
महाराष्ट्र विधानपररषद 
तिसरे अधधिेशन, २०१७ 
--------------------------------------------- 

िाराांकिि प्रश्नोत्तरिराां ी यादी 
 

गुरुिार, ददनाांि २७ जुलै, २०१७ / श्रािण ५, १९३९ ( शिे ) 
 

(१) आददिासी वििास मांत्री 

 

याां े प्रभारी विभाग 

(२) उद्योग ि खतनिमम मांत्री 
(३) ऊजाम, निीन ि निीिरणीय ऊजाम,  

राज्य उत्तरपादन शुल्ि, मांत्री 
(४) सामाजजि न्याय आणण विशेष सहाय्य मांत्री 
(५) सहिार, पणन आणण िस्त्त्रोद्योग मांत्री 

 

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

प्रश्नाां ी एिूण सांख्या - ७८ 
------------------------------------- 

 

राज्यािील आददिासी वििास विभागाि झालेल्या गैरव्यिहाराबाबि 

 (१) *  ३१७४०   श्री.सुतनल िटिरे, अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.हेमांि टिले, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.आनांद ठािूर, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय 
दत्तरि, श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अतनल सोले, श्री.रविांद्र फाटि, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.अमरससांह पांडडि, श्री.सतिश  व्हाण, अॅड.तनरांजन डािखरे, 
श्रीमिी विद्या  व्हाण, श्री.किरण पािसिर, श्रीमिी हुस्त्नबान ूखसलफे, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.रामराि िडिुिे, श्री.पररणय फुिे, श्री.अमरनाथ 
राजूरिर :   सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) राज्यातील विशषेत : चींद्रपूर, अहेरी, भामरागड, नागपूर, चचमूर, गडचचरोली, 
देिरी, ठाणे ि इतर आददिासी विभाग आणण महामींडळात सन २००४ ते २००९ या 
काळात सींबींचित प्रकल्प अचिकाऱयाींनी ऑईल इींजिन, इींलेक्ट्रीक पींप, गॅस स््ोव्ह, 
गायी, म्हशी, शेळया, नाींगर बैलगाडी, ताडपत्री, भािणीचे उपक्रम, मळणीींचे यींत्र, 
डडिी्ल कॅमेरा तसेच विद्यार्थयााना कोंचचग क्ट्लास, हॉ्ेल मॅनेिमें्, मेडीकल प्रिेश 
पररक्षा फी, ममरची दळण यींत्र, वपठाची लहान चगरणी, शेियाचे यींत्र, लाउडजस्पकर, 
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मींडप, कक्कनाशके, स्पे्र पींप, शेतीसाठी तारेचे कुीं पण, खते, मशलाई मशीन, चामडी 
बॅगाची ननममाती, सुरक्षा रक्षक प्रमशक्षण, इलेक्ट्रीक मो्र ररपेरीींग, फो्ोग्राफी, 
मिुमाशी पालन प्रमशक्षण, पाळीि प्राणयाींचे प्रमशक्षण ि अभ्यास क्रम न घेता ककीं िा 
खो्या प्रमशक्षणार्थीचा खचा दाखविणे, यींत्र ेखरेदी न करता आणण खरेदी करुन बोगस 
वितरण करणे, निििुींना मींगळसुत्र, निदाम् पत्ययाला भाींडी िा्प इत्ययादी 
कल्याणकारी योिनाींमध्ये रुपये ६,००० को्ीींचा गैरव्यिहार झाल्याबाबत श्री.बदहराम 
पोप्राि मोतीराम ि इतर तसेच मा. उच्च न्यायालय, मुींबई येरे्थ दाखल केलेल्या 
िनदहत याचचका क्र.१५३/२०१२ मध्ये नमूद तक्रारीच्या अनषुींगाने चौकशी 
करणयासाठी आददिासी विकास विभाग, शासन ननणाय, ददनाींक १५ एवप्रल, २०१४ 
अन्िये श्री.एम.िी.गायकिाड, सेिाननितृ्यत न्यायमूती, मा.उच्च न्यायालय, मुींबई 
याींच्या अध्यक्षतेखाली गठीत करणयात आलेल्या पाच सदस्य सममतीने ददनाींक ९ मे, 
२०१७ रोिी िा त्ययासुमारास शासनास अहिाल सादर केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पालघर जिल्हयातील आददिासी विभागातील अचिकाऱ याींनी िव्हार, 
िाडा, मोखाडा या आददिासी भागातील िींचचत विद्यार्थयाांच्या नािे बनाि् कागदपत्र े
तयार करुन आणण कीं त्रा्दाराींशी सींगनमत करुन बेरोिगाराींना प्रमशक्षण, सींगणक 
्ायवपींग, एमएससीआय्ी, स्पिाा परीक्षाींची पिूातयारी, ब्यु् ी पालार, इींजललश 
स्पीकीींग अशा विविि प्रमशक्षण ि गायी-म्हशी िा्पात को्यििी रुपयाींचा 
गैरव्यिहार केल्याचे तसेच यासींदभाात पोमलसाींनी ्ाकलेल्या िाड सत्रात 
सींस्र्थाचालकाींनी केलेल्या गैरव्यिहारासींदभाातील कागदपत्र े देखील प्राप्त झाली 
असल्याचे माहे मे, २०१७ मध्ये िा त्ययादरम्यान सदर अहिालातनू ननदशानास आले, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, चींद्रपूर, अहेरी, भामरागड, नागपूर, चचमूर, गडचचरोली, देिरी या 
सींिेदनशील आददिासी विभागात आरोलय, कुपोषण, बेरोिगारी, उपासमार इ. 
समस्या तसेच घरकुल, दभुती िनािरे पुरविणयाच्या योिना ि अन्य योिनाींची 
कागदपत्र ेउपलब्ि नसल्याने न्या.गायकिाड सममतीने याबाबत ननषकषा न काढता 
चौकशीचे आदेश ददल्याचे माहे मे, २०१७ च्या दसुऱया आठिडयात ननदशानास आले, 
हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्ट्त सादर केलेल्या अहिालाच्या अनषुींगाने शासनाने चौकशी 
केली आहे काय, चौकशीचे ननषकषा काय आहेत ि चौकशीत दोषी असलेल्या सींबींचित 
अचिकाऱयाींिर कोणती कारिाई केली िा करणयात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.विष्ट् ण ु सिरा : (१) मा. उच्च न्यायालयाने ददलेल्या आदेशानुसार 
श्री.एम.िी.गायकिाड (सेिाननितृ्यत न्यायािीश) याींच्या अध्यक्षतेखाली गठीत 
करणयात आलेल्या चौकशी सममतीने आपला अहिाल शासनास ददनाींक ३०/०१/२०१७ 
रोिी ि मा.उच्च न्यायालयास ददनाींक ३१/०१/२०१७ रोिी मसलबींद पे्ीत सादर 
केलेला आहे. 
(२), (३) ि (४) गायकिाड सममतीने मा.उच्च न्यायालयास सादर करणयात केलेला 
अहिाल याचचकाकत्ययाांना उपलब्ि करुन देणयाबाबतचे आदेश ददनाींक २७/०४/२०१७ 
रोिी झालेल्या सुनािणीिेळी मा.न्यायालयाने प्रबींिक, न्यायीक-१ याींना ददले. 
     शासनास प्राप्त झालेला मसलबींद अहिाल उघडलेला नसल्यामुळे, सदर चौकशी 
अहिालाची प्रत उपलब्ि करुन देणयाबाबतची विनींती माहे मे, २०१७ मध्ये मा.उच्च 
न्यायालयास करणयात आली.  त्ययानसुार, मा.उच्च न्यायालयामाफा त सदर चौकशी 
अहिालाची प्रत माहे मे, २०१७ मध्यािर शासनास उपलब्ि करुन देणयात आली 
आहे. 
     Commission of Inquiry Act, १९५२ मिील तरतदूीनुसार चौकशी 
सममतीने सादर केलेला चौकशी अहिाल ि त्ययािर शासनाने केलेली कायािाहीची 
िस्तजुस्र्थती, चौकशी अहिाल प्राप्त झाल्यापासून ६ मदहन्यात वििीमींडळास सादर 
करणे बींिनकारक आहे. 
     गायकिाड सममतीने सादर केलेल्या चौकशी अहिालाची व्याप्ती फार मोठी 
आहे. त्ययामुळे, विभागाकडील उपलब्ि मनुषयबळ विचारात घेता त्ययाची विभागाच्या 
स्तरािर छाननी, विश्लेषण ि कराियाच्या कायािाहीस विलींब होऊ शकतो. ही बाब 
विचारात घेऊन, भारतीय प्रशासन सेिेतनू सेिाननितृ्यत झालेल्या अचिकाऱयाींपैकी एका 
िररषठ अचिकाऱयाची पूणा िेळ ननयुक्ट्ती करणयात येऊन, त्ययाने चौकशी अहिालाचा 
अभ्यास करुन शासनामाफा त कराियाच्या पढुील कायािाहीबाबत शासनास मागादशान 
करणयाबाबतचा प्रस्ताि शासन मान्यतेसाठी सादर करणयात आलेला आहे. 
(५) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 

----------------- 
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 नागपूर विभागािील विद्याथी मॅदरिोत्तरिर सशष्ट्यितृ्तरिीपासून िांध ि असल्याबाबि 
  

(२) * ३१२४७ प्रा.अतनल सोले, श्री.नागोराि गाणार, श्री.समिेश भाांगडडया, 
श्री.धगरीश ांद्र व्यास, श्री.अब्दलु्लाखान दरुामणी :  सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर विभागाींतगात नागपूर, ििाा, चींद्रपूर, गोंददया, गडचचरोली, परभणी ि 
भींडारा जिल्हयातील समािकल्याण विभागाींतगात देणयात येणाऱया मॅदरकोत्यतर 
मशषयितृ्यतीसाठी सन २०१६-१७ या िषाात ३,५७,८६५ विद्यार्थयाांनी अिा करूनही 
महाविद्यालयाच्या ननष काळिीपणामुळे एकूण ५८,६४१ विद्यार्थी ि जिल्हा पातळीिर 
५७,७९६ विद्यार्थी मशषयितृ्यतीपासून िींचचत असल्याचे ददनाींक ४ मे, २०१७ रोिी िा 
त्ययासुमारास ननदशानास आले, हे खरे  आहे काय, 
(२) असल्यास, परभणी जिल््यातील मॅरीकोत्यतर मशषयितृ्यती योिना तसेच इतर 
मशषयितृ्यती योिनेचा लाभ घेऊन त्ययाचे अमभलेखे दाखल न करणाऱया जिल्हयातील 
विविि शकै्षणणक सींस्र्थाविरूध्द सहाय्यक आयुक्ट्त, समािकल्याण विभाग, परभणी 
याींनी िानेिारी, २०१७ मध्ये िा त्ययादरम्यान आदेश िारी केले आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्ययात काय आढळून 
आले ि तद्नसुार उक्ट्त प्रकरणी सींबींचित अचिकारी/कमाचाऱयाींिर कारिाई करुन 
िींचचत विद्यार्थयाांना मशषयितृ्यती देणयासाठी कोणती कायािाही केली िा करणयात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. राजिुमार बडोले : (१) होय. 
(२) अींशत : होय, परभणी जिल्हयातील बींद पडलेल्या शकै्षणणक सींस्र्थाींनी मॅरीकोत्यतर 
मशषयितृ्यती योिनेचे अमभलेख विशेष चौकशी पर्थकास उपलब्ि करुन ददलेले 
नसल्याने, सदर अमभलेख उपलब्ि करुन देणयाबाबत सहाय्यक आयुक्ट्त, 
समािकल्याण परभणी याींनी सींबींचित शकै्षणणक सींस्र्थाींना कळविले आहे. 
(३) नाही. मात्र, प्रलींबबत मशषयितृ्यतीचे अिा ननकाली काढणयाची कायािाही 
जिल्हास्तरािर सुरु असून विद्यार्थी मशषयितृ्यतीपासून िींचचत राहू नये म्हणनू सन 
२०१७-१८ या शकै्षणणक िषाापासून शासनाचे DBT पो ा्ल कायााजन्ित करणयात येत 
आहे.  
(४) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 

----------------- 
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 राज्याि पायलट प्रोजेक्टच्या माध्यमािनू ग्रीन एनजी तनमामण िरण्याबाबि 
 
 

 (३) * ३२५६० श्री.बाळाराम पाटील :  सन्माननीय निीन ि निीिरणीय उजाम मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात सौर उिेिर अिलींबून असणाऱया पायल् प्रोिेक्ट््च्या माध्यमातून सौर 
ऊिेचा विकास करून ग्रीन एनिी ननमााण करणयाचे िोरण शासनाकडून राबविणयात 
येत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाच्या आदेशानुसार िीि पुरिठा विभागाने सदर पायल् 
प्रोिेक्ट्् रायगड जिल््यात कृषीपींप, नळपाणी योिनाींसाठी राबविणयाचा ननणाय 
घेतला असला तरी शेतकरी दगुाम भागातील असािा, त्ययाच्याकड ेकमीत कमी ५ 
एकर िमीन असािी, शाश्ित पाणयाचा स्त्रोत असािा तसेच रूपये १५ हिार 
शासनाकड ेभरणा करणे आिश्यक असणे अशा िाचक अ्ीींचा समािेश असल्याने 
या ननकषाींमध्ये बसणारा एकही लाभार्थी रायगड जिल््यात नसल्याने हा पायल् 
प्रोिेक्ट्् असफल ठरला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, रायगड जिल््यात सदर योिनेचा लाभ ममळणयासाठी शासनाने 
ननकष मशचर्थल करणयासाठी कोणती उपाययोिना केली िा करणयात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.  ांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे अींशत: खरे आहे, याबाबतच्या अ्ल सौर कृषीपींप योिनेंतगात नळ     
पाणीपुरिठा योिनेचा समािेश नाही. 
(३) शासन ननणाय सौर प्र-२०१६/प्र.क्र.३१९/ऊिाा-७, ददनाींक ०५/११/२०१६ नुसार सदर 
योिनेचा लाभ िास्तीत िास्त शतेकऱयाींना ममळणयासाठी शासनाने पढुील ननकष 
मशचर्थल केले आहेत, िसे लाभार्थी शतेकऱयाींच्या शेतिममनीचे क्षेत्र ५ एकर ऐििी १० 
एकर करणयात आले आहे ि सौर कृषीपींप योिनेचा फायदा घेऊन ज्या ग्ाींमध्ये/ 
विहीरीिर सौर पींप ददला आहे तेरे्थ सौर कृषीपींप आस्र्थावपत झाल्याच्या ददनाींकानींतर 
पुढील १० िषाानींतर सदर दठकाणी मागणी केल्यास महावितरण माफा त विद्यतु 
िोडणी/ पुरिठा देणयात येईल. 
(४) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 

----------------- 
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 ाांडोली िसे  खेड ि मािळ (जज.पुणे) िालुक्याि  
िीज उपिरणे पडून असल्याबाबि 

  

(४) * ३२९२७  प्रा.जोगेन्द्र ििाड े: सन्माननीय ऊजाम मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) चाींडोली तसेच खेड ि मािळ (जि.पुणे) या तालुक्ट्याींसाठी िापराियाची इन्सुले्र, 
पोल, कीं डक्ट््र, केबल, मी्र तसेच अन्य कोट्यििी रुपयाींची िीि उपकरणे पडून 
असल्याचे माहे िनू, २०१७ च्या पदहल्या आठिड्यात ननदशानास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, िीि वितरण कीं पनीच्या अचिकारी ि कमाचाऱयाींच्या दलुाक्षामुळे सदर 
उपकरणे ननकामी होणयाची शक्ट्यता ननमााण झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कीं पनीच्या सादहत्ययाींचा योलय िापर न करणाऱया अचिकारी ि 
कमाचाऱयाींविरुध्द शासनाने कोणती कारिाई केली िा करणयात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.  ांद्रशेखर बािनिुळे : (१) ि (२) याबाबतची बातमी ितामानपत्रात प्रमसध्द झाली 
होती. परींतु सदरची बातमी िस्तुजस्र्थतीस िरुन नाही. खेड ि मािळ (जि.पुणे) या 
तालुक्ट्याींसाठी िापरणयात येणारी िीि उपकरणे रािगुरुनगर विभागाींतगात चाींडोली 
येर्थील भाींडारात सुरक्षक्षत ठेिणयात आली असून रािगुरुनगर विभागीय 
कायाालयाींतगात येणाऱया उपविभागाींना आिश्यकतेनुसार सदर विद्यतु सादहत्ययाचा 
पुरिठा करणयात येतो.   
(३) ि (४) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 
 
 

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

एिाजत्तरमि आददिासी वििास प्रिल्पाांिगमि असणाऱ्या  
शाळाां ी ररक्ि पदे भरण्याबाबि 

(५) * ३२६७९  अॅड.राहुल नािेिर :  सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) एकाजत्यमक आददिासी विकास प्रकल्पाींतगात असणाऱया शाळाींमध्ये कमाचाऱयाींची 
पदे अनेक िषाापासून ररक्ट्त असल्यामुळे विद्यार्थयााचे नुकसान होत असल्याचे माहे 
मे, २०१७ च्या पदहल्या सप्ताहात ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून 
आले ि तद्नुसार सदर ररक्ट्त पदे तात्यकाळ भरणयाबाबत कोणती कायािाही केली िा 
करणयात येत आहे, 
(३) नसल्यास, त्ययाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विष्ट् ण ुसिरा : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) ररक्ट्त असलेल्या पदाींची भरती करणयाबाबत ननयुक्ट्ती प्राचिकारी अपर आयुक्ट्त 
याींना ननदेश ददले आहेत. त्ययानुसार अचिक्षक (परुुष/ मदहला) ररक्ट्त पदे भरती सुरु 
करणयात आली असुन ननिड प्रकक्रया अींनतम ्प्यात आहे. या व्यनतररक्ट्त 
पदोन्नतीने देखील पद भरती करणयात येत आहे. 
(३) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 
 

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

िधाम िृषी उत्तरपन्न बाजार ससमिीमध्ये पािसामुळे िूरी े नुिसान झाल्याबाबि 
  

(६) *  ३३४६६  श्री.समिेश भाांगडडया :  सन्माननीय पणन मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ििाा कृषी उत्यपन्न बािार सममतीमध्ये ददनाींक १ िून, २०१७ रोिी िा 
त्ययासुमारास शेतकऱयाींकडून शासनाने खरेदी केलेली हिारो जक्ट्िीं्ल तूर पािसात 
मभिल्याने शासनाचे नकुसान झाल्याचे ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर तूर सुरक्षक्ष त ठेिणयाची िबाबदारी ही कृषी उत्यपन्न बािार 
सममतीच्या सींबींचित अचिकाऱयाींची असून गोदाम उपलब्ि असताींना तसेच पयाायी 
व्यिस्र्था न केल्याने शासनाचे कोट्यििी रुपयाींचे नुकसान झाले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्ट्त प्रकरणी चौकशी करून दोषीींिर कोणती कारिाई केली िा 
करणयात येत आहे, 
(४)  नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सुभाष देशमुख : (१) नाही. 
(२) नाही. 
     ककमान आिारभूत ककीं मत योिनेंतगात खरेदी करणयात आलेल्या तूरीची 
साठिणकू करणयाची िबाबदारी पणन महासींघामाफा त खरेदी करणयाऱया सबएिी्ं  
सींस्रे्थची असते. ििाा जिल््यात खरेदी केलेल्या तूरीची साठिणकू कें द्र ि राज्य िखार 
महामींडळाच्या गोदामात केलेली आहे. 
(३) ि (४) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 

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

िसतिगहृाांसाठी तनयसमि गहृपाल ि सुरक्षा रक्षिाांच्या तनयुक्त्तरया िरणेबाबि 
 

(७) * ३२१६९  श्री.सतिश  व्हाण, श्री.विक्रम िाळे, श्री.िवपल पाटील :  िाराांकिि 
प्रश्न क्रमाांि २७४१४ ला ददनाांि ७ मा म, २०१७ रोजी ददलेल्या उत्तरिराच्या    
सांदभामि :  सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) राज्यात सामाजिक न्याय विभागामाफा त डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर याींच्या १२५ 
व्या ियींती ननममत्यताने मागासिगीय मुलीींसाठी स्र्थापन करणयात आलेल्या ५० ि 
पूिीच्या १६७ िसनतगहृाींसाठी शासकीय इमारती, गहृपाल ि सुरक्षारक्षक नसल्याचे 
माहे सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये िा त्ययादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासकीय इमारती, मुलीींच्या सुरक्षक्षततेच्यादृष्ीने िसनतगहृाींिर 
मदहला गहृपाल ि सुरक्षा रक्षकाींच्या तसेच इतर िसनतगहृाींिर गहृपाल ि सुरक्षा 
रक्षकाींच्या नेमणकूा करणयासाठी शासनाने कोणती कायािाही केली िा करणयात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

 श्री. राजिुमार बडोले : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) ज्या िसनतगहृातील गहृपालाींची पदे ररक्ट्त आहेत अशा िसनतगहृातील गहृपाल 
पदाचा अनतररक्ट्त कायाभार अन्य गहृपाल याींचेकड ेस्र्थाननक पररजस्र्थती विचारात 
घेऊन अन्य सक्षम अचिकाऱ याींकड ेसोपविणयात आलेला आहे. तसेच सुरक्षक्षततेच्या 
दृष्ीने िसनतगहृातील प्रिेमशत मुलामुलीींच्या सींख्येनुसार बा्यस्त्रोताद्िारे साई् 
अ े्ंडन्् याींची ननयकु्ट्ती केलेली आहे. 
(३) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 

----------------- 
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लासलगाि बाजार ससमिी (िा.तनफाड, जज.नासशि) खरेदी 
िें द्र पिुमिि सुरु िरण्याबाबि 

  

(८) *  ३०९५४  श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.सुतनल िटिरे, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.हेमांि 
टिले,  श्री.किरण पािसिर, श्रीमिी विद्या  व्हाण, अडॅ.तनरांजन   डािखरे  : 
सन्माननीय पणन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) लासलगाि बािार सममती (ता.ननफाड, जि.नामशक) येरे्थ शतेकरी, मार्थाडी ि 
मापारी कामगाराींना मिुरीची रक्ट्कम िनादेशाने देणयाच्या कारणामुळे सदर बािार 
सममती सलग ५ ददिस बींद असल्याने तेर्थील व्यापाऱयाींनी ननफाड - नतैाळे 
रस्त्ययालगत प.पु.भगरीबाबा हे खासगी काींदा खरेदी कें द्र सुरु केल्याचे माहे एवप्रल, 
२०१७ च्या शिे्च्या सप्ताहात ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ददनाींक २४ एवप्रल २०१७ रोिी िा त्ययासुमारास मार्थाडी ि मापारी 
कामगाराींनी आींदोलन करून सदर मललािगहृ बींद पाडले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, खािगी मललािगहृ बींद करून लासलगाि बािार सममती पिूाित सुरु 
करणयाबाबत शासनाने कोणती कायािाही केली िा करणयात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. सुभाष देशमुख : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) जिल्हा उपननबींिक, सहकारी सींस्र्था, नामशक याींनी सिा सींबींचिताींची बैठक घेतली 
होती. मात्र, बैठकीत तोडगा न ननघाल्याने जिल्हा उपननबींिक, सहकारी सींस्र्था, 
नामशक याींनी पो.स््े. लासलगाि याींना सदरचे विनापरिाना सुरू असलेले काींदा खरेदी 
विक्री कें द्र बींद करणयाबाबत कळविले होते. त्ययानुसार ददनाींक २५/४/२०१७ पासून 
लासलगाि ि ननफाड येर्थील खािगी मललाि कें द्र बींद झाले आहेत. लासलगाींि मुख्य 
बािार आिारातील ददनाींक २१/४/२०१७ पासून भुसार ि तेलबबया शतेीमालाचे 
ि ददनाींक २ मे, २०१७ पासून काींदा हया शतेीमालाचे मललाि पूिाित सुरू केले आहेत. 
(४) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 

----------------- 
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खडी (िा.शहापूर, जज.ठाणे) येथे विजे े खाांब बदलून  
िीज पुरिठा सुरळीि िरणेबाबि  

(९) * ३२७३६  श्री.जगन्नाथ सशांदे :  सन्माननीय ऊजाम मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  
 
 
 

(१) खडी (ता.शहापूर, जि. ठाणे) महावितरण कीं पनीने झाडाींनाच वििेच्या तारा 
बाींिनू घराींना िीि िोडणया देणे, शहापूर तालुक्ट्यात ८ तास िीि खींडडत होणे ि 
वििेचे खाींब िीणा झालेले असल्याचे माहे एवप्रल, २०१७ मध्ये िा त्ययादरम्यान 
ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, खडी गािातील ३० पेक्षा अचिक खाींब पणूापणे िीणा झाले असून 
पािसाळ्यात किीही कोसळणयाची मभती असल्याने िीि ग्राहकाींनी केलेल्या तक्रारी 
दलुाक्ष होत असल्याने ग्रामस्र्थाींनी तीव्र आींदोलन करणयाचा इशारा ददला आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्ट्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्ययात काय 
आढळून आले ि तद्नषुींगाने सदरहू प्रकरणी सींबींचिताींिर कोणती कारिाइा केली िा 
करणयात येत आहे,                     
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री.  ांद्रशेखर बािनिुळे : (१) ि (२) एवप्रल, २०१७ मध्ये ितृ्यतपत्रात आलेल्या 
बातमीच्या अनुषींगाने पाहणी केली असता खडी येरे्थ काही घराींना होणारा िीि 
पुरिठा पोलपासूनचे अींतर िास्त असल्यामुळे सजव्हास िायर लोबींकळत होत्यया. सदर 
दठकाणी निीन पोल उभारणी करुन ददनाींक २५/४/२०१७ रोिी त्ययाची दरुुस्ती 
करणयात आली. िीि पुरिठा सुरळीत होणयाच्यादृष्ीने िीि िादहन्याींििळ असणारी 
झाड ेतोडून िीि पुरिठा ननयममत करणयात आला. 
(३) सदर भागातील ५ उच्चदाब ि ३२ लघदुाब पोलच्या िादहनीचे अींदािपत्रक मींिूर 
असून सदर कामाींचा कायाादेश देणयात आलेला आहे. त्ययानषुींगाने ३ उच्चदाब 
िादहनीचे पोल ि ७ लघदुाब िादहनीचे पोल बदली करणयात आलेले आहेत ि उिारीत 
कामे प्रगती पर्थािर आहेत. 
(४) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 
 

----------------- 
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महाड (जज.रायगड) औद्योधगि िसाहिीिील टेमघर  
येथील भांगार गोदामाला लागलेल्या आगीबाबि 

 (१०) * ३२५०५  श्री.जयांि पाटील, श्री.बाळाराम पाटील :  सन्माननीय उद्योग मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 
  

(१) महाड (जि.रायगड) औद्योचगक िसाहतीतील ्ेमघर येर्थील भींगार गोदामाला 
ददनाींक २० एवप्रल, २०१७ रोिी िा त्ययासुमारास आग लागल्याचे ननदशानास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िसाहतीतील कारखान्याींमिून मोठ्या प्रमाणात प्लाजस््क ि लोखींडी 
ड्रममिून िेस्् सॉलिींड (रासायननक पदार्था) भींगारामध्ये विकणयासाठी 
अनचिकृतररत्यया गोदामात साठिून ठेितात, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर भींगार गोदामाला यापूिी अनेक िेळा आगी लागणयाचे प्रकार 
घडूनही सींबींचित विभागाकडून कोणतीच कारिाई करणयात आलेली नाही, हे खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, याप्रकरणी चौकशी करुन सींबींचित दोषीींिर शासनाने कोणती कारिाई 
केली िा करणयात येत आहे,  
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. सुभाष देसाई : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. अशा प्रकारची बाब तपासात आढळून आलेली नाही. 
(३) हे खरे नाही. आग लागणयाची घ्ना पूिी घडलेली नाही. 
(४) ि (५) आग ही अज्ञात कारणामुळे लागल्यामुळे कारिाई करणयाचा प्रश्न 
उद्भ् ाित नाही. 

