
महाराष्ट्र विधानसभा 
दसुरे अधधिेशन, २०१८ 
--------------------------------------------- 

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

शकु्रिार, ददनाांि १३ जुल,ै २०१८ / आषाढ २२, १९४० ( शिे ) 
  

(१) आददिासी वििास मांत्री 

 

याांचे प्रभारी विभाग 

(२) उद्योग ि खननिमम मांत्री 
(३) उजाम, निीन ि निीिरणीय उजाम,  

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

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ४६ 
------------------------------------- 

  
शशिाजीनगर (ता.गेिराई, जज.बीड) येथील जयभिानी सहिारी साखर 

िारखाना शल. या िारखान् यातील यकयतीतीने िेलेली आत्महत्या 
  

(१) *  १२१४८३   श्री.लक्ष्मण पिार (गेिराई) :   सन्माननीय सहिार मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शिवाजीनगर (ता.गेवराई, जज.बीड) येथील जयभवानी सहकारी साखर 
कारखाना मयाा. या कारखान् याम ये काम करीत णसऱा या री.ी.सशाशिव कशम 
या व् यक् तीने कारखान् याकड न णींमतम वेतन व पतसीं थचेे समभाग णनेक व ेा 
मागऱी करुनही शम त नसल्याने दशनाींक ५ मे, २०१८ रोजी वा त्यासमुारास 
आत् महत् या केली व तसा मत्् य प वल लेखी जबाबही शलह न वेवला आहे, हे खरे 
आहे काय, 

(२) णसल् यास, उक्त प्रकरऱी िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात काय 
मनशिानास आल,े 
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(३) णसल्यास, सशर ितेक याच्याया आत्महत्येस जबाबशार णसऱा या 
कारखान्याच्याया सींचालक मींड ावर कारवाई करण्याबाबत तसेच 
आत्महत्याग्रत ितेक याच्याया कु्ुींयबयाींस आथिथाक मशत शेण्याबाबत िासनाने 
कोऱती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारऱे काय आहेत ? 
 
श्री. सभुाष देशमखु : (१) णींित: खरे आहे. 
(२) प्राथशमक चौकिीमये शिवाजीनगर (ता.गेवराई, जज.बीड) येथील 
जयभवानी सहकारी साखर कारखाना शल. या कारखान्यातील सेवामनवत््त 
कमाचारी कै.सशाशिव कशम याींनी दश.५.५.२०१८ रोजी झाडाला ग फास घेव न 
आत्महत्या केली णसल्याचे आणऱ “कारखान्याकड न व पतसींथकेड न शेय 
रक्कम शम ाली णसती तर कजा काढण्याची व आत्महत्या करण्याची वे  
आली नसती.” णसे कै.सशाशिव कशम याींनी ससुाईड नो्मये नम श केले 
णसल्याचे दशस न आले आहे. त्याींच्याया मत््य ु प्रकरऱी पोलीस वाऱे तलवाडा, 
ता.गेवराई, जज.बीड येथे फौजशारी प्रक्रीया सींदहता कलम १७४ णींतगात 
आकजमक मत््य ु नीं.१३/२०१८ शाखल केलेला णस न त्याींच्यायामाफा त सशर 
प्रकरऱी चौकिी चाल  आहे. 
     कै.सशाशिव री.ीपतराव कशम हे जयभवानी सहकारी साखर कारखाना 
शल., शिवाजीनगर, जज.बीड येथे ितेकी ववभागाकड े शलवपक म्हऱ न कामावर 
होत.े सन २०१३ मये री.ी.कशम सेवामनवत््त झाले होत.े सन २०१२-१३ त े
२०१६-१७ या हींगामात शषुका ी पररजथतीम ेु पाऱी व ऊसाणभावी कारखाना 
बींश होता. त्याम ेु कमाचायाींच्याया पगारासह इतर णनेक शेऱी थकीत झालेली 
होती. आथिथाक णडचऱीम ेु री.ी.कशम याींच्याया उपशान वेतनाची रक्कम शेता 
आली नाही. 
(३) कै.सशाशिव कशम याींच्याया पत्नी री.ीमती सलुोचना सशाशिव कशम याींनी 
मागऱी केल्यानसुार व त्याींच्याया मलुाने सींमतीपत्र दशल्यानसुार जयभवानी 
सहकारी साखर कारखाना शल., शिवाजीनगर, ता.गेवराई, जज.बीड कारखान्याने 
मयत कमाचारी याींच े उपशान/पगार रुपये २,३३,५१९/- दशनाींक १९.०५.२०१८ 
रोजी डी.डी.क्र.०८१२४७ द्वारे त्याींच्याया पत्नी री.ीमती सलुोचना सशाशिव कशम 
याींच्याया नावाने णशा केलेले आहे. तसेच, कै.सशाशिव री.ीपतराव कशम याींनी 
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पतसींथेचा सभासशत्वाचा राजीनामा दशलेला नस न याप वल त्याींनी िणेसाची 
रक्कम परत शम ऱेबाबत मागऱी केलेली नव्हती. त्याींची पत्नी री.ीमती 
सलुोचना कशम याींनी दश.१६.०५.२०१८ रोजी िणेसाची रक्कम परत 
शम ऱेबाबत मागऱी केल्यानसुार त्याींच्याया मलुाच्याया सींमतीने रु.२२,६२०/- 
दश.१७.०५.२०१८ रोजी रोखीने णशा केलेले आहे. 
      सशर प्रकरऱी गह् ववभागामाफा त सववतर चौकिी चाल  आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

रोहिल (ता.खेड, जज.पुणे) येथे विजेचा धतीिा लागून जखमी 
झालेल्याांना आधथमि मदत िरण्याबाबत 

(२) *  १२०१४३   श्री.सरेुश गोरे (खेड आळांदी) :   सन्माननीय ऊजाम मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रोहकल (ता.खेड, जज.पऱेु) येथे वीजवाहक तार जशमनीवर पड न रत्याने 
जाऱाया शचुाकीस णडकल्याने ववजेचा धक्का लाग न आई व मलुगा 
भाजल्याची घ्ना दशनाींक १९ मे, २०१८ रोजी वा त्यासमुारास घडल्याचे 
मनशिानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) णसल्यास, महाववतरऱ कीं पनीच्याया णथिधकायाींच्याया बेजबाबशार कारभाराम ेु 
सशर शघुा् ना घडली णस न याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात 
काय मनशिानास आल,े 
(३) णसल्यास, त्यानगुींगाने शोगी णसऱाया कमाचारी वा णथिधकायाींवर 
कारवाई करण्याबाबत व णपघातग्रताींना तात्का  मशत करण्याबाबत 
िासनाने कोऱती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारऱे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) हे खरे आहे. 
(२) ववद्यतु मनरीक्षक, पऱेु कायाालयामाफा त चौकिी करण्यात आली आहे. 
दशनाींक १९/०५/२०१८ रोजी मौजे रोहकल (ता.खेड, जज.पऱेु) येथील रोहकल 
(१०० केव्हीए) डड्ीसीला वीज परुववा करऱाया २२ केव्ही उच्याचशाब उपरी 
तार मागाातील “वाय” फेजचा ववद्यतु भारीत वाहक तु्  न त्या दवकाऱी 
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शचुाकीवरुन जाऱाया री.ी.वविाल शिरथ काचो े व त्याींची आई री.ीमती 
ववमल शिरथ काचो े याींच्याया णींगावर पडला व त्याींना वीजेचा धक्का बस न 
सशरचा णप्राऱाींमतक णपघात झाला. 
(३) घ्नाथ ावरील वीज सींच माींडऱीतील त्रु् ीींची पतुाता करण्याबाबत 
ववद्यतु मनरीक्षक, पऱेु कायाालयाकड न दश.११/६/२०१८ रोजीच्याया ज्ञापनान्वये 
महाववतरऱ कीं पनीस स थिचत केले आहे. णपघातग्रताींना महाववतरऱ कीं पनीचे 
मनयमानसुार तातडीची मशत म्हऱ न प्रत्येकी रु.३०००/- शेण्यात आलेली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

पोहरा पुणाम (ता.भातुिली, जज.अमरािती) येथील नागररिाांना िमी 
दाबाने िीज पुरिठा होत असल्याबाबत 

  

(३) *  १२३९५१   अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा) :   सन्माननीय ऊजाम मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पोहरा पऱुाा (ता.भातकुली, जज.णमरावती) येथे सया शस ींगल फेज ववशयतु 
परुववा होत णसल्याम ेु नागररकाींना कमी शाबाने वीज परुववा होत आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) णसल्यास, त्याम ेु या गावात ३ फेज ववद्यतु परुववा सरुु करऱेबाबत 
थामनक लोकपमतमनधीींनी कायाकारी णशभयींता, महाववतरऱ कीं पनी मयाा. 
(ग्रामीऱ) णमरावती याींना दशनाींक ५ फेब्रवुारी, २०१८ रोजी वा त्यासमुारास 
लेखी मनवेशन दशले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) णसल्यास, या मनवेशनाची शखल घेऊन िासनाने सशर गावात  पाहऱी 
केली आहे काय, त्यानसुार गावात ३ फेज ववद्यतु परुववा सरुु करऱेबाबत 
िासनाने कोऱती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारऱे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
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(३) महाववतरऱ कीं पनीकड न पोहरा पऱुाा या गावामये नवीन लघशुाब वीज 
वादहनीचे ५ पोलचे काम व १० पॅनचे (१ फेज ३ वायर त े३ फेज ५ वायर 
रुपाींतरऱ) चे काम शेखभाल व शरुुती या योजनेणींतगतं प ऱा करण्यात आले 
णस न वादहनी दश. १२ ज न २०१८ रोजी कायााजन्वत करण्यात आली आहे. 
त्याम ेु त्यादवकाऱची कमी शाबाच्याया वीजेची समया श र झाली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

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

भोसरी (जज.पुणे) येथील अण्णासाहेब मगर सहिारी 
बँिेत झालेला गैरयकयिहार 

  

(४) *  १२४७६८   श्री.सभुाष साबणे (देगलरू) :   सन्माननीय सहिार मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) भोसरी (जज.पऱेु) येथील णण्ऱासाहेब मगर सहकारी बँकेत कजावा्प, 
आथिथाक व्यवहार, जागा खरेशी, वाहन खरेशी, इमारत बाींधकाम इत्याशी 
बाबीींमये गरैव्यवहार झाला णसल्याने बँकेच्याया सभासशाींनी सहकार आयकु्त 
व सहकार मनबींधक याींचकेड े माहे मे, २०१८ मये वा त्याशरम्यान तक्रार  
केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) णसल्यास, उक्त बँकेत लेखापररक्षऱात मनयमबाह्य कारभार आढ  न 
आल्याचेही मनषपन्न झाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) णसल्यास, प्रततु प्रकरऱाींची िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
चौकिीत काय मनषपन्न झाले व चौकिीच्याया णनगुींगाने सींबींथिधत शोगीींवर 
िासनाने कोऱती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारऱे काय आहेत ? 
  
श्री. सभुाष देशमखु : (१) व (२) होय. 
(३) णण्ऱासाहेब मगर सहकारी बँक शल. भोसरी या बँकेच्याया णयक्षाींच्याया 
गरैव्यवहाराबाबत बँकेच्याया सभासशाींनी केलेल्या तक्रारीींच्याया णनगुींगाने 
उपमनबींधक, सहकारी सींथा  पऱेु-६ याींचेमाफा त चौकिी करण्यात आली. सशर 
चौकिी णहवालामधील मदु्दयाींच्याया णनगुींगाने महाराषर सहकारी सींथा 
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णथिधमनयम, १९६० चे कलम ८१ णन्वये चाचऱी लखेापररक्षऱ करण्यासावी 
दशनाींक १९.९.२०१७ रोजीच्याया आशेिान्वये चौकिी णथिधकायाची मनयकु्ती 
करण्यात आली. 
     उपरोक्त चाचऱी लेखापररक्षऱ णहवालातील गींभीर मदु्दयाींच्याया णनगुींगाने 
णथिधमनयमाच्याया कलम ८३ णन्वये चौकिी करण्यासावी दशनाींक २५.५.२०१८ 
च्याया आशेिान्वये प्राथिधक्त चौकिी णथिधकायाची मनयकु्ती करण्यात आली 
आहे. त्यानसुार पढुील चौकिीची कायावाही सरुु आहे.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

जामखेड (जज.अहमदनगर) येथील शतेिरी श्री.धोंडीराम शशरसाठ याांनी 
िजममाफीपासून िांधचत रहािे लागल्याने िेलेली आत्महत्या 

(५) *  ११७४८४   श्री.िभैि नाईि (िुडाळ), डॉ.बालाजी किणीिर 
(अांबरनाथ), श्री.सभुाष भोईर (िल्याण ग्रामीण), श्री.गणपत गायििाड 
(िल्याण पिूम), श्री.अननल िदम (ननफाड), श्रीमती तपृ्ती सािांत (िाांदे्र पिूम) :  
सन्माननीय सहिार मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) जामखेड (जज.णहमशनगर) येथील ितेकरी कै.धोंडीराम शिरसाव हे एका 
हाताने णपींग व शसुया हाताच्याया णींगठ्याचे वसे व्यवजथत उम्त नसल्याने 
त्याींना आधारकाडा शम ाले नाही त्याम ेु त्याींना कजामाफीसावी वींथिचत रहावे 
लागल्याने त्याींनी ग फास लाव न आत्महत्या केल्याचे दशनाींक २२ एवप्रल, 
२०१८ रोजी वा त्यासमुारास  मनशिानास आल,े हे खरे आहे काय, 

(२) णसल्यास, कै.शिरसाव याींनी सन २००८-०९ मये एका खासगी बँकेकड न 
ितेीच्याया कामासावी ५० हजाराच ेघेतलेले कजा १० वगाात मदु्दल व व्याजासह 
१.५ लाखापयतं गेल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) णसल्यास, उक्त प्रकरऱी िासनाने चौकिी केली आहे, त्यात काय 
मनशिानास आले व त्यानसुार कजामाफी करताना िासनाने घातलेल्या या 
जाचक ण्ीम ेु सशरह  ितेकयास कजामाफीपास न वींथिचत रहावे लागल्याने 
िासन या ण्ीबाबत पनुववाचार करऱार आहे काय तसेच आत्महत्याग्रत 
ितेकयाींच्याया कु्ुींयबयाींस कजामाफी करुन आथिथाक मशत शेण्याबाबत िासनाने 
कोऱती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारऱे काय आहेत ? 
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श्री. सभुाष देशमखु : (१) णींित: खरे आहे. 
    योजनेणींतगात आधार काडााशिवाय पो ा्लवर कजामाफीसावी णजा साशर 
करण्याची सवुवधा उपलब्ध करुन शेण्यात आली होती. याप्रकारे समुारे २.४० 
लाख णजाही प्राप्त झाले आहेत. णिा पररजथतीत आधार काडा नसल्याच्याया 
कारऱाम ेु कजामाफीपास न वींथिचत राह न सशर ितेकयाने आत्महत्या केली हे 
म्हऱऱे बरोबर नाही. 
(२) नाही. 
     ्े् बँक ऑफ इींडडया, िाखा जामखेड याींच्यायाकड न कै.शिरसाव याींनी 
दश.१४.०७.२००९ रोजी रक्कम रूपये ५०,०००/- इतके कजा घेतले णस न 
दश.३०.०६.२०१८ णखेरपयतं मदु्दल व व्याजासह रक्कम रूपये ४२,५००/- भरऱा 
केली णस न मदु्दल व व्याजासह रक्कम रूपये २६,६३४ येऱे बाकी आहे. 
(३) कै.शिरसाव याींच्याया वारस पत्नी री.ीमती शमरा धोंडीराम शिरसाव याींना 
िासन धोरऱाप्रमाऱे आथिथाक मशत म्हऱ न रक्कम रूपये १,००,००० चा लाभ 
शेण्यात आलेला आहे. कजामाफी योजनेचा लाभ पात्र लाभार्थयांना शम ावा 
यासावी ण्ी व ितल घालण्यात आल्या आहेत. या योजनेचा लाभ घेण्यासावी 
णजा करण्यापास न वींथिचत रादहलेल्या ितेकयाींना णजा करता यावा याकररता 
दश.०१.०३.२०१८ त ेदश.१५.०६.२०१८ पयतं पनु्हा सवुवधा उपलब्ध करून दशली 
होती. या कालावधीत १,३०,००० पके्षा जात णजा शेखील प्राप्त झाले आहेत. 
याप्रमाऱे सशर योजने णींतगात पात्र लाभार्थयांना लाभ शेण्याची कायावाही 
यदु्धपात ीवर सरुू णस न कोऱताही पात्र लाभाथल लाभापास न वींचीत राहऱार 
नाही, याची का जी घेण्यात येत आहे. त्याम ेु योजनेचा पनुववाचार करण्याची 
आवश्यकता दशस न येत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

आददिासी वििास मांडळाचा िृवष पांप ि पाईप िाटप योजनेचा ननधी 
तसेच खािटी िजामची रतीिम परत िरण्यात आल्याबाबत 

(६) *  ११८२३७   श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (शशडी), श्री.विजय िडटे्टीिार 
(ब्रम्हपरूी), श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.अशमत विलासराि देशमखु (लातरू 
शहर), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.त्र्यांबिराि शभसे (लातरू ग्रामीण), 
प्रा.िषाम गायििाड (धारािी), श्री.अस्त्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.हषमिधमन 
सपिाळ (बलुढाणा), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), श्री.अब् दलु सत्तार 
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(शसल्लोड), श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली) :   सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आदशवासी ववकास महामींड ाचे णयक्ष तसेच महामींड ाचे व्यवथापकीय 
सींचालक व महाव्यवथापक याींनी आदशवासीींच्याया ववकासासावीच्याया योजना बींश 
केल्या णस न महामींड  मनषक्रीय झाले णसल्याने खाव्ी कजााचचे १०० को्ी 
रुपये िासनाला परत करावे लागल्याबद्दल महामींड ाचे सींचालक दशनाींक ६ 
माचा, २०१८ पास न उपोगऱाला बसले होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) णसल्यास, आदशवासी ववकास मींड ाचा क्गी पींप व पाईप वा्प योजनेचा 
४३ को्ी मनधी तसेच खाव्ी कजााचे ७० को्ी रुपये सींचालक मींड ास न 
ववचारता िासनास परत करण्यात आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) णसल्यास, याप्रकरऱी िासनाने णथिधक चौकिी केली आहे काय, 
(४) णसल्यास, चौकिीत काय आढ  न आले, त्यानसुार उक्त प्रकरऱी 
जबाबशार णसऱाया सींबींथिधताींवर कोऱती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारऱे काय आहेत ? 
  
