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

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

गरुुिार, हदनाांि १५ माचच, २०१८ / फाल्गनु २४, 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 - ४१ 
------------------------------------- 

  
िरोरा शहरात (जर्.चांद्रपूर) महावितरण िां पनीने ननयमबाह्यररत्या  

तीन रोहहत्र ेबसविल्याबाबत 
(१) *  ११३२९१   श्री.विर्य िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.सनुनल िेदार (सािनेर), 
श्री.हषचिधचन सपिाळ (बलुढाणा), श्री.अस्त्लम शखे (मालाड पजश्चम), 
अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड 
उत्तर) :   सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) वरोरा शहरात (जि.चींद्रपरू) महाववतरण कीं पनीने डी.पी.डी.सी, 
एस.ई.पी/पी.एस.पी योिनेतींगगत अधिकारी व कीं त्रा्दार याींनी सींगनमताने 
ननयमबाहय कामे मींिूर करून मोहबाळा गावाला लागनू असलेल्या मोकाश े
लेआऊ्, अभ्यींकर वाडग नववन लेआऊ्, माढळी गावातील नववन लेआऊ् 
येथे ननयमबाह्यररत्या ११ केव्हीच्या २५ खाींबाींची लाईन ्ाकून तीन रोहहत्र े
बसववली आहेत, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, या गरैकारभाराची चौकशी करुन सींबधिताींवर कारवाई 
करण्यासाठी वरोरा नगरपररषदेचे सभापती याींनी अधिक्षक अभभयींता, 
महाववतरण कीं पनी, चींद्रपरू याींच्याकड ेलेखी ननवेदनाव्दारे तक्रार केली आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या ननवेदनानसुार शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, त्यानुसार सींबधिताींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) महाववतरण कीं पनीमार्ग त चौकशी करण्यात आली असनू त्यामध्ये 
कोणीही दोषी आढळून आलेले नाहीत. 
(४) प्रश्न उदभ् ावत नाही. 

----------------- 
  
औरांगाबाद उपविभागातील गांगापूर ि पैठण या भागात िृषीपांपाच्या 

विद्युतीिरणाच्या िामात झालेला गैरव्यिहार 
  

(२) *  ११४९०४   श्री.हषचिधचन सपिाळ (बलुढाणा) :   सन्माननीय ऊर्ाच 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) औरींगाबाद उपववभागातील गींगापरू व पठैण या भागात कृषीपींपाचे 
ववदयतुीकरण करण्यासाठी ्ी-२६ त े ्ी-२९ उच्चदाब वाहहनी ्ाकणे, १०० 
KVA रोहहत्र बसववणे इ. कामाींमध्ये कोट्यविी रुपयाींचा गरैव्यवहार झाला 
असल्याच े माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, या कामाचा कायागरींभ आदेश व कामाींची कोट्यविी रुपयाींची 
देयके मखु्य अभभयींता याींनी एकाच हदवशी कीं त्रा्दारास हदली असल्याच े
ननदशगनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, त्यानुसार मखु्य अभभयींत्याववरुद्ध कारवाई करण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
   
श्री. चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रश्न उदभ् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उदभ् ावत नाही. 

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

परभणी ि हहांगोली जर्ल्हयातील महाविद्यालयाांनी िें द्र सरिारच्या 
मॅरीिोत्तर शशष्ट्यितृ्ती योर्नेंतगचत िेलेला गैरव्यिहार 

  

(३) *  १०८१९५   श्री.अमर िाळे (आिी), डॉ.राहूल पाटील (परभणी), 
श्री.सरदार ताराशस ांह (मलुुांड), श्री.शरददादा सोनािणे (र्नु्नर), श्री.सनुनल िेदार 
(सािनेर), श्री.अशमत झनि (ररसोड), श्री.विर्य औटी (पारनेर) :  
सन्माननीय सामाजर्ि न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) परभणी व हहींगोली जिल्हयातील एकूण ८३ महाववदयालयाींनी 
समािकल्याण व आहदवासी ववभागाकडून कें द्र सरकारच्या मॅट्रीकोत्तर 
भशषयवतृ्ती योिनेअींतगगत ४ को्ी २९ लाख रुपयाींचा गरैव्यवहार केल्याच े
हदनाींक २२ डडसेंबर, २०१७ रोिी ननदशगनास आल्यानींतर सींबींधित 
महाववदयालयाींनी भशषयवतृ्तीची सींपणूग रक्कम शासनाकड ेहदनाींक ३१ डडसेंबर, 
२०१७ पयतं िमा करण्याचे आदेश आहदवासी ववकास प्रकल्प अधिकारी, 
कळमनरूी याींनी हदले असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान 
ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, या दोन जिल्ह्यातील ककती महाववदयालयाींनी भशषयवतृ्तीची 
रक्कम उपरोक्त आदेशाप्रमाणे हदनाींक ३१ डडसेंबर, २०१७ पयतं शासनाकड े
परत केली आहे, 
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(३) असल्यास, ज्या महाववदयालयाींनी गरैव्यवहार करुन भमळववलेली रक्कम 
शासनाकड ेिमा केली नाही अशा महाववदयालयाींना शासन ननयमानसुार ककती 
्क्के व्याि दींड म्हणून आकारण्यात येणार आहे, तसेच सदर रक्कम वसलु 
करण्याकरीता कोणत्या उपाययोिना करण्यात आल्या वा करण्यात येत 
आहेत, 
(४) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले, त्यानसुार शासनाने कोणती कायगवाही केली आहे वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. रार्िुमार बडोले : (१) हे खरे आहे. 
(२) सदरहू दोन जिल्हयात १० महाववदयालयाच्या व्यवस्थापकाींनी वसलूीची 
रक्कम भरणा केली आहे. 
(३) आहदवासी ववकास ववभागाच्या हदनाींक २२.०९.२०१७ च्या शासन 
पररपत्रकानसुार सींबींधित महाववदयालयाींकडून  वसलुीची कायगवाही सरुु आहे. 
(४) भारत सरकार मॅट्रीकोत्तर भशषयवतृ्ती गरैव्यवहार प्रकरणी स्थापन 
केलेल्या ववशषे चौकशी पथकाच्या अहवालावर केलेल्या कायगवाहीच्या 
अनषुींगाने आहदवासी ववकास ववभागाच्या हद.२२.०९.२०१७ च्या शासन 
पररपत्रकान्वये प्रकल्प स्तरावर सभमती गठीत करण्यात आली असनू सदर 
सभमती महाववदयालयाींच्या रकमा ननजश्चत करुन रक्कम वसलूीची कायगवाही 
करत आहे.  
(५) प्रश्न उदभ् ावत नाही. 

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

धचपळूण (जर्.रत्नाधगरी) तालुक्यातील सेिाभािी ब्राम्हण नागरी 
सहिारी पतसांस्त्थेत झालेला गैरव्यिहार 

(४) *  ११४४८०   श्री.शशशिाांत शश ांदे (िोरेगाि), श्री.र्यांत पाटील 
(इस्त्लामपरू), श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन), श्री.नारायण िुचे (बदनापरू), 
श्री.शशिार्ीराि िर्ड चले (राहुरी), श्री.अजर्त पिार (बारामती), श्री.जर्तेंद्र आव्हाड 
(मुांब्रा िळिा),  श्री.रार्ेश टोपे (घनसािांगी),  श्री.र्यदत्त क्षीरसागर (बीड),  
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श्री.राहुल र्गताप (श्रीगोंदा), श्री.िभैि वपचड (अिोले), श्री.पाांडुरांग बरोरा 
(शहापरू), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापरू), श्री.सरेुश लाड (िर्चत), श्री.मिरांद 
र्ाधि-पाटील (िाई), श्री.हदपि चव्हाण (फलटण), श्री.हनमुांत डोळस 
(माळशशरस), श्री.राणार्गर्ीतशसांह पाटील (उस्त्मानाबाद), श्रीमती समुन पाटील 
(तासगाि - ििठेमहाांिाळ), श्री.प्रदीप नाईि (किनिट), श्रीमती हदवपिा 
चव्हाण (बागलाण), डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील (एरांडोल), श्रीमती 
सांध् यादेिी देसाई-िुपेिर (चांदगड), श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), श्री.शामराि ऊफच  
बाळासाहेब पाटील (िराड उत्तर), श्री.राहुल मोटे (पराांडा), श्री.पांिर् भरु्बळ 
(नाांदगाि), श्री.विर्य भाांबळे (जर्ांतरू) :   सन्माननीय सहिार मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) धचपळूण (जि.रत्नाधगरी) तालकु्यातील सेवाभावी ब्राम्हण नागरी सहकारी 
पतसींस्थेत १६ को्ी रुपयाींचा गरैव्यवहार झाल्याच ेमाहे रे्ब्रवुारी, २०१८ मध्ये 
वा त्या दरम्यान ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानषुींगाने सींबींधिताींववरुद्ध शासनाने कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सभुाष देशमखु : (१) होय. 
     सन २०१६-१७ च्या लेखापररक्षण अहवालानसुार रु. १५.४६ को्ी 
रक्कमेचा अपहार झाल्याचे आढळून आले आहे. 
(२) या सींस्थेच्या सन २०११-१२ त े २०१५-१६ या ५ वषागच्या विैाननक 
लेखापररक्षण अहवालाची छाननी करण्यात आली.  
     त्याप्रमाणे लेखापरीक्षकाींनी सींस्थेचे मागील ५ वषागचे रे्रलेखापररक्षण 
करण्याची भशर्ारस केली आहे. त्यानषुींगाने सन २०११-१२ त े२०१५-१६ या ५ 
वषागचे रे्रलेखापररक्षण करणेसाठी श्री.एस.व्ही. सासवडकर, लेखापररक्षक शे्रणी-
१, सहकारी सींस्था, धचपळूण याींची ननयकु्ती केली आहे. त्यानसुार पढुील 
कायगवाही सरुु आहे. 
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     दरम्यान सींस्थेच्या सन २०१६-१७ या कालाविीच्या लेखापररक्षण 
अहवालानसुार पतसींस्थेच्या अध्यक्षाींनी सींस्थचेा सींचालक, व्यवस्थापक व 
अल्पबचत एिीं् याींचेवर हदनाींक ३१.१.२०१८ रोिी पोलीस स््ेशन, धचपळूण 
येथे गनु्हा दाखल केलेला आहे.   
(३) प्रश्न उदभ् ावत नाही. 

----------------- 
  
अशलबाग (जर्.रायगड) तालुक्यातील आहदिासी ठािूर र्मातीांच्या गाि 

ि िाड्या-िस्त्त्याांचा अद्याप वििास न झाल्याबाबत 
  

(५) *  १०८५७२   श्री.सभुाष उफच  पांर्डतशठे पाटील (अशलबाग) :   
सन्माननीय आहदिासी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अभलबाग (जि.रायगड) तालकु्यातील  आहदवासी ठाकूर या मागास 
िमातीींची गावे, वाडया व वस्त्या वपढयानवपढया कायमस्वरूपी डोंगरावर 
दगूगम भागात वास्तव्य करीत असनू सदर भागात दळणवळणासाठी रस्ता, 
इतर पायाभतू सवुविा तसेच ववदयतु परुवठा देण्यात आलेला नसल्याने तथेील 
वाड्या-वस्त्याींचा ववकास झालेला नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ही सवग गावे व वाड्या-वस्त्या हया मुख्य रस्त्यापासनू ककीं वा 
शाळेपासनू ४ त े ५ कक.मी.अींतरावर असनू रस्ता नसल्यामळेु त्याहठकाणी 
कोणत्याही प्रकारचे वाहन येत नसल्याने ग्रामस्थाींना, रूगणाींना तसेच मलुाींना 
शाळेत िाण्यासाठी पायी प्रवास करावा लागतो, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले, त्यानसुार सदर गाव व वाड्या-वस्त्याींच्या ववकासासाठी ननिी 
उपलब्ि करुन पायाभतू सवुविाींची कामे करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विष्ट् णु सिरा : (१), (२), (३) व (४) रायगड जिल्हयामध्ये एकूण १५ 
तालकेु असनू त्यापकैी ६ तालकेु आहदवासी उपयोिना क्षेत्रात समाववषठ 
आहेत. अभलबाग तालकुा आहदवासी उपयोिना क्षते्रात येत नसल्याने सदर 
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तालकु्यामध्ये सामहुहक स्वरुपाची कामे आहदवासी उपयोिना घ्क 
कायगक्रमाींतगगत करता येत नाही. दगुगम भागातील आहदवासी उपयोिनेंतगगत 
येणारी गावे रस्त्याींना िोडण्यासाठी जिल्हा ननयोिन सभमतीमध्ये त्याींना 
प्रािान्य देणेकरीता सचूना देण्यात आली आहे. 

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

िडिली ते िािे (ता.िर्चत, जर्.रायगड) या गािादरम्यानच्या 
उल्हास नदीिरील पुलाची दरुुस्त्ती िरण्याबाबत 

  

(६) *  ११४०८३   श्री.सरेुश लाड (िर्चत), श्री.धैयचशील पाटील (पेण), 
श्री.सभुाष उफच  पांर्डतशठे पाटील (अशलबाग) :   सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वडवली त ेवावे (ता.किगत, जि.रायगड) या गावादरम्यान उल्हास नदीवर 
असलेल्या पलुाची दरुवस्था झाल्याने पलुावरून प्रवास करणाऱ्या नागररकाींची 
व वाहनचालकाींची मोठ्या प्रमाणात गरैसोय होत असल्याचे ननदशगनास आल े
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या पलुाची त्वरीत दरुुस्ती करण्याबाबतची मागणी तथेील 
नागरीकाींनी तसेच लोकप्रनतननिीनी मा.सावगिननक बाींिकाम मींत्री याींच्याकड े
तसेच सावगिननक बाींिकाम ववभागाकड े केली असतानाही अदयाप ववभागाने 
कोणतीही कायगवाही केली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीनसुार उक्त पलुाची तातडीने दरुुस्ती करण्याबाबत 
शासनाने  कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) हे खरे आहे. भभवपरूी ननभमगती कें द्राच्या 
साहहत्य व उपकरणाच्या वाहतकूीसाठी भभवपरूी पॉवर हाऊस त ेभभवपरूी रेल्वे 
स्थानकापयतं वडवली-वावे गावािवळील उल्हास नदीवरील बाींिण्यात 
आलेल्या ट्रॉली टॅ्रकच्या देखभालीची व्यवस्था करण्यासाठी ्ा्ा पॉवर 
कीं पनीदवारे पादचारी पलू बाींिण्यात आला आहे. 
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(२), (३) व (४) मा.मींत्री (सावगिननक बाींिकाम) वा सावगिननक बाींिकाम 
ववभागाकड ेया सींदभागतील ननवेदन प्राप्त झाल्याचे आढळून येत नसल्याबाबत 
सावगिननक बाींिकाम ववभागाने अवगत केले आहे. परींत ु कडाव 
ग्रामपींचायतीच्या हद्दीत वडवली गावािवळ उल्हासनदीवरील साकव दरुुस्त 
करण्याबाबत सावगिननक बाींिकाम ववभागाने त्याींच्या हदनाींक १२.२.२०१८ च्या 
पत्रान्वये ्ा्ा पॉवर कीं पनीस ववनींती केलेली आहे. 
(५) प्रश्न उदभ् ावत नाही. 

