
महाराष्ट्र विधानसभा 
तिसरे अधधिेशन, २०१७ 
--------------------------------------------- 

िाराांकिि प्रश्नोत्िराांची यादी 
  

सोमिार, ददनाांि २४ जलु,ै २०१७ / श्रािण २, १९३९ ( शिे ) 
  

(१) आददिासी वििास मांत्री  

 

याांचे प्रभारी 
विभाग 

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

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

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
------------------------------------- 

  

राज्यािील िें द्रीय अनसुधूचि जािीच्या ३२२ आश्रमशाळाांना १०० टक्िे  
अनदुान न ममळाल्याबाबि 

  

(१) *  ८६६५२   श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी), डॉ.मममलांद 
माने (नागपरू उत्िर), श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), श्री.जजिेंद्र आव्हाड (मुांब्रा 
िळिा), श्री.जयांि पाटील (्स्त्लामपरू), श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), 
श्री.शमशिाांि मशांदे (िोरेगाि), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.पाांडुरांग बरोरा 
(शहापरू), श्री.नरहरी णिरिाळ (ददांडोरी), श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), 
श्री.राणाजगजीिमसांह पाटील (उस्त्मानाबाद), श्री.िभैि वपचड (अिोले), श्री.सरेुश 
लाड (िजमि), श्री.किसन िथोरे (मरुबाड), श्री.डी.एस.अदहरे (साक्री), 
श्री.डी.पी.सािांि (नाांदेड उत्िर), श्री.त्र्यांबिराि मभसे (लािरू ग्रामीण) :   
सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील कें द्रीय अनसुचूचत जातीच्या ३२२ आश्रमशाळाींना १०० ्क्के 
अनदुान न ममळाल्यामळेु या शाळाींतील साडेपाच हजार मशक्षक मागील काही 
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वर्ाांपासनू ववनावेतन काम करीत असल्याचे ददनाींक १६ एविल, २०१७ रोजी वा 
त्यासमुारास ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या मशक्षकाींना आचथशक समसयाींना सामोरे जावे लागत असनू 
याबाबत शासनाच्या होत असलेल्या ददरींगाईमळेु हजारो ववद्यार्थयाांचे भववतव्य 
धोक्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरील मशक्षकाींच्या वेतनाचा िश्न तातडीने सोडववण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले : (१) होय, हे अींशत: खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) कें द्रीय सामाजजक न्याय मींत्रालयाच्या कें द्र परुसकृत योजनेंतगशत राज्यातील 
३२२ आश्रमशाळाींना राज्य शासनाची मान्यता देण्यात आलेली आहे. त्यापकैी 
केवळ ३४ आश्रमशाळाींना कें द्र शासनाचे अनदुान िाप्त होत आहे. त्यामळेु 
राज्यातील सवशच ३२२ आश्रमशाळाींना राज्य शासनाचे अनदुान ममळावे म्हणनू 
ववववध सींघ्नाींमार्श त राज्य शासनाकडे मागणी करण्यात येत आहे. त्यामळेु 
कें द्रीय अनसुचूचत जातीचे आश्रमशाळाींच्या अनदुानाची बाब शासनाच्या 
ववचाराधीन आहे. 
(४) िश्न उद्् ावत नाही. 

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

िोिणाि िाजचू्या बोंडापासनू मद्यतनमममिी िरण्यास परिानगी देणेबाबि 
  

(२) *  ८५५४४   श्री.भास्त्िर जाधि (गहुागर) :   सन्माननीय राज् य उत् पादन 
शलु् ि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोकणात काजचेू मोठ्या िमाणात उत्पादन होते तथावप दरवर्ी समुारे ४० 
लाख ्न काजचूी बोंडे वाया जात आहेत हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, गोवा राज्याच्या धतीवर काजबूाबतचे धोरण खुले करुन काजचू्या 
वाया जाणाऱ्या बोंडापासनू मद्यननममशती करण्यास परवानगी ददल्यास कोकणातील 
हजारो तरुणाींना रोजगार उपलब्ध होईल, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, काजचू्या बोंडापासनू मद्यननममशती करण्यास परवानगी देणे ही 
बाब शासनाच्या ववचाराधीन आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, शासनाने अद्यापपय ांत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) व (४) राज्य उत्पादन शलु्क ववभागाच्या दद.८ माचश, २००० च्या शासन 
ननणशयान्वये मळीव्यनतररक्त इतर पदाथाशपासनू मद्याकश  ननममशती करण्यासाठी 
आसवनी अनजु्ञप्ती देणे व सदर मद्याकाशपासनू पेय मद्य ननममशतीसाठी 
अनजु्ञप्ती देण्याबाबतचे धोरण आहे. 

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

सोलापरू जजल्हा मध्यििी बिेँच्या मसध्दापरू ि सलगर (िा.मांगळिेढा) या शाखेने 
शेििऱयाांची वपि विम्याची रक्िम िजमखात्याि जमा िेल्याबाबि 

  

(३) *  ८७९५३   श्री.नारायण पाटील (िरमाळा) :   सन्माननीय सहिार मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील शेतक-याींच्या वपक ववम्याची रक्कम कजाशसाठी कपात न करता 
शेतक-याींना द्यावी असे आदेश शासनाने जजल्हा बकँाींना ददले आहेत, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, शासन आदेशाचे उल्लींघन करुन सोलापरू जजल्हा मध्यवती 
सहकारी बकेँच्या मसध्दापरू व सलगर (ता.मींगळवेढा) या शाखेने वपकववम्याची 
रक्कम शेतक-याींच्या कजशखात्यात जमा केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या शाखेअींतगशत येणा-या मींगळवेढा तालकु्यातील १६ गावातील 
शेतक-याींनी, उक्त बकेँने वपक ववम्याची रक्कम शेतक-याींना ववश्वासात न घेता 
परसपर त्याींच्या कजशखात्यात ्ाकल्याने ती परत ममळावी अशी मागणी जजल्हा 
उपननबींधक व तहमसलदार याींच्याकडे ननवेदनाद्वारे माहे एविल, २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान केली आहे, हे खरे आहे काय,  
(४) असल्यास, सदर बकेँववरुध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे व 
वपक ववम्याची रक्कम शेतकऱ् याींना परत करण्याच्या कायशवाहीची सद्यथजसथती 
काय आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सभुाष देशमखु : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
(३) होय, हे खरे आहे. 
(४) मींगळवेढा तालकु्यातील एकूण १०८ शेतकऱ्याींच्या तक्रारी िाप्त झाल्या होत्या. 
त्यापकैी ७८ शेतकऱ्याींच्या पीक ववम्याच्या रकमा बकेँने परत केलेल्या आहेत. 
उवशरीत ३० शेतकऱ्याींना अद्याप रकमा परत ममळालेल्या नाहीत. सदर कृतीबाबत 
सींबींचधताींववरूध्द कायदेशीर कायशवाही करण्यासाठी बकेँचे चेअरमन / 
सरव्यवसथापक, सोलापरू जजल्हा मध्यवती सहकारी बकँ मल.,सोलापरू याींना 
ददनाींक २९/०६/२०१७ च्या पत्रान्वये कळववण्यात आले आहे. 
(५) िश्न उद्् ावत नाही. 

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

 

िोयना (िा.िराड, जज.सािारा) जल विद्यिु प्रिल्पािील िीज तनमममिी  
बांद िरण्याि आल्याबाबि 

 

 (४) *  ८५९८३   श्री.अजय चौधरी (मशिडी), प्रा.िषाम गायििाड (धारािी), 
श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी), श्री.राधािृष्ट् ण विखे-पाटील (मशडी), श्री.विजय 
िडेट्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.अममि विलासराि देशमखु (लािरू शहर), श्री.अमर िाळे 
(आिी), श्री.हषमिधमन सपिाळ (बलुढाणा), श्री.अब् दलु सत्िार (मसल्लोड), डॉ.सांिोष 
टारफे (िळमनरुी), श्री.सतुनल िेदार (सािनेर) :  सन्माननीय ऊजाम मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोयना (ता.कराड, जज.सातारा) वीज िकल्पाची १९०० मेगावॅ् वीज 
ननममशतीची क्षमता असताींनाही माहे मे, २०१७ पासनू केवळ १५० ते २०० मेगावॅ् 
वीज ननममशती होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कृषणा पाणी तीं्ा लवादाच्या ननणशयानसुार धरणातील ६७.५० 
्ीएमसी पाणी एवढेच पाणी वीज ननममशतीसाठी ददनाींक १ जनू ते ३१ मे या 
कालावधीत वापरण्याचे बींधन असतानाही माहे एविल, २०१७ अखेर महाजनकोने 
समुारे ६७.२५ ्ीएमसी पाणी वापरले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, सध्या धरणात केवळ ०.२५ ्ीएमसी एवढेच वीज ननममशतीसाठी 
पाणी मशल्लक असल्याने ते मे मदहन्यात वापरण्याच्या दृष्ीने महाजनको याींनी 
्प्पा – ४ ची वीजननममशती बींद केल्यामळेु भारननयमन मोठ्या िमाणात करावे 
लागत असनू राज्यातील कृर्ी पींप तसेच लघ ु उद्योगावर मोठ्या िमाणावर 
पररणाम होऊन नकुसान झाले आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, यािकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,चौकशीचे ननषकर्श 
काय आहेत त्यानसुार भारननयमन कमी करण्याच्या दृष्ीने शासनाने कोणती 
कायशवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) महाननममशती कोयना जलववद्यतु सींकुलाची, एकूण 
वीजननममशती क्षमता १९५६ मेगावॅ् असनू जल वर्ाशकररता ६७.५ ्ी.एम.सी. इतका 
पाणीसाठा वीजननममशतीसाठी उपलब्ध असतो. महाववतरण द्वारे राज्याच्या 
वीजमागणीनसुार, राज्य भार िेर्ण कें द्र (SLDC) कळवा, मुींबई याींचे मार्श त 
कोयना जलववद्यतु येथील वीज सींच चालववण्याबाबतच्या सचूना ददल्या जातात.  
माहे-मे २०१७ मध्ये कोयना जल ववद्यतु िकल्पातील सवश ववद्यतु सींच 
वीजननममशतीसाठी उपलब्ध होते.  सदर कालावधीमध्ये राज्य भार िेर्ण कें द्र, 
कळवा, मुींबई याींचे ननदेशािमाणे एकूण १००.९२१ द.ल.यनुन् (सरासरी दररोज 
१३५ मेगावॅ्) एवढी वीजननममशती करण्यात आली. 
(२) माहे एविल-२०१७ अखेर ६५.८५९ ्ी.एम.सी. इतक्या पाण्याचा वापर 
वीजननममशतीसाठी झाला आहे. 
(३) एविल, २०१७ अखेर कोयना धरणात १.६४१ ्ी.एम.सी. पाणी 
वीजननममशतीसाठी मशल्लक होते.  तथावप, राज्याच्या वीज मागणीनसुार राज्य 
भार िेर्ण कें द्र (SLDC) कळवा, मुींबई याींचे मार्श त कोयना जल ववद्यतु कें द्र 
येथील सींच चालववण्याबाबत सचूना ददल्या जातात.      
(४) व (५) महाववतरण कीं पनीने सवश सत्रोत्राींकडून उपलब्ध असलेली  वीज व 
मागणी याचा ताळमेळ घालनू देखील कोळशावर आधाररत सींच ताींत्रत्रक 
कारणामळेु बींद पडणे, कोळसा कमी उपलब्ध झाल्याने वीज ननममशती कमी होणे 
या कारणामळेु वीजेच्या उपलब्धतेत अनपेक्षक्षत  कमतरता ननमाशण झाली होती. 
तसेच तापमानातील  बदलामळेु  वीजेची  मागणी देखील वाढली होती. यामळेु 
राज्यात माहे एविल व मे २०१७ या मदहन्यात ददनाींक २७.०४.२०१७ ते 
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०६.०५.२०१७ या कालावधीत  भारननयमनाची पररजसथती ननमाशण झाली होती.  
परींत ु महाववतरणने जव्दपक्ष कराराव्दारे ५०० मे.वॅ. वीज उपलब्ध करुन घेतली 
तसेच बकँीींग पध्दतीने करार करुन माहे एविल व मे मदहन्यामध्ये  मागणीच्या 
वेळी  २०० ते ३००  मेगा वॅ् वीज उपलब्ध करुन घेतली. घा्घर ववद्यतु 
ननममशती कें द्राचा िभावी वापर आणण आवश्यक त्या तासाींसाठी पॉवर एक्सेंज 
मधनू ३०० ते १,८०० मे.वॅ. पय ांत वीज खरेदी करुन वीजेची तू्  भरुन काढली. 
तसेच ददनाींक ०७.०५.२०१७ पासनू  भार  ननयमन करण्यात आलेले नाही. 

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

हिेली (जज.पणेु) येथील रुपी बिेँचे सिम व्यिहार बांद िाले असनू ठेिीदाराांच्या 
ठेिी (रिमा) धोक्याि आल्या असल्याबाबि 

  

(५) *  ८६३१२  श्री.मभमराि िापिीर (खडििासला) :  सन्माननीय सहिार मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) हवेली (जज.पणेु) येथील रुपी बकेँचे सवश व्यवहार बींद झाले असनू ठेवीदाराींच्या 
ठेवी (रक्कम) धोक्यात आल्याची बाब ददनाींक १७ मे, २०१७ रोजी वा 
त्यासमुारास ननदशशनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ठेवीदाराींच्या रकमा तातडीने परत ममळाव्या आणण तत्कालीन 
सींचालकाींवर कारवाई करण्यासाठी ववववध मागण्याींचे ६०० ठेवीदाराींच्या सहयाींचे 
ननवेदन माहे मे, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान मा.मखु्यमींत्री, महाराषर राज्य 
याींच्याकडे देण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू बाब अनतशय गींभीर सवरुपाची असनू यामध्ये 
ठेवीदाराींचे हाल होत असनू या ठेवीदाराींमध्ये ज्येषठाींचे िमाण सवाशचधक असताना 
या िकरणी शासनाने कोणती  कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची सवशसाधारण कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सभुाष देशमखु : (१) हे खरे नाही. 
     रुपी को.ऑप बकेँवर ररझव्हश बकेँने ददनाींक २२.२.२०१३ पासनू आचथशक 
ननब ांध आणले आहेत. 
(२) रुपी बकँ ठेवीदार हक्क सममतीने ददनाींक १३.५.२०१७ रोजीच्या पत्रान्वये 
बकेँच्या ठेवीदाराींच्या अडचणीींचे ननराकरण करणेबाबत ३०९ ठेवीदाराींचे ननवेदन 
शासनास तसेच सहकार आयकु्त कायाशलयास ददले आहे. 
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(३) ररझव्हश बकेँने त्याींच्या ददनाींक १७.३.२०१५ रोजीच्या आदेशान्वये हाड शशीप 
मधील ठेवीींचे मींजरूीचे अचधकार बकेँच्या िशासकीय मींडळास ददले आहेत. 
तद्नींतर बकेँच्या ६३,६२४ ठेवीदाराींना रु. २५५.१२ को्ी इतक्या रक्कमेचे वा्प 
करण्यात आले आहे. तसेच रु. ५०००/- पय ांत ठेवी असणाऱ्या ३१४७ ठेवीदाराींना 
रु. ८२.१९ लाख इतक्या रक्कमेचे वा्प करण्यात आले आहे. 
(४) िश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज्यािील खाजगी िीजतनमममिी िां पन्याांनी िरारापेक्षा िमी िीज ददल्याबाबि 
  

