. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
मनमाड (जर्.नालशि) येपील अनतउच्च दाब उपिें द्राची क्षमतािाढ िरुन 

ि पाटोदा (जर्.नालशि) येपे अनतउच्चदाब उपिें द्र उभारणेबाबत 
  

(३८) *  १०६५१७   श्री.छगन भरु्बळ (येिला) :  सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाींदगाव (जि.नालशक) तालकु्याम ील ववद्यतु परुविा सरुळीत 
करण्यासािी मनमाड अनतउच्च दाब उपकें द्राची क्षमता वाढ करून हे उपकें द्र 
२२० के.व्ही. क्षमतचेे करण्याची मागणी सथाननक लोकप्रनतनन ीींनी हदनाींक ७ 
सप् े्ंबर, २०१७ रोिी वा त्यासमुारास शासनाकड े केली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) तसेच पा्ोदा (ता.येवला, जि.नालशक) येथे १३२/३३ केव्ही अनतउच्चदाब 
उपकें द्र सथापन करणेसािी सथाननक लोकप्रनतनन ीींनी शासनाकड े व मखु्य 
अलभयींता, महापारेर्ण याींचकेड े हदनाींक १५ िानेवारी, २०१७ रोिी वा त्या 
समुारास मागणी केलेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास,याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानसुार मनमाड 
अनतउच्च दाब उपकें द्राची क्षमता वाढ करण्याबाबत व पा्ोदा येथे 
अनतउच्चदाब उपकें द्र सथापन करणेबाबत शासनाने कोणती कायणवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) व (२) होय, हे खरे आहे,  
(३) महापारेर्ण कीं पनीच्या १३२ के.व्ही. मनमाड उपकें द्राची शे्रणीवाढ 
(Upgradation) करुन सदर हिकाणी २२० के.व्ही. उपकें द्र उभारण्यास 
महापारेर्ण कीं पनीने मींिूरी हदलेली आहे.  तसेच पा्ोदा पररसरास वीि 
परुविा करणाऱ्या १३२ के.व्ही. येवला उपकें द्रात बरीच क्षमता लशल्लक 
असल्याने व पा्ोदा त े येवला अींतर कमी असल्याने, पा्ोदा येथे अनत 
उच्चदाब उपकें द्राची  सध्या आवश्यकता नाही. तसेच शे्रणी वाढ करण्यात 
येणाऱ्या मनमाड उपकें द्रामळेु १३२ के.व्ही. येवला उपकें द्रास व पयाणयाने 
त्यावरील ३३ के.व्ही. पा्ोदा उपकें द्र व पररसरास त्याचा लाभ होणार आहे. 
(४)  प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
हहांगोली जर्ल्हयात एिाजत्मि िीर् वििास ि हदनदयाल उपाध्याय 

नागरी ग्रामज्योती योर्नचेी अांमलबर्ािणी सांप  
गतीने सुरू असल्याबाबत 

  