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

मुक्ताईनगर (जर्.र्ळगाांि) तालुक्यातील िुिी-पुरनाड येथे १३२ 
िे.व्ही.ए. उपिें द्र िायाचजन्ित िरण्याबाबत  

(७) *  ११५०२२   श्री.एिनाथराि खडसे (मकु्ताईनगर) :   सन्माननीय 
ऊर्ाच मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मकु्ताईनगर (जि.िळगाींव) तालकु्यातील कुकी-परुनाड येथे वीि परुवठा 
वारींवार खींडडत होत असल्याने प्रस्ताववत १३२ के.व्ही.ए. उपकें द्र तात्काळ 
कायागजन्वत करण्याबाबत स्थाननकाींनी मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, शासनाने उक्त प्रकरणी चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
ननदशगनास आल,े 
(३) त्यानसुार वीि ववतरण प्रणालीमध्ये सिुारणा होण्याकररता भरीव ननिी 
उपलब्ि करुन प्रस्ताववत १३२ के.व्ही.ए. सबस््ेशन तात्काळ कायागजन्वत 
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) महापारेषण कीं पनीने सदर १३२/३३ के.व्ही. उपकें द्राचा राज्य 
पारेषण उपक्रमाच्या पींचवावषगक योिनेच्या आराखड्यात (सन २०२२-२३) 
समावेश केला असनू त्यादृष्ीने आवश्यक ती कायगवाही सन २०१८-१९ पासनू 
महापारेषण कीं पनीमार्ग त सरुु करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उदभ् ावत नाही. 

----------------- 
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परभणी जर्ल्ह्यातील जर्ल्हा पररषद शाळाांमध्ये  
विनाखांर्डत विद्युत पुरिठा होण्याबाबत 

(८) *  ११०७५३   श्री.विर्य भाांबळे (जर्ांतरू) :   सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) परभणी जिल्ह्यातील १२८ जिल्हा पररषद शाळाींचा वीिपरुवठा खींडडत 
करण्यात आल्यामळेु जिल्हा पररषदेच्या उपाध्यक्षा याींनी महाववतरण कीं पनीच े
अिीक्षक अभभयींता याींचेकड ेमाहे नोव्हेंबर, २०१७ मध्ये तक्रार केली होती, हे 
खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, ववदयतु परुवठा खींडडत केल्यामळेु शाळेतील ई-लननगं 
उपक्रमावर ववपररत पररणाम होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
ननदशगनास आल,े त्यानसुार शाळाींना ववनाखींडडत ववदयतु परुवठा करण्याबाबत 
व वीिपरुवठा खींडडत करणाऱ् या सींबधिताींववरुद्ध कारवाई करण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) सदर प्रकरणी महाववतरण कीं पनीकड े तक्रार 
करण्यात आली परींत ु १२८ जिल्हा पररषद शाळाींपकैी र्क्त ८ शाळाींचा वीि 
परुवठा थकबाकीमळेु तात्परुत्या स्वरुपात खींडीत करण्यात आला आहे. 
(२) व (३) सींबींधित जिल्हा पररषद शाळाींकड ेएकूण रु. २.७३ लाख वीि बबल 
थकीत असल्याने सींबींधित शाळाींना वीि बबल भरण्याबाबत ववनींती करण्यात 
आली आहे. सींबींधित शाळाींनी वीि बबलाचा भरणा करताच वीि परुवठा सरुु 
करण्यात येईल.  
(४) प्रश्न उदभ् ावत नाही. 

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

नागपूर जर्ल्हयातील सांत चोखामेळा िसतीगहृाच्या निीन  
इमारतीच ेिाम प्रलांबबत असल्याबाबत 

(९) *  १०७९४९   श्री.सधुािर देशमखु (नागपरू पजश्चम)  सन्माननीय 
सामाजर्ि न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) नागपरू जिल्हयातील सींत चोखामेळा वसतीगहृाच्या नवीन इमारतीच्या 
बाींिकामासाठी शासनाकडून समुारे ५८ को्ी रूपयाींचा ननिी मींिूर होऊनही 
सदर वसतीगहृाचे बाींिकाम करण्यासाठी कीं त्रा्ी एिन्सी ठरत नसल्यामळेु 
वसतीगहृाचे काम प्रलींबबत असल्याची बाब माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्या 
दरम्यान ननदशगनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, या वसतीगहृाची इमारत १० माळयाींची असनू त्याची क्षमता 
५०० ववदयाथी इतकी असनू त्याींच्या व्यवस्थेकरीता ५८ को्ी रुपयाींचा ननिी 
मींिूर करण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या इमारतीचे  काम नागपरू सिुार प्रन्यास ककीं वा सावगिननक 
बाींिकाम ववभागाला दयावयाचे याबाबत शासकीय स्तरावर अदयाप कोणताही 
ननणगय होत नसल्याने सदरहू काम प्रलींबबत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानषुींगाने वसतीगहृाच्या इमारतीचे काम तातडीने 
होण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. रार्िुमार बडोले : (१), (२) व (३) सदर वसनतगहृाचे बाींिकाम नागपरू 
सिुार प्रन्यासदवारे करण्याचे शासन शधु्दीपत्रक क्र.बीसीएच-२०१३/प्र.क्र.३६/ 
बाींिकाम,े हद.३/२/२०१८ अन्वये ननजश्चत करण्यात आले आहे व त्याप्रमाणे 
सदर वसनतगहृ बाींिकामाचा ननिी रु.५८,४२,४५,९९९/- नागपरू सिुार प्रन्यास, 
नागपरू प्राधिकरणास हस्ताींतरीत करण्यात आलेला आहे. 
(४) व (५) प्रश्न उदभ् ावत नाही. 

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

अांधेरी पूिच येथील मरोळ औदयोधगि िसाहतीतील झोपडपट्टी  
पुनिचसन योर्नेतील झोपड्याांची पात्रता बनािट  

िागदपत्राांन्िये ननजश्चत िेल्याबाबत 
  

(१०) *  ११५१२१   श्री.रमेश लटिे (अांधेरी पिूच) :   सन्माननीय उद्योग 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  



11 

 
(१) अींिेरी पवूग येथील महाराषट्र औदयोधगक ववकास महामींडळाच्या मरोळ 
औदयोधगक वसाहतीत झोपडपट्टी पनुवगसन योिना राबववण्यात येत असनू 
सदर पनुवगसन योिनेच्या कामास २२ वषांचा कालाविी होऊनही योिना 
अदयापपयतं अपणूग आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, योिनेतील ननववदा स्वीकृती करताना हदनाींक १ िानेवारी, 
१९८५ नसुार समुारे ३००० झोपडीिारक, हदनाींक १ िानेवारी, १९९५ नसुार 
४६०० झोपडीिारक व सिुारीत शासन ननणगयानसुार हदनाींक १ िानेवारी, 
२००० नसुार ४७९० झोपडीिारकाींना पात्र करण्यात आल ेआहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, सन २०१५ त े सन २०१८ या कालाविीत अपात्र 
झोपडीिारकाींनी प्राधिकरणाकड े अपील दाखल करून मोठ्या प्रमाणावर 
झोपड्या पात्र करताना सदर झोपडीिारकाींनी सादर केललेे वीिदेयक, गमुास्ता 
लायसन्स व इतर अन्य परुावे याींची  प्राधिकरणाने सींबींधित खात्याकडून 
पडताळणी करून न घेताच झोपड्याींची पात्रता ननजश्चत केली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, माहहतीच्या अधिकाराींतगगत भमळालले्या कागदपत्राींची छाननी 
केली असता सदर झोपडपट्टीिारकाींची कागदपत्र ेही बनाव् असल्याची माहहती 
समोर आली असनू त्याबाबत लोकप्रनतनीिी व समािसेवी कायगकत्यांनी 
प्राधिकरणाकड ेतक्रार केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
ननदशगनास आल,े त्यानसुार सींबधिताींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे तसेच पात्र झोपडीिारकाींना लाभ देऊन झोपडपट्टी 
पनुवगसन योिना पणूग करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सभुाष देसाई : (१) हे खरे आहे.  
(२) हे खरे आहे. 
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     ननववदा जस्वकृती करताना हदनाींक ०१/०१/१९८५ च्या पवुीचे समुारे ३००० 
झोपडीिारक पात्र ठरत होत ेव त्याींना १८० चौ रु्् बाींिकाम अनजु्ञेय होत.े 
तथावप हदनाींक ०१/०१/१९९५ च्या मतदार यादीनसुार पात्रतचेी सींख्या ४६०० 
झाली. शासन रािपत्र हदनाींक २७/०८/१९९६ नसुार हदनाींक ०१/०१/१९९५ 
पवुीच्या झोपडया पात्र ठरववण्यात आल्या आहेत व अनजु्ञेय बाींिकाम क्षेत्र 
१८० चौ.रु््ावरुन २२५ चौ. रु्् करण्यात आले आहे. तसेच गहृननमागण 
ववभाग शासन ननणगय हदनाींक २२/०७/२०१४ अन्वये हदनाींक ०१/०१/२००० व 
त्यापवुीच्या झोपडया व झोपडीिारकाींची पात्रता ठरववण्याचा ननणगय पाररत 
केला आहे. त्यानसुार सदर योिनेत एकूण ५०९० झोपडयाींच्या पात्रतचे्या 
छाननीचे काम सरुु आहे. यापकैी आिभमतीस ४८७९ झोपडीिारक पात्र ठरलेल े
आहेत. तसेच आिभमतीस सदर योिनेत एकूण ३९१९ पात्र झोपडीिारकाींना 
कायमस्वरुपी सदननका वा्प करण्यात आल्या असनू उवगररत ११७१ 
झोपडीिारकाींचे पनुवगसन हद. ३०/०४/२०१९ पयतं  करण्याचे ननयोिन आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
     अवपल प्राधिकरण म्हणिे उप अभभयींता म.औ.वव. महामींडळ उप 
ववभाग मरोळ याींनी गहृननमागण ववभाग सिुाररत शासन ननणगय           
हद. १६/०५/२०१५ मध्ये नमदू ननकषानसुार झोपडयाींची पात्रता ननजश्चत केली 
आहे.  
(४) हे अींशत: खरे आहे.  
     काही झोपडीिारकाच्या कागदपत्राींच्या सत्यत े बाबत महामींडळाकड े
श्री.इमरान  शखे, श्री. भभमेश भमतलुा, श्री. सींतोष धगरी, श्री. िगत गौतम 
याींच्याकडून अनकु्रमे हद. २२/०६/२०१६, हदनाींक १०/०७/२०१७, हद. २३/०८/२०१७ 
हद. ०२/०५/२०१७ रोिी तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. श्री. इमरान शखे याींच्या 
तक्रारीनसुार श्री. बाळासाहेब िािव याींना वा्प केलेले दोन व्यापारी गाळे 
महामींडळाने परत घेतले आहेत व त ेसीलबींद करण्यात आले आहेत. तसेच 
श्री.भभमेश भमतलुा, श्री.िगत गौतम व श्री.सींतोष धगरी याींचे तक्रारीनसुार 
सींबींधित ववभागाकडून कागदपत्राींची सत्यता पडताळण्याबाबत  
महानगरपाभलका व वीि कीं पनी याींना ववनींती करण्यात आली आहे. 
त्याींच्याकडून अहवाल प्राप्त होताच सदर प्रकरणी पढुील कायगवाही करण्यात 
येईल. 
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(५) व (६) आिभमतीस सदर योिनेत एकूण ३९१९ पात्र झोपडीिारकाींना 
कायमस्वरुपी सदननका वा्प करण्यात आल्या असनू उवगरीत ११७१ 
झोपडीिारकाींचे पनुवगसन हदनाींक ३०/०४/२०१९ पयतं करण्याचे ननयेािन  
आहे. 

----------------- 
  
लातूर जर्ल्ह्यात दीनदयाळ उपाध्याय ग्राम ज्योती योर्नेंतगचत शसांगल 

फेर् रोहहत्राची िामे अपूणच असल्याबाबत 
  

(११) *  ११११८०   श्री.त्र्यांबिराि शभसे (लातरू ग्रामीण) :  सन्माननीय ऊर्ाच 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) लातरू जिल्ह्यातील सतत नादरुुस्त होत असलेले भस ींगल रे्ि रोहहत्र व 
त्यावर वाढलेल्या अनतभारामळेु सवग गावात दीनदयाळ उपाध्याय ग्राम ज्योती 
योिनेंतगगत भस ींगल रे्ि रोहहत्राींची दरुुस्तीची कामे करण्याची मागणी  
स्थाननक लोकप्रनतननिीनी मा.उिाग मींत्री याींचकेड ेहदनाींक २९ िून, २०१७ रोिी 
लातरू येथे झालेल्या आढावा बठैकीत केली आहे,  हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, जिल्ह्यातील नादरुुस्त रोहहत्र बदलण्यासाठी वाहतकू खचग 
शतेकऱ्याींकडून करण्यात येऊ नये व  तो सींपणूग खचग महाववतरण ववभागानेच 
करण्याबाबत तसेच जिल्ह्यातील शतेी पींपाच्या शकेडो प्रलींबबत वीि 
िोडण्याींचे तातडीने सवेक्षण करून वीि िोडण्या देण्याबाबत मा.उिाग मींत्री 
याींनी हदनाींक २९ िून, २०१७ रोिी लातरू येथील आढावा बठैकीत आदेश 
हदलेले असतानाही अदयाप कायगवाही करण्यात आली नसल्याचे ननदशगनास 
आलेले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
ननदशगनास आल,े त्यानसुार दीनदयाळ उपाध्याय ग्रामज्योती योिनेंतगगत 
भस ींगल रे्ि रोहहत्राची काम ेकरण्याबाबत, रोहहत्र बदलण्यासाठी वाहतकू खचग 
महाववतरणने करण्याबाबत व प्रलींबबत कृषी पींप वीि िोडण्या तात्काळ 
देण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) हे खरे आहे. 
     तथावप रोहहत्र दरुुस्तीची कामे पीं. हदनदयाळ उपाध्याय ग्राम ज्योती 
योिनेअींतगगत प्रस्ताववत नाहीत. 
(२) हे खरे नाही. 
     नादरुुस्त रोहहत्र बदलण्यासाठी अथवा दरुुस्तीसाठी महाववतरण 
कीं पनीकडून त्याची ने-आण केली िात.े त्यासाठी लातरू जिल्ह्याअींतगगत रोहहत्र 
बदलण्यासाठी वाहतकुीच े कामासाठी एकूण १७ ननववदा काढण्यात आलेल्या 
असनू रु. १२६ लाख रकमेची कीं त्रा्े देण्यात आली आहेत. तसेच लातरू 
जिल्ह्यात मराठवाडा ववदभग कृषीपींप ऊिीकरण योिनेंतगगत एकूण ७७७० 
कृषीपींपाना िेषठता यादीनसुार ववदयतु परुवठा करण्यात आला आहे. 
(३) प्रश्न उदभ् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उदभ् ावत नाही. 