श्री. विष्ट् ण ुसिरा : (१) हे खरे आहे कक महामींड ाच्याया सींचालक हे खाव्ी 
कजा योजना सरुु करऱे व इतर मागण्याींसावी उपोगऱास बसले होत.े 
(२) व (३) दश.१२.१०.२०१७ रोजीच्याया सींचालक मींड ाच्याया सभेमये तलेपींपाचा 
(सन २०१५-१६ व २०१६-१७) मनधी व वीज पींप व एच.डी.पी.ई. पाईपचा (सन 
२०१५-१६ व २०१६-१७) मनधी िासनास वगा करण्यात यावा व तसे िासनास 
णवगत करावे, णसा वराव मींज र करण्याींत आला. त्यानसुार, आदशवासी 
ववकास मींड ाच्याया क्गी पींप व पाईप वा्प योजनेचा रु.५.४७ को्ी इतका 
मनधी, तसेच खाव्ी कजााच ेरु.७०.२४ को्ी व कें न्रवतल णथासींकल्प योजनेच े
रु.४.७३ को्ी इतकी रक्कम िासनाकड ेपरत करण्यात आली. 
(४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

उस्त्मानाबाद, परळी, नाांदेड, श्रीरामपूर ि लातूर येथील िखार 
महामांडळाने मजीतील ठेिेदाराांना धान्य पुरिठ्याचा ठेिा ददल्याबाबत 

 (७) *  १२२२७०   श्री.राहुल मोटे (पराांडा) :   सन्माननीय पणन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) उमानाबाश, पर ी, नाींशेड, री.ीरामप र, लात र येथील वत धान्य 
शकुानशाराींना करण्यात येत णसलेला णन्नधान्याचा परुववा करण्याच्याया 
दशनाींक ५ माचा, २०१८ रोजी काढलेल्या वाहतकुीच्याया वेक्यामये महाराषर 
राज्य वखार महामींड ामाफा त दशनाींक १७ माचा, २०१८ रोजी िुशीपत्रक काढ न 
मजलतील वेकेशाराींना चार प् णथिधक तसेच वेगवेगळ्या शराने वेका दशल्याच े
मनशिानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) णसल्यास, उपरोक्त प्रकरऱी िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात 
काय आढ  न आले व त्यानसुार कोऱती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारऱे काय आहेत ? 
  
श्री. सभुाष देशमखु : (१) या सींशभाात िासन तरावर तक्रारी प्राप्त झाल्या 
आहेत. 
(२) णयक्ष व व्यवथापकीय सींचालक, वखार महामींड  याींनी सशर प्रकरऱी 
सींचालक मींड ानी प्रशान केलेल्या णथिधकाराचा वापर  केलेला णसल्याम ेु 
त्याींनी घेतलेले मनऱाय व त्यासींबींधीची मादहती सींचालक मींड ासमोर 
वेवण्याची सचुना शेण्यात आली. सींचालक मींड ाच्याया दश. २९/५/२०१८ रोजीच्याया 
सभेत या प्रकरऱी घेतलेल्या मनऱायाची मादहती मागववण्यात आली आहे. 
तसेच एका सींयकु्त भागीशारी प्रकल्प सल्लागार सनशी लेखापालकड न 
झालेल्या व्यवहाराचे लेखापररक्षऱ करुन घेण्यात येत आहे. त्याचा णहवाल 
प्राप्त व्हायचा आहे.   
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

धचपळूण (जज.रत्नाधगरी) तालुतीयातील सेिाभािी ब्राम्हण नागरी 
सहिारी पतसांस्त्थेत झालेला गैरयकयिहार 

(८) *  ११७४०८   अॅड.आशशष शलेार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.सांजय िेळिर 
(ठाणे), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.किसन िथोरे (मरुबाड), श्रीमती मननषा 
चौधरी (ददहसर), श्रीमती सीमाताई दहरे (नाशशि पजश्चम) :  सन्माननीय 
सहिार मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) थिचप  ऱ (जज.रत्नाथिगरी) तालकु्यातील सेवाभावी ब्राम्हऱ नागरी सहकारी 
पतसींथेतील १६ को्ीींच्याया गरैव्यवहार प्रकरऱी व्यवथापक याींच्यायासह 
सींचालक याींच्यायावर गनु्हा शाखल करुन त्याींना ण्क करण्यात आल्याची बाब 
माहे एवप्रल, २०१८ रोजी वा त्या शरम्यान मनशिानास आली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) णसल्यास, सशर प्रकरऱाची सींप ऱा चौकिी करण्यात आली आहे काय, 
(३) णसल्यास, चौकिीन सार शोगीींवर कोऱती कारवाई करण्यात आली आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारऱे काय आहेत ? 
  
श्री. सभुाष देशमखु : (१) होय. 
(२) व (३) सशर पतसींथेच्याया सन २०१६-१७ च्याया लखेापररक्षऱ णहवालाच्याया 
णनगुींगाने सींथेचे णयक्षाींनी सींथचेे तत्कालीन सींचालक री.ी.सींजय 
डड ींगऱकर, तत्कालीन वपग्मी ऐजीं् सौ. रेी.या सींजय डड ींगऱकर आणऱ 
तत्कालीन सथिचव री.ी.राजेंर लवलेकर याींच्याया ववरुश दशनाींक ३१/१/२०१८ रोजी 
एफ.आय.आर क्रमाींक ०२२ शाखल केला. त्यानसुार री.ी.सींजय डड ींगऱकर व 
सौ.रेी.या डड ींगऱकर याींना दश.१५/३/२०१८ रोजी ण्क करण्यात आली. 
सींबींथिधताींना दश.१९/४/२०१८ रोजी जामीन मींज र झाला णस न सींथचे े
तत्काशलन सथिचव री.ी.राजेंर लवलेकर फरार णसल्याच ेमनशिानास आल ेआहे. 
     पतसींथेच्याया सन २०१६-१७ च्याया लखेापररक्षऱ णहवालावरील वविगे 
णहवाल दश.१५/३/२०१८ रोजी सहायक मनबींधक, सहकारी सींथा, थिचप  ऱ 
याींना साशर करण्यात आला णस न सशर णहवालानसुार सींबींथिधत शोगीींववरुश 
एफ.आय.आर शाखल करण्यासावी लखेापररक्षकाींना दश.१६/४/२०१८ च्याया 
पत्रान्वये क ववण्यात आले आहे.   
     या सींथेच्याया सन २०११-१२ त े २०१५-१६ या ५ वगााच्याया वधैामनक 
लेखापररक्षऱ णहवालाची छाननी करण्यात आली. त्याप्रमाऱे लेखापरीक्षकाींनी 
सींथेचे मागील ५ वगााचे फेर लेखापररक्षऱ करण्याची शिफारस केली आहे. 
त्यानगुींगाने सन २०११-१२ त े २०१५-१६ या ५ वगााचे फेर लखेापररक्षऱ 
करऱेसावी री.ी.एस.व्ही.सासवडकर, लेखापररक्षक रेी.ऱी-१, सहकारी सींथा, 
थिचप  ऱ याींची मनयकु्ती केली आहे. त्यानसुार पढुील कायावाही सरुु आहे. 
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शरम्यान सन २०१३-१४ व २०१५-१६ या वगांचे लेखापररक्षऱ णहवालामये 
सशरचा गरैव्यवहार मनशिानास न आऱल्याने सींबींथिधत प्रमाणऱत लखेापररक्षक 
सौ.िवारी नेने याींचे नाव लेखापररक्षकाींच्याया नामताशलकेवरुन कमी करण्याची 
कायावाही सरुु आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

चेंबूर ि अांधेरी येथील िीरशैि सहिारी बँिेतील ठेिीदार ि 
खातेधारिाांच ेपैसे परत शमळण्याबाबत 

  

(९) *  १२३५०४   श्री.रमेश लटिे (अांधेरी पिूम) :   सन्माननीय सहिार मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) चेंब र व णींधेरी येथील वीरिवै सहकारी बँक मयाा. (वाऱे) याींचे बँककींग 
लायसन्स भारतीय ररझव्हा बँकेने बँक व्यवथापन हे वेवीशार व खातशेाराींच्याया 
दहतास हामनकारक पद्धतीने कारभार करीत णसल्याम ेु व बँकेत समुारे ३० 
को्ी रुपयाींचा गरैव्यवहार झाल्याम ेु बँककीं ग रेग्यलेुिन ऍक्् १९४९ च्याया 
कलम २२ (५) णन्वये दशनाींक ३० डडसेंबर, २०११ रोजी रद्द केल,े हे खरे आहे 
काय, 

(२) णसल्यास, ररझव्हा बँकेने परवाना रद्द केल्याम ेु राज्य िासनाचे सहकार 
आयकु्त याींनी महाराषर सहकारी सींथा णथिधमनयम १९६० च्याया कलम ११० 
(२) णन्वये दशनाींक ३ जानेवारी, २०१२ रोजी णवसायकाींची नेमऱ क करून 
त्वररत बँकेच्याया प ऱा कमाचारीव्ींशाची सेवासमाप्ती  करून णवसायन  प्रकक्रया 
सरुु करण्याचे आशेि दशले होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) णसल्यास, तत्कालीन  णवसायकाींनी लगेच कमाचारीव्ींशाची सेवासमाप्ती 
न करता त्याींना तब्बल ३ वगा पयतं काहीही काम न करता समुारे  रुपये २० 
को्ी रुपये पगार वेवीशार व खातशेाराींच्याया बचतीमध न बेकायशेिीरपऱे व 
मनयमबाह्यपऱे दशला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) णसल्यास, सहकार ववभागाच्याया सींबींथिधत णथिधकायाींनी बँकेच्याया 
मालमत्तचेे म ल्याींकन व मनजश्चतीकरऱ न करता णवसायनाची प्रकक्रया 
णद्यापपयतं प्रलींयबत वेऊन वेवीशाराींच्याया मदु्दल व व्याजाचे नकुसान केले 
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णस न णवसायक मींड ाने मालमत्तचेे म ल्याींकन यथोथिचत यींत्रऱेमाफा त 
केल्यानींतरही सहकार आयकु्त सशर मालमत्तचेा शललाव करण्यास परवानगी 
शेत नसल्याम ेु वेवीशार व खातधेारकाींना परतावा शम ण्यास ववलींब होत 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) णसल्यास, णवसायनाच्याया प्रकक्रयेस ववलींब लावऱा-याींवर कारवाई 
करण्याबाबत व सशर प्रकक्रया लवकर प ऱा करून वेवीशार व खातधेारकाींचे पसै े
परत करण्याबाबत िासनाने कोऱती कायावाही केली  वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारऱे काय आहेत ? 
  
श्री. सभुाष देशमखु : (१) व (२) होय. 
(३) सशर बॅकेच्याया कमाचारी सींघ्नेने कमाचा-याींना कमी करण्यात येऊ नये 
णिा आियाची रर् याथिचका क्रमाींक १०१५/ २०११ मा. उच्याच न्यायालय, 
मुींबई  येथे  दश.७/४/२०११ रोजी शाखल केली होती. शरम्यान ररझव्हा बँकेने 
दशनाींक ३०/१२/२०११ रोजीच्याया आशेिान्वये ववरिवै को. ऑप बँकेचा बँकीींग 
परवाना रद्द केला आहे.  
     ररझव्हा बँकेच्याया सशर आशेिाववरुद्ध बँक व्यवथापनाने मा. उच्याच 
न्यायालयात रर् याथिचका क्र. १८९२/२०१३ शाखल केली. सशर रर् 
याथिचकेमये मा.उच्याच न्यायालयाने दशनाींक ३०.१.२०१४ रोजीच्याया आशेिान्वये 
बँकेचे कमाचारी कमी करण्याच्याया कायावाहीस थथिगती दशली.  
ही थथिगती मा.उच्याच न्यायालयाने त्याींच्याया दशनाींक ६.१.२०१५ रोजीच्याया 
आशेिान्वये उवववल्यानींतर णवसायकाींनी दशनाींक ५.२.२०१५ रोजी बँकेच्याया सवा 
७२ कमाचायाींना कमी केले णस न णवसायनाच्याया दशनाींकापास न सशर 
कमाचायाींच्याया वेतनावर रु.६.६५ को्ी इतकी रक्कम खचा करण्यात आली 
आहे.   
(४) व (५) बँकेच्याया मालकीच्याया एक ऱ ६ थावर मालमत्ताींपकैी रु.२१.०१ 
को्ी मलु्याींकनाच्याया ४ मालमत्ताींच्याया ववक्रीची परवानगी दशनाींक ७/५/२०१८ 
रोजी शेण्यात आली णस न उवारीत २ मालमत्ताींच्याया वाजवी मलु्यास ववक्रीची 
परवानगी दश.३०/६/२०१८ रोजी शेण्यात आली आहे. बँकेच्याया णवसायनापास न 
२०,२७४ वेवीशाराींना एक ऱ रु. ७२.२३ को्ीच्याया वेवीींच े वा्प करण्यात आल े
णस न ६१७ कजाशाराींकड न रु. २९.२७ को्ी रक्कमेची वस ली करण्यात आली 
आहे. उवारीत ४९५ कजाशाराींकड न कजा वस लीची कायावाही सरुु  आहे. 
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      महाराषर सहकारी सींथा णथिधमनयम, १९६० चे कलम ८८ णन्वये ३९ 
णपचारी व्यक्तीींवर रु. ९८.४८ को्ी रकमेची जबाबशारी मनजश्चत करण्यात 
आली णस न णथिधमनयमातील तरत शीनसुार पढुील कायावाही सरुु आहे. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

पांढरपुर ि मांगळिेढ़ा (जज.सोलापुर) तालुतीयातील ननराधाराांना  
सांजय गाांधी ननराधार योजनेंतगमत ननधी शमळणेबाबत 

(१०) *  १२१३९९   श्री.भारत भालिे (पांढरपरू) :   सन्माननीय सामाजजि 
न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पींढरप र व मींग वेढा (जज.सोलापरु) तालकु्यात सींजय गाींधी मनराधार 
योजनेंतगात ४ मदहन्याींपास न मनराधाराींना मनधीणभावी आथिथाक मशत शम ाली 
नसल्याचे दशनाींक १३ एवप्रल, २०१८ रोजी वा त्यासमुारास मनशिानास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) णसल्यास, पींढरप र िहर व तालकु्यातील समुारे २ हजार ६७८ लाभाथल 
याींना ४ मदहन्याच ेमानधन न शम ाल्याचे मनशिानास आले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) तसेच पींढरप र तालकु्यातील ववधवा, पररत्यक्ता, मनराधार मदहला, णपींग 
आदश शबुाल घ्काींच ेमानधनाचे काम करऱारी सशमती कायारत नसल्याम ेु 
मानधन प्रलींयबत णसल्याचहेी मनशिानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) णसल्यास, उपरोक्त प्रकरऱी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढ  न आले व चौकिीच्याया णनगुींगाने ४ मदहन्याींचे मानधन थककत 
शम ण्याबाबत तसेच सशमती गवीत करण्याबाबत िासनाने कोऱती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारऱे काय आहेत ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले : (१) होय. हे खरे आहे. 
(२) होय. 
(३), (४) व (५) या तालकु्यामये सींजय गाींधी योजना सशमती गवीत झालेली 
नाही. 
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     णिा तालकु्यामये लाभार्थयांचे णजा मींज र करण्याच े णथिधकार 
तहशसलशार याींना दशनाींक ०५ मे, २०१५ च्याया िासन मनऱायान्वये  प्रशान 
करण्यात आलेले आहेत. त्यानसुार ३१/०३/२०१८ रोजीच्याया लाभाथल मनवड 
बवैकीत ६९ प्रकरऱाींपकैी ४५ प्रकरऱे मींज र तर २४ प्रकरऱे नामींज र करण्यात 
आली आहेत. तसेच सशमती गवीत करण्याबाबत याप वलच स चना शेण्यात 
आल्या आहेत. 

----------------- 
  
पेण (जज.रायगड) तालुतीयातील जेएसडब्ल्यू िां पनीमध्ये परप्राांनतयाांची 

भरती िरण्यात येत असल्याबाबत 
  

(११) *  ११७७७१   श्री.सांजय पोतनीस (िशलना), श्री.मनोहर भोईर 
(उरण) :  सन्माननीय उद्योग मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पेऱ (जज.रायगड) तालकु्यातील जेएसडब्ल्य  कीं पनीमये कामगार भरती 
करताींना थामनकाींना डावल न परप्राींमतयाींची भरती करण्यात येत णसल्याच्याया 
ववरोधात हजारो ितेक-याींनी माहे एवप्रल, २०१८ मये वा त्या शरम्यान पऱे 
तहशसल कायाालयावर धडक मोचाा काढल्याचे मनशिानास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) णसल्यास, आधी भ शमपतु्राींना नोक-या द्याव्यात नाहीतर तीव्र आींशोलन 
करु णसा इिाराही कीं पनीला दशला णस न याबाबत िासनाने चौकिी केली 
आहे काय, त्यात काय आढ  न आले, 
(३) तद् नसुार िासनाने भ शमपतु्राींना नोक-या शेण्याबाबत कोऱती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारऱे काय आहेत ? 
  
श्री. सभुाष देसाई : (१), (२) व (३) पेऱ तालकु्यातील (जज.रायगड) 
जेएसडब्ल्य  कीं पनीमये कामगार भरती करताींना थामनकाींना डावल न 
परप्राींमतयाींची भरती करण्यात येत णसल्याच्याया ववरोधात हजारो ितेक-याींनी 
माहे एवप्रल, २०१८ मये वा त्या समुारास पेऱ तहशसल कायाालयावर धडक 
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मोचाा काढला णसल्याचे मनशिानास आले नाही. तथावप, भ शमपतु्राींना आधी 
नोकया द्याव्यात नाहीतर तीव्र आींशोलन करू णसा इिारा ितेकयाींनी 
कीं पनीला दशला आहे. यावर कीं पनी प्रिासनाने दशवाऱी न्यायालय, पेऱ 
याींचेकड न जैसे थे पररजथती (Status-quo) आशेि प्राप्त करून घेतला आहे. 
त्याम ेु प्रकल्पग्रत ग्रामपींचायत सशय डोलवी, गडब-वडख  व िहाबाज 
याींनी त्याींचे आींशोलन थथिगत केल्याचे तहसीलशार पेऱ याींना लेखी 
क ववलेले आहे.  
     मे. जे.एस.डब्ल्य . ्ील शलशम्ेड, डोलवी ता. पेऱ येथे हा घ्क 
कायारत णस न या कीं पनीने एक ऱ ३,१४१ इतक्या लोकाींना रोजगार दशला 
णस न त्यापकैी  पयावेक्षकीय रेी.ऱीत एक ऱ १,४४१ इतके लोक कायारत णस न 
 त्यापकैी ८२६ थामनक लोकाींना म्हऱजेच ५७.३२ % लोकाींना पयावेक्षकीय 
रेी.ऱीत रोजगार प्राप्त झाललेा आहे. या घ्कामये पयावेक्षकीय रेी.ऱीसह इतर 
रेी.ऱीत २२३७ म्हऱजचे ७१.२४% एवढ्या थामनक लोकाींना रोजगार प्राप्त 
झालेला आहे.  
     उद्योग, ऊजाा व कामगार ववभाग िासन मनऱाय दशनाींक १७.११.२००८ 
णन्वये पयावेक्षकीय रेी.ऱीत ककमान ५०%  व पयावेक्षकीय रेी.ऱीसह इतर 
रेी.ऱीत ८०%  थामनक लोकाींना रोजगार शेऱे आवश्यक आहे. तथावप, या 
घ्कामये पयावेक्षकीय रेी.ऱीसह इतर रेी.ऱीत फक्त ७१.२४% एवढ्याच 
थामनक लोकाींना रोजगार शेण्यात आलेला णसल्याम ेु ककमान ८०% 
थामनक लोकाींना नोकयाींमये घेण्याबाबत कालबश मनयोजन साशर 
करण्याबाबत महाव्यवथापक जजल्हा उद्योग कें र रायगड याींच्यायाकड न 
कीं पनीस क ववण्यात आलेले आहे.   
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

सुसरिाडी (ता.शहापुर, जज.ठाणे) येथील शासिीय आश्रमशाळेत  
ननिृष्ट्ट दजामचा अन्नपुरिठा िेल्याबाबत 

(१२) *  ११९३२४   श्री.सनुनल राऊत (विक्रोळी), श्री.विजय औटी (पारनेर), 
श्री.डी.एस.अदहरे (साक्री), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), श्री.अशमन पटेल 
(मुांबादेिी), श्री.अस्त्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.नसीम खान (चाांददिली), 
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प्रा.िषाम गायििाड (धारािी), अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा), श्रीमती ननममला 
गावित (इगतपरूी), प्रा.विरेंद्र जगताप (धामणगाि रेल्ि)े, श्री.हषमिधमन सपिाळ 
(बलुढाणा), श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली), श्री.भारत भालिे (पांढरपरू) :  
सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) ससुरवाडी (ता.िहापरु, जज.वाऱे) येथील िासकीय आरी.मिा ेत मनक्ष् 
शजााच्याया णन्नधान्याच्याया वापराम ेु आरी.मिा ेत शिकऱाया समुारे सहाि े
ववद्यार्थयांचे आरोग्य धोक्यात आल्याने वेकेशारावर कारवाई करण्याची मागऱी 
केली णसल्याचे दशनाींक २४ एवप्रल, २०१८ रोजी वा त्यासमुारास मनशिानास 
आल,े हे खरे आहे काय, 

(२) णसल्यास, सशर प्रकरऱी िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(३) णसल्यास, चौकिीत काय आढ  न आले व त्यानगुींगाने आरी.मिा ेत 
मनक्ष् शजााचे णन्नधान्य परुववा करऱाया वेकेशाराींवर व णथिधकायाींवर 
कारवाई करण्याबाबत व आरी.मिा ेत सकस व चाींगल्या शजााचा णन्नपरुववा 
करण्याबाबत िासनाने कोऱती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारऱे काय आहेत ? 
  