(३९) *  ११०१९५   डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी) :   सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) हहींगोली जिल्हयात नागरी वसत्याींमध्ये सरुळीत व दिेदार वीि सेवेसािी 
५२ को्ी रूपयाींची सरुू असलेली कामे अत्यींत सींथ गतीने सरुू असनू या 
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कामावर नाींदेड येथील अर् क्षक अलभयींत्याकडून देखरेख िेवण्यात येत 
असल्याने व सथाननक हिकाणी  मनरु्बळ कमी पडत असल्याने  या कामास 
ववलींब लागत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, हहींगोली जिल्हयासािी  हदनदयाल उपाध्याय योिनेत ७६ 
नवीन डडपी, २२५ ककमी उच्च दाबवाहहनी, १२४.३ ककमी लघदुाब वाहहनी, १६ 
कफडर, ४७ एचडीसी व १० हिार ३०० दाररद्रय रेर्खेालील लाभार्थयाांना वीि 
िोडणी देण्याची २०.२७ को्ीची ननववदा ६० ्क्के िादा दराने तर 
आयपीडीएस मध्ये नवीन ८३ रोहहत्र, ६७ ककमी उच्चदाब वाहहनी, २८.३६ 
ककमी लघदुाबवाहहनी, ८ ककमी भमूीगत केबल व एचव्हीडीएसच्या १५ 
कामाींचा समावेश असलेली १८.८३ को्ीची ननववदाही ६० ्क्के िादा दराने 
देण्यात आली आहे,हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू ननववदा हदनाींक ६ िानेवारी, २०१७ रोिी काढून माहे 
फेब्रवुारी,  २०१७ मध्ये कायाणरींभ आदेश देण्यात आल ेअसताना आिलमतीस 
१० महहन्याींनींतर २५ ्क्केही कामे पणूण झालेले नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, यापवूी इन्फ्राच्या कामामध्येदेखील कीं त्रा्दाराकडून ववलींब होत 
असल्याने महाववतरणने याप्रकरणी चौकशी केली आहे काय, 
(५) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानसुार प्रलीं बत कामे पणूण 
करण्याबाबत व कामास ववलींब करणा-या कीं त्रा्दारावर कारवाइण करण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे  
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) हहींगोली जिल््यात पीं.दीनदयाळ उपाध्याय ग्राम 
ज्योती योिना म ील भाग-१ अींतगणत रु.१७.४१ को्ी, भाग-२ अींतगणत 
रु.२१.६८ को्ी व एकाजत्मक ऊिाण ववकास योिना भाग-१ अींतगणत रु.७.९४ 
को्ी व भाग-२ अींतगणत रु.२०.१४ को्ी अशी एकूण रु.६७.१७ को्ी इतक्या 
रक्कमेच े कायाणदेश देण्यात आलेले आहेत. सन २०१७ सालामध्ये लाींबलेला 
पावसाळा, वेळोवेळी येणारे अडथळे तसेच हहींगोली शहरात भलूमगत वाहहनी 
्ाकण्यासािी नगरपररर्द, हहींगोली याींचेकडून परवानगी अप्राप्त इ. कारणाींमळेु 
सदर कामास ववलींब झालेला आहे.  
(२) हे खरे नाही. 
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     सदर कामाच्या अनरु्ींगाने पीं. दीनदयाळ उपाध्याय ग्राम ज्योती योिना 
भाग-१ चे कायाणदेश ७.५ ्क्के कमी दराने देण्यात आलेले आहेत व 
एकाजत्मक ऊिाण ववकास योिना भाग-१ च ेकायाणदेश २.५ ्क्के कमी दराने 
देण्यात आलेले आहेत. तसेच पीं. दीनदयाळ उपाध्याय ग्राम ज्योती योिना 
भाग-२ व एकाजत्मक ऊिाण ववकास योिना भाग-२ या दोन्हीचे कायाणदेश ७ 
्क्के िादा दराने देण्यात आलेले आहेत. 
(३) पीं. दीनदयाळ उपाध्याय ग्राम ज्योती योिना म ील भाग-१ ची ननववदा 
हद.२६.०८.२०१६ रोिी काढून हद. २१.११.२०१६ रोिी कायाणरींभ आदेश देण्यात 
आल ेव एकाजत्मक ऊिाण ववकास योिना भाग-१ ची ननववदा हद.२६.०८.२०१६ 
रोिी काढून हद.२९.११.२०१६ रोिी कायाणरींभ आदेश देण्यात आले. तसेच    
पीं. दीनदयाळ उपाध्याय ग्राम ज्योती योिना म ील भाग-२ ची ननववदा 
हदनाींक २६.०९.२०१६ रोिी काढून हद. ६.०१.२०१७ रोिी कायाणरींभ आदेश 
देण्यात आले व एकाजत्मक ऊिाण ववकास योिना भाग-२ ची ननववदा      
हद. २७.०९.२०१६ रोिी काढण्यात येऊन हद.०६.०१.२०१७ रोिी कायाणरींभ आदेश 
देण्यात आले आहेत. सदर प्रकल्पाची कामे नन ाणररत वेळेत पणूण करण्यात 
येणार आहेत. 
(४) व (५) नन ाणररत केललेे उहद्दष् कीं त्रा्दाराने ववहहत वेळेत साध्य न 
केल्यास त्यास आर्थणक दींड करण्याची तरतदू ननववदा दसताऐविामध्ये आहे. 
     महाववतरण व कीं त्रा्दाराच्या सहमतीने िरववण्यात आलेल्या 
उहद्दष्ानसुार कीं त्रा्दाराींनी कामे ववहहत वेळेत पणूण न केल्यामळेु सदर 
कीं त्रा्दारास महाववतरण कीं पनीतफे नो्ीस ्ू करेक्् देण्यात आलेली आहे. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
लशराळा ग्रोप सेंटर (जर्.साांगली) येपील ई-ब् लॉिमध् ये उद्योगािररता 
मांरू्र असलेल् या प्लॉटधारिाांना मुलभुत सोयी-सुविधा देण् याबाबत 