----------------- 
  
औरांगाबाद जर्ल्हा सहिारी बँिेची िरे् शासनाने ननलेखखत िेल्याबाबत 
  

(१२) *  ११३४६८   श्री.अतलु सािे (औरांगाबाद पिूच) :   सन्माननीय सहिार 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  औरींगाबाद जिल्हा सहकारी बँकेने सन २०१२-१३ व २०१३-२०१४ मध्ये 
समुारे ५२ सींस्थाींना ८ को्ी ५२ लाख रुपयाींचे किग हदले होत,े हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, या सींस्थाींना कोणतहेी तारण न घेता किांचे वा्प करण्यात 
आले असनू सदर सींस्था हदवाळखोरीत ननघाल्याने व सींस्थाींच े पदाधिकारी 
बेपत्ता असल्याने उक्त सींस्थाींची नोंदणी रद्द करुन त्याींचे ८ को्ी ५२ लाख 
रुपयाींची किग शासनाकडून ननलेखितखत करण्यात आल ेआहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, सींबींधित सींस्थाींच्या बेिबाबदार व गरैकारभार केलेल्या 
पदाधिकाऱ्याींची शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानसुार सींबींधिताींवर 
शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सभुाष देशमखु : (१) अींशत: खरे आहे. औरींगाबाद जिल्हा मध्यवती 
सहकारी बँकेने ५२ सहकारी सींस्थाींना केलेले किग वा्प सन १९७८ पासनूचे 
असनू मदु्दल रूपये २७२.३० लाख व व्याि रूपये ५७९.७० लाख असे एकूण 
रूपये ८५२.०० लाख आहे. 
(२) अींशत: खरे आहे. उक्त सींस्थाींची ८ को्ी ५२ लाख रूपयाींची कि े
शासनाकडून ननलेखितखत करण्यात आलेली नाहीत. तथावप, हदनाींक २०/०९/२०१४ 
च्या औरींगाबाद जिल्हा मध्यवती सहकारी बँकेच्या वावषगक सािारण सभेतील 
ठराव क्र.८ नसुार व महाराषट्र सहकारी सींस्था ननयम १९६१ च्या ननयम ४९ 
मिील तरतदूीनसुार एकूण ५२ सहकारी सींस्थाींचे थकीत किग मदु्दल व  व्याि 
एकूण रूपये ८.५२ को्ी बँकेने वसलूीचा हक्क कायम ठेवनू थकीत कि े
ननलेखितखत केलेली आहेत. 
(३) ववभागीय सहननबींिक, सहकारी सींस्था, औरींगाबाद याींचे आदेश हदनाींक 
३१/१२/२०१५ अन्वये महाराषट्र सहकारी सींस्था अधिननयम १९६० चे कलम ८३ 
अींतगगत बँकेने ५२ सहकारी सींस्थाींच्या ननलेखितखत केलेल्या व्यवहाराची चौकशी 
करण्यासाठी श्री.छत्रीकर डड.्ी., ववभागीय सहननबींिक, सहकारी सींस्था, 
(लेखापररक्षण) औरींगाबाद याींची चौकशी अधिकारी म्हणनू नेमणूक केली. 
     चौकशी अधिकारी याींनी चौकशी अहवाल सादर केलेला असनू सदर 
अहवालानसुार बँकेने सहकार कायदयातील तरतदूीनसुार ननलेखनाची कायगवाही 
ववहीत पध्दतीने केलेली आहे. त्यामळेु कायगवाही करण्याचा प्रश्न उदभ् ावत 
नाही. 
(४) प्रश्न उदभ् ावत नाही. 

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

राज्यातील मागासिगीय विद्यार्थयाांच्या शशष्ट्यितृ्तीची रक्िम 
समार्िल्याण विभागािड ेअखधचचत राहहल्याबाबत 

(१३) *  ११४८४७   अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा), प्रा.विरेंद्र र्गताप 
(धामणगाि रेल्िे), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.अशमत झनि (ररसोड), 
श्री.हषचिधचन सपिाळ (बलुढाणा), श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर), श्री.अशमन 
पटेल (मुांबादेिी), श्री.अस्त्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.भारत भालिे 
(पांढरपरू), श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर) :   सन्माननीय सामाजर्ि न् याय 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यातील मागासवगीय ववदयार्थयांच्या भशषयवतृ्तीचे समुारे ६६७ को्ी 
रुपये समािकल्याण ववभागाकड े अखधचगत असल्याची बाब माहे रे्ब्रवुारी, 
२०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त भशषयवतृ्तीची रक्कम ववदयार्थयांना अदा न केल्यास 
माचग अखेरीस ही रक्कम अखधचगत राहणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, भशषयवतृ्तीची सदर रक्कम ववदयार्थयांना तातडीने अदा 
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. रार्िुमार बडोले : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) नाही, अनसुधूचत िाती प्रवगागतील ववदयार्थयांना तातडीने 
भशषयवतृ्ती अदा करण्याच्या दृष्ीने, हदनाींक २९.०१.२०१८ च्या शासन 
ननणगयान्वये सववस्तर कायगपध्दती ववहहत करण्यात आली आहे. त्यानसुार सन 
२०१७-१८ मध्ये नवीन प्रवेभशत ववदयार्थयांचे अिग ऑर्लाईन पध्दतीने 
जस्वकारुन तसेच नतुनीकरणाचे अिग ववभागाच्या महाईस्कॉल प्रणालीवरुन 
ननकाली काढून पात्र ववदयार्थयांना लाभ त्याींच्या आिार सींलगन बँक खात्यावर 
अदा करण्याची कायगवाही सरुु आहे. 
(४) प्रश्न उदभ् ावत नाही. 

----------------- 
  
इस्त्लामपूर (ता.िाळिा, जर्.साांगली) येथे सामाजर्ि न्याय विभागाच े

मागासिगीय मुले ि मुलीांच ेिसनतगहृ सुरु िरण्याबाबत 
(१४) *  ११४४६७   श्री.र्यांत पाटील (इस्त्लामपरू) :   सन्माननीय 
सामाजर्ि न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) इस्लामपरू (ता.वाळवा, जि.साींगली) येथे सामाजिक न्याय ववभागाच े
मागासवगीय मलेु व मलुीींसाठी वसनतगहृ बाींिण्यात आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 

(२) असल्यास, सदर वसतीगहृाचे उदघा्न मा.सामाजिक न्याय मींत्री याींच्या 
हस्त ेदोन वषांपवुी होऊनही अदयापही वसतीगहृ सरुु करण्यात आलेले नाही, 
हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, सदर वसतीगहृ अदयापपयतं सरुु न होण्याची कारणे काय 
आहेत 
(४) असल्यास, सदर वसतीगहृ तात्काळ सरुु करण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ? 
  
श्री. रार्िुमार बडोले : (१) होय. 
(२), (३) व (४) मलुाींच्या वसतीगहृाची कामे पणूग झालेली असनू, ववदयतु 
िोडणी सारखी ककरकोळ कामे बाकी आहेत. तर मलुीींच्या वसतीगहृाचे सींरक्षण 
भभींतीसह काही कामे प्रगती पथावर असनू, ही कामे माचग २०१८ पयतं पणूग 
करण्याचे ननयोिन आहे. 

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

मौर्ा गडगेाि (ता.लाखनी, जर्.भांडारा) येथील दशलत िगच  
सहिारी सांस्त्थेतील सभासदाांना सांपाहदत िेलेल्या  

र्शमनीचा मोबदला न शमळाल्याबाबत 
  

(१५) *  ११३५३१   श्री.रामचांद्र अिसरे (भांडारा) :   सन्माननीय उद्योग 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौिा गडगेाव (ता.लाखनी, जि.भींडारा) येथील दभलत वगग सामदुानयक 
सहकारी सींस्थेतील सभासदाींना अशोक लेलँड प्रा.भल. कीं पनीच्या प्रकल्पासाठी 
सींपाहदत केलले्या ६१.५३ एकर िभमनीचा मोबदला अथवा नोकरी गेल्या ३५ 
वषांपासनू न भमळाल्याने सींस्थेमार्ग त सभासदाींनी ववभागीय आयकु्त, नागपरू 
व उपायकु्त, पनुवगसन, नागपरू याींना हदनाींक १ ऑक््ोबर, २०१६ रोिी व 
जिल्हाधिकारी, भींडारा याींना हदनाींक ३० नोव्हेंबर, २०१६ रोिी वा त्या समुारास 
ननवेदन देऊनही अदयाप कोणतीही कायगवाही न झाल्याने लोकप्रनतननिीींदवारे 
हदनाींक ६ रे्ब्रवुारी, २०१८ रोिी वा त्या समुारास उपायकु्त पनुवगसन, नागपरू 
याींना याबाबत ननवेदन हदल,े हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली काय, 
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(३) असल्यास, त्यानसुार अशोक लेलँड प्रा.भल. कीं पनीने नोकरी व मोबदला न 
हदल्याने कीं पनी ववरुद्ध कारवाई करण्याबाबत तसेच ननयमानसुार तातडीने 
मोबदला भमळण्यासाठी शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सभुाष देसाई : (१) हे खरे आहे.  
(२) मा.लोकप्रनतननिी याींच्या पत्राच्या अनषुींगाने प्रकरणाची वस्तजुस्थती प्रभारी 
अधिकारी (भसूींपादन) जिल्हाधिकारी कायागलय, भींडारा याींनी त्याींच े हदनाींक 
०१/०७/२०१७ च्या पत्रान्वये कळववले आहे. 
(३) व (४) औदयोधगक क्षेत्रासाठी मौि ेगडगेाव, धचखली (हमेशा) व रािेगाव 
येथील ६०.८७ हे. आर. सरकारी व ८१.८४ हे. आर. खािगी क्षेत्र ताब्यात 
घेण्यात आले. शासन पत्र क्र. आयडीसी १०८३ (४९८१) (४९५६) उदयोग-१४ 
हदनाींक ०१/०७/१९८३ अन्वये ८१.८४ हे. आर. खािगी क्षेत्रास देय नकुसान 
भरपाईचे दरास मींिुरी देऊन नकुसान भरपाईपो्ी २०,०९,३६४  इतकी रक्कम 
महाराषट्र औदयोधगक ववकास महामींडळाने ववशषे भसूींपादन अधिकारी (सा) 
भींडारा याींना उपलब्ि करुन हदलेली आहे. महामींडळाच्या मऔवव अधिननयम 
१९६१ मिील कलमानसुार शतेकऱ्याींना महामींडळाच्या सेवेत सामावनू घेण्याची 
तरतदू नाही. मे. अशोक लेलँड  कीं पनी याींनी त्याींच्या कीं पनीमध्ये ज्याींच्या 
िमीनी सींपाहदत करण्यात आल्या होत्या त्याींना/ त्याींच्या पाल्याींना एकूण ५९ 
पकैी ४१ लोकाींना नोकरीत सामावनू घेतले असनू उवगररत १८ लोकाींना त्याींचे 
शकै्षखितणत पात्रता नसल्यामळेु तसेच त ेनोकरी करण्यास इच्छुक  नसल्यामळेु 
त ेकीं पनी सोडून गेल्याच ेकीं पनीने हदनाींक १०/११/२०१४ अन्वये कळववले आहे. 
     प्रश्नािीन िमीन शासनाची असनू ती र्क्त को-ऑपरेह्व्ह र्ामींग 
सोसाय्ीला फ्री वप्रभमयवर र्क्त शतेी कररता देण्यात आली होती. कोणत्याही 
व्यक्तीच्या नाव े झाल्याच ेसरकारी अभभलेख्यावरुन हदसनू येत नसल्यामळेु 
सदर िमीन सींपाहदत न करता  महाराषट्र शासन उदयोग,उिाग व कामगार 
ववभाग याींनी महाराषट्र औदयोधगक ववकास महामींडळाला देणेकररता सरकार 
िमा करण्यात आली. त्यामळेु मोबदला देण्याचा प्रश्न उदभ् ावत नाही. 

----------------- 
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राज्यातील बँिाांनी साखरेच्या मूल्याांिन दरात  
१२० रुपयाांची घट िेल्याबाबत 

  

(१६) *  १०८८९४   श्री.चांद्रदीप नरिे (िरिीर), श्री.सत्यर्ीत पाटील-सरुडिर 
(शाहूिाडी) :   सन्माननीय सहिार मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) राज्यातील बँकाींनी साखरेच्या मलू्याींकन दरात १२० रुपयाींची घ् केल्याचे 
हदनाींक १८ िानेवारी, २०१८ रोिी वा त्या समुारास ननदशगनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, अवघ्या १५ हदवसाींत २३० रुपयाींची मलू्याींकन दरात घ् 
झाल्याने साखर कारखानदाराींसमोर अडचणी ननमागण झाल्या आहेत, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, यासींदभागत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानसुार 
साखरेचा बर्र स््ॉक करण्याबरोबरच साखरसाठ्यावरील ननयींत्रण 
उठववण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सभुाष देशमखु : (१) होय. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
     महाराषट्र राज्य सहकारी बॅंकेने हद.१९/१२/२०१७ रोिीचे साखर मलु्याींकन 
दर रु.३१००/- प्रनत जक्वी्ं ल वरुन हद.१८/०१/२०१८ रोिी रु.२९७०/- प्रनत 
जक्वी्ं ल केलेले होत.े म्हणिेच एक महहन्यामध्ये बॅंकेने साखर मलु्याींकन दर 
रु.१३०/- प्रनत जक्वी्ं लने कमी केलेले  होत.े  परींत ु सदयजस्थतीत 
हद.१६/०२/२०१८ रोिीचे सिुाररत साखर मलु्याींकन दर रु.३१००/- प्रनत जक्वी्ं ल 
करण्यात आलेले आहे. 
(३) साखरेचा बर्र स््ॉक करण्याबरोबर साखरसाठा ननयींत्रण उठववण्याबाबत 
आवश्यकतपे्रमाणे  उपाययोिना आखण्याबाबत  कें द्र शासनाबरोबर पाठपरुावा 
करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उदभ् ावत नाही. 