श्री. विष्ट् णु सिरा : (१), (२) व (३) यासींशभाात दशनाींक २४/०४/२०१८ रोजी 
शैमनक “सामना” या वत््तपत्रात बातमी प्रशसश झाली होती. सशर 
आरी.मिा ेचे सत्र दश. १३/०४/२०१८ रोजी सींपलेले होत.े सशर प्रकरऱी केलेल्या 
चौकिीमये बातमीमधील वतजुथती आढ  न आली नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

िोल्हापूर पजश्चम आणण दक्षिण भागातील सहयाद्रीच्या पठारािरुन 
बॉतीसाईटच ेबेिायदेशीरपणे उत्खनन सुरु असल्याबाबत 

  

(१३) *  ११८३३२   श्री.राजेश िीरसागर (िोल्हापरू उत्तर), श्री.चांद्रदीप नरिे 
(िरिीर), श्री.सत्यजीत पाटील-सरुडिर (शाहूिाडी), श्री.अशमन पटेल 
(मुांबादेिी), डॉ.सजुजत शमणचेिर (हातिणांगले) :   सन्माननीय खननिमम मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) कोल्हाप र पजश्चम आणऱ शक्षक्षऱ भागातील सहयारीच्याया पवारावरुन 
बॉक्साई्च ेबेकायशेिीरपऱे  उत्खनन सरुु णसल्याने सशर प्रकरऱी सीआयडी 
ववभागामाफा त चौकिी करुन कारवाई करावी, णिा आियाची तक्रार तथेील 
नागररकाींनी जजल्हाथिधकारी, कोल्हाप र, तहशसलशार, राधानगरी तसेच मा.पालक 
मींत्री, कोल्हाप र जजल्हा व मा.खमनकमा मींत्री याींना माहे माचा, २०१८ मये वा 
त्याशरम्यान केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) णसल्यास, कोल्हाप र जजल्ह्यातील चींशगड, राधानगरी व िाह वाडी 
तालकु्यात िासनाने दहींडाल्को, भरतिे कन्रक्िन आणऱ शिवराम शमनरल 
या तीन औद्योथिगक कीं पन्याींना बॉक्साई् उत्खननाच े परवाने दशले णस न 
उक्त कीं पन्याींनी ककती बॉक्साई्चे उत्खनन केले आणऱ ककती बॉक्साई् 
वाह न नेले याची मोजऱी करण्यासावी त्या-त्या दवकाऱी कोऱतीही िासकीय 
यींत्रऱा कायााजन्वत नसल्याच ेमनशिानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच उत्खननासावी सरुु णसलेल्या णवजड यींत्रऱेम ेु जींगली प्राण्याींच े
थलाींतर डोंगरा  भाग सोड न मानवी वतीमये होऊ लागले णस न 
ऐमतहाशसक थ ाींनाही धोका मनमााऱ झाला णस न याबाबत ववभागाकड ेतक्रार 
करुनही कोऱतीच कायावाही करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) णसल्यास, उक्त प्रकरऱी िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यानसुार 
बॉक्साई्च े होत णसलेले णवधै उत्खनन थाींबववण्याबाबत व उत्खनन 
करऱायाींवर कारवाई करण्याबाबत िासनाने कोऱती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारऱे काय आहेत ? 
  
श्री. सभुाष देसाई : (१) या सींशभाात कोल्हाप र जजल्हयातील राधानगरी 
तालकु्यात णवधै बॉक्साई्च्याया उत्खननाबाबत दश.१५.३.२०१८ रोजी डॉ.शिररग 
पऱुताींबेकर याींचे मनवेशन िासनास प्राप्त झालेले आहे. 
(२) कोल्हाप र जजल्हयातील मे.दहींशाल्को, मे.भरतिे कन्रक्िन, मे.शिवराम 
शमनरल या बॉक्साई् खाऱपट्टा धारकाींनी केलेले बॉक्साई् उत्खनन Total 
Station यींत्राद्वारे सन २०१३-१४ मये मोजऱी केललेी आहे. सशर क्षते्राची 
पनुश्च मोजऱी करण्याचे प्रतावीत आहे. 
(३) नाही. णिी कोऱतीही तक्रार सींबींधीत कायाालयास प्राप्त नाही. 
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(४) कोल्हाप र जजल्हयातील बॉक्साई्च्याया खानपट्टयाचे MAHAGIONMIN 
प्रकल्पाींतगात DIGITISATION करण्यात आले आहे. त्याम ेु खाऱपट्टयाबाहेर 
उत्खनन झाल्यास त्वररत Satelite Image मनशिानास येत.े तसेच कें र 
िासनाचे शेखील याकररता BISAG, Ahmedabad येथे वविगे कक्ष 
Integrated Lease Management System ही प्रऱाली थावपत केली 
णस न त्याद्वारे खाऱकामाच्याया ववदहत मयााशेपेक्षा जात पररमाऱाच े
उत्खननावर मनयींत्रऱ वेवता येत.े 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
उमरखेड (जज.यितमाळ) येथील सािळेश्िर या गािातील शतेिर् याने 

िजममाफीच्या यादीत नाि नसल्याने िेलेली आत्महत्या 
(१४) *  ११७४१८   श्री.अशमत विलासराि देशमखु (लातरू शहर), 
श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (शशडी), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.अस्त्लम 
शखे (मालाड पजश्चम), श्री.नसीम खान (चाांददिली), प्रा.िषाम गायििाड 
(धारािी), श्री.त्र्यांबिराि शभसे (लातरू ग्रामीण), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), 
श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा), श्रीमती ननममला 
गावित (इगतपरूी), श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर), श्री.िुणाल पाटील (धुळे 
ग्रामीण), श्री.मनोहर भोईर (उरण), प्रा.विरेंद्र जगताप (धामणगाि रेल्ि)े, 
श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), श्री.हषमिधमन सपिाळ (बलुढाणा), श्री.राहुल 
बोंदे्र (धचखली), श्री.जयिुमार गोरे (माण), श्री.भारत भालिे (पांढरपरू), 
श्री.डी.एस.अदहरे (साक्री), श्री.सनुनल िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे 
(आिी) :  सन्माननीय सहिार मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) उमरखेड (जज.यवतमा ) येथील साव ेश्वर या गावातील री.ी.माधवराव 
िींकरराव रावत ेया ितेक याने कजामाफीच्याया याशीत नाव नसल्याने वत:च्याया 
ितेात सरऱ रच न आत्महत्या केली णसल्याचे दशनाींक १६ एवप्रल, २०१८ रोजी 
वा त्यासमुारास मनशिानास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) णसल्यास, उपरोक्त प्रकरऱी यब्रगाव पोशलसाींनी पींचनामा करुन सशर 
प्रकरऱी आकजमक मत््य ची नोंश केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) णसल्यास, उपरोक्त प्रकरऱी िासनाने चौकिी करुन री.ी.माधव रावत ेया 
ितेकयाच्याया कु्ुींयबयाींना आथिथाक मशत शेण्याबाबत व आकजमक मत््य ची 
खो्ी नोंश करऱा या सींबींथिधताींवर कारवाई करण्याच्याया ष्ष्ीने कोऱती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारऱे काय आहेत ? 
 
श्री. सभुाष देशमखु : (१) नाही. 
(२) होय. 
(३) जजल्हा पोशलस णथिधक्षक याींच्याया णहवालानसुार मत्क माधवराव रावत ेहे 
दशनाींक १४ एवप्रल २०१८ रोजी शपुारी १२:३० च्याया शरम्यान त्याींचे ितेात 
पहा्ी चे दढगाराच्याया सावलीत बस न यबडी  पे्ववताींना ववतवाची दवऱगी 
त्या पहा्ीच्याया दढगायावर पडल्याने दढगायाला आग लागली व त ेवयोव्श 
णसल्याने त्याींचा तोल जाव न आगीत पडले व आकजमतपऱे ज  न मरऱ 
पावले. 
     जजल्हा सशमतीच्याया सभेमये मत्क माधवराव रावत ेयाींची आत्महत्या 
ितेीववगयक कारऱाने झालेली नसल्याने िासनाकड न शम ऱाया आथिथाक 
मशतीसावी सशर प्रकरऱ णपात्र वरववण्यात आले आहे. 
     मत्क माधवराव रावत े याींना दशनाींक २९.११.२०१७ रोजी कजामाफीचा 
लाभ शेण्यात आला आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
सुधागड (जज.रायगड) तालुतीयातील शमनीडोअर ररिा स्त्टॅन्ड जिळील 
अती उच्च दाबाच ेविद्युत रोदहत्र धोिादायि अिस्त्थेत असल्याबाबत 

(१५) *  १२१३९५   श्री.सभुाष उफम  पांडडतशठे पाटील (अशलबाग) :   
सन्माननीय ऊजाम मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सधुागड (जज.रायगड) तालकु्यातील वशा ीच्याया व सातत्याने गजबजलेल्या 
शमनीडोणर ररक्षा ्ॅन्ड जव ील णती उच्याच शाबाचे ववद्यतु रोदहत्र मागील 
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णनेक कालावधीपास न उघडया व धोकाशायक णवथेत णसताना वीज 
ववतरऱ कीं पनीच्याया णिा प्रकारच्याया मनषका जीपऱाम ेु प्रवािाींच्याया जीववतास 
धोका मनमााऱ झाला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) णसल्यास, सशर धोकाशायक ववद्यतु रोहीत्र सरुक्षक्षत दवकाऱी थलाींतरीत 
करण्यात यावे णिी मागऱी मीमनडोणर चालक-मालक सींघ्नेच्याया 
पशाथिधकायाींनी महाववतरऱ कीं पनीच्याया सींबींथिधत णथिधकायाींकड े मागील ६ 
मदहन्याींपास न सातत्याने लेखी मनवेशनाद्वारे  केलेली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) णसल्यास, उक्त  मनवेशनाच्याया णनगुींगाने आजशमतीस कोऱतीही कायावाही 
करण्यात आलेली नस न याची सवासाधारऱ कारऱे काय आहेत व यादवकाऱी 
िासनाने पाहऱी केली आहे काय, त्यानसुार धोकाशायक ववद्यतु रोहीत्र 
सरुक्षक्षत दवकाऱी थलाींतरीत करण्याबाबत िासनाने कोऱती कायावाही केली 
वा करण्यात  येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारऱे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) सशर रोदहत्राच्याया वीजववतरऱ बॉक्सचा एक 
शरवाजा मोडलेल्या जथतीत होता. सशर मोडक ीस आलेल्या बॉक्सच्याया 
शरवाज्याचे काम महाववतरऱ कीं पनी माफा त तातडीने प ऱा करण्यात आले 
आहे. 
(२) हे खरे नाही.  शमनीडोणर चालक मालक सींघ्नेच्याया पशाथिधकायाींकड न 
सशर बाबतीत तोंडी मागऱी महाववतरऱ कीं पनीच्याया पाली िहर िाखेकड े
करण्यात आली होती. 
(३) सशर रोदहत्र इतरत्र दवकाऱी हलववण्याचे काम वाकऱ पाली खोपोली रता 
रुीं शीकरऱाच्याया णींशाजपत्रकामये समाववष् करुन डीडीएफ १.३% कीममये 
दश. ०५/०३/२०१८ रोजी मींज र करण्यात आले आहे. सशरचे काम कायाकारी 
णशभयींता, महाराषर राज्य रत े ववकास महामींड , मुींबई याींच्यायामाफा त प ऱा 
करण्यात येऱार आहे.   
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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



21 

मौजे डोणगाांि (ता.मेहिर, जज.बुलढाणा) येथील विदभम िोिण ग्रामीण 
बॅिेतील अधधिारी ि िममचार्याांनी शासनाची िेलेली फसिणूि 

  

(१६) *  ११९१२२   डॉ.सांजय रायमलुिर (मेहिर) :   सन्माननीय ननयोजन 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौजे डोऱगाींव (ता.मेहकर, जज.बलुढाऱा) येथील ववशभा कोकऱ ग्रामीऱ 
बँकेमाफा त बॅंकेतील णथिधकारी, कमाचारी, तलावी, ग्रामसेवक व काही शलालाींनी 
सींगनमत करुन डोऱगाींव पररसरातील खेड्या-पाड्यातील भ शमदहनाींचे बनाव् 
कागशपत्र ेकरुन िासनाची फसवऱ क केली णसल्याचे माहे माचा, २०१८ मये 
वा त्याशरम्यान मनशिानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) णसल्यास, सशर प्रकरऱी िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(३) णसल्यास, चौकिीत काय आढ  न आले व त्यानगुींगाने सींबींथिधत शोगी 
णथिधकारी व कमाचायाींवर तसेच शलाींलावर िासनाने कोऱती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारऱे काय आहेत ? 
  
श्री. सधुीर मनुगांटीिार : (१) होय. हे खरे आहे. 
(२) होय. सशर प्रकरऱी ववशभा कोकऱ ग्रामीऱ बँकेच्याया वररषव प्रबींधकामाफा त 
खातणेींतगात चौकिी करण्यात आली आहे. 
(३) क्षेत्रीय प्रबींधक, ववशभा कोकऱ ग्रामीऱ बँक, णकोला याींनी दशनाींक 
१४/६/२०१८ रोजी वाऱेशार, पोलीस ्ेिन, मेहकर याींना कायावाही 
करऱेसींशभाात पत्र दशलेले आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

बेनीखदुम खेरिसे (ता.लाांजा, जज.रत्नाधगरी) पररसरात महावितरण 
िां पनीच ेिीज खाांब ि िीज िादहन्या जीणम झाल्याबाबत 

  

(१७) *  १२३९४९   श्री.राजन साळिी (राजापरू) :   सन्माननीय ऊजाम मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) बेनीखुशा खेरवसे (ता.लाींजा, जज.रत्नाथिगरी) पररसरात महाववतरऱ कीं पनीच े
णनेक वीज खाींब तसेच वीज वादहन्या जीऱा झाल्याच ेमाहे ज न, २०१८ मये 
वा त्या शरम्यान मनशिानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) णसल्यास, थामनक ग्रामथाींनी लोंबक त णसऱा-या वीज वादहन्या व 
खाींब तातडीने बशलण्याबाबत णनेकवे ा सबींथिधत ववभागाकड ेलेखी पत्राद्वारे  
मागऱी करूनही महाववतरऱ कीं पनीचे शलुाक्ष होत आहे, तसेच गावामये 
गेल्या सहा मदहन्यापास न वायरमन उपलब्ध नसल्याने ग्रामथाींची गरैसोय 
झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) णसल्यास, पावसा यात वादहन्या जीऱा णवथेत णस न जजवीतीला धोका 
मनमााऱ होण्याची िक्यता णसल्याने सशर खाींब तात्का  बशलण्याबाबत व 
वायरमन उपलब्ध करण्याबाबत िासनाने कोऱती कायावाही केली वा करण्यात 
येत आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारऱे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) उपववभाग लाींजा णखत्याररत लाींजा तालकु्यातील महाववतरऱच्याया 
जीऱा झालले्या वीज वाहीन्याींच्याया शेखभाल शरुुतीसावी दश. १५/०५/२०१८ रोजी 
मे. आथा इलेक्रीकल्स या वेकेशाराची मनयकु्ती केली आहे. सशर वेकेशाराने 
सशर तालकु्यातील आतापयतं एक ऱ ७ जीऱा णवथेतील पोलाींची शरुूती/ 
बशलीचे काम प ऱा केले आहे व उवारीत काम प्रगतीपथावर आहे. 
     बेनीखुशा हे गाव महाववतरऱ लाींजा उपववभागाींतगात िाखा कायाालय 
लाींजा-१ च्याया णखत्याररत येत.े सशर िाखा कायाालयाींतगात बेनीखुशा सह एक ऱ 
२३ गावे येतात. सशर २३ गावातील वीज ग्राहकाींच्याया सेवेसावी प्रधान तींत्रज्ञ -
१, वररषव तींत्रज्ञ- ३, तींत्रज्ञ-७, ववद्यतु सहाय्यक-१, बाहयत्रोत कमाचारी-२ 
णसे एक ऱ १४ कमाचारी सवेेत आहेत.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

 
----------------- 
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जुन्नर (जज.पुणे) तालुतीयातील पजश्चमेिडील आददिासी भागातील 
गािाांत िीजपुरिठा खांडडत झाल्याबाबत 

  