  

(४०) *  १११६२८   श्री.लशिार्ीराि नाईि (लशराळा) :   सन्माननीय उद्योग 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) लशराळा ग्रोथ से्ं र (जि.साींगली) येथील े-ब् लॉक मध् ये उद्योगाकररता 
मींिुर असलेल् या ७० प् लॉ् ारकाींना प् लॉ्कड े िाण् याकररता रस ता, वीि व 
पाणी इत् यादी मलुभतू सोयी-सवुव ा एमआयडीसीकडून उपलब्   करण् यात न 
आल् यामळेु सींबींर् त प् लॉ् ारक उद्योग उभारु शकले नाहीत, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल् यास, एमआयडीसी प् लॉ् ारकाींकडून देखभाल शलु् क वसलू करुनही 
व सदरहू प् लॉ् मींिुर होऊन पाच वर्ाणचा कालाव ी झालेला असतानाही 
प् लॉ् ारकाींना प् लॉ् परत करण् याच् या नो्ीसा एमआयडीसीकडून देण् यात 
आल् या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानरु्ींगाने प् लॉ् ारकाींना मलुभतू सोयी-सवुव ा 
उपलब्  करुन देण् याबाबत शासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सभुाष देसाई : (१) होय हे खरे आहे. 
“इ” ब्लॉक म ील मलुभतू सवुव ा देण्याच े काम सरुू आहे.सद्य:जसथतीत 
रसत्याचे काम ४० ्क्के पणूण झाले असनू उवणररत काम एवप्रल, २०१८ पयांत 
पणूण हेाणे अपेक्षक्षत आहे. 
“े” ब्लॉकमध्ये सद्य:जसथतीत अींतगणत िलवाहीनी ्ाकण्याचे काम ८० ्क्के 
पणूण झाले असनू उवणररत काम एवप्रल, २०१८ पयांत पणूण होणे अपेक्षक्षत आहे. 
(२) “े” ब्लॉकम ील सोयी सवुव ा परुववण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे. 
महामींडळाच्या  ोरणानसुार ववहीत कालाव ीमध्ये ज्या भखूींड ारकाींनी 
भखूींडाचा ववकास करण्याकामी Effective Steps घेतलेल्या नाहीत केवळ 
त्याच भखूींड ारकाींना नो्ीस देण्यात आलेल्या आहेत. 
     तसेच ज्या भखूींड ारकाींच्या भखूींडाचा ववकास ववहीत कालाव ी, माहे 
सप् े्ंबर २०१७ पवूी सींपषु्ात आलेला आहे अशा भखूींड ारकाींना माहे सप् े्ंबर, 
२०१८ पयांत ववनाशलु्क मदुतवाढ देण्यात आली आहे. 
(३) “इ” ब्लॉक म ील मलुभतू सींवव ा देण्याचे काम सरुू आहे. सद्य:जसथतीत 
रसत्याचे काम ४० ्क्के पणूण झालेले असनू उवणररत काम एवप्रल, २०१८ पयांत 
पणूण हेाणे अपेक्षक्षत आहे. 
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     “े” ब्लॉकमध्ये सद्य:जसथतीत अींतगणत िलवाहीनी ्ाकण्याचे काम ८० 
्क्के पणूण झाले असनू उवणररत काम एवप्रल, २०१८ पयांत पणूण होणे अपेक्षक्षत 
आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