----------------- 
डॉ.बाबासाहेब आांबेडिर सांशोधन ि प्रसशक्षण सांस्त्थेि (बाटी)  

लॅपटॉप खरेदीि गैरव्यिहार झाल्याबाबि 

 (११) * ३२३५१   श्री.अतनल भोसले :  सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे येर्थील डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर सींशोिन ि प्रमशक्षण सींस्रे्थत (बा्ी) 
अनुसूचचत िाती, िमाती ि मागासिगीय प्रिगाातील विद्यार्थयाांसाठी लॅप्ॉप 
खरेदीमध्ये रुपये ५१ लाख ६८ हिाराींचा गैरव्यिहार झाल्याचे माहे िनू, २०१७ मध्ये 
िा त्ययादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्ट्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले ि तद्नुसार लॅप्ॉप खरेदीत गैरव्यिहार करणारे ि त्ययाींना पाठीशी 
घालणाऱयाींविरुध्द कोणती कारिाई केली िा करणयात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. राजिुमार बडोले : (१) नाही, खरेदी प्रकक्रयेमध्ये अपहार झालेला नाही. 
     लॅप्ॉप खरेदीमध्ये अपहार झालेला नसून खरेदीनींतर लॅप्ॉपचा कायाभार 
हाताळणाऱया प्रकल्प अचिकाऱयाने लॅप्ॉपचा अपहार केलेला असल्याचे अींतगात लेखा 
पररक्षणातून प्रर्थम दशानी ननदशानास आले आहे.  
(२) या प्रकरणी सींबींचित प्रकल्प अचिकारी श्री.राहुल रणिीर याींना कामािरून काढून 
्ाकणयात आले आहे. तसेच त्ययाींच्याविरुद्ध पोलीस स््ेशन, कोरेगाि पाका , पुणे येरे्थ 
ददनाींक २९/०५/२०१७ रोिी FIR दाखल करणयात आलेला आहे. प्रकरण पोलीस 
कायािाहीत असल्यामुळे कोणासही पाठीशी घालणयाचा प्रश्न उपजस्र्थत झालेला नाही. 
(३) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 

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

राज्याि लघू ि मध्यम उद्योग बांद झाल्याबाबि 

 (१२) * ३३०३२  डॉ.सुधीर िाांबे, डॉ.अपूिम दहरे :  सन्माननीय उद्योग मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील विशषेत: मेक इन इींडडया, मेक इन महाराषर आणण मेक इन नामशक 
या माध्यमातून गुींतिणकूीसाठी उद्योगाींना चालना ददली िात असताींना मागील 
पींिरा िषाात नामशक तसेच इतर जिल््यातील सुमारे ४५ हिार उद्योग विविि 
कारणाींमुळे बींद/आिारी पडल्याचे ददनाींक २३ एवप्रल, २०१७ रोिी िा त्ययासुमारास 
ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, विविि कारणाींनी बींद/आिारी असलेल्या नामशक तसेच राज्यातील 
इतर विभागातील ६९९६ उद्योगाींतील २२ लाखाहून अचिक कामगार बेरोिगार झाले 
असून सदर उद्योगाींमध्ये रुपये ३११९ को्ी गुींतिणकू केली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, राज्यात तसेच नामशक विभागात विविि कारणाींनी बींद/आिारी 
असलेल्या उद्योगाींचे पनुरूज्िीिन करणयासाठी शासनाकडून कोणते प्रयत्यन ि विशेष 
उपाययोिना केली िा करणयात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सुभाष देसाई : (१) हे खरे नाही. 
उद्योग सींचालनालयाच्या जिल्हा स्तरािरील अमभलेख्यानुसार ४ र्थया 

औद्योचगक प्रगणनेच्या अहिालानुसार राज्यामध्ये ३४३२७ लघुउद्योग बींद पडलेले 
आहेत. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) बींद उद्योगाींना उजिातािस्रे्थत आणणयासाठी शासनाकडून िेळोिेळी उपाययोिना 
करणयात येतात. महाराषर औद्योचगक िोरण-२०१३ नुसार पनुरुज्िीिनक्षम 
नसलेल्या तसेच बींद असलेल्या उपक्रमाींना सुलभ ननगामन पयााय उपलब्ि 
होणयासाठी आणण बींद उद्योग पुन्हा सुरु होणयासाठी शासन ननणाय ददनाींक २ मे, 
२०१३ अन्िये विशेष अभय योिना िादहर केली होती.  
        सदर योिनेतींगात िे उद्योग घ्क विदहत कायापध्दतीत योलय ते ननकष 
पुणा करतील अशा उद्योग घ्काींना विशषे अभय योिनेद्िारे सुलभ ननगामन पयााय 
उपलब्ि करुन देणयात आला आहे. सदर योिनेमध्ये पात्र ठरणाऱया घ्काींनी राज्य 
शासनाची सिा मुद्दलाची रक्ट्कम एकरकमी भरल्यास व्याि ि दींड व्याि माफ 
करणयाची तरतदू आहे.  
       सदर योिनेस शासन ननणाय ददनाींक ६ मे, २०१६ अन्िये ददनाींक ३१ माचा, 
२०१७ पयांत मुदतिाढ देणयात आली होती. 
(४)  प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 

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

महाराष्ट्र राज्य विद्युि तनयामि आयोगाने िेलेल्या िीज दरिाढीबाबि 

 (१३) * ३०९०४  श्री.सिेज ऊफम  बांटी पाटील, आकिम .अनांि गाडगीळ, श्री.हेमांि टिले, 
श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुतनल िटिरे, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.किरण पािसिर, 
अॅड.तनरांजन डािखरे, श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.अमरससांह पांडडि, श्रीमिी विद्या 
 व्हाण, श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.रामराि िडिुिे, श्री.प्रिाश 
गजसभये, डॉ.(श्रीमिी) नीलम गोऱ्हे, श्री.सतिश  व्हाण, श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.अमरनाथ राजूरिर :   सन्माननीय ऊजाम मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषर राज्य विद्यतु ननयामक आयोगाने माहे िनू, २०१५ ते एवप्रल, २०१७ 
या तीन िषाात १५४ ते २७४ ्क्ट्के दर िाढ लागू केली असल्याचे माहे एवप्रल, २०१७ 
मध्ये िा त्ययादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, ् प्या्प्याने िाढणाऱया या िीि दरिाढीमुळे माहे एवप्रल, २०१९ पयांत 
शेतकऱ याींच्या कृषीपींप वििेचे दर ककमान दपु्प् ते नतप्प् होणार असल्याने कृषी 
पींपाच्या िीि दरात सिलत देणे ि सिलतीचे िीि दर िाहीर करणयाबाबत शासनाने 
कोणती कायािाही केली िा करणयात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

 श्री.  ांद्रशेखर बािनिुळे : (१) मा. महाराषर विद्यतु ननयामक आयोगाच्या ददनाींक 
३ नोव्हेंबर, २०११ च्या िीिदर आदेशानुसार सन २०१७-१८ ते २०१९-२० या 
कालाििीकररता एकूण सरासरी िीिदरात िून, २०१५ च्या तुलनेत केिळ १.२०% ते 
२% इतकी िाढ झाली आहे.  
(२) सन २०१७-१८, २०१८-१९ ि २०१९-२० साठी महाराषर विद्यतु ननयामक 
आयोगाने ननजश्चत केलेल्या दरानुसार विना मी्र कृषी ग्राहकाींच्या िीि दरात 
अनकु्रमे ५.२%, ५.२%, ४.६% ि मी्र असलेल्या कृषी ग्राहकाींच्या िीि दरात 
अनकु्रमे ३.५%, ३.४% ि ४.२% इतकी िाढ होणार आहे. ददनाींक ११/१०/२०१२ च्या 
शासन ननणायातील तरतदुीनुसार िीि दर सिलतीसाठी शासनाकडून देणयात 
येणाऱया अनदुानाची मयाादा कायम असून िीि दरिाढीचा भार सींबींचित 
कृषीपींपिारक ग्राहकाींनी भराियाचा आहे.  
(३) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 

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

मुांबई जजल्हा मध्यििी सहिारी बँिेच्या सां ालि  
मांडळाने िेलेल्या गैरव्यिहाराबाबि 

 (१४) * ३२२२७  श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्तरि, प्रा.जोगेन्द्र ििाड े: सन्माननीय 
सहिार मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबै बकेँच्या (मुींबई जिल्हा मध्यिती सहकारी बँक) सींचालक मींडळाने नाबाडाची 
परिानगी तसेच ररझिा बँक ऑफ इींडडयाचे ननबांि विचारात न घेता ननव्िळ 
मालमत्यता मूल्यापेक्षा (ने्िर्था) अचिक म्हणिे तब्बल ३५० को्ी रुपयाींचे किा 
ननयमबाहय पध्दतीने पायाभूत सुवििा प्रकल्पासाठी मींिूर केल्याचे माहे िनू, २०१७ 
च्या पदहल्या आठिडयात ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरील बँकेच्या सींचालक मींडळाच्या गैरकारभाराची चौकशी करणयात 
आली काय, चौकशीत काय आढळून आले ि त्ययानुसार सदरील प्रकरणातील दोषीींिर 
कोणती कारिाई केली िा करणयात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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 श्री. सुभाष देशमुख : (१) नाही, हे खरे नाही. 
(२) ि (३) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 
 

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

िारापूर (जज.पालघर) औद्योधगि िसाहिीिील घनि रा उ लण्याबाबि 
  

(१५) *  ३२३०८   श्री.आनांद ठािूर, श्री.हेमांि टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र 
पाटील, अॅड.राहुल नािेिर :  सन्माननीय उद्योग मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) तारापूर (जि.पालघर) औद्योचगक िसाहतीतील सम्प (साींडपाणी िमा 
करणयासाठी िापरणयात येणारी) ३ मिनू काढणयात आलेला सुमारे ४०० मॅरीक ्न 
कचरा उचलणयाचे आदेश राषरीय हररत लिादाने औद्योचगक विकास मींडळास 
ददनाींक ३० मे, २०१७ रोिी ददले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्ट्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले ि तद्नुसार कोणती कायािाही केली िा करणयात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देसाई : (१) ि (२) होय, हे खरे आहे. 
     मा.राषरीय हररत लिादाच्या आदेशानुसार सींप क्रमाींक ३ मिनू ननघालेला 
सींपूणा रासायननक गाळ महामींडळाने मे.मुींबई िेस्् मॅनेिमें् मल., तळोिा या 
मान्यता प्राप्त प्रकक्रया कें द्राकड ेपोचविला असून, आता िागेिर कोणताही गाळ 
मशल्लक नाही. सदर गाळ उचलणयाची ि प्रकक्रया कें द्राकड ेपोहचविणयाची कायािाही 
ददनाींक १७/०६/२०१७ रोिी पणूा करणयात आली आहे.       
(३) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 
 

----------------- 
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िळांब (जज.उस्त्मानाबाद) िालुक्यािील सांजय गाांधी तनराधार योजने ी  
प्रिरणे प्रलांबबि असल्याबाबि  

(१६) * ३३७०९  श्री.सुजजिससांह ठािूर : सन्माननीय विशेष सहाय्य मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कळींब (जि.उस्मानाबाद) तालुक्ट्यातील सींिय गाींिी ननरािार योिनेची ८० 
प्रकरणे प्रलींबबत असल्याचे माहे मे, २०१७ मध्ये िा त्ययादरम्यान ननदशानास आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदर योिनेचा लाभ घेणयासाठी आिश्यक कागदपत्राींची पतूाता 
करुनही मींिूरीकररता सींबींचित अचिकाऱ याींकडून विलींब होत आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले, तद्नुसार कोणती कायािाही केली िा करणयात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
 

श्री. राजिुमार बडोले : (१) होय. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) ि (४) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 

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

राज्यािील अपांग शाळेिील िां त्राटी सशक्षि आणण सशक्षिेिर  
िमम ाऱ्याांना सेिेि िायम िरण्याबाबि 

 (१७) *  ३२२८७   श्री.िवपल पाटील :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि २८५३९ ला ददनाांि 
२५ मा म, २०१७ रोजी ददलेल्या उत्तरिराच्या सांदभामि :  सन्माननीय सामाजजि न् याय 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील अपींग शाळाींतील कीं त्रा्ी मशक्षक आणण मशक्षकेतर कमाचाऱयाींना सेिेत 
कायम करणयाचा ननणाय शासनाने घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्ययाचे र्थोडक्ट्यात स्िरुप काय आहे, 
(३) नसल्यास, त्ययाबाबतची िस्तजुस्र्थती िा सिासािारण कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. राजिुमार बडोले : (१) नाही. 
(२) ि (३) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 
 ----------------- 
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माणगाि (जज.रायगड) येथे भारिरत्तरन डॉ.बाबासाहेब आांबेडिराां े  
स्त्मारि उभारण्याबाबि 

  

(१८) *  ३२९२४  श्री.प्रिाश गजसभये :  सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) माणगाि (जि.रायगड) येरे्थ भारतरत्यन डॉ.बाबासाहेब आींबेडकराींचे भव्य स्मारक 
उभारणयासाठी शासनाने रुपये २ को्ी मींिूर केले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या स्मारकाची सद्यजस्र्थती काय आहे, यासाठी आतापयांत ककती 
खचा करणयात आला ि हे काम केव्हापयांत पूणा करणयात येणार आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले : (१) नाही. 
(२) ि (३) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 
 

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

एिलहरे (जज.नासशि) येथील औजष्ट्णि िीज प्रिल्पास विलांब होि असल्याबाबि 
  

(१९) *  ३०९१६  श्री.नारायण राणे, श्री.आनांदराि पाटील :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि 
१६४५७ ला ददनाांि २८ मा म, २०१६ रोजी ददलेल्या उत्तरिराच्या सांदभामि :  
सन्माननीय ऊजाम मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 

(१) राज्यात वििेचे भारननयमन सुरु असून त्ययास एकलहरे (जि.नामशक) औजषणक 
कें द्रामिील नादरुुस्त ि कमी क्षमता असलेले सींच देखील कारणीभूत असल्याचे 
तसेच येर्थील औजषणक िीि कें द्रातील ६६० मेगािॅ् चा प्रकल्प खािगी िीि 
प्रकल्पामुळे प्रलींबबत असल्याचे ददनाींक ६ मे, २०१७ रोिी िा त्ययासुमारास ननदशानास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, एकलहरे औजषणक विद्युत कें द्रािर चार िषाापूिी पाच सींच 
कायााजन्ित होते त्ययापकैी दोन सींच तीस िषाापेक्षा अचिक िनेु कालबा्य झाले असून 
उक्ट्त सींच बदलून नविन सींच िोडणे, प्रलींबबत िीि प्रकल्प सुरु करणे तसेच 
भारननयमन बींद करणयाबाबत शासनाने चौकशी करुन कोणती कायािाही केली िा 
करणयात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.  ांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे खरे नाही. 
     नामशक औजषणक विद्यतु कें द्रातील सिा सींच (३ X २१० मे.ि.ॅ) ददनाींक ०६ मे, 
२०१७ रोिी कायााजन्ित होते. 
(२)  
• नामशक औ.वि.कें द्रातील २ सींच (२X१२५ मे.ि.ॅ) हे कालबा्य ि िीणा झाल्याने 
ददनाींक ३०/०६/२०११ रोिी कायमस्िरुपी बींद करणयात आले आहेत. 
• नामशक येर्थील उिाररत ३ सींच (३X२१० मे.ि.ॅ) आितागायत िीिननममातीसाठी 
उपलब्ि आहेत. 
• नामशक येर्थील प्रस्तावित ६६० मे.ि.ॅ प्रकल्प हाती घेणे सध्या MERC च्या MOD 
प्रणाली तत्यिानुसार िाणणजज्यकररत्यया व्यिहाया (viable) असणे आिश्यक आहे. 
• सद्यजस्र्थतीत राज्यात भारननयमन करणयात येत नाही. 
(३) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 

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

सामाजजि न्याय विभागामाफम ि देण्याि येणाऱ्या  
सशष्ट्यितृ्तरिीि झालेल्या गैरव्यिहाबाबि 

 

 (२०) * ३२४०१  श्री.विक्रम िाळे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.जगन्नाथ सशांदे, 
श्री.धनांजय मुांड,े श्री.हेमांि टिले, श्री.बाळाराम पाटील :  सन्माननीय सामाजजि 
न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात सामाजिक न्याय ि अन्य विभागामाफा त देणयात आलेल्या 
मशषयितृ्यतीमध्ये झालेल्या गैरव्यिहाराची चौकशी करणयाकरीता गहृ विभागामाफा त 
ददनाींक १५ िानेिारी, २०१६ रोिी विशषे चौकशी पर्थकाची (्ास्क फोसा) ननयुक्ट्ती 
करणयात येऊन या पर्थकाने आपला अहिाल सामाजिक न्याय विभागाच्या प्रिान 
सचचिाींना सादर केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, डॉ.के.व्यींक्ेशम, भा.पो.से., विशषे चौकशी पर्थक (्ास्क पोसा) याींनी 
ददनाींक ३ डडसेंबर, २०१६ रोिी प्रिान सचचि, सामाजिक न्याय ि विशषे सहाय्य 
विभाग, मींत्रालय, मुींबई याींना चींद्रपूर, बुलढाणा, सोलापूर याींच्या कायाक्षेत्रातील १० 
सींस्र्थाींच्या अननयममतता ि गैरव्यिहारासींबींिी गुन्हे दाखल करणयाबाबत कळविले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, डॉ.के.व्यींक्ेशम विशषे चौकशी पर्थक (्ास्क फोसा) याींना केिळ 
चौकशी करून अहिाल सादर करणयाचा अचिकार असताींना त्ययाींनी त्ययाींच्या 
कायाक्षेत्राबाहेर िािनू आपल्या अचिकाराचा गैरिापर केला असल्याचे शासनाच्या 
ननदशानास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्ट्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले ि तद्नषुींगाने कोणती कायािाही केली िा करणयात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. राजिुमार बडोले : (१) अींशत: होय,  
(२) होय, 
(३) विशेष चौकशी पर्थकाने केलेल्या चौकशीत सींबींचित सींस्र्थाींद्िारे भारत सरकार 
मॅरीकोत्यतर मशषयितृ्यती योिनेंतगांत अननयममतता ि गैरव्यिहार झाल्याचे आढळुन 
आल्याने, सींबींचित १० सींस्र्थाींकडुन िसुलपात्र रक्ट्कम िसूल करणयाबाबत ि सदर 
सींस्र्थाींिर फौिदारी गुन्हा दाखल करण याबाबत आिश्यक ती कायािाही करणयाच्या 
सूचना आयकु्ट्त, समािकल्याण याींना देणयात आलेल्या आहेत. त्ययानुसार पढुील 
कायािाही सींबींचित सहाय्यक आयुक्ट्त, समािकल्याण याींच्यामाफा त करणयात येत 
आहे. 
(४) नाही, या प्रकरणी विशेष चौकशी पर्थकाकडुन अींनतम अहिाल अद्याप शासनास 
सादर करणयात आलेला नाही. 
(५) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 

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

 

राज्यािील शिेिऱ्याांच्या िृषीपांप िीज जोडण्या प्रलांबबि असल्याबाबि 
 

 (२१) *  ३१९७०   डॉ.अपिूम दहरे, प्रा.अतनल सोले, श्री.विनायिराि मेटे, श्री.सिेज 
ऊफम  बांटी पाटील, श्री.आनांदराि पाटील :  सन्माननीय ऊजाम मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात विशेषत: पजश्चम महाराषर ि बीड जिल््यातील शतेकऱ याींनी कृषीपींप 
िीि िोडणी ममळविणयासाठी माहे मे, २०१७ अखेर अिा ि अनामत रक्ट्कम भरूनही 
िीि िोडणीची अनेक प्रकरणे प्रलींबबत असल्याने शतेकऱयाींचे नकुसान होत 
असल्याचे ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, पजश्चम महाराषरातील ५० हिार प्रलींबबत प्रकरणाींपैकी सातारा 
जिल्हयात सन २०१५-१६ मध्ये कृषीपींप विद्यतु िोडणीसाठी १४ हिार ६३६ 
शेतक-याींनी अिा केले असून यामिील ८ हिार ९६२ कृृ्षीपींपाची िीि िोडणीकररता 
अनामत रक्ट्कम भरुनही प्रलींबबत असल्याचे तसेच बीड जिल््यात िीि 
िोडणीकररता शेतकऱ याींकडून पैशाची मागणी केली िात असल्याचे माहे मे, २०१७ 
रोिी मध्ये िा त्ययादरम्यान ननदाशनास आले, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, उपरोक्ट्त प्रकरणी चौकशी करुन प्रलींबबत प्रस्तािाींना मींिुरी देिून 
प्रत्ययक्ष िीि िोडणी देणे ि िादा रक्ट्कमेची मागणी करणाऱयाींिर शासनाने कोणती 
कारिाई केली िा करणयात येत आहे तसेच सदर िीि िोडणया ककती कालाििीत 
पूणा होणे अपेक्षक्षत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री.  ांद्रशेखर बािनिुळे : (१) ि (२) पजश्चम महाराषरात मे, २०१७ अखेर ५०,२४३ 
कृषीपींप पैसे भरुन प्रलींबबत असून त्ययापैकी सातारा जिल्हयात मे, २०१७ अखेर 
१०,९१२ कृषीपींप पैसे भरुन प्रलींबबत होते.  बीड जिल्हयामध्ये माचा, २०१७ अखेर 
६,७७० कृषीपींप पैसे भरुन प्रलींबबत होते. तसेच बीड जिल्हयात िीि िोडणीकरीता 
शेतकऱयाींकडून पैशाची मागणी केली िात नाही. 
(३) विविि योिनाींतगात पजश्चम महाराषर ि बीड जिल्हयाींमध्ये कृषीपींपाचे 
ऊिीकरण करणयात येत आहे.  
(४) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 

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

विक्रमगड (जज.ठाणे) येथे आांबेडिर भिन उभारण्याबाबि 

 (२२) *  ३१६००  श्री.हेमांि टिले, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुतनल िटिरे, श्री.नरेंद्र 
पाटील, श्री.किरण पािसिर, श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर :  सन्माननीय 
सामाजजि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) विक्रमगड (जि.ठाणे) येरे्थ आींबेडकर भिन उभारणयाचा ननणाय शासनाने माहे 
एवप्रल, २०१७ च्या दसुऱया सप्ताहात घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्ययानुसार शासनाने कोणती कायािाही केली िा करणयात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. राजिुमार बडोले : (१) नाही. 
(२) ि (३) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 

----------------- 
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 भांडारा येथे िीज पुरिठा सुरळीि िरिाना मदहला िमम ारी जखमी झाल्याबाबि 
 

 (२३) * ३३२९८  श्री.पररणय फुिे : सन्माननीय ऊजाम मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) भींडारा येरे्थ िीि पुरिठा सुरळीत करताना ११ केव्हीच्या जििींत िीि ताराींना 
स्पशा झाल्याने मदहला कमाचारी गींभीर िखमी होऊन तीचा उििा हात ननकामी 
झाल्याचे माहे मे, २०१७ मध्ये िा त्ययादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िननत्रािरील िीि पुरिठा बींद करणयाची एबी स्िीचची देखभाल 
दरुुस्ती िषाभरापासून करणयात आलेली नसणे, आिश्यक सादहत्यय िीि कीं पनीकड े
उपलब्ि नसणे तसेच सदर स्िीच चालू जस्र्थतीत असताना त्य याकड ेिाणीिपिूाक 
दलुाक्ष केल्यानेच सदर अपघात झाल्याचे ननदशानास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्ट्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्ययात काय 
आढळून आले ि तद्नषुींगाने सींबींचित अचिकाऱयाींिर कोणती कारिाई केली िा 
करणयात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
 