----------------- 
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परभणी जर्ल्ह्यातील रेशीम उद्योर्ि शतेिऱ याांना िीटि  
सांगोपनगहृ अनुदानाची रक्िम देण्याबाबत 

(१७) *  ११००५५   डॉ.राहूल पाटील (परभणी) :   सन्माननीय िस्त् त्रोद्योग 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) परभणी जिल्ह्यातील रेशीम उदयोिक शतेकऱ् याींना सन २०१३-१४ व 
२०१४-१५ लाभार्थयांचे की्क सींगोपनगहृ अनदुानाची रक्कम अदयापही 
देण्यात आलेली नाही, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर शतेकऱ् याींच्या की्क सींगोपनगहृाच्या अनदुानाची रक्कम 
त्याींना भमळावी याकरीता सींबधित शतेकऱ् याींकडून व परभणी येथील 
लोकप्रनतननिीींकडून वारींवार मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, त्यानसुार लाभाथी शतेकऱ्याींना की्क सींगोपनगहृाच्या 
अनदुानाची रक्कम देण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सभुाष देशमखु : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) अ) सन २०१५-१६ पवूी कक्क सींगोपन गहृ अनदुान प्रस्ताव हे कें द्र 
परुस्कृत सीडीपी योिनेअींतगगत देण्यात येत होत.े सन २०१५-१६ पासनू 
सीडीपी योिना बींद झालेली असनू १४ व्या ववत्त आयोगाचे भशर्ारसीनसुार 
कें द्र परुस्कृत योिनाींच े रुपाींतर अथवा अभभसरण पद्धतीने राबववण्याच्या 
सचूना होत्या. त्याअनषुींगाने राषट्रीय कृषी ववकास योिनेअींतगगत शासन 
ननणगय, क्रमाींक राकृयो २०१५ /प्र.क्र.११४/ रेशीम कक्ष, हदनाींक २९ िुन, २०१६ 
नसुार १२०० कक्क सींगोपन गहृ उभारणीसाठी रु.१०९७.२५ लक्ष च्या 
प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली आहे. 
     ब) सदरच्या शासन ननणगयात अ् क्रमाींक ८ नसुार कक्क सींगोपन गहृ 
बाींिकाम अनदुान हे सन २०१५-१६ या वषागत ततुी लागवड केलेल्या शतेक-
याींसाठी अनजु्ञेय आहे. सन २०१५-१६ पवुीच्या सींगोपन गहृास अनदुान हदले 
िाणार नाही असे नमदू आहे. त्यानसुार पात्र लाभार्थयांचे अनदुान ववतरीत 
केलेले आहे. 
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     क) प्रस्ततु शासन ननणगयातील  ततुी लागवड वषागची अ् पणुग करीत 
नसलेल्या मात्र सन २०१५-१६ पवूीचे लागवड असलेल्या व सन २०१५-१६ 
मध्ये सींगोपन गहृाचे बाींिकाम केलेल्या १६९ लाभार्थयांना राषट्रीय कृषी 
ववकास योिनेमिुन ननिी ववतरीत करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या 
ववचारािीन असनु त्यापकैी परभणी जिल्ह्यातील २४ लाभार्थयांचा समावेश 
आहे.  
(४) प्रश्न उदभ् ावत नाही. 

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

शबरी आहदिासी घरिुल योर्नेंतगचत घरिुलाांची  
िामे प्रलांबबत असल्याबाबत 

(१८) *  १०९४५३   श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.र्यिुमार गोरे (माण), 
श्री.भारत भालिे (पांढरपरू), श्री.सांर्य साििारे (भसुािळ), श्री.रार्ाभाऊ 
(पराग) िार् े(शसन्नर), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (शशडी), श्री.विर्य िडटे्टीिार 
(ब्रम्हपरूी), श्री.नसीम खान (चाांहदिली), श्री.अशमत विलासराि देशमखु (लातरू 
शहर), श्री.त्र्यांबिराि शभसे (लातरू ग्रामीण), प्रा.िषाच गायििाड (धारािी), 
श्री.सनुनल िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.अस्त्लम शखे (मालाड 
पजश्चम), श्री.हषचिधचन सपिाळ (बलुढाणा), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), 
श्री.प्रतापराि पाटील धचखलीिर (लोहा) :   सन्माननीय आहदिासी वििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील अनसुधूचत िमातीच्या लाभार्थयांसाठी शबरी आहदवासी घरकुल 
योिना सन २०१३ मध्ये सरुु करण्यात आली असनू गेल्या दोन वषांमध्ये 
राज्यात या योिनेंतगगत २१ हिार घरे मींिुर झालेली असताना आतापयतं 
केवळ २५४ घरकुलाींच ेकाम पणूग झाले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या योिनेतींगगत ववशषेत: पणेु जिल्हयात सन २०१६-१७ या 
वषागत ८०७ पकैी केवळ १२६ घराींची पतूगता करण्यात आलेली असनू घराच्या 
अनदुानाची ककींमत १ लाखापयतं वाढववण्यात आली असनू, ४२.७३ को्ी रुपये 
पहहला हप्ता खचग करून देखील ननयोिनाअभावी, उवगररत नागररक अिूनही 
घराींच्या प्रनतक्षेत असल्याच े माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्या समुारास 
ननदशगनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, या योिनेतींगगत घराींची कामे करण्यास झालले्या ववलींबाची 
शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय ननदशगनास आल,े त्यानसुार 
उवगरीत घराींची कामे तात्काळ पणूग करण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विष्ट् णु सिरा : (१) सन २०१२-१३ या वषागपासनू शबरी आहदवासी घरकुल 
योिना सरुु झाली असनू सन २०१५-१६ व २०१६-१७ या वषागत अनकु्रमे ७००० 
व १४००० असे एकुण २१००० घरकुले मींिुर आहेत. माहे िानेवारी, २०१८ 
अखेर ६८७० घरकुलाींचे बाींिकाम पणुग झाले असनू उवगररत घरकुलाींचे बाींिकाम 
सरुु आहे. 
     सन २०१६-१७ या वषागत शबरी आहदवासी घरकुल योिनेअींतगगत 
राज्यामध्ये २१०१४ घरकुले मींिूर करण्यात आली असनू आितागायत 
२०,४३० लाभार्थयांना पहहला हप्ता, १५,२१३ लाभार्थयांना दसुरा हप्ता व ६,६८२ 
लाभार्थयांना नतसऱ्या हप्त्याची रक्कम ववतरीत करण्यात आली आहे. 
(२) व (३) सन २०१५-१६ व २०१६-१७ या दोन वषागकररता शबरी आहदवासी 
घरकुल योिनेअींतगगत पणेु जिल्हयाकरीता ८०७ लक्षाींक होता. त्यापकैी माहे, 
िानेवारी २०१८ अखेर १८७ घरकुलाच े बाींिकाम पणुग झाले असनू उवगरीत 
घरकुलाचे बाींिकाम सरुु आहे. 
     सन २०१६-१७ या वषागत शबरी आहदवासी घरकुल योिनेअींतगगत मींिूर 
घरकुलाींपकैी २०३७४ एवढया लाभार्थयांना बाींिकाम प्रगतीप्रमाणे रु. १७१४७.६० 
लक्ष इतकी रक्कम ववतरीत करण्यात आलेली आहे.  
     आहदवासी ववकास ववभाग, क्र.शघयो-२०१६/ प्र.क्र.३३६/का.१७, हदनाींक ६ 
िानेवारी, २०१७ नसुार ग्राभमण भागाकरीता प्रनत घरकुल (शौचालय 
बाींिकामासह) रु. १,३२,०००/- तसेच नक्षलग्रस्त व डोंगराळ (शौचालय 
बाींिकामासह) रु.१,४२,०००/- इतकी ववत्तीय मयागदा ननजश्चत करण्यात आली 
आहे. 
     सन २०१५-१६ या वषागपासनू शबरी आहदवासी घरकुल योिनेअींतगगत 
घरकुल बाींिकामाकरीता “राज्य व्यवस्थापन कक्ष-ग्रामीण गहृननमागण” स्थापन 
करण्यात आला आहे.      
(४) प्रश्न उदभ् ावत नाही. 

----------------- 
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साांगली जर्ल्हा ननयोर्न सशमतीच्या वििास आराखड्यातील 
समार्िल्याण विभागातील ननधी अखधचचत राहहल्याबाबत 

  

(१९) *  ११४७८०  श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.अस्त्लम शखे (मालाड 
पजश्चम) :   सन्माननीय सामाजर्ि न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) साींगली जिल्हा ननयोिन सभमतीच्या ववकास आराखडयातील 
समािकल्याण ववभागातील ५९ को्ी ननिीपकैी ७ महहन्यात ववकास 
कामाींसाठी प्रशासनाच्या दलुगक्षपणामळेु र्क्त १६ को्ी रुपयेच खचग झाल े
असल्याचे माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशगनास आल े
आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर ननिी अखधचगत राहहल्यामळेु या ववभागातींगगत जिल्हातील 
अनेक कामे अपणुागवस्थेत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर ननिी अखधचगत राहण्याबाबत शासनाने चौकशी केली 
आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीच्या अनषुींगाने ववकासकामाींसाठी ननिी उपलब्ि करुन 
देण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली तसेच सदर ननिी अदयाप 
अखधचगत ठेवणाऱ् या सींबींधित अधिकाऱ् याींवर शासनाने कोणती कारवाई केली 
आहे वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. रार्िुमार बडोले : (१) होय, हे अींशत: खरे आहे. 
(२), (३) व (४) साींगली जिल्हयासाठी एकूण रू.८१५१.०० लक्ष इतका 
ननयतव्यय मींिूर असनू  ननिी ववतरणाच्या ननबिंानसुार (महसलूी ७० ्क्के 
व भाींडवली ८० ्क्के) रू. ५९२०.९८ लक्षपकैी माहे डडसेंबर, २०१७ अखेर सवग 
सींबींधित यींत्रणाींना मागणीनसुार रू.४४२९.९९ लक्ष इतका ननिी ववतरीत 
करण्यात आला आहे. 
     शासनाने हद.०१.०२.२०१८ च्या शासन पररपत्रकान्वये अनसुधूचत िाती 
घ्क कायगक्रमाींतगगत १०० ्क्के तरतदु ववतरीत करण्यास मान्यता हदली 
आहे. त्यानसुार जिल्हा समािकल्याण ववभागासाठी रू.२२.६३ को्ी ववतरीत 
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असनू रू.२०.०० को्ी प्रशासकीय मान्य प्राप्त रकमेपकैी रू.१४.५४ को्ी खचग 
झाले आहेत. उवगररत ननिी खचग करण्याचे ननदेश हदले असनू ननिी व्यपगत 
न होण्याच्या सक्त सचुना जिल्हाधिकारी याींच्या स्तरावर देण्यात आलेल्या 
आहेत. तसेच, सदर ननिी पणुगपणे खचग करण्याचे ननयोिन जिल्हास्तरावर 
करण्यात  आले आहे. 
(५) प्रश्न उदभ् ावत नाही. 

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

बीड जर्ल्ह्यातील र्ीणच झालेल्या विद्युत तारा ि खाांब  
बदलण्याच ेिाम तातडीने िरण् याबाबत 

(२०) *  १०९०४०   अॅड.भीमराि धोंड े (आष्ट्टी), श्री.सनुनल शशांदे (िरळी), 
श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन) :   सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बीड जिल्ह्यातील सन १९८० मध्ये वा त्या दरम्यान उभारण्यात आलले्या 
ववदयतु तारा व खाींब सदय:जस्थतीत िीणग व िोकादायक अवस्थेत असनू 
वारींवार तारा व खाींब तु् ल्याने िनावरे व नागररक िखमी/मतृ्यमुखुी 
पडल्याच्या घ्ना घडत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाने उक्त जिल्ह्याची पाहणी केली आहे काय, 
असल्यास, सदर पहाणीत काय आढळून आले आहे, त्यानसुार महाववतरण 
कीं पनीच्या िीणग झालेल्या ववदयतु तारा व खाींब बदलण्याचे काम तातडीने 
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) बीड जिल्ह्यात वाहहनी तु् ू न िानेवारी, २०१७ 
त े डडसेंबर, २०१७  दरम्यान एकूण ४ मानवी प्राणाींनतक व १३ िनावराींच े
प्राणाींनतक वीि अपघात झालेले आहेत. 
(२) ववदयतु ननरीक्षण ववभाग, बीड कायागलयामार्ग त जिल्ह्यातील िीणग 
झालेल्या ववदयतु तारा व खाींब तसेच इतर अपघात प्रवण स्थळाींच ेसवेक्षण 
करण्यात येत असनू अपघात प्रवण स्थळाच्या दोष ननवारणाकरीता ज्ञापन 
तसेच कारणे दाखवा नो्ीस महाववतरण कीं पनीस देण्यात आलेल्या आहेत.  
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     सींबींधित कामासाठी बीड ववभागासाठी रु.१९२.६१/- लाख व अींबािोगाई 
ववभागासाठी रु.१९६.६५/-लाख एवढया रकमेचे ननववदा आदेश महाववतरण 
कीं पनीमार्ग त देण्यात आले आहेत व सदरील कामे प्रगतीपथावर आहेत. 
(३) प्रश्न उदभ् ावत नाही. 

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

मुांबईतील िरळी येथील बी.डी.डी.चाळीतील इमारतीतील 
मागासिगीयाांच्या िसनतगहृाांची झालेली दरुिस्त्था 

  

(२१) *  ११४३१२   श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.दत्तात्रय भरणे 
(इांदापरू), श्री.शशशिाांत शश ांदे (िोरेगाि), श्रीमती समुन पाटील (तासगाि - 
ििठेमहाांिाळ), श्री.हदपि चव्हाण (फलटण), श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन), 
श्री.नारायण िुच े(बदनापरू), श्री.शशिार्ीराि िर्ड चले (राहुरी), श्री.अजर्त पिार 
(बारामती), श्री.हदलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.र्यांत पाटील (इस्त्लामपरू), 
श्री.जर्तेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.रार्ेश टोपे (घनसािांगी), श्री.र्यदत्त 
क्षीरसागर (बीड), श्री.राहुल र्गताप (श्रीगोंदा), श्री.िभैि वपचड (अिोल)े, 
श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), श्री.सरेुश लाड (िर्चत), श्री.मिरांद र्ाधि-पाटील 
(िाई), श्री.हनमुांत डोळस (माळशशरस), श्री.राणार्गर्ीतशसांह पाटील 
(उस्त्मानाबाद), श्री.प्रदीप नाईि (किनिट), डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील 
(एरांडोल), श्रीमती सांध् यादेिी देसाई-िुपेिर (चांदगड), श्री.हसन मशु्रीफ 
(िागल), श्री.शामराि ऊफच  बाळासाहेब पाटील (िराड उत्तर), श्री.राहुल मोटे 
(पराांडा), श्री.पांिर् भरु्बळ (नाांदगाि), श्री.विर्य भाांबळे (जर्ांतरू), 
श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), श्री.सनुनल शशांदे (िरळी), अॅड.भीमराि धोंड े
(आष्ट्टी) :   सन्माननीय सामाजर्ि न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील वरळी येथील बी.डी.डी.चाळ क्रमाींक ११८ या इमारतीमध्ये 
सामाजिक न्याय ववभागाींतगगत डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर मलुाींचे वसनतगहृ, सींत 
भमराबाई मलुीचे वसनतगहृ व मागासवगीय शासकीय मलुाींचे वसनतगहृ असे 
तीन मागासवगीय वसनतगहेृ आहेत, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त वसतीगहृामध्ये स्वच्छतागहेृ, स्नानगहेृ तसेच दारे व 
खितखडक्याींची झालेली दरुवस्था, तथेील स्लॅबमिून होणारी पाणी गळती, वविेचे 
भम्र व ववदयतु तारा उघड्या असणे, वसतीगहृाच्या इमारतीमध्ये 
साींडपाण्याची समस्या व तथेे होणारे अविै पाककंग इत्यादी समस्या आहेत, 
हेही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त वसतीगहृामध्ये बाहेरच्या लोकाींनी बेकायदेशीरपणे 
वास्तव्य करुन अविैपणे खोल्याींचा ताबा घेतला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले आहे व त्यानषुींगाने वसतीगहृाींमध्ये मलुभतू सवुविा 
परुववण्याबाबत तसेच बेकायदेशीर वास्तव्य करणाऱ्याींवर कारवाई करण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. रार्िुमार बडोले : (१) होय. 
(२) या वसतीगहृाींच्या देखभाल व दरुूस्तीची कामे वेळोवेळी करण्यात आलेली 
असनू, सदर वसतीगहृ सजुस्थतीत आहेत. 
(३) नाही. 
(४) शासन ननणगय हद.२६ िुल,ै २०११ मिील तरतदूीनसुार  ववदयार्थयांना 
सोयी सवुविा परुववण्यात येत असनू वसतीगहृात बेकायदेशीर वास्तव्य 
नसल्याने चौकशी करण्याचा वा कारवाई करण्याचा प्रश्न उदभ् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उदभ् ावत नाही. 