हहमायतनगर (जर्.नाांदेड) येपील शासिीय आहदिासी मुलाांच्या 
िसतीगहृातील विद्यार्थयाांसाठीचा ननधी प्रलांबबत असल्याबाबत 

  

(४१) *  ११०२०९   श्री.प्रतापराि पाटील धचखलीिर (लोहा) :   सन्माननीय 
आहदिासी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) हहमायतनगर (जि.नाींदेड) येथील शासककय आहदवासी मलुाींच्या 
वसतीगहृातील ववद्यार्थयाांना प्रथम सत्र सींपले तरी अदयापही थे् लाभ 
हसताींतरण (डडबी्ी) अींतगणत नन ी प्रलीं बत असल्यामळेु शालेय व इतर 
साहहत्य लमळालेल े नसल्याचे  माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम् यान 
ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त वसतीगहृात ९९ ववद्याथी असनू त्याींना 
चादर,सतरींिी, बेडशी् व शकै्षणणक साहहत्य लमळालेल ेनसल्याने ववद्यार्थयाांची 
गरैसोय होत आहे ,हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर वसनतगहृातील ववद्यार्थयाांकररताचा नन ी न देण्याची 
कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले, तदनसुार  शासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विष्ट् णु सिरा : (१), (२), (३), (४) व (५) शासकीय वसतीगहृातील 
ववद्यार्थयाांना शकै्षणणक साहहत्य, पसुतके आणण बेडीींग साहहत्य (चादर, 
सतरींिी, बेडशी् इ.) इत्यादीसािी ननजश्चत केलेली रक्कम ववद्यार्थयाांच्या बंक 
खात्यात दोन हप्त्यात िमा करण्यात येत.े 
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     आहदवासी मलुाींचे शासकीय वसतीगहृ, हहमायतनगर, जि.नाींदेड येथे 
एकूण ९९ ववद्याथी प्रवेलशत असनू त्याींना देय असलेली रक्कम त्याींच्या बंक 
खात्यात िमा करण्यात आलेली आहे. 

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

िासारी (ता.लशरूर, जर्.पुणे) गािच्या हद्दीतील सात  
विद्युत रोहहत्र ेचोरीला गेल्याबाबत 

  

(४२) *  ११३४२८   श्री.बाबरुाि पाचणे (लशरुर) :   सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कासारी (ता.लशरूर, जि.पणेु) या गावच्या हद्दीतील सात ववद्यतु रोहहत्र े
माहे नोव्हेंबर, २०१७ त ेमाहे िानेवारी, २०१८ या कालाव ीत चोरीला गेल्याचे 
ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, रोहहत्राींम ील मौल्यवान ताींब्याच्या तारेची चोरी झाल्याचे 
ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या ववद्यतु रोहहत्राींमध्ये ताींब्याच्या तारे ऐविी 
ॲल्यलुमननयमची तार बसववण्याची मागणी ग्रामसथाींनी केली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, शासनाने याबाबत चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले, त्यानसुार शासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) व (२) माहे िुल,ै २०१७ त ेऑक््ोबर, २०१७ 
या कालाव ीत कासारी गाव पररसरातील एकूण ०४ रोहहत्राींची चोरी झालेली 
आहे. माहे नोव्हेंबर, २०१७ त े िानेवारी, २०१८ या कालाव ीत अशी घ्ना 
घडलेली नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) सदर प्रकरणी पोलीस स्ेशन, लशक्रापरू येथे वेळोवेळी कफयाणद दाखल 
करण्यात आली. 
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     तथावप सदर रोहहत्र चोरीच्या घ्ना पनु्हा घडू नयेत याकररता 
रोहहत्राींच्या ्ाक्याींना व झाकणाींना वेल्डीींग करण्यात आलेले आहे.  
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

सािनेर (जर्.नागपूर) येपील िृषी उत्पन्न बार्ार सलमतीच्या 
लायसन्सधारिाांची पिीत बार्ार फी लमळण्याबाबत 