(६) *  ८५००७   श्री.विजय िडेट्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.राधािृष्ट् ण विखे-पाटील 
(मशडी), श्री.सतुनल िेदार (सािनेर), श्री.अस्त्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.अमर 
िाळे (आिी), डॉ.सांिोष टारफे (िळमनरुी) :   सन्माननीय ऊजाम मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील ववजेची वाढती मागणी व महाननममशतीच्या तलुनेने महाग वीज या 
पाश्वशभमुीवर अनेक खाजगी वीजननममशती कीं पन्याींसोबत कीं पनीने करार 
केल्यानींतरही अदानी आणण इींडडयाबलु्स या कीं पन्याींनी करारापेक्षा कमी वीज 
ददल्याने ववदभाशसह राज्यात मोठया िमाणात भारननयमनाची पररजसथती ननमाशण 
झाल्यामळेू ववदभाशत दररोज १२ ते १८ तासाचे भारननयमन करण्यात येत 
असल्याची मादहती ददनाींक १५ जनू, २०१७ रोजी वा त्या समुारास ननदशशनास 
आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, खाजगी वीज कीं पन्या महाराषर वीज ननयामक आयोगाच्या 
ननयमाींचा लाभ घेत असल्याने त्याींच्यावर कोणतीही दींडात्मक कायशवाही करण्यात 
आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या िकरणाची शासनाने  चौकशी केली आहे काय, त्यानसुार 
करारापेक्षा कमी वीज ददल्याने सींबचधत कीं पन्याींवर कोणती कारवाई  केली वा 
करण्यात येणार आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) माहे एविल, २०१७ मध्ये तापमानातील बदलामळेु 
वीजेच्या मागणीत सवशसाधारण २००० मे.वॅ. वाढ झाली होती. महाववतरण 
कीं पनीची वीजेची सरासरी कमाल मागणी १८,००० ते १८,५०० मे.वॅ. एवढी होती. 
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वीजेच्या मागणीत झालेली मोठी वाढ व ताींत्रत्रक कारणासतव उपलब्धतेत झालेली 
घ् यामळेु राज्यात माहे एविल, २०१७ मध्ये ददनाींक २७ एविल ते ३० एविल, या 
कालावधीत भारननयमनाची पररजसथती ननमाशण झाली होती.   
(२) व (३) ताींत्रत्रक कारण, कोळशाची अनउपलब्धता तसेच इतर कारणाींमळेु 
करारानसुार वीज परुवठा करण्यात झालेली कमतरता यासींदभाशत महाववतरणने 
वीज उपलब्धता व त्याअनरु्ींचगक ववननयमात सधुारणा करण्याबाबतची याचचका      
मा. महाराषर ववद्यतु ननयामक आयोगाकडे दाखल केली आहे. 
(४) िश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
पनिेल (जज.रायगड) िालकु्याि िरांजाडे नोडमध्ये डडपीमधील अधथ िंगचा शॉि 

लागनू एिा िरुणाचा िालेला मतृ्य ू
  

(७) *  ८५०८१   श्री.प्रशाांि ठािूर (पनिेल), श्री.समीर िुणािार (दहांगणघाट), 
अॅड.आमशष शेलार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.अिलु भािखळिर (िाांददिली पिूम), श्रीमिी 
मतनषा चौधरी (ददहसर) :   सन्माननीय ऊजाम मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) पनवेल (जज.रायगड) तालकु्यात करींजाडे नोडमध्ये मसडको व महाववतरण 
कीं पनीच्या दलुशक्षामळेु सेक््र ५ व ६ येथे अनाच्छाददत असलेल्या डडपीमधील 
अचथ ांगचा शॉक लागनू आनींद वाघे या आददवासी तरूणाचा मतृ्य ुझाला असल्याचे 
माहे जनू, २०१७ मध्ये वा त्यासमुारास ननदशशनास आले, हे खरे हे काय, 
(२) असल्यास, पनवेल तालकु्यात अनाच्छाददत ठेवण्यात आलेल्या डडपीींची सींख्या 
मोठया िमाणात असनू अशा िकारचे अपघात वारींवार घडत असनू डडपी बींददसत 
करण्याची मागणी यापवूीही वारींवार करुन सदु्धा सींबींचधत ववभागाकडून दलुशक्ष होत 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, आददवासी तरूणाच्या झालेल्या मतृ्य ु िकरणी सींबींचधत 
अचधकाऱ्याींवर कारवाइश करण्याची मागणी मतृ व्यक्तीच्या नातेवाइशकाींनी केली 
असनू उक्त िकरणी शासनाने चौकशी करून सींबींचधत अचधकाऱ्याींवर कोणती 
कारवाइश केली तसेच मतृ व्यक्तीच्या कु्ुींत्रबयाींना कोणती मदत केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे खरे आहे. 
(२) उघडया डड.पी च्या सींपकाशत येऊन यापवूी पनवेल तालकु्यात ववद्यतु 
िाणाींनतक अपघात घडलेला नाही. 
(३) ववद्यतु ननरीक्षक, ननरीक्षण ववभाग, रायगड पेण याींच्यामार्श त सदर 
िाणाींनतक अपघाताची चौकशी दद. १७/०६/२०१७ रोजी करण्यात आली असनू 
अनतररक्त कायशकारी अमभयींता, पनवेल-१, महाववतरण याींना दद. २७/०६/२०१७ 
अन्वये कारणे दाखवा नो्ीस बजावण्यात आली आहे. तसेच अपघातग्रसत 
मतृाच्या वारसास नकुसान भरपाई देण्याबाबत दद.२७/०६/२०१७ रोजीच्या पत्रान्वये 
महाववतरण कीं पनीस कळववण्यात आले आहे. 
(४) िश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज्याि शेिमालाला हमीभाि देण्यासाठी स्त्थापन िेलेल्या 
 सममिीच्या मशफारशीांबाबि 

  

(८) *  ८८४११   श्री.सरेुश गोरे (खेड आळांदी) :  सन्माननीय पणन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शेतमालाला हमीभाव देण्यासाठी महाराषर राज्य कृर्ी पणन मींडळाच्या 
कायशकारी सींचालकाींच्या अध्यक्षतेखाली माहे एविल, २०१७ मध्ये सममती सथापन 
करण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नाशवींत मालाची काढणी, काढणी पश्चात हाताळणी, ववक्री 
व्यवसथेचा अभाव, ववक्री व्यवसथेमधील मध्यसथाींची साखळी, शीतगृहाींचा अभाव   
इ. कारणाींमळेु शेतमालाचे मोठ्या िमाणात होणारे नकुसान यावर उपाययोजना 
सचुववण्यासाठी सममतीने सववसतर अ्यास करून २ मदहन्यात अहवाल सादर 
करावा असे ननदेश शासनाने ददले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सममतीने अहवाल सादर करून कोणत्या मशर्ारशी शासनास 
केल्या आहेत व मशर्ारशी सवीकारून शासनाने कोणत्या ननणशयात्मक 
उपाययोजना केल्या आहेत, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सभुाष देशमखु : (१) शेतमालाला हमी भाव देण्यासाठी सममती गठीत केलेली 
नाही. मात्र, नाशवींत शेतमालाचे उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्याींना योग्य  
बाजारभाव ममळण्याच्या दृष्ीने उपाययोजना सचुववण्यासाठी, कायशकारी सींचालक, 
महाराषर राज्य कृर्ी पणन मींडळ याींच्या अध्यक्षतेखाली ददनाींक २४/४/२०१७ रोजी 
सममती गठीत करण्यात आलेली आहे. 
(२) होय. 
(३) व (४) सममतीने अद्याप आपला अहवाल शासनास सादर केलेला नाही. 

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

पेण अबमन बॅंि (िा.अमलबाग, जज.रायगड) येथील ठेिीदाराांनी  
गुांििणिू िेलेले पसेै ममळणेबाबि 

  

(९) *  ८४९९२   श्री.सतुनल प्रभ ू (ददांडोशी), श्री.जजिेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), 
श्री.जयांि पाटील (्स्त्लामपरू), श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.शमशिाांि 
मशांदे (िोरेगाि), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), 
श्री.राणाजगजीिमसांह पाटील (उस्त्मानाबाद), श्री.िभैि वपचड (अिोले), श्री.सरेुश 
लाड (िजमि), श्री.किसन िथोरे (मरुबाड), श्री.नरहरी णिरिाळ (ददांडोरी) :   
सन्माननीय सहिार मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पेण अबशन बॅंक (ता.अमलबाग, जज.रायगड) या बकेँतील सींचालकाींनी      
सन २०१० मध्ये ७५८ को्ीींचा गरैव्यवहार केल्यािकरणी बॅंक बींद झाली असनू 
मागील सात वर्ाशपासनू ग ुींतवणकू केलेले पसेै अद्याप ममळाले नसल्याने 
ठेवीदाराींनी रायगड जजल्हाचधकारी कायाशलयासमोर ददनाींक २ मे, २०१७ रोजी वा 
त्या समुारास आींदोलन केले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ठेवीदाराींचे पसेै ममळववण्यासाठी, मा.न्यायालयाने, रायगड 
जजल्हाचधकारी याींचे अध्यक्षतेखाली सथापन केलेल्या पेण बॅंक तपास ववशेर् कृती 
सममतीने अद्याप याबाबत कोणतीही कायशवाही न करण्याची व त्यास होत 
असलेल्या ववलींबाची कारणे काय आहेत,  
(३) असल्यास, यािकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीअींती शासनाने ठेवीदाराींचे पसेै देण्याबाबत कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सभुाष देशमखु : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) ववशेर् कृती सममतीच्या सचूनेनसुार बकेँतील १२८ बोगस कजशखात्याींचा 
तपास करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या तपास पथकास सहाय्य करण्यासाठी     
१ ववशेर् लेखा पररक्षक व ४ लेखापररक्षकाींची नेमणकू करण्यात आलेली आहे. 
     वरील बोगस खात्याींच्या तपासामधनू जप्त करण्यात आलेली रक्कम रु. 
२.२१ को्ी  जजल्हा सत्र न्यायालय, अमलबाग येथे जमा करण्यात आली असनू 
सदर रक्कम बकेँकडे वगश करण्यासाठी ववशेर् कृती सममतीच्या सचूनेनसुार 
कायशवाही सरुु आहे. 
     सममतीच्या सचूनेनसुार सक्षम अचधकारी तथा उपववभागीय अचधकारी, 
अमलबाग याींनी तत्कालीन सींचालकाींच्या १९४ मालमत्ताींवर एमपीआयडी कायदा, 
१९९९ अींतगशत कायशवाही सरुु केली आहे. 
(४) ववशेर् कृती सममतीच्या सचूनेनसुार बकेँकडील उपलब्ध ननधीतनू जासतीत 
जासत ठेवीदाराींना ठेवी वा्प करण्यासाठी मा. उच्च न्यायालय ,मुींबई याींचेकडे 
ववनींती केली असनू मा. उच्च न्यायालयाने ददनाींक २८.४.२०१७ रोजी ददलेल्या 
आदेशानसुार बकेँच्या सवश शाखाींमधनू रु. १०,०००/- ते रु. २५,०००/- इतक्या 
रक्कमेच्या ठेवी असणाऱ्या ठेवीदाराींना रक्कम वा्प करण्याचे कामकाज ददनाींक 
२७.६.२०१७ पासनू सरुु आहे. 
(५) िश्न उद्् ावत नाही. 

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

दहांगणघाट (जज.िधाम) येथे विद्यिु वििरण िां पनीच्या अधधिारी ि  
िममचाऱ याांच्या गरैिारभाराबाबि 

  

(१०) *  ८८५१४   श्री.समीर िुणािार (दहांगणघाट), श्री.प्रशाांि ठािूर (पनिेल) :   
सन्माननीय ऊजाम मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वधाश जजहयातील दहींगणघा् येथे ववद्यतु ववतरण कीं पनीच्या अचधकारी व 
कमशचा-याींच्या बेजबाबदार कारभाराला कीं ्ाळून सथाननक नागररकाींनी वीज 
ववतरण कीं पनीच्या दहींगणघा् येथील कायाशलयावर मोचाश काढल्याचे माहे जनू, 
२०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, िामखु्याने वीजपरुवठा वारींवार खींडडत होत असल्याबाबत हा मोचाश 
काढण्यात आला, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने याची चौकशी केली आहे काय, त्यानसुार 
सींबींचधत अचधकाऱ् याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  

श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) जनू, २०१७ मदहन्यामध्ये आलेल्या वादळी वारे व 
पावसामळेु दहींगणघा् तालकु्यामध्ये काही दठकाणी वीज वादहनीचे  खाींब पडून व 
वीजवाहक तारा तु् ल्यामळेु वीज परुवठा ववसकळीत झाला होता. त्याअनरु्ींगाने 
ग्राहकाींच्या तक्रारी व ननवेदने महाववतरणच्या के्षत्रत्रय कायाशलयास िाप्त झाली 
होती. 
(२) व (३) सथाननक लोकिनतननधीींच्या तक्रारीींवरुन पडलेले वीज खाींब व 
तु् लेल्या वादहन्या जलद गतीने पवूशवत करण्यासाठी मींडल कायाशलय, वधाश येथील 
अचधक्षक अमभयींता दहींगणघा् याींच्या अचधपत्याखाली ३ ववशेर् पथके ददनाींक 
१७.०६.२०१७ ते २०.०६.२०१७ या कालावधीत तालकु्यामध्ये पाठववण्यात आली व 
वीज ववतरण व्यवसथा पवूशवत करण्यात आली. 
     खींडीत वीज ववतरणाची पररजसथती ही नसैचग शक आपत्तीमळेु घडली 
असल्यामळेु सींबींचधत अचधकारी व कमशचारी याींच्यावर कारवाई करण्यात आलेली 
नाही.  
(४) िश्न उद्् ावत नाही. 

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

पणेु जजल््यािील पायाभिू आराखडा टप्पा दोन मधील िामे तनिृष्ट्ट  
दजामची होि असल्याबाबि 

  

(११) *  ९०८२४   श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.शरददादा सोनािणे (जनु्नर), 
श्री.सांग्राम थोपटे (भोर) :   सन्माननीय ऊजाम मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) पणेु जजल्हयातील महाववतरणच्या पायाभतू आराखडा ्प्पा दोन मधील कामे 
ननकृष् दजाशची होत असल्याने पणेु जजल्हयाचे पालकमींत्री तथा जजल्हा ववद्यतु 
ववतरण सींननयींत्रण सममतीचे अध्यक्ष याींनी ददनाींक २५ मे, २०१७ रोजी सींबचधत 
कामाचा दजाश तपासण्याचे आदेश वीज ववतरण कीं पनीला सममतीच्या बठैकीत 
ददले होते, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त कामाींचा दजाश तपासण्यासाठी वीज ववतरण कीं पनीने कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) अद्याप उक्त कामाींचा दजाश तपासण्यात आला नसल्यास, ववलींबाची कारणे 
काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) लोकिनतननधीमार्श त िाप्त झालेल्या भोसरी ववभागीय कायाशलयाींतग शत 
तक्रारीबाबत, पायाभतू ववकास आराखडा कायाशलय, पणेु याींचे मार्श त मा.सदसय, 
जजल्हा ववद्यतु ववतरण सननयींत्रण सममती याींचे समक्ष कामाची तपासणी 
करण्यात आली. तसेच मखु्य अमभयींता (गणुवत्ता ननयींत्रण)याींचे कायाशलयामार्श त 
पणेु पररमींडळातील इतर ववभागीय कायाशलयामध्ये पायाभतू ववकास आराखडा 
अींतगशत झालेल्या कामाींची नमनुा तपासणी सरुु आहे. 