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

राज्यातील ५५ लाख शतेीपांपाांना अिास्त्ति िीर् देयिे पाठिून 
शतेिऱयाांची आधथचि फसिणूि होत असल्याबाबत 

(२२) *  १०६२६५   श्री.सनुनल िेदार (सािनेर), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील 
(शशडी), श्री.विर्य िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.हषचिधचन 
सपिाळ (बलुढाणा), अडॅ.यशोमती ठािूर (नतिसा), डॉ.सांतोष टारफे 
(िळमनरुी), श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर), श्री.अजर्त पिार (बारामती), 
श्री.हदलीप िळस-ेपाटील (आांबेगाि), श्री.र्यांत पाटील (इस्त्लामपरू), श्री.जर्तेंद्र 
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आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.दत्तात्रय भरणे 
(इांदापरू), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), श्री.आशसफ शखे (मालेगाांि मध्य), 
श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), प्रा.विरेंद्र र्गताप (धामणगाि रेल्ि)े, प्रा.िषाच 
गायििाड (धारािी), श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली), श्री.िुणाल पाटील (धुळे 
ग्रामीण), श्रीमती ननमचला गावित (इगतपरूी), श्री.शशशिाांत शश ांदे (िोरेगाि), 
श्री.रार्ेश टोप े (घनसािांगी), श्री.वििास िुां भारे (नागपरू मध्य), श्री.सत्यर्ीत 
पाटील-सरुडिर (शाहूिाडी), श्री.अशमत झनि (ररसोड), श्री.चांद्रदीप नरिे 
(िरिीर), श्री.शामराि ऊफच  बाळासाहेब पाटील (िराड उत्तर), श्री.हदपि 
चव्हाण (फलटण), श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), श्री.अस्त्लम शखे (मालाड 
पजश्चम), श्री.भारत भालिे (पांढरपरू), श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), 
श्री.नसीम खान (चाांहदिली), श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोड), श्री.बसिरार् 
पाटील (औसा), डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील (एरांडोल), श्री.अशमत 
विलासराि देशमखु (लातरू शहर), श्री.त्र्यांबिराि शभसे (लातरू ग्रामीण), 
श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.अननल बाबर (खानापरू), डॉ.सजुर्त शमणचेिर 
(हातिणांगले) :  सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) राज्यातील समुारे ५५ लाख कृवषपींपिारक शतेकऱ्याींना अवास्तव वीि 
देयके आकारण्यात आली असनू ६००० को्ीींपेक्षा िास्त रक्कम शतेकऱ्याींकडून 
महाववतरणने वसलू केली असल्याची बाब माहे िानेवारी, २०१८ रोिी वा त्या 
समुारास ननदशगनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील ववशषेत: सातारा, लातरू व मराठवाडयातील प्रत्येक 
जिल्हयात प्रत्यक्ष िागेवर िावनू ववदयतु भम्रची पाहणी न करता 
सींगणकादवारे अवास्तव वीि देयके तयार करण्यात येऊन सदरची वीि देयके 
भरण्यासाठी सक्ती करुन डी.पी. वरुन वीिपरुवठा बींद करण्यात येत असनू 
सवग शतेकऱ्याींनी वीि देयके भरल्याभशवाय वीि कनेक्शन िोडता येणार 
नसल्याचे महाववतरणने साींधगतले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, महाववतरण कीं पनीने शतेीपींप वीि ग्राहकाींकड े कोट्यविी 
रुपयाींची थकबाकी दाखवनू २१ हिार को्ीींचा दाखवलेला ताळेबींद चकुीचा 
असनू शतेकऱ्याींना चुकीची देयके देणे, ववि ननयामक आयोगाला र्सवणे 
असे आरोप महाराषट्र राज्य वीि ग्राहक सींघ्नेने माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये 
वा त्या दरम्यान केले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, हदनाींक १ माचग, २०१७ अखेरचे बोगस व वाढीव वीि देयक 
रद्द करुन थकीत मदु्दल दाखववणारे अचूक देयक देण्यात यावे, कृषी 
सींिीवनीसाठी खऱ्या थकीत मदु्दल रक्कमेत ५० ्क्क्याींनी सु्  देण्यात यावी, 
यासह अन्य मागण्याींप्रश्नी राज्यातील ५ लाख शतेीपींप वीि ग्राहकाींच ेतक्रार 
अिग दाखल करण्याचे राज्यव्यापी आींदोलन महाराषट्र राज्य वीि ग्राहक 
सींघ्नेने सरुु केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, या मागण्याींबाबत महाराषट्र राज्य वीि ग्राहक सींघ्नेने 
हदनाींक २८ नोव्हेंबर, २०१७ रोिी महाववतरणचे सहव्यवस्थापकीय सींचालक 
औरींगाबाद ववभाग तसेच मा.मखु्यमींत्री याींना हदनाींक १५ डडसेंबर, २०१७ मध्ये 
लेखी ननवेदने हदली आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(६) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले, त्यानसुार शासनाने कोणती  कायगवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(७) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) सींबींधित सींघ्नेचे ननवेदन महाववतरणला प्राप्त झालेले आहे. 
(४) असे आढळून येत नाही. 
(५) सींबींधित सींघ्नचेे हदनाींक २८.११.२०१७ रोिीच े ननवेदन प्राप्त झालेले 
आहे. 
(६) प्रश्न उदभ् ावत नाही. 
(७) प्रश्न उदभ् ावत नाही. 

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

पनिेल नगरपाशलिेने राखीि ठेिलेल्या भूखांडािर खार्गी गहृ 
प्रिल्पािररता अनधधिृत विद्युत सबस्त्टेशन उभारण्यात आल्याबाबत 

  

(२३) *  १०९२३७   श्री.सनुनल प्रभ ू (हदांडोशी) :  सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) पनवेल नगरपाभलकेने ववदयतु सबस््ेशन उभारण्याकरीता महाववतरण 
कीं पनीसाठी राखीव ठेवलेल्या १८१२ चौ.मी. च्या भखूींडावर कल्पतरु ररव्हर 
साई् प्रोिेक्् कीं पनीने खासगी गहृ प्रकल्पासाठी ३३/११ के.व्ही. चे अनधिकृत 
ववदयतु सबस््ेशन उभारुन आधथगक गरैव्यवहार केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी सन २०१५ मध्ये प्रिान सधचव, ऊिाग ववभाग 
याींना सादर झालले्या चौकशी अहवालावर शासनाने कोणतीच कायगवाही केली 
नसल्याच े ननदशगनास आल ेआहे, हे  ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कल्पतरु ररव्हर साई् प्रोिके्् कीं पनीने ववदयतु सब-
स््ेशनसाठीच्या भखूींडावर अविैपणे अनतक्रमण करुन ताबा घेतल्याने 
ववकासकाववरुध्द कायदेशीर कारवाई करणेबाबत व भखूींड ताब्यात 
घेण्याबाबत  शासनाने कोणती कायगवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) महाववतरण कीं पनी याींच्या मागणीनसुार व 
पनवेल नगरपररषद सवगसािारण सभा ठराव क्र. ६०४, हद. ०४.०५.२०१० 
याींच्या मान्यतनेसुार १८१२.०० चौ.मी. ॲभमनन्ी स्पेसमध्ये ररभसव्हीींग 
स््ेशनसाठी िागा पवूागश्रमीच्या नगरपररषदेने महाववतरण कीं पनी याींना 
उपलब्ि करुन हदलेली आहे. त्यानसुार महाववतरण कीं पनी याींनी ररभसव्हीींग 
स््ेशन उभारलेले आहे. सदरील उपकें द्रामळेु पनवेल शहराची वीि समस्या दरू 
होण्यास मदत झाली आहे. 
(२) प्रश्न उदभ् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उदभ् ावत नाही.  
(४) प्रश्न उदभ् ावत नाही. 

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

अहमदनगर जर्ल्ह्यात विविध हठिाणी होणारी अिैध दारु विक्री 
  

(२४) *  १०६३६३   श्री.विर्य औटी (पारनेर) :   सन्माननीय राज् य 
उत् पादन शलु् ि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) अहमदनगर जिल्ह्यात ववववि हठकाणी अविै दारु ववक्रीवर ववभागाने 
कारवाई करुन समुारे २५ लाखाींचा मदु्देमाल िप्त करुन १३४ गनु्ह्याींची नोंद 
केली असनू ८२ आरोपीींना अ्क केल्याच ेमाहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्या 
दरम्यान ननदशगनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच येथील तोर्खाना पररसरातनू सोळा तो्ी, कारींिा येथून मानवी 
आरोगयास अपायकारक असलेली ववषारी पदाथग ्ाकून बनवलेली समुारे २३० 
भल्र बनाव् ताडी पोभलसाींनी हदनाींक १९ िानेवारी, २०१८ रोिी वा त्या 
समुारास हस्तगत केल्याचेही उघड झाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या दोन्ही प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात 
काय ननदशगनास आल,े त्यानसुार त्यातील दोषीींवर शासनाने कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) व (२) होय. 
(३) अहमदनगर जिल्हयात राज्य उत्पादन शलु्क ववभागाकडून अविै मदय व 
हातभट्टी दारू िींदयाववरूध्द हद.१.१२.२०१७ त े हद.२५.१२.२०१७ या कालाविीत 
एकूण १३४ गनु्हे नोंदववण्यात आले असनू यामध्ये ८२ आरोपीींना अ्क करून 
रु.२५.४७ लाखाचा मदु्देमाल िप्त करण्यात आला आहे. पोलीस ववभागाकडूनही 
माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये अविै दारु व्यवसायासींदभागत एकूण १४९ गनु्हे 
दाखल करण्यात येवनू ९ आरोपीींना अ्क करून त्याींचेकडून रु. ३ लाखाचा 
मदु्देमाल िप्त करण्यात आला आहे. 
     तसेच, पोलीस ववभागाकडून सोळा तो्ी, कारींिा, तोर्खाना येथून दोन 
इसमाींना अ्क करून त्याींचेकडून २३० भल्र बनाव् ताडी िप्त केली असनू 
तोर्खाना पोलीस स््ेशन येथे गनु्हा रजि. क्र.४४/२०१८ नोंदववण्यात आला 
आहे. राज्य उत्पादन शलु्क ववभागानेही हद.२०.१२.२०१७ व हद.२७.१२.२०१७ 
रोिी केलेल्या कारवाईमध्ये एकूण ३७५ भल्र ताडी िप्त केली असनू 
गनु्हा.र.क्र.२३३/२०१७ व गनु्हा र.क्र.२९७/२०१७ नोंदववला आहे. यामध्ये एकूण 
७ आरोपीींना अ्क करण्यात आली असनू पढुील आवश्यक ती कारवाई 
करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उदभ् ावत नाही. 

----------------- 
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सेलसुरा (ता.जर्.हहांगोली) येथील दशलत िस्त्तीमध्ये  
निीन रोहहत्र बसविण्याबाबत 

  

(२५) *  ११४५१२   डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी) :   सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सेलसरुा (ता.जि.हहींगोली) येथील दभलत वस्तीतील गावठाणात गत तीन 
महहन्याींपासनू रोहहत्रात वारींवार बबघाड होत असनू याकड े प्रशासनाने दलुगक्ष 
केल्यामळेु वीि परुवठा होत नसल्याच े हदनाींक ४ िानेवारी, २०१८ रोिी वा 
त्या समुारास ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यामळेु येथील नागररकाींना वपण्याच्या पाण्यासह अनेक 
समस्याींचा सामना करावा लागत असनू यासींदभागत नागररकाींनी 
महाववतरणकड ेवारींवार ननवेदन देवनूही याकड ेअधिकारी दलुगक्ष करीत आहेत, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यासींदभागत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानसुार 
नागररकाींच्या तक्रारीकड ेदलुगक्ष करणाऱ् या अधिकाऱ् याींवर कारवाई करण्याबाबत 
तसेच नवीन रोहहत्र बसववण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) हे खरे नाही. 
     मौिे सेलसरुा या गावामिील दलीत वस्तीला वीि परुवठा जिल्हा 
पररषद शाळेिवळील २५ के.व्ही.ए. च्या तीन ववतरण रोहहत्राींपकैी २ भस ींगल 
रे्ि रोहहत्राींवरुन होत होता. माहे नोव्हेंबर, २०१७ अखेर दोन भस ींगल रे्ि 
रोहहत्राींपकैी एक भसींगल रे्ि रोहहत्र नादरुुस्त झाले होत.े तवे्हा नादरुुस्त 
झालेल्या रोहहत्राींवरील ग्राहकाींना उवगररत चाल ू असलेल्या एका भस ींगल रे्ि 
रोहहत्रावरुन वीि परुवठा करण्यात आला. त्यामळेु मौि ेसेलसरुा येथील दलीत 
वस्तीतील ग्राहकाींचा वीि परुवठा त्वरीत चाल ूझाला व सदयजस्थतीत मौिे 
सेलसरुा गावातील वीि परुवठा सरुळीत चाल ूआहे. 
(२) गावातील पाणी परुवठा हा कृषीपींप रोहहत्रावरुन होत असनू सदरील पाणी 
परुवठा सरुळीतपणे चाल ूआहे. 
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(३) प्रश्न उदभ् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उदभ् ावत नाही. 