(१८) *  ११८९२३   श्रीमती ननममला गावित (इगतपरूी), श्री.राहुल बोंदे्र 
(धचखली), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.ददलीप 
िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.जजतेंद्र आयकहाड (मुांब्रा िळिा), श्री.हनमुांत डोळस 
(माळशशरस) :   सन्माननीय ऊजाम मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) जुन्नर (जज.पऱेु) तालकु्यातील पजश्चमेकडील आदशवासी भागातील शेव े, 
उीं डखेडक येथे णवका ी पाऊस व वाश ी वा-याींम ेु ववजेचे खाींब वाकले णस न 
याम ेु येथील हडसर, राज र नींबर १ व २ पेवेचेवाडी, केवाडी, ख्का े, शेव े, 
खैरे, मनमथिगरी आशी गावाींत वीजपरुववा खींडडत झाल्याचे दशनाींक २० एवप्रल, 
२०१८ रोजी वा त्या समुारास मनशिानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) तसेच मौजे कुरवींडी (ता.आींबेगाव, जज.पऱेु) पररसरातील ितेात न गेलेले 
ववजेचे खाींब एका बाज ला वाकल्याने वीज प्रवादहत तारा खाली येऊन 
ितेक याींच्याया व पा ीव जनावराींच्याया जजववतास धोका मनमााऱ झाल्याच े
मनशिानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) णसल्यास, याबाबत ग्रामथाींनी तसेच ग्रामपींचायत पशाथिधकारी याींनी 
महाववतरऱ कीं पनीचे कायाालय, आींबेगाव याींच्यायाकड े लेखी पत्राद्वारे वारींवार 
लक्ष वेध नही िासनाने णद्यापही कोऱतीच कायावाही केली नाही, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) णसल्यास, या दवकाऱी िासनाने पाहऱी केली आहे काय, त्यात काय 
आढ  न आले, 
(५) त्यानसुार जुन्नर तालकु्यातील आदशवासी भागातील गावाींत वीजपरुववा 
पवुावत होण्यासावी व मौज े कुरवींडी येथील ितेात न गेलेल्या वीजेच्याया तारा 
तातडीने शरुुत करण्याबाबत िासनाने कोऱती कायावाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारऱे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) मौजे कुरवींडी येथील एक वीजचेा खाींब एका बाज ला झुकलेला 
होता. दश. ०८/०५/२०१८ रोजी सशर वीजेच्याया खाींबाची शरुुती महाववतरऱ 
कीं पनीमाफा त करण्यात आली आहे. 
(४) जुन्नर तालकु्यातील आदशवासी भागातील पाहऱी केली णसता ११ के.व्ही. 
वादहनीचे १७ खाींब व लघशुाब वादहनीच े८ खाींब पडलेले आढ  न आले. तसेच 
मौजे कुरवींडी येथे २ खाींबातील णींतर जात णसल्याम ेु तारा सलै झाल्याच े
आढ  न आले. 
(५) दश. २३/०४/२०१८ रोजी जुन्नर तालकु्यातील आदशवासी भागातील ववद्यतु 
खाींब व ववद्यतु वादहनीींची उभारऱी करुन ववद्यतु परुववा महाववतरऱ 
कीं पनीकड न सरु ीत करण्यात आला आहे. तसेच दश. ०८/०५/२०१८ रोजी मौजे 
कुरवींडी गावातील वीजेच्याया खाींबाची शरुुती करण्यात आलेली आहे. 
(६) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

राज्यात सन २०१५-१६ या शैिणणि सत्रात आददिासी विद्यार्थयाांना 
िसनतगहृात प्रिेश शमळाला नसल्याने अथमसांिल्पीय  

अनुदान परत गेल्याबाबत 
(१९) *  ११९६३०   श्री.राजु तोडसाम (अणी) :   सन्माननीय आददिासी 
वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) आदशवासी ववकास ववभागाने वसमतगह्ात प्रवेि न शम ालले्या आदशवासी 
ववद्यार्थयांसावी पींडडत शीनशया  उपायाय योजना सरुू केली णस न या 
योजनेतींगात ववद्यार्थयांना िकै्षणऱक मनवास, सादहत्य खरेशीचा खचा शेण्यात 
येतो, हे खरे आहे काय, 

(२) णसल्यास, राज्यात सन २०१५-१६ या िकै्षणऱक सत्रात आदशवासी 
ववद्यार्थयांना वसमतगह्ात प्रवेि शम ाला नसल्याने णथासींकल्पातील 
तरतशुीनसुार यावगलचे ३५ को्ी रुपये णनशुान िासनाकड ेपरत गेल्याची बाब 
माहे माचा २०१८ मये वा त्या शरम्यान मनशिानास आली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) णसल्यास, या योजनेतींगात आदशवासी ववद्यार्थयांना वसमतगह्ात प्रवेि न  
शम ण्याची कारऱे काय आहेत, 
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(४) णसल्यास, सशर योजना योग्य पद्धतीने कायााजन्वत करण्याबाबत िासनाने 
कोऱती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारऱे काय आहेत ? 
 
श्री. विष्ट् णु सिरा : (१) होय, हे खरे आहे. 
     िासकीय वसतीगह्ात प्रवेि न शम ालेल्या णनसु थिचत जमातीच्याया 
ववद्यार्थयांना इयत्ता १२ वी नींतरचे उच्याच शिक्षऱ घेऱे सोपे व्हावे म्हऱ न सन 
२०१६-१७ या िकै्षणऱक वगाापास न पींडीत शीनशयाल उपायाय वयम ्योजना 
सरुू करण्यात आली आहे. 
     सशर योजनेंतगात महापाशलका, ववभागीय तसेच जजल्हातरावरील 
िकै्षणऱक सींथाींमये इयत्ता १२ वी मये प्रवेि घेतलेल्या णनसु थिचत 
जमातीच्याया ववद्यार्थयांना मनवास, आहार तसेच िकै्षणऱक सादहत्याकररता 
मनधाारीत केलेली रक्कम त्याींच्याया आधार सींलग्न बँक खात्यामये थे्  जमा 
करण्यात येत.े 
(२) व (३) सन २०१५-१६ या वगाात ववभागाींतगात कायाान्वीत ४९१ िासकीय 
वसतीगह्ाींची इमारत क्षमता लक्षात घेऊन एक ऱ ५८,३७८ ववद्यार्थयांना प्रवेि 
शेण्यात आला होता. 
     याव्यमतररक्त पींडीत शीनशयाल उपायाय वयम ् योजनेंतगात सन 
२०१६-१७ व सन २०१७-१८ या वगाामये समुारे ४००० णनसु थिचत जमातीच्याया 
ववद्यार्थयांना लाभ शेण्यात आला आहे. 
     सन २०१५-१६ या वगल राज्यतर योजनेंतगात प्राप्त तरत शीमध न 
आवश्यक रू.१५३.०५ को्ी इतका मनधी खचा करण्यात आला आहे व उवाररत 
रू.२७.९३ को्ी मनधीचे पनुववामनयोजन करण्यात आले आहे. 
(४) िासकीय वसतीगह् योजनेंतगात णनसु थिचत जमातीच्याया ववद्यार्थयांना 
वसतीगह् प्रवेि घेण्याकररता ऑनलाईन सींगऱकीय प्रऱाली सरुू करण्यात 
आलेली आहे. त्याचप्रमाऱे वसतीगह् योजनेंतगात शेण्यात येऱाया मनवााह 
भत्ता, बेडीींग सादहत्य, ्ेिनरी, आहार इत्याशी सोयी सवुवधाींकररता शेय 
णसलेल्या रकमा या थे् लाभ हताींतरऱ प्रक्रीयेद्वारे पात्र लाभार्थयााच्याया 
आधार सींलग्न बँक खात्यात जमा करण्यात येतात. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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शशरूर (जज.पुणे) तालुतीयातील शशरूर ग्रुप िायमिारी  
सहिारी सांस्त्थेतील गैरयकयिहाराबाबत 

(२०) *  १२३८५४   श्री.बाबरुाि पाचणे (शशरुर) :   सन्माननीय सहिार मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शिरूर (जज.पऱेु) तालकु्यातील शिरूर ग्रपु कायाकारी सहकारी सींथेत ४ 
को्ी २१ लक्ष ७५ हजार २४५ रूपये इतक्या रकमेचा गरैव्यवहार झाल्याची 
बाब दशनाींक २८ मे, २०१८ रोजी वा त्यासमुारास मनशिानास आली, हे खरे 
आहे काय, 

(२) णसल्यास, वपक कजााच्याया  परतफेडीची रक्कम बँक खात्यात जमा न 
करता सशर रकमेचा गरैव्यवहार करण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) णसल्यास, सशर प्रकरऱी सहकारी सींथा रेी.ऱी-१ च्याया लेखापररक्षकाने 
पऱेु जजल्हा मयवतल सहकारी बॅकेच्याया मखु्य कायाकारी व्यवथापकाींना ७ 
दशवसात खुलासा करण्याची मागऱी केली णस न सशर प्रकरऱी िासनाने 
चौकिी केली आहे काय, 
(४) णसल्यास, त्यानसुार गरैव्यवहारातील शोगीींववरुद्ध िासनाने कोऱती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारऱे काय आहेत ? 
  
श्री. सभुाष देशमखु : (१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
(३) सशर सहकारी सींथेचे फेरलेखापररक्षऱ करण्याचे आशेि जजल्हा 
उपमनबींधक सहकारी सींथा, पऱेु ग्रामीऱ याींनी मनगाशमत केले आहेत. 
त्यानसुार सहकारी सींथा रेी.ऱी-१ च्याया लेखापरीक्षक याींनी पऱेु जजल्हा 
मयवतल सहकारी बँकेच्याया ववकास णथिधकारी याींना बँकेचे मखु्य कायाकारी 
व्यवथापक याींच े माफा त ७ दशवसात खुलासा शेण्याकरीता कारऱे शाखवा 
नो्ीस दशनाींक २४/०५/२०१८ णन्वये दशली होती. सवा सींबींथिधताींकड न खुलासे 
प्राप्त झाले णस न तपासऱीचे कामकाज प ऱा झाले आहे. लेखापररक्षकाकड न 
लवकरच णहवाल साशर करण्यात येऱार आहे. 
(४) सींथेच्याया फेरलेखा पररक्षऱाचा णहवाल प्राप्त झाल्यानींतर गरैव्यवहारातील 
शोगीींववरुश योग्य ती कारवाई करण्यात येईल. 
(५)  प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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िाशीम शहरातील (जज.िाशशम) आययुडीपी भागातील यकयसनमुतीती 
िें द्रात बनािट दस्त्तऐिज तयार िरुन िेलेला गैरयकयिहार 

  

(२१) *  १२४४१०   श्री.राजेंद्र पाटणी (िारांजा) :   सन्माननीय सामाजजि 
न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वाशिम िहरातील (जज.वाशिम) आययडुीपी भागातील व्यसनमकु्ती कें र हे 
केव  कागशोपत्री सरुू णस न बनाव् शतऐवज बनव न िासनाच्याया मनधीत 
लाखो रुपयाींचा गरैव्यवहार केला जात णसल्याचे माहे मे, २०१८ मये वा 
त्याशरम्यान मनशिानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) णसल्यास, उक्त प्रकरऱी िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(३) णसल्यास, चौकिीनसुार सशरह  व्यसनमकु्ती कें र चालववऱा याींववरुद्ध 
िासनाने कोऱती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारऱे काय आहेत ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले : (१), (२) व (३) हे खरे नाही. 
     माहे मे, २०१८ मये वा त्या समुारास णिी कोऱतीही बाब मनशिानास 
आलेली नाही. तथावप, सशर सींथेववरुश सप् े्ंबर, २०१७ मये सशर कें र बींश 
णसल्याबाबत तक्रार प्राप्त झाली होती. तक्रार प्राप्त झाल्यानींतर चौकिी 
केली णसता सशर सींथा बींश णसल्याचे आढ  न आले आहे. त्याम ेु सशर 
सींथा रद्द करण्याची कायावाही सरुु आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

चांद्रपूर जजल््यात दारूबांदी असतानाही अिैधपणे  
दारु विक्री होत असल्याबाबत 

(२२) *  ११६६२४   श्री.अतलु भातखळिर (िाांददिली पिूम) :   सन्माननीय 
राज् य उत् पादन शलु् ि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) चींरप र जजल्ह्यात शारुबींशीचा मनऱाय लाग  झाल्यानींतर गत तीन वगाात 
समुारे ५१ को्ी रुपयाींची णवधै शारु जप्त करण्यात आल्याचे माहे एवप्रल, 
२०१८ मये वा त्या शरम्यान मनशिानास आल,े हे खरे आहे काय, 
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(२) तसेच, सशर प्रकरऱी २२,३३६ गनु्हे शाखल णसल्याचे मनशिानास आले 
णस न जजल्ह्यामये शारुबींशी होऊनही मोठ्या प्रमाऱात शारुसावा जप्त 
होण्याची कारऱे काय आहेत, 
(३) णसल्यास, सशर प्रकरऱी िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात काय 
मनशिानास आल,े 
(४) णसल्यास, त्यानसुार िासनाने शोगीींवर कोऱती कारवाई केली तसेच 
शारुबींशीची णींमलबजावऱी का्ेकोरपऱे होण्याकररता िासनाने कोऱती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारऱे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) व (२) होय. िासनाने चींरप र जजल्हयात 
दश.१.४.२०१५ पास न शारुबींशी करण्याचा मनऱाय घेण्यात आल्यानींतर 
दश.१.४.२०१५ त े ३०.४.२०१८ या कालावधीत राज्य उत्पाशन िलु्क 
ववभागाकड न एक ऱ १७८८ गनु्हे नोंशववण्यात आले आहेत. यामये ८५५ 
आरोपीींना ण्क करून रु.२.४९ को्ी इतका मदु्देमाल जप्त केला आहे. तसेच, 
पोलीस ववभागाकड न याच कालावधीमये, एक ऱ २३६६३ प्रकरऱाींमये २६२४९ 
आरोपीींना ण्क करण्यात आली णस न, समुारे रु.५४.०२ को्ी रुपयाींचा 
मदु्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. चींरप र जजल्हयाचे सीमालगतच्याया 
यवतमा , नागप र, भींडारा  या जजल्ह्यात न तसेच तलेींगऱा व मयप्रशेि या 
राज्यात न चोरट्या मागााने बेकायशेिीरररत्या मद्य आऱण्यात येत.े 
(३) राज्य उत्पाशन िलु्क ववभाग आणऱ पोलीस ववभाग याींच्यायाकड न णवधै 
शारु बा गऱे, वाहत क, सावा, मनशमाती व ववक्री करऱे याबाबत प्राप्त तक्रारी/ 
खबरी यावर कारवाई करून णींकुि वेवण्यात येतो. यामये गनु्हे शाखल 
करण्यात येव न मा.न्यायालयामये प्रकरऱे शाखल करण्यात येतात. चींरप र 
जजल्ह्यात  दश.१.४.२०१५ त े दश.३०.४.२०१८ या कालावधीत ३२५० 
आरोपीववरूश मुींबई शारुबींशी कायद्यातील कलम ९३ खाली कारवाई करण्यात 
आली आहे. मुींबई पोलीस कायद्यानसुार १९१ आरोपीववरुश कारवाई करण्यात 
आली आहे. तसेच, २७ आरोपीववरूश एमपीडीएचा प्रताव साशर केला आहे.  
(४) चींरप र जजल्हयामये शारुबींशीची णींमलबजावऱी करण्यासींशभाात राज्य 
उत्पाशन िलु्क ववभागाकड न पढुील प्रमाऱे कायावाही करण्यात येत आहे. 
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     ण) णवधै शारु ववक्री, वाहत क करऱायाींवर महाराषर शारुबींशी कायशा, 
१९४९ णन्वये कारवाई करण्यात आलेली आहे. 
     ब) सराईत गनु्हेगाराींकड न कलम ९३ णन्वये चाींगल्या वताऱ कीचे बींधपत्र 
घेण्याबाबत कायावाही करण्यात येत आहे. 
     क) चींरप र जजल्हयाच्याया सीमावर तलेींगऱा राज्यात जाऱाया रत्यावर 
तपासऱी नाका मौजे लक्कडको् तालकुा राजुरा येथ ेउभारण्यात आला आहे. 
     ड) चींरप र जजल्हयाला लाग न णसऱाया व िजेारील जजल्हयात न णवधै 
मद्य वाहत क होव  नये म्हऱ न मखु्य व उपरत े यावर गत घालण्यात 
येत.े  
     इ) तसचे नाकाबींशी करून वाहनाींची तपासऱी करण्यात येत.े 
     ई) पोलीस ववभागाच्याया समन्वयाने वे ोवे ी मोदहमा राबववण्यात 
येतात. 
     उ) लगतच्याया जजल्हयातील णथिधकायाींमाफा त वविगे मोदहम राबववण्यात 
येत.े 
     ऊ) ग्रामरक्षक शलाच्याया मायमात न व जनतचे्याया सहभागात न णवधै 
मद्य ववक्रीच्याया धींद्यावर मनयींत्रऱ आऱण्यात येत आहे. 
     ए) मयवतल मनयींत्रऱ कक्ष थापन करण्यात येऊन तक्रारीसावी 
जनतलेा ्ोल फ्री क्रमाींक व व्हॉ्सॲप क्रमाींक प्रशसश करण्यात आल े
आहेत.  
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

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

रेंदाळ (ता.हातिणांगले, जज.िोल्हापूर) येथील एिा यकयतीतीचा  
विजेच्या तारेला स्त्पशम होऊन झालेला मतृ्यु 

(२३) *  १२१२२७   डॉ.सजुजत शमणचिेर (हातिणांगले) :   सन्माननीय 
ऊजाम मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रेंशा  (ता.हातकऱींगल,े जज.कोल्हाप र) येथील री.ी.सरेुि ववठ्ठल मा ी (वय 
३८) याचा ववदहरीत पोहायला जात णसताींना तु् लेल्या ववजेच्याया तारेला पिा 
झाल्याने जागीच मत््य  झाल्याची घ्ना माहे एवप्रल, २०१८ मये वा त्या 
शरम्यान घडली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) णसल्यास, जजल्ह्यात महाववतरऱ कीं पनीच्याया गरैकारभाराम ेु ववजेच्याया 
तारा खाली आल्याने िॉ्सकका ् होऊन मत््य च्याया घ्नाींमये वाढ झालेली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) णसल्यास, याबाबत िासनाने सखोल चौकिी केली आहे काय, त्यात 
काय आढ  न आले, 
(४) तद्नसुार मत् पावलेल्याींच्याया नातवेाईकाींना िासनाने आथिथाक मशत 
शेण्याबाबत तसेच खाली आलेल्या ववजेच्याया तारा शरुूत करण्याबाबत व यास 
जबाबशार णसऱा-याींवर कारवाई करण्याबाबत िासनाने कोऱती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारऱे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) हे खरे आहे.   
(२) हे खरे नाही.   
(३) सशर णपघाताची ववद्यतु मनरीक्षक, कोल्हाप र कायाालयामाफा त दशनाींक 
१०/०४/२०१८ रोजी चौकिी करण्यात आली आहे.   
     लघशुाब वादहनीच्याया तु्  न पडलेल्या ववद्यतुभाररत वाहकाच्याया सींपकाात 
आल्याम ेु ववद्यतु धक्का बस न सशर णपघात झाल्याचे चौकिीत आढ  न 
आले आहे.   
(४) दशनाींक १०/०४/२०१८ रोजी सशर घ्ना घडल्यानींतर महाववतरऱ 
कीं पनीच्याया मनयमानसुार मयत व्यक्तीच्याया वारसास तातडीची आथिथाक मशत 
रु.२०,०००/- दशनाींक १०/०४/२०१८ रोजी शेण्यात आलेली आहे. 
णपघातग्रताच्याया वारसशाराकड न सवा आवश्यक कागशपत्राींची प ताता 
केल्यानींतर नकुसान भरपाई शेण्याची कायावाही महाववतरऱ कीं पनीच्याया 
मनयमानसुार करण्यात येईल.   
     भववषयात तारा तु्  न णपघात होव  नयेत यासावी रेंशा  पररसरात वीज 
ताराींना ३००० पेससा बसववण्यात आल ेआहेत व रेंशा  पररसरातील रोदहत्र 
ववतरऱ पे्याींची शरुुती करण्यात आली आहे.    
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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मौ.पानगाांि (ता.रेणापूर, जज.लातूर) येथे सांजय गाांधी ननराधार योजना 
ि श्रािण बाळ योजनेच्या अनुदान िाटपात झालेला गैरयकयिहार 