----------------- 
  
सािारा जजल््यािील िृषीपांपाच्या िीज जोडणीची प्रिरणे प्रलांबबि असल्याबाबि 

  

(१२) *  ९०६९५   श्री.जयिुमार गोरे (माण), श्री.राधािृष्ट् ण विखे-पाटील (मशडी), 
श्री.विजय िडेट्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.अब् दलु सत्िार (मसल्लोड), श्री.अममि 
विलासराि देशमखु (लािरू शहर), श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी), श्री.अमर िाळे 
(आिी), श्री.हषमिधमन सपिाळ (बलुढाणा), श्री.सतुनल िेदार (सािनेर), श्री.ददपि 
चव्हाण (फलटण) :   सन्माननीय ऊजाम मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) सातारा जजल्हयात सन २०१५-१६ मध्ये कृवर्पींप ववद्यतु जोडणीसाठी समुारे 
१४ हजार ६३६ शेतक-याींनी अजश केले असनू यामधील ८ हजार ९६२ कृृ्र्ीपींपाची 
वीज जोडणीची िकरणे अद्यापही िलींत्रबत असल्याचे माहे मे, २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त शेतकऱ् याींनी वीज जोडणीसाठी अनामत रक्कम भरुनही वीज 
जोडणी न देण्याची कारणे काय आहेत, याबाबत शासनाने अचधक चौकशी केली 
आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले, 
 
 



14 

 
(३) तसेच उक्त िकरणी पाणी उपलब्ध असतानाही वीजजोडणी न झाल्यामळेु 
अनेक शेतकऱ् याींची वपके सकूुन गेली असल्याचे ननदशशनास आले असनू िश्न भाग 
१ मध्ये नमदू शेतक-याींची िलींत्रबत असलेली वीज जोडणी तातडीने देण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) सातारा जजल्हयामध्ये माचश, २०१७ अखेर १०६३० 
कृर्ीपींप पसेै भरुन िलींत्रबत आहेत. 
(२) व (३) सातारा जजल्हयामध्ये सन २०१७-१८ मध्ये ववववध योजनाींतग शत 
(जजल्हा वावर्शक योजना, पायाभतू आराखडा-२ व इतर) मे, २०१७ अखेर १०२२ 
कृर्ीपींपाींचे ऊजीकरण करण्यात आले व मे, २०१७ अखेर १०९१२ कृर्ीपींप पसेै 
भरुन िलींत्रबत असनू त्याींची कामे िगतीपथावर आहेत.  सदर जजल्हयामध्ये सन 
२०१६-१७ कररता जजल्हा वावर्शक योजनेअींतगशत १३७ कृर्ीपींपाींची तरतदू होती. 
त्यापकैी मे, २०१७ पय ांत ८१ कृर्ीपींपाींचे ऊजीकरण करण्यात आले असनू उवशररत 
कामे िगतीपथावर आहेत.  तसेच, सन २०१७-१८ कररता जजल्हा वावर्शक 
योजनेअींतगशत २०० कृर्ीपींपाींची तरतदू करण्यात आलेली आहे.  
(४) िश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज्यािील सदोष िीज मीटर त्िरीि बदलण्याबाबि 
  

(१३) *  ८५६३६   श्री.हनमुांि डोळस (माळमशरस), श्री.जयांि पाटील (्स्त्लामपरू), 
श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.जजिेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्रीमिी 
ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.नरहरी णिरिाळ (ददांडोरी), श्री.पांिज भजुबळ 
(नाांदगाि), श्री.जयदत्ि क्षीरसागर (बीड), श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), श्री.दत्िात्रय 
भरणे ( ा्ंदापरू), श्री.शामराि ऊफम  बाळासाहेब पाटील (िराड उत्िर), श्री.िभैि 
वपचड (अिोले), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), 
डॉ.सिीश (अण्णासाहेब) पाटील (एरांडोल), श्री.प्रदीप नाईि (किनिट), श्री.राजेश 
टोपे (घनसािांगी), श्री.सांजय परुाम (आमगाि), श्री.मभमराि िापिीर 
(खडििासला), श्री.राणाजगजीिमसांह पाटील (उस्त्मानाबाद), डॉ.देिराि होळी 
(गडधचरोली), श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.शरददादा सोनािणे 
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(जनु्नर), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.किसन िथोरे (मरुबाड), श्री.अिलु 
भािखळिर (िाांददिली पिूम), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे) :   सन्माननीय ऊजाम 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात महाववतरण कीं पनीने बसववलेले रोलेक्स मी्सश िा.मल. कीं पनीचे 
मी्सश सदोर् असल्याचे आढळून आल्याने सदर कीं पनीचे वीज मी्र तातडीने 
बदलण्याचा ननणशय माहे एविल, २०१७ च्या नतसऱ्या आठवड्यात घेण्यात आला 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या कीं पनीकडून खरेदी केलेल्या १० लाख मी्सशपकैी ३,०२,३३० 
मी्सश सदोर् असल्याने शहरी व ग्रामीण भागात आतापय ांत ककती मी्सश 
बदलण्यात आले आहेत, तसेच  उवशरीत सदोर् मी्सश ककती कालावधीत 
बदलण्यात येणार आहेत, 
(३)  असल्यास, शासनाने या िकरणाची चौकशी केली आहे काय, तसेच 
त्यानसुार महाववतरणाच्या आचथशक नकुसानीसह जबाबदार असणा-या कीं पनीवर 
कोणती दींडात्मक कारवाई केली, तसेच या सदोर् वीज मी्रमळेु ग्राहकाींवर 
ववद्यतु त्रबलाचा जादा भार पडू नये म्हणनू शासनाने कोणती उपाययोजना केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) मे. रोलेक्स कीं पनीचे मी्सश सदोर् आढळल्यामळेु 
जानेवारी, २०१६ पासनू सदोर् मी्सश बदलण्याची कायशवाही करण्यात येत आहे. 
(२) मे. रोलेक्स कीं पनीने परुवठा केलेल्या ३,०२,३३० सदोर् मी्सशपकैी २,९२,३७५ 
मी्सश बदलण्यात आलेले आहेत व उवशररत सदोर् मी्सश व नव्याने आढळून 
आलेले सदोर् मी्सश तातडीने बदलण्याची कायशवाही सरुु आहे. 
(३) मे. रोलेक्स मी्सश िा. मल. याींनी सदोर् मी्सश परुवठा केल्याचे चौकशीअींती 
आढळून आल्याने सदर कीं पनीस ददनाींक २१.०३.२०१७ च्या पत्रान्वये काळया 
यादीत समाववष् करण्यात आले आहे. तसेच महाववतरणला झालेल्या आचथशक 
नकुसान भरपाईबाबत महाववतरणकडे जमा असलेल्या रु. २९ को्ीच्या बकँ ठेवी 
मोडीत काढण्यासाठी बकेँस कळववण्यात आले. ित्यतु्तरात मे. रोलेक्स याींनी 
 मसकीं दराबाद न्यायालयात बकँठेवी मोडीत न काढण्याबाबत ख्ला दाखल केला 
असनू सध्या िकरण न्यायिववषठ आहे. 
(४) िश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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राज्यािील महावििरण, महापारेषण ि महातनमममिीमधील िां त्राटी िामगाराांना 
 िेिन ममळाले नसल्याबाबि 

  

(१४) *  ८७३०३   डॉ.सजुजि ममणचेिर (हाििणांगले), श्री.चांद्रदीप नरिे 
(िरिीर), श्री.सत्यजीि पाटील-सरुडिर (शाहूिाडी), श्री.मनोहर भोईर (उरण), 
श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी), श्री.अतनल बाबर (खानापरू), श्री.मशिाजीराि 
नाईि (मशराळा), श्री.जयांि पाटील (्स्त्लामपरू), श्री.राजेश क्षीरसागर (िोल्हापरू 
उत्िर), श्री.योगेश (बाप)ू घोलप (देिळाली) :  सन्माननीय ऊजाम मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील महाववतरण, महापारेर्ण व महाननममशती या तीनही वीज 
कीं पन्याींतील ३२ हजार कीं त्रा्ी वीज कामगाराींनी त्याींच्या ववववध 
मागण्याींसाठी ददनाींक २२ मे, २०१७ रोजीपासनू बेमदुत काम बींद आींदोलन सरुु 
केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या कामगाराींच्या मागण्याींचे सवरुप काय आहे, यावर शासनाने 
कोणता ननणशय घेतला आहे, 
(३) तसेच कोल्हापरू जजल्हयातील जवळपास ४०० कीं त्रा्ी कामगाराींना गेल्या दहा 
मदहन्यापाींसनू वेतन ममळालेले नसल्याने त्याींनी बेमदुत उपोर्ण सरुु केले असनू 
या कीं त्रा्ी कामगाराींना ककमान वेतन कायद्यािमाणे वेतन ममळावे व इतर 
िाथममक सवुवधा ममळाव्यात अशी मागणी करुनही मखु्य अमभयींता, कोल्हापरू 
ववभाग याींनी अद्याप याबाबत कोणतीही कायशवाही केली नाही, हे खरे आहे काय, 
(४) तसेच राज्यातील कीं त्रा्ी वीज कामगाराींना सेवेत कायम करण्यासाठी 
नेमलेल्या मनोज रानडे सममतीने आपला अहवाल राज्य शासनाला दोन वर्ाशपवूीच 
सादर केला असनू सदर अहवालातील मशर्ारशीींवर शासनाने कोणती कायशवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीनसुार 
सींबचधत ठेकेदारावींर कोणती कारवाई केली, तसेच सदर कामगाराींना तातडीने 
वेतन व िाथममक सवुवधा देण्यासींदभाशत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ?   
  
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) नतन्ही कीं पन्याींमधील कीं त्रा्ी कामगाराींना कायम करणे, रोजींदारी कामगार 
पद्धतीद्वारे कामावर घेणे, शाश्वत रोजगाराची हमी, समान काम समान वेतन, 
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ज्येषठता यादी िमसध्द करणे, आदेशाींचे पालन न करणाऱ्या अचधकाऱ्याींवर व 
कीं त्रा्दाराींवर कारवाई करणे, इ. सवरुपाच्या मागण्या आहेत. सदर मागण्या 
कीं पन्याींच्या अखत्यारीतील आहेत त्यावर कीं पनी कायद्यानसुार ननणशय  घेण्याची 
कायशवाही सरुु आहे. 
(३) अींशत: खरे आहे.  
(४) सदर अहवाल शासनाच्या ववचाराधीन आहे. 
(५) ज्या कीं त्रा्दाराींनी कीं त्रा्ी कमशचाऱ्याींचे वेतन अदा केलेले नाही त्याचा ठेका 
रद्द करुन नवीन कीं त्रा्दारामार्श त ठेका देऊन माहे जनू, २०१७ पय ांतचे वेतन 
देण्याबाबत कायशवाही महाववतरण कीं पनीकडून करण्यात येत आहे. 

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

राज् यािील ११२६ आश्रमशाळाांमधील स्त् त्री अधधक्षिाांची ि गृहपालाांची  
पदे ररक् ि असल् याबाबि 

  

(१५) *  ८५१०३   श्री.हषमिधमन सपिाळ (बलुढाणा), श्री.ददलीप िळसे-पाटील 
(आांबेगाि), श्री.जयांि पाटील (्स्त्लामपरू), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), श्री.िभैि 
वपचड (अिोले), श्री.शमशिाांि मशांदे (िोरेगाि), श्रीमिी ददवपिा चव्हाण 
(बागलाण), श्री.योगेश सागर (चारिोप) :  सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यातील ११२६ आश्रमशाळाींमधील सत्री अचधक्षकाींची व गृहपालाींची पदे 
ररक् त असल् याने आश्रमशाळेतील ववद्याथीनीींचा सरुके्षचा िश् न ननमाशण झाल् याची 
बाब  ददनाींक १५ मे २०१७ रोजी वा त् या समुारास ननदशशनास आली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
ननष पन् न झाले, 
(३) तसेच पाळा आश्रमशाळेतील अत् याचारासारखी िकरणाींची पनुरावतृ् ती होऊ नये 
या कररता राज् यातील ११२६ आश्रमशाळेतील स त्री अचधक्षकाींची व गृहपालाची 
ररक् त पदे त् वररत भरणेबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण् यात येत 
आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. विष्ट् ण ुसिरा : (१) अींशत: खरे आहे. 
आददवासी ववकास ववभागाच्या अचधनसत शासकीय व अनदुाननत 

आश्रमशाळेतील सत्री  अचधक्षक सींवगाशतील १०९८ मींजरू पदाींपकैी ४१० पदे ररक्त 
आहेत. 
      तसेच गृहपाल (सत्री) सींवगाशतील २१७ मींजरू पदाींपकैी ६२ पदे ररक्त 
आहेत. 
(२) व (३) शासकीय आश्रमशाळेतील सत्री अचधक्षक सींवगाशतील २६२ ररक्त 
पदाींपकैी १८८ पदे व गृहपाल (सत्री) सींवगाशतील १८ पदे सरळसेवेने भरण्यासाठी 
दद.०७/०७/२०१७ रोजी पररक्षा घेण्यात आलेली आहे. 

तसेच अनदुाननत आश्रमशाळेतील सत्री  अचधक्षक सींवगाशतील ररक्त पदे 
भरण्याची कायशवाही सींबींचधत सींसथेमार्श त करण्यात येत आहे. 
(४) िश्न उद्् ावत नाही. 

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

अमराििी जजल्हयािील नाांदगाि पेठ एम.आय.डी.सी. साठी जममन सांपाददि 
िेलेल्या प्रिल्पग्रस्त्िाांना रोजगार उपलब्ध िरुन देण्याबाबि 

  

(१६) *  ८८०५८   अॅड.यशोमिी ठािूर (तििसा), डॉ.सांिोष टारफे (िळमनरुी), 
श्रीमिी तनममला गाविि (्गिपरूी), श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी), श्री.अस्त्लम शेख 
(मालाड पजश्चम) :  सन्माननीय उद्योग मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) अमरावती जजल्हयातील नाींदगाव पेठ एम.आय.डी.सी. करीता १२ गावाींतील 
१३०० पेक्षा जासत शेतक-याींची जममन सींपाददत केली असनू िकल्पग्रसताींच्या 
कु्ूींबातील ककमान एका व्यक्तीस पात्रतेनसुार रोजगार उपलब्ध करुन 
देण्याबाबतचे ननवेदन ददनाींक ३० एविल, २०१६ रोजी मा.मखु्यमींत्री याींना सथाननक 
लोकिनतननधीींनी ददले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाच्या धोरणानसुार औद्योचगक उपक्रमामध्ये आसथापना व 
पयशवेक्षकीय श्रेणीत सथाननक ८० ्क्के लोकाींना रोजगार उपलब्ध करुन देणे 
बींधनकारक असतानाही िकल्पग्रसताना रोजगार ममळालेला नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
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(३) असल्यास, शासनाच्या धोरणानसुार येथील भसूींपाददत िकल्पग्रसत शेतक-
याींच्या कु्ूींबातील ककमान एका व्यक्तीस रोजगार उपलब्ध करुन देण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. सभुाष देसाई : (१) अशा िकारचे सथाननक लोकिनतननधीींचे ननवेदन िाप्त 
झालेले नाही. 
(२) व (३) औद्योचगक ववकासातनू होणाऱ्या आचथशक र्ायद्याींमध्ये सथाननक 
लोकाींना नोकऱ्याींमध्ये िाधान्य देण्याबाबत सन १९६८ पासनू राज्य शासनाने 
अवलींत्रबलेल्या धोरणाची िभावी अींमलबजावणी करण्याबाबत दद. १७ नोव्हेंबर, 
२००८ च्या शासन ननणशयान्वये सधुाररत कायशपध्दती  जादहर करण्यात आली 
असनू त्यानसुार  सवश औद्योचगक उपक्रमाींमध्ये  पयशवेक्षकीय श्रेणीत ककमान ५० 
्क्के व पयशवेक्षकीय श्रेणीसह इतर श्रेणीत ककमान ८० ्क्के सथाननक 
उमेदवाराींना नोकऱ्याींमध्ये िाधान्य देण्याबाबत सचूना देण्यात आल्या आहेत. 