----------------- 
  
शशरूर (जर्.पुणे) तालुक्यातील िोरेगाि शभमा, शशक्रापूर, शशरूर येथील 

महावितरण िायाचलयाांतगचत िीर् पुरिठा सुरु िरण्याबाबत 
  

(२६) *  ११३४२५   श्री.बाबरुाि पाचणे (शशरुर) :   सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) भशरूर (जि.पणेु) तालकु्यातील कोरेगाव भभमा, भशक्रापरू, भशरूर या 
कायागलयाींतगगत असलेल्या गावाींमिील रोहहत्र ेमहाववतरण कीं पनीने बींद केल्याच े
हदनाींक १ नोव्हेंबर, २०१७ रोिी वा त्या समुारास ननदशगनास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, ज्या ग्राहकाींचे ववि बील थकीत आहेत अशा शतेकऱ्याींचाच 
ववि परुवठा खींडीत करणे गरिेच े असताना सींपणूग रोहहत्रच बींद करण्यात 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ववि बील थकबाकीच े कारण देवनू ववि ग्राहकाींचा ववि 
परुवठा बींद करण्याअगोदर ववि कायदा २००३ चे कलम ५६ नसुार १५ हदवस 
अगोदर लखेी नो्ीस देणे बींिनकारक असतानाही ववि ग्राहकाींना लखेी 
नो्ीसा न देता थे् वविपरुवठा बींद करण्याचा ननणगय व्यवस्थापकीय 
सींचालक याींनी घेतला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, शासनाने उक्त प्रकरणाची चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, चौकशीच्या अनषुींगाने थकबाकी नसलेल्या ग्राहकाींचा 
वीि परुवठा खींडीत न करण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) हे खरे नाही. 
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(४) थकीत कृषीपींप ग्राहकाींनी वीि देयकाचा भरणा केल्यानींतर वीि परुवठा 
सरुु करण्यात येईल. 
(५) प्रश्न उदभ् ावत नाही. 

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

चािण (ता.खेड, जर्.पुणे) येथील औद्योधगि क्षेत्रामध्ये  
िामगाराांसाठी सोई-सुविधा पुरविण्याबाबत 

(२७) *  ११४९००   श्री.सरेुश गोरे (खेड आळांदी) :   सन्माननीय उद्योग 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) चाकण (ता.खेड, जि.पणेु) येथील औदयोधगक क्षेत्रामिील ्प्पा क्र.१ त े४ 
मध्ये हिारो हेक््र िभमनीवर अनेक प्रकारचे उदयोग उभारण्यात आले 
आहेत, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर औदयोधगक वसाहतीींच्या पररसरात कामगाराींच्या 
सरुक्षेसाठी अजगनशमन कें द्र, करमणूक कें द्र, रस्त,े कम्यनुन्ी हॉल, आरोगय 
कें द्र, पोलीस स््ेशन, वाहतकू व्यवस्था, बगीचे अशा सोई-सवुविा महाराषट्र 
औदयोधगक ववकास महामींडळामार्ग त करण्याबाबत लोकप्रनतननिीींनी लखेी 
मागणी मा.उदयोग मींत्री याींचेकड े हदनाींक १७ िुल,ै २०१७ रोिी वा 
त्यासमुारास केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त मागणीच्या अनषुींगाने शासनाने चौकशी केली आहे 
काय,  त्यानसुार चाकण औदयोधगक क्षेत्रामध्ये सोई-सवुविा परुववण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सभुाष देसाई : (१) होय. 
(२) व (३) होय. 
  अ) चाकण औदयोधगक क्षेत्र ्प्पा क्र. ४ मध्ये अजगनशमन कें द्र कायागन्वीत 
असनू तथेून महामींडळाच्या ्प्पा क्र. २ त े ४ येथील सवग औदयोधगक 
क्षेत्रामध्ये अजगनशमन सेवा परुववण्यात येत.े आवश्यकतनेसुार भववषयात 
चाकण औदयोधगक क्षेत्र ्प्पा क्र. २ भखूींड क्र. AM २६ हा १०५७० चौ. मी.  
क्षेत्रर्ळाचा भखूींड अजगनशमन कें द्रासाठी राखून ठेवण्यात आला आहे. 
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  ब) चाकण ्प्पा क्र. ३ व ४  मिील मखु्य व अींतगगत रस्त ेपणूग झाले 
असनू औदयोधगक क्षते्र ेववकसीत झालेली आहेत. तसेच चाकण  ्प्पा क्र. २ 
मिील सािारणत: ७५ ्क्के रस्त ेव िलववतरीकाींचे काम पणूग झाले असनू 
उवगररत काम े भसूींपादन प्रश्नाींची सोडवणूक झाल्यानींतर पणूग करणे ननयोजित 
आहेत. 
  क)  त्याच्रपमाणे चाकण औदयोधगक क्षेत्र ्प्प क्र. २ मिील AM १ भखूींड 
पोलीस स््ेशनकरीता राखीव ठेवण्यात आला आहे. चाकण औदयोधगक क्षेत्र 
्प्पा क्र. २ मध्ये िवळपास २०,००० वकृ्ष लागवड करण्यात आली असनू 
रस्त्याींच्या मध्यभागी देखील शोभेची झाड ेलावण्यात आलेली आहेत. 
(४) प्रश्न उदभ् ावत नाही. 

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

अमळनेर (जर्.र्ळगाांि) येथील आहदिासी समार्ासाठी साांस्त्िृनति 
सभागहृाच्या बाांधिामास मांरू्री शमळणेबाबत 

  

(२८) *  ११३२७१   श्री.शशरीषदादा चौधरी (अमळनेर), श्री.ओमप्रिाश ऊफच  
बच्चू िडू (अचलपरू), श्री.चांद्रिाांत सोनिणे (चोपडा) :   सन्माननीय 
आहदिासी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अमळनेर (जि.िळगाव) येथील आहदवासी समािासाठी असलले्या 
आहदवासी साींस्कृनतक सभागहृाच्या बाींिकामासाठी मींिूरी भमळावी अशी 
मागणी स्थाननक लोकप्रनतननिी याींनी हदनाींक ७ रे्ब्रवुारी, २०१७ च्या 
पत्रान्वये मा.आहदवासी ववकास मींत्री याींच्याकड ेकेली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मा.आहदवासी ववकास मींत्री याींनी सदरहू प्रकरणी मा.आयकु्त, 
आहदवासी ववकास ववभाग, नाभशक याींना कायगवाही करण्याबाबत ननदेश हदलेले 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने अदयापयतं कायगवाही केली नसनू 
याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय ननदशगनास आल,े 
(४) असल्यास, त्यानसुार साींस्कृनतक सभागहृाच्या बाींिकामासाठी मींिूरी 
भमळण्याबाबत  शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. विष्ट् णु सिरा : (१) होय. 
(२) ववभागाच्या हदनाींक ८.२.२०१७ च्या पत्रान्वये आवश्यक प्रस्ताव ववहहत 
माहहतीसह सादर करण्याबाबत आयकु्त, आहदवासी ववकास नाभशक याींना 
कळववण्यात आले होत.े 
(३) व (४) अमळनेर (जि.िळगाींव) येथील साींस्कृनतक सभागहृासाठी अमळनेर 
नगरपररषदेकडून ५००० चौ.मी. िागा उपलब्ि करुन घेण्याची कायगवाही सरुु 
असनू सदर िागा अमळनेर नगरपररषदेकडून उपलब्ि झाल्यानींतर या 
प्रस्तावावर पढुील आवश्यक कायगवाही करण्यात येईल. 

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

मौरे् धेरांड ि शहापूर (ता.अशलबाग, जर्.रायगड) गािातील टाटा  
पॉिर िां पनीने िीर् प्रिल्पािररता सांपाहदत िेलेल्या 

र्शमनी प्रिल्पग्रस्त्ताांना परत िरण्याबाबत 
  

(२९) *  १०६४६७   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.समीर िुणािार 
(हहांगणघाट), अॅड.आशशष शलेार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.अशमत साटम (अांधेरी 
पजश्चम), श्री.अतलु भातखळिर (िाांहदिली पिूच), श्रीमती मननषा चौधरी 
(दहहसर), श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन) :   सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौिे िेरींड व शहापरू (ता.अभलबाग, जि.रायगड) गावातील ्ा्ा पॉवर 
कीं पनीने वीि प्रकल्पाकररता सींपाहदत केलले्या िभमनी प्रकल्पग्रस्ताींना परत 
करण्याची मागणी स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी मा.उिाग मींत्री याींच्याकड े माहे 
डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननवेदनादवारे केली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, जिल्हा प्रशासनासोबत आयोजित केलेल्या बठैकीमध्ये ्ा्ा 
कीं पनीने नागरी सवुविाींकररता दोन को्ी रूपये व प्रकल्पग्रस्त कु्ूींबातील 
मलुाींना प्रभशक्षण देऊन प्रकल्पामध्ये नोकरीत सामावनू घेण्याच्या हदलेल्या 
आश्वासनानींतर शतेकऱ् याींनी आपल्या वपकाऊ िभमनी प्रकल्पासाठी सींपाहदत 
करण्यास परवानगी हदली, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, भसूींपादनाची प्रकक्रया पणूग होऊन बराच कालाविी होऊन सधु्दा 
्ा्ा कीं पनीने प्रकल्प स्थापनेचा कोणत्याही प्रकारचा प्रयत्न अदयापपयतं 
केला नसनू सदर िभमनी ह्या खाडीलगत असल्यामळेु बाींि-बींधिस्ती न 
झाल्यामळेु खाडीचे खारे पाणी शतेात भशरून िभमनी नावपक झाल्यामळेु  
शतेकऱ् याींचे शतेीचे उत्पन्नही कमी झाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानसुार 
्ा्ा पावर कीं पनीच्या प्रकल्पाकररता सींपाहदत केलले्या िभमनी प्रकल्पग्रस्ताींना 
परत करण्याबाबत शासनाने कोणती उपाययोिना केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) हे खरे आहे. 
(२), (३) व (४) महाराषट्र शासन व ्ा्ा पॉवर कीं पनी मयाग. याींच्यामध्ये 
झालेल्या सामींिस्य करारानसुार व मा. मखु्यमींत्री याींच्या समवेत झालेल्या 
बठैकीत हदलेल्या ननदेशानसुार महाननभमगती कीं पनी व ्ा्ा पॉवर कीं पनी मयाग. 
याींच्या सींयकु्त उपक्रमाव्दारे िेरींड येथे वीि प्रकल्प उभारणे प्रस्ताववत आहे. 
      खाडी लगतच्या बींिारासाठी ्ा्ा कीं पनीकडून या पवूी समुारे रु. ६० 
लाख इतकी रक्कम बींिाऱ्याच्या दरुुस्ती आखितण जिणोिाराकररता करण्यात 
आली असनू परत गरि भासल्यास बींिाऱ्याच्या सींरक्षणासींदभागत ्ा्ा 
कीं पनीकडून आवश्यक कायगवाही करण्यात येईल असे ्ा्ा पॉवर कीं पनीने 
कळववले आहे.   
(५) प्रश्न उदभ् ावत नाही. 

----------------- 
  
इतर मागासिगीय आखण अनुसूधचत र्ातीच्या विद्यार्थयाांना देण्यात 

येणाऱ या शशष्ट्यितृ्तीच ेिाटप िेले नसल्याबाबत 
  

(३०) *  ११३७५३   प्रा.विरेंद्र र्गताप (धामणगाि रेल्िे), अॅड.यशोमती ठािूर 
(नतिसा),  प्रा.िषाच गायििाड (धारािी),  श्रीमती ननमचला गावित (इगतपरूी),  
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श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.अस्त्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.हषचिधचन 
सपिाळ (बलुढाणा), श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर), श्री.र्यिुमार गोरे 
(माण), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.भारत भालिे (पांढरपरू), श्री.बाळासाहेब 
थोरात (सांगमनेर), श्री.राहूल िुल (दौंड) :  सन्माननीय सामाजर्ि न् याय मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शासनाच्या सामाजिक न्याय ववभागाची सींकेतस्थळ बींद असल्यामळेु इतर 
मागासवगीय आखितण अनसुधूचत िातीच्या ववदयार्थयांना देण्यात येणाऱ् या 
भशषयवतृ्तीचे वा्प केले नसल्याचे हदनाींक १५ िून, २०१७ रोिी वा 
त्यासमुारास ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, इतर मागासवगीय ववदयार्थयांच्या भशषयवतृ्तीसाठी कें द्राने 
समुारे ६०० को्ी रुपये देणे अपेक्षक्षत असताना केवळ ७७ को्ी ९२ लाख 
इतकी भशषयवतृ्तीची रक्कम हदली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सवग मागास प्रवगागतील ववदयार्थयांच्या भशषयवतृ्तीसाठी कें द्र 
शासनाने सन २०१७-१८ मध्ये ननिीच उपलब्ि करुन हदलेला नाही, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानषुींगाने शासनाने कोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. रार्िुमार बडोले : (१) नाही. 
(२) सन २०१६-१७ साठी कें द्र शासनाकडून इतर मागासवगीय ववदयार्थयांच्या 
भशषयवतृ्तीसाठी रु.७७.९२ को्ी इतका ननिी प्राप्त झाला आहे. 
(३) नाही, कें द्रशासनाकडून अनसुधूचत िाती प्रवगागसाठी सन २०१७-१८ मध्ये 
रु.५०४.९७ को्ी इतका ननिी प्राप्त झाला आहे. तर इमाव प्रवगागसाठी सन 
२०१७-१८ साठी रु. ५४.४४ को्ी इतका ननिी प्राप्त झाला आहे. 
(४) महा-डडबी्ी प्रणाली पणूगत: कायागजन्वत झालेली नसल्याने अनसुधूचत 
िाती प्रवगागतील ववदयार्थयाचंे अिग ऑर्लाईन पध्दतीने जस्वकारुन त्याींच्या 
आिारसींलगन बँक खात्यावर भशषयवतृ्ती/फ्री-भशप ची रक्कम िमा करण्याची 
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कायगवाही या ववभागामार्ग त करण्यात येत असनू, त्याच स्वरुपाची कायगपध्दती 
वविाभि, इमाव व ववमाप्र प्रवगागतील ववदयार्थयांसाठी त्या ववभागाकडून 
अवलींबबण्यात येत आहे.  
(५) प्रश्न उदभ् ावत नाही. 

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

चांद्रपूर जर्ल्ह्यातील प्रिल्पग्रस्त्त शतेिऱ याांना मोबदला देण्याबाबत 
  

(३१) *  ११३०२६   श्री.सरेुश धानोरिर (िरोरा) :   सन्माननीय खननिमच 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) चींद्रपरू जिल्हयातील पोनी-२ व पोनी-३ च्या प्रकल्पग्रस्त शतेक-याींच्या 
शतेिभमनी वसे््नग कोलर्ील्ड्स भलभम्ेडने (वेकोभल) अधिग्रहहत केल्यानींतर 
पोनी-२ च्या ४२ व पौनी-३ च्या ७१० अशा एकूण ७५२ शतेकऱ् याींना त्याींच्या 
िभमनीचा मोबदला देण्यास कीं पनी ्ाळा्ाळ करीत असल्याचे ननदशगनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, त्यामळेु प्रकल्पग्रस्त शतेकऱ् याींच्या  ववदभग ककसान मिदरू या 
सींघ्नेने  जिल्हाधिकारी, चींद्रपरू कायागलयासमोर हदनाींक ८ िानेवारी, २०१८ 
रोिी  िरणे आींदोलन केल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीनसुार या प्रकल्पग्रस्त शतेकऱ्याींना तातडीने मोबदला 
देण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सभुाष देसाई : (१) हे खरे नाही. 
(२) या सींदभागत शतेकऱ् याींनी उपोषण केले होत,े हे खरे आहे. 
(३) होय. 
(४) सदर प्रकरण पणुगत: वेकोली, कोळसा मींत्रालय, भारत सरकार याींचे 
ववचारािीन आहे. 
(५) ववलींब झालेला नाही. 