श्री.  ांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) सदर अपघाताची विद्यतु ननररक्षक, भींडारा कायाालयामाफा त चौकशी करणयात 
आलेली आहे. भींडारा जिल्हा सत्र न्यायालयासमोर रोदहत्र डीपी बाबतची तक्रार 
ननिारण करणयाकररता महावितरणचे ताींबत्रक कमाचारी घ्नास्र्थळी डी.पी. ची पाहणी 
करणयाकररता गेले असता त्ययादठकाणी प्रर्थम रान्सफॉमार डी.पी. स्रक्ट्चरचे असलेले 
ए.बी.जस्िच ओपन करुन ११ के.व्ही. िीिपुरिठा खींडीत करणयात आला. तर्थावप, 
ए.बी.स्िीचचा एक दाींडा (लेग) खराब झाला असल्यामुळे आर फेि डायरेक्ट्् 
िोडणयात आला होता. यामुळे तो विद्यतु भारीत होता. दरम्यान श्रीमती सींध्या 
खोब्रागड ेयाींनी सुरक्षा सािनाींचा िापर न करता डी.पी. स्रक्ट्चरिर चढून एल.्ी. 
केबल क्ट्लॅम्पमिून सोडणयाचा प्रयत्यनात त्ययाींच्या हाताचा स्पशा डी.पी. स्रक्ट्चरचा 
विद्युत भारीत आर फेिच्या ए.बी.जस्िच ते डी.ओ. च्या िींपसाला स्पशा होताच 
िोराचे प्लॅश ओव्हर होऊन त्ययाींचा हात गींभीरररत्यया भािला गेला. या अपघात 
प्रकरणी महावितरणचे दोन िररषठ तींत्रज्ञ याींना ननलींबबत करणयात आलेले आहे. 
(४) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 

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



22 

राज्यािील आश्रमशाळाांिील विद्यार्थयाां े मतृ्तरयू रोखण्याबाबि 

 (२४) * ३०८८४  श्री.धनांजय मुांड,े श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.सुतनल िटिरे, श्री.हेमांि 
टिले, अॅड.तनरांजन डािखरे, श्री.सिेज ऊफम  बांटी पाटील, आकिम .अनांि गाडगीळ, 
अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अतनल सोले, श्री.िानाजी सािांि, 
श्रीमिी विद्या  व्हाण, श्री.किरण पािसिर, श्रीमिी हुस्त्नबान ूखसलफे, अॅड.राहुल 
नािेिर, श्री.आनांद ठािूर, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.जयांि पाटील, श्री.बाळाराम पाटील, 
श्री.अतनल भोसले, प्रा.जोगेन्द्र ििाड े:  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि २७४७४ ला ददनाांि 
१४ मा म, २०१७ रोजी ददलेल्या उत्तरिराच्या सांदभामि :  सन्माननीय आददिासी 
वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 
  

(१) राज्यातील आश्रमशाळेतील विद्यार्थयाांचे मतृ्ययू रोखणयासाठी मा.राज्यपाल याींनी 
आिश्यक सूचना देऊनही आश्रमशाळेमध्ये ननयमानुसार मुलाींची २० प्रकारच्या 
आिाराची तपासणी न करता सदर योिना औपचाररकता म्हणनू राबविणयात येणे, 
मुलभूत सोयी सुवििाींचा तु् िडा ि कमाचाऱयाींची अपुरी सींख्या, सपादींश इ. कारणाींमुळे 
सन २०१६-२०१७ या िषाात अनदुाननत आश्रमशाळेतील ६५ तर शासककय 
आश्रमशाळेतील ६७ असे सुमारे १३२ तसेच तळोदा (जि.नींदरुबार) १६६, िारणी 
(जि.अमरािती) ७१, कळिणे (जि.नामशक) ७०, नामशक ५६, ि डहाण ूयेरे्थ ५१ असे 
मागील १५ िषाात १ हिार ७७ मुलाींचे मतृ्ययू झाल्याचे माहे मे, २०१७ मध्ये िा 
त्ययादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आश्रमशाळेतील विद्यार्थयाांचे मतृ्ययू रोखणयासाठी ददनाींक ३० मे, 
२०१६ रोिी ननयुक्ट्त केलेल्या डॉ. सुभाष साळुींखे याींच्या सममतीने सकस आहार, 
राहणयाची उतत्यम सोय, आरोलय तपासणी करणे इ.सुचविलेल्या महत्यिाच्या 
उपाययोिनाींिर शासनाने अींमलबिािणी केली नसल्याने याबाबत मा.आददिासी 
विकास मींत्री, मा.सािािननक आरोलय मींत्री, सचचि, आददिासी विकास ि सािािननक 
आरोलय तसेच आयुक्ट्त, आददिासी विकास याींच्याकड ेसमर्थान या सींस्रे्थने ददनाींक  
६ िनू, २०१७ रोिी िा त्ययासुमारास  लेखी ननिेदन ददले आहे, हे खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, उपरोक्ट्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले त्ययानुसार विद्यार्थयाांचे होणारे मतृ्ययू रोखणे ि मतृ विद्यार्थयाांच्या 
कु्ूींबास आचर्थाक मदत देणयाबाबत कोणती कायािाही केली िा करणयात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. विष्ट् ण ुसिरा : (१) सन २००१-०२ ते २०१५-१६ या कालाििीत आददिासी 
आश्रमशाळाींमध्ये विविि कारणाींमुळे १०७७ विद्यार्थयाांचा मतृ्यय ू झाल्याची बाब 
आढळून आली आहे. 
(२) होय. 
     “समर्थान” या सींस्रे्थचे ददनाींक ०६/०६/२०१७ रोिीचे ननिेदन शासनाकड ेप्राप्त 
झाले होते. त्यया अनुषींगाने आयुक्ट्त, आददिासी विकास याींना आिश्यक उपाययोिना 
करणयाच्या सूचना देणयात आल्या आहेत.      
(३) आश्रमशाळाींतील विद्यार्थयाांच्या मतृ्ययबूाबत अभ्यास करुन उपाययोिना 
सुचविणयासाठी शासनाने स्ित:हुन दखल घेऊन डॉ.साळुींखे याींच्या अध्यक्षतेखाली 
सममतीची स्र्थापना करणयात आली होती. सदर सममतीच्या अहिालातील 
मशफारशीनुसार जिल्हाचिकारी स्तरािर आढािा ग्ाची स्र्थापना, िदै्यकीय 
सामाजिक विश्लेषण सममती आढािा पर्थकाची स्र्थापना, जिल्हाचिकारी स्तरािर 
विद्यार्थी मतृ्य य ूत्रमैामसक आढािा सममती स्र्थापना, िेिणाच्या िेळेत बदल, पालकाींचे 
सींमतीपत्र, िैद्यकीय सेिेविषयी फलक लािणे, ककमान कक्रडा सुवििा, मादक पदार्था 
सेिन मनाई, आरोलय तपासणी, विशेष दरुुस्ती मोदहम, ॲम्बुलन्स सेिा, तातडीने 
िैद्यकीय ननिी ि देखभाल दरुुस्ती इत्ययादीबाबत कायािाही करणयात येत आहे.   
     शासकीय आश्रमशाळाींत मतृ्ययू पािलेल्या सिा प्रकरणात विद्यार्थयाांच्या 
पालकाींना अनुजे्ञय सानुग्रह अनदुान अदा करणयात आलेले आहे. 
(४) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 

----------------- 
  
समाजिल्याण विभागामाफम ि ददल्या जाणाऱ्या सशष्ट्यितृ्तरिीमध्ये िाढ िरणेबाबि 

  

(२५) *  ३३७४८  श्री.दत्तरिात्रय सािांि, श्री.श्रीिाांि देशपाांड े: सन्माननीय सामाजजि 
न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील विद्यार्थयाांच्या शैक्षणणक गरिा भागविणयासाठी समािकल्याण 
विभागामाफा त विविि प्रकारच्या मशषयितृ्यया ददल्या िातात, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या मशषयितृ्ययाींची ननिााररत केलेले दर ही त्यया कालाििीतील 
पररजस्र्थतीचा विचार करून आकारणयात आलेले असल्याने सद्यजस्र्थतीच्या महागाई 
दराचा विचार करता मशषयितृ्यतीचे दर हे विद्यार्थयाांच्या शकै्षणणक खचाासाठी अपुरे 
असून त्ययात िाढ करणे आिश्यक आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी करुन कोणती कायािाही केली िा करणयात 
येत आहे,  
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. राजिुमार बडोले : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) ि (३) कें द्र शासनाच्या ददनाींक ३१/१२/२०१० च्या मागादशाक तत्यिानुसार 
राज्यातील अनुसूचचत िाती प्रिगाातील विद्यार्थयाांना मशषयितृ्यती देणयात येत असुन, 
त्ययासाठी कें द्र शासनाने मशषयितृ्यतीसाठी विहीत केलेले दर लागू आहेत. कें द्र शासनाने 
या दरात अद्याप िाढ केलेली नाही. 
(४) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 

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

राज्यािील सामाजजि न्याय विभागामाफम ि देण्याि येणाऱ्या सादहत्तरय 
खरेदीमध्ये झालेल्या गैरव्यिहाराबाबि 

 

(२६) * ३२४१५  श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.सांजय दत्तरि, श्री.जगन्नाथ सशांदे, 
प्रा.अतनल सोले, श्री.धगरीश ांद्र व्यास, श्री.समिेश भाांगडडया, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.बाळाराम पाटील, श्रीमिी विद्या  व्हाण, श्री.किरण पािसिर, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.हेमांि टिले, श्रीमिी हुस्त्नबानू खसलफे, अॅड.राहुल नािेिर : सन्माननीय 
सामाजजि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील सामाजिक न्याय विभागामाफा त िॉ्र कूलर, चादरी, ब्लॅके्, सौर 
कीं दील, चपला, िोड,े मुलीींसाठी गाऊन, मुलाींसाठी नाइ् ड्रसे, पुस्तके इत्ययादी 
िस्तुींची खरेदी तसेच राज्यात २८३ िसनतगहेृ ि ५७ ननिासी शाळा अशी एकूण ३४० 
सींख्या असताना सन २०१२-२०१३ मध्ये  ननयमाींचे उल्लींघन करून रुपये १२ को्ी 
९० लाखाचे अनािश्यक ४१८ िॉ्र प्यरुरफायर खरेदी करणयात येऊन प्रत्ययक्षात 
एकाही दठकाणी प्यरुरफायर देणयात न येणे अशाप्रकारे िसनतगहेृ ि रमाई घरकुल 
योिनाींमध्ये रुपये ४०० को्ीींचा गैरव्यिहार झाल्याचे ददनाींक १६ एवप्रल, २०१७ रोिी 
िा त्ययासुमारास ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सन २०११ ते २०१४ या कालाििीत विविि प्रकारे रुपये ४०० 
को्ीींच्या खरेदीमध्ये झालेल्या गैरव्यिहाराींपैकी प्रकरणात सामाजिक न्याय 
विभागाचे मींत्रालयीन अचिकारी, पुणे आयुक्ट्तालयातील अचिकारी आणण प्रादेमशक 
उपायुक्ट्त अचिकाऱयाींचा सहभाग असल्याबाबत ननयींत्रक आणण महालेखाकार याींनी 
केलेल्या तपासणीमध्ये आक्षपे नोंदविले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्ट्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले ि त्ययानुसार सींबींचित दोषी अचिकाऱयाींविरुध्द गुन्हे नोंदिनू कोणती 
कारिाई केली िा करणयात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. राजिुमार बडोले : (१) नाही, हे खरे नाही.  

(२) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 
(३) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 
(४) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 
  

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

गेिराई (जज.बीड) िालुक्यािील उपिें द्रा ी दरुुस्त्िी ि प्रलांबबि िामाांबाबि  

 (२७) * ३१३०६  श्री.अमरससांह पांडडि, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.जयिांिराि जाधि, 
श्री.नरेंद्र पाटील :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि २२४५१ ला ददनाांि १९ जुलै, २०१६ रोजी 
ददलेल्या उत्तरिराच्या सांदभामि : सन्माननीय ऊजाम मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) गेिराई (जि.बीड) तालुक्ट्यातील ३३/११ के.व्ही. उपकें द्राची दरुुस्ती विदहत मुदतीत 
न केल्याने हे उपकें द्र पूणा क्षमतेने चालत नसून त्ययाींचे लोड ऑडड् करणयाची 
मागणी लोकप्रनतननिीींनी माहे मे, २०१७ मध्ये िा त्ययादरम्यान मा.ऊिाा मींत्री याींचेकड़ े
केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, बीड जिल््यात अनेक कीं त्रा्दारानी विदहत मुदतीत काम न 
केल्यामुळे कृषीपींपाचे विद्यतुीकरण, िुन्या तारा बदलणे, िननत्र ि निीन 
एस.आय.ची कामे प्रलींबबत असल्याने जिल््यातील िाडया, िस्त्यया ि गािे अींिारात 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्ट्त प्रकरणी िारींिार तक्रारी ि लेखी पत्र देऊनही शासनाने 
कोणतीच कायािाही केली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, बीड जिल्हा विशेषतः गेिराई तालुक्ट्यातील िीि पुरिठा सुरळीत होणे 
तसेच इतर प्रलींबबत कामे पूणा होणयासाठी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायािाही 
केली िा करणयात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.  ांद्रशेखर बािनिुळे : (१) महावितरण कीं पनीमाफा त िेळोिेळी दरुुस्तीची कामे 
करणयात येऊन सदर दठकाणच्या एकूण १६ पैकी २ उपकें दे्र िगळता अन्य उपकें दे्र 
पूणा क्षमतेने चालू आहेत. 
(२) ि (३) िीणा झालेल्या लघदुाब िादहनीच्या तारा बदलणयात आलेल्या आहेत. 
त्ययामुळे िाडया, िस्त्यया अींिारात नाहीत परींतु ज्या निीन िाडया िस्त्यया स्र्थावपत 
झालेल्या आहेत अशा िाडया िस्त्ययाींना सध्या कृवष िादहनीिरुन िीि पुरिठा सुरु 
असून सदरील िाडी - िस्ती विद्युतीकरणासाठी दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योती 
योिनेंतगात नविन रोदहत्र ेप्रस्तावित करणयात आलेली आहेत. 
(४) बीड जिल्हा विशेषत: गेिराई तालुक्ट्यात िीि पुरिठा सुरळीत करणयासाठी 
दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योती योिनेंतगात ि जिल्हा एकाजत्यमक योिनेंतगात 
कामे प्रस्तावित करणयात आली आहेत.   
(५) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 

----------------- 
राज्यािील नाफेडने खरेदी िें दे्र बांद िेल्यामुळे  

शेििऱ्याां ी िूर पडून असल्याबाबि 
  

(२८) *  ३१२९७ आकिम .अनांि गाडगीळ, डॉ.(श्रीमिी) नीलम गोऱ्हे, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुतनल िटिरे, श्री.हेमांि टिले, श्री.किरण पािसिर, 
श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.अमरससांह पांडडि, अॅड.तनरांजन डािखरे, श्रीमिी विद्या 
 व्हाण, श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.प्रिाश 
गजसभये, श्री.रामराि िडिुिे, श्री.िानाजी सािांि, श्री.सुभाष झाांबड, अॅड.जयदेि 
गायििाड, श्री.अब्दलु्लाखान दरुामणी, श्री.हररससांग राठोड, डॉ.सुधीर िाांबे :  िाराांकिि 
प्रश्न क्रमाांि २७५९० ला ददनाांि ७ मा म, २०१७ रोजी ददलेल्या उत्तरिराच्या सांदभामि :   
सन्माननीय पणन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 

 (१) राज्यातील तूरीच्या विक्रमी उत्यपादनामुळे राज्यात तसेच अींबेिोगाई (जि.बीड) 
तालुक्ट्यात शतेकऱयाींच्या तूर खरेदीसाठी सुरु केलेली खरेदी कें दे्र ददनाींक २२ एवप्रल, 
२०१७ रोिी िा त्ययासुमारास बींद करणयात आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर शतेकऱयाींची तूर हमी भािाला देखील खरेदी केली िात 
नसल्याने कें द्राने राज्यातील घाऊक ि ककरकोळ व्यापाऱयाींना तूरसाठा करणयाची 
मयाादा नतप्ीने िाढविणयाची परिानगी ददल्याने तूरडाळीची कृबत्रम ी्ंचाई ननमााण 
होणयाची शक्ट्यता असल्याने सदर व्यापाऱयाींनी खरेदी केलेल्या तूरीची आकडिेारी 
शासनाने तयार केली आहे काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्ट्त तूर खरेदी कें द्र बींद करणे ि ज्या शतेकऱयाींच्या 
सातबारािरील पीक पेऱयािर तरूीची नोंद आहे, त्ययाींच्याकडूनच तूर खरेदी केली िाईल 
तसेच उपविभागीय अचिकाऱयाींनी पींचनामे केल्याखेरीि बािार सममतीतील तूरीची 
खरेदी केली िाणार नाही या शासनाच्या िाचक अ्ीींमुळे तसेच मराठिाड्यातील  
परभणी जिल्हयातील पाचही तूर खरेदी कें दे्र ददनाींक १० िून, २०१७ पासून बींद 
केल्याने सुमारे १३ हिार जक्ट्िीं्ल, विदभाातील यितमाळ जिल््यातील िणी बािार 
सममतीतून ्ोकन घेतलेल्या ४३ शेतकऱयाींची ६०० जक्ट्िी्ं ल ि राज्यातील इतर 
विभागात लाखो जक्ट्िी्ं र तूर खरेदीविना पडून असल्याने शेतकरी आचर्थाक सींक्ात 
सापडल्याचे माहे एवप्रल, २०१७ मध्ये िा त्ययादरम्यान ननदशानास आले, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, अद्यापपयांत नाफेडने ककती तूर खरेदी केली ि ककती तूर विक्रीविना 
पडून आहे तसेच शासनाच्या उपरोक्ट्त ननणायाविरोिात शेतकऱयाींनी तीव्र ननषेि 
करुन आींदोलनाचा ननणाय घेतला असल्याने शासनाने सदर ननणायाचा फेरविचार 
करुन तूर खरेदी सींदभाात कोणती कायािाही केली िा करणयात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. सुभाष देशमुख : (१) कें द्र शासनाच्या ककीं मत जस्र्थरता ननिी योिनेंतगात 
करणयात येणारी तूर खरेदी ददनाींक २२ एवप्रल, २०१७ रोिी बींद करणयात आली आहे. 
(२) राज्यात ददनाींक १५/१२/२०१६ पासून ककमान आिारभूत दराने (रुपये ५०५०/-) 
तूरीची खरेदी ककीं मत जस्र्थरता ननिी योिनेंतगात सुरु करणयात आली होती. 
बािारपेठेतील आिक िास्त असल्यामुळे शेतकऱयाींना योलय भाि ममळािा या हेतनेु 
घाऊक ि ककरकोळ व्यापाऱयाींनी कराियाच्या साठा मयाादेत िाढ करणयात आली 
होती. 
     व्यापाऱयाींनी खरेदी केलेल्या तूरीची आकडिेारी शासनाने तयार केलेली नाही. 
(३) कें द्रशासनाच्या ककीं मत जस्र्थरता ननिी योिनेंतगात ददनाींक २२/४/२०१७ पयात 
तूरीची खरेदी झाल्यानींतरही ददनाींक २२/४/२०१७ रोिी खरेदी कें द्र खरेदी विना 
मशल्लक असलेल्या ििळपास १० लाख जक्ट्िी्ं ल तूर खरेदीसाठी राज्य शासनाने या 
अ्ी घातल्या होत्यया. केिळ शेतकऱयाींचीच तूर खरेदी करािी हा त्ययामागील उद्देश 
होता. राज्य शासनाच्या बािार हस्तक्षेप योिनेत विविि कालाििीत १५.३८ लाख 
जक्ट्िी्ं ल तूर खरेदी केलेली आहे. 
(४) नाफेडने ककीं मत जस्र्थरता ननिी योिना ि Price Support Scheme या 
योिनेमध्ये एकूण ४४.७४ लाख जक्ट्िीं्ल तूर खरेदी केलेली आहे. 
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     हींगाम २०१६-१७ मध्ये राज्यात कें द्र शासन ि राज्य शासनाच्या विविि 
योिनाींमध्ये एकूण ६७.३४ लाख जक्ट्िीं्ल तूरीची खरेदी झालेली आहे. 
    ददनाींक ३१/५/२०१७ पयात ्ोकन ददलेल्या शतेकऱयाींकड ेअसलेल्या तूरीपैकी 
शेतकऱयाच्या घरी सद्या असलेली तूर, त्ययाींनी यापिुी विक्री केलेली तूर तसेच सदर 
तूर व्यापाऱयाींची आहे का ? यासींदभाात सींबींचित जिल्हाचिकारी याींनी चौकशी करुन 
शेतकऱयाींची तूर खरेदी करणयाबाबत शासनाने ननणाय घेतला आहे. 
(५) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 

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

राज्याि उद्योगाांना  ालना समळण्यासाठी गुांििणिू िरणाऱ्या  
बिटीश िां पन्याांना सहिायम िरण्याबाबि 

  

(२९) * ३२४१४  श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सिेज ऊफम  बांटी पाटील : सन्माननीय 
उद्योग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात सींरक्षण उत्यपादन ननममातीसाठी पोषक िातािरण ि सािनसामग्री 
असल्याने बब्र्ीश कीं पन्याींनी येरे्थ गुींतिणकू केल्यास राज्य शासन त्ययास मदत करेल 
असे प्रनतपादन मा.मुख्यमींत्री याींनी ददनाींक ११ एवप्रल, २०१७ रोिी िा त्ययासुमारास 
केले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, माहे िुलै, २०१७ अखेरपयांत बब्र्ीश कीं पन्याींनी राज्यात ककती 
प्रमाणात गुींतिणकू केली ि ककती उद्योगाींना शासनाने सहकाया केले आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  

श्री. सुभाष देसाई : (१) होय, 
     ददनाींक ११ एवप्रल, २०१७ रोिी बब्र्नचे सींरक्षण मींत्री याींनी बब्र्ीश 
मशष्मींडळासोबत मा. मुख्यमींत्री महोदय याींची िषाा या शासकीय ननिासस्र्थानी भे् 
घेतली होती. सदर भे्ी दरम्यान राज्यातील औद्योचगक गुींतिणकुीच्या अनषुींगाने 
मा.मुख्यमींत्री महोदयाींनी “महाराषरात सींरक्षण उत्यपादनाशी सींबींचित गुींतिणकु 
करणाऱया बब्र्ीश कीं पन्याींना सहकाया करणयात येईल” असे प्रनतपादन केले हे खरे 
आहे. 
(२) बब्र्ीश कीं पन्याींचे सींरक्षण उत्यपादनाशी सींबींचित गुींतिणकुीबाबतचे कोणतेही 
प्रस्ताि शासनास अदयाप प्राप्त झालेले नाहीत.  
(३) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 

----------------- 
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राज्यािील शिेिऱ्याच्या िाांद्याला अनुदान ि योग्य भाि समळण्याबाबि 

 

(३०) *  ३१०२०  श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सांजय दत्तरि, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमिी विद्या  व्हाण, श्री.किरण पािसिर, श्री.जयिांिराि 
जाधि, श्री.हेमांि टिले, अॅड.राहुल नािेिर, श्रीमिी हुस्त्नबानू खसलफे, 
श्री.अमररशभाई पटेल :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि २२७५९ ला ददनाांि २९ जुलै, २०१६ 
रोजी ददलेल्या उत्तरिराच्या सांदभामि : सन्माननीय पणन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
 
  

(१) राज्यात चालूिषी काींदा वपकाच्या दरात सातत्ययाने होत असलेली घसरण, काींदा 
शेतीसाठी रासायननक खते ि आींतर मशागत, काींद्यािर करपा रोगाचा प्रादभुााि होऊ 
नये म्हणनू औषिाींच्या तीन-चार कराव्या लागणाऱया फिारणयाींिर होणारा खचा, 
अिकाळी पाऊसामुळे शतेक-याींचे आचर्थाक नुकसान होत असल्याने शतेकरी िगाातनू 
नारािी व्यक्ट्त होत असून तसेच, ख्ाि (जि.सातारा) तालुक्ट्यातील उत्यतर भागात 
शेकडो रक काींदा अद्यापही पडून असल्याने काींदा उत्यपादक शतेकरी अडचणीत 
असल्याचे ददनाींक २३ मे, २०१७ रोिी ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शेतकऱयाींना आचर्थाक नकुसान भरपाई देणयासाठी प्रनत ककलो १ रुपये 
अनदुान देणयाचा ननणाय दहा मदहन्यापूिी घेऊनही अद्याप शेतकऱयाींना अनुदानाची 
रक्ट्कम ममळालेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, काींद्याला योलय भाि ममळािा यासाठी शासनाने काींद्याची रुपये १० 
ककलो या दराने खरेदी करणे, काद्याींला प्रनत ककलो ५ रुपये अनुदान देणे आणण 
नामशक जिल््यातनू देशभर काींदा पुरविणयासाठी रेल्िेने परेुशा िगॅन द्याव्यात अशी 
सूचना शतेमाल बािार अभ्यासक श्री.रािेंद्र िािि याींनी केल्याचे ददनाींक ८ िून, 
२०१७ रोिी िा त्ययासुमारास ननदशानास आले हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्ट्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने नैसचगाक आपत्यतीमुळे नुकसान झालेल्या शतेकऱयाींना आचर्थाक मदत 
देणयाबाबत कोणती कायािाही केली िा करणयात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सुभाष देशमुख : (१) नाही. 
(२) राज्यातील ज्या काींदा उत्यपादक शतेकऱयाींनी िुलै, २०१६ ि ऑगस््, २०१६ या 
कालाििीत कृवष उत्यपन्न बािार सममतीमध्ये काींदा विक्री केली आहे. त्यया 
शेतकऱयाींना प्रनत जक्ट्िी्ं ल रुपये १००/- ि २०० जक्ट्िीं्ल प्रनत शतेकरी अनुदान 
देणयासाठी रुपये ४३.४८ को्ी ननिी शासन ननणाय, ददनाींक ३/७/२०१७ अन्िये 
आकजस्मकता ननिीमिनु उपलब्ि करुन वितरीत करणयात आला आहे. 
(३) ि (४) नाही. 
     तर्थावप, काींदा उत्यपादक शतेकऱयाींच्या काींद्याला योलय दर ममळािा यासाठी 
अन्य राज्यात काींदा पाठविणयासाठी िादाच्या रेल्िे िगॅन ि रॅक्ट्स उपलब्ि करुन 
ददल्या आहेत. 
     त्ययाचबरोबर कें द्र शासनास िेळोिेळी विनींती करुन भारत व्यापारी माल 
ननयाात योिना (Merchandise Exports from India Scheme) योिनेचा 
कालाििी िाढिनू घेतला आहे. 
(५) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 