(४३) *  ११०८६५   श्री.सनुनल िेदार (सािनेर), श्री.अस्त्लम शखे (मालाड 
पजश्चम), श्री.अमर िाळे (आिी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), श्री.डी.पी.सािांत 
(नाांदेड उत्तर) :   सन्माननीय पणन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) सावनेर (जि.नागपरू) येथील कृर्ी उत्पन्न बािार सलमतीच्या (कापसू) 
थे् लायसन्स  ारकाींची सन २०१४-१५ व २०१५-१६ या दोन वर्ाांची ३९ लाख 
३८ हिार ०६६ रूपये इतकी फी महाराषर राज्य कृर्ी पणन मींडळ, पणेु 
याींचेकड े थकीत असल्याची माहहती माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्या 
दरम्यान ननदशणनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी सावनेर बािार सलमतीने हदनाींक ३० मे, २०१६, 
४ ऑगस्, २०१६, २९ डडसेंबर, २०१६, १५ िुल,ै २०१७ व २९ नोव्हेंबर, २०१७ 
रोिी वेळोवळी पत्र व्यवहार करूनदेखील अद्यापही सदर थकीत रक्कम वसलू 
करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानरु्ींगाने सावनेर बािार सलमतीचे लायसन्स 
 ारकाींची दोन वर्ाणतील थकीत फी लमळण्याबाबत शासनाने कोणती कायणवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. सभुाष देशमखु : (१), (२) व (३) नाही. 
    बािार सलमतीने मागणी केलेल्या रू.३९,३८,०६६/- रक्कमेमध्ये बािार फी 
मध्ये कायद्यानसुार प्रकक्रयेकररता सू्  देण्यात आलेल्या रू.२९,३३,३५,२६६/- 
रक्कमेच्या खरेदीचा समावेश होता. त्यामळेु सू्  देण्यात आलेली खरेदीची 
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रक्कम वगळून सथाननक (Domestic) खरेदी केलेल्या रू.१०,०४,७१,३९५/- 
यावर फक्त १% या प्रमाणे रू.१०,०४,७१९/- इतकी बािार फी थे्  पणन 
परवाना ारकाींनी पणन मींडळाकड े भरलेली आहे. यापकैी रू.५५,३८०, बािार 
सलमतीस हद.१७/०९/२०१६ रोिी NEFT द्वारे अदा करण्यात आली आहे. 
 बािार सलमती सावनेर याींचेकड ेपणन मींडळाचे सन २०१५-१६ व सन २०१६-
१७ चे अींशदान रू.२३,०९,५३४/- इतकी थकीत आहे. त्यामळेु बािार 
सलमतीच्या ववनींतीप्रमाणे  त्याींना देय होणारी बािार फीची उवणररत सींपणूण 
रक्कम रू.९,४९,३३९/- इतकी बािार सलमती सावनेरच्या अींशदान खाती िमा 
करण्यात आलेली आहे. 
(४)  प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज्यात १८ िीर् प्रिल्प बांद अिस्त्पेत असताना महाननलमचतीने 
निीन िीर् प्रिल्प उभारण्याचा ननणचय घेतल्याबाबत 

  

(४४) *  ११३६६८   श्री.रार्ाभाऊ (पराग) िार्े (लसन्नर) :   सन्माननीय 
ऊर्ाच मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात आ ीच १८ वीि प्रकल्प बींद अवसथेत असताना महाननलमणतीने 
नवीन वीि प्रकल्पाची उभारणी करण्याचा ननणणय घेतल्याचे माहे िानेवारी, 
२०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, आ ीच्या १८ बींद असलेल्या वीि प्रकल्पाींमळेु समुारे ३८०० 
को्ी रुपयाींचा आर्थणक भार राज्यातील ग्राहकाींवर पडत असताना नवीन वीि 
प्रकल्प उभारण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, या बींद प्रकल्पाींना पनु्हा कायाणजन्वत करुन ग्राहकाींस २४ तास 
वीि परुविा करण्यासािी शासनाने कोणती कायणवाही केली वा  करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) हे खरे नाही.  
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
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(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४)  प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

चोरपाांग्रा ि गोिधचन नगर (जर्.बुलढाणा) येपील उघडया िीर्  
िाहहन्या ि फ्यूर् पेटयाांची दरुुस्त्ती िरण्याबाबत 