अनत.अमरावती (नाींदगाव पेठ)  औद्योचगक के्षत्रातील ववशाल 
िकल्पाींमध्ये  एकुण २८५ िकल्पग्रसताींची यादी मे. इींडीयाबलु्स पॉवर मल. या 
कीं पनीस  िादेमशक कायाशलयाकडून पाठववण्यात आली होती. त्यापकैी १९६ 
िकल्पग्रसताींना कीं पनीने नौकरीत सामावनू घेण्यात आले आहे. त्यापकैी १८ 
िकल्पग्रसताींना कागदपत्राींच्या त्रु् ीच्या पतुशतेसाठी कीं पनीने  कळववले आहे. उवशररत 
िकल्पग्रसताींनी कीं पनीकडे ककीं वा िादेमशक कायाशलयाकडे सींपकश  साधलेला 
नाही.                

सथाननक िकल्पग्रसताींनी ररतसर अजश केल्यास  औद्योचगक के्षत्रातील 
कीं पनीमध्ये रोजगार ममळण्याच्या अनरु्ींगाने महामींडळातरे् मशर्ारस  करण्यात 
येते.         
(४) िश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज्याि समुारे २७ लाख शेििरी सांस्त्थात्मि िजमपरुिठ्याच्या 
 व्यिस्त्थेबाहेर असलेबाबि 

  

(१७) *  ९०१५४   श्री.चांद्रदीप नरिे (िरिीर), श्री.सत्यजीि पाटील-सरुडिर 
(शाहूिाडी), श्री.राधािृष्ट् ण विखे-पाटील (मशडी), श्री.विजय िडेट्टीिार (ब्रम्हपरूी), 
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श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी), श्री.अब् दलु सत्िार (मसल्लोड), श्री.सतुनल िेदार 
(सािनेर), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.हषमिधमन सपिाळ (बलुढाणा), श्री.अममि 
विलासराि देशमखु (लािरू शहर), डॉ.सांिोष टारफे (िळमनरुी) :   सन्माननीय 
सहिार मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात समुारे २७ लाख शेतकरी सींसथात्मक कजशपरुवठ्याच्या व्यवसथेबाहेर 
असल्याचे ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अशा शेतकऱ्याींना कजश उपलब्ध करुन देण्याच्या दृष्ीने सदर 
बाबीचा अ्यास करण्यासाठी माहे मे, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान एक 
उच्चसतरीय सममती गठीत केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या सममतीने आपला अहवाल शासनास सादर केला आहे काय, 
(४) असल्यास, या अहवालात कोणत्या मशर्ारशी करण्यात आल्या आहेत व 
त्यावर शासनाने कोणता ननणशय घेतला आहे ? 
  
श्री. सभुाष देशमखु : (१) अींशत: खरे आहे. राज्यातील एकूण शेतकऱ्याींपकैी 
ककमान ८०% शेतकरी कजश परुवठ्याच्या व्यवसथेमध्ये आणण्यासाठी समुारे 
२६.५८ लाख शेतकऱ्याींना कजश परुवठा व्यवसथेमध्ये नव्याने समाववष् करणे 
गरजेचे आहे. 
(२) होय. 
(३) नाही. 
(४) िश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज्यािील शेििऱयाांना िजममाफी देण्याबाबि 
  

(१८) *  ८४९००   श्री.जयांि पाटील (्स्त्लामपरू), श्री.ददलीप िळसे-पाटील 
(आांबेगाि), श्री.शमशिाांि मशांदे (िोरेगाि), श्रीमिी ददवपिा चव्हाण (बागलाण), 
श्री.िुणाल पाटील (धळेु ग्रामीण), अॅड.आमशष शेलार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.प्रशाांि 
ठािूर (पनिेल), श्री.नरेंद्र पिार (िल्याण पजश्चम), श्री.अिलु भािखळिर 
(िाांददिली पिूम), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), डॉ.राहूल पाटील (परभणी), श्रीमिी 
तनममला गाविि (्गिपरूी), डॉ.सांिोष टारफे (िळमनरुी), श्री.अस्त्लम शेख (मालाड 
पजश्चम), श्री.सतुनल िेदार (सािनेर), श्री.विजय िडेट्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.अमर 
िाळे (आिी), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी), 
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श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी), श्री.दत्िात्रय भरणे ( ा्ंदापरू), श्रीमिी िपृ्िी सािांि 
(िाांदे्र पिूम), श्री.सरेुश लाड (िजमि), श्री.सरेुश गोरे (खेड आळांदी), श्री.अतनल बाबर 
(खानापरू), श्री.िसांिराि चव्हाण (नायगाांि), श्री.नसीम खान (चाांददिली), 
श्री.अशोि पाटील (भाांडूप पजश्चम), श्री.प्रिाश फािपेिर (चेंबरू), श्री.प्रिाश सिेु 
(मागाठाणे), श्री.अजजि पिार (बारामिी), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), श्री.सभुाष 
भोईर (िल्याण ग्रामीण), श्री.बाळासाहेब थोराि (सांगमनेर), श्री.सतुनल मशांदे 
(िरळी), श्री.ििुाराम िािे (अणशुक्िी नगर), श्री.प्रिापराि पाटील धचखलीिर 
(लोहा), श्री.राधािृष्ट् ण विखे-पाटील (मशडी), श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), श्री.ददपि 
चव्हाण (फलटण), श्री.प्रदीप नाईि (किनिट), डॉ.सिीश (अण्णासाहेब) पाटील 
(एरांडोल), डॉ.सांजय रायमलुिर (मेहिर), श्री.राजेश टोपे (घनसािांगी), श्री.योगेश 
सागर (चारिोप), श्री.भारि भालिे (पांढरपरू), श्री.सभुाष साबणे (देगलरू), 
श्री.सतुनल राऊि (विक्रोळी), श्री.ओमप्रिाश ऊफम  बच्च ू िडू (अचलपरू), 
श्री.मशरीषदादा चौधरी (अमळनेर), श्री.विनायिराि जाधि-पाटील (अहमदपरू), 
श्री.अतनल िदम (तनफाड), श्री.सांदीपानराि भमुरे (पठैण), श्री.जयदत्ि क्षीरसागर 
(बीड), श्री.नारायण पाटील (िरमाळा), श्री.भाऊसाहेब िाांबळे (श्रीरामपरू), श्री.मांगेश 
िुडाळिर (िुलाम), श्री.जजिेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.नरहरी णिरिाळ (ददांडोरी), 
श्री.किशोर पाटील (पाचोरा), श्री.शाांिाराम मोरे (मभिांडी ग्रामीण), श्री.सरेुश 
धानोरिर (िरोरा), श्री.जयप्रिाश मुांदडा (बसमि), श्री.िभैि वपचड (अिोले), 
डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ) : सन्माननीय सहिार मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील शेतकऱ्याींनी आपल्या कजशमार्ीकररता ददनाींक १ जनू, २०१७ 
पासनू बेमदूत सींप केला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ददनाींक ५ जनू, २०१७ रोजी शेतकऱ्याींच्या बेमदुत सींपामळेु 
भाज्या, दधू, र्ळे महाग होऊन तु् वडा ननमाशण झाल्याने राज्यातील जनतेला 
त्रास सहन करावा लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच राज्यातील अल्पभधुारक शेतकऱ्याींना ददनाींक २ जनू, २०१७ रोजी वा 
त्या समुारास शासनाने कजशमार्ी करण्याच्या घेतलेल्या ननणशयाच्या अनरु्ींगाने 
खरीप हींगामासाठी नवीन पीक कजश उपलब्ध करून देण्यासाठी पसैा उपलब्ध 
नसल्याने राज्यातील १६ जजल्हा सहकारी बकँानी नकार ददला आहे,हे खरे आहे 
काय, 
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(४) असल्यास, राज्यातील कजशबाजारी शेतकऱ्याींना खरीप हींगामासाठी १०,००० 
अचग्रम कजश देण्याचा ननणशय शासनाने घेतल्यानींतर त्याबाबतचा आदेश काढताना 
त्यामध्ये अनेक कठोर ननकर् ठेवण्यात आल्याने कजशमार्ीतनू ५० ्क्के शेतकरी 
वगळण्यात येणार आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(५) तसेच राज्यातील शेतकऱ्याींना सरसक् कजशमार्ी देण्यात यावी अशी 
राज्यातील शेतकऱ्याींची मागणी आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(६) असल्यास, उक्त ननणशयाींची अींमलबजावणी होण्यासाठी शासनाने कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहेत, नसल्यास त्याची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. सभुाष देशमखु :(१) अींशत: खरे आहे. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
(३) अींशत: खरे आहे. 
(४) नाही. 
(५)  अींशत: खरे आहे. 
(६)  i) शासनाने दद.१४ जनू, २०१७ चा शासन ननणशय, दद.२० जनू, २०१७ व १ 
जलु,ै २०१७ च्या शासन शजुध्दपत्रान्वये दद.०१/०४/२०१२ रोजी व त्यानींतर पीक 
कजश व मध्यम मदुत कजश घेतलेल्या व अशा कजाशपकैी दद.३० जनू, २०१६ रोजी 
थकबाकीदार असलेल्या शेतकऱ्याींना खरीप पीकाींसाठी ननववषठा उपलब्ध होण्याच्या 
दृष्ीने रू.१०,०००/- च्या मयाशदेपय ांत तातडीने कजश देण्याचे ननदेश सवश जजल्हा 
मध्यवती सहकारी बकँा तसेच व्यापारी बकँाींना देण्यात आलेले आहेत. त्यासाठी 
शासन हमी देखील देण्यात आली आहे. कमकुवत जजल्हा मध्यवती सहकारी 
बकँाींना सदर अग्रीम कजश देण्याबाबत ननधी परुवण्यासींदभाशत राज्य सहकारी बकेँने 
४ जजल्हा मध्यवती सहकारी बकँाींना रू.२५८ को्ीींची मींजरूी कळववली आहे. 

ii)  या योजनेच्या सलुभ अींमलबजावणीसाठी शासनाने हेल्पलाईन सरुू 
करुन सींपकश  साधणाऱ्या व्यक्तीींना माग शदशशन करण्यासाठी समन्वय अचधकाऱ्याची 
ननयकु्ती केलेली आहे. 

iii)  शासनाने दद.२८/०६/२०१७ च्या शासन ननणशयान्वये शेतकऱ्याींच्या 
कजशमार्ीसाठी छत्रपती मशवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना २०१७ जाहीर 
केली आहे. 

----------------- 
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िराड िालकु्याि िीज वििरण िां पनीच्या गरैिारभारामळेु 

 शेििऱयाांचा िालेला मतृ्य ू
  

(१९) *  ९००३५   श्री.पथृ् िीराज चव्हाण (िराड दषक्षण), श्री.अममन पटेल 
(मुांबादेिी) :   सन्माननीय ऊजाम मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वाठार (ता. कराड) येथील माळ मशवारामध्ये ददनाींक ९ मे २०१७ रोजी वीज 
वाहक तारा तु् ून ७० वर्ीय शेतकरी बाजीराव दाजी पा्ील याींचा मतु्य ुझाला, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कराड तालकु्यात वीज ववतरण कीं पनीच्या बेजबाबदार कारभारामळेु 
गेल्या दीड वर्ाांमध्ये वीज वाहक तारा तु् ल्यामळेु वीजेचा धक्का लागनू तीन 
व्यक्तीींचा मतु्य ुझाला आहे, हे देखील खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यािकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानसुार सदरहू 
मतृ शेतकरी कु्ुींत्रबयाींना शासनाने कोणती आचथशक मदत केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) तसेच, सदर घ्नेस जबाबदार असणाऱ्या महाववतरणच्या अचधकारी व 
कमशचारी याींचेवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, नसल्यास 
ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) कराड तालकुा अींतग शत महाववतरण कीं पनीच्या वीज वाहक तारा 
तु् ल्यामळेु पढुीलिमाणे िाणाींनतक अपघात झाले. 

(अ) दद. ०९.०५.२०१७ रोजी वाठार, ता. कराड, जज. सातारा येथे       
श्री. बाजीराव श्रीपती पा्ील याींना झालेल्या िाणाींनतक अपघातात महाववतरण 
कीं पनीने अपघातग्रसताच्या वारसास तातडीची मदत रक्कम रु. २०,०००/- रोख 
देण्यात आली असनू उवशररत नकुसान भरपाई रक्कम देण्याबाबतची कायशवाही 
िगतीपथावर आहे.  

(ब) दद. ०१.११.२०१६ रोजी वडगाव हवेली, ता. कराड, जज. सातारा येथे    
श्री. काींतीलाल बाबरुाव मळेु याींना झालेल्या िाणाींनतक अपघातात महाववतरण 
कीं पनीने अपघातग्रसताच्या वारसास तातडीची मदत रक्कम रु. २०,०००/-रोख व         
रु. ३,८०,०००/- आचथशक मदत देण्यात आली आहे. 
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(क) दद. ०१.११.२०१६ रोजी वडगाव हवेली, ता. कराड, जज. सातारा येथे 
कु. अक्षय सरेुश मळुीक याींस झालेल्या िाणाींनतक अपघातात महाववतरण कीं पनीने 
अपघातग्रसताच्या वारसास तातडीची मदत रक्कम रु. २०,०००/-रोख व          
रु. ३,८०,०००/- आचथशक मदत देण्यात आली आहे. 
(४) कै. अक्षय सरेुश मळुीक यास झालेल्या िाणाींनतक अपघातास जबाबदार 
असणाऱ्या सींबींचधत शाखेच्या वररषठ तींत्रज्ञावर महाववतरण कीं पनीकडून आरोपपत्र 
बजावनू मशसतभींगाची कारवाई सरुु करण्यात आली आहे. 
 

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

परळी (जज.औरांगाबाद) येथील क्र. ४ ि ५ हे सांच बांद असनू सांच क्र. ८ मध्येही  
अनेि समस्त्या असल्याबाबि 

  

(२०) *  ९१११२   श्री.प्रिापराि पाटील धचखलीिर (लोहा), श्री.चांद्रिाांि सोनािणे 
(चोपडा) :  सन्माननीय ऊजाम मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्याला सद्य:जसथतीमध्ये ४ हजार मेगावॅ् ववजेचा तु् वडा भासत असनू 
त्यातच औरींगाबाद जजल्हयातील परळी येथील क्र. ४ व ५ हे सींच बींद असनू 
१००० को्ी रु. खचश करुन नवीन बनवलेल्या सींच क्र. ८ मध्ये बॉयलर ट्यबुला  
लागलेली गळती, कोळसा वाहून नेणा-या पट्ट ृ्यात झालेला त्रबघाड इ. समसया 
असल्याचे माहे मे, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) तसेच परळीतील औजषणक ववद्यतु कें द ३७ वर्ाशपेक्षा अचधक जनेु झाले आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) सदर िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानसुार सींच क्र. ८ मध्ये 
असलेल्या समसयाींबाबत जबाबदार असणा-याींवर शासनाने कोणाती कारवाई केली 
वा करण्यात येत आहे, तसेच नादरुुसत असलेले सींच तातडीने दरुुसत 
करण्यासींदभाशत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१)  परळी  औजषणक ववद्यतु  कें द्रातील  सींच बींद 
असल्याची कारणे  खालील िमाणे आहेत:- 

अ) सींच क्र. ४ व ५ (ित्येकी २१० मे.वॅ.) महाराषर ववद्यतु ननयामक 
आयोगाच्या ननदेशानसुार दद. ०१.०४.२०१६ पासनू बींद ठेवण्यात आले आहेत. 
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ब) सींच क्र. ८ मे. भेल कीं पनीकडून रायल रन दद. १७.०३.२०१७ पासनू 
सरुु होती.  वेळोवेळी येणाऱ्या सरुक्षा िणाली व इतर समसयाींचे ननराकरण करुन 
सदर सींच क्र. ८ सरुळीतपणे सरुु करण्यात आले होते. परींत ु सध्या MOD 
िणालीनसुार महाववतरण कडून वीजेच्या मागणी अभावी तो ददनाींक १७.०६.२०१७ 
पासनू बींद ठेवण्यात आला आहे. 
 तथावप, सद्यजसथतीत  राज्यात  वीजेचा तु् वडा नाही. 
(२)  परळी औ.वव. कें द्रातील सवाशत जासत  जनुा सींच क्र. ४ असनू त्याचे 
वयोमान ३२ वर्श आहे.  
(३) व (४) िश्न उद्् ावत नाही.  
  