  

(२४) *  ११८३६४   श्री.अस्त्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.राधािृष्ट् ण विख-े
पाटील (शशडी), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.सनुनल िेदार (सािनेर), 
श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्रीमती ननममला गावित 
(इगतपरूी), श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.आशसफ शखे (मालेगाांि मध्य), 
श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर) :  
सन्माननीय विशषे सहाय्य मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौ.पानगाींव (ता.रेऱाप र, जज.लात र) येथे सींजय गाींधी मनराधार योजना व 
री.ावऱबा  योजनेच्याया णनशुान वा्पात गरैव्यवहार झाल्याचे माहे एवप्रल, 
२०१८ मये वा त्या शरम्यान मनशिानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) णसल्यास, सशर प्रकरऱी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढ  न आले, 
(३) णसल्यास, चौकिीच्याया णनगुींगाने णनशुान वा्प करण्याबाबत तसेच 
णनवुाश वा्पात गरैव्यवहार करऱाया सींबींथिधताींवर कारवाई करण्याबाबत 
िासनाने कोऱती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारऱे काय आहेत ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

नाांदेड जजल्हयातील बांद िारखान्यात बेिायदेशीरपणे  
मळीची ननशममती िरण्यात आल्याबाबत 

(२५) *  १२२३१५   श्री.प्रतापराि पाटील धचखलीिर (लोहा) :   सन्माननीय 
राज् य उत् पादन शलु् ि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाींशेड जजल्हयातील णवसायनात मनघालेला एक कारखाना बींश णसल्याचे 
भासव न या कारखान्यात न म ीची मनशमाती केल्यानींतर इींडडयन ऑईल या 
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नावाचा वापर केलेल्या ॅ्ंकरमध न म ीची वाहत क होत णसताींना नाींशेडच्याया 
राज्य उत्पाशन िलु्क ववभागाने परभऱी जजल्हयात ॅ्ंकरसह साडपेाच लाखाींचा 
मदु्देमाल जप्त केल्याची घ्ना माहे मे, २०१८ मये वा त्या शरम्यान 
मनशिानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) णसल्यास, सशर प्रकरऱी िासनाने सखोल चौकिी केली आहे काय, 
त्यात काय आढ  न आले, 
(३) तशनसुार सींबथिधत शोगीींवर िासनाने कोऱती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारऱे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) होय. तथावप सशर कारखाना नाींशेड 
जजल्हयातील नस न मे.यत्रधारा िगुर शल., आमडापरु हा परभऱी जजल्हयातील 
आहे. 
(२) व (३) मे. यत्रधारा िगुर शल., आमडापरु, ता.जज.परभऱी या कारखान्यात न 
इींडडयन ऑईल कीं पनीचे बोधथिचन्ह णसलेला ्ँकर क्र.एमएच-०४-डीडी-१४७४ 
मध न बेकायशेिीर म ीची वाहत क करीत णसताना मौजे इसाश शिवार, 
ता.गींगाखेड, जज.परभऱी येथे मनशिानास आल्याम ेु मनरीक्षक, ववभागीय 
भरारी पथक, औरींगाबाश याींनी सींबथिधताींववरूश महाराषर शारूबींशी कायशा, 
१९४९ णन्वये गनु्हा रजज. क्र.१५३/२०१८, दश.२५.५.२०१८ णन्वये गनु्हा 
नोंशववला आहे. या कारवाईत चार इसमाींना ण्क करण्यात आली आहे. जप्त 
करण्यात आलेल्या मदु्देमालाची ्ँकरसह एक ऱ ककींमत रु.५,६०,०००/- इतकी 
आहे.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज्य शासनाने जाहीर िेलेल्या स्त्टाटम अप धोरणाच्या 
अांमलबजािणीसाठी यांत्रणा उभारण्याबाबत 

(२६) *  ११७४९३   श्री.परृ्थ िीराज चयकहाण (िराड दक्षिण), श्री.अशमन पटेल 
(मुांबादेिी), श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.अस्त्लम शखे (मालाड पजश्चम), 
श्रीमती ननममला गावित (इगतपरूी), श्री.सनुनल िेदार (सािनेर), श्री.विजय 
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िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.अमर िाळे (आिी), अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा), 
श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (शशडी), 
श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), प्रा.िषाम गायििाड (धारािी), श्री.िुणाल 
पाटील (धुळे ग्रामीण), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), श्री.अब् दलु सत्तार 
(शसल्लोड), श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर), श्री.अशमत झनि (ररसोड), 
श्री.भारत भालिे (पांढरपरू), श्री.जयिुमार गोरे (माण), श्री.बसिराज पाटील 
(औसा), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली), श्री.हषमिधमन 
सपिाळ (बलुढाणा), श्री.अशमत विलासराि देशमखु (लातरू शहर), 
श्री.त्र्यांबिराि शभसे (लातरू ग्रामीण) :  सन्माननीय उद्योग मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िासनाने जाहीर केलले्या ्ा ा् णप धोरऱाच्याया णींमलबजावऱीसावी 
यींत्रऱा कायारत नसल्याचे मनशिानास आले णस न पररऱामी मुींबई व उवाररत 
महाराषरात ्ा ा्णप कीं पन्या सरुु होण्याचे प्रमाऱ गत ३ वगाात कमी झाल े
आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) णसल्यास, राज्यात उद्योगाींमये गुींतवऱ क वाढण्यासावी मेक इन इींडडया, 
मॅग्नेद्क महाराषर, ्ा ा्णप इींडडया इत्याशी योजनाींच्याया मायमात न 
उशयोगधींशयात वाढ होण्यासावी िासनाने प्रयत्न सरुु केले णसताींनाही 
राज्यातील  वातावरऱ उद्योगास पोगक नसल्याने सशरह  उद्योग िजेारील 
राज्यात थींलातरीत होत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) णसल्यास, “मेक इन महाराषर” या योजनेंतगात आतापयतं राज्यात ककती 
गुींतवऱ क करण्यात आली आहे वा करण्यात येत आहे व त्यानसुार आतापयतं 
ककती जऱाींना रोजगार उपलब्ध करुन शेण्यात आलेला आहे, 
(४) तसेच ्ा ा् णप धोरऱाच्याया णींमलबजावऱीसावी यींत्रऱा उभारण्याबाबत 
िासनाने कोऱती कयावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारऱे काय आहेत ? 
  
श्री. सभुाष देसाई : (१) कौिल्य ववकास व उद्योजकता ववभागाच्याया दशनाींक 
०५/०२/२०१८ रोजीच्याया िासन मनऱायान्वये “महाराषर राज्य नाववन्यताप ऱा 
्ा ा्णप धोरऱ, २०१८” मींज र करण्यात आले णस न महाराषर राज्य 
नाववन्यता सोसाय्ी (MSInS) माफा त राज्यात सशर धोरऱ राबववण्यात येत 
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आहे. सशर धोरऱ दशनाींक ०५/०२/२०१८ पास न राबववण्यात येत णसल्याने 
मागील ३ वगाात मुींबई व उवाररत महाराषरात ्ा ा्णप कीं पन्या सरुु  होण्याचे 
प्रमाऱ कमी झाले आहे णसे म्हऱऱे सींयजुक्तक वरऱार नाही. 
(२) नाही. राज्य िासनाने ववववध मायमात न केलेल्या प्रयत्नाींम ेु राज्यात 
औद्योथिगक गुींतवऱ कीत वाढ झाली आहे. णन्य राज्यात उद्योग थलाींतररत 
झाल्याची बाब मनशिानास आलेली नाही. 
(३) मेक इन इींडडया सप्ताह-२०१६ शरम्यान “मेक इन महाराषर” णींतगात 
उद्योग ववभागािी मनगडीत एक ऱ २८५० सामींजय करार झाले व त्याव्शारे 
एक ऱ ३.९३ लक्ष को्ी गुींतवऱुक णपेक्षक्षत होती. सामींजय कराराींच्याया 
णींमलबजावऱीची प्रगती खालीलप्रमाऱे आहे:- 

सामांजस्त्य िरार सांख्या गुांतिणुि (रु.िोटी) प्रस्त्तावित रोजगार 
पुऱा १०३६ ७३५०६ २०८२६० 
बाींधकाम चाल  णसलेले 
प्रकल्प 

५२३ १६६३२० ८२३३४० 

प्राथशमक ्प्पे पुऱा केलेले 
प्रकल्प 

७६१ १४३८०५ १७०३५६ 

एक ऱ २३२० ३८३६३१ १२०१९५६ 

(४) महाराषर राज्य नाववन्यतापऱुा ्ा ा्णप धोरऱ, २०१८ ची णींमलबजावऱी 
करण्याकररता महाराषर राज्य नाववन्यता सोसाय्ीची (MSInS) थापना 
करण्यात आली आहे. सशर सोसाय्ीची सींथा नोंशऱी णथिधमनयम, १८६० 
णींतगात दशनाींक १८/०८/२०१७ रोजी नोंशऱी करण्यात आली णस न 
सोसाय्ीमाफा त राज्यात नाववन्यपऱुा ्ा ा्णप धोरऱ राबववण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

पाांढरििडा (ता.िेळापूर, जज.यितमाळ) प्रिल्प िायामलयामाफम त 
िाढण्यात आलेल्या िसतीगहृातील भोजनाच्या ननविदेमध्ये  

झालेली अननयशमतता 
(२७) *  १२४६८८   डॉ.अशोि उईिे (राळेगाि) :   सन्माननीय आददिासी 
वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) पाींढरकवडा (ता.के ाप र, जज.यवतमा ) येथील आदशवासी ववकास प्रकल्प 
कायाालय पाढींरकवडा णींतगात येऱा-या मलुा-मलुीींच्याया १४ वसतीगह्ामये 
िकै्षणऱक सत्र दशनाींक २६ ज न, २०१८ पास न सरुू होत णसल्याने 
ववद्यार्थयांच्याया भोजनासावी मनववशा मागववण्यात आल्या व मनववशा भरण्याचा 
िवे्चा दशनाींक १७ फेब्रवुारी, २०१८ णसताींना प्रकल्प कायाालयातील णथिधकारी 
याींनी मनववशेबाबत कोऱतीही मशुतवाढ नसताींना दशनाींक २० व २२ फेब्रवुारी, 
२०१८ रोजी वा त्या समुारास मनववशा भरण्याची प्रकक्रया केली णसल्याचे माहे 
ज न, २०१८ मये वा त्या शरम्यान मनशिानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) णसल्यास, भरलेल्या मनववशेमये णमनयशमतता णसल्याच्याया तक्रारीवरुन 
आदशवासी ववकास प्रकल्प णथिधकारी याींनी ३ वे ा मनववशा रद्द करून 
फेरमनववशा काढल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) णसल्यास, मनववशेमये णमनयशमतता झाली णसल्याबाबत िासनाने 
चौकिी केली आहे काय, त्यानसुार णमनयशमतता करऱा-या णथिधका-याींवर 
िासनाने कोऱती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारऱे काय आहेत ?     
  
श्री. विष्ट् णु सिरा : (१) व (२) हे खरे आहे. 
     मनववशा प्रक्रीयेबाबत प्रकल्प णथिधकारी, पाींढरकवडा याींना तक्रारी प्राप्त 
झाल्या होत्या. प्राप्त तक्रारीनसुार ज्या वसतीगह्ाींसावी मशुतीनींतर मनववशा 
भरण्यात आल्या होत्या त्या वसतीगह्ाींच्याया भोजनपरुवठ्याच्याया ई-मनववशा 
प्रकल्प णथिधकारी, पाींढरकवडा याींनी रद्द करून फेरमनववशा प्रशसद्ध केल्या 
आहेत. 
(३) उपरोक्त प्रमाऱे कायावाही करण्यात आलेली  आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

महावितरण िां पनीने िीज ग्राहिाांिडून िसूल  
िेलेली रतीिम परत िरण्याबाबत 

(२८) *  १२१९३५   श्री.सरेुश हाळिणिर (इचलिरांजी) :  सन्माननीय ऊजाम 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) महाववतरऱ कीं पनीने वीज ग्राहकाींकड न वस ल केलेल्या समुारे ३७७ को्ी 
८० लाख रुपये रकमेचा परतावा हा व्याजासह ७०० को्ीींवर गेला णस न एक 
वगााचा कालावधी प ऱा झाला णस नही परतावा शेण्याबाबतच्याया मा.सवोच्याच 
न्यायालयाच्याया आशेिाची णींमलबजावऱी झालेली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) णसल्यास, दशनाींक २० जानेवारी, २००५ पास न आजपयतं ववजचेे खाींब, 
वीज ववतरऱ वादहन्या यावर खचा केलले्या सवा रकमा परताव्यासह पात्र 
णस न व्याजासह त्या परत कराव्यात णसे आशेि आयोगाने दशले णस न 
एस.एल.सी आणऱ ओआरपीच्याया वरुपात वस ल केलेली रक्कमही महाववतरऱ 
कीं पनीने परत करावी, णिी मागऱी महाराषर वीज ग्राहक सींघ्नेने केली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) णसल्यास, या प्रकरऱी िासनाने णथिधक चौकिी केली आहे काय,  
(४) णसल्यास, चौकिीत काय आढ  न आले, त्यानुसार वीज ग्राहकाींकड न 
वस ल केलेली व्याजासह णसलेली ७०० को्ी रुपयाींची थकबाकी शेण्याबाबत 
िासनाने कोऱती कायावाही केली आहे वा करण्यात येत आहे,   
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारऱे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) हे खरे नाही. परतावा शेण्याची कायावाही 
महाववतरऱ कीं पनी माफा त सरुु आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) व (४) महाराषर ववद्यतु मनयामक आयोगाने मींज र केलेल्या णनसु थिचत 
आकाराव्यमतररक्त वस ल करण्यात आलेले सववास लाईन आकार, आऊ्राई् 
कॉन्रीब्यिुन आकार व वीज शम्रची ककें मत वीज ग्राहकास व्याजासह 
परतावा करण्याच्याया ष्ष्ीने दश. १२ ऑक््ोबर २०१७ रोजी महाववतरऱ 
कीं पनीने पररपत्रक जारी केले आहे. तसेच महाववतरऱ कीं पनीच्याया मादहती 
तींत्रज्ञान ववभागातफे वविगे वेबबेस प्रोग्राम बनववले आहे. सशर तींत्रज्ञानाच्याया 
सहाय्याने णिा ग्राहकाींच्याया नोंशीची पडता ऱी झाल्यानींतर लेखापरीक्षक्षत 
रक्कम शेय यबलामध न परपर परतावा करण्यात येत आहे. 
     दश. २१ ज न २०१८ णखेर १२३५ उच्याचशाब ग्राहकाींना रु. २६६८.६४ लाख 
व्याजासह त्याींच्याया वीज शेयकामये समायोजजत करून णशा करण्यात आल े
आहे. तसेच २४१२ लघशुाब ग्राहकाींना रु. १७९.६७ लाख व्याजासह त्याींच्याया 
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वीज शेयकामये समायोजजत करून णशा करण्यात आले आहे. उवाररत 
ग्राहकाींच्याया बाबतीत क्षते्रीय तरावर कायावाही सरुु आहे.   
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
  
राज्यात सामाजजि न्याय विभागातील विविध योजनाांच्या प्रशसद्धीसाठी 

खचम िेलेल्या देयिाांमध्ये झालेला गैरयकयिहार 
(२९) *  ११८७०३   श्री.सरदार ताराशस ांह (मलुुांड), श्री.शरददादा सोनािणे 
(जुन्नर) :   सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) राज्याच्याया सामाजजक न्याय ववभागातील ववववध योजनाींच्याया प्रशसद्धीसावी 
णवघ्या चार दशवसाींत ६ को्ी रुपये खचा केल्याचा प्रकार मनशिानास 
आल्यानींतर, सशर बाब सींियापश आढ ल्याने खचााची शेयके रोखण्यात 
आल्याचे दशनाींक १२ माचा, २०१८ रोजी वा त्यासमुारास मनशिानास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 

(२) णसल्यास, दशनाींक २७ माचा, २०१७ रोजी प्रशसद्धी मोदहमेच्याया कामाचे 
वा्प करुन  ही कामे ३१ माचा पवुल पऱुा झाल्याचे शाखववण्यात आले आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) णसल्यास, उक्त योजनाींसावी सामाजजक न्याय ववभागामाफा त ई- े्ंडररींग 
करण्यात आले होत ेका, तसेच कोऱ-कोऱत्या एजन्सीला तीन त ेचार को्ी 
रुपयाींचे शेयक शेण्यात आल ेआहे, 
(४) णसल्यास, सशर प्रकरऱी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढ  न आले व त्यानगुींगाने सशर प्रकरऱी सींबींथिधत णथिधकायाींववरुद्ध 
कोऱती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारऱे काय आहेत ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले : (१) व (२) मादहती व जनसींपका  महासींचालनालयाच्याया 
दश.२५ माचा, २०१७ च्याया कायााशेिान्वये सामाजजक न्याय ववभागासह णन्य 
ववभागाींच्याया योजनाींची वतामानपत्र,े रेडडओ, ्ी.व्ही. चॅनलवर दश.२७ माचा, 
२०१७ त े दश.३० माचा, २०१७ या कालावधीत जादहरात करण्याच े आशेि 
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शेण्यात आले. काही वत््तपत्र/ेजादहरातशार सींथाींनी उपप्रमाऱके साशर केल्याने, 
तसेच शेयकाींमये त्रु् ी णसल्याने णिी शेयके णशा करण्यात आलेली नाहीत.  
(३) मादहती व जनसींपका  महासींचालनालयामाफा त ववदहत काया पद्धतीचा 
णवलींब करुन मा.मींत्री (सा.न्या.) याींनी वविगे घ्क योजना, णींधरी.द्धा 
मनम ालन, व्यसनमकु्ती काया व ज्येषव नागररकाींच्याया योजनाींना ववववध 
मायमाींद्वारे प्रशसद्धी द्यावयाच्याया आराखड्यास मान्यता दशली. सशर 
आशेिानसुार मादहती व जनसींपका  महासींचालनालयामाफा त सींबींथिधत सींथाींना 
कायााशेि शेण्यात आले आहेत. कोऱत्याही सींथेला एक रकमी तीन त ेचार 
को्ी रुपयाींपयतं कायााशेि शेण्यात आलेले नाहीत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

निी मुांबईतील िृषी उत्पन्न बाजार सशमतीतील साखर गोदामात 
पाकिस्त्तानातून आयात िरण्यात आलेली साखर  

मागविण्यात आल्याबाबत 
(३०) *  ११६७१७   श्री.नारायण पाटील (िरमाळा), श्री.अब ूआजमी (मानखूदम 
शशिाजीनगर), श्रीमती तपृ्ती सािांत (िाांदे्र पिूम), डॉ.राहूल पाटील (परभणी), 
श्री.ज्ञानराज चौगलेु (उमरगा), श्री.जयप्रिाश मुांदडा (बसमत), श्री.सरेुश 
धानोरिर (िरोरा), श्री.चांद्रिाांत सोनिणे (चोपडा) :   सन्माननीय सहिार 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात साखरेचे ववक्रमी उत्पाशन झालेले णसतानाही नवी मुींबईतील 
क्गी उत्पन्न बाजार सशमतीतील साखर गोशामात पाककतानात न ६० लाख 
मेदरक ्न साखर आयात केली गले्याच ेमाहे म,े २०१८ मये वा त्याशरम्यान 
मनशिानास आल,े हे खरे आहे काय, 

(२) णसल्यास, उक्त बाब ही एका राजकीय पक्षाच्याया कायाकत्यांनी मनशिानास 
आऱ न दशली णस न पाककतानातील साखर बाजारात ववक  न शेण्यासावी 
त्याींनी आींशोलन केले णसल्याचेही मनशिानास आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) णसल्यास, राज्यात साखरेच े ववक्रमी उत्पाशन झालेले णसताींनाही 
पाककतानातील साखर राज्यात आयात करण्याची कारऱे काय आहेत, 
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(४) णसल्यास, िासनाने याबाबत णथिधक चौकिी केली आहे काय, त्यात 
काय मनशिानास आल,े त्यानसुार कोऱती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारऱे काय आहेत ? 
  