----------------- 
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सोनगाि (ता.ननफाड, जर्.नाशशि) येथील विद्युत रोहहत्राच्या 
शॉटचसकिच टमुळे शतेिऱयाांच्या ऊसाच ेनुिसान झाल्याबाबत 

  

(३२) *  ११५२९३   श्री.अननल िदम (ननफाड) :   सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सोनगाव (ता.ननर्ाड, जि.नाभशक) येथील गोदाकाठ भागातील ववदयतू 
रोहहत्राच्या शॉ ग्सककग ्मळेु लागलेल्या आगीत  शतेकऱ्याींचा ऊस िळून लाखो 
रुपयाींचे नकुसान झाल्याचे हदनाींक २८ िानेवारी, २०१८ रोिी वा त्या समुारास 
ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सोनगावमध्ये शॉ ग्सककग ्मळेु रोहहत्र िळून आग लागण्याच्या 
तीन घ्ना यापवूी घडूनही महाववतरणने अदयापपयतं कोणतीही कायगवाही 
केली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले, त्यानसुार शतेकऱ्याींना नकुसान भरपाई देण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत  ? 
  
श्री. चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) मखु्य ववदयतु ननरीक्षक याींच्या अहवालानसुार 
सदरची आग ही महाववतरण कीं पनीच्या ववदयतु सींच माींडणीमळेु व ववदयतु 
कारणाने लागलेली नाही.   
(२) पवूीच्या ऊस िळीताच्या तीनही घ्नाींमध्ये त्याहठकाणी देखील लागलेली 
आग ही महाववतरण कीं पनीच्या ववदयतु सींच माींडणीमळेु व ववदयतु कारणाने 
लागलेली नाही.   
(३) सदरहू सवग दघुग् नाींची चौकशी ववदयतु ननरीक्षक, नाभशक याींनी केली 
असनू सदर सवग घ्नाींमध्ये महाववतरण कीं पनी िबाबदार नाही असे आढळून 
आले असल्याने नकुसान भरपाई देण्याचा प्रश्न उदभ् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उदभ् ावत नाही. 

----------------- 
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खांडाळी ि गुगदळ (ता.अहमदपूर, जर्.लातूर) येथे ३३ िे.व्ही.  

विद्युत उपिें द्राच ेिाम पूणच िरण्याबाबत 
  

(३३) *  १११८६६   श्री.विनायिराि र्ाधि-पाटील (अहमदपरू), 
श्री.ओमप्रिाश ऊफच  बच्च ू िडू (अचलपरू), श्री.मोहन फड (पाथरी) :  
सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) खींडाळी व गगुदळ (ता.अहमदपरू, जि.लातरू) येथे ३३ के.व्ही. ववदयतु 
उपकें द्राचे भभूमपिून माहे मे, २०१७ मध्ये झाले असतानाही सदर ववदयतु 
उपकें द्राच्या उभारणीचे काम अदयापपयतं सरुु झालेले नाही, हे खरे आहे 
काय, 

(२) असल्यास, सदर उपकें द्राच्या उभारणीस ववलींब होण्याची कारणे काय 
आहेत, 
(३) असल्यास, सदर उपकें द्र तातडीने उभारण्यासींदभागत शासनाने कोणती 
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) सदर प्रश्नात उल्लेख केलेल्या उपकें द्राचे नाव 
गगुदळ नसनु हगदळ आहे. सदर खींडाळी व हगदळ या उपकें द्राींच्या कामाचा 
समावेश दीनदयाळ उपाध्याय ग्रामज्योती योिनेत करण्यात आला आहे. सदर 
कामाचे कीं त्रा् हद. २.३.२०१७ रोिी देण्यात आले असनू कीं त्रा्दाराकडून 
कामाची सरुुवात करण्यात आलेली आहे. 
(२) रे्ब्रवुारी, २०१८ अखेरीस सदर काम पणूग करणे अपेक्षक्षत होत.े तथावप, 
कीं त्रा्दाराच्या कामाचा वेग परेुसा नसल्याने सदर कामास ववलींब होत आहे. 
(३) कीं त्रा्दारास कामाचा वेग वाढवण्यासाठी व हदललेे उहद्दष् ववहहत वेळेत 
पणूग करण्यासाठी हद. १९.०९.२०१७ च्या पत्रान्वये महाववतरण कीं पनीकडून 
सचूना देण्यात आलेल्या आहेत. तसेच सहमतीने ठरववण्यात आलेली कामे 
ववहहत वेळेत पणूग न झाल्यामळेु ननववदेतील ननयम व अ्ीनसुार कारवाई 
करण्याबाबत कीं त्रा्दारास हद. ७.१२.२०१७ व ९.१.२०१८ रोिीच्या पत्रान्वये 
“नो्ीस ्ु करेक््” (Notice to Correct) देण्यात आलेल्या आहेत. तसेच 
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सदर कीं त्रा् का सींपषु्ात आणू नये याची ववचारणा करणारी कारणे दाखवा 
नो्ीसही हद. २१.२.२०१८ रोिी कीं त्रा्दारास बिावण्यात आलेली आहे.   
(४) प्रश्न उदभ् ावत नाही. 

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

र्ळगाि जर्ल्हयात ९५०० िृषीपांप िीर् र्ोडण्या पैसे  
भरुन प्रलांबबत असल्याबाबत 

  

(३४) *  ११३९१०   डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील (एरांडोल), श्री.एिनाथराि 
खडसे (मकु्ताईनगर) :  सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) िळगाव जिल्हयात ९५०० कृषीपींप वीि िोडण्या शतेकऱ्याींनी पसेै भरुनही 
प्रलींबबत असनू महाववतरणने शतेकऱ्याींना “वविमींडळ आपल्या दारी” या 
योिनेतनू तात्परुत्या वीििोडण्या हदल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, प्रलींबबत ववि िोडण्या देण्याबाबत १५० को्ी ननिीची  
आवश्यकता असनू महाववतरण कपींनीने शासनाकड े ननिीची मागणी केली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३)  असल्यास, िळगाव जिल्हयातील ककती तालकु्याींमध्ये िोडण्या प्रलींबबत  
आहेत तसेच उपरोक्त योिनेचे काम अपणूागवस्थेत असण्याची कारणे काय 
आहेत, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, त्यानसुार ननिी देऊन प्रलींबबत िोडण्या तात्काळ 
देण्याबाबत शासनाने  कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशखेर बािनिुळे :(१) िळगाींव जिल्ह्यात िानेवारी, २०१८ अखेर 
९६८८ कृषीपींप पसेै भरुन प्रलींबबत आहेत. तसेच “महाववतरण आपल्या दारी” 
योिनेअींतगगत सदर जिल्ह्यात ११५०० कृषीपींपाींना केबलदवारे वीि िोडण्या 
देण्यात आल्या आहेत. 
(२) हे खरे आहे. 
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(३) िळगाींव जिल्ह्यातील १५ तालकु्याींमध्ये िानेवारी, २०१८ अखेर ९६८८ 
कृषीपींप पसेै भरुन प्रलींबबत आहेत. 
(४) ववववि योिनाींतगगत सदर कामे महाववतरण कीं पनीमार्ग त करण्यात येत 
आहेत. 
(५) प्रश्न उदभ् ावत नाही. 

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

हहांगोली जर्ल्हयातील शतेिऱयाांना सोयाबीन  
अनुदानाची रक्िम शमळण्याबाबत 

  

(३५) *  १११५१२   श्री.प्रतापराि पाटील धचखलीिर (लोहा) :   सन्माननीय 
पणन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सोयाबीनचे बािारातील भाव माहे ऑक््ोबर त ेहदनाींक ३१ डडसेंबर, २०१६ 
मध्ये कमी झाल्याने राज्यातील शतेकऱ् याींना हदलासा देण्यासाठी शासनाने 
ववववि बािार सभमत्याींमध्ये प्रनतजक्वी्ं ल मागे २०० रुपये अनदुान देण्याचा 
ननणगय घेतला होता, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ननणगयाच्या अनषुींगाने अदयापही हहींगोली जिल्हयातील 
शतेकऱ्याींच े २ को्ी ८१ लाख ४८ हिार रुपये अनदुान भमळालेले नसल्याच े
माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशगनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त अनदुानातील रकमेसाठी शतेकऱ्याींनी वारींवार बँकेत 
पाठपरुावा करुनही कोणतीच कायगवाही झालेली नसनू हहींगोली जिल्हयातील 
शतेकऱ्याींचे अनदुान प्रलींबबत राहण्याची कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व त्यानषुींगाने शतेकऱ्याींना तातडीने अनदुान भमळण्याकररता 
शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सभुाष देशमखु :  (१) होय. 
(२) नाही. 
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(३) व (४) शासन ननणगय,हदनाींक २६.१०.२०१७ अन्वये राज्यातील सोयाबीन 
उत्पादक शतेकऱ्याींना अनदुान देण्यासाठी रुपये १०८.६४ को्ी इतका ननिी 
आकजस्मकता ननिीतनू उपलब्ि करुन ववतरीत करण्यात आला आहे.हहींगोली 
जिल्ह्यातील १७५११ शतेकऱ्याींना रुपये ५,६७,१२,३५२.२०/- इतके सोयाबीन 
अनदुान मींिूर केले असनू त्यापकैी हदनाींक १५.२.२०१८ अखेर १७३२२ 
शतेकऱ्याींच्या बँक खात्यावर रुपये ५,४२,३६,१८५/- इतके अनदुान वगग 
करण्यात आले आहे. उवगररत १८९ शतेकऱ्याींच्या बँक खात्याींच्या तपभशलात 
त्रु् ी असल्याने रुपये २४,७६,१६७/- इतके अनदुान सींबींधित शतेकऱ्याींच्या 
खात्यावर वगग करणे शक्य झाले नाही. 
     तथावप, त्रु् ीची पतूगता करुन अनदुान बँक खात्यावर वगग करण्याची 
कायगवाही सरुु आहे. 
(५) प्रश्न उदभ् ावत नाही. 

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

उस्त्मानाबाद जर्ल्हयातील तुळर्ापूर विभागातील मराठिाडा-विदभच 
पॅिेर् अांतगचत मांरू्र िरण्यात आलेली िामे पूणच िरण्याबाबत 

  

(३६) *  ११२९९८   श्री.मधिुरराि चव्हाण (तळुर्ापरू) :   सन्माननीय ऊर्ाच 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उस्मानाबाद जिल्हयातील तळुिापरू उपववभागाच े ववभािन करून नवीन 
नळदगुग उपववभाग करण्याबाबत कायगवाही झालेली नसनू तळुिापरू 
तालकु्यातील बारूळ येथ े३३ केव्हीए सबस््ेशन, देवकुरुळी येथे ३३ केव्हीए 
सबस््ेशन, नींदगाव येथे नवीन ३३ केव्हीए सबस््ेशन प्रस्ताववत असनू 
अदयापही कायागजन्वत  करण्यात आलेले नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, तळुिापरू ववभागात मराठवाडा-ववदभग पॅकेि अींतगगत मींिूर 
करण्यात आलेले रोहहत्र बसवणे, L.T. लाईन व H.T. लाईन ्ाकणे ही काम े
सन २०१५ पासनू सरुु असनू अदयापही अपणूग आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, तळुिापरू तालकु्यातील रु्लवाडी, माळुींब्रा, तळुिापरू ग्रामीण-२ 
व सलगरा ही ३३ केव्हीए सबस््ेशन अनतभारीत असल्यामळेु या सबस््ेशन 
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अींतगगत येणाऱ्या सवग कृवषपींपाना तीन पाळयाींमध्ये वीि परुवठा करण्यात येत 
असल्याने वीिपरुवठा सरुळीतपणे व परेुशा दाबाने होत नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
ननदशगनास आल,े त्यानसुार नवीन नळदगुग उपववभाग ननमागण करण्याबाबत, 
तळुिापरू तालकु्यात मींिूर सबस््ेशन कायागजन्वत करुन अपणूग कामे पणूग 
करण्याबाबत व अनतभाररत सबस््ेशनवरुन होणारा वीिपरुवठा सरुळीत 
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे  काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) महाववतरण कीं पनीमार्ग त नवीन कायागलय 
ननभमगतीचे मानके व कमगचारी/ग्राहक मानके ननजश्चत केल्यानींतर आधथगक 
दानयत्वाचा ववचार करुन िोरणात्मक ननणगय घेण्यात येईल. तदनींतर सदर 
प्रस्तावावर महाववतरण कीं पनीकडून कायगवाही करण्यात येईल. 
 तळुिापरू तालकु्यातील बारुळ येथील नवीन ३३/११ केव्ही उपकें द्राचे काम पीं. 
हदनदयाळ उपाध्याय ग्राम ज्योती योिनेंतगगत समाववष् केले असनू त े मे, 
२०१८ पयतं पणूग करण्याचे प्रस्ताववत आहे. 
     तळुिापरू तालकु्यातील देवकुरुळी येथील नवीन ३३/११ के.व्ही. 
उपकें द्राचा प्रस्ताव महाववतरण कीं पनीमार्ग त प्रस्ताववत आहे. 
     तसेच तळुिापरू तालकु्यातील नींदगाव येथे नवीन ३३/११ के.व्ही. कें द्र 
प्रस्ताववत नसनू लोड से्ं र व ववदयमान लोडनसुार भस ींदगाव येथे नवीन 
३३/११ के.व्ही. उपकें द्र महाववतरण कीं पनीमार्ग त प्रस्ताववत आहे. 
(२) तळुिापरू ववभागात मराठवाडा-ववदभग पॅकेि अींतगगत मींिूर करण्यात 
आलेले रोहहत्र बसववणे, एल.्ी. व एच.्ी. लाईन ्ाकणे, ही कामे सन २०१५ 
पासनू ववववि ठेकेदाराींना कायागदेश देऊन करुन घेण्यात येत आहे. तसेच 
ननिीच्या उपलब्ितनेसुार उवगररत कामे करण्यात येणार आहे. 
(३) तळुिापरू तालकु्यातील रु्लवाडी व माळुींब्रा येथील ३३/११ के.व्ही उपकें दे्र 
कृवषपींपाचा हींगामी लोड वाढल्यामळेु अनतभारीत झाले असनू तथे े ११ 
के.व्ही.च्या कृवषवाहहनी ८ तासाींच्या तीन पाळयाींमध्ये वीि परुवठा करण्यात 
येत आहे. तळुिापरू ग्रामीण २ शाखा कायागलयाींतगगत असणाऱ्या सलगर 
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३३/११ के.व्ही उपकें द्रामध्ये नवीन अनतररक्त ५ एम.व्ही.ए. क्षमतचेा रोहहत्र 
कायागजन्वत करण्यात आल्याने तथेील ११ के.व्ही. कृवषवाहहनी कीं पनीने 
ननदेभशत केलेल्या वेळापत्रकानसुार २ पाळयाींमध्ये चाल ूआहे.  तसेच रु्लवाडी, 
सलगरा व माळुींब्रा ही ३३/११ के.व्ही.ए. उपकें द्रातगगत येणाऱ्या कृवषपींपाना 
ननयभमत दाबाने वीि परुवठा करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उदभ् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उदभ् ावत नाही. 