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

गोिांडी (मुांबई) येथील ररलायन्स एनजीच्या सब स्त्टेशनमध्ये िालेला स्त्फोट 
  

(२१) *  ८९४४७   श्री.अममि साटम (अांधेरी पजश्चम), अॅड.आमशष शेलार (िाांदे्र 
पजश्चम), श्री.प्रशाांि ठािूर (पनिेल), श्री.अिलु भािखळिर (िाांददिली पिूम), 
अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), श्री.नरेंद्र पिार (िल्याण पजश्चम), श्री.भाऊसाहेब 
िाांबळे (श्रीरामपरू), श्री.राधािृष्ट् ण विखे-पाटील (मशडी), प्रा.िषाम गायििाड 
(धारािी), श्री.योगेश सागर (चारिोप) :   सन्माननीय ऊजाम मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईला वीजपरुवठा करणा-या ररलायन्स एनजीच्या गोवींडी येथील सब 
स्ेशनमध्ये उपकरणात तेल ्ाकताना झालेल्या सर्ो्ात तीन कामगाराींचा 
जागीच मतृ्यू ृ् झाला व एक कामगार जखमी अवसथेत असनू उपचार घेत 
असल्याची घ्ना दद. २५ एविल, २०१७ रोजी वा त्यासमुारास घडली, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, याबाबत अद्याप कोणतीच तक्रार पोलीस ठाण्यात करण्यात 
आलेली नाही परींत ु पोलीसाींनी ररलायन्सच्या सींबींचधत अचधका-याींकडे तसेच 
इलेक्रीक अमभयींता आदीींकडून याबाबत अहवाल मागवला आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, ही घ्ना कीं पनीतील अचधका-याींच्या बेजबाबदारपणामळेु घडल्याचा 
आरोप कामगार करत असनू मतृ कमशचा-याींच्या कु्ुींत्रबयाींना नकुसान भरपाई 
देण्याची मागणी करुन दोर्ीींवर कारवाईची मागणीही कामगार सींघ्नाींनी केली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, सींबींचधत कीं पनीने अहवाल सादर केला आहे काय, त्यानसूार 
दोर्ीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात आली आहे तसेच मतृ कमशचा-याींच्या 
कु्ुींत्रबयाींना नकुसान भरपाई देण्यात येणार आहे काय, 
(५) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१)  दद. ८ एविल, २०१७ रोजी ररलायन्स 
इन्रासरक्चर मल. च्या देवजी केशवजी इींडजसरअल इस्े् उपकें द्र, गोवींडी येथील 
ऑईलकर्ल्ड जसवचगीअरच्या ननयतकालीक तपासणीच्या वेळी ताींत्रत्रक दोर् ननमाशण 
होऊन फ्लॅश ओव्हर (आगीचा भडका) झाल्या कारणाने एक व्यवसथापक व तीन 
कामागार जखमी होऊन तद्नींतर उपचारादरम्यान त्याींचा मतृ्य ूझाला आहे. 
(२) गोवींडी पोमलस ठाण्याकडून ररलायन्स इन्रासरक्चर मल. च्या सींबींचधत 
अचधकाऱ्याींकडून अहवाल मागववण्यात आला हे खरे आहे. 
(३) व (४) ररलायन्स इन्रासरक्चर मल. कीं पनीने गोवींडी पोमलस ठाण्याला अहवाल 
सादर केलेला आहे. या सींदभाशत ववद्यतु ननरीक्षक, साींताकु्रझ ननरीक्षण 
ववभागाकडून अपघाताच्या घ्नासथळी भे् देऊन चौकशी केल्यानींतर, सदर 
अपघात ऑईल कर्ल्ड जसवचचगअर मधील ताींत्रत्रक दोर्ामळेु झालेला असल्यामळेु, 
त्यास वयैजक्तकरीत्या कोणीही जबाबदार नाही,  असा अहवाल ददला आहे. 
ररलायन्स इन्रासरक्चर मल. कीं पनीने मतृ कमशचाऱ्याींच्या कु्ुींत्रबयाींना एकूण      
रु. २.४४ को्ी इतकी नकुसान भरपाई ददली आहे. 
(५) िश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
शहापरू ि मोखाडा (जज.ठाणे) िालकु्याच्या मसमेिरील िारेगाि येथील 

 आश्रमशाळेची िालेली दरुािस्त्था 
  

(२२) *  ८७६२१ श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू) : सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे जजल्हयातील शहापरू व मोखाडा तालकु्याच्या सीमेवरील कारेगाव 
येथील आश्रमशाळेची मोठया िमाणात दरुावसथा झाल्याचे माहे एविल, २०१७ च्या 
दसुऱ्या सप्ताहात ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच सदर आश्रमशाळेत अचधक्षक (सत्री/परुुर्) पदे चार वर्ाांपासनू ररक्त 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, िश्न भाग (१) व (२) बाबत चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तद्नसुार सदर आददवासी आश्रमशाळेची दरुुसती 
करणेबाबत तसेच सत्री-परुुर् अचधक्षकाींची पदे भरणेबाबत शासनाने कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विष्ट् ण ुसिरा : (१)  हे खरे नाही. 
(२)  होय हे खरे आहे. 
       शासकीय आश्रमशाळा कारेगाींव, ता. मोखाडा, जज. पालघर येथे परुुर् 
अचधक्षक पद हे ददनाींक. ३०/०६/२०१२ पासनू ररक्त असनू सत्री अचधक्षक्षका हे पद 
दद.२०/०५/२०१३ पासनू ररक्त आहे.   
(३) १) िकल्प कायाशलय जव्हार अींतगशत कायाशलयीन कमशचा-याींना ित्येकी ०१ 
आश्रमशाळा दत्तक सवरुपात देण्यात आलेली आहे. ददघशकालीन उन्हाळयाच्या 
सु् ्ीमध्ये शासकीय आश्रमशाळा कारेगाींव, ता. मोखाडा, जज. पालघर या 
आश्रमशाळेमध्ये ककरकोळ दरुुसती कामे शालेय व्यवसथापन सममती (SMC) 
अींतगशत मखु्याध्यापक याींचेमार्श त शालेय सतरावर करण्यात आलेली आहे.  
२) शासकीय आश्रमशाळा कारेगाींव, ता. मोखाडा, जज. पालघर येथे तात्परुत्या 
सवरुपात मानधनावर परुुर् अचधक्षक व सत्री अचधक्षक्षकाींची पदे भरण्यात आलेली 
आहेत. सदरची पदे कायमसवरूपी भरणेबाबत अपर आयकु्त, ठाणे याींनी 
शासनमान्यतेनसूार दद.३/४/२०१७ रोजी अचधक्षक (परुूर्/मदहला), गृहपाल 
(परुूर्/मदहला) या सरळसेवा कोट्यातील अचधक्षक परुूर्- ३०, अचधक्षक मदहला-
६०, गृहपाल परुूर् ६ व गृहपाल मदहला-५ या ररक्त पदाींसाठी जादहरात िमसध्द 
केली असनू आयकु्त, आदवासी ववकास, नामशक याींनी सदर पदे भरती 
िकक्रया महाऑनलाईन, मुींबई या सींसथेमार्श त पणूश करण्यात येत आहे. 
(४) िश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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महाराष्ट्र राज्य िीज तनमममिी िां पनीने िोराडी येथील तनिामी िालेले ४६५ 
मेगािॅट क्षमिेचे चार सांच वििल्याबाबि 

(२३) *  ८५४९१   श्री.सरदार िारामसांह (मलुुांड), अॅड.आमशष शेलार (िाांदे्र 
पजश्चम), श्री.प्रशाांि ठािूर (पनिेल), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.नरेंद्र पिार 
(िल्याण पजश्चम), अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), श्री.शरददादा सोनािणे 
(जनु्नर), श्री.विजय औटी (पारनेर), श्री.विजय िडेट्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.राधािृष्ट् ण 
विखे-पाटील (मशडी), श्री.सतुनल िेदार (सािनेर), श्री.अस्त्लम शेख (मालाड 
पजश्चम), श्री.अमर िाळे (आिी), डॉ.सांिोष टारफे (िळमनरुी), श्री.जयदत्ि 
क्षीरसागर (बीड), श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.जयांि पाटील 
(्स्त्लामपरू), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), श्री.िभैि वपचड (अिोले), श्रीमिी 
ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.शमशिाांि मशांदे (िोरेगाि), श्री.डड मल्लीिाजूमन 
रेड्डी (रामटेि), श्री.सांजय साििारे (भसुािळ), श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), 
श्री.किशोर पाटील (पाचोरा), श्री.रुपेश म् हाते्र (मभिांडी पिूम) :   सन्माननीय ऊजाम 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषर राज्य वीज ननममशती कीं पनीने (महाजनको) कोराडीतील ननकामी 
झालेले ४६५ मेगावॉ् क्षमतेचे चार सींच केवळ ६०.६० को्ी रुपयात नागपरूच्या 
सनववजय रररोलीींग इींजजननअररींग वक्सशला ववकल्याचे ददनाींक १० जनू, २०१७ 
रोजी वा त्या दरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या सींचाची आजची ककीं मत २५० को्ी असींतानाही र्क्त 
नागपरूच्याच धनववजय रररोमलींग इींजजननअररींग वक्सश या कीं पनीला काम 
ममळण्यासाठी महाजनकोच्या अचधका-याींनी ननववदा िककयेच्या अ्ी व शतीमध्ये 
बदल केले, हे ही खरे आहे काय 
(३) असल्यास, एमएस्ीसीमार्श त सदर मललाव करताना घातलेल्या जाचक 
अ्ीींमळेु जासत कीं पन्या त्यामध्ये सहभागी होऊ शकल्या नाहीत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, या सींचाच्या मललावाकरीता अचधका-याींनी ननयमात बदल 
करुन आचथशक दहत साधण्याकररता कमी ककीं मतीत चारही सींचाची ववक्री करून  
कोट्यावधी रुपयाींचा गरैव्यवहार केला असनू अशािकारे कमी ककमतीत सदर 
सींचाींची ववक्री करणा-या अचधका-याींची शासनाने चौकशी केली आहे काय,त्यानसुार 
शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) महाननममशती कीं पनीने कोराडी औजषणक ववद्यतु 
कें द्रातील ननकामी झालेले  (४X१२०/१०५) मेगावॅ् क्षमतेचे चार सींच  ववक्री 
करण्यासाठी ई-मललाव िकक्रया राबववलेली असनू सदर मललाव िकक्रयेमध्ये मे. 
सनववजय ररेरोलीींग इींजजननअररींग वक्सशच्या कमाल बोली नसुार मळू ककीं मत     
रु.  ६०.६० को्ी,  मलू्यावचधशत कर (VAT) १३.५%  अनतररक्त व इतर कर      
रु. ११.८७ को्ी अशी एकूण रु. ७२.४७ को्ी ववक्रीची रक्कम  ननजश्चत करण्यात 
आली आहे. 
(२) सदर सींच समुारे ४५ वर्ाशपेक्षा जासत जनेु असल्याने व त्यातील तींत्रज्ञान 
कालबाहय झाले असल्यामळेु हया सींचाींचा नववन दठकाणी पनुशवापर करणे 
आचथशकदृष्या योग्य नसल्याने त्याींच्या ववक्रीसाठी भींगारभाव  योग्य असल्याचे 
मलू्याींकनकार (Valuers) ने नमदू केले व तसाच सल्ला मे. एम.एस.्ी.सी. 
याींनीही  ददला होता.  त्यानसुार  मललावासाठी रु. ७० को्ी हे मलू्य ठरवण्यात 
आले. तसेच मे. एम.एस.्ी.सी. याींचे पवूाशनभुव व सल्ल् यानसुार महाननममशतीच्या 
इतर कें द्रात जनेु सींच भींगारात काढण्याचा व सक्षम बोलीदार न ममळाल्याने 
पवूाशनभुव लक्षात  घेऊन  अ्ी व शतीमध्ये बदल  करण्यात आले जेणेकरुन 
ननकामी झालेल्या सींचाींची  खरेदी  सक्षम  खरेदीधारकाकडून  होऊ शकेल. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) व (५) िश्न उद्् ावत नाही. 

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

िुडाळ िालकु्यािील (जज.मसांधदुगु म) नेरुर गोंधयाळेिाडीि िमी दाबाने 
 िीज परुिठा होि असल्याबाबि 

  

(२४) *  ८५००८   श्री.िभैि नाईि (िुडाळ) :   सन्माननीय ऊजाम मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कुडाळ तालकु्यातील (जज.मसींधदुगु श) नेरुर गोंधयाळेवाडीत समुारे चार वर्ाांपासनू 
कमी दाबाने वीज परुवठा होत असल्याने याबाबत ग्रामसथाींनी महाववतरणच्या 
अचधका-याींकडे वारींवार तक्रारी करुनही कायशवाही होत नसल्याचे माहे मे, २०१७ 
मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर िकरणी ग्रामसथाींनी कुडाळ येथील वीज ववतरण ववभागाचे 
कायशकारी अमभयींता याींच्या कायाशलयासमोर माहे मे, २०१७ मध्ये बेमदुत उपोर्ण 
सरुु केले होते, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, नेरुर गोंधयाळेवाडीत गेल्या चार वर्ाशपासनू कमी दाबाने ववद्यतु 
परुवठा करण्याची कारणे काय आहेत व ग्रामसथाींनी बेमदुत उपोर्ण करण्यापवूी 
केलेल्या तक्रारीच्या अनरु्ींगाने शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत तसेच या िकरणाची सद्यथजसथती 
काय आहे ? 
  

श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) याबाबतची तक्रार महाववतरण कीं पनीस िाप्त 
झाली होती. 
(२) दद. १२.०५.२०१७ रोजी नेरुर गोंधयाळे वाडीतील ग्रामसथाींनी सदर िश्नाबाबत 
उपोर्ण सरुु केले होते.  तथावप, ग्रामसथाींसमवेत चचाश होऊन  कमी दाबाने 
होणाऱ्या वीज परुवठयाची समसया दरू करण्यासाठी जनुा िसताव सधुाररत 
करण्याची मागणी मान्य करण्यात आल्याने ग्रामसथाींनी उपोर्ण मागे घेतले. 
(३) व (४) मौजे नेरुर गोंधयाळेवाडी येथे परब पाइप रॅ्क््री वपींगळुी येथील 
रोदहत्रावरुन वीज परुवठा सरुु आहे.  सदरची वाडी व रोदहत्र याींमधील अींतर 
अींदाजे ४५ पोल एवढे असल्याने कमी दाबाने वीज परुवठा होतो.  वीज परुवठा 
सरुळीत दाबाने होण्यासाठी ववद्यतु वादहन्याींची आवश्यक ती देखभाल व दरुुसती 
करण्यात आलेली आहे. 

तसेच उपोर्णावेळी झालेल्या चचेनसुार नवीन रोदहत्र बसववण्याबाबतचा 
िसताव जजल्हा ननयोजन सममती, मसींधदुगु श याींना दद. ०३.०६.२०१७ रोजी 
मींजरुीसाठी सादर करण्यात आला आहे. 