श्री. सभुाष देशमखु : (१) णींित: खरे आहे, गोशामामये ०.००२८ लाख मे.्न 
साखर आढ  न आली.  
(२) होय. 
(३) कें र सरकारने मनयाात वाढीसावी एखाशया वत ची मनयाात केल्यास 
त्यासावी लागऱारा कच्याचा माल आयात करता येईल णसा  मनयम केला होता 
त्याचा फायशा घेऊन कें र/राज्याची परवानगी न घेता व्यापायाने 
पाककतानला चॉकले् मनयाात करून साखर आयात केली. हया आयातीमये 
कें र तसेच राज्य  सरकारचा काहीही सींबींध नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

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

राज्यातील प्रनतिा यादीिरील िृषी पांपाांना उच्चदाब िीज वितरण 
प्रणालीतून िीज जोडणी देण्याबाबत 

(३१) *  ११८३२१   श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.अशमन पटेल 
(मुांबादेिी), श्री.अस्त्लम शखे (मालाड पजश्चम), प्रा.िषाम गायििाड (धारािी), 
श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर), श्रीमती 
ननममला गावित (इगतपरूी), अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा), डॉ.सांतोष टारफे 
(िळमनरुी), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), 
श्री.सनुनल िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.अब् दलु सत्तार 
(शसल्लोड) : सन्माननीय ऊजाम मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-
(१) राज्यातील समुारे २ लाख ४९ हजार ३५७ ितेक-याींना दशनाींक ३१ माचा, 
२०१८ णखेरपयतं णनामत रक्कम भरुनही त्याींच्याया क्गीपींपाना णद्याप वीज 
परुववा दशला गेला नसल्याचे दशनाींक २८ एवप्रल, २०१८ रोजी वा त्यासमुारास 
मनशिानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) णसल्यास, यामये खानशेिातील समुारे २००००, चींरप र जजल्हयात ६०००, 
गडथिचरोली जजल्हयात ५०००, भींडारा जजल्हयात ५०००, गोंदशया जजल्हयात 
५००० आणऱ नागप र जजल्हयात ६००० या प्रमाऱे ववशभाातील समुारे २७ हजार 
क्गीपींपाींना णनामत रक्कम भरुनही गत २ वगांपास न वीज जोडऱी दशली 
गेली नसल्याची मादहती दशनाींक २ ज न, २०१८ रोजी वा त्यासमुारास 
मनशिानास आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) णसल्यास, राज्यातील प्रतीक्षा याशीवरील उक्त क्गी पींपाींना उच्याचशाब 
वीज ववतरऱ प्रऱालीत न (एचव्हीडीएस) वीज जोडऱी शेण्यासावी ५०४८ को्ी 
रुपयाींच्याया योजनेला राज्य मींत्री मींड ाच्याया माहे एवप्रल २०१८ मये वा 
त्याशरम्यान झालेल्या बवैकीत मींजुरी दशल्याचे मनशिानास आले णस न या 
योजनेम ेु एका रोदहत्रावर केव  शोन ितेक-याींना वीज जोडऱी शेण्यात येऱार 
आहे व त्याम ेु एका रोदहत्रावर जाशा ताऱ येऊन ज ऱे व त्याम ेु वीज 
परुववा खींडडत होऱे बींश होऱार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) णसल्यास, उक्त योजना राबववण्यासावी महाववतरऱ कजा रोखे काढऱार 
णस न राज्य िासन त्यास हमी शेऱार णसल्याने सशर योजना कधी पास न  
कायााजन्वत करण्यात येऱार आहे, 
(५) तसेच सशर प्रकरऱी प्रलींयबत क्गीपींपाना वीज जोडण्या कधीपयतं शेण्यात 
येऱार आहेत, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारऱे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) हे खरे आहे. 
(२) खानशेिात मागील २ वगाामये ववववध योजनाींतगात सन २०१६-१७ मये 
१२५४० व सन २०१७-१८ मये १०,६३८ क्गीपींपाना वीज जोडण्या शेण्यात 
आल्या आहेत. तसेच मागील २ वगाामये ववशभाातील चींरप र, गडथिचरोली, 
भींडारा, गोंदशया व नागप र या जजल्ह्यात ववववध योजनाींतगात सन २०१६-१७ 
मये णनकु्रमे ४१०४, २७७३, ३३६२, ३१३१ व ४३३३ णसे एक ऱ १७,७०३ व 
सन २०१७-१८ मये णनकु्रमे २००४, २२०८, १३९५, २३४८ व २१५९ णसे एक ऱ 
१०,११४ क्गीपींपाींना वीज जोडण्या शेण्यात आल्या आहेत. 
(३) हे खरे आहे. 
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(४) सशर योजनेची णींमलबजावऱी दश.१५ ऑग्, २०१८ पास न सरुु करण्यात 
येऱार आहे. 
(५) उपरोक्त योजनेंतगात सन २०१८-१९ व सन २०१९-२० या कालावधीत 
वीज जोडण्या शेण्याचे प्रताववत आहे. 
(६) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

अांबरनाथ (जज.ठाणे) तालुतीयातील अनतररतीत अांबरनाथ औद्याधगि 
वििास महामांडळाच्या िेत्रात सीएट या िां पनीने 

बेिायदेशीर उत्खनन िेल्याबाबत 
(३२) *  ११७६२५   श्री.किसन िथोरे (मरुबाड), श्री.नरेंद्र पिार (िल्याण 
पजश्चम), श्री.नरेंद्र महेता (शमरा भाईंदर), श्री.बळीराम शसरसिार (बाळापरू) :   
सन्माननीय उद्योग मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) णींबरनाथ (जज.वाऱे) तालकु्यातील णमतररक्त णींबरनाथ औद्याथिगक 
ववकास महामींड ाच्याया क्षते्रात सीए् या कीं पनीने गाव तलाव बजुव न काकोले 
गाववाऱ क्षते्रात कीं पनी सरुु केल्याचे तसेच बेकायशेिीरपऱे फो्के लाव न 
उत्खनन केल्याचे माहे मे, २०१८ मये वा त्याशरम्यान मनशिानास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 

(२) णसल्यास, सशर प्रकरऱी िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(३) णसल्यास, चौकिीत काय मनशिनाास आले व त्यानगुींगाने गाव तलाव 
बजुव न त्यादवकाऱी बेकायशेिीर सींरक्षक शभींत बाींध न कीं पनी सरुु करऱाया व 
बेकायशेिीरपऱे फो्के लाव न उत्खनन करऱा-या कीं पनी मालकाींवर कोऱती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारऱे काय आहेत ? 
  
श्री. सभुाष देसाई : (१) हे  खरे नाही. 
     तथावप, दशनाींक ०९/०५/२०१८ च्याया शैमनक लोकसत्ताच्याया वाऱे 
परुवऱीमये “वालधुनी नशीपात्रात आत सरुुींगफो्” या मथ याखाली बातमी 
प्रशसश झाली होती. तसेच तक्रारशार री.ी.सधुाकर झोरे याींनी वालधुनी 
नशीपात्राजव   णवधैपऱे  उत्खनन करुन आणऱ शगड फोडण्यासावी सरुुीं ग 
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लाव न णनथिधक्त बाींधकाम करुन प्रवाहाला णडथ ा आऱऱाया 
बाींधकामाववरुश कारवाई करण्यासींबींधी दश.२३/०५/२०१८ चे तक्रारपत्र  
महामींड ास  दश. २५/०५/२०१८  रोजी प्राप्त झाले आहे. 
(२) व (३) णमतररक्त णींबरनाथ औद्योथिगक क्षेत्रामधील जी-२, हा १९६७९९.०० 
चौ.मी. क्षेत्रफ ाचा भ खींड मे.शसए् पेिाशल्ी ्ायसा प्रा.शल याींना वा्प 
करण्यात आलेला आहे. सशर भखुींडाचा ताबा दश.०१/०९/२०१० रोजी शेण्यात 
आलेला आहे. या भ खींडावरील मनयोजजत इमारतीचे बाींधकाम नकाि ेकायाकारी 
णशभयींता णींबरनाथ (थापत्य) ववभाग याींनी दश.२०/१०/२०१६ णन्वये एक ऱ 
५८६५०.८३ चौ.मी इतक्या क्षेत्रफ ासावी मींज र करण्यात आलेले आहेत व 
त्यानसुार सीए् कीं पनीमाफा त बाींधकाम सरुु आहे.  
     महामींड ामाफा त सशर कीं पनीस ब्लाज ी्ंग करण्यासावी परवानगी 
शेण्यात आलेली नाही. ब्लाज ी्ंगसावी परवानगी शेण्याची बाब महामींड ािी 
मनगडीत नाही. 
     सशर भ खींडाला दशलेल्या ताबा पावतीसोबत जोडलेल्या नकािावरुन 
भ खींडावर गाव तलाव णजतत्वात नसल्याचे मनशिानास येत.े तथावप, 
भ खींडामध न एक नसैथिगाक प्रवाह ऋतनुसुार वाहत णसतो. सशर नसैथिगाक 
प्रवाहास सींरक्षक शभींत बाींधण्याचे काम कीं पनीतफे सरुु आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

पुणे शहरात लघुदाब ि उच्चदाब िादहन्याांच्या दरुुस्त्तीिररता असलेल्या 
ननयमािलीच ेमहावितरण िां पनीिडून होत असलेले उल्लांघन 

(३३) *  ११६७००   श्री.शभमराि तापिीर (खडििासला), श्री.विजय िाळे 
(शशिाजीनगर), श्री.विलास तरे (बोईसर) :   सन्माननीय ऊजाम मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पऱेु येथे लघशुाब (४४० व्होल््) व उच्याचशाब वादहन्याींच्याया (११ त े ३३ 
केव्ही) शरुुतीसावी कमाचारी प्राथिधक्त करण्यासावी मनयमावली णसताना 
महाववतरऱ कीं पनीच्याया कायाालयाकड न त्या मनयमाींचे उल्लींघन होत णसल्याच े
माहे म,े २०१८ मये वा त्या शरम्यान मनशिानास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) णसल्यास, पऱेु िहरात माहे एवप्रलच्याया िवे्च्याया आववड्यात महाववतरऱ 
कीं पनीच्याया कोथरुड उपववभागाींत एका लघशुाब वादहनीवर काम सरुू णसताना 
२८ वगलय कमाचा याचा ववजेचा धक्का लागनु जागीच मत््य  झाला णसल्याच े
मनशिानास आले होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) णसल्यास, हे कमाचारी प्राथिधक्त करताना ववद्यतु मनरीक्षकाींकड न 
मनयमाींचे का्ेकोरपऱे पालन केले जात नसल्याम ेु शरवगल णपघात होण्याच े
प्रमाऱ वाढत णसल्याचे मनशिानास आले णस न महाववतरऱ कीं पनीकड न णिा 
प्राथिधक्त कमाचायाींची याशी तयार करताना िकै्षणऱक णहाता, कामाचा 
णनभुव, सींबींथिधत काम करण्यास कमाचारी पात्रतचेे मनकग वरववताना िासन 
णथवा िासनमान्य सींथचेे प्रमाऱपत्र, ववद्यतु मनरीक्षक णनजु्ञापक मींड  
याींच्यायाकड न दशले जाऱारे पयावेक्षक प्रमाऱपत्र इत्याशी गोष्ीींची पडता ऱीही 
केली जात नसल्याचे मनशिानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) णसल्यास,  उक्त प्रकरऱी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढ  न आले व त्यानसुार मनयमाींच े पालन न करऱा-याींवर कारवाई 
करण्याबाबत तसेच णपघात ्ा ण्याकररता मनयमाींची का्ेकोरपऱे 
णींमलबजावऱी होण्याबाबत िासनाने कोऱती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारऱे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) हे खरे नाही. महाववतरऱ कीं पनीच्याया ववभागीय 
कायाालयाकड न लघशुाब (४४० व्होल््) व उच्याचशाब वादहन्याींच्याया (११ त े ३३ 
केव्ही) शरुुतीसावी प्राथिधक्त णशभयींत ेव कमाचायाींची याशी प्रसत् करण्यात 
येत े व मादहतीसावी त्याची प्रत सींबींथिधत ववद्यतु मनरीक्षकाींकड े पावववण्यात 
येत.े सींबींधीत प्राथिधक्त णशभयींत े व कमाचायाींकड न लघशुाब व उच्याचशाब 
वादहन्याींचे शरुुतीचे काम करण्यात येत.े 
(२) हे खरे आहे. 
(३) हे खरे नाही. महाववतरऱकड न णिा प्राथिधक्त कमाचायाींची याशी तयार 
करताना िकै्षणऱक णहाता, कामाचा णनभुव, सींबींथिधत काम करण्यास पात्र 
णसल्यासावीच े िासनमान्य सींथचेे प्रमाऱपत्र या गोष्ीींची खातरजमा 
करण्यात येत.े   
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(४) सशर प्रकरऱी ववद्यतु मनरीक्षक, पऱेु याींनी चौकिी केली णस न 
दश.२०/०४/२०१८ रोजी णपघातग्रत कमाचायाचा हनमुान नगर, के ेवाडी, 
कोथरुड, पऱेु, येथील घरगतुी ग्राहकाची सजव्हास वायर बशलत णसताींना इतर 
ग्राहकाच्याया सजव्हास वायर मध न आलेल्या रर्ना करीं्चा धक्का लाग न 
तींत्रज्ञाचा शिडीवरुन खाली पड न मत््य  झाला. सशर प्रकरऱी णपघातग्रताच्याया 
वारसास महाववतरऱ कीं पनीकड न तात्का  मशत रु.२५,४१८/- शेण्यात आली 
आहे.  
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

राज्य शासनाने िृषी उत्पन्न बाजार सशमतीच्या ननयमनातून 
अन्नधान्य–िडधान्य मुतीत िरण्यासाठी नेमलेल्या  

अभ्यासगट सशमतीबाबत 
(३४) *  १२४२३२   श्री.सनुनल शशांदे (िरळी), अॅड.भीमराि धोंड े (आष्ट्टी), 
श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन), श्री.सनुनल प्रभ ू(ददांडोशी) :   सन्माननीय पणन 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्य िासनाने क्गी उत्पन्न बाजार सशमतीच्याया मनयमनात न णन्नधान्य 
व कडधान्य मकु्त करण्यासावी िासनाने माहे ऑक््ोबर २०१७ मये वा 
त्याशरम्यान ण्यासग् सशमती नेमली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) णसल्यास, सशर सशमतीने आपला णहवाल िासनास साशर केला आहे 
काय, 
(३) णसल्यास, सशरह  णहवालातील सशमतीने केलेल्या शिफारिीींच ेथोडक्यात 
वरूप काय आहे, 
(४) णसल्यास, सशरह  णहवालातील कोऱकोऱत्या शिफारिी िासनाने 
वीकारल्या णस न त् याींच्याया णींमलबजावऱीबाबतची सद्य:जथती काय आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारऱे काय आहेत ?  
  
श्री. सभुाष देशमखु : (१) होय.  
(२) नाही. 
(३), (४) व (५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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दहिरे (ता.शसन्नर, जज.नाशशि) येथील उपिें द्र उभारण्यासाठी  
भू-सांपादन िेलेल्या शतेिर् याांना मोबदला देण्याबाबत 

  

(३५) *  १२३११७   श्री.राजाभाऊ (पराग) िाजे (शसन्नर) :   सन्माननीय 
ऊजाम मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महाववतरऱ कीं पनीने दहवरे (ता.शसन्नर, जज.नाशिक) येथे वीज उपकें र 
उभारण्याकररता सींपादशत केलेल्या ितेजशमनीचा मोबशला णद्यापही सींबींथिधत 
ितेकयाींस दशला नसल्याची बाब माहे मे, २०१८ मये वा त्याशरम्यान 
मनशिानास आली, हे खरे आहे काय, 

(२) णसल्यास, सींपादशत केलेल्या ितेजशमनीींचा मोबशला तातडीने शम ावा 
णिी मागऱी थामनक लोकप्रमतमनधीींनी व ितेकयाींनी उप कायाकारी 
णशभयींता, महाववतरऱ कीं पनी, शसन्नर-१ उपववभाग, शसन्नर (नाशिक) याींना 
दशनाींक २८ मे, २०१८ रोजी वा त्या समुारास लेखी मनवेशनाद्वारे केलेली आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) णसल्यास, उक्त मागऱीच्याया णनगुींगाने िासनाने चौकिी केली आहे 
काय, त्यात काय मनशिानास आल,े त्यानसुार िासनाने सींपादशत केलेल्या 
ितेजशमनीींचा मोबशला तातडीने शेण्याबाबत कोऱती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारऱे काय आहेत ?  
  