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

राज्याि अपांग व्यक्िी अधधतनयमा ी अांमलबजािणी होि नसल्याबाबि 
  

(३१) *  ३२११९  श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हेमांि टिले, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.आनांद 
ठािूर, श्री.किरण पािसिर, श्रीमिी विद्या  व्हाण :  सन्माननीय सामाजजि 
न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात अपींग व्यक्ट्ती अचिननयमाची अींमलबिािणी होत नसल्याने अपींगाींना 
शासनामाफा त देणयात येणाऱया योिनेचा लाभ ममळत नसल्याचे माहे मे, २०१७ च्या 
पदहल्या सप्ताहात ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, प्रस्ततु प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले ि तद्नूसार राज्यात अपींग व्यक्ट्ती अचिननयमाची अींमलबिािणी 
प्रभािीपणे व्हािी म्हणनू कोणती कायािाही केली िा करणयात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. राजिुमार बडोले : (१) हे खरे नाही. 
(२) अपींग व्यक्ट्ती (समान सींिी, हक्ट्काींचे सींरक्षण ि सींपणूा सहभाग) अचिननयम, 
१९९५ मिील तरतदुीनुसार सदर कायद्याची अींमलबिािणी करणयाकररता स्ितींत्र 
अपींग कल्याण आयुक्ट्तालयाची ननममाती करणयात आली आहे. सामाजिक न्याय 
विभागाच्या अपींग व्यक्ट्तीसाठीच्या मशक्षण, प्रमशक्षण ि पनुिासनाच्या योिनाींची 
अींमलबिािणी अपींग कल्याण आयुक्ट्तालयामाफा त करणयात येत आहे. तसेच प्रस्ततू 
अचिननयमातील विविि तरतदुीींच्या अींमलबिािणीच्या अनषुींगाने आिश्यक ती 
कायािाही सींबींचित विभागाींमार्फा त करणयात येत आहे. 
(३) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 

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

राज्याि शिेीसाठी १२ िास िीज पुरिठा देण्याबाबि 
  

(३२) *  ३१४९१   श्री.किरण पािसिर, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.हेमांि टिले, श्री.नरेंद्र 
पाटील, श्री.आनांद ठािूर, श्रीमिी विद्या  व्हाण, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.रामराि िडिुिे, श्री.प्रिाश गजसभये, श्री.विक्रम िाळे, श्री.हररससांग राठोड, 
श्री.सुतनल िटिरे, श्री.सतिश  व्हाण, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.जयिांिराि जाधि, 
श्री.अमरससांह पांडडि :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि २९१०९ ला ददनाांि १४ मा म, २०१७ 
रोजी ददलेल्या उत्तरिराच्या सांदभामि :  सन्माननीय ऊजाम मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात ददिसा १२ तास अखींड िीि पुरिठा देणयाची घोषणा मा.मुख्यमींत्री याींनी 
मी मुख्यमींत्री बोलतोय या कायाक्रमात माहे एवप्रल, २०१७ मध्ये िा त्ययादरम्यान 
केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या आदेशाची अींबलबिािणी न करता यितमाळ तसेच राज्यातील 
इतर जिल््यात माहे एवप्रल ते िनू या मदहन्यात ददिसा भारननयमन करणयात 
आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मा.मुख्यमींत्री याींनी ददलेल्या आदेशाचे पालन न करता भारननयमन 
करणाऱया सींबींचित अचिकारी/कमाचाऱयाींिर शासनाने चौकशी करुन कोणती कायािाही 
केली िा करणयात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 



32 

  
श्री.  ांद्रशेखर बािनिुळे : (१) राज्यात कृषीपींपाना सोलार कफडरव्दारे ददिसा १२ तास 
अखींड िीि पुरिठा देणयाची घोषणा मा. मुख्यमींत्री महोदयाींनी “मी मुख्यमींत्री 
बोलतोय” या कायाक्रमात केली आहे. 
(२) सदर घोषणेच्या अनुषींगाने शासनाने “मुख्यमींत्री सौर कृषी िादहनी” ही निीन 
योिना िाहीर केली आहे. सदर योिनेंतगात राज्यात कोळींबी, जि.यितमाळ ि 
राळेगणमसध्दी जि.अहमदनगर या दोन दठकाणी पर्थदशी प्रकल्प राबविणयात येत 
आहेत. 
(३) ि (४) प्रश्न उद्भ् ाित नाही.  

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

राज्यािील शिेिऱ् याांच्या िजममाफी ि इिर मागण्याबाबि 
  

(३३) *  ३१३०३  श्री.सांजय दत्तरि, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफम  भाई जगिाप, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सुभाष झाांबड, श्री.अमरनाथ राजरूिर, श्रीमिी हुस्त्नबान ू
खसलफे, अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.िवपल पाटील, डॉ.सुधीर िाांबे, अॅड.अतनल परब, 
श्री.सुतनल िटिरे, श्री.हेमांि टिले, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.किरण पािसिर, अॅड.राहुल 
नािेिर, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.विक्रम िाळे, श्री.आनांद ठािूर, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.अमरससांह पांडडि, श्री.सतिश  व्हाण, अॅड.तनरांजन डािखरे, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुामणी : सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
 
  

(१) राज्यातील शतेकऱयाींना सींपूणा किामाफी, नावपकी, शेतमालास हमीभाि, 
बँकाींकडून किा न ममळणे, स्िामीनार्थन आयोगाच्या मशफारशीची अींमलबिािणी न 
होणे, नामशक जिल््यात मागील १५ मदहन्यात १०८, देिठाणा (ता.मींठा, जि.िालना) 
येर्थील एक आणण राज्यातील अनेक शतेकऱयाींनी केलेल्या आत्यमहत्यया या विरोिात 
अहमदनगर ि ििैापूर (जि.औरींगाबाद) तालुक्ट्यातील सुमारे ३० गािातील 
शेतकऱयाींनी पेरणया र्थाींबविणयाचा केलेला ननिाार, आडगाि सरक (ता.जि. औरींगाबाद) 
येर्थील शतेकऱयाने घराला कुलप ि चूल बींद ठेिनू मींददरासमोर माहे एवप्रल, २०१७ 
मध्ये केलेले आींदोलन तसेच राज्यात शतेकऱयाींनी ददनाींक १ िून, २०१७ रोिीपासून 
राज्यव्यापी सींप पकुारला होता, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर सींपामुळे भािीपाला, दिू ि इतर शतेमाल पुरिठ्यािर झालेला 
पररणाम तसेच सींपात सहभागी शतेकऱयाींिर पोमलसाींनी केलेल्या लाठीमारात अनेक 
शेतकरी गींभीर िखमी झाल्याने तसेच शतेकऱयाींना सींपुणा किा माफी देऊन त्ययाींचे 
७/१२ कोरे करािेत अशी मागणी परभणी येर्थील स्र्थाननक लोकप्रनतननिीींनी 
मा.मुख्यमींत्री महोदयाींकड े ददनाींक ७ िून, २०१७ रोिी लेखी ननिेदनाव्दारे केली 
असल्याचे ननदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनाने अल्प ि मध्यम भुिारक शतेकऱयाींची किे माफ करुन 
पेरणीसाठी रुपये दहा हिार उचल देणयाचा ननणाय ददनाींक ११ िून, २०१७ रोिी िा 
त्ययासुमारास घेतला असल्याने या ननणायाचा लाभ ककती शतेकऱयाींना ममळणार आहे, 
यासाठी ककती ननिीची तरतूद करणयात येणार आहे तसेच उिारीत किा र्थकबाकीदार 
शेतकऱयाींची सींख्या ककती आहे ि त्ययाींचे किा माफीसाठी ककती ननिीची आिश्यकता 
आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देशमुख : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) होय. 
(३) सहकार, पणन ि िस्त्रोद्योग विभाग, शासन ननणाय, ददनाींक १४/०६/२०१७ 
अन्िये रूपये १०,०००/- च्या मयाादेपयांत तातडीने किा देणयाच्या ननणायाचा लाभ 
र्थकबाकीदार सुमारे ४४ लाख शतेकऱयाींना होणार आहे. यासींदभाात ननिीबाबत 
शासनाची हमी सींबींचित बँकाींना देणयात आली आहे. 
     राज्यातील र्थकबाकीदार शतेकरी ि इतर प्रोत्यसाहनपर लाभ ममळणारे शतेकरी 
सुमारे ८९ लाख असून त्ययासाठी एकूण अींदािे रूपये ३४०२२ को्ी ननिीची 
आिश्यकता आहे. 
(४) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 

----------------- 
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राज्याि जाि प्रमाणपत्र ि जाि पडिाळणी प्रमाणपत्र देण्या ी  
िायमपध्दिी सुलभ िरण्याबाबि 

 

(३४) * ३१३४०  अॅड.तनरांजन डािखरे :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि २७३२९ ला ददनाांि 
७ मा म, २०१७ रोजी ददलेल्या उत्तरिराच्या सांदभामि :  सन्माननीय सामाजजि न् याय 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 
  

(१) राज्यात शकै्षणणक प्रिेश ि शासकीय-ननमशासकीय नोकऱयाींसाठी आिश्यक 
असणारे िात प्रमाणपत्र ि िात पडताळणी प्रमाणपत्र ममळणयास अनेक अडचणी 
येत असल्याने तसेच शासकीय कमाचाऱयाींच्या पदोन्नती रोखल्या िात असल्याने 
सुमारे ८० हिारपेक्षा अचिक प्रकरणे शासनस्तरािर प्रलींबबत असल्याचे ददनाींक    
२० मे, २०१७ रोिी िा त्ययासुमारास ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िात प्रमाणपत्र ि िात पडताळणी प्रमाणपत्र देणयाच्या सध्याच्या 
पध्दतीत बदल करुन कायापध्दती सुलभ करणयासाठी सामाजिक न्याय मींत्री याींचे 
अध्यक्षतेखाली गठीत केलेल्या सममतीचा अहिाल शासनास प्राप्त झाला आहे काय 
ि त्ययानुसार सुलभीकरणाचा प्रस्ताि तपासणयाची कायािाही पूणा झाली आहे काय, 
(३) असल्यास, िात प्रमाणपत्रासाठी सन १९५० च्या िास्तव्याचा दाखला आिश्यक 
नसून िडडलाींच्या िा रक्ट्ताचे नातेिाईकाींचे िात प्रमाणपत्र ि िात ििैता 
प्रमाणपत्राच्या आिारे अिादारास िात प्रमाणपत्र देणयाचा शासनाने ननणाय घेतला 
असल्याचे मा.राज्यमींत्री, सामाजिक न्याय याींनी सन २०१७ चे अर्थासींकजल्पय 
अचििेशनात सभागहृात घोवषत केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, ३ मदहन्याचा कालाििी होऊनही त्ययाबाबतचा शासन ननणाय अद्याप 
ननगाममत न करणयाची कारणे काय आहेत ? 
 
 

श्री. राजिुमार बडोले : (१) हे खरे आहे. 
     राज्यातील जिल्हाननहाय सममत्ययाींकड ेमाहे मे, २०१७ अखेर एकूण ८५६३० 
प्रकरणे प्रलींबबत होती. अिादार कागदपत्र ेसादर करू न शकल्याने त्ययापकैी ४२५०८ 
प्रकरणे त्रु् ीची आहेत. प्रत्ययक्षात सममत्ययाींकड े४३१२२ प्रकरणे प्रलींबबत आहेत.  
(२) या सींदभाात मींत्री (सा.न्याय) याींचेकड ेिेळोिेळा बठैका घेणयात आल्या आहेत ि 
त्ययानुसार कायापद्धती सुलभ करणयाची कायािाही करणयात येत आहे. 
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(३) हे अींशतः खरे आहे. 
     िातीचा दाखला ददल्यानींतर िात प्रमाणपत्राची पडताळणी करताींना िडडलाींकड े
िातीचा दाखला असेल ि िडडलाींच्या िात प्रमाणपत्राची पडताळणी झालेली असेल 
तर रक्ट्ताच्या नात्ययातील प्रत्ययेक व्यक्ट्तीला िातीचा दाखला ददला िाईल ि त्ययाची 
पडताळणी देखील करून ददली िाईल असे ननिेदन केले होते. 
(४) मागासिगीयाींना आरक्षणाचा लाभ ममळणयासाठी रक्ट्त सींबींिातील 
नातेिाईकाींकडील ििैता प्रमाणपत्राआिारे अिादाराींना िातीची प्रमाणपत्र ेि िैिता 
प्रमाणपत्र ेदेताना अिादाराचे इतर कागदोपत्री पुरािे तपासणे आिश्यक आहे. यासाठी 
राज्यातील अचिकृत अमभलेख्याींचे ितन करून ते सींबींचित िात प्रमाणपत्र 
पडताळणी सममतीला सींदभाासाठी उपलब्ि करणे याविषयी तपासणी करून, कायािाही 
करणयाची बाब विचारािीन आहे. 

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

राज्याि नक्षलग्रस्त्ि भागाि बेिायदेशीर भारतनयमन होि असल्याबाबि 
  

(३५) *  ३०८९४   श्री.हररससांग राठोड, अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.सुतनल िटिरे, 
श्री.हेमांि टिले, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.आनांद 
ठािूर, श्री.विक्रम िाळे :  सन्माननीय ऊजाम मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) राज्यातील गडचचरोली, चींद्रपूर ि यितमाळ येर्थील नक्षलग्रस्त तसेच इतर 
भागात ददनाींक ४ मे, २०१७ पासून बेकायदेशीरररत्यया भारननयमन करीत असल्याने 
िीि ग्राहकात असींतोष ननमााण झाला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, गडचचरोली, चींद्रपूर ि यितमाळ येर्थील काही भागात कोणत्ययाही 
पररजस्र्थतीत भारननयमन करू नये ि केल्यास त्ययाची पिूासूचना देणे बींिनकारक 
असताना कोणतीही पूिा सूचना न देता बेकायदेमशरररत्यया भारननयमन करणयात येत 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्ट्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले ि त्ययानुसार कोणती कायािाही केली िा करणयात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.  ांद्रशेखर बािनिुळे : (१), (२) ि (३) माहे एवप्रल, २०१७ मध्ये तापमानातील 
बदलाींमुळे वििेच्या मागणीत झालेली िाढ ि ताींबत्रक कारणास्ति उपलब्ितेत 
झालेली घ् यामुळे राज्यात ददनाींक २७/०४/२०१७ ते ०६/०५/२०१७ पयांत भारननयमन 
करणयात आले होते. ददनाींक ०७/०५/२०१७ पासून वििेच्या कमतरतेच्या कारणास्ति 
कुठेही भारननयमन करणयात आलेले नाही.  
(४) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 

----------------- 
शहापूर (जज.ठाणे) िालुक्यािील औद्योधगि िसाहिीमध्ये  

अजग्नशमन दला ी स्त्थापना िरण्याबाबि 
 (३६) *  ३२८२७   श्री.प्रविण दरेिर :   सन्माननीय उद्योग मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) शहापूर (जि.ठाणे) तालुक्ट्यात आसनगाि, आदगाींि, िामसींद, पुणिे, खडी येर्थील 
पररसरात औद्योचगक िसाहतीचे विस्तीणा िाळे पसरलेले असून यामध्ये मलब्ी, 
ऑईल ममल, इीं्रकुल, ललोबल, जिींदाल असे मोठे उद्योग समुह असतानाही 
यादठकाणी अजलनशमन दल नसल्याचे माहे िून, २०१७ मध्ये िा त्ययादरम्यान 
ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर औद्योचगक िसाहतीत मोठी दघुा् ना घडल्यास जििीत तसेच 
वित्यतहानी होणयाची शक्ट्यता ननमााण झाली आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्ययात काय आढळून 
आले ि तद्नसुार यास िबाबदार असणाऱ या व्यक्ट्तीींिर कारिाई करुन सदर 
िसाहतीत अजलनशमन दल स्र्थापन करणयाबाबत कोणती कारिाई केली िा करणयात 
येत आहे,  
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
श्री. सुभाष देसाई : (१), (२) ि (३) शहापूर नगरपींचायत ददनाींक १३/०६/२०१५ रोिी 
स्र्थापन करणयात आली आहे. राज्यातील महानगरपामलका/नगरपररषदाींमध्ये अजलनशमन 
सेिेचे सक्षमीकरण करणयासाठी महाराषर अजलनसुरक्षा अमभयान ददनाींक ३१/०८/२००९ 

पासून राबविणयात येत आहे. सदर अमभयानातींगात ननिी वितरीत करताना त्ययाींच्या 
कायाक्षेत्राबाहेर सुमारे २० चौ.कक.मी. पररसरात अजलनशमन सेिा देणे बींिनकारक आहे. 
सदर अमभयान नव्याने ननमााण झालेल्या/होणाऱया "ड" िगा महानगरपामलका, 
नगरपररषदा तसेच नगरपींचायती मध्ये राबविणयाचा ननणाय शासनाने ददनाींक 
१२/०८/२०१६ रोिी घेतला आहे. 
(४) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 

----------------- 
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राज्यािील आददिासी बहुल गािाांमध्ये मूलभूि नागरी सुविधा  
उपलब्ध िरण्याबाबि 

 

 (३७) *  ३१०११  श्रीमिी विद्या  व्हाण, श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांि टिले, 
अॅड.तनरांजन डािखरे, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.जयिांिराि जाधि : 
सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 
  

(१) राज्यातील विशषेत: पालघर, ठाणे, रायगड आणण नामशक जिल््यातील 
आददिासी बहुल गािाींमध्ये मुलभूत नागरी सुवििाींच्या प्रलींबबत प्रश्नाींबाबत शासनाने 
सींिेदनशीलतेचे िोरण ठरविणयाबाबत मा.मुख्यमींत्री महोदयाींसोबत श्रमिीिी 
सींघ्नेचे सींस्र्थापक ि कायाकते याींची ददनाींक २२ माचा, २०१७ रोिी िा त्ययासुमारास 
बैठक आयोजित करणयात आली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी करून राज्यातील आददिासीींच्या मुलभूत 
प्रलींबबत प्रश्नाींिर तोडगा काढणयासाठी सींिेदनशील िोरण ठरविणे ि त्ययाची 
अींमलबिािणी करणयाबाबत कोणती कायािाही केली िा करणयात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विष्ट् ण ुसिरा : (१) ि (२) सदर विषयाबाबत मा.मुख्यमींत्री महोदयाींचे अपर मुख्य 
सचचि याींचेस्तरािर ददनाींक ०३/०५/२०१७ रोिी बैठक झाली तसेच मा.मुख्यमींत्री 
महोदयाींना श्रमिीिी सींघ्नेने ददलेले ददनाींक २२/०३/२०१७ चे ननिेदन या विभागास 
ददनाींक २८/०३/२०१७ रोिी प्राप्त झाले आहे. सदर ननिेदनातील मागणया विविि 
विभागाींशी सींबींचित असल्याने विभागाच्या ददनाींक ०५/०४/२०१७ रोिीच्या पत्रान्िये 
सींबींचित विभागाकड ेआिश्यक कायािाहीसाठी पाठविणयात आले आहे. 
(३) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 

----------------- 
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मद्यप्राशन िायद्या ी प्रत्तरयक्ष अांमलबजािणी होि नसल्याबाबि 
  

(३८) * ३२३१३  श्रीमिी हुस्त्नबान ूखसलफे : सन्माननीय राज् य उत्तर पादन शुल् ि मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 
  

(१) राज्यात मद्यप्राशनासाठी ियाचे बींिन घालणारा कायदा शासनाने केलेला 
असला तरी कायद्याची प्रत्ययक्षात अींमलबिािणी होत नसून हॉ्ेल, बार, 
मद्यविक्रीची दकुाने इ. दठकाणी कुठेही मद्य देताना िा विक्री करताना घेणाऱ याचे 
िय ककीं िा तो मद्य घेणयासाठी पात्र आहे ककीं िा नाही इ. बाबी तपासल्या िात 
नसल्याचे माहे एवप्रल, २०१७ मध्ये िा त्ययादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे 
आहे काय,     
(२) असल्यास, इकॉनॉममक को-ऑपरेशन अँड डवे्हलपमें्च्या अभ्यासक्रमानुसारही 
ियाच्या १५ व्या िषााआिी मद्यप्राशन केलेल्या तरुण-तरुणीींच्या सींख्येत िाढ झाली 
असून काही राज्यात मद्यप्राशनासाठी आिश्यक िय हे १८ तर काही राज्यात २१ 
िषे असल्याचे ननदशानास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, महाराषर िगळता सिा राज्यात एकच िय असल्याने ियाबाबत 
असलेली सींददलिता दरू करणयासाठी शासनाने कोणती कायािाही केली िा करणयात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.  ांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे खरे नाही. 
(२) इकॉनॉममक कोऑपरेशन अँड डवे्हलपमें्च्या अभ्यासक्रमानुसारही ियाच्या १५ 
व्या िषााआिी मद्यप्राशन केलेल्या तरुण-तरुणीच्या सींख्येत िाढ झाल्याबाबतची 
मादहती विभागाकड ेनाही तर्थावप काही राज्यात मद्य प्रशासनासाठी आिश्यक िय 
१८ तर काही राज्यात २१ िषा आहे. 
(३) मद्यप्राशनासाठी िय कमी करणयाचे शासनाचे कोणतेही िोरण विचारािीन 
नाही. 
(४) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 

----------------- 
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तनफाड (जज. नासशि) िालुक्यािील रस्त्त्तरयाां ी िामे  
महाराष्ट्र खतनज वििास तनधीमधनू िरण्याबाबि 

 (३९) * ३०९४६  श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.अमरससांह पांडडि, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.धनांजय मुांड े : सन्माननीय खतनिमम मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील   
काय :- 
  

(१) महाराषर खननि विकास ननिीमिून ननफाड (जि.नामशक) तालुक्ट्यातील 
रस्त्ययाींच्या कामाींना ननिी ममळणयासाठी ददनाींक १ सप् े्ंबर, २०१६ रोिीच्या पत्रान्िये 
नामशक जिल्हाचिकारी कायाालयाने तहमसलदार, ननफाड याींचेकडून मागविलेली 
मादहती माहे िनू, २०१७ पयांत प्रलींबबत असल्याचे ननदशानास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्ट्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले ि तद्नुसार सींबींचिताींिर िबाबदारी ननजश्चत करुन कोणती कारिाई 
केली िा करणयात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

  

श्री. सुभाष देसाई : (१) प्रस्ततु विषयी जिल्हाचिकारी, नामशक याींनी ता.ननफाड 
जिल्हा-नामशक मिील रस्त्ययाींची कामे खननि विकास ननिीमिून घेता येतील ककीं िा 
कसे ? याबाबत तालुकाींतगात गौण खननिाींचा महसूलाचा तपमशल ि प्रस्तावित 
रस्त्ययाींची िाळू खाणीींपासूनचे अींतर याींचा तपमशल ददनाींक ०१/०९/२०१६ च्या 
पत्रान्िये मागिला होता. 
(२) ि (३) मागील ३-४ िषाापासून ननफाड तालुक्ट्यातील एकही िाळूस्र्थळाचा मललाि 
गेलेला नसल्याने तसेच तालुक्ट्यातील बहुताींश दगडखाणी बींद असल्याने सदरची 
मादहती सादर केली नसल्याचे तहमसलदार, ननफाड याींनी ददनाींक ०६/०७/२०१७ च्या 
पत्रान्िये कळविले आहे. ननफाड तालुक्ट्यात सद्य:जस्र्थतीत २ दगडखाणी सुरू आहेत. 
प्रसींगत: नमूद करणयात येते की, खाण ि खननिे सुिाररत अचिननयम, २०१५ च्या 
कलम ९ ब च्या तरतदुीनुसार शासन अचिसूचना ददनाींक ०१/०९/२०१६ अन्िये 
राज्यात प्रत्ययेक जिल््यात जिल्हा खननि प्रनतषठान स्र्थापन करणयात आले आहे. 
यास्ति पिुीच्या महाराषर खननि अचिननयम, २००१ ननरमसत करणयात आला आहे. 
खाणबाचित पररसराचा विकास करणयाकररता जिल्हा खननि प्रनतषठान नामशक 
याींच्याकड ेपिुीचे अिा/ प्रस्ताि अगे्रवषत करणेबाबत सिा सींबींचिताींना कळविणयात 
आले आहे. 