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

राज्यािील आश्रमशाळाांची दरुािस्त्था ि विद्याथ्यािंच्या होणारे मतृ्यबुाबि 
  

(२५) *  ८५५६४   श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.जयांि पाटील 
(्स्त्लामपरू), श्री.शमशिाांि मशांदे (िोरेगाि), श्री.िभैि वपचड (अिोले), श्री.पाांडुरांग 
बरोरा (शहापरू), श्रीमिी ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.योगेश सागर (चारिोप), 
श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी), श्री.अममि विलासराि 
देशमखु (लािरू शहर), श्री.राधािृष्ट् ण विखे-पाटील (मशडी), श्री.अिलु भािखळिर 
(िाांददिली पिूम), श्री.प्रशाांि ठािूर (पनिेल), श्री.वििास िुां भारे (नागपरू मध्य), 
श्री.विजय औटी (पारनेर), श्री.सधुािर देशमखु (नागपरू पजश्चम), श्री.राहूल िुल 
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(दौंड), श्री.सभुाष उफम  पांडडिशेठ पाटील (अमलबाग), श्री.विजय िाळे 
(मशिाजीनगर), श्री.राज ु िोडसाम (अणी), डॉ.मममलांद माने (नागपरू उत्िर), 
श्री.धयैमशील पाटील (पेण), श्री.चरण िाघमारे (िमुसर), श्री.उन्मेश पाटील 
(चाळीसगाि), श्री.डी.एस.अदहरे (साक्री), श्री.डी.पी.सािांि (नाांदेड उत्िर), 
श्री.त्र्यांबिराि मभसे (लािरू ग्रामीण), डॉ.भारिी लव्हेिर (िसोिा), श्री.रणधीर 
सािरिर (अिोला पिूम), श्रीमिी तनममला गाविि (्गिपरूी), श्री.राज परुोदहि 
(िुलाबा), श्री.िुणाल पाटील (धळेु ग्रामीण) :  सन्माननीय आददिासी वििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मा. उच्च न्यायालयाने आददवासी शाळाींची दरुावसथा दरू करण्याबाबत तसेच 
ववद्यार्थयाांचे होणारे मतृ्य ु रोखण्याबाबत माहे जनू, २०१७ च्या दसुऱ्या सप्ताहात 
शासनास सचूना केल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच राज्यातील आश्रमशाळाींतील ववदयार्थयाांच्या मतृ्यचू्या िमाणात वाढ होत 
असल्याने त्याींची कारणमीमाींसा आणण उपाययोजना करण्यासाठी ददनाींक ३० मे, 
२०१६ रोजी डॉ.साळुींके याींच्या अध्यक्षतेखालील तज् ज्ञाींची सममती नेमण्यात आली 
होती, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू सममतीने राज्यभरातील १९ आश्रमशाळाींना भे्ी ददल्या 
असनू सममतीच्या अहवालानसूार १०९९ ववद्यार्थयाांचा ववववध कारणाींमळेु मतृ्य ू
झाला असनू त्यात सपशदींश, पो्दखूी, ताप, अपघात, आत्महत्या आदी कारणाींचा 
समावेश असल्याचा ननषकर्श सममतीने काढला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) तसेच तळोदा (जज.नींदरूबार) येथे १६६, धारणी (जज.अमरावती) येथे ७१, 
कळवण (जज.नामशक) येथे ७० तर डहाण ू येथे ५१ बालमतृ्य ूझाले आहेत, हे ही 
खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, आश्रमशाळाींमध्ये ववद्यार्थयाांसाठी असलेल्या सोयी सवुवधाींमध्ये 
सधुारणा करण्यासाठी व सकस आहार, राहण्याची उत्तम सोय, आरोग्य तपासणी 
इत्यादीबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे तसेच 
ववद्यार्थयाांचे मतृ्य ू रोखण्याबाबत शासनाने कोणती उपाययोजना केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. विष्ट् ण ुसिरा : (१) व (२) हे खरे आहे. 
मा. उच्च न्यायालय, मुींबई याींनी Cr. PIL ६९/२०१६ श्री. रववींद्र तळपे वव. 
महाराषर शासन व इतर या िकरणी दद. १२.०६.२०१७ रोजी पार पडलेल्या 
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सनुावणी दरम्यान शासनाने दद. ३० मे २०१६ रोजीच्या शासन ननणशयान्वये 
सथापन केलेल्या डॉ. साळुींखे, सेवाननवतृ्त महासींचालक, आरोग्य याींच्या 
अघ्यक्षतेखाली ११ सदसयीय सममतीने केलेल्या मशर्ारशी व कायशवाहीबाबत 
अहवाल सादर करण्याचे ननदेश ददले आहेत. 
(३) अींशत:  खरे आहे. 

सममतीच्या अहवालानसूार मागील १५ वर्ाशत ववववध कारणाींनी १०७७ 
ववद्यार्थयाांचा मतृ्य ुझाल्याची बाब आढळुन आली आहे. 
(४) हे खरे आहे. 
(५) डॉ. साळुींखे सममतीने सदर अहवालात १८ अल्पकालीन व ९ ददघशकालीन अशा 
एकुण २७ मशर्ारशी केल्या आहेत. त्यापकैी जजल्हाचधकारी सतरावर आढावा 
ग्ाची सथापना, वदै्यककय सामाजजक ववश्लेर्ण सममती आढावा पथकाची 
सथापना, जजल्हाचधकारी सतरावर ववद्याथी मतृ्य ू त्रमैामसक आढावा सममती 
सथापना, जेवणाच्या वेळेत बदल, पालकाींचे सींमतीपत्र, वदै्यककय सेवेववर्यी 
र्लक लावणे, ककमान कक्रडा सवुवधा, मादक पदाथश सेवन मनाई, तातडीने 
वदै्यककय ननधी देखभाल दरुूसती इत्यादी बाबत कायशवाही करण्यात आली असनू 
उवशरीत मशर्ारशीींची कारवाई सरुू आहे. 
(६) िश्न उदभवत नाही. 

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

राज्यािील बाजार सममत्याांमाफम ि शेििऱयाांिडून िरू खरेदी िरिाना  
आलेल्या समस्त्याांबाबि 

  

(२६) *  ८४८९९   श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी), श्री.राधािृष्ट् ण विखे-पाटील (मशडी), 
श्रीमिी तनममला गाविि (्गिपरूी), डॉ.सांिोष टारफे (िळमनरुी), श्री.अस्त्लम शेख 
(मालाड पजश्चम), प्रा.िषाम गायििाड (धारािी), श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), 
श्री.अब् दलु सत्िार (मसल्लोड), श्री.अममि विलासराि देशमखु (लािरू शहर), 
डॉ.पिांगराि िदम (पलसू िडेगाि), श्री.विजय िडेट्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.सधुािर 
देशमखु (नागपरू पजश्चम), श्री.जजिेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.राणाजगजीिमसांह 
पाटील (उस्त्मानाबाद), श्री.नरहरी णिरिाळ (ददांडोरी), श्री.िभैि वपचड (अिोले), 
श्री.सरेुश लाड (िजमि), श्री.किसन िथोरे (मरुबाड), श्री.अजय चौधरी (मशिडी), 
श्री.गणपिराि देशमखु (साांगोले), श्री.सतुनल िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे 
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(आिी), श्री.पांिज भजुबळ (नाांदगाि), श्री.जयदत्ि क्षीरसागर (बीड), श्रीमिी 
ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्रीमिी अममिा चव्हाण (भोिर), श्री.राहुल जगिाप 
(श्रीगोंदा), श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.भाऊसाहेब िाांबळे (श्रीरामपरू), 
डॉ.मममलांद माने (नागपरू उत्िर), श्री.पथृ् िीराज चव्हाण (िराड दषक्षण), श्री.नसीम 
खान (चाांददिली), श्री.भारि भालिे (पांढरपरू), श्री.जयिुमार गोरे (माण), 
श्री.उन्मेश पाटील (चाळीसगाि), श्री.प्रिापराि पाटील धचखलीिर (लोहा), 
श्री.हनमुांि डोळस (माळमशरस), श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.जयांि 
पाटील (्स्त्लामपरू), श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), डॉ.सिीश (अण्णासाहेब) पाटील 
(एरांडोल), श्री.प्रदीप नाईि (किनिट), श्री.नारायण पाटील (िरमाळा), 
श्री.सांदीपानराि भमुरे (पठैण), िुमारी प्रणणिी मशांदे (सोलापरू शहर मध्य), 
श्री.राहुल मोटे (पराांडा), श्री.चांद्रिाांि सोनािणे (चोपडा), श्री.सतुनल राऊि 
(विक्रोळी), श्री.हषमिधमन सपिाळ (बलुढाणा), डॉ.राहूल पाटील (परभणी), 
श्री.शमशिाांि मशांदे (िोरेगाि), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), श्री.हसन मशु्रीफ 
(िागल), श्री.शामराि ऊफम  बाळासाहेब पाटील (िराड उत्िर), श्री.चांद्रदीप नरिे 
(िरिीर), श्री.सत्यजीि पाटील-सरुडिर (शाहूिाडी), श्री.ओमप्रिाश ऊफम  बच्च ूिडू 
(अचलपरू), डॉ.अतनल बोंडे (मोशी), श्री.डी.एस.अदहरे (साक्री), श्री.डी.पी.सािांि 
(नाांदेड उत्िर), श्री.त्र्यांबिराि मभसे (लािरू ग्रामीण), श्री.मशरीषदादा चौधरी 
(अमळनेर) :   सन्माननीय पणन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात शासनाने नारे्डमार्श त खरेदी कें द्राींच्या माध्यमातनू समुारे ४ लाख 
्न तरु खरेदी केली असली तरी याच काळात शेतक-याींनी कृर्ी उत्पन् न बाजार 
सममत्याींमध्ये त्यापेक्षा अचधक म्हणजे समुारे ४ लाख ९० हजार ्न तरु  ववक्री 
केली असल्याचे माहे एविल, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशशनास आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ज्या शेतकऱ्याींच्या सातबारावरील वपक नोंदीत तरुीची नोंद आहे 
त्याींच्याकडूनच तरु खरेदी करणे तसेच उपववभागीय अचधकाऱ्याींनी पींचनामे 
केल्याखेरीज बाजारसममतीतील तरुीची खरेदी केली जाणार नाही, अशा दोन अ्ी 
शासनाने माहे एविल, २०१७ मध्ये घातल्या, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या अ्ीमळेु शेतकऱ्याींची खरेदी कें द्रावर लाखो जक्वीं्ल तरु 
खरेदीववना पडून आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) तसेच राज्यात नारे्डमार्श त खरेदी करण्यात आलेल्या तरुीपकैी ननम्मी तरु ही 
व्यापाऱ्याींची असनू ती कमी भावाने शेतकऱ्याींकडून घेऊन अचधकाऱ्याींच्या 
सींगनमताने कोट्यवधी रूपये कमावल्याचे माहे एविल, २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, राज्यातील तरूीच्या ववक्रमी उत्पादनामळेु शेतक-याींची तरू खरेदी 
करण्यासाठी नारे्डने सरूू केलेली खरेदी कें दे्र ददनाींक २२ एविल, २०१७ रोजीपासनू 
बींद केली, हे ही खरे आहे काय, 
(६) असल्यास, यासींदभाशत चौकशी करुन शासनाने कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, नसल्यास त्याची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सभुाष देशमखु : (१) होय. 
(२) कें द्रशासनाच्या ककीं मत जसथरता ननधी योजनेंतगशत ददनाींक २२/४/२०१७ या 
वाढीव कालमयाशदेपय ांत तरू खरेदी झाल्यानींतरही ददनाींक २२/४/२०१७ रोजी खरेदी 
कें द्रावर खरेदी ववना मशल्लक असलेल्या जवळपास १० लाख जक्वीं्ल तरूीची 
खरेदी करण्यासाठी राज्य शासनाने अ्ी घातलेल्या होत्या.र्क्त शेतकऱ्याींची तरू 
खरेदी करावी हा त्यामागील महत्वाचा उदे्दश होता. 
(३) नाही. 
     ददनाींक २७/४/२०१७ पासनू राज्य शासनाच्या बाजार हसतके्षप योजनेतगशत 
खरेदी कें द्रावरील तरूीची खरेदी सरुु करण्यात आली होती. 
(४) अशा िकारच्या तक्रारी िाप्त झाल्या असनू, चौकशी करण्यात येत आहे. 
(५) व (६) हे खरे नाही. 
     कें द्रशासनाच्या ककीं मत जसथरता ननधी योजनेंतगशत तरू खरेदीचा कालावधी 
सरुुवातीस ददनाींक १५/१२/२०१६ ते ददनाक १५/३/२०१७ इतका होता. तथवप राज्य 
शासनाने केलेल्या  ववनींतीच्या अनरु्ींगाने सदर कालावधी िथमत: ददनाींक 
१५/४/२०१७ व तद्नींतर ददनाींक २२/४/२०१७ पय ांत वाढववण्यात आला होता. 
तद्नींतर राज्यशासनाने केलेल्या ववनींतीच्या अनरु्ींगाने कें द्रशासनाने  Price 
Support Scheme अींतगशत िथम १० लाख जक्वीं्ल व तद्नींतर १.५ लाख 
जक्वीं्ल तरू खरेदी करण्यास परवानगी ददली होती. 
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     हींगाम २०१६-१७ मध्ये झालेली तरुीची खरेदी पढुीलिमाणे:-          
PSF  
(ककीं मत जसथरता 
ननधी) 

१५/१२/२०१६  
ते २२/४/२०१७ 

४०१९०३९.६२ 
 

PSS 
(Price 
Support 
scheme) 

९/५/२०१७   
ते २६/५/२०१७     
          

१०,००,००० 
 

६/६/२०१७   
८/६/२०१७        

१५०,०००,०० 
 

MIS 
(बाजार 
हसतके्षप 
योजना) 

२७/४/२०१७  
ते ८/६/२०१७ 

७०२३६५.२६ 
 

२७/४/२०१७  
ते ५/६/२०१७ 

६२१५३३.१३ 
 

९/५/२०१७ 
ते १२/६/२०१७    

२१४७९७.४९ 

  ६७३४७५५.५० 
 

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

टेमघर (जज.रायगड) येथील महाड औद्योधगि िसाहिीमधील गोदामाि  
लागलेल्या आगीबाबि 

 (२७) *  ८८२३१   श्री.सभुाष उफम  पांडडिशेठ पाटील (अमलबाग) :   सन्माननीय 
उद्योग मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ्ेमघर (जज.रायगड) येथील महाड औद्योचगक वसाहतीमधील भींगार 
गोदामाला ददनाींक २० एविल, २०१७ रोजी वा त्यासमुारास आग लागली होती, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महाड औद्योचगक वसाहतीमध्ये कारखान्यामधनू मोठ्या िमाणात 
प्लास्ीक व लोखींडी ड्रममधनू वेस् सॉल्वीं् भींगारवाल्याना देतात, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, भींगार व्यावसानयक कारखान्यातनू उचललेले सॉल्वीं् (रासायननक 
पदाथश) अनचधकृतररत्या गोदामात साठवनू ठेवतात, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, तेथे असलेल्या भींगार गोदामाला यापवूी अनेक वेळा आग 
लागण्याचे िकार घडूनही सींबींचधताींवर ववभागाकडून कोणतीही कारवाई करण्यात 
आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, या गींभीर िकरणी सींबींचधत दोर्ीींवर शासनाने कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. सभुाष देसाई : (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) हे खरे नाही. 
     अशा िकारची बाब  तपासात आढळून आलेली नाही. 
(४) हे खरे नाही. 
     आग लागण्याची घ्ना पवुी घडलेली नाही. 
(५) आग ही अज्ञात कारणामळेु लागल्यामळेु कारवाई करण्याचा िश्न उद्वभवत 
नाही. 
 