श्री. चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) वाऱगाव (दहवरे) ता.शसन्नर, जज.नाशिक येथील िते जमीनीचा मोबशला 
(२/३ णगाऊ रक्कम) रु. ६७,०१९/- चा भरऱा वविगे भ -सींपाशन णथिधकारी, 
नाशिक याींचे कायाालयात दश.२३/१०/२००३ रोजी कायाकारी णशभयींता 
(थापत्य), महाववतरऱ, नाशिक याींनी केला आहे. उपजजल्हाथिधकारी (भ -
सींपाशन), नाशिक याींनी दशलेल्या मादहतीनसुार भ सींपाशन प्रताव क्र.२८/९९ चा 
मनवाडा दश.२८/०६/२००६ रोजी त्याींच्याया कायाालयाने जाहीर केला णस न भ -
सींपाशन मोबशला वा्पाची तारीख २५/०९/२००६ णिी वेवली होती. सशर 
तारखेस ग् नीं. २१ च े कब्जेशार त्याींच्याया कायाालयात मोबशला 
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जवकारण्यासावी हजर रादहलेले नाहीत. तसेच चौकिीसावीही हजर रादहल े
नाहीत. ग् नीं. २१ चे कब्जेशार याींना १२ (२) ची नो्ीस शेव नही त े
णद्यापपयतं मोबशला जवकारण्यासावी त्याींच्याया कायाालयात आलेले नाहीत. 
त्याम ेु भ -सींपाशन मोबशल्याचे वा्प णद्यापपयतं झालेले नाही.  
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

डहाणू (जज.पालघर) आददिासी प्रिल्प विभागातांगमत धामणगाि 
आश्रमशाळेत अधीििाांनी विद्याथीनीचा विनयभांग िेल्याबाबत 

  

(३६) *  ११९५९६   श्री.शरददादा सोनािणे (जुन्नर) :   सन्माननीय 
आददिासी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) डहाऱ  (जज.पालघर) आदशवासी प्रकल्प ववभागाींतगात धामऱगाव िासकीय 
आरी.मिा ेत णधीक्षक री.ी.सयुाकाींत बागल याींनी शहावीत शिकऱाया 
ववद्याथलनीचा वारींवार ववनयभींग केल्याची बाब मनशिानास आल्यानींतर 
तलासरी पोलीस वाण्यात णधीक्षक री.ी.सयुाकाींत बागल याींचेववरोधात गनु्हा 
नोंशववण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) णसल्यास, गत काही मदहन्याींपास न णधीक्षक री.ी.सयुाकाींत बागल 
याींचेकड न ववद्याथलनीींचे लैंथिगक िोगऱ सरुु णसल्याचा प्रकार मनशिानास 
येऊनही त्याींचेववरुश याप वलच कारवाई न करण्याची कारऱे काय आहेत, 
(३) तसेच, या आरी.मिा ेत मलुीींच े लैंथिगक िोगऱ सरुु णसताना णधीक्षक 
री.ी.सयुाकाींत बागल याींच्याया शहितीम ेु मलुीींनी तक्रार केली नसल्याचे 
प्रिासनाला मादहती णस नही सींबींथिधत जबाबशार णथिधकायाींनी णधीक्षक 
री.ी.सयुाकाींत बागल याींचेववरुश वे ीच कारवाई केली नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) णसल्यास, िासनाने या प्रकरऱाची चौकिी केली आहे काय, त्यानसुार 
सींबथिधत शोगीींवर व त्याींच्यायावर वे ीच कारवाई करण्यास दशरींगाई 
करऱा याींववरुश िासनाने कोऱती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारऱे काय आहेत ? 
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श्री. विष्ट् णु सिरा : (१), (२), (३), (४) व (५) एकाजत्मक आदशवासी ववकास 
प्रकल्प, डहाऱ  या प्रकल्पातींगात िासकीय मायशमक आरी.मिा ा, धामऱगाव, 
ता.डहाऱ , जज.पालघर या िा ेतील णधीक्षक री.ी.सयुाकाींत बागल याने 
दश.३१/१२/२०१७ रोजी कु.शिाना लाडक्या सतुार व कु.सरवती लाडक्या डोलारे 
या मनवासी ववद्याथींनीचा ववनयभींग केल्याची बाब आढ  न आल्याने त्याच े
ववरूश पोशलस ्ेिन, तलासरी, जज.पालघर येथे दश.२/३/२०१८ रोजी 
बालकाींचा लथैिग ींक णत्याचार प्रमतबींधक कायशा (POCSO) तसेच णनसु थिचत 
जाती जमाती णत्याचार प्रमतबींधक णथिधमनयमान्वये गनु्हा रजज्र 
क्र.२८/२०१८ णन्वये गनु्हा नोंशववण्यात आलेला आहे. सशर गनु्हाचा तपास 
करून आरोपी ववरूश ३०/४/२०१८ रोजी शोगरोपपत्र शाखल करण्यात आल े
आहे. 
     तसेच प्रकरऱी री.ी. सयुाकाींत बागल, णधीक्षक याींना णपर आयकु्त, 
आदशवासी ववकास, वाऱे याींनी त्याींचे दश.३/३/२०१८ रोजीच्याया आशेिान्वये 
मनलींयबत केले णस न त्याचे ववरूश रोगारोपपत्र बजाव न प्रिासकीय कारवाई 
सरुू करण्यात आली आहे. 

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

तरोडा (ता.मोताळा, जज.बलुढाणा) येथील शतेि-याांना विद्युत  
जोडणी न िरता देयिे देण्यात आल्याबाबत 

(३७) *  ११९२९९   श्री.हषमिधमन सपिाळ (बलुढाणा) :   सन्माननीय ऊजाम 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) तरोडा (ता.मोता ा, जज.बलुढाऱा) येथील मातो ा महाववतरऱ कीं पनीने 
ववद्यतु जोडऱी न करता ितेक-याींना हजारो रुपयाींची शेयके शेऊन गरैव्यवहार 
केल्याची बाब माहे म,े २०१८ मये वा त्या शरम्यान मनशिानास आली आहे, 
हे खरे आहे काय, 

(२) णसल्यास, सशर प्रकरऱी िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(३) णसल्यास, चौकिीत काय आढ  न आले व  त्यान सार ववद्यतु जोडऱी  
न करता हजारो रुपयाींची शेयके शेऱा-या सींबींथिधताींवर िासनाने कोऱती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारऱे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) हे खरे नाही. तथावप, णिा आियाची बातमी 
शैमनक शेिोन्नती मये दश.२७/०४/२०१८ रोजी प्रशसश झाली होती. मात्र 
मोता ा उपववभागाणींतगात तरोडा (ता.मोता ा, जज.बलुढाऱा) येथ े ववद्यतु 
जोडऱी न करता कोऱत्याही ितेकयाींना महाववतरऱ कीं पनीमाफा त वीज शेयके 
शेण्यात आलेली नाहीत. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

नांदरूबार जजल््यातील शहादा बाजार सशमतीमध्ये हमीभािापेिा  
िमी दराने हरभर्याची खरेदी िेल्याबाबत 

(३८) *  ११८३१३   श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (शशडी), श्री.विजय िडटे्टीिार 
(ब्रम्हपरूी), श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.अशमत विलासराि देशमखु (लातरू 
शहर), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.त्र्यांबिराि शभसे (लातरू ग्रामीण), 
प्रा.िषाम गायििाड (धारािी), श्री.अस्त्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.हषमिधमन 
सपिाळ (बलुढाणा), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), श्री.अब् दलु सत्तार 
(शसल्लोड), श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली) :   सन्माननीय पणन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नींश रबार जजल्ह्यातील िहाशा बाजार सशमतीमये िासनाने जादहर 
केलेल्या हमी भावापके्षा कमी शराने हरभयाची खरेशी करऱाया आव 
व्यापायाींच े परवाने दशनाींक १० एवप्रल, २०१८ रोजी वा त्यासमुारास रद्द 
करण्यात आले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) णसल्यास, बाजार सशमत्याींचे शोन दशवसातील ऑनलाईन खरेशीशार 
तपासले णसता बहुताींि दवकाऱी हरभयाची खरेशी हमीभावापेक्षा कमी शराने 
झाल्याचे दशनाींक ९ एवप्रल, २०१८ रोजी वा त्याशरम्यान मनशिानास आल े
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) णसल्यास, याप्रकरऱी िासनाने णथिधक चौकिी केली आहे काय, 
(४) णसल्यास, चौकिीत काय आढ  न आले, त्यानुसार ितेक-याींची आथिथाक 
फसवऱ क करऱा-या सींबींथिधताींवर कारवाई करण्याबाबत तसेच ितेक-याींच्याया 
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मालाची हमीभावाने खरेशी करण्याबाबत िासनाने कोऱती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारऱे काय आहेत ? 
  
श्री. सभुाष देशमखु : (१) णींित: खरे आहे. 
(२) नाही, दशनाींक ५.४.२०१८ त े४.५.२०१८ पयात बाजार सशमतीत ितेमालाचा 
शललाव होव  िकलेला नाही. 
(३) होय. 
(४) िासकीय आधारभतु खरेशी कें रा व्यमतरीक्त िहाशा क्गी उत्पन्न बाजार 
सशमतीमये व्यापायाींनी हमीभावापेक्षा कमी शराने ितेमालाची खरेशी 
केल्याच े दशस न येत.े तथावप, सशर ितेमाल हा एफएक्य  शजााचा णसल्याची 
कोऱतीही पडता ऱी झालेली नाही. त्याम ेु व्यापायाने सशर ८ व्यापायाींचे 
परवाने बाजार सशमतीने रद्द केलेले आहेत. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज्यातील महाननशममती प्रिल्पाांना ननयशमत  
िोळसा पुरिठा िरण्याबाबत 

  

(३९) *  ११८६६८   श्री.अस्त्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.राधािृष्ट् ण विख-े
पाटील (शशडी), श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.अशमत विलासराि देशमखु 
(लातरू शहर), श्री.परृ्थ िीराज चयकहाण (िराड दक्षिण), श्री.अशमन पटेल 
(मुांबादेिी), श्री.नसीम खान (चाांददिली), प्रा.िषाम गायििाड (धारािी), श्रीमती 
ननममला गावित (इगतपरूी), अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा), श्री.हषमिधमन 
सपिाळ (बलुढाणा), श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), डॉ.सांतोष टारफे 
(िळमनरुी), श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर), श्री.िसांतराि चयकहाण (नायगाांि), 
श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.अशमत झनि (ररसोड), श्री.अब् दलु 
सत्तार (शसल्लोड), श्री.आशसफ शखे (मालेगाांि मध्य), श्री.सनुनल प्रभ ू
(ददांडोशी), श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन), श्री.नारायण िुचे (बदनापरू), 
अॅड.भीमराि धोंड े (आष्ट्टी), श्री.सनुनल शशांदे (िरळी) :   सन्माननीय ऊजाम 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यातील ववजचेी मागऱी माहे एवप्रल, २०१८ मये २४ हजार मेगावॅ्  
वर गेली णस न महामनशमाती प्रकल्पाींना लागऱा-या को िाची मागऱी वे ेवर 
केली नसल्याम ेु को िाणभावी वीज मनशमातीवर पररऱाम होऊन वीज ी्ंचाई 
मनमााऱ झाली णसल्याचे माहे मे, २०१८ मये वा त्या शरम्यान मनशिानास 
आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) णसल्यास, राज्यातील १२ औजषऱक ऊजाा प्रकल्पाींपकैी ३ प्रकल्पात णवघे 
तीन दशवस परेुल एवढाच को सा शिल्लक णस न  ७ प्रकल्पात जेमतमे ६ 
दशवस परेुल एवढाच सावा उपलब्ध णसल्याने त्याचा वीज मनशमातीवर 
पररऱाम होण्याची िक्यता णसल्याचे मनशिानास आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) णसल्यास, महामनशमातीच्याया णनेक प्रकल्पाींत परेुसा को सा उपलब्ध 
नसतानाही ‘वेकोली’ कीं पनीकड न  महामनशमातीला को सा परुववा न करता 
खासगी वीज मनशमाती कीं पनीला को सा परुववा झाल्याचे मनशिानास आल े
आहे तसेच महामनशमातीच्याया णथिधका-याींनी भसुाव  आणऱ नाशिकला परुववला 
जाऱारा को सा सहा मदहन्याींकरीता खासगी कीं पन्याींना शेण्याचा मनऱाय 
घेतला, हे ही खरे आहे काय, 
(४) णसल्यास, याप्रकरऱाची िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात काय 
मनशिानास आल े त्यानुसार सबींथिधत शोगी णथिधका-याींववरुश कारवाई 
करण्याबाबत व औजषऱक ऊजाा प्रकल्पाींना मनयशमत को सा परुववा होऊन 
भारमनयमन ्ा ण्याबाबत िासनाने कोऱती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारऱे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) हे णींित: खरे आहे. 
     राज्यातील वीजेची मागऱी माहे एवप्रल, २०१८ मये २३७१७ मे.व.ॅ 
एवढी होती व महाववतरऱ कीं पनीची वीजचे उच्याचत्तम मागऱी २०३४० मे.व.ॅ 
एवढी होती. को श्यावर आधाररत वीज मनशमाती प्रकल्पाींना को श्याींच्याया 
उपलब्धतते आलेल्या णडचऱीम ेु वीजेची उपलब्धता कमी शम त होती. 
महाववतरऱ कीं पनीने लघकुालीन मनववशेव्शारे तसेच पॉवर एक्सेंजमये शररोज 
bid करुन समुारे १६०० मे.व.ॅ त े २२०० मे.व.ॅ वीज खरेशी  करुन, वीज 
मागऱी व परुववयातील तफावत भरुन काढली. 



51 

     औजषऱक ववद्यतु कें राना मनयशमत को सा परुववयासावी, महामनशमाती 
कीं पनीने कें र सरकारच्याया णखत्यारीतील कोल इींडडया शल. या कीं पनीच्याया 
उपकीं पन्या WCL, MCL, SECL आणऱ शसींगारेनी कोल कीं पनी (SCCL) 
याींच्यायािी शीघा कालीन इींधन परुववा करार केले आहेत. को सा परुववा 
मनयोजनासावी महामनशमाती कीं पनीकड न को सा कीं पन्याींना प्रत्येक पढुील 
मदहन्यासावी आगाऊ को सा मागऱी (Order booking programe) दशल े
जात.े 
     औजषऱक ववद्यतु कें रातील को सा सावा व को सा परुववा वाढीसावी 
महामनशमाती कीं पनीव्शारे को सा कीं पन्या, कें रीय ववद्यतु प्राथिधकरऱ (CEA)  
नवी दशल्ली, याींच्यायाकड े पत्र व्यवहार व पावपरुावा करण्यात आल्याम ेु 
को सा सावयात सधुारऱा होत आहे. तसेच कें र िासनाच्याया णखत्याररतील 
को सा कीं पन्या व रेल्वेज याींनी सकारात्मक ष्ष्ीकोन वेव न को सा रेक्सची 
सींख्या वाढव न  दशल्याने को सा परुववयात आऱखी सधुारऱा होऱे णपेक्षक्षत 
आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
     मे-२०१८ णखेर महामनशमातीच्याया ववद्यतु कें राींमये सरासरी ३ दशवस 
परेुल इतका को िाचा सावा होता. 
(३) कें रीय ववद्यतु प्राथिधकरऱ (CEA) याींच्याया दशनाींक २०.०२.२०१७ 
णथिधस चनेनसुार, वीज मनशमातीचा खचा कमी करण्याच्याया ष्ष्ीन े शेिाींतगात 
को सा वापरामये लवथिचकता आऱण्यासावी कें र सरकारने आखलले्या 
धोरऱाची णींमलबजावऱी करण्यासींबींधीच्याया कायापशतीनसुार महामनशमातीच्याया 
भसुाव  सींच क्र. ३ आणऱ नाशिक येथील एका सींचाला परुववला जाऱारा 
को सा खाजगी वीज मनशमाती कीं पन्याींना तात्परुत्या वरुपात (१ एवप्रल, 
२०१८ त े२९ नोव्हेंबर, २०१८ णिा आव मदहन्याींकररता) शेऊन त्या बशल्यात 
त्याींच्यायाकड न  वीज खरेशी  करण्याचा मनऱाय घेण्यात आला. 
     यासावी सशर खाजगी  वीज कीं पनी, महामनशमाती आणऱ महाववतरऱ 
याींच्यायात यत्रपक्षीय करार करण्यात आला आहे. यात न  तयार होऱाया वीजचेा 
प्रती यमुन् शर महामनशमातीच्याया भसुाव  सींच क्र. ३ व नाशिक येथील  
सींचाींच्याया शराच्याया तलुनेत कमी आहे. 
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(४) औजषऱक ववद्यतु कें राींना मनयशमत को सा परुववा होण्यासावी 
महामनशमाती व िासन तरावर खालीलप्रमाऱे ववववध उपाययोजना करण्यात 
आल्या आहेत :- 
     १) णयक्ष, कोल इींडडया शल., सशय (वाहत क) रेल्वे, सींचालक 
(पऱन)- डब्ल .सी.एल. व कोल इींडडया शल., णमतररकत सथिचव व सथिचव 
कें रीय को सा मींत्रालय, कें रीय ववद्यतु  प्राथिधकरऱ (CEA) - उपग् सशमती 
तसेच मा. मखु्यमींत्री महोशय याींचे सोबत, कें रीय  को सा मींत्रालय, कोल 
इींडडया शल., कें रीय ववद्यतु प्राथिधकरऱ, रेल्वेज याींचे वररषव णथिधकायाींसमवेत 
ववववध बवैका घेण्यात आल्या. 
     २) महामनशमातीने SCCL या को सा कीं पनीसोबत सयाच्याया इींधन 
परुववा  कराराखेरीज सन २०१८-१९ मये १५ लक्ष म.े्न णमतररक्त को सा 
घेण्यासावी सामींजय करार केला आहे व त्यानसुार को सा परुववा सरुु आहे. 
     ३) को िाचा तु् वडा भरुन काढण्यासावी महामनशमातीच्याया जुन्या सींचाींच े
(Old decommissioned Units) ४.२२९ श.ल.मे.्न इतक्या कोल शलींकेजच े
कोराडी ववताररत प्रकल्पकड े (३ X ६६० मे.वॅ्   Super critical Units) 
हताींतरऱ करण्यासावी सींयकु्त सथिचव, कें रीय को सा मींत्रालय याींना 
महामनशमाती कीं पनीकड न ववनींती करण्यात आली आहे. 
     ४) महामनशमातीने सींयकु्त सथिचव, कें रीय को सा मींत्रालय याींना, कोराडी 
औजषऱक ववद्यतु कें र (३ X ६६० मे.वॅ् ), चींरप र (२ X ५०० मे.वॅ् ) आणऱ 
पर ी (१ X २५० मे.वॅ् ), या सींचाींसावीच्याया  सयाच्याया यब्रज शलींकेजला वाढीव 
को सा मात्रसेह पढुील ३ वगाासावी (सन २०२१ पयतं) मशुत वाढ शेण्याची 
ववनींती केली आहे. 
     ५) महामनशमातीने डब्ल्य .सी.एल.च्याया को सा खाऱीींमध न शररोज णींशाज े
११८०० मे.्न एवढा को सा रता वाहतकुीने औजषऱक ववद्यतु कें राींना 
परुववा करण्याचे काम कीं त्रा्व्शारे सरुु केले आहे. 
     ६) को सा परुववा वाढीसावी को सा कीं पन्या व कें रीय ववद्यतु 
प्राथिधकरऱ (CEA) नवी दशल्ली याींचसेोबत महामनशमाती व िासन तरावर 
सातत्याने पत्रव्यवहार व पावपरुावा सरुु आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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जुन्नर (जज.पुणे) तालुतीयातील वपांपरी पेंढार येथील  
शतेि-याांच्या टॉमेटोला बाजारभाि शमळण्याबाबत 

  

(४०) *  ११८५८०   श्री.िुणाल पाटील (धळेु ग्रामीण), श्रीमती ननममला गावित 
(इगतपरूी), श्री.हषमिधमन सपिाळ (बलुढाणा), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), 
श्री.भारत भालिे (पांढरपरू), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.बाळासाहेब थोरात 
(सांगमनेर), श्री.अस्त्लम शखे (मालाड पजश्चम) :   सन्माननीय पणन मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) जुन्नर (जज.पऱेु) तालकु्यातील वप ींपरी पेंढार येथील ितेक याींनी ्ॉमे्ोला 
योग्य भाव शम त नसल्याने चारि े्न ्ोमॅ्ो ितेात फेक न दशल्याच ेदशनाींक 
१० एवप्रल, २०१८ रोजी वा त्यासमुारास मनशिानास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) णसल्यास, उपरोक्त प्रकरऱाची िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात 
काय मनशिानास आल,े 
(३) णसल्यास, ्ॉमे्ोला योग्य शर शम ण्याबाबत िासनाने कोऱती कायावाही 
केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारऱे काय आहेत ? 
  