  

(४५) *  १०६९७४   डॉ.शलशिाांत खेडिेर (लस ांदखेड रार्ा), डॉ.सांर्य 
रायमलुिर (मेहिर) :  सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) चोरपाींग्रा व गोव णन नगर (जि.बलुढाणा) येथील उघडया असलेल्या वीि 
वाहहन्या व फ्यिू पे्याींमळेु मलुाींचे व नागररकाींचा िीव  ोक्यात असल्याने 
त्याींची तात्काळ दरुुसती करण्याची मागणी ववद्यतु अलभयींता, लोणार 
याींच्याकड े लेखी ननवेदनाद्वारे हदनाींक ५ िानेवारी, २०१८ रोिी वा त्या 
समुारास करण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, लोणार (जि.बलुढाणा) शहरातील  ोकादायक ववद्यतु तारा व 
खाींबाींची दरुुसती करावी या मागणीचे ननवेदन सहायक अलभयींता, ववद्यतु 
ववतरण कीं पनी, लोणार याींना नगर पररर्देच्या पदार् कारी याींनी माहे 
िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान हदले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त मागण्याींच्या अनरु्ींगाने शासनाने चौकशी केली आहे 
काय, त्यानसुार शासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) हे खरे आहे. 
     याबाबतचा सरपींच, ग्रा.पीं. चोरपाींग्रा, ता.लोणार याींचा हद. ४ िानेवारी, 
२०१८ चा तक्रार अिण लोणार उपववभाग कायाणलयास प्राप्त झाला आहे.  
(२) हद. १४ ऑगस्, २०१७ रोिी महाववतरणच्या लोणार उपववभागीय 
कायाणलयास अशा आशयाच े ननवेदन उपाध्यक्ष/आरोग्य सभापती, नगरपररर्द 
लोणार याींचकेडून प्राप्त झाले आहे. 
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(३) प्राप्त ननवेदनाच्या अनरु्ींगाने मौिे चोरपाींग्रा व गोव णन नगर, ता.लोणार 
येथील व लोणार शहरातील  ोकादायक वीि वाहहन्या व उघडया असलेल्या 
फ्यिु पे्याींची (Distribution Box) दरुुसती व देखभाल इत्यादी काम े
कीं त्रा्दारामाफण त करण्यात आलेली आहेत.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
हहांगोली (जर्.हहांगोली) तालुक्यातील सोयाबीन अनदुान िाटपात िृषी 