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

नागपरू शहरािील आरमोसम टाऊन मशपमध्ये  
विजेच्या धक्कक्कयाने मलुाचा झालेला मतृ्य ू

 (२८) *  ८५४८७   श्री.शरददादा सोनािणे (जनु्नर), श्री.सरदार िारामसांह (मलुुांड), 
डॉ.सांिोष टारफे (िळमनरुी), श्री.विजय िडेट्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.सतुनल िेदार 
(सािनेर), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.अस्त्लम शेख (मालाड पजश्चम) :   
सन्माननीय ऊजाम मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपरू शहरातील आरमोसश ्ाऊनमशपमध्ये ववजेच्या उच्च दाब तारेचा शॉक 
लागनू जखमी झालेल्या दोन जळुया भावींडाींपकैी ११ वर्ीय वियाींश धर या 
मलुाचा रुग्णालयात उपचारादरम्यान मतृ्य ूझाल्याची बाब ददनाींक १० जनू, २०१७ 
रोजी वा त्या समुारास ननदशशनास आली, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, सदर ्ाऊनमशप बाींधणारे ववकासक व महाववतरण याींच्या अक्षम्य 
चकुीमळेु सदर अपघात घडला असनूही या दोघाींववरोधात कोणतीच कारवाई 
करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या ्ाऊनमशप मधील घराींना चचक्ून असलेल्या उच्च दाब वीज 
वादहन्या ह्ववण्यासाठी नागररकाींनी अनेक वेळा सींबींचधत ववकासकाकडे व 
महाववतरणकडे पाठपरुावा करुनही सदर धोकादायक उच्चदाब तारा ह्वल्या 
गेल्या नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, या अपघातास जबाबदार असलेल्या महाववतरणच्या सींबींचधत 
अचधकारी व ववकासकाववरोधात कोणती कारवाई करण्यात आली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) दद. ३१/०५/२०१७ रोजी नागपरू शहरातील आरमोसश 
्ाऊनमशपमध्ये वीजेच्या ३३ के.व्ही उच्च तारेच्या सींपकाशत येऊन झालेल्या 
अपघातात चच. वियाींश सींजय धर याींचा दद. ०९/०६/२०१७ रोजी व चच. वपयशु 
सींजय धर याींचा दद. २०/०६/२०१७ रोजी रुग्णालयात उपचारादरम्यान मतृ्य ूझाला. 
(२) सदर अपघाताची ववद्यतु ननरीक्षक, नागपरू याींच्यामार्श त दद. ०२/०६/२०१७ 
रोजी चौकशी करण्यात आली असनू आरमोसश ्ाऊनमशप बाींधणारे ववकासक श्री. 
आनींद खोब्रागडे याींना दद. ०३/०६/२०१७ रोजीच्या पत्रान्वये कारणे दाखवा नो्ीस 
बजावण्यात आली आहे तसेच त्याींच्यावर पोलीस स्ेशन जरीप्का, नागपरू येथे 
गनु्हा दाखल करण्यात आला आहे. अचधक्षक अमभयींता महाववतरण, नागपरू याींना 
दद. ०३/०७/२०१७ रोजीच्या पत्रान्वये कारणे दाखवा नो्ीस बजावण्यात आली 
आहे. 
(३) ववदयतु ननरीक्षक, नागपरू याींनी ३३ के.व्ही. तारा कर्डर योग्य क्षमतेच्या 
केबलव्दारे भमूमगत करण्याबाबत एस. एन. डी. एल., नागपरू या ववतरण 
कीं पनीस दद. ०७/०६/२०१७ अन्वये ज्ञापन ददले आहे. 
(४) आरमोसश ्ाऊनमशप बाींधणारे ववकासक श्री. आनींद खोब्रागडे याींना         
दद. ०३/०६/२०१७ रोजीच्या पत्रान्वये कारणे दाखवा नो्ीस बजावण्यात आली 
असनू त्याींना अपघातग्रसताींच्या वारसास नकुसान भरपाई देण्याबाबत सचूचत 
करण्यात आले आहे. तसेच त्याींच्यावर पोलीस स्ेशन जरीप्का, नागपरू येथे 
गनु्हा दाखल करण्यात आला आहे. तसेच एस. एन. डी. एल. नागपरू या ववतरण 
कीं पनीस दद.०३/०६/२०१७ पत्रान्वये अपघातग्रसताींच्या वारसास नकुसान भरपाई 
देण्याबाबत सचूचत करण्यात आले होते त्यानसुार त्या कीं पनीने  अपघातग्रसताचे 
वडीलाींना रु. ८ लक्ष इतकी नकुसान भरपाई देण्यात आली आहे. 
(५) िश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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महात्मा फुले मागासिगम वििास महामांडळाच्या अधधिा-याांनी तनधी  

िाटपाि गरैव्यिहार िेल्याबाबि 
  

(२९) *  ८६६७५   श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.सतुनल िेदार (सािनेर), श्री.अस्त्लम 
शेख (मालाड पजश्चम), डॉ.सांिोष टारफे (िळमनरुी), श्री.अजय चौधरी (मशिडी), 
श्री.विजय िडेट्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.राधािृष्ट् ण विखे-पाटील (मशडी) :   सन्माननीय 
सामाजजि न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महात्मा रु्ले मागासवगश ववकास महामींडळाने आपली भौनतक व आचथशक 
उदद्दषट्ये पणूश न करता कें द्र आणण राज्य शासनाकडून ववववध योजनेसाठी 
ममळालेल्या कोट्यावधी रूपयाींच्या ननधीचे वा्प लाभाथींना करण्याऐवजी 
बकँामध्ये मदुत ठेव योजनेत गुींतवणकू करून गरजूींना त्याींच्या हक्कापासनू 
वींचचत ठेवल्याची मादहती महालेखापरीक्षींकानी केलेल्या ननरीक्षणात उघड झाली 
असल्याचे ददनाींक ११ जनू, २०१७ रोजी वा त्या समुारास ननदशशनास आली आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महात्मा रु्ले मागासवगश ववकास महामींडळाच्या अचधकाऱ् याींनी 
गेल्या पाच वर्ाशत ननधीचे वा्प केलेल्या अनेक िकरणात मोठ्या िमाणात 
गरैव्यवहार आणण अननममयतता केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या गींभीर िकरणाची राज्य शासनाने सखोल चौकशी केली आहे 
काय, चौकशीत काय आढळून आले, 
(४)  असल्यास, या िकरणी दोर्ी असलेल्या सींबचधतावर शासनाने कोणती 
कायशवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) िश्न उद्् ावत नाही. 
(४) िश्न उद्् ावत नाही. 
(५) िश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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राज्यािील अमराििी, औरांगाबाद, िराड, नागपरू, नामशि, पणेु ि िाशी 

पररमांडळाि “ईपीसी” िां त्राटाअांिग मि २६५ रोदहत्र (transformer)  
बदलण्याि िालेल्या गरैव्यिहाराबाबि 

  

(३०) *  ८५०७१   श्री.राधािृष्ट् ण विखे-पाटील (मशडी), श्री.विजय िडेट्टीिार 
(ब्रम्हपरूी), श्री.सतुनल िेदार (सािनेर), श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी), डॉ.सांिोष 
टारफे (िळमनरुी), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.हषमिधमन सपिाळ (बलुढाणा), 
श्री.अममि विलासराि देशमखु (लािरू शहर), श्री.अब् दलु सत्िार (मसल्लोड), 
श्री.सधुािर देशमखु (नागपरू पजश्चम), श्री.अस्त्लम शेख (मालाड पजश्चम) :   
सन्माननीय ऊजाम मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सन २०१२ ते २०१६ या कालावधीत राज्यातील अमरावती, औरींगाबाद, कराड, 
नागपरू, नामशक, पणेु व वाशी पररमींडळात “ईपीसी” कीं त्रा्ातींग शत २६५ रोदहत्र 
(transformer) बदलण्यात आल्याचे तर अडीच को्ी रूपयाींत नववन रोदहत्र 
ममळत असताना सधु्दा नववन खरेदी िकक्रयेत कालापव्यय होईल असे कारण 
दशशवनू खराब असलेल्या जनु्याच रोदहत्राींमध्ये कोअर आणण वाईंडीग, ऑईल आदी 
महापारेर्णचेच वापरून  ित्येकी अडीच को्ी रूपये खचश करून तब्बल ५० जनेुच 
रोदहत्र दरुूसत करून कोट्यावधी रूपयाींचा गरैव्यवहार करण्यात आला असल् याची 
मादहती    ददनाींक १५ जनू, २०१७ रोजी वा त्या समुारास ननदशशनास आली आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अशािकारे उच्चदाब ववद्यतु रोदहत्र क्षमता बदल व दरुुसती 
िकरणी समुारे १२५ को्ीपेक्षाही अचधक रकमेचा आचथशक गरैव्यवहार झाल्याबाबत 
शासकीय ताींत्रत्रक लेखापररक्षकाींनी आपल्या अहवालात नमदू केले असल्याचेही 
यासमुारास ननदशशनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली काय, चौकशीत काय आढळले, 
तसेच नववन रोदहत्र अडीच को्ी रूपयात ममळत असनू त्याचे आयषुयमान २५ 
वर्श असतानाही जनु्या रादहत्राींमध्ये दरुुसती करण्याची कारणे काय आहेत, 
(४) तसेच व्यवसथापकीय सींचालकाींच्या पवुश परवानगीमशवाय या जनु्या रोहीत्राींच्या 
क्षमता वाढीवर खचश करण्यात आलेला असनू सींबींचधत अधीक्षक अमभयींता (अनत 
उच्च  दाब  सींचालन व सवु्यवसथा िववभाग) याींनी  त्याींच्या  अचधकारात  सदर  
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रोदहत्राींची खरेदी केली असनू त्यानसुार सींबींचधत सवश अधीक्षक अमभयत्याींववरुध्द 
कोणती कारवाई केली अथवा करण्यात येत आहे व त्याबाबतची सद्य:जसथती 
काय आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१)  सदर कामात  गरैव्यवहार झाल्याचे  ननदशशनास 
आलेले नाही. तथावप  मे-जनू २०१७ चे दरम्यान  महालेखापाल-३, महाराषर 
याींनी दोन िकरणात  िकक्रयात्मक त्रु् ी  ननदशशनास  आणल्या होत्या.  सदर 
त्रु् ीींची पनुरावतृ्ती होऊ नये  यासाठी  महापारेर्ण कीं पनीच्या  मखु्य 
कायाशलयाव्दारे रोदहत्राच्या दरुुसती  व ओव्हरॉलीींग बाबत माग शदशशक तत्वे /सचूना 
के्षत्रत्रय कायाशलयाींना देण्यात आल्या आहेत. तसेच उपरोक्त त्रु् ीींबाबत कीं पनीतींग शत 
ताींत्रत्रक चौकशी सरुु आहे. 
(२)  ववद्यतु रोदहत्र क्षमता बदल व  दरुुसतीचे  िकरणी शासकीय 
लेखापररक्षकाींनी ददलेल्या अहवालाचे तपशीलवार अनपुालन कीं पनीकडून सादर 
करण्यात आले असनू त्यामध्ये कसलाही आचथशक गरैव्यवहार झाल्याचे  
ननदशशनास येत नाही. 
(३) जनुी रोदहते्र दरुुसत करण्याचे कारणे खालीलिमाणे आहेत :- 
      १) अनत उच्च दाब उपकें द्रातील रोदहत्र नादरुुसत झाल्यावर लगतच्या 
पररसरातील ववद्यतु परुवठा खींडडत  व आणीबाणीची पररजसथती ननमाशण  होते. 
कारण अनत उच्च दाब रोदहत्र मोठया पररसरात ववद्यतु  परुवठा करीत असतात. 
यामळेु रेल्वे, दवाखाने, घरगतुी, व्यापारी, औद्योचगक  व सावशजननक पाणी 
परुवठा असा मोठा ववद्यतु वापर करणाऱ्या ग्राहकाींवर पररणाम होतो. त्यामळेु 
नादरुुसत झालेल्या  रोदहत्राींच्या जागी उपलब्ध  असलेले रोदहत्र तातडीने  लावणे 
गरजेचे असते. हया कररता महापारेर्णमध्ये काही  रोदहत्र दरुुसत करुन उपलब्ध 
करुन ठेवण्यात येतात. 
      २) रोदहत्र दरुुसती केल्यास अल्प काळात ववद्यतु परुवठा पवूश पदावर येतो. 
(४) महापारेर्णमध्ये नादरुुसत झालेल्या रोदहत्राींची दरुुसती ही मींजरू 
दरसचूीनसुारच करण्यात येते व ही दरसचूी खुल्या ननववदेव्दारे ननजश्चत करण्यात 
येते. तसेच महापारेर्ण अींतगशत  दरुुसती, देखभाल व नववन  कामाींची िशासकीय 
मान्यता सामान्य आदेश क्र. २ मध्ये िदान केलेल्या अचधकारािमाणे करण्यात 
येते. महापारेर्णमध्ये रोदहत्राींची खरेदी मध्यवती खरेदी ववभागामार्श त ई-
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े्ंडरव्दारेच करण्यात येते. अचधक्षक अमभयींत्याींनी  रोदहत्राींची खरेदी केली नाही, 
त्यामळेु त्याींच्या ववरुध्द कारवाई करण्याचा िश्न उदभवत नाही. 
(५) िश्न उदभवत नाही. 

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

शहापरू िालकु्यािील (जज.ठाणे) अतिदगु मम भागाि िीज परुिठा  
अतनयममि असल्याबाबि 

  

(३१) *  ८७१२९   श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा) :   सन्माननीय ऊजाम मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शहापरू तालकु्यातील (जज.ठाणे) अनतदगु शम भागात वीज परुवठा अननयममत 
असनू अनेक दठकाणी ८ तास वीज खींडडत होणे, जीणश झालेले वीजेचे खाींब न 
बदलणे, खडी गावात झाडाींनाच ववजेच्या तारा बाींधनू घराींना वीजजोडण्या देण्यात 
येणे इ. घ्ना माहे एविल, २०१७ मध्ये ननदशशनास आल्या आहेत, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, खडी गावातील ३० हून अचधक खाींब पणूशपणे जीणश झाले असनू 
पावसाळयात कधीही कोसळण्याची मभती असल्याने तेथील सथाननकाींनी तक्रारी 
करुनही त्याकडे दलुशक्ष केल्यामळेु ग्रामसथाींनी तीव्र आींदोलन करण्याचा इशाराही 
ददलेला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, िश्न भाग (१) मधील समसयाींचे ननराकरण करण्याच्या दॄष्ीने 
महाववतरणने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) व (२)  माहे एविल, २०१७ मध्ये वतृ्तपत्रात 
आलेल्या बातमीच्या अनरु्ींगाने महाववतरण कीं पनीकडून पाहणी केली असता खडी 
येथे काही घराींना होणारा वीजपरुवठा पोल पासनूचे अींतर जासत असल्यामळेु 
सजव्हशस वायर लोंबकळत होत्या. सदर दठकाणी नवीन पोल उभारणी करुन    
दद. २५.०४.२०१७ रोजी त्याची दरुुसती करण्यात आली.वीज परुवठा सरुळीत 
होण्याच्या दृष्ीने वीज वादहन्याींजवळ असणारी झाडे तोडून वीजपरुवठा ननयममत 
करण्यात आला. 
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(३) सदर भागातील ५ उच्चदाब व ३२ लघदुाब पोलच्या वादहनीचे अींदाजपत्रक 
मींजरू असनू सदर कामाींचा कायाशदेश देण्यात आलेला आहे. त्याअनरु्ींगाने       
३ उच्चदाब वादहनीचे पोल व ७ लघदुाब वादहनीचे पोल बदली करण्यात आलेले 
आहेत व उवशररत कामे िगती पथावर आहेत.  
(४) िश्न उद्् ावत नाही. 
 