श्री. सभुाष देशमखु : (१)्ोमॅ्ोला बाजारभाव शम त नसल्याने व उत्पाशन 
खचा मनघत नसल्याने वप ींपरी पेंढार येथील री.ी.साव ेराम कु्े याींनी आपली 
११ एकर ्ोमॅ्ो बाग उप  ्न ्ाकली. णिा आियाची बातमी दशनाींक 
१४/०४/२०१८ च्याया शैमनक लोकमत या वत््तपत्रात प्रशसश झाली आहे. 
(२) व (३)  खरेशी सींशभाामये पधाा  होऊन ितेकयाींच्याया ितेमालास योग्य 
शर शम ावा, म्हऱ न फ  व भाजीपाला मनयमनमकु्त केला आहे. मयथाची 
साख ी ्ा ण्यासावी सींत सावतामा ी आववड े बाजार योजना राबववण्यात 
येत आहे. तसेच ितेमालाच्याया व्यवहारावरील णडत ितेकयाींऐवजी 
खरेशीशाराींकड न वस ल करण्याचा मनऱाय केला आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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आांबेगाि पठार (पुणे) येथील होळिर नगर भागात उघड्या विद्युत 
िादहनीमुळे जखमी झालेल्या मुलाांना आधथमि मदत देण्याबाबत 

  

(४१) *  ११६७५३   श्री.शभमराि तापिीर (खडििासला) :   सन्माननीय 
ऊजाम मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पऱेु जजल्ह्यातील आींबेगाव पवार येथील हो कर नगर भागात रत्याच्याया 
खोशाईच्याया कामाशरम्यान उघड्या ववद्यतु वादहनीम ेु शोन मलेु गींभीरररत्या 
भाजल्याची घ्ना दशनाींक २८ एवप्रल, २०१८ रोजी वा त्या समुारास घडली, हे 
खरे आहे काय, 
(२) णसल्यास, सशरह  घ्ना घडण्याप वल जव पास आव तास घ्नाथ ी 
वायररींगचे िॉ ा् सकका ् सरुु होत ेव त्यामध न ध र येत णसताींना नागररकाींनी 
सींबींथिधत वेकेशारास व महाववतरऱ कीं पनीच्याया कायाालयास क ववले णसताींना 
शेखील व ेेत शखल न घेतल्याने सशर णपघात घडला, हे ही खरे आहे काय, 
(३) णसल्यास, उक्त प्रकरऱी सींबींथिधत शोगीींची िासनाने चौकिी केली आहे 
काय, त्यात काय मनशिानास आल,े त्यानसुार िासनाने शोगीींवर कोऱती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे तसेच णपघातग्रताींना आथिथाक मशत 
शेण्याबाबत कोऱती  कायावाही केली वा करण्यात  येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारऱे काय आहेत ?  
  
श्री. चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) हे णींित: खरे आहे. आींबेगाव पवार हो कर 
नगर पऱेु येथे महानगरपाशलकेकड न रत्याचे खोशकाम चाल  णसताींना दश. 
२१/०४/२०१८ रोजी रत्याखालील लघशुाब वादहन्या व ग्राहकाींना वीज परुववा 
करऱाया सेवा वादहन्याींवर ड्रनेेजचा वजनशार शसमें् पाईप पडल्याम ेु केबल 
तु् ली व त्यात न दवऱग्या पाककंग बाहेर पडल्या. सशर दवऱग्या पाईपजव  
णसलेल्या शोन मलुाींच्याया णींगावर आल्याम ेु शोघाींचहेी हात पाय भाज न 
शखुापत झाली.    
(२) हे खरे नाही. सशर णपघाताची घ्ना घडल्याचे दश. २१/०४/२०१८ रोजी 
रात्री ९.३० च्याया शरम्यान घडल्याचे समजताच तातडीने सहाय्यक णशभयींता, 
धनकवडी िाखा कायाालय व लाईन ्ाफ घ्नाथ ी शाखल झाले. त्यावे ी 
घ्नाथ ी पाहऱी केली णसता, त्या भागाकड े ववद्यतु परुववा करऱाया 



55 

एल.्ी. कफडर वपलर मधील फ्यजु ववत ल्याम ेु सशर घ्नाथ ाचा 
ववद्यतु परुववा बींश झाला होता. त्यानींतर योग्य ती कायावाही करुन वीज 
परुववा सरु ीत करण्यात आला. 
(३) ववद्यतु मनरीक्षक, पऱेु याींच्यायामाफा त सशर घ्नेची चौकिी करण्यात 
आली आहे. त्याींच्याया णहवालानसुार सशर णपघातास पऱेु महानगरपाशलका 
जबाबशार णसल्याचे आढ  न आल्याम ेु त्यानसुार महानगरपाशलकेस त्याींनी 
क ववले आहे. पऱेु महानगरपाशलकेच ेसींबींथिधत रत्याचे वेकेशार मे. सनराज 
कन्रक्िन याींनी शोन्ही णपघातग्रताींचा वदै्यकीय उपचाराचा खचा समुारे 
रु.३,८७,३४७/- णशा केला आहे. तसेच णपघातग्रताींना महाववतरऱ कीं पनीने 
मनयमानसुार तातडीची मशत प्रत्येकी रु.५,०००/- दश.२४/०४/२०१८ रोजी दशली 
आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

सािड े(ता.धचपळूण, जज.रत्नाधगरी) गािासाठी मांजूर झालेली  
दोन रोदहत्र ेयाच गािात उभारण्याबाबत 

(४२) *  ११८१२४   श्री.सनुनल शशांदे (िरळी) :   सन्माननीय ऊजाम मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कें र िासनाच्याया शीन शया  उपायाय ग्रामीऱ ववद्यतुीकरऱ योजनेंतगात 
जेथे वीज परुववा कमी शाबाने होतो त्या गावातील जनतलेा या योजनेंतगात 
त्यादवकाऱी रोदहत्र उभारुन वीज परुववा केला जातो व या योजनेंतगात सावड े
गावासावी (ता.थिचप  ऱ, जज.रत्नाथिगरी) शोन रोदहत्र े मींज र करण्यात आलेली 
आहेत, हे खरे आहे काय, 

(२) णसल्यास, सावड े गावासावी मींज र करण्यात आलेली सशरह  रोदहत्र े
महाववतरऱ कीं पनीच्याया सींबींथिधत णथिधकायाींनी बकेायशेिीरररत्या जजल्ह्यातील 
णन्य तालकु्याींत हलववल्याम ेु सावड ेगावातील जनतनेे सशरह  मींज र झालेली 
रोदहत्र े ववनाववलींब सावड े गावात उभारण्यात यावीत णिा आियाचे लेखी 
मनवेशन महाववतरऱ कीं पनीच्याया सींबींथिधत णथिधकायाींकड े माहे एवप्रल, २०१८ 
च्याया पदहल्या सप्ताहात वा त्या शरम्यान थामनक जनतनेे दशले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
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(३) णसल्यास, सावड ेगावासावी मींज र झालेली शोन रोदहत्र ेववनाववलींब सावड े
गावातच उभारण्याबाबत िासनाने कोऱती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारऱे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) हे खरे आहे.   
(२) व (३) सशर मींज र णसलेल्या रोदहत्रासावी सावड े गावात आवश्यक 
दवकाऱी जागा उपलब्ध न झाल्याने पोमेंडी (िग्ारत ी िाखा) ता.थिचप  ऱ 
येथे नवीन रोदहत्र उभारुन कायांन्वीत करण्यात आले आहे. तद् नींतर 
सावडकेरवाडी व मरावी िा ा, सावड े येथे जागा उपलब्ध झाल्याम ेु आता 
त्यादवकाऱी रोदहत्र उभारऱी प्रताववत आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही.  

----------------- 
  
मौजे शमठसागरे (ता.शसन्नर, जज.नाशशि) येथे िीज वितरण िां पनीच्या 
उच्च दाब िादहनेमुळे आग लागून डाशळांब बागाांच ेझालेले नुिसान 

  

(४३) *  १२३११८   श्री.राजाभाऊ (पराग) िाजे (शसन्नर) :   सन्माननीय 
ऊजाम मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौजे शमवसागरे (ता.शसन्नर, जज.नाशिक) येथील ितेकयाींच्याया २ एकर 
डाश ींब बागाींना वीज ववतरऱ कीं पनीच्याया उच्याच शाब वीज वादहनीम ेु आग 
लाग न डाश ींब बाग नष् झाल्याची बाब माहे माचा, २०१८ मये वा त्या 
शरम्यान मनशिानास आली, हे खरे आहे काय, 

(२) णसल्यास, डाश ींब बागेसावी केलेली शस ींचन व्यवथा, पाईप व ८३० 
डाश ींब झाडाींच्याया झालेल्या नकुसानीचे त्वररत पींचनामे करून ितेकयाींना 
तातडीने नकुसान भरपाई शम ावी णिी मागऱी थामनक लोकप्रमतमनधीींनी 
उप कायाकारी णशभयींता, महाराषर राज्य ववद्यतु. ववतरऱ कीं पनी, शसन्नर - २ 
उपववभाग, शसन्नर (नाशिक) याींचकेड ेलेखी मनवेशनाद्वारे केली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
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(३) णसल्यास, उक्त मागऱीच्याया णनगुींगाने िासनाने चौकिी केली आहे काय 
त्यानसुार नकुसान भरपाई शेण्याबाबत िासनाने कोऱती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारऱे काय आहेत ?  
 
श्री. चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे आहे.  
(३) ववद्यतु मनरीक्षक, नाशिक याींनी सशर घ्नेची चौकिी केलेली णस न 
त्याींच्याया णहवालानसुार सशरची आग ही ववद्यतु कारऱाींम ेु लागलेली नाही. 
त्याम ेु नकुसान भरपाई शेय नाही.  
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

मोताळा (जज.बुलढाणा) तालुतीयातील दशलत िस्त्त्याांच्या  
वििासािररता ननधी देण्याबाबत 

  

(४४) *  १२२८५८   श्री.हषमिधमन सपिाळ (बलुढाणा) :   सन्माननीय 
सामाजजि न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बलुडाऱा जजल् हा पररगशेच्याया समाजकल् याऱ ववभागास सन २०१६-२०१७ 
म ये शशलत व ती सधुार योजनेतींगात प्राप् त मनधी पकैी रुपये शोन को्ी 
मनधी ताींत्रीक मान् यता न दशल् याने िासनास समवपात केला गेल्याचे दशनाींक 
३१ माचा, २०१८ रोजी वा त् यासमुारास मनशिानास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 

(२) णसल् यास, जजल् हा पररगश प्रिासनाने शलुाक्ष केल्याने मनधी समवपात 
करावा लागल् याने मोता ासह जजल् ह्यातील शशलत व त् या ववकासापास न 
वींथिचत राहील् या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) णसल् यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय 
मनष पन् न झाल,े 
(४) णसल्यास, चौकिीच्याया णनगुींगाने स मवपात झाललेा मनधी णनिुगेासह 
जजल् हा पररगशेस त् वररत ववतरीत करण्याबाबत तसेच कामाकाजातील 
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शलुाक्षपऱाम ेु शशलत व ती सधुार योजनेचा मनधी समवपात करऱा या 
सींबींथिधताींवर कारवाई करण्याबाबत िासनाने कोऱती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल् यास, ववलींबाची कारऱे काय आहेत ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले : (१) व (२) हे खरे आहे. 
     पींचायत सशमती, मोता ा णींतगात शशलत वत्याींच्याया ववकासाकरीता 
रुपये २०८.८५ लाख इतक्या मनधीस सन २०१६-१७ या वगाामये प्रिासकीय 
मान्यता शेण्यात आली आाहे 
(३), (४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

पालम, गांगाखेड ि परभणी (जज.परभणी) तालुतीयातील नादरुुस्त्त 
अिस्त्थेत असलेली रोदहत्र ेबदलून देण्याबाबत 

  

(४५) *  ११८७०२   श्री.अस्त्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.राधािृष्ट् ण      
विख-ेपाटील (शशडी), श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.अशमत विलासराि 
देशमखु (लातरू शहर), श्री.परृ्थ िीराज चयकहाण (िराड दक्षिण), श्री.अशमन पटेल 
(मुांबादेिी), प्रा.िषाम गायििाड (धारािी), श्रीमती ननममला गावित (इगतपरूी), 
अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), श्री.हषमिधमन 
सपिाळ (बलुढाणा), श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), श्री.िुणाल पाटील (धळेु 
ग्रामीण), श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोड), 
श्री.अशमत झनि (ररसोड) :   सन्माननीय ऊजाम मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) पालम, गींगाखेड व परभऱी (जज.परभऱी) तालकु्यातील ज ालेली व 
नाशरुुत णवथेत णसलेली ितेी पींपाची व शसींगल फेज रोदहत्र ेवे ेत बशल न 
दशली जात नस न तसेच ऑईलचा परुववा ववदहत मशुतीत होत नसल्याने व 
ती बशलली जात नसल्याने ितेक-याींच ेनकुसान होत णसल्याची बाब माहे 
एवप्रल, २०१८ मये वा त्याशरम्यान मनशिानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) णसल्यास, उक्त तालकु्याींतील ितेक-याींची ितेी पींपाची व रोदहत्राींची 
मींज र व कायाारींभ आशेि  दशलेली कामे णद्यापपयतं णप ऱाावथेत आहेत, हे 
खरे आहे काय, 
(३) णसल्यास, सन २०१६ त े आजतागायत परभऱी जजल्हयातील 
तालकुामनहाय ककती ितेी पींपाची रोदहत्र े नाशरुुत वा ज ाली णस न ती 
शरुुत करुन खींडडत ववद्यतु परुववा प वावत सरुु करण्याबाबत ककती कालावधी 
लागऱार आहे तसेच नाशरुुत रोदहञाकररता ऑईल परुववयाची ककती मागऱी 
होती व ककती परुववा करण्यात आलेला आहे, 
(४) णसल्यास, उक्त मदु्दयाींच्याया णनगुींगाने िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
त्यानसुार ककती नाशरुुत रोदहत्र ेवे ेवर शरुुत करुन शेण्यास ववलींब झाला व 
त्या णथिधका-याींवर िासनाने कोऱती कारवाई केली तसेच णप ऱा णसलेली 
ितेी पींप व रोदहत्राींची कामे वे ेत प ऱा करण्याबाबत िासनाने कोऱती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल् यास, ववलींबाची कारऱे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) हे खरे नाही.  पालम, गींगाखेड व परभऱी 
तालकु्यात माहे एवप्रल, २०१८ मये ऑईलचा मबुलक सावा उपलब्ध 
णसल्याने नाशरुुत रोदहत्र ेसरासरी ४ दशवसाींत बशलण्यात आली आहेत.  
(२) हे खरे नाही.  पालम, गींगाखेड व परभऱी तालकु्यामये मराववाडा ववशभा 
वविगे पॅकेज - १ च्याया णींतगात नवीन रोदहत्र व क्गीपींप उजलकरऱाच्याया 
कामाींसावी णनकु्रमे ३.९६ को्ी, ९.७१ को्ी व १०.४२ को्ी रुपयाींच्याया मनववशा 
काढण्यात आल्या. या मनववशाींच्याया उदशष्ानसुार णनकु्रमे २७, ७९, ७८ णसे 
एक ऱ १८४ रोदहत्र कायांजन्वत करुन उदद्दष् प ऱा करण्यात आले आहे. तसेच 
पॅकेज - २ णींतगतं कामे सरुु आहेत.   
(३) सन २०१६ पास न आजतागायत परभऱी मींड ामये एक ऱ ३००७ 
क्गीपींपाची रोदहत्र ेनाशरुुत झाली णस न सवा नाशरुुत रोदहत्र ेसरासरी चार 
दशवसाींच्याया आत बशलण्यात आली आहेत. परभऱी मींड ाला त्याींच्याया 
मागऱीनसुार सन २०१६ पास न समुारे ३९७ कक.शल. ऑईलचा परुववा करण्यात 
आला. 
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(४) क्गीपींपाच े नाशरुुत रोदहत्र े वे ेत बशलण्यात आली आहेत. मराववाडा 
ववशभा वविगे पॅकेज - १ च्याया उदद्दष्ानसुार सवा १८४ नवीन रोदहत्र ेकायांजन्वत 
करुन ३०८२ क्गीपींप उजलकरऱाचे उदद्दष् साय झाले आहे.  
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
मौजे माळेगाि (ता.शसन्नर, जज.नाशशि) येथील औद्योधगि वििास 

महामांडळाने अधधसूचना जादहर िरुनही भूसांपादनाची  
िायमिाही िेली नसल्याबाबत 

  

(४६) *  १२३११९   श्री.राजाभाऊ (पराग) िाजे (शसन्नर) :   सन्माननीय 
उद्योग मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौजे मा ेगाव (ता.शसन्नर, जज.नाशिक) येथील ितेकयाींची १५६.५५ हे. 
आर. ितेजमीन सींपादशत करण्यासावी औद्योथिगक ववकास महामींड ाने 
णथिधस चना जाहीर करून शोन वग े उल  ्न शेखील णद्याप भ सींपाशनाची 
कायावाही केलेली नसल्याची बाब माहे मे, २०१८ मये वा त्या शरम्यान 
मनशिानास आली आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) णसल्यास, ितेजशमनीींवर औद्योथिगक ववकास महामींड ाचे शिक्के पडले 
णसल्याने ितेकयाींस ितेीचे उत्पन्न घेता येत नस न ितेकयाींच्याया 
मागऱीप्रमाऱे शर मनजश्चत करून भ सींपाशनाची प्रकक्रया लवकरात लवकर प ऱा 
करावी णथवा ितेकयाींच्याया ७/१२ उतायावरील शिक्के कमी करावेत णिी 
मागऱी थामनक लोकप्रमतमनधीींनी दशनाींक ९ एवप्रल, २०१८ रोजी वा त्या 
समुारास मा.उद्योग मींत्री याींचेकड ेलेखी मनवेशनाद्वारे केली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) णसल्यास, उक्त मागऱीच्याया णनगुींगाने िासनाने चौकिी केली आहे 
काय, त्यानसुार िासनाने कोऱती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारऱे काय आहेत ?  
  
श्री. सभुाष देसाई : (१) हे खरे नाही. 
(२) मनवेशन प्राप्त झाले हे खरे आहे.  
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(३) मौजे मा ेगाव येथील १५६.५५ हे. आर क्षेत्रास प्रकरऱ ६ च्याया तरतशुी 
दशनाींक १०/६/२०१६ रोजी लाग  करण्यात आल्या णस न कलम ३२ (२) ची 
णथिधस चना दशनाींक १०/११/२०१६ रोजी मनगाशमत करण्यात आली आहे. सींमती 
भ धारकाींच्याया ७८.२९ हे. आर क्षते्राचे सींयकु्त मोजऱीचे काम दशनाींक 
१८/७/२०१७ रोजी प ऱा झालेले आहे. कलम ३२ (१) ची कायावाही 
करण्यासींशभाात आवश्यक ती कायावाही करण्यात येत आहे. तसेच शर 
मनजश्चतीबाबत कायावाही स रू आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

महाराष्ट्र विधानसभा 
______________________________________________________ 
मुरऱप वा सवा प्रकक्रया महाराषर ववधानमींड  सथिचवालयाच्याया सींगऱक यींत्रऱेवर 

मुरऱ: िासकीय मयवतल मुरऱालय, नागप र. 