----------------- 
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राज्यािील साििारािडील शिेिऱ् याांच्या गहाण जसमनी परि िरण्याबाबि 
  

(४०) *  ३२१४८   प्रा.अतनल सोले, श्री.धगरीश ांद्र व्यास, श्री.नागोराि गाणार, 
डॉ.(श्रीमिी) नीलम गोऱ्हे :  सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील विशषेतः विदभाातील यितमाळ, िामशम, अकोला ि बुलढाणा 
जिल्हयातील शतेकऱ याींची ३ हिार एकर िमीन सािकाराकड े किाापो्ी गहाण 
असल्याचे ददनाींक २४ मे, २०१७ रोिी िा त्ययासुमारास ननदशानास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, मुडाणा (ता.महागाींि, जि.यितमाळ) येर्थील ददव्याींग शतेकरी प्रकाश 
िािि याने गहाण ठेिलेल्या ५ एकर शतेीिरील रूपये १ लाख किाािरील रूपये ५ 
लाख इतक्ट्या रक्ट्कमेची परतफेड करूनही सािकाराने त्ययाची शतेी परत केली नाही, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्ट्त प्रश्न भाग (१) प्रकरणी शेतकऱयाींना त्ययाींच्या िममनी परत 
ममळणे ि प्रश्न भाग (२) मिील सािकारािर कारिाई होणयासाठी शासनाने कोणती 
कायािाही केली िा करणयात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. सुभाष देशमुख : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) ि (३) यितमाळ जिल््यातील अिादार श्री.प्रकाश मभकु िािि याींनी सहकार 
अचिकारी, शे्रणी-१ सहकारी सींस्र्था, महागाींि याींच्याकड े सािकार श्री.लक्ष्मणराि 
देिकते याींचेविरूध्द तक्रार दाखल केलेली आहे. सदर तक्रारीच्या अनषुींगाने सहकार 
अचिकारी, शे्रणी-१ सहकारी सींस्र्था, महागाींि याींच्याकड े चौकशी सुरू असून 
सींबींचिताचे िबाब नोंदविणयाची कायािाही सुरू आहे. 
     यापूिी श्री.लक्ष्मणराि देिकते या सािकाराींविरूध्द प्राप्त झालेल्या तक्रारीिरून 
सहकार अचिकारी, शे्रणी-१ सहकारी सींस्र्था, महागाींि याींनी सींबींचित सािकाराच्या 
घरािर ददनाींक १६/१२/२०१६ रोिी िाडसत्र राबिनू कायािाही केली. सदर कायािाही 
दरम्यान श्री.देिकते हे अिैि सािकारी करीत असल्याचे ननदशानास आल्यामुळे सदर 
सािकाराविरूध्द ददनाींक २९/०३/२०१७ रोिी फौिदारी गुन्हा दाखल करणयात आलेला 
आहे. 
(४) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 

----------------- 
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महावििरण आपल्यादारी या योजनेनुसार औरांगाबाद पररमांडळािील प्रलांबबि 
शेििऱ्याांना िीज जोडण्या देण्याबाबि 

  

(४१) * ३२१७०  श्री.सतिश  व्हाण, श्री.विक्रम िाळे, श्री.अब्दलु्लाखान      
दरुामणी : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि २८९०९ ला ददनाांि १४ मा म, २०१७ रोजी ददलेल्या 
उत्तरिराच्या सांदभामि : सन्माननीय ऊजाम मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील   
काय :- 
  

 (१) औरींगाबाद महावितरण पररमींडळातील औरींगाबाद ग्रामीण भागासाठी ८५०० 
निीन िीि िोडणया ि पार्थरी (जि.परभणी) तालुक्ट्यातील १७०० शेतकऱयाींनी 
महावितरण आपल्यादारी या योिनेत िीि िोडणी ममळणयाबाबत अिा सादर 
करूनही त्ययाींना माहे मे, २०१७ पयांत िीि िोडणी ि सादहत्यय पुरिठा करणयात 
आलेला नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यात पाणयाअभािी वपकाींचे नुकसान होऊ नये म्हणनू शासनाने 
शेतीसाठी १२ तास विद्यतु पुरिठा करणयाचे आदेशाची अींमलबिािणी न होणे तसेच 
िीि िोडणी ददलेली नसताींना ननयमबाहयररत्यया िीि देयके देणयात येत आहेत, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्ययानुसार प्रलींबबत 
िोडणया ि गाि पातळीिर शतेीसाठी १२ तास विद्यतु पुरिठा करणेबाबत कोणती 
कायािाही केली िा करणयात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
   

श्री.  ांद्रशेखर बािनिुळे : (१) औरींगाबाद ग्रामीण मींडळाींतगात “महावितरण आपल्या 
दारी” या योिनेंतगात एकूण १२८२५ कृषीपींप ग्राहकाींना केबलव्दारे िीि िोडणया 
देणयात आलेल्या असून सदर कृषीपींपाींना आिश्यक असणारी पायाभूत सुवििाींची 
कामे प्रलींबबत आहेत. तसेच, औरींगाबाद पररमींडळामध्ये माहे माचा, २०१७ अखेर 
७९०६ कृषीपींप पैसे भरुन प्रलींबबत होते. 
(२) औरींगाबाद पररमींडळामध्ये कृषीपींप ग्राहकाींना ददनाींक ८/९/२०१६ ते १५/१२/२०१६ 
पयांत १२ तास िीि पुरिठा देणयात आला आहे. मात्र काही िादहन्या अनतभारीत 
असल्यामुळे त्यया िादहन्याींिरील कृषीपींपाना ८ ते १० तास चक्राकार पध्दतीने िीि 
पुरिठा करणयात आला आहे.   
(३) ि (४) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 

-----------------  
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मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबि 
  

(४२) *  ३१२००  श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुतनल िटिरे, श्री.हेमांि 
टिले, श्री.किरण पािसिर, अॅड.तनरांजन डािखरे, श्री.जयिांिराि जाधि, 
श्री.अमरससांह पांडडि, श्रीमिी विद्या  व्हाण, श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर, 
श्री.सांजय दत्तरि, श्री.प्रिाश गजसभये, श्री.सुजजिससांह ठािूर, श्री.सतिश  व्हाण, 
श्री.शरद रणवपसे, श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.विक्रम िाळे, श्री.आनांदराि      
पाटील िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि २६७६५ ला ददनाांि ८ मा म, २०१७ रोजी ददलेल्या 
उत्तरिराच्या सांदभामि :  सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
 
  

(१) राज्यातील मराठा समािाला आरक्षण देणयासाठी राज्यभरात सातत्ययाने 
आींदोलन होत असल्याने ददनाींक ४ मे, २०१७ रोिी िा त्ययासुमारास मा. उच्च 
न्यायालयात यासींदभाातील िनदहत याचचकेच्या सुनािणीच्या दरम्यान मराठा  
समािाला १६ ्क्ट्के आरक्षण देणयाचा मुद्दा राज्य मागासिगा आयोगाकड ेमाींडणयाचे 
राज्य शासनाने मान्य केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मराठा आरक्षणासींदभाातील कागदपत्र ेराज्य मागासिगा आयोगाकड े
सादर करािीत ककीं िा नाही याबाबत शासन कोणतीच ठोस भूममका घेत नसल्याचे 
ननदशानास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्य मागासिगा आयोगाने नामशक जिल्हयामध्ये सामाजिक न्याय 
विभागाच्या कायाालयात इतर १३ िातीच्या आरक्षणाच्या मागणीिर सुनािणी घेतली 
होती, हे ही खरे आहे काय,  
(४) असल्यास, उपरोक्ट्त्य ा मराठा समािाला आरक्षण देणयाबाबत शासनाने कोणती 
कायािाही केली िा करणयात येत आहे तसेच या ननणायासाठी ककती कालाििी लागणे 
अपेक्षक्षत आहे ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले : (१) होय, हे अींशतः खरे आहे. 
     मा.उच्च न्यायालय, मुींबई याींनी ददनाींक ४ मे, २०१७ रोिी सूचचत केल्यानसुार 
मराठा आरक्षणाबाबत सींग्रहीत मादहती राज्य मागासिगा आयोगाकड ेतपासणीसाठी 
पाठविणयाबाबत शासनाने मान्य केले आहे. 
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(२) हे खरे नाही. 
     मा.उच्च न्यायालय, मुींबई याींनी ददनाींक ४ मे, २०१७ रोिीच्या आदेशामध्ये 
मराठा आरक्षणाबाबत सींग्रहीत मादहती राज्य मागासिगा आयोगाकड ेपाठविणयाबाबत 
राज्य शासनाने स्ितःच्या अचिकार क्षेत्रात ननणाय घ्यािा, असे स्पष् केले होते. 
त्ययाप्रमाणे शासनाने मराठा समािाचे सामाजिक, शैक्षणणक ि आचर्थाक मागासलेपण 
स्पष् करणे ऐनतहामसक पुरािे, सींदभा इत्ययादी सिा दस्तऐिि तपासून स्ियींस्पष् 
अहिाल शासनास तात्यकाळ सादर करणयाबाबत शासन पत्र ददनाींक ३०/०६/२०१७ 
अन्िये राज्य मागासिगा आयोगास कळविणयात आले आहे.   
(३) होय, हे खरे आहे. 
     राज्य मागासिगा आयोगाकड े प्रलींबबत असलेल्या प्रकरणाची विभागिार 
सुनािणी नामशक येरे्थ आयोजित करणयात आली होती. त्ययासाठी नामशक 
विभागाींतगात प्रलींबबत असलेल्या १४ िाती समूहाचे प्रनतननिी डॉ.बाबासाहेब 
आींबेडकर सामाजिक न्याय भिन नामशक येरे्थ सुनािणीस हिर होते. 
(४) सदर बाब ही न्यायप्रविष् आहे. याबाबत राज्य मागासिगा आयोगाचा 
स्ियींस्पष् अहिाल शासनास प्राप्त झाल्यानींतर यर्थोचचत कायािाही करणयात येईल. 

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

घाटेमाल धनगरिाडी (िा.सुधागड, जज.रायगड) येथे  
विद्युि पुरिठा िरण्याबाबि 

  

(४३) *  ३२५०७   श्री.जयांि पाटील, श्री.बाळाराम पाटील :   सन्माननीय ऊजाम 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सुिागड (जि.रायगड) तालुक्ट्यातील िाींभूळपाडा ग्रामपींचायत हद्दीतील घा्ेमाल 
िनगरिाडी येरे्थ स्िातींत्र्याच्या ६७ िषाानींतरही विद्युत परुिठा नसल्याने तेर्थील 
ग्रामस्र्थ अींिारमय िीिन िगत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आिश्यक त्यया सिा कागदपत्राींची शासनस्तरािर पतूाता होिनूही माहे 
मे, २०१७ मध्ये ७ मदहने पणूा होिनूही सदर गािात अद्यापपयांत िीि पुरिठा 
करणयात आलेला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, घा्ेमाल िनगरिाडी येरे्थ विद्यतु पुरिठा करणयासाठी शासनाने 
कोणती कायािाही केली िा करणयात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.  ांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे खरे नाही.  
(२) ि (३) सुिागड (जि.रायगड) तालुक्ट्यातील िाींभूळपाडा ग्रामपींचायत हद्दीतील 
घा्ेमाल िनगरिाडी येरे्थ विद्यतु पुरिठा करणयासाठी लघदुाब िादहनीचे काम 
जिल्हा योिनेंतगात ददनाींक ३/५/२०१७ रोिी पूणा झाले आहे. घा्ेमाल िनगरिाडी 
येरे्थ ददनाींक ६/५/२०१७ रोिीपासून िीि पुरिठा करणयात आलेला आहे. 
(४) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 

----------------- 
निी पेठ (जज.पुणे) येथील िसतिगहृािील धनगर समाजाच्या  

विद्यार्थयाांिर अन्याय होि असल्याबाबि 
 (४४) * ३२३५३  श्री.अतनल भोसले : सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
 (१) निी पेठ (जि.पुणे) येर्थील अदहल्या मशक्षण मींडळाच्या िसनतगहृात िनगर 
समािाच्या मुलाींना प्रािान्याने राहणयास देणयाची तरतूद असतानाही येरे्थ िनगर 
मुलाींना िसनतगहृाबाहेर काढून त्ययाींच्यािर विश्िस्र्थाींकडून अन्याय होत असल्याचे 
माहे मे, २०१७ मध्ये िा त्ययादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्ट्त प्रकरणी िमाादाय आयुक्ट्ताींकड े तक्रारी प्राप्त होऊनही 
सींबींचिताींिर कोणतीही कारिाई केली िात नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्ट्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले, तद्नुसार िनगर समािाच्या विद्यार्थयाांना न्याय ममळण यासाठी ि 
िागेचा होत असलेला गैरिापर रोखणयासाठी कोणती कायािाही केली िा करणयात येत 
आहे 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२), (३) ि (४) ददनाींक ०२ िानेिारी, २०१७ रोिी श्री.अिुान तकुाराम झींिे ि 
श्री.रमेश गोफणे याींनी अदहल्या मशक्षण मींडळाच्या िसनतगहृात िनगर समािाच्या 
मुलाना प्रािान्याने राहणयाची तरतूद असतानाही येरे्थ िनगर मुलाींना िसनतगहृाबाहेर 
काढून त्ययाींच्यािर विश्िस्र्थाींकडून अन्याय होत असल्याचे नमूद केले आहे. त्ययानुसार 
िमाादाय सह आयुक्ट्त कायाालय, पुणे विभाग, पुणे याींच्याद्िारे याप्रकरणी 
चौकशीसाठी ननरीक्षकाची नेमणकू करणयात आली आहे. (चौकशी क्र.१५५/२०१७) 
याबाबत चौकशीचे काम सुरु असून श्री.झींिे, श्री.गोफणे याींचे िबाब नोंदविणयात 
आलेले आहेत. न्यासाचे दप्तर तपासणी त्ययाचप्रमाणे विश्िस्ताींचा िबाब 
नोंदविणयाची कायािाही प्रलींबबत आहे. 

-------------------- 
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‘अब्दलु िलाम अमिृ आहार’ योजना तनधी अभािी बांद झाल्याबाबि 
 

 (४५) * ३२३१८  श्री.आनांद ठािूर, श्री.हेमांि टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र 
पाटील, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अतनल सोले, श्रीमिी विद्या 
 व्हाण, श्री.सुतनल िटिरे, श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय आददिासी वििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 

(१) राज्यातील स्तनदा, गरोदर माता आणण कुपोवषत मुलाींना आठिडयातनु एकदा 
अनतररक्ट्त आहारात दिू, अींडी, सुका मेिा यासारख्या प्रचर्थनयुक्ट्त पदार्थाांचा समािेश 
असलेली ‘अब्दलु कलाम अमतृ आहार’ योिना १६ जिल््याींमध्ये सुरु करणयात 
आली परींत ुअपुरा ननिी, शासकीय यींत्रणेचा आणण समन्ियाचा अभाि असल्याने 
सदर योिना बींद करणयात आली असल्याचे माहे मे, २०१७ च्या चौर्थया आठिडयात 
ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्ट्त योिना ठाणे, रायगड, पालघर जिल््यात प्रायोचगक तत्यिािर 
राबविणयात आली असून किात तालुक्ट्यातील ४७ गािाींमध्ये माहे मे, २०१७ मध्ये 
योिनेची सुरुिात होऊन अिघ्या दोन आठिडयात ही योिना बींद पडली आहे, हे ही 
खरे काय, 
(३) असल्यास, उक्ट्त प्रकरणी शासनामाफा त चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले ि तद्नसुार राज्यात कुपोवषताींच्या आहारासाठी सुरु केलेल्या ‘अब्दलु 
कलाम अमतृ आहार’ योिनेसाठी पुरेसा ननिी उपलब्ि करुन सदर योिना पूणा 
क्षमतेने चालािी म्हणनू कोणती कायािाही केली िा करणयात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. विष्ट् ण ुसिरा : (१) हे खरे नाही. 
       भारतरत्यन डॉ. ए.पी.िे. अब्दलु कलाम अमतृ आहार योिना अनूसूचचत क्षेत्र 
ि अनतररक्ट्त आददिासी उपयोिना क्षेत्रातील १६ जिल्हयाींमध्ये कायारत आहे. तसेच, 
सदर योिनेसाठी सन २०१७-१८ या आचर्थाक िषााकररता रुपये १७०.८४ को्ी इतका 
ननिी ददनाींक १८ मे ि २० मे, २०१७ च्या शासन ननणायाद्िारे आयुक्ट्त, एकाजत्यमक 
बाल विकास सेिा योिना याींना वितररत करणयात आला आहे. 
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(२) हे खरे नाही.  
     सदर जिल्हयाींमध्ये योिना सुरु झाल्यापासून ननयममतपणे राबविणयात येत 
आहे. तसेच, किात तालुक्ट्यातील ४७ गािाींमध्ये भारतरत्यन डॉ. ए.पी.िे. अब्दलु 
कलाम अमतृ आहार योिना माहे ऑक्ट््ोंबर, २०१६ पासून सुरु असून 
सद्यजस्र्थतीमध्ये सदर योिना योलयररत्यया राबविणयात येत आहे. 
(३) ि (४) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 

----------------- 
राज्याि शासिीय गोदामाां ी सांख्या िाढविण्याबाबि 

 (४६) *  ३०९१७   श्री.नारायण राणे :   सन्माननीय पणन मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्याची कृषी उत्यपन्नाची क्षमता चाींगली असताना त्यया उत्यपादनाची सुरक्षा ि 
योलय साठा करणयाची व्यिस्र्था नसून राज्यात केिळ १,०२४ गोदामे असल्याने कृषी 
उत्यपादनाच्या तुलनेने गोदामाींची सींख्या ही अत्ययींत कमी आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यात शासकीय गोदामाींची सींख्या िाढविणयासाठी शासनाने 
कोणती कायािाही केली िा करणयात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री.सुभाष देशमुख : (१) अींशत: खरे आहे, 
     सन २०००-२०१४ या कालाििीत रुपये १७८.७५ को्ी खचा करुन १९२ गोदामे 
बाींिणयात आली आहेत. तर्थावप, गोदामाींची ननकड लक्षात घेऊन सन २०१४-२०१७ या 
कालाििीत रुपये १०९.३६ को्ी खचुान ३९ गोदामे बाींिणयात आली आहेत.  
(२) ि (३) महाराषर राज्य िखार महामींडळास राषरीय कृषी विकास योिनेंतगात सन 
२०१६ मध्ये विदभाात गोदाम उभारणीकररता रुपये ९.२२ को्ी अनुदान प्राप्त झाले 
आहे. 
     महामींडळाकडील ४,२३,००० मे.्न साठिणकू क्षमता िापरताींना शास्त्रोक्ट्त 
साठिणकूीसाठी अडचणी येत असल्याने, महामींडळाच्या गोदामाींचे उन्नतीकरणासाठी 
राषरीय कृषी विकास योिनेंतगात (RKVY) आणण महाराषर कृषी स्पिााक्षम 
प्रकल्पाींतगात अनुक्रमे रुपये ४६.१९ को्ी आणण रुपये ३१.३२ को्ीींचे अनदुान मींिूर 
करणयात आले आहे. 
     सन २०१७-१८ मध्ये RKVY अींतगात गोदाम उभारणीकररता RKVY कडून 
रुपये २२.५० को्ीींचे अनुदान मींिूर करणयात आले असून, महामींडळ रुपये २५.४३ 
को्ी खचा करणार आहे.  ---------------- 
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औरांगाबाद येथील िायामलयािील जाि पडिाळणी ी  
मूळ िागदपत्र ेगहाळ झाल्याबाबि 

 

 (४७) * ३२४०४ श्री.विक्रम िाळे : सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) औरींगाबाद येर्थील िात पडताळणी सममतीकड ेनागररकाींकडून देणयात येणारे 
िात पडताळणी सींदभाातील अनेक मूळ कागदपत्र ेगहाळ झाल्याचे माहे मे, २०१७ 
मध्ये िा त्ययादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िात पडताळणीचे मूळ कागदपत्रचे गहाळ झाल्याने सींबींचित 
नागररकाींच्या मुलाींना िातीचे प्रमाणपत्र ममळणे अशक्ट्य झाले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्ययानुसार यास िबाबदार 
असणाऱया सींबींचित अचिकारी ि कमाचाऱयाींिर कोणती कारिाई केली िा करणयात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, त्ययाची कारणे काय आहेत ? 
 
 
 श्री. राजिुमार बडोले : (१) ि (२) खरे नाही. 

सममती कायाालयामाफा त अनसूुचचत िाती, विमुक्ट्त िाती, भ्क्ट्या िमाती, 
इतर मागासिगा ि विशेष मागास प्रिगा या िाती प्रिगाातील शकै्षणणक, सेिा, 
ननिडणकू ि इतर प्रयोिनासाठी प्राप्त झालेली प्रकरणे सममतीमाफा त तपासून, 
पडताळणी करून ननणाय घेणयात येतो ि त्ययामध्ये ििै ठरलेल्या प्रकरणातील 
अिादारास िात ििैता प्रमाणपत्र ि त्ययाींनी सादर केलेला मूळ िातीचा दाखला त्ययाींना 
परत करणयात येतो. तर्थावप, माहे नोव्हेंबर, २०१६ पासून जिल्हा ननहाय सममत्यया 
कायााजन्ित झाल्याने तत्यकालीन विभागीय िात प्रमाणपत्र पडताळणी सममती क्र.१ 
औरींगाबाद सममतीच्या अींतगात असलेल्या जिल््यातील प्रलींबबत प्रकरणाींच्या सींचचका 
्या त्यया त्यया जिल्हास्तरीय सममतीकड े हस्ताींतररत करणयात आलेल्या आहेत. 
सींचचका गहाळ झाल्याविषयी सममती कायाालयास अद्यापपयांत अशा प्रकारच्या 
कोणत्ययाही तक्रारी/ननिेदने प्राप्त झालेली नाहीत.    
(३) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 
(४) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 

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



48 

महावििरण, महातनसममिी ि महापारेषण मधील िां त्राटी  
िमम ाऱ्याांना सेिेि तनयसमि िरण्याबाबि 

 (४८) *  ३१९७१   डॉ.अपूिम दहरे, अॅड.राहुल नािेिर :  ददनाांि ६ एवप्रल, २०१७ 
रोजी सभागहृाच्या पटलािर ठेिण्याि आलेल्या अिाराांकिि प्रश्नोत्तरिराांच्या यादी 
क्रमाांि ७ मधील प्रश्न क्रमाांि २५७५३ ला ददलेल्या उत्तरिराच्या सांदभामि    
सन्माननीय ऊजाम मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील महावितरण, महाननममाती ि महापारेषण मिील कीं त्रा्ी कमाचाऱयाींची 
सेिा ि अनुभि विचारात घेता त्ययाींना शासकीय सेिेत ननयममत करणयासाठी 
कायाकारी सींचालक (मानि सींसािन) महाननममाती याींचे अध्यक्षतेखाली गठीत 
करणयात आलेल्या सममतीच्या अहिालािरील शासनाचा विचार पुणा झाला आहे काय, 
(२) असल्यास, महावितरण, महाननममाती आणण महापारेषणमध्ये सेिा देणाऱया 
कीं त्रा्ी कमाचाऱयाींना कायमस्िरुपी नोकरीत सामािून न घेतल्यामुळे त्ययाींनी ददनाींक 
२२ मे, २०१७ रोिीपासून बेमुदत सींपािर िाणयाची ररतसर नो्ीस तीनही कीं पन्याींसह 
ऊिाा मींत्री याींना ददली होती, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्ट्त विचारािीन अहिालािरील शासनाचा विचार केव्हापयांत पुणा 
होणे अपेक्षक्षत आहे त्ययानुषींगाने कोणती कायािाही केली िा करणयात येत आहे,  
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.  ांद्रशेखर बािनिुळे : (१) अहिाल शासनाच्या विचारािीन आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) ि (४) सदर अहिालातील मशफारशीींबाबत सींबींचित विभागाशी विचारविननमय 
सुरु आहे. 
 ----------------- 

 
 

मुांबईिील िडाळा (पूिम) येथे हायटेन्शन िायर ा स्त्फोट झाल्याबाबि 
 

(४९) * ३१७१०  श्री.हेमांि टिले, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुतनल िटिरे, श्री.नरेंद्र 
पाटील, श्री.किरण पािसिर, श्री.आनांद ठािूर, श्रीमिी विद्या  व्हाण, अॅड.राहुल 
नािेिर :  सन्माननीय ऊजाम मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील िडाळा (पिूा) येर्थील गणेशनगर दिुिाला गल्लीत हाय्ेन्शनचा 
िायरचा स्फो् होिनू तीन घरे पूणात: उध्िस्त ि एक व्यक्ट्ती गींभीर िखमी 
झाल्याचे ददनाींक २४ एवप्रल, २०१७ रोिी िा त्ययासुमारास ननदशानास आले, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर घ्नेची शासनाने पाहणी केली आहे काय, पाहणीचे ननषकषा 
काय आहेत ि तद्नूसार कोणती कायािाही केली िा करणयात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
  
श्री.  ांद्रशेखर बािनिुळे : (१) ि (२) गणेश नगर, िडाळा (पिूा) येरे्थ ददनाींक 
२४/४/२०१७ रोिी रात्री १ िािताच्या सुमारास ्ा्ा पॉिर कीं पनीची ईएचव्ही लाईन 
रीप होऊन फ्लॅश ओव्हर झाल्यामुळे तीन घराचे नकुसान झाले आहे. सदर घ्नेची 
चौकशी ददनाींक २६/४/२०१७ रोिी विद्यतु ननरीक्षक, मुींबई ननरीक्षण विभाग, मुींबई या 
कायाालयामाफा त करणयात आली. त्ययाींच्या मादहतीनुसार श्री. सुननल शींकर र्थळे, 
गणेश नगर, सॉल्् पॅन रोड, ॲन््ॉप दहल, मुींबई याींनी स्ित:च्या घरािर 
अनचिकृतपणे एक मिला बाींिलेला आहे. त्ययामुळे त्ययाींच्या घरािरून िाणाऱया ्ा्ा 
पॉिर कीं पनीच्या ११० केव्ही रान्सममशन लाईनचे अींतर कमी झाले. श्री. एिाि 
अननस अन्सारी चोरी करणयाच्या उद्देशाने ददनाींक २४/४/२०१७ रोिी मध्यरात्री १.०० 
च्या सुमारास श्री.सुननल शींकर र्थळे याींच्या घराच्या छतािर चढले असता घरािरून 
िाणाऱया ्ा्ा पॉिर कीं पनी मल. च्या रान्सममशन लाईनच्या अकका ग झोन (Arcing 
Zone) मध्ये आल्याने फ्लॅश ओव्हर होऊन सदर अपघात झाला. त्ययामध्ये 
श्री.अन्सारी स्ित: भािले गेले ि आगीच्या ज्िालाींमुळे घराच्या पत्र्याचे छत कोसळून 
घरामध्ये झोपलेली इतर चार माणसेही भािली गेली. भािलेल्या सिा लोकाींना 
के.ई.एम. रुलणालयात नेणयात आले. त्ययापकैी श्री.एिाि अन्सारी याींचा ददनाींक 
२६/४/२०१७ रोिी मतृ्ययू झाला असून इतर चार लोकाींना उपचाराअींती घरी सोडणयात 
आले आहे. 
     विद्यतु ननरीक्षक, मुींबई ननरीक्षण विभाग, मुींबई या कायाालयाने ददनाींक 
२८/४/२०१७ च्या पत्रान्िये घरमालक श्री.सुननल शींकर र्थळे याींना कारणे दाखिा 
नो्ीस बिािणयात आलेली आहे. 
(३) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 

----------------- 
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मुांडीपार ि दहरडामाली (जज.गोंददया) येथील शिेिऱ्याांना  
जसमनी सांपादनािरीिा नोटीस देण्याि आल्याबाबि 