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

मरुबाड (जज.ठाणे) येथील मणृ्मयी आश्रमशाळेिील सोयीसवुिधाांच्या अभािाबाबि 
  

(३२) *  ८७८११   श्रीमिी िपृ्िी सािांि (िाांदे्र पिूम) :   सन्माननीय आददिासी 
वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मरुबाड (जज.ठाणे) येथील मणृ्मयी आश्रमशाळेतील ववद्यार्थयाांना 
आश्रमशाळेपासनू अधाश कक.मी. अींतरावर असलेल्या बोअरवेलचे पाणी भरण्याची 
मशक्षा आश्रमशाळा चालकाींनी ददल्याचे दद. ५ एविल, २०१७ रोजी ननदशशनास 
आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर आश्रमशाळेची दरुावसथा झाली असनू दर पावसाळ्यात 
लागणा-या गळतीमळेु ववद्यार्थयाांना वगाशत बसणे जजककरीचे होत असनू आींघोळ 
करण्याची सोय नसल्याने मलुा-मलुीींना नदीवर जाऊन आींघोळ करावी लागत 
असनू याबाबतच्या तक्रारी आश्रम शाळेतील मलुाींच्या पालकाींनी आश्रमशाळा 
व्यवसथापनाकडे वारींवार करुनही कोणतीही कायशवाही करण्यात आलेली नाही, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, िश्न भाग १ व २ नसुार शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
त्यानसुार आश्रमशाळा व्यवसथापनावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे तसेच ववद्यार्थयाांना उक्त सवुवधा परुववण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायशवाही  केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विष्ट् ण ुसिरा : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे ही खरे नाही. 

मणृ्मयी ववकास िबोचधनी सींसथा सींचमलत अनदुाननत आश्रमशाळा 
तळवली (ता.मरुबाड, जज.ठाणे) या अनदुाननत आश्रमशाळेमध्ये वगाशमध्ये मलुाींना 
पाण्यामध्ये बसनू मशक्षण घ्यावे लागते, अशी जसथती नाही.  तसेच मलुाींसाठी २२ 
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शौचालये व मलुीींसाठी ९ शौचालये असनू मलुाींसाठी ५ सनानगृहे व मलुीींसाठी ७ 
सनानगृहे आहेत.  तसेच २ बोअरवेल व १ ववदहर असनू वपण्याच्या पाण्याकरीता 
मसी्ं ेक्सची १०,००० मल्रची व मसमें्च्या ५००० मल्रच्या दोन ्ाक्याींबरोबर 
वॉ्र कुलर व वॉ्र प्यरुीर्ायरचा वापर केला जातो.  तसेच पोहण्याचे कौशल्य 
असणारी मोठी मलेु हौस म्हणनू आश्रमशाळेवजळच्या नदीत पोहण्यासाठी जात 
असतात त्यावेळी शाळेचे अधीक्षक त्याींच्याबरोबर उपजसथत असतात. 
(३) िश्न उद्् ावत नाही. 
(४) िश्न उद्् ावत नाही. 

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

नाांदेड जजल््यािील ददव्याांगाांिररिा राखीि असलेला ३ टक्िे तनधी 
 िापरला नसल्याबाबि 

  

(३३) *  ८६९४३   श्री.जजिेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.जयांि पाटील 
(्स्त्लामपरू), श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.शमशिाांि मशांदे (िोरेगाि), 
श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), श्री.नरहरी णिरिाळ 
(ददांडोरी), श्री.राणाजगजीिमसांह पाटील (उस्त्मानाबाद), श्री.िभैि वपचड (अिोले), 
श्री.सरेुश लाड (िजमि), श्री.किसन िथोरे (मरुबाड) :   सन्माननीय सामाजजि 
न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाींदेड जजल्हयातील ददव्याींगाींकररता ३ ्क्के राखीव ननधी त्याींच्यासाठी 
वापरण्यात आलेला नाही तसेच या इतर मागण्याींसाठी ददव्याींग सींघ्नेने     
ददनाींक १ मे, २०१७ रोजी वा त्यासमुारास नाींदेड जजल्हाचधकारी कायाशलयावर 
मोचाश काढून आींदोलन केले होते, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त िश्नी ददव्याींग सींघ्नेच्या मागण्याींचे थोडक्यात सवरुप 
काय आहे व त्यानसुार कोणता ननणशय घेतला वा घेण्यात येत आहे, 
(३) तसेच ददव्याींगाींच्या समसया सोडववण्यासींदभाशत कोणत्या उपाययोजना केल्या 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहेत ? 
     

श्री. राजिुमार बडोले : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) अपींग कल्याणाथश ३ ्क्के ननधीतनू राबववण्यात येणाऱ्या योजनेचा लाभ 
लाभार्थयाशचे बकँ खात्यात थे् जमा करण्यात यावा, अशा सवरूपाची मागणी 
होती. 
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(३) ग्रामववकास ववभागाच्या दद. २४ नोव्हेंबर २०१४ च्या शासन ननणशयानसुार 
जजल्हा पररर्दा व पींचायत सममत्याींकडून त्याींच्या सव-उत्पन्नाच्या ३ ्क्के 
 ननधीतनू अपींग व्यक्तीींकररता कल्याणकारी योजना राबववण्यात येत आहेत. 
(४) िश्न उद्् ावत नाही.      

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

घाटेमाल धनगरिाडी (िा.सधुागड, जज.रायगड) येथे विद्यिु परुिठा  
होि नसल्याबाबि 

  

(३४) *  ९११७४   श्री.धयैमशील पाटील (पेण), श्री.सभुाष उफम  पांडडिशेठ पाटील 
(अमलबाग) :   सन्माननीय ऊजाम मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जाींभळूपाडा ग्रामपींचायत हद्दीतील घा्ेमाल धनगरवाडी (ता.सधुागड, 
जज.रायगड) येथे सवातींत्र्याच्या ६७ वर्ाशनींतरही ववद्यतु परुवठा करण्यात येत 
नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर दठकाणी ववद्यतु परुवठा सरुु होण्यासाठी आवश्यक त्या सवश 
कागदपत्राींची शासनसतरावर पतूशता होवनू माहे मे, २०१७ मध्ये ७ मदहने पणूश 
होवनूही सदर गावात अद्यापपय ांत वीज परुवठा करण्यात आलेला नाही, हे खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, येथे तात्काळ ववद्यतु परुवठा करण्यासाठी शासनाने कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) सधुागड (जज. रायगड) जाींभळूपाडा ग्रामपींचायत हद्दीतील घा्ेमाल 
धनगरवाडी येथे ववद्यतु परुवठा करण्यासाठी लघदुाब वादहनीचे काम जजल्हा 
योजनेअींतगशत ददनाींक ३.०५.२०१७ रोजी पणूश झाले आहे. घा्ेमाल धनगरवाडी येथे 
ददनाींक ०६.०५.२०१७ रोजीपासनू वीज परुवठा करण्यात आलेला आहे. 
(४) िश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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राज्यात अमिृ आहार योजना राबविण्यासाठी परेुसा ननधी  
उपलब्ध करुन देण्याबाबत 

  

(३५) *  ८८१५६   श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.सांजय साििारे (भसुािळ), 
डॉ.भारिी लव्हेिर (िसोिा), श्रीमिी मतनषा चौधरी (ददहसर), श्री.िुणाल पाटील 
(धळेु ग्रामीण), श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.जयांि पाटील (्स्त्लामपरू), 
श्री.शमशिाांि मशांदे (िोरेगाि), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), श्री.िभैि वपचड 
(अिोले), श्रीमिी ददवपिा चव्हाण (बागलाण) :  सन्माननीय आददिासी वििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील कुपोवर्त मलुाींच्या सींगोपनासाठी सरुु करण्यात आलेली व 
राज्यातील १६ जजल्हयात राबववण्यात येत असलेली भारतरत्न डॉ. ए.पी.जे. 
अब्दलु कलाम अमतृ आहार योजना सरकारी यींत्रणेचा अभाव व अन्नपदाथश 
खरेदी करण्यासाठी ननधीच नसल्याने  राबववण्यात  आददवासी ववकास ववभागाला 
अडचणी येत असल्याची बाब माहे मे, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशशनास 
आली, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच कजशत तालकु्यातील ४७ गावाींमध्ये या वर्ी मे मदहन्यात सरुुवात 
केलेली योजना अवघ्या दोन आठवडयात बींद पडली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त िश्न भाग १ व २ नसूार चौकशी करण्यात आली आहे 
काय, सदर चौकशीच्या अनरु्ींगाने योजना सवश आददवासी बहुल जजल्हयात सरुु 
करण्याबाबत शासन कोणती उपाययोजना करणार आहे वा कररत आहे, तसेच 
सदर योजना सक्षमपणे राबववण्यासाठी ननधी अपरुा असल्यामळेु ननधीचा परुवठा 
वाढववण्याबाबत शासन कोणती कायशवाही कररत आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विष्ट् ण ुसिरा : (१) हे खरे नाही. 
भारतरत्न डॉ. ए.पी.जे. अब्दलु कलाम अमतृ आहार योजनेसाठी सन २०१७-१८ 
या आचथशक वर्ाशकररता  रु. १७०.८४ को्ी इतका ननधी दद.१८  मे व २० मे, 
२०१७  च्या शासन ननणशयाद्वारे आयकु्त, एकाजत्मक बाल ववकास सेवा योजना 
याींना ववतररत करण्यात आला आहे. सदर योजना अनसूचूचत के्षत्र व अनतररक्त 
आददवासी उपयोजना के्षत्रातील १६ जजल्हयाींमध्ये कायशरत आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
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कजशत तालकु्यातील ४७ गावाींमध्ये असलेली भारतरत्न डॉ. ए.पी.जे. अब्दलु 
कलाम अमतृ आहार योजना माहे ऑक््ोंबर, २०१६ पासनू सरुु असनू 
सद्यजसथतीमध्ये सदर योजना योग्य ररत्या राबववण्यात येत आहे. 
(३) व (४) िश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज्यािील आददिासी समाजािील मलुाांना नामाांकिि ा्ंग्रजी शाळाांि  
प्रिेश देण्याबाबि 

  

(३६) *  ८५०५२   श्री.मनोहर भोईर (उरण), श्री.राधािृष्ट् ण विखे-पाटील (मशडी), 
श्री.विजय िडेट्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी), श्री.अमर िाळे 
(आिी), श्री.हषमिधमन सपिाळ (बलुढाणा), डॉ.सांिोष टारफे (िळमनरुी), श्री.अममि 
विलासराि देशमखु (लािरू शहर), श्री.सतुनल िेदार (सािनेर), श्री.अब् दलु सत्िार 
(मसल्लोड), श्री.पथृ् िीराज चव्हाण (िराड दषक्षण), श्री.अस्त्लम शेख (मालाड 
पजश्चम), प्रा.िषाम गायििाड (धारािी), श्री.नसीम खान (चाांददिली), प्रा.विरेंद्र 
जगिाप (धामणगाि रेल्िे), अॅड.यशोमिी ठािूर (तििसा), श्रीमिी तनममला गाविि 
(्गिपरूी), श्री.जयिुमार गोरे (माण) :  सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  राज्यातील आददवासी समाजातील मलुाींना मखु्य िवाहात आणण्याकररता 
शासनाने सन २०१५-१६ पासनू अनसुचूचत जमातीच्या २५००० ववद्यार्थयाांना 
नामाींककत इींग्रजी शाळाींमध्ये पदहली ते पाचवी या वगाशत िवेश देण्याचा ननणशय 
घेतला होता, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अनसुचूचत जमातीच्या ववद्यार्थयाांना िवेश ददल्याने अन्य 
ववद्यार्थयाांवर पररणाम होतो असे शाळाींचे म्हणणे असल्याने सदर मशक्षण 
सींसथाींच्या दबावामळेु आददवासी ववकास ववभागाने आता र्क्त पदहली व 
दसुरीतच िवेश देण्याचा ननणशय ददनाींक २९ मे, २०१७ रोजी घेतला आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, आपलाच ननणशय शासनाने बदलण्याची कारणे काय आहेत, 
राज्यातील अनसुचूचत जमातीचे ववद्याथी नामाींककत इींग्रजी शाळेतनू ममळणाऱ्या 
मशक्षणापासनू वींचचत राहू नये म्हणनू शासनाने कोणती कायशवाही केली आहे वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. विष्ट् ण ुसिरा : (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) हे खरे नाही. 

अनसुचूचत जमातीच्या ववद्यार्थयाांना इींग्रजी माध्यमाच्या नामाींककत 
ननवासी शाळाींमध्ये मशक्षण देण्याबाबतची योजना सन २०१०-११ या शकै्षणणक 
वर्ाशपासनू राबववण्यात येत असनू सन २०१४-१५ पय ांत योजनेंतगशत लाभाथी 
ववद्यार्थयाांना इयत्ता १ ली मध्येच िवेश देण्यात येत होता. तद्नींतरच्या दोन 
वर्ाशत अनसुचूचत जमातीच्या ववद्यार्थयाांना योजनेचा मोठ्या िमाणावर लाभ 
देण्याच्या दृष्ीने इयत्ता १ ली ते ५ वी मध्ये िवेश देण्याचा ननणशय घेण्यात 
आला होता. 

तथावप, अनसुचूचत जमातीचे ववद्याथी हे योजनेंतगशत इींग्रजी माध्यमाींच्या 
नामाींककत शाळाींमध्ये िवेश घेण्यापवूी इतर मराठी शाळाींमध्ये मशक्षण घेत 
असतात. अशा ववद्यार्थयाांना योजनेंतगशत इयत्ता १ ली नींतरच्या वरच्या ्प्प्याींवर 
थे् िवेश ददल्यानींतर, त्याींना इींग्रजी माध्यमातनू सरुूवातीपासनू मशक्षण घेत 
असलेल्या इतर ववद्यार्थयाांच्या बरोबरीने अ्यासक्रम पणूश करण्याकररता 
अनतररक्त मशकवणी देऊनही मयाशदा येत होत्या. सबब, नामाींककत शाळाींमध्ये 
मशक्षण घेत असलेल्या इतर ववद्यार्थयाांसमवेत सहमशक्षणाच्या माध्यमातनू सपधाश 
होऊन योजनेंतगशत िवेमशत अनसुचूचत जमातीच्या ववद्यार्थयाांची शकै्षणणक िगती 
अचधक चाींगली होण्याच्या दृष्ीने योजनेंतगशत इयत्ता १ ली व २ री च्या 
सरुूवातीच्या ्प्प्यामध्येच िवेश देण्याबाबत दद.२९.०५.२०१७ रोजी शासन ननणशय 
घेण्यात आला आहे. 
(४) िश्न उद्् ावत नाही. 

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

चांदगड िालकु्यािील (जज.िोल्हापरू) दगु मम ि डोंगरी भागाि मलुीांचे  
िसतिगृह बाांधण्याबाबि 

  

(३७) *  ८७२३४   श्रीमिी सांध् यादेिी देसाई-िुपेिर (चांदगड) :   सन्माननीय 
आददिासी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चींदगड (जज.कोल्हापरू) तालकु्यातील दगु शम व डोंगरी भागातील मलुीींच्या 
वसनतगृहास मान्यता देऊन वसनतगृह बाींधण्याची मागणी मा.मखु्यमींत्री, 
मा.आददवासी ववकास मींत्री याींचेकडे सथाननक लोकिनतननधी व नागररकाींनी माहे 
एविल, २०१७ च्या शेव्च्या सप्ताहात केली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त मागणीच्या अनरु्ींगाने शासनाने सदर दठकाणी पाहणी केली 
आहे काय, 
(३) तसेच सदर पाहणीनसुार उक्त दठकाणी वसनतगृह बाींधण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. विष्ट् ण ुसिरा : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) व (४) अशी पाहणी केलेली नाही.  

तथावप, शासकीय वसनतगृहात िवेश न ममळालेला अनसुचूचत जमातीचा 
ववद्याथी मशक्षणापासनू वींचीत राहू नये म्हणनू सन २०१६-१७ या शकै्षणणक 
वर्ाशपासनू इ.१२ वी नींतर उच्च मशक्षण घेत असलेल्या ववद्यार्थयाांना भोजन, 
ननवास व इतर शकै्षणणक साहीत्य उपलब्ध करुन घेण्यासाठी ववद्यार्थयाांच्या 
खात्यामध्ये थे् रक्कम जमा करण्याबाबत दद.१५.१०.२०१६ रोजीच्