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

िोल्हापूर जर्ल्हयातील अनुसूधचत र्ाती उपयोर्नाांसाठीच े 
िोट्यिधी रुपये अखधचचत राहहल्याबाबत 

  

(३७) *  ११३९९०   डॉ.सजुर्त शमणचिेर (हातिणांगले) :   सन्माननीय 
सामाजर्ि न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हापरू जिल्हयात अनसुधूचत िाती उपयोिनाींसाठीच ेसमुारे ४७ को्ी 
रुपये गत आठ महहन्याींपासनू अखधचगत असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये 
वा त्यादरम्यान ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ननिी अखधचगत राहण्याबाबत शासनाने चौकशी केली 
आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानषुींगाने सींबींधिताींवर 
शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. रार्िुमार बडोले : (१) होय. 
(२) व (३) कोल्हापरू जिल्हयासाठी एकूण रू.११३४१.०० लक्ष इतका 
ननयतव्यय मींिूर असनू ननिी ववतरणाच्या ननबिंानसुार (महसलूी ७० ्क्के 
व भाींडवली ८० ्क्के) रू. ८०४६.८० लक्षपकैी माहे डडसेंबर, २०१७ अखेर सवग 
सींबींधित यींत्रणाींना मागणीनसुार रू.५२०५.२५ लक्ष इतका ननिी  ववतरीत 
करण्यात आला आहे. 
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     शासनाने हद.०१.०२.२०१८ च्या शासन पररपत्रकान्वये अनसुधूचत िाती 
घ्क कायगक्रमाींतगगत १०० ्क्के तरतदु ववतरीत करण्यास मान्यता हदली 
आहे. त्याअनषुींगाने सींबींधित यींत्रणाींना रू.१०६८०.६७ लक्ष ननिी ववतरीत 
करण्यात आला असनू त्यापकैी १००% ननिी खचग करण्याचे ननदेश हदले 
असनू ननिी व्यपगत न होण्याच्या सक्त सचुना जिल्हाधिकारी याींच्या 
स्तरावर सवग सींबींधित ववभाग प्रमखुाींना देण्यात आलेल्या आहेत. 
(४) प्रश्न उदभ् ावत नाही. 

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

माांर्री, पुणे येथील शासिीय आहदिासी मुलाांच्या िसतीगहृातील 
विद्यार्थयाांनी त्याांच्या विविध मागण्याांिरीता बेमुदत  

उपोषण सुरु िेल्याबाबत 
  

(३८) *  १०८२८७   श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.विर्य िाळे (शशिार्ीनगर), 
श्री. शरददादा सोनािणे (र्नु्नर), श्री. सरदार ताराशस ांह (मलुुांड), श्री. सनुनल 
िेदार (सािनेर) :  सन्माननीय आहदिासी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पणेु शहरातील हडपसर िवळील माींिरी येथील शासकीय आहदवासी 
मलुाींच्या वसतीगहृात ववदयार्थयांना गहृपालाकडून देण्यात येणारा मानभसक 
त्रास,अपऱु्या शकै्षखितणक सवुविा, शकै्षखितणक शलु्क, अभ्याभसकेची दरुवस्था, 
वसनतगहृात अनेक ववदयाथी अनधिकृतररत्या राहत असणे आदी  
समस्याींबाबत हदनाींक १५ डडसेंबर, २०१७ पासनू ववदयार्थयांनी बेमदुत उपोषण 
सरुु केल्याची बाब  हदनाींक १६ डडसेंबर, २०१७ रोिी वा त्या समुारास 
ननदशगनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त आहदवासी वसतीगहृातील तीन ववदयार्थयांना बेमदुत 
उपोषण करत असताना उपचारासाठी खािगी रुगणालयात दाखल करण्यात 
आले असनू ववदयार्थयांना हदल्या िाणाऱ्या अपऱु्या सवुविाींबाबत उपोषण 
करणाऱ्या ववदयार्थयांवर गहृपालाींकडून खो्े गनु्हे दाखल करण्यात आले 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
 



47 

(३) असल्यास, सदर ववदयार्थयांना भे्ण्याकरीता व चचाग करण्याकरीता 
शासकीय अधिकारी गेले असता उपोषण मागे घेण्यास ववदयार्थयांनी नकार 
देणे, तसेच आींदोलनाचे वातांकन करण्यास गेलेल्या वातागहरास सहाय्यक 
पोलीस आयकु्त  याींनी िबरदस्तीने पोलीस व्हॅन मध्ये बसवनू मारहाण 
करुन, मोबाईल मध्ये धचत्रीत केलेले धचत्रण काढून ्ाकले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चोकशी केली आहे काय, त्यात काय 
ननदशगनास आल,े त्यानसुार शासनाने कोणती कायगवाही केली आहे वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. विष्ट् णु सिरा : (१) हे खरे आहे. 
(२) उपोषण करणाऱ्या ववदयार्थयांपकैी ५ ववदयार्थयांची प्रकृती बबघडल्याने 
त्याींना रुगणालयात दाखल करावे लागले. 
     वसतीगहृात अनधिकृतपणे वास्तव्य करत असणारे ४ ववदयाथी 
वसतीगहृातील इतर ववदयार्थयांना त्रास देत असल्याची बाब सींबींधित 
वसतीगहृाच्या गहृपालाींना ननदशगनास आल्याने त्याींनी सदर ववदयार्थयांना 
पोभलस स््ेशनमध्ये नेऊन त्याींच्याकडून मार्ीनामा भलहून घेतला. सदर 
ववदयार्थयांवर कोणत्याही प्रकारचा गनु्हा दाखल करण्यात आलेला नाही. 
(३) हे खरे आहे. 
(४) वसतीगहृातील ववदयार्थयांनी केलेल्या उपोषणाच्या घ्नेची उपायकु्त, 
अपर आयकु्त, ठाणे याींच्या अध्यक्षतखेाली गठीत सभमतीने चौकशी केललेी 
आहे. 
     त्यानषुींगाने वसतीगहृातील ववदयार्थयांना क्रीडा साहहत्य, इीं्रने्, स्पिाग 
पररक्षा पसु्तके, वॉ्र कुलर इत्यादी साहहत्य परुववण्यात आलेले आहे. 
ववदयार्थयांना माहे डडसेंबर, २०१७ पयतंचा ननवागह भत्ता अदा करण्यात 
आलेला असनू शकै्षखितणक शलु्कासाठी अिग केलेल्या पात्र ववदयार्थयांना सन 
२०१५-१६ व २०१६-१७ मिील शकै्षखितणक शलु्क अदा करण्यात आलेले आहे. 
तसेच सींबींधित वसतीगहृाच ेगहृपाल याींची बदली करण्यात आलेली आहे. 
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     तसेच घ्नेशी सींबींधित सहायक पोभलस आयकु्त याींची ववशषे शाखा-२ 
(अकायगकारी पदी), वानवडी ववभाग, पणेु येथे अींतगगत बदली करण्यात 
आलेली आहे. 
(५) प्रश्न उदभ् ावत नाही. 

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

राज्यातील आहदिासीच्या आश्रमशाळा, िसतीगहृाांमध्ये पाणी  
शुध्दीिरण यांत्र (आरओ) बसविण्याबाबत 

  

(३९) *  १०८६३९   श्री.सधुािर देशमखु (नागपरू पजश्चम) :   सन्माननीय 
आहदिासी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील आहदवासीींच्या आश्रमशाळा व वसतीगहृाींमध्ये कें द्र शासनाच्या 
ववशषे सहाय्य योिनेतनू पाणी शधु्दीकरण यींत्र (आर.ओ.) बसववण्याकरीता 
प्राप्त झालेला २५ को्ी रूपयाींचा ननिी अदयाप खचग झाला नसल्याची बाब 
माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास आलेली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, या आश्रमशाळा व वसतीगहृाींत पाणी शधु्दीकरण यींत्र 
खरेदीसाठी ई-ननववदा काढताना त्यात ताींबत्रक अडचणी समोर आल्या असनू 
नेमके काय व कोणत े साहहत्य खरेदी करावे हेच ववभागाकडून ठरत 
नसल्यामळेु हा प्रस्ताव मागील सहा महहन्याींपासनू प्रलींबबत आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनाने याची चौकशी केली आहे काय, त्यानसुार पाणी 
शधु्दीकरण यींत्र तातडीने बसवण्याकररता शासनाने कोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विष्ट् णु सिरा : (१) होय हे खरे आहे. 
(२), (३) व (४) ज्या आश्रमशाळाींमध्ये पाणी शधु्दीकरण यींत्र (आर.ओ) 
बसवायचे आहेत अशा आश्रमशाळाींची माहहती सवग प्रकल्प अधिकारी 
याींचेकडून मागववली आहे. सदर माहहती प्राप्त झाल्यानींतर शाळेनसुार ककती 
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क्षमतचे े व कोणत्या प्रकारचे यींत्र परुवठा करावयाच े याची ननजश्चती करून 
शासनाच्या अींगीकृत उपक्रम महाराषट्र पाणी व स्वच्छता सहाय्य सींस्था 
(WASSO) या सींस्थेकडून पाणी शधु्दीकरण यींत्र व आवश्यक सामगु्री / 
सवुविा उपलब्ि करून घेण्याचे ननयोिन चाल ूआहे. 

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

माहूर (जर्.नाांदेड) येथील शासिीय ननिासी शाळेतील विद्याथीनीांना 
अल्पोपहारातून विषबाधा झाल्याबाबत 

(४०) *  ११४८५७   अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील 
(शशडी), प्रा.विरेंद्र र्गताप (धामणगाि रेल्िे), श्री.हषचिधचन सपिाळ (बलुढाणा), 
श्री.अशमत झनि (ररसोड), श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली), श्री.अमर िाळे (आिी), 
श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), श्री.िुणाल पाटील (धळेु ग्रामीण), 
श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर), श्री.भारत भालिे (पांढरपरू), श्री.अशमन पटेल 
(मुांबादेिी), श्री.अस्त्लम शखे (मालाड पजश्चम), प्रा.िषाच गायििाड (धारािी), 
श्रीमती ननमचला गावित (इगतपरूी) :   सन्माननीय सामाजर्ि न् याय मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) माहूर (जि.नाींदेड) येथील सामाजिक न्याय व ववशषे सहाय्य ववभागाच्या 
अनसुधूचत िातीच्या मलुीींच्या शासकीय ननवासी शाळेतील ४१ ववदयाधथगनीींना 
अल्पोपहारातनू ववषबािा झाली असल्याचे माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानषुींगाने सींबींधिताींवर 
शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) तसेच सदर शासकीय ननवासी शाळेतील अल्पोपहार व भोिनाचा दिाग 
सिुारण्यासाठी शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. रार्िुमार बडोले : (१) सदर ननवासी शाळा नाींदेड जिल्ह्यामध्ये असनू, 
हद.३१/०१/२०१८ रोिी या शाळेतील  ववदयाथीनीींनी त्याींना मळमळ व 
डोकेदखुीचा त्रास होत असल्याची तक्रार केली होती. 
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(२) या प्रकरणी प्राथभमक चौकशी करण्यात आली असनू, सदर प्रकरणाची   
सववस्तर चौकशी करण्याकरीता प्रादेभशक उपायकु्त, समािकल्याण, लातरू या 
कायागलयातील सहायक सींचालक, (ववत्त व लेखा)  याींच्या अध्यक्षतखेाली चार 
सदस्यीय सभमतीची ननयकु्ती करण्यात आलेली आहे. 
(३) प्राथभमक चौकशीत ननदशगनास आलेल्या बाबी ववचारात घेऊन भोिन 
परुवठादाराचा ठेका रद्द करण्यात आला आहे  तसेच त्याींच्यावर कारवाई 
प्रस्ताववत आहे. 
     सींबींधित शाळेचे मखु्याध्यापक व गहृपाल याींना ननलींबबत करण्यात 
आले आहे.  
(४) नववन भोिन परुवठािारकामार्ग त मानकाप्रमाणे भोिन परुवठा करण्याच े
प्रस्ताववत आहे. 
(५) प्रश्न उदभ् ावत नाही. 

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

गडधचरोली येथे आधारभूत धान खरेदी योर्नेंतगचत ननिृष्ट्ट  
दर्ाचची बारदाने पुरविण्यात येत असल्याबाबत 

  

(४१) *  ११४०४६   श्री.सरेुश धानोरिर (िरोरा) :   सन्माननीय आहदिासी 
वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आहदवासी ववकास महामींडळ,  प्रादेभशक कायागलय, गडधचरोली येथ े
आिारभतू िान खरेदी योिनेंतगगत सन  २०१७-१८ च्या हींगामामध्ये चींद्रपरू 
जिल्हयातील ८० त े ९० िान खरेदी कें द्राींमध्ये आवश्यक असणारी बारदान े
ननकृष् दिागची परुववण्यात येत असल्याच े माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या गरैकारभाराची शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात 
काय आढळून आले, 
(३) असल्यास, चौकशीनसुार योगय दिागच े बारदान परुववण्याबाबत तसेच  
ननकृष् दिागची बारदाने परुववण्याींवर कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोणती  
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 



51 

श्री. विष्ट् णु सिरा : (१) बारदाना खरेदी करीता ई ननववदा क्र.२०१७-MSTDC 
२३९४१२-१ अन्वये ननयमानसुार प्रकक्रया राबवनू हद.१०.१०.२०१७ रोिी 
परुवठादाराींसोबत करारनामा करण्यात आलेला आहे. परुवठादाराने परुववलेल्या 
बारदानामिील िर काही बारदान े योगय नसतील तर ती नाकारण्याचा 
अधिकार आहदवासी ववववि कायगकारी सींस्थाींना हदलेला असनू या सींस्थाींकडून 
बारदानाबाबत कोणतीही तक्रार प्राप्त झालेली नाही. 
(२) प्रश्न उदभ् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उदभ् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उदभ् ावत नाही. 

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

महाराष्ट्र विधानसभा 
______________________________________________________ 
मुद्रणपवूग सवग प्रकक्रया महाराषट्र वविानमींडळ सधचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर 
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