 (५०) *  ३३३०३ श्री.पररणय फुिे, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्तरि, श्री.नागोराि 
गाणार, प्रा.अतनल सोले, श्री.जगन्नाथ सशांदे : सन्माननीय ऊजाम मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील विशषेत: मुींडीपार ि दहरडामाली (जि.गोंददया) येरे्थ महाराषर राज्य 
विद्युत पारेषण कीं पनीने येर्थील शेतकऱयाींच्या शेतातील ६६ के.व्ही ि त्ययापेक्षा उच्च 
दाब मनोऱयाने व्याप्त िममनीच्या मोिणीप्रमाणे आलेल्या क्षेत्रफळाचे जिल्हास्तरीय 
अींमलबिािणी सममतीने शासनाच्या प्रचमलत दरपत्रकाप्रमाणे मूल्याींकन करून, 
येणाऱ या मूल्याींकनाच्या दपु्प् मोबदला देणयाचा ननणाय ददनाींक ३१ मे, २०१७ 
रोिीच्या उद्योग उिाा ि कामगार विभागाच्या शासन ननणाय क्रमाींक 
िोरण-२०१६/प्रा.क्र.५२/उिाा-४ नुसार घेणयात आला आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, उपरोक्ट्त ननणायानसुार शतेकऱयाींना देणयात येणारा १५ % मोबदला 
हा अत्ययल्प स्िरुपाचा तसेच शतेकऱयाींचा उदरननिााह शतेीिर अिलींबून असल्याने 
शेतकऱयाींनी यास विरोि करुन सींबींचित भागातील प्रचमलत शासनाच्या 
दरपत्रकाप्रमाणे दपु्प् अर्थिा त्ययापेक्षा अचिक मोबदला देणयाबाबतचे ननिेदन 
स्र्थाननक लोकप्रनतननिीींनी मा.ऊिाा मींत्री याींचेकड े माहे एवप्रल, २०१७ मध्ये िा 
त्ययादरम्यान ददले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शतेकऱयाींनी प्रती ्ॉिर रुपये १० लाख ममळािे अशी मागणी केली 
असल्याने उपरोक्ट्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायािाही केली िा करणयात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री.  ांद्रशेखर बािनिुळे : (१) िीि पारेषण िादहनी ि मनोरा उभारणयाकररता िमीन 
सींपाददत केली िात नाही. तर्थावप, सदर िादहनीचे काम करणयासाठी भारतीय 
्ेलीग्राफ ॲक्ट््, १८८५ मिील तरतुदीनुसार सींबींिीत िमीनिारकाींना नोद्सा देणयात 
आल्या आहेत. 
(२) ननिेदन प्राप्त झाले आहे. 
(३) सींबींचित १३२ के.व्ही. गोंददया-दहरडामाली िादहनी उभारणयाचे काम रेल्िे 
विभागाचे असून ते केिळ महापारेषण कीं पनीच्या देखरेखीखाली करणयात येत आहे. 
िीि पारेषण िादहनी उभारणयाकररता िममनिारकाींनी विरोि केल्यामुळे महापारेषण 
कीं पनीने जिल्हादींडाचिकारी, गोंददया याींच्याकड ेभारतीय ्ेलीग्राफ ॲक्ट्् १८८५ चे 
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कलम १६ (१) अींतगात अवपल दाखल केले होते. सदर अवपलाींिर जिल्हादींडाचिकारी 
याींनी सुनािणी घेिनू सदरचे काम करणयाबाबत ि ननयमानुसार नकुसान भरपाई 
देणयाबाबत आदेश पाररत केले आहेत. त्ययाअनषुींगाने रेल्िे विभागातफे नुकसान 
झालेल्या वपकाींच्या ि फळझाडाींच्या १०४ प्रकरणी सींबींचिताींना नकुसान भरपाईची 
रक्ट्कम अदा करणयात आली आहे. तसेच मनोऱयाने व्याप्त िममनीचा मोबदला 
देणयासाठी  कीं पनीकडून जिल्हाचिकाऱयाींकड ेप्रस्ताि सादर करणयात आले आहेत. 
(४) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 

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

राज्याि आददिासी युिि ि युििीांना “आ ारी प्रसशक्षण” देणाऱ्या यशिांि मानि 
वििास प्रसशक्षण बहुउद्देसशय सांस्त्थेने गैरव्यहार िेल्याबाबि 

 

 (५१) * ३०८८९  श्री.धनांजय मुांड,े श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.सुतनल िटिरे, श्री.हेमांि 
टिले, अॅड.तनरांजन डािखरे, प्रा.अतनल सोले, श्री.धगरीश ांद्र व्यास, श्री.नागोराि 
गाणार, श्री.हररससांग राठोड, श्री.पररणय फुिे, श्री.सुभाष झाांबड :  सन्माननीय 
आददिासी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पजश्चम विदभा-मराठिाडयातील १३ जिल््याींचे कायाक्षेत्र असलेल्या अमरािती 
आददिासी विकास विभागाींतगात राबविल्या िाणाऱ या साडचेार को्ीींची आचर्थाक 
तरतूद असलेल्या विशषे कें द्रीय सहाय्य योिनेंतगात सन २०१३-१४ या िषाात 
आददिासी यिुक ि युितीींना आचारी प्रमशक्षण देणयाकरीता यशिींत मानि विकास 
प्रमशक्षण बहुउद्देमशय सींस्रे्थकड ेकौशल्य िड ेम्हणनू प्रमशक्षण देणयाची िबाबदारी 
देणयात आली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ननयमानुसार व्होकेशनल रेननींग प्रोव्हायडरचे (व्ही्ीपी) रजिस्रेशन 
असलेल्या सींस्र्थाींनाच प्रमशक्षणाचे हे कीं त्रा् देणे बींिनकारक असताींना रजिस्रेशन 
नसलेल्या ि त्यया कायाालयाच्या मिीतील नागपूरच्या सींस्र्थाींना ननयम डािलून कीं त्रा् 
देणयात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, नागपूर येर्थील या सींस्र्थाींनी तसेच औरींगाबाद येर्थील िाणता रािा 
मजल््पपांि चॅरर्ेबल रस््ने प्रत्ययक्ष प्रमशक्षण न देता प्रनत प्रमशक्षणार्थी रुपये ४७ 
हिार २०५ प्रमाणे १०० आददिासीींची कागदोपत्री प्रमशक्षण ददल्याची नोंद करून 
कोट्यििी रूपयाचा गैरव्यिहार केल्याचे माहे िून, २०१७ मध्ये िा त्ययादरम्यान 
ननदशानास आले, हे खरे आहे काय,   
(४) असल्यास, उक्ट्त प्रकरणाची शासनाने चौकशी करुन कोणती कायािाही केली िा 
करणयात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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 श्री. विष्ट् ण ुसिरा : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
     कें द्र शासनास विशषे कें द्रीय सहाय्य योिनेंतगात सन २०१३-१४ करीता ददनाींक 
०६/०६/२०१३ रोिीच्या शासन पत्रान्िये यशिींत मानि विकास प्रमशक्षण बहुउद्दमेशय 
सींस्रे्थकडून प्राप्त प्रस्ताि सादर करणयात आला होता. सदर प्रस्तािास कें द्र शासनाने 
मान्यता प्रदान केली आहे. सबब, सदर योिनेची अींमलबिािणी या सींस्रे्थमाफा त 
करणयाबाबत योिनेच्या सविस्तर मागादशाक सूचनाींना ददनाींक २७/११/२०१३ रोिीच्या 
शासन ननणायान्िये मान्यता प्रदान करणयात आलेली आहे. 
(३) हे खरे नाही, 
     तर्थावप, याबाबत ददनाींक २५/४/२०१७ ि २६/४/२०१७ रोिीच्या दैननक 
लोकमतच्या अमरािती आितृ्यतीमध्ये बातमी आली आहे. 
(४) या बातमीच्या अनषुींगाने चौकशी करून अहिाल सादर करणयाबाबत ददनाींक 
०२/०५/२०१७ रोिीच्या पत्रान्िये आयुक्ट्त, आददिासी विकास, नामशक याींना ननदेश 
देणयात आले आहेत. 
(५) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 

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

राज्याि साििाराांिडून शेििरी ि व्यापाऱ्याां ी फसिणिू होि असल्याबाबि 
 (५२) * ३२४६३  श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.सांजय दत्तरि, डॉ.(श्रीमिी) नीलम गोऱ्हे, 
डॉ.अपिूम दहरे, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.हररससांग राठोड :  सन्माननीय सहिार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात सततचा दषुकाळ, शेत मालाचा पडलेला भाि इ. कारणाींमुळे शतेकऱ याींनी 
परिानािारक सािकाराींकडून सन २०१५ मध्ये रुपये ८९४ को्ी ि सन २०१६ मध्ये 
१० लाख ५६ हिार शतेकरी आणण व्यापाऱयाींना रुपये १ हिार ५९४ को्ीचे किा 
ददल्याचे राज्याच्या आचर्थाक पहाणीच्या अहिालातनू ननदशानास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, पाींढरकिडा (जि.यितमाळ) येरे्थ सािकार गरीब गरिू लोकाींना १० ते 
२५ ्क्ट्के शेकडा व्यािाने रक्ट्कम देऊन केिळ १० मदहन्यातच दपु्प् रक्ट्कम घेत 
असणे तसेच राज्यातील ग्रामीण भागात खािगी सािकाराींकडून घेतलेल्या किाािरील 
व्याि हे किााच्या अनेक प्ीने िास्त असल्याचा दािा तज्ञाींनी केला असून विदभा 
ि मराठिाड्यातील शतेकऱ याींनी परिानािारक सािकाराकडून घेतलेल्या किाास माफी 
देणयाबाबत शासन ननणाय क्रमाींक : एमएलए/१०१५/ प्र.क्र.२५/७/७/स, ददनाींक     
१० एवप्रल, २०१५ रोिी ननगाममत करणयात आला, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, सदर शासन ननणायातील १(३) सािकारी क्षेत्रासींबींिीची अ् मशर्थील 
करणयासाठी महाराषर सािकारी (ननयमन) अचिननयम २०१४ च्या कलम ४ मध्ये 
बदल करणयाबाबत सहकार आयुक्ट्त कायाालयामाफा त प्रस्ताि सादर करणयात आला 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, यासींदभाात शासनाने आढािा घेिून शतेक-याींचे सींपूणा किा माफ 
करणयाबाबत ि सािकाराींिर व्याि आकारणयाचे बींिन ठेिणयाबाबत कोणती 
कायािाही केली िा करणयात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देशमुख : (१) होय खरे आहे. 
(२) पाींढरकिडा (जि.यितमाळ) तालुक्ट्यामध्ये अशा प्रकारची बाब ननदशानास आली 
नाही.  
     विदभा ि मराठिाड्यातील शतेकऱयाींनी परिानािारक सािकाराींकडून घेतलेल्या 
किाास माफी देणयाबाबत शासन ननणाय ददनाींक १० एवप्रल, २०१५ रोिी ननगाममत 
करणयात आला आहे. 
(३) होय. 
(४) महाराषर सािकारी (ननयमन) अचिननयम, २०१४ च्या कलम ३१ अन्िये 
सािकाराींिर व्याि आकारणयाचे बींिन ठेिणयात आलेले आहे. त्ययानषुींगाने शासन 
अचिसुचना ददनाींक १६ सप् े्ंबर २०१४ अन्िये सािकाराने आकाराियाच्या अचिकतम 
व्यािाचे दर ननजश्चत करणयात आलेले आहेत. 
(५) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 

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

राज्यािील निुसानग्रस्त्ि शिेिऱ्याांना आधथमि मदि देण्याबाबि 
  
(५३) *  ३२४३८   श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सुजजिससांह ठािूर :  सन्माननीय पणन 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 

(१) राज्यात तूर, काींदा, द्राक्ष ि डामळींब याींच्याबरोबरच मोसींबीच्या दरातही ४० 
हिाराहून चार हिार प्रनत्न इतकी घ् झाली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, राज्यात माहे फेब्रिुारी, माचा, एवप्रल या मदहन्यात द्राक्ष उत्यपादनाला 
ननयाातीच्यािेळी उत्यपादन खचााच्या ननम्म्यापेक्षाही कमी दर ममळाले असल्याने द्राक्ष 
उत्यपादक शतेकऱयाींचे आचर्थाक नुकसान झाले आहे, तसेच मोसींबीचे दर कमी झाल्याने 
उस्मानाबाद जिल््यातील ८५ हेक्ट््रिरील उत्यपादक शतेकऱयासह, मराठिाडयातील 
मोसींबी उत्यपादक आचर्थाक अडचणीत सापडले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मागील चार िषाापासून दषुकाळी पररजस्र्थतीमुळे तसेच पाणयाअभािी 
अनेक शतेकऱयाींच्या बागा बींद झाल्या असून जिल््यात केिळ ८५ हेक्ट््र बागा 
मशल्लक रादहल्या आहेत, हे ही खरे ओह काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्ट्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले ि तद्नुसार नकुसानग्रस्त द्राक्ष ि मोसींबी बागायतदार शतेकऱयाींना 
कोणती आचर्थाक मदत केली िा करणयात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. सुभाष देशमुख : (१) मागील ५ िषाातील द्राक्ष,े डाळीींब ि मोसींबीचे दर 
पुढीलप्रमाणे आहेत :- 
 

िषा द्राक्ष े डाळीींब मोसींबी 
२०१२-१३ ३५८९ ४६६८ १८६४ 
२०१३-१४ ३२२८ ४६११ १९८२ 
२०१४-१५ ३३०५ ४२४१ २१८६ 
२०१५-१६ ३७२० ४१५१ २८२३ 
२०१६-१७ ४०८३ ४०६३ २८७३ 

 

(२) ि (३) सन २०१६-१७ Grapenet िर नोंदणीकृत झालेल्या ३२००० 
शेतकऱयाींकडून १.५६ लाख मे.्न द्राक्षचेी ननयाात झालेली आहे. द्राक्षे ननयाात केलेल्या 
देशाींना मोठ्या प्रमाणात द्राक्षे पाठविल्याने ि अन्य देशातनूही द्राक्ष े आल्याने 
द्राक्षासाठी दर कमी ममळाले आहेत. 
      उस्मानाबाद जिल््यामध्ये सन २०१५-१६ मध्ये मोसींबी उत्यपादनाखाली 
असणाऱया फळबागाींचे क्षेत्र ७५ हेक्ट््र असून, लागिडीखालील फळबागाींचे क्षेत्र १८.५० 
हेक्ट््र आहे. तर्थावप, २०१३-१४ पासून लागिड केलेल्या मोसींबी बागा अद्याप 
फळािर आलेल्या नाहीत. 
(४) नाही. तर्थावप शतेकऱयाींना त्ययाींच्या मालासाठी योलय भाि ममळािा यासाठी 
बािार सममती याडााच्या बाहेर फळे ि भािीपाल्याींचे ननयमन मुक्ट्त 
करणयाचा  ननणाय शासनाने घेतला आहे. 
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     तसेच शतेकऱयाींचा माल रे्थ् ग्राहकाींपयात पोहोचविणयासाठी सींत श्री.सािता 
माळी शतेकरी आठिडा बािार योिना सुरु करणयात आली असून, राज्यात 
ििळपास ११० दठकाणी आठिडा बािार सुरु करणयात आले आहेत. 
     तसेच नाशिींत शतेमालाचे उत्यपादन करणाऱया शेतकऱयाींना योलय भाि 
ममळणयाच्या दृष्ीने उपाययोिना करणयासाठी सममती गठीत करणयात आली आहे. 
(५) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 

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

राज्यािील परळी िजैनाथ िसे  इिर औजष्ट्णि विद्यिु िें द्रािील  
बांद सां  सुरु िरण्याबाबि 

 (५४)* ३१०२५  श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सांजय दत्तरि, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.सुतनल िटिरे, श्री.हेमांि टिले, 
श्री.अमरससांह पांडडि, अॅड.तनरांजन डािखरे, श्री.अमररशभाई पटेल, डॉ.(श्रीमिी) नीलम 
गोऱ्हे : सन्माननीय ऊजाम मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात कडक उन्हाळयामुळे आणण शतेीसाठी पाणयाची उपलब्िता असल्याने 
महावितरणाची िीिेची मागणी १८ हिार ५०० मेगािॅ् पेक्षा िास्त असणे, सुमारे   
१ हिार १०० मेगािॅ् चे सींच दैनींददन देखभाल ि दरुुस्तीसाठी बींद असणे तसेच 
कोराडी, परळी, चींद्रपूर, रतन इींडडया, तारापूर, मुींद्रा, अदानी, खापरखेडा इ. दठकाणचे 
सुमारे ३ हिार मेगािॉ्चे िीिननममाती सींच ताींबत्रक कारणाींमुळे बींद पडल्याने सुमारे 
४१०० मेगािॅ्  वििेचा तु् िडा ननमााण झाल्याने माहे मे, २०१७ मध्ये िा 
त्ययादरम्यान मोठया प्रमाणािर भारननयमन करािे लागले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, भारननयमामुळे शतेकऱयाींच्या वपकाींचे ि बागायतीचे नकुसान होत 
असणे तसेच कोयना िरणातून मागील काही मदहन्याींपासून बेसुमार पाणी िापर 
करुन िीि ननममाती करणयात आली असली तरी िीिेच्या मागणीत िाढ आणण 
उपलब्िता कमी झाल्याने खासगी खरेदी प्रकक्रयेतनू (एक्ट्सेंि) ममळणाऱया िीिेच्या 
ककीं मतीत िाढ होऊन ती रुपये पािणे तीन प्रनत यनुन्िरुन रुपये पाच ते साडपेाच 
प्रनत युनन् झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कोयना िरणातील पाणयाचा बेसुमार िापर रोखणे, भारननयमन कमी 
करणयासाठी सदर बींद सींच सुरु करणे ि िीिेच्या दरािर ननयींत्रण ठेिणयाबाबत 
शासनाने कोणती कायािाही केली िा करणयात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.  ांद्रशेखर बािनिुळे : (१) राज्यात वििेच्या मागणीत झालेली मोठी िाढ ि 
उपलब्ितेत अनपेक्षक्षत घ् यामुळे ददनाींक २७ एवप्रल ते ०५ मे, २०१७ या कालाििीत 
काही तासाींकरीता (िास्त िीि गळती असलेल्या) अकृषक तसेच कृषक िादहन्याींिर 
२ ते ३ तासाींकरीता चक्राकार पध्दतीने भारननयमन करािे लागले होते.  
(२) देशात आलेल्या उषणतेच्या ला्ेने, पॉिर एक्ट्सेंिमध्ये िाढलेल्या िीि 
मागणीमुळे आिश्यक िीिेपेक्षा उपलब्ि िीिेमध्ये तु् िडा ननमााण झाला. त्ययामुळे 
एक्ट्सेंििरील िीिदरामध्ये मे मदहन्याच्या पदहल्या आठिडयात प्रनत यनुन् अींदािे 
रुपये २.५० िरुन रुपये ४.६४ पयांत िाढ झाली. 
(३) कोळशाच्या उपलब्ितेमध्ये िाढ करणयाचे प्रयत्यन करणयात आले. तसेच 
महावितरणने जव्दपक्षीय कराराव्दारे ५०० मे.ि.ॅ िीि उपलब्ि करुन घेतली. 
महावितरण कीं पनीने बकॅीींग पध्दतीने करार करुन माहे एवप्रल ि मे मदहन्यामध्ये 
ददिसा मागणीच्या िेळी २०० ते ३०० मे.ि.ॅ िीि उपलब्ि करुन घेतली. घा्घर 
विद्युत ननममाती कें द्राचा प्रभािी िापर आणण आिश्यक त्यया काही तासाींसाठी पॉिर 
एक्ट्ससेंिमध्ये ३०० ते १,८०० मे.ि.ॅ पयांन्त िीि खरेदी करुन िीिेची तू्  भरुन 
काढणयात आली.   
(४) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 

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

  

पेण-खालापूर-खोपोली मागामिरील आजजिले ऑक्टा गारमेंट  
िां पनीस लागलेली आगीबाबि 

 

 (५५) * ३१६५८  श्री.किरण पािसिर, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.हेमांि टिले, श्री.नरेंद्र 
पाटील, श्री.आनांद ठािूर, श्रीमिी विद्या  व्हाण, अॅड.राहुल नािेिर :  सन्माननीय 
ऊजाम मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पेण-खालापूर-खोपोली मागाािरील बािोशी येर्थील आजििले ऑक्ट््ा गारमें् 
कीं पनीस रान्सफॉमारच्या शॉ्सकका ्मुळे आग लागल्याचे माहे एवप्रल, २०१७ च्या 
दसुऱया सप्ताहात ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मागील तीन िषाात खालापूरातील ११ कारखाने आगीत नष् झाले 
असल्याने विमा कीं पन्याींच्या अचिकाऱयाींशी सींगनमत करुन सदर कारखान्याींना 
िाणीिपूिाक आग लािली िात असल्याचा सींशय कामगाराींकडून होत आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीअींती काय 
ननषपन्न झाले ि तद्नूसार काय कारिाई केली िा करणयात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.  ांद्रशेखर बािनिुळे : (१) आजििले ऑक्ट््ा गारमें् या कीं पनीस ददनाींक 
१२/४/२०१७ रोिी पहा्े ३.३० िािता कीं पनीच्या चालू असलेल्या ्यबुलाई्च्या 
जस्िच बोडा मध्ये स्पाककां ग होऊन तेरे्थ खाली ठेिलेल्या फोमिर दठणलया पडल्यामुळे 
आग लागली. 
(२) मागील तीन िषाात खालापूर भागात कारखान्याींतगात सदोष िीिसींच माींडणीमुळे 
५ कारखान्याींना आग लागल्याचे ननदशानास आले आहे. 
(३) आजििले ऑक्ट््ा गारमें् कीं पनीच्या अपघाताची चौकशी विद्यतु ननरीक्षक, 
ननरीक्षण विभाग रायगड, पेण याींच्या कायाालयामाफा त करणयात आली आहे. 
मे.ऑक्ट््ा इींडस््ीि, आिीिली गाि, खालापूर, जि.रायगड या कारखान्यास 
िळालेल्या भागाचे निीन विद्यतु सींचमाींडणी करणयाकररता ि दोष ननिारणाकररता 
ददनाींक २०/४/२०१७ रोिी विद्युत ननरीक्षकाींकडून ज्ञापन देणयात आले आहे. 
(४) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 

----------------- 
धनगर समाजाला आरक्षण देण्याबाबि 

 (५६) *  ३१३४२   अॅड.तनरांजन डािखरे, श्री.सांजय दत्तरि, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.सुतनल िटिरे, श्री.हेमांि टिले, श्री.अमरससांह पांडडि, 
श्री.सतिश  व्हाण, श्री.रामराि िडिुिे, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.शरद      
रणवपसे :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि २६७६३ ला ददनाांि ७ मा म, २०१७ रोजी ददलेल्या 
उत्तरिराच्या सांदभामि :  सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील िनगर समािाला अनुसूचचत िमातीच्या सिलती देणेबाबत 
सातत्ययाने मागणी/आींदोलने करणयात येत असून आददिासी सींशोिन ि प्रमशक्षण 
सींस्र्था, पुणे याींचेकडून ददनाींक २ नोव्हेंबर, २०१५ रोिीच्या पत्रान्िये आणण माहे 
फेब्रिुारी, २०१६ मध्ये प्राप्त झालेला िस्तजुस्र्थतीदशाक अमभप्रायात्यमक अहिालामध्ये 
पदहल्या ्प्प्यातील फॉरमे्ीव्ह सींशोिनाच्या प्रगतीची मादहती तसेच प्रस्तावित 
मुख्य सींशोिनाींतगात भाग -१ ि भाग - २ च्या रुपरेषासींदभाात शासनास प्रस्ताि 
सादर केला आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर समािाचा अनुसूचचत िमातीमध्ये समािेश करुन अनसूुचचत 
िमातीचे आरक्षण देणयासींदभाातील मागणीच्या अनषुींगाने सींशोिन करणाऱया ्ा्ा 
इजन्स््ट्यु्  ऑफ सोशल सायन्सेस मुींबई (्ीस) या सींस्रे्थचा अहिाल माहे डडसेंबर, 
२०१७ मध्ये शासनास सादर करणयात येणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, प्रश्न भाग (१) ि (२) या दोन्ही अहिालातील मशफारशी काय आहेत 
ि त्ययानुसार िनगर समािाला अनुसूचचत िमातीच्या सिलती देणेबाबत शासनाने 
कोणता ननणाय घेतला िा घेणयात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

  
श्री. विष्ट् ण ुसिरा : (१), (२) ि (३) होय. ्ा्ा इजन्स््ट्यु् ऑफ सोशल सायन्सेस 
मुींबई याींचेकडून मुख्य सींशोिनाींतगात भाग-१ अींतगात महाराषरातील ३६ 
जिल्हाींमिील िनगर समािाचा सामाजिक ि मानििींशशास्त्रीय दृष्ीकोनातून 
अभ्यास सुरु असून, भाग-२ अींतगात झारखींड, बबहार, मध्यप्रदेश, ओररस आणण 
छत्यतीसगड या पाच राज्याींमिील Oraon आणण Dhangad या िमातीचा 
सामाजिक ि मानििींशशास्त्रीय दृष्ीकोनातनू अभ्यास करणयासींदभाात कायािाही सुरु 
असल्याने ्ा्ा इजन्स््ट्यु् ऑफ सोशल सायन्सेस मुींबई याींचेकडून कोणत्ययाही 
अींतररम अहिालाद्िारे कोणत्ययाही मशफारशी प्राप्त झालेल्या नाहीत. ्ा्ा 
इजन्स््ट्यु्  ऑफ सोशल सायन्सेस, मुींबई याींचेकडून माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये 
अींनतम अहिाल येणे अपेक्षक्षत आहे. तसेच आददिासी सींशोिन ि प्रमशक्षण सींस्र्था, 
पुणे याींचेकडून ददनाींक २ नोव्हेंबर, २०१५ पत्रान्िये ओरॉन, िनगड या अनुसूचचत 
िमाती आणण िनगर ही भ्की िमात यासींदभाात िस्तजुस्र्थतीदशाक अमभप्रायात्यमक 
अहिाल प्राप्त झाला आहे. ्ा्ा इजन्स््ट्यू्  ऑफ सोशल सायन्सेस, मुींबई याींचा 
अींनतम सींशोिन अहिाल प्राप्त झाल्यािर यािर पढुील कायािाही अपेक्षक्षत आहे. 
(४) प्रश्न उद्भ् ाित नाही.            