उत्पन्न बार्ार सलमती आणण अनुदान सलमतीने िेलेल्या 
गैरव्यिहाराबाबत 

(४६) *  ११०६०६   डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी) :   सन्माननीय पणन मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) हहींगोली (जि.हहींगोली)तालकु्यातील ८ हिार शतेकऱ्याींच्या सोयाबीन 
अनदुान वा्पात कृर्ी उत्पन्न बािार सलमती आणण अनदुान सलमतीने 
केलेल्या नोंदणीच्या गरैव्यवहारामळेु शतेकऱ्याींचे समुारे १ को्ी रुपयाींच े
नकुसान झाले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सोयाबीन अनदुान वा्पासािी असलेल्या सलमतीने एकूण ८ 
हिार शतेकऱ्याींच्या खात्यावर २ को्ी २१ लाख रुपये िमा करण्याची प्रकक्रया 
हदनाींक २६ डडसेंबर, २०१७ रोिी सरुु केली असताींना कृर्ी उत्पन्न बािार 
सलमतीमध्ये दररोि मोठ्या सींख्येने शतेकरी तक्रार करीत आहेत, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर सोयाबीन अनदुानापो्ी शतेकऱ्याींना २५ जक्वी्ं ल 
मयाणदेपयांत २०० रुपयाींप्रमाणे ५ हिार रुपये अनदुान लमळणे अपेक्षक्षत 
असताींना प्रत्यक्षात िेवढे उत्पन्न झाले त्या तलुनेत अनदुान िमा झालेले 
नसल्याने बहुताींश शतेकऱ्याींच्या बंक खात्यावर केवळ ५०० त े८०० रुपयाींपयांत 
अनदुान िमा झालेले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, बािार सलमतीमध्ये शतेकरी प्रत्यक्ष िावनू त्याच्या पट्टीवर 
असलेली सोयाबीन ववक्रीची नोंद दाखवनू त्याप्रमाणे पशैाची मागणी कररत 
असल्याने अनेक शतेकऱ् याींनी बािार सलमतीच्या पट्टया या नोंदणी ववभागाकड े
हदल्या असनू, अनदुान यादीत त्याींची नावे आलेली नसल्याने अनेक 
शतेकऱ्याींना त्याींचे पसैे लमळालेले नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
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(५) असल्यास, सदर गरैव्यवहाराची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीत काय आढळून आले व त्यानसुार शासनाने सींबींर् ताींवर कोणती 
कारवाे केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सभुाष देशमखु : (१) हे अींशत: खरे आहे.  
(२), (३) व (४) हहींगोली जिल््यातील ७९२० मींिूर प्रसतावाची रक्कम रुपये 
२.२२ को्ी असनू त्यापकैी ७७४४ शतेकऱ्याींना रुपये २.१९ को्ी त्याींच्या बंक 
खात्यात वगण केलेले आहेत.उवणररत रुपये ३.०२ लाख शतेकऱ्याींचे बंक खात,े 
IFSC कोड चुकीचा असल्याने अदा करावयाचे बाकी आहेत. स ुाररत माहहती 
प्राप्त झाल्यानींतर उवणररत रक्कम सींबींर् त शतेकऱ्याींच्या खात्यावर अदा 
करण्यात येणार आहे. 
     अनदुान वा्पाचे काम सरुु असताना ३० शतेकऱ्याींनी अनदुान कमी 
लमळाल्याची  व ५७ शतेकऱ्याींनी सोयाबीन अनदुान यादीत नाव नसल्याची 
तक्रार बािार सलमतीकड ेकेलेली आहे. 
(५) बािार सलमतीकड ेप्राप्त तक्रारीच्या अनरु्ींगाने जिल्हा उपननबीं क,सहकारी 
सींसथा, याींच्या सतरावर चौकशी अींती योग्य ती कायणवाही करण्यात येेल. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

नाांदेड जर्ल्हयातील औद्योधगि क्षेत्रातील भूखांड  
िाटपाविना पडून असल्याबाबत 

  

(४७) *  ११०२१९   श्री.प्रतापराि पाटील धचखलीिर (लोहा) :   सन्माननीय 
उद्योग मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाींदेड जिल्हयामध्ये एकूण १ हिार ११२ हेक््र ४ आर इतके औद्योर्गक 
क्षेत्र असनू त्यावर १ हिार ३८१ भखूींड पाडण्यात आले आहेत, त्यापकैी १ 
हिार ९२ भखूींडाच ेवा्प झाले असनू उवणरीत २८९ भखूींड अद्याप वा्पाववना 
पडून असल्याचे माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशणनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर उवणररत २८९ भखूींड वा्पाववना पडून राहण्यामागची 
कारणे काय आहेत,  
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व त्यानरु्ींगाने सदर उवणररत भखूींड वा्प करण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सभुाष देसाई : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
(२) व (३) नाींदेड जिल्हयामध्ये एकूण ९७८ .११ हे. इतक्या क्षेत्रावर २१११ 
भखूींड पाडण्यात आले असनू  त्यापकैी १८०४ भखूींडाचे वा्प करण्यात आले 
असनू उवणररत ३०७ भखूींड वा्पासािी उपलब्  आहेत. नाींदेड औद्योर्गक 
क्षेत्रामध्ये एकूण १४ औद्योर्गक क्षते्र असनू त्यापकैी ८ औद्योर्गक क्षेत्रामध्ये 
८० ्क्के वा्प झाले आहे. तसेच ८० ्क्के पके्षा कमी वा्प झालेल्या 
औद्योर्गक क्षते्रामध्ये महामींडळाच्या प्रचललत  ोरणाप्रमाणे भखूींडवा्पाची 
कायणवाही करण्यात येत.े 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

महाराष्ट्र विधानसभा 
______________________________________________________ 
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