----------------- 
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यििमाळ जजल््यािील साििारग्रस्त्ि शिेिऱ्याां ी प्रिरणे तनिाली िाढणेबाबि 
  

(५७) *  ३०८९५  श्री.हररससांग राठोड, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हेमांि टिले, श्री.आनांद 
ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर, श्रीमिी विद्या  व्हाण, श्री.जगन्नाथ सशांदे : सन्माननीय 
सहिार मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) यितमाळ जिल््यातील सािकारग्रस्त शतेकऱयाींची प्रकरणे ननकाली काढणेबाबत 
लोकप्रनतननिीींसह शतेकऱयाींनी डी.डी.आर कायाालयािर ददनाींक २३ मे, २०१७ रोिी िा 
त्ययासुमारास मोचााचे आयोिन केले होते तसेच इरर्थळ (ता.दारव्हा, जि.यितमाळ) 
येर्थील सररता महादेि र्थो्े या मदहलेच्या पतीने ददनाींक १६ िानेिारी, २००२ मध्ये 
िा त्ययासुमारास मींगू मसींग राठोड या सािकाराकड ेशते िमीन गहाण ठेिनू घेतलेल्या 
किााची परतफेड करुनही सदर िममनीचा ताबा देणयास सािकाराने नकार ददल्याने 
सररताबाइांनी दारव्हाच्या सहाय्यक ननबींिकाकड ेतक्रार केली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्ययानुसार मींगू मसींग राठोड, सहायक ननबींिक, उपननबींिक ि पोलीस 
तपासात दोषी आढळून सुद्धा विभागीय सहननबींिकाींनी त्ययाला ननदोष सोडल्याने 
सररता महादेि िो्े या िदृ्ध मदहलेने मा.राज्यपालाींकड ेइच्छामरणाची परिानगी 
माचगतली असल्याचे माहे मे, २०१७ िा त्ययादरम्यान ननदशानास आले, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्ट्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले ि तद्नूसार कोणती कायािाही केली िा करणयात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. सुभाष देशमुख : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) ि (३) श्रीमती सररता िो्े याींनी मींगू मसींग राठोड याींचेविरुद्ध दाखल केलेल्या 
तक्रारीच्या अनुषींगाने सहाय्यक ननबींिक, सहकारी सींस्र्था, दारव्हा याींनी चौकशी 
केली. सदर चौकशीच्या अनषुींगाने जिल्हा उपननबींिक, सहकारी सींस्र्था, यितमाळ 
याींनी त्ययाींच्या ददनाींक २/२/२०१६ रोिीच्या आदेशान्िये प्रकरणी झालेला शेती 
खरेदीचा व्यिहार अिैि घोषीत करुन रद्द केला आहे. 
        जिल्हा उपननबींिक याींच्या उपरोक्ट्त आदेशाविरुद्ध श्री. राठोड याींच्या 
िारसाींनी विभागीय सहननबींिक, सहकारी सींस्र्था, अमरािती याींचेकड ेअपील दाखल 
केले. त्ययानुसार जिल्हा उपननबींिक याींनी महाराषर सािकारी ननयमन अचिननयम, 
२०१४ चे कलम १७ नुसार साक्ष पुरािा तसेच उल् तपासणीची सींिी न देता     
तसेच करारनाम्याची सत्ययता न पडताळताच आदेश पाररत केला असल्याचे 
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कारणािरुन विभागीय सहननबींिकाींनी त्ययाींच्या ददनाींक ३०/३/२०१७ रोिीच्या 
आदेशान्िये जिल्हा उपननबींिक याींचे ददनाींक २/२/२०१६ रोिीचे आदेश रद्द केले असून 
प्रकरणी अचिननयमातील तरतदूीनसुार फेरननणाय घेणयाचे आदेश ददले आहेत. मात्र 
गैरअिादार याींना ननदोष सोडलेले नाही. विभागीय सहननबींिकाींच्या उपरोक्ट्त 
आदेशानुसार पढुील कायािाही सुरु आहे.     
(४) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 
 -----------------  

राज्यािील आददिासीां ा सिाांगीण वििास िरण्याबाबि 

 (५८) *  ३२९२०   श्री.प्रविण दरेिर : सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) राज्यातील आददिासीच्या मशक्षणाकररता ि आरोलयाकररता शासनाने अनेक 
योिना करुनही त्ययाींची अींमलबिािणी होत नसल्याने त्ययाींच्या मशक्षण ि 
आरोलयाबरोबरच दाररद्रयाचा ्क्ट्का ६३.७ ्क्ट्क्ट्यािरुन ९१.१ ्क्ट्क्ट्यािर गेल्याचे 
ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्ट्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्ययात काय 
आढळून आले तद्नषुींगाने कोणती कायािाही केली िा करणयात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

 श्री. विष्ट् ण ुसिरा : (१) ि (२) हे खरे नाही.   
     आददिासी विकासाच्या राबविणयात येत असलेल्या विविि कल्याणकारी 
योिनाींच्या प्रभािी अींमलबिािणीसाठी िेळोिेळी विविि उपाययोिना करणयात 
येतात. आददिासीींच्या शकै्षणणक, आरोलयविषयक ि सिाांगीण विकासासाठी अनेक 
निीन उपक्रम राबविणयात येत आहेत. ज्यामध्ये आददिासी मुलाींना नामाींककत 
शाळेत प्रिेश, ५ % पेसा अबींि ननिी रे्थ् ग्रामपींचायतीींना देणे, विद्यार्थयाांना रे्थ् 
लाभ हस्ताींतरण, गरोदर जस्त्रया ि स्तनदा माताींना एकिेळ चौरस आहार, बालकाींना 
अींडी-केळी, इतर मुलभूत सुवििाींच्या योिना इत्ययादी राबविणयात येत आहेत. 
त्ययामशिाय आरोलय विषयक योिना या सािािननक आरोलय विभागामाफा त 
राबविणयात येतात. 
(३) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 

----------------- 
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पालघर जजल््याि ‘जापनीझ झोन’ तनमामण िरण्यास 
स्त्थातनिाां ा विरोध असल्याबाबि 

 (५९) * ३०९३७  श्रीमिी विद्या  व्हाण, श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांि टिले, 
अॅड.तनरांजन डािखरे, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.नरेंद्र पाटील :  सन्माननीय उद्योग 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पालघर जिल््यात ददल्ली-मुींबई इींडस्रीयल कॉररडॉर डवे्हलपमें् कॉपोरेशनतफे 
‘िापनीझ झोन’ ननमााण करणयासाठी मुींबई-ददल्लीपयांतच्या सुमारे १०० ककमी रुीं द ि 
१४८३ ककमीचा लाींब ६० हिार ककमी. पररसरामध्ये परदेशी ि खािगी कीं पन्याींच्या 
मोठ्या प्रकल्पाींना कें द्र शासनाने मींिूरी ददली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, डहाण,ू पालघर, तलासरी तसेच अनेक तालुक्ट्यातील भूममपुत्राच्या 
िममनी-गािे नष् होणार असल्यामुळे सदरच्या प्रकल्पाला स्र्थाननकाींनी तसेच 
पालघर जिल््यातील आददिासीींनी ि आददिासी सींस्र्था-सींघ्नाींनी आददिासी एकता 
पररषदेच्या नेततृ्यिाखाली ददनाींक २७ माचा, २०१७ रोिी िा त्ययासुमारास भव्य मोचाा 
काढून विरोि केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीचे ननषकषा काय 
आहेत ि त्ययानषुींगाने कोणती कायािाही केली िा करणयात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
श्री. सुभाष देसाई : (१) हे खरे नाही. 
     पालघर जिल््यात ददल्ली-मुींबई इींडजस्रयल कॉररडॉर अींतगात कोणतहेी भूसींपादन 
प्रस्तावित नाही. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) जिल्हाचिकारी, पालघर याींच ेस्तरािर मोचकेऱयाींची ददनाींक 17/4/2017 रोिी बठैक 
घेणयात आली असून पुढील कायािाही करणयात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 

----------------- 
रत्तरनाधगरी जजल््यािील िसतिगहृाां े अनदुान प्रलांबबि असल्याबाबि 

  

(६०) * ३२४३७  श्रीमिी हुस्त्नबान ूखसलफे, श्री.अशोि ऊफम  भाई जगिाप, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.सांजय दत्तरि :  सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) रत्यनाचगरी जिल्हयातील िसनतगहृाींची मूळ मान्यतेची कागदपत्र े उपलब्ि 
नसल्याने २१ पेक्षा अचिक िसनतगहृाींचे अनदुान प्रलींबबत असल्याचे ददनाींक २३ 
एवप्रल, २०१७ रोिी िा त्ययासुमारास ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, िषाभरात अनदुान न ममळाल्याने िसनतगहृ चालकाींची गैरसोय होत 
असून काही िसनतगहृाींना १९६२ पूिी परिानगी ममळाली असूनही त्ययाींचेकड े
मान्यतेची कागदपत्र े सापडत नसल्याने २१ पेक्षा अचिक िसनतगहृ चालकाींना 
समस्या ननमााण झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्ट्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले, त्ययानषुींगाने कोणती कायािाही ि उपायोिना केली िा करणयात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. राजिुमार बडोले : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे अींशत: खरे आहे. 
(३) रत्यनाचगरी जिल््यात मूळ मान्यतेचे आदेश नसलेल्या २६ अनदुाननत 
िसनतगहृाींना अनुदान देणयात आलेले नाही. सदर िसनतगहृाींची प्रादेमशक उपायुक्ट्त, 
मुींबई याींचेस्तरािर ददनाींक ३०/०६/२०१७ रोिी सुनािणी घेणयात आली आहे. सदर 
सुनािणीचा अहिाल/ मशफारस प्रादेमशक उपायकु्ट्त, मुींबई याींचेकडून आयुक्ट्त, समाि 
कल्याण, पुणे याींचेकड े सादर करणयात येत आहे. आयुक्ट्त, समािकल्याण, पुणे 
याींचेकडून अहिाल प्राप्त झाल्यानींतर शासन स्तरािर अनदुान देणेबाबत 
ननयमानुसार कायािाही करणयात येईल. 
(४) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 

----------------- 
मुलुांड (पूिम) येथील जयदहांद िॉलनी सहिारी गहृतनमामण सांस्त्थे ा 

बेिायदेसशर पनुविमिासाबाबि 

 (६१) *  ३०९४९  श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.अमरससांह पांडडि, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.धनांजय मुांड े: सन्माननीय सहिार मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ियदहींद कॉलनी सहकारी गहृननमााण सींस्र्था मयाा., मुलुींड (पूिा) (ता.कुलाा, जि. 
मुींबई उपनगर) येर्थील नगर भूमापन क्र. १३२९ या ममळकतीमिील सींस्रे्थच्या 
इमारतीींच्या पनुविाकास  प्रकल्पास उप ननबींिक, सहकारी सींस्र्था, मुलुींड (प.) मुींबई 
्याींच्याकडून बहृन्मुींबई महानगरपामलकेचे पररपत्रक क्र.प्रअ/१८२२/विनी/सािा/ 
ददनाींक १५/४/२०१३ आणण सहकार, पणन ि िस्रोद्योग विभाग, महाराषर शासन 
याींचे क्र. समयृो/२००७/प्र.क्र ५५४ /१४–स, ददनाींक ३ िानेिारी, २००९ च्या शासन 
ननदेशातील मागादशाक ननयमािलीचे का्ेकोरपणे पालन न करता सदर सींस्रे्थस पूिा 
परिानगीचे प्रमाणपत्र अदा करणयात आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उपननबींिक, सहकारी सींस्र्था, मुलुींड (प्रा) मुींबई हे शासन ननदेशाींचे 
का्ेकोरपणे पालन न करता सींस्रे्थचे पदाचिकारी ि विकासक याींच्याशी सींगनमत 
करुन सदर पनुविाकास प्रकल्प बेकायदेशीरपणे राबविणयात येत असल्याची तक्रार 
करणयात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्ट्त प्रकरणाींची चौकशी करणयात आली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले आणण तद्नुसार शासनाने कोणती कायािाही केली िा करणयात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. सुभाष देशमुख : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही, तर्थावप, सींस्रे्थच्या काही सभासदाींनी पुनविाकासाचे कामकाि शासन 
ननदेशानुसार होत नसल्याबाबतच्या तक्रारी उपननबींिक, सहकारी सींस्र्था, ् ी विभाग, 
(२) मुींबई याींचेकड ेि जिल्हा उपननबींिक, सहकारी सींस्र्था, कोकण भिन, बेलापूर, 
निी मुींबई याींचेकड ेकेल्या आहेत. 
(३) सदर तक्रारीींच्या अनषुींगाने चौकशी करणयात आली असून, सींस्रे्थच्या 
पुनविाकासाबाबतची प्रकक्रया योलय आहे. तर्थावप, सींस्रे्थतील काही सदस्याींचा 
पुनविाकासाबाबत आक्षेप असल्याने त्ययाींनी सींस्र्था ि विकासक याींचेविरुध्द 
मा.सहकार न्यायालय, मुींबई येरे्थ दािा दाखल केला आहे. 
(४) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 

----------------- 
बोंडगाांि देिी (जज.गोंददया) पररसरािील िीज पुरिठा बांद असल्याबाबि 

 (६२) * ३२२३४ प्रा.अतनल सोले, श्री.धगरीश ांद्र व्यास, श्री.नागोराि          
गाणार :  सन्माननीय ऊजाम मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) बोंडगाींि देिी (जि.गोंददया) पररसरात मागील २० ददिसाींपासून िीि पुरिठा बींद 
असल्यामुळे सदर पररसरातील शेतकऱयाींचे िीि पींप बींद असून त्य याींच्या िान वपकाचे 
नुकसान होत असल्याचे ददनाींक ११ एवप्रल, २०१७ रोिी िा त्ययासुमारास ननदशानास 
आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर शेतकऱ याींच्या िान वपकाचे नकुसान ् ाळणयासाठी िीि पुरिठा 
सुरळीत सुरू होणयासाठी शासनाने कोणती कायािाही केली िा करणयात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
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श्री.  ांद्रशेखर बािनिुळे : (१) बोंडगाींि देिी पररसरातील िीि पुरिठा ११ एवप्रल, 
२०१७ रोिी ि त्यया मागील २० ददिसापयांत ननयममत सुरु होता. ऑनलाईन तक्रार ि 
बोंडगाींि देिी या गािाींत ठेिलेल्या तक्रार नोंद िहीत सदर कालाििीत बोंडगाींि देिी 
येरे्थ िीि पुरिठा बींद असल्याबाबत कोणत्ययाही तक्रारीची नोंद आढळून येत नाही. 
तसेच माहे माचा ि एवप्रल, २०१७ मध्ये बोंडगाींि देिी पररसरात िीि पुरिठा 
करणाऱया िादहनीिर फक्ट्त ६ तासच िीि पुरिठा बींद असल्याचे ददसून येते. 
(२) बोंडगाींि देिी पररसरातील कमी दाबाच्या तक्रारी दरू करणयासाठी या पररसरात 
११ के. व्ही. साींनगडी िादहनीिर एकूण ३ कॅपॅमस्र लािणयात आले. बोंडगाींि देिी 
येरे्थ ३३/११ के.व्ही. उपकें द्राचे प्रस्ताि पूिा विदभा जिल्हा योिनाींतगात समाविष् 
करणयात आला आहे. तसेच अिुानी मोरगाींि येरे्थ नविन १३२ के.जव्ह. उपकें द्राचे काया 
प्रगतीपर्थािर आहे. सडक अिुानी तालुक्ट्यात खोबा येरे्थ ३३/११ के.जव्ह उपकें द्राचे काम 
तसेच ११ के.जव्ह. सानींगडी िादहनीचे विलगीकरणाचे काम ददनदयाल उपाध्याय ग्राम 
ज्योती योिनेंतगात समाविष् आहे.   
(३) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 

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

औरांगाबाद जजल््यािील मागासिगीय विद्यार्थयाांना  
तनयसमि सशष्ट्यितृ्तरिी समळण्याबाबि 

  

(६३) *  ३२१८०   श्री.सतिश  व्हाण, श्री.विक्रम िाळे :  सन्माननीय सामाजजि 
न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सन २०१६-२०१७ या िषाात औरींगाबाद जिल््यातील ७०,९९० मागासिगीय 
विद्यार्थयाांनी मशषयितृ्यती ममळणयासाठी ऑनलाईन अिा केले असून त्ययापैकी केिळ 
२०,९४५ विद्यार्थयाांना मशषयितृ्यतीची रक्ट्कम ममळाली ि अद्यापही ५०,००० 
विद्यार्थयाांना मशषयितृ्यतीचे िा्प झालेले नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाच्या समािकल्याण विभागाींतगात िसनतगहृात राहणाऱया 
विद्यार्थयाांना मशषयितृ्यतीची रक्ट्कम रुपये ३०० को्ी तातडीने देणयाच्या मागणीसाठी 
पीपल्स व्हॉईस, बहुिन ररपजब्लकन विद्यार्थी मोचाा, बहुिन ररपजब्लकन सोशामलस्् 
पा्ी या सींघ्नाींनी औरींगाबाद येर्थील समािकल्याण कायाालयाला माहे िनू, २०१७ 
च्या पदहल्या आठिड्यात ्ाळे ठोकल्याचे ननदशानास आले, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्ट्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले ि तद्नुसार शासनाकड े र्थकीत असलेली मशषयितृ्यतीची रक्ट्कम 
तातडीने देणेबाबत कोणती कायािाही केली िा करणयात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले : (१) अींशत: होय, सन २०१६-२०१७ या िषाात औरींगाबाद 
जिल्हयातील मशषयितृ्यती योिनेंतगात प्रलींबबत ११५७३ विद्यार्थयाांचे अिा ननकाली 
काढणयाची कायािाही सुरु आहे. 
(२) होय.   
(३) या प्रकरणी सींबींचिताींविरुध्द क्राींती चौक पोलीस स््ेशन येरे्थ गुन्हा दाखल 
करणयात आला आहे. 
     प्रलींबबत मशषयितृ्यतीचे अिा ननकाली काढणयाची कायािाही सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 

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

ऑटोमॅक्स टेक्नॉलॉजी प्रा.सल. (िा.श्रीिधमन, जज.रायगड)  
या िपांनीने गैरव्यिहार िेल्याबाबि 

  

(६४) * ३२५१०  श्री.जयांि पाटील, श्री.बाळाराम पाटील :  सन्माननीय ऊजाम मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील ग्राहकाींना सुलभ सेिा उपलब्ि होणयासाठी शासनामाफा त ई-सेिा कें दे्र 
सुरू करणयात आली असून श्रीििान (जि.रायगड) तालुक्ट्यातील ऑ्ोमॅक्ट्स 
्ेक्ट्नॉलॉिी प्रा. मल. या कीं पनीच्या ई-सेिा कें द्रािर िीि बबलाचा भरणा करुनही िीि 
ग्राहकाींना िीि बबलाींची नो्ीस आल्यामुळे सदर कीं पनीने रुपये २२ लाख रक्ट्कमेचा 
गैरव्यिहार केल्याचे ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्ट्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सींबींचित कीं पनीविरुद्ध कोणती 
कारिाई केली िा करणयात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.  ांद्रशेखर बािनिुळे : (१) श्रीििान तालुक्ट्यामध्ये महा ई-सेिा कें द्रामाफा त िीि 
बील िसुलीचे काम करणयात येत होते. सदर कें द्र चालकाने िीि भरणा झालेली 
रक्ट्कम रुपये २१.१५ लाख ऑ्ोमॅक्ट्स ्ेक्ट्नॉलॉिी प्रा. मल. या कीं पनीच्या खात्ययािर 
परस्पर िमा केली असल्याने पुढील मदहन्यात ग्राहकाींस िीि बीलात र्थकबाकी 
लागून आली. र्थकबाकी िाढत गेल्याने महावितरण कीं पनीने चौकशी केली असता 
महा ई-सेिा कें द्र चालकाने गैरव्यिहार केला असल्याचे ननदशानास आले. 
(२) सदर गैरव्यिहार प्रकरणातील सींबींचिताींिर आिश्यक कारिाई करणयात आली 
आहे. त्ययानुसार िीि ग्राहकाींच्या र्थकीत िीि बबलाींची रुपये १७ लाख महावितरण 
कीं पनीच्या ग्राहकाींच्या खात्ययािर िमा केले असून उिारीत रुपये ४.१५ लाख िसुल 
करणयाची कारिाई चालू आहे. याबाबत चौकशी करणयासाठी महावितरण कीं पनीकडून 
महाऑनलाईन या कीं पनीस ददनाींक २२/०५/२०१७ रोिी चौकशी करणयासाठी 
ई-मेलव्दारे सूचचत करणयात आले आहे. सद्यजस्र्थतीत सदर महा ई-सेिा कें द्र 
बींद करणयात आले आहे.    
(३) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 

----------------- 
नासशि येथील आददिासी िन्यादान प्रिल्पाांिगमि झालेला गैरव्यिहार 

 (६५) *  ३२३७७  श्री.अतनल भोसले :  सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नामशक विभागातील कळिणे, नामशक, रािूर, तळोदा, नींदरुबार ि यािल येर्थील 
आददिासी कन्यादान प्रकल्पाींतगात रुपये ३७ को्ीींच्या गैरव्यिहाराची सुरु असलेली 
चौकशी पूणा झाली आहे काय, 
(२) असल्यास, त्ययानसुार सदर गैरव्यिहारास िबाबदार असणाऱयाींिर शासनाने 
कोणती कारिाई केली िा करणयात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. विष्ट् ण ुसिरा : (१) चौकशी पूणा झाली नाही. 
(२) ि (३) तर्थावप, एकाजत्यमक आददिासी विकास प्रकल्प, नामशक कायाालयात 
कन्यादान योिनेतील मींगळसुत्र िा्पात अफरातफर झाल्याचे शासनाच्या चौकशी 
पर्थकास आढळून आल्याने, सींबींचिताविरुध्द ददनाींक १३/१२/२०१० रोिी सरकारिाडा 
पोलीस ठाणे, नामशक येरे्थ गु.र.नीं.६९६/२०१० दाखल करणयात आला असून, 
सरकारिाडा पोलीस स््ेशन, नामशक कायाालयाकडून तपासाअींती सदर गुन््याचे 
दोषारोपत्र ददनाींक १६/०३/२०१२ रोिी मा.न्यायालयात सादर करणयात आले आहे. 
सद्य:जस्र्थतीत सदर प्रकरण न्यायप्रविषठ आहे. 

----------------- 
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डहाण ू(जज.पालघर) ि भांडारा जजल््यािील िधृ्द, विधिा सांजय गाांधी तनराधार 

योजनेपासून िांध ि असल्याबाबि 
  

(६६) * ३२३३१  श्री.आनांद ठािूर, श्री.पररणय फुिे, श्रीमिी विद्या  व्हाण, 
श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांि टिले, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.नरेंद्र पाटील, अॅड.राहुल 
नािेिर, अॅड.तनरांजन डािखरे :  सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) डहाण ू(जि.पालघर) तालुक्ट्यातील सींिय गाींिी ननरािार योिनेंतगात गडचचींचले, 
दाभाडी, ददिशी, चळणी, ककन्हिली मशखींडी, आींबा या आददिासी भागातील ननरािार, 
िधृ्द ि विििाींनी कागदपत्र े िमा करून चार-पाच िेळा तहमसलदार (डहाण)ू 
कायाालयात अिा दाखल करणयात येऊनही सदर अिा तहमसलदार कायाालयात 
प्रलींबबत असल्याने अिादार, लोकप्रनतननिी ि सींघ्नाींनी मा.आददिासी विकास मींत्री, 
मा.सामाजिक न्याय आणण विशेष सहाय्य मींत्री ि जिल््याच्या प्रशासनाचिकारी 
याींच्याकड ेसदर योिनेच्या अनुदानाचा लाभ ममळणयाची मागणी माहे माचा, २०१७ 
मध्ये िा त्ययादरम्यान लेखी ननिेदनाद्िारे केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच भींडारा येर्थील आददिासी ननरािार योिनेच्या लाभापासून िींचचत ननरािार 
िधृ्द अपींग मानिनासींदभाात तहसील कायाालयात चौकशीसाठी गेलेल्याींची दखल न 
घेतल्याने लाभार्थी सदर योिनेपासून िींचचत असल्याचे माहे माचा, २०१७ मध्ये िा 
त्ययादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्ट्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीचे 
ननषकषा काय आहेत ि त्ययानषुींगाने कोणती कायािाही केली िा करणयात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. राजिुमार बडोले : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) ि (४) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 
 

----------------- 
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राजापूर (जज.रत्तरनाधगरी) िालुक्यािील प्रिल्पग्रस्त्िाांच्या पनुविमिासाबाबि 
 

 (६७) *  ३१०५०  श्री.नारायण राणे, श्रीमिी हुस्त्नबानू खसलफे, श्री.अशोि ऊफम  भाई 
जगिाप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्तरि, प्रा.जोगेन्द्र ििाड े:  िाराांकिि प्रश्न 
क्रमाांि २७४७८ ला ददनाांि २१ मा म, २०१७ रोजी ददलेल्या उत्तरिराच्या सांदभामि :   
सन्माननीय उद्योग मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) रािापूर (जि.रत्यनाचगरी) तालुक्ट्यातील नाणार-सागिे पररसरातील चौदा गािात 
कें द्र ि राज्य शासनाची भागीदारी असलेला १३,६०० एकरिर सुमारे रुपये दोन लाख 
को्ीचा िगातील सिाांत मोठा तेलशुध्दीकरण प्रकल्प मींिरू करणयात आला असून 
याबाबतची अचिसूचनाही माहे िनू, २०१७ च्या नतसऱया आठिड्यात िादहर झाली 
आहे, हे खरे काय, 
(२) असल्यास, स्र्थाननकाींचे या प्रकल्पामुळे नकुसान होणार असल्याने शाळा बींद 
आींदोलन करुन या प्रस्तािास स्र्थाननक नागरीक ि लोकप्रनतननिीींनी तीव्र विरोि 
दशािनू प्रकल्प रद्द करणयाची मागणी ददनाींक १२ एवप्रल, २०१७ रोिी िा त्ययासुमारास 
जिल्हाचिकारी, रत्यनाचगरी याींच्याकड ेननिेदनाद्िारे केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्ट्त मागणीनुसार सदर प्रकल्प अन्यत्र हलविणयाबाबत शासनाने 
कोणती कायािाही केली िा करणयात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
  

श्री. सुभाष देसाई : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) ि (३) होय, हे खरे आहे, 
     प्रादेमशक अचिकारी, रत्यनाचगरी तसेच जिल्हाचिकारी, रत्यनाचगरी याींच्या 
स्तरािर अशी ननिेदने प्राप्त झाली आहेत. स्र्थाननक नागरीक ि लोकप्रनतननिी याींनी 
शाळा बींद करून तीव्र विरोि केल्याचे ितामानपत्रातील बातम्यातनू ददसून येते. 
सदर ररफायनरीसाठी भूसींपादनाची कायािाही प्रार्थममक स्तरािर असून, सिा 
खातेदाराींना ियैजक्ट्तक नो्ीसा देिून त्ययाींचे म्हणणे माींडणयाची सींिी देणयात येणार 
आहे. 
(४) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 
 

----------------- 
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शांभू महादेि शुगर अँड अलाईड (जज.उस्त्मानाबाद) साखर िारखान्याने  
शेििऱ्याांना मोबदला देण्याबाबि 

 (६८) * ३२४१०  श्री.विक्रम िाळे : सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) उस्मानाबाद जिल्हयातील शींभू महादेि शुगर अडँ अलाईड या साखर 
कारखान्याने सहा मदहने उल्ूनही ऊस उत्यपादन शेतकऱयाींना त्ययाींचा मोबदला ददला 
नसल्याचे माहे मे, २०१७ च्या पदहल्या सप्ताहात ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले ि त्ययानूसार कोणती कायािाही केली िा करणयात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. सुभाष देशमुख : (१) ि (२) शींभू महादेि शुगर अँड अलाईड मल. हािरगाि, 
ता.कळींब, जि.उस्मानाबाद या साखर कारखान्याकड े हींगाम २०१४-२०१५ मध्ये 
एफ.आर.पी.ची रुपये २०६.८२ लाख रक्ट्कम र्थकीत आहे. कारखान्याने मा.उच्च 
न्यायालय, खींडपीठ औरींगाबाद येरे्थ दाखल केलेल्या याचचका क्र.२८९०/२०१६ या 
प्रकरणी मा.उच्च न्यायालयाने कारखान्यािर RRC आदेश पारीत करािेत, परींत ु
त्ययाची अींमलबिािणी करू नये असे ददनाींक १०/०३/२०१६ रोिी आदेमशत केले आहे. 
त्ययानुसार साखर आयुक्ट्त याींनी ददनाींक १५/०३/२०१७ च्या आदेशान्िये RRC 
कारिाई केली असून प्रकरण न्यायप्रविषठ आहे. हींगाम २०१५-१६ ि हींगाम २०१६-१७ 
मध्ये ऊस उत्यपादक शतेकऱयाींना कारखान्याने FRP अदा केली आहे. 
(३) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 

----------------- 
विदभम-मराठिाड्यािील उद्योगाांना सिलिीच्या दराि 

िीज उपलब्ध िरून देण्याबाबि 
 (६९) *  ३१९७२   डॉ.अपूिम दहरे :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि २८३६३ ला ददनाांि २१ 
मा म, २०१७ रोजी ददलेल्या उत्तरिराच्या सांदभामि :   सन्माननीय ऊजाम मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) विदभा - मराठिाड्यातील उद्योगाींना प्रोत्यसाहन देणयासाठी सिलतीच्या दराने 
िीि दर लागू करणयासाठी विभागीय आयुक्ट्त, नागपरु ि मुख्य सचचि याींचे 
अध्यक्षतेखालील सममतीने केलेल्या मशफारशीींिर अींनतम ननणाय घेणयाकररता ददनाींक 
४ िनू, २०१६ च्या शासन ननणायान्िये गठीत मींत्रीमींडळ उपसममतीने राज्यातील 
विदभा, मराठिाडा, उत्यतर महाराषर डी. ि डी.प्लस क्षेत्रातील औद्योचगक ग्राहकाींना 
िीि दरात सिलत देणयाचा ननणाय घेणयात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, प्रस्तुत ननणायाचे अनुषींगाने शासन ननणाय क्रमाींक: सींकीणा - 
२०१५/प्र.क्र.२३८/ऊिाा-५, ददनाींक २९ िनू, २०१६ अन्िये आदेश ननगाममत करणयात 
आले असून त्ययानुसार िरील क्षेत्रातील औद्योचगक ग्राहकाींना इींिन समायोिन 
आकार, उद्योगाींच्या कायाक्षमतेिर सिलत तसेच नविन उद्योगाींना प्रोत्यसाहन पर 
सिलत देणयात येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, विदभा-मराठिाड्याच्या ितीिर नामशक विभागातील उद्योगाींनाही 
सिलतीच्या दरात िीि उपलब्ि करून देणयाची मागणी नामशक येर्थील 
उद्योिकाींकडून करणयात येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, प्रश्नोक्ट्त बाब ‘३’ मिील मागणीचे अनषुींगाने शासनाने कोणती 
कायािाही केली िा करणयात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.  ांद्रशेखर बािनिुळे : (१) ि (२) हे खरे आहे. तसेच महाराषर विद्यतु ननयामक 
आयोगाच्या ददनाींक ०३/११/२०१६ च्या बहुिावषाक िीिदर आदेशाच्या अनुषींगाने 
सुिाररत आदेश ददनाींक २४/०३/२०१७ अन्िये ननगाममत करणयात आले आहेत. 
(३) ि (४) मागणी शासनाच्या विचारािीन आहे. 
(५) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 

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

महाराष्ट्र राज्य िीज महापारेषण िां पनीिील अतिउच् दाब विद्यिु रोहीत्र क्षमिा 
बदल ि दरुुस्त्िीच्या िामाि गैरव्यिहार झाल्याबाबि 

  

(७०) * ३३४०१ श्री.पररणय फुिे, श्री.सिेज ऊफम  बांटी पाटील :  िाराांकिि प्रश्न 
क्रमाांि २१५८२ ला ददनाांि २६ जुलै, २०१६ रोजी ददलेल्या उत्तरिराच्या        
सांदभामि :  सन्माननीय ऊजाम मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषर राज्य िीि महापारेषण कीं पनीतील हिारो को्ीच्या कीं त्रा्ाींची एसीबी 
चौकशी सुरु असतानाच या कीं पनीतील अनतउच्चदाब विद्यतु रोहीत्र क्षमता बदल ि 
दरुुस्तीमध्ये गैरव्यिहार झाला असल्याचे माहे मे, २०१७ मध्ये िा त्ययादरम्यान 
ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ताींबत्रक ऑडड्र याींनी सदर बाब ननदशानास आणनू ददली असून 
यामध्ये चार इलेजक्ट््कल्स कीं त्रा्दारही सहभागी असल्याने याबाबतच्या आक्षपेाची 
कागदपत्र ेसींबींचित अचिकाऱयाींनी गहाळ केली आहेत, हे ही खरे आहेत, 
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(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्ययात काय आढळून 
आले ि त्ययानषुींगाने कोणती कायािाही केली िा करणयात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  

श्री.  ांद्रशेखर बािनिुळे : (१) महापारेषण कीं पनीच्या अहिालानुसार सदर कामात 
गैरव्यिहार झालेला ददसून येत नाही. 
(२) सींबींचित कागदपत्र ेगहाळ झालेली नाहीत. 
(३) ि (४) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 

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

  

िाांदे्र (मुांबई) येथील महातनसममिीच् या िायामलयाि  
लघुलेखिा ी पदे ररक्ि असल्याबाबि 

 

 (७१) *  ३१२८६   श्री.धनांजय मुांड,े श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.सुतनल िटिरे, 
श्री.हेमांि टिले, श्री.अमरससांह पांडडि, अॅड.तनरांजन डािखरे :   सन्माननीय ऊजाम 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील िाींदे्र येर्थील महाननममातीच् या कायाालयात लघुलेखकाची अनेक पदे 
ररक्ट्त असून मागील सहा िषाांपासून पदोन्नतीही ददली गेली नसल्याचे माहे िनू, 
२०१७ मध्ये िा त्ययादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, लघुलेखकाच्या पदाींना ननयमानुसार पदोन्नती देणयाबाबतचे आदेश 
तत्यकालीन सींचालक, वित्यत याींनी ददले असूनही सदर आदेशाची अींमलबिािणी 
झालेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्ट्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायािाही केली िा करणयात येत 
आहे,  
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

 श्री.  ांद्रशेखर बािनिुळे : (१) महाननममाती कीं पनीमध्ये लघुलेखकाची एकूण १४ पदे 
ररक्ट्त असून, लघु ी्ंकलेखक ते लघुलेखक या पदािर पदोन्नती देणयाकरीता कायािाही 
सुरु आहे. 
(२) महाननममाती कीं पनीमध्ये सद्य:जस्र्थतीत लघलेुखकाींकरीता पढुील पदोन्नतीचे पद 
उपलब्ि नाही. परींत ुलघुलेखकाींना पदोन्नतीचे लाभ देणयासींदभाात कीं पनीस्तरािर 
उचचत ननणाय घेणयात येईल. 
(३) ि (४) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 

----------------- 
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मोहोळ (जज.सोलापूर) िालुक्याि महावििरण िां पनीिडून 
नागरीिाां ी गैरसोय होि असल्याबाबि 

  

(७२) *  ३२४६२   श्री.रामहरी रुपनिर :   सन्माननीय ऊजाम मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मोहोळ (जि.सोलापूर) तालुक्ट्यात महावितरण कीं पनीकडून देणयात येत असलेली 
िाढीि िीि बीले, लोडशेडीींग, िोकादायक लोंबकळणाऱया विद्यतु तारा, उघडया डडपी 
इ. अनेक कारणाींमुळे येर्थील नागररक त्रस्त झाले असल्याचे माहे मे, २०१७ मध्ये िा 
त्ययादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर तालुक्ट्यात १२ तास लोडशेंडीगचा पररणाम पाणी ी्ंचाईग्रस्त 
गािाींना होणाऱया पाणीपुरिठयािर होत असून उघडया डीपीमुळे चरणयास गेलेल्या 
गाई, म्हशी, शेळया इत्ययादी िनािरे शॉक लागून मतृ्यय ूहोणयाचे प्रमाणही िाढले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायािाही केली िा 
करणयात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
श्री.  ांद्रशेखर बािनिुळे : (१) िीि ग्राहकाींकडून प्राप्त होणाऱया अशा तक्रारीींची 
तात्यकाळ दखल घेऊन महावितरण कीं पनीच्या स्र्थाननक कायाालयाकडून त्ययाचे 
ननराकरण करणयात येते. मोहोळ तालुक्ट्यामध्ये माहे एवप्रल, २०१७ ते िनू, २०१७ 
पयांत एकूण २४४ िीि बबल दरुुस्तीबाबतच्या प्राप्त तक्रारीींचे ननराकरण करणयात 
आले आहे. तसेच माहे एवप्रल, २०१७ ते िनू, २०१७ मध्ये मोहोळ तालुक्ट्यातील २६ 
गािाींमध्ये उच्चदाब विद्यतु िादहनीींचे ८२ गाळे तसेच लघुदाब विद्युत िादहनीींचे 
१८० गाळे ओढून ताण देणयात आले आहेत  ि १० गािातील १७ वितरण रोदहत्र 
बॉक्ट्सची दरुुस्ती करणयात आली आहे. 
(२) माहे एवप्रल, २०१७ तापमानातील बदलामुळे िीिेच्या मागणीत झालेली मोठी 
िाढ ि ताींबत्रक कारणास्ति उपलब्ितेत झालेली घ् यामुळे ददनाींक २७/०४/२०१७ ते 
०६/०५/२०१७ पयांत कृषी िादहन्याींिर िीिेच्या उपलब्ितेनसुार २ ते ३ तासाींकररता 
चक्राकार पध्दतीने भारननयमन करणयात आले होते. त्ययामुळे पाणी पुरिठ्यािर 
तात्यपुरत्यया स्िरुपात पररणाम झालेला होता. तसेच सन २०१६-१७ ि सन २०१७-१८ 
मध्ये उघडया डीपीमुळे, चरणयास गेलेल्या गाई, म्हशी, शेळया इ. िनािराींना शॉक 
लागून मतृ्ययू झाल्याचे आढळून आलेले नाही. 
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(३) ददनाींक २०/०५/२०१७ पासून कृषी िादहन्याींिर अनतररक्ट्त भारननयमन बींद 
करणयात आलेले असून कृषी िादहन्याींिर पूिीप्रमाणे ददिसा ८ तास ि रात्री १० तास 
चक्राकार पध्दतीने थ्री फेि िीि उपलब्िता देणयात येत आहे.  सध्या गािठाण 
िादहन्याींिर भारननयमन करणयात येत नाही. 
(४) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 

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

राज्यािील सदोष िीज मीटर बदलण्याबाबि 

 (७३) * ३१८७३  श्री.किरण पािसिर, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.हेमांि टिले, श्री.नरेंद्र 
पाटील, श्री.आनांद ठािूर, श्रीमिी विद्या  व्हाण, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.रामराि 
िडिुिे :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि २०४३१ ला ददनाांि २६ जुलै, २०१६ रोजी ददलेल्या 
उत्तरिराच्या सांदभामि :  सन्माननीय ऊजाम मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील   
काय :- 
  

(१) राज्यात िीि वितरण कीं पनीने बसविलेले सदोष िीि मी्र तातडीने बदलणयाचा 
ननणाय महावितरणामाफा त माहे एवप्रल, २०१७ च्या नतसऱया सप्ताहात घेणयात आला 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शहरी आणण ग्रामीण भागात ककती मी्र सदोष आहेत, उपरोक्ट्त 
ननणायानुसार शहरी ि ग्रामीण भागात आत्यतापयांत ककती मी्र बदलणयात आले 
आहेत तसेच उिारीत मी्र ककती कालाििीत बदलणयात येणार आहेत, 
(३) असल्यास, उपरोक्ट्त सदोष मी्र बदलणे ि सदोष िीि मी्रमुळे ग्राहकाींिर 
विद्युत बबलाचा िादा बोिा पडू नये म्हणनू शासनाने कोणती उपाययोिना केली िा 
करणयात येणार आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.  ांद्रशेखर बािनिुळे : (१) सदोष मी्र आढळून आल्यास सदर मी्र 
बदलणयाची कायािाही ही महावितरणाच्या क्षेबत्रय कायाालयाकडून ननयमाप्रमाणे 
ननयमीतपणे करणयात येते. 
(२) ि (३) शहरी आणण ग्रामीण भागात एकूण ११,४१,१९४ मी्र सदोष असल्याचे 
ननदशानास आले असून सदर सदोष मी्र बदलणयाची कायािाही महावितरण 
कीं पनीमाफा त सुरु आहे. कीं पनीच्या क्षबेत्रय कायाालयाकडून सींगणक प्रणालीमाफा त 
िीि बबलाच्या सींदभाात असणाऱया तक्रारीचे ननयममतपणे ननिारण करणयात येते.   
(४) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 

----------------- 
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यििमाळ जजल््याि रमाई आिास योजनेच्या िामास विलांब होि असल्याबाबि 
  

(७४) * ३०८९७   श्री.हररससांग राठोड :  सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) यितमाळ जिल््यात रमाई आिास योिनेच्या कामास विलींब होत असल्याने 
दाररद्रय रेषेखालील लाभार्थी सदर लाभापासून िींचचत रहात असल्याचे माहे एवप्रल, 
२०१७ मध्ये िा त्ययादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, याप्रकरणी विलींब करणाऱया अचिकारी / कमाचाऱ याींिर शासनाने 
कोणती कारिाई केली िा करणयात येत आहे, 
(३)  नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. राजिुमार बडोले : (१) नाही. 
(२) ि (३) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 

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

मुांबईिील िाांददिली (पिूम) येथील नालांदा बुध्दविहार येथे 
डॉ.बाबासाहेब आांबेडिर भिन उभारणेबाबि 

  

(७५) * ३३१९६ श्री.प्रविण दरेिर : सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील मागाठाणे, दामू नगर, काींददिली (पूिा) येर्थील नालींदा बुध्दविहार येरे्थ 
डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर भिन उभारणेबाबतच्या विचारािीन प्रस्तािािर 
अींमलबिािणी झाली आहे काय, 
(२) असल्यास, त्ययाचे सिासािारण स्िरुप काय आहे, त्ययाकररता ककती ननिीची 
तरतूद करणयात आली आहे तसेच सदरहू भिनाच्या कामास प्रत्ययक्षात कें व्हापयात 
सुरुिात करणयात येणार आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. राजिुमार बडोले : (१) ददनाींक ३०/०३/२०१७ च्या सींस्रे्थच्या पदाचिकाऱयाींसमिेत 
झालेल्या बैठकीत लेखामशषा ३६३६ अींतगात प्रस्ताि सादर करणयाचे ननदेश सींस्रे्थस 
ददलेले आहेत. तर्थावप, याबाबतचा प्रस्ताि सींस्रे्थमाफा त अद्याप शासनास प्राप्त 
झालेला नाही. 
(२) ि (३) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 

----------------- 
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बारिी धरण िे मुरबाड (जज.ठाणे) दरम्यानच्या  
जलिादहनी े िाम प्रलांबबि असल्याबाबि 

 

 (७६) *  ३१०१७   श्रीमिी विद्या  व्हाण, श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांि टिले, 
श्री.धनांजय मुांड,े श्री.नरेंद्र पाटील, अॅड.तनरांजन डािखरे, अॅड.राहुल          
नािेिर :  सन्माननीय उद्योग मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) बारिी िरण ते मुरबाड (जि. ठाणे) येर्थील औद्योचगक िसाहती दरम्यान 
पाणीपुरिठा करणाऱ या िलिादहनीचे काम प्रलींबबत असल्याने महाराषर औद्योचगक 
विकास महामींडळातील ३०० कारखाने बींद होणयाच्या मागाािर असल्याचे माहे एवप्रल, 
२०१७ मध्ये िा त्ययादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्ट्त प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्ययानुसार 
कोणती कायािाही केली िा करणयात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

 श्री. सुभाष देसाई : (१) हे खरे नाही. 
    मुरबाड ि मुरबाड औद्योचगक क्षेत्राकररता मुरबाडी नदीमिनू पाणी उचलून 
दरिषी िनू ते माचा या कालाििीमध्ये ३.२० द.ल.मल.प्र.दद. एिढा पाणीपुरिठा केला 
िातो. उन्हाळ्याच्या कालाििीमध्ये मुरबाडी नदीचा प्रिाह कमी होत असल्यामुळे 
पाणी उचलणयास अडचण ननमााण होते. त्ययामुळे माचा ते िून या कालाििीत बारिी 
िरणातील पाणी सन १९९३-९४ साली ् ाकलेल्या ४०० मी.मी. व्यासाच्या मदृ ूपोलादी 
िलिादहनीव्दारे आिश्यक पाणीपुरिठा करणयात येतो. सदर िलिादहनी बदलणयाचे 
काम महामींडळाने पूणा केले असून, बारिी िरणातून ददनाींक २२/०४/२०१७ पासून 
मुरबाड ि मुरबाड औद्योचगक क्षेत्रातील ग्राहकाींना ३.०० द.ल.मल.प्र.दद. एिढा 
पाणीपुरिठा सुरु करणयात आला. त्ययामुळे या दरम्यान कोणतेही कारखाने बींद 
झालेले नाहीत. बारिी िरण ते मुरबाड िलशुध्दीकरण कें द्रापयांत ् ाकणयात आलेल्या 
४०० मी.मी. व्यासाच्या िलिादहनीचे काम पूणा केले असून ददनाींक २२/०४/२०१७ 
पासून बारिी िरणातनू पाणीपुरिठा सुरु केला आहे. 
(२) ि (३) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 

----------------- 
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जैिापूर (जज.रत्तरनाधगरी) प्रिल्पाि स्त्थातनिाांना रोजगार उपलब्ध िरुन देण्याबाबि 
 (७७) *  ३२५९७ श्रीमिी हुस्त्नबान ूखसलफे, श्री.अशोि ऊफम  भाई जगिाप, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.सांजय दत्तरि, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अमररशभाई पटेल : सन्माननीय 
ऊजाम मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) िैतापूर (जि.रत्यनाचगरी) येर्थील मागील १२ िषाापासून प्रलींबबत प्रकल्पाच्या 
सुरक्षेसींदभाात फ्रान्सचे परराषर सचचि याींच्या नेततृ्यिाखालील उच्चस्तरीय 
मशष्मींडळाची मा. मुख्यमींत्री याींचेसमिेत ददनाींक १८ एवप्रल, २०१७ रोिी झालेल्या 
बैठकीत िनिागतृी करणे ि प्रकल्पात स्र्थाननकाींना िास्तीत िास्त रोिगार 
ममळािा यासाठी तातडीने कायािाही करणयाचे ननदेश  मा. मुख्यमींत्री याींनी माहे 
एवप्रल, २०१७ मध्ये िा त्ययादरम्यान ददले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकल्प उभारणयासाठी फ्रॉन्सच्या ईडीएफ कीं पनीबरोबर 
शासनाने करार केला असला तरी ितैापूर अण ूउिाा प्रकल्पामुळे नागररकाींचे होणारे 
विस्र्थापन, मजच्छमार व्यिसायािर होणारे पररणाम, ननसगा तसेच पयाािरणाचा 
होणारा नाश इ. मुळे नागररकाींच्या िीिाला िोका ननमााण होणार असल्याने 
अणऊुिेच्या सुरक्षक्षतेिरुन स्र्थाननक नागररकाींनी विरोि दशाविला आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्ट्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायािाही केली िा 
करणयात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री.  ांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे खरे आहे, 
(२) हे खरे आहे. 
(३) सदर प्रकल्प हा कें द्र शासनाच्या अखत्ययारीतील असून राज्य शासनाची या 
प्रकल्पास सहाय्यकारी भूममका आहे. हा प्रकल्प न्युजक्ट्लअर पॉिर कॉपोरेशन मल. या 
कें द्र शासनाच्या सािािननक उपक्रमामाफा त उभारणयात येत असून त्ययाींच्याकडून 
प्राप्त झालेल्या मादहतीनुसार सदर प्रकल्पाकररता भूसींपादनाचे काम पूणा झाले आहे. 
अणऊुिाा ही स्िच्छ आणण पयाािरणास अनकूुल तींत्रज्ञान असून त्ययाचा िनस्पती, 
सागरीिीि आणण पयाािरणािर तसेच मत्यस्यव्यिसाय, शेती ि फलोत्यपादनािर 
प्रनतकूल पररणाम होणयाची शक्ट्यता नाही. तसेच सदर प्रकल्पाच्या सुरक्षक्षततेबाबत 
ॲ्ोममक एनिी रेलयुले्री बोडा (AERB) कडून प्रत्ययेक ्प्प्यािर आढािा घेणयात 
येतो.     
(४) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. ----------------- 
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राज्यािील िूर खरेदी गैरव्यिहारा ी  ौिशी िरण्याबाबि 
 

 (७८) * ३०९५१ श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.अमरससांह पांडडि, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.नरेंद्र 
पाटील, श्री.सांजय दत्तरि, श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमिी जस्त्मिा िाघ, 
श्री.सुजजिससांह ठािूर, श्री.हररससांग राठोड, श्री.सुतनल िटिरे, श्री.हेमांि टिले, 
श्री.सतिश  व्हाण, अॅड.तनरांजन डािखरे, श्री.जगन्नाथ सशांदे, श्री.अमरनाथ   
राजूरिर :  सन्माननीय पणन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 
  

(१) राज्यातील शतेकऱ याींना आपला भािीपाला रे्थ् ग्राहकाला विकणे ि कडिान्य 
याींच्या ननयमन मुक्ट्तीचा ननणाय मा.राज्यमींत्री, कृषी याींनी घेतला असल्याचे तसेच 
कमी ककीं मतीत आयात केलेली तूर हमी भािाने शतेकऱयाींच्या नािािर विकून 
व्यापाऱयाींनी रुपये ४०० को्ीींचा गैरव्यिहार केल्याचे मा.मुख्यमींत्री याींच्या माहे 
एवप्रल, २०१७ च्या शिे्च्या आठिडयात ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणी सिााचिक तूर विकणाऱ या सुमारे १ हिार व्यक्ट्तीींिर गुन्हा 
दाखल करुन सी.बी.आय.माफा त चौकशी करणयाची मागणी लोकप्रनतननिीींनी ददनाींक 
१ मे, २०१७ रोिी िा त्ययासुमारास केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मागील िषी ११ लाख ७१ हिार ् न तूरीचे उत्यपादन झाल्याचे ददनाींक 
१७ माचा, २०१७ रोिी ि २० लाख ५० हिार ्न तूरीचे उत्यपादन झाल्याचे ददनाींक   
२५ एवप्रल, २०१७ रोिी सभागहृात साींगणयात आल्याने चार ते पाच आठिड्यातच 
उत्यपन्नाची बदललेली आकडिेारी तसेच तूर गैरव्यिहारातील दोषीींिर कारिाई 
करणयाबाबत शासनाने कोणती कायािाही केली िा करणयात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. सुभाष देशमुख : (१) फळे ि भािीपाला, बािार सममती याडााबाहेर ननयमन 
मुक्ट्त करणयाचा ननणाय घेतला आहे. मात्र कडिान्य ननयमन मुक्ट्तीबाबत अद्याप 
अींनतम ननणाय झालेला नाही. आयात केलेली तूर हमी भािाने विकल्याची तक्रार 
प्राप्त नाही. मात्र, व्यापाऱयाींनी शेतकऱयाींच्या नािािर तूर विकल्याच्या तक्रारी प्राप्त 
झाल्या आहेत.    
(२) होय. 
(३) कृषी विभागाच्या िानेिारीतील दसुऱया अींदािानुसार सन २०१६-१७ च्या हींगामात 
तूरीचे उत्यपादन ११.७१ लाख ्न अपेक्षक्षत होते. तर एवप्रल मिील नतसऱया 
अींदािानुसार तूरीचे उत्यपादन २०.३५ लाख ्न अींदाजित केलेले आहे. 



78 

      कें द्र शासनाच्या PSF योिनेत खरेदी केलेल्या तूरीपकैी, ज्या १००० 
व्यक्ट्तीींनी सिाात िास्त तरू विक्री केली आहे अशा १००० लोकाींची चौकशी 
करणयासाठी विभागीय आयकु्ट्त याींच्या अध्यक्षतेखाली सममती नेमून चौकशी 
करणयाचे प्रस्तावित करणयात आले आहे 
(४) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 

----------------- 
   
विधान भिन :   उत्तरिमससांग  व्हाण 
मुांबई.   सध ि, 

महाराष्ट्र विधानपररषद 
________________________________________________________ 
मुद्रणपूिा सिा प्रकक्रया महाराषर वििानमींडळ सचचिालयाच्या सींगणक यींत्रणेिर करणयात आली आहे.  

मुद्रण: शासकीय मध्यिती मुद्रणालय, मुींबई. 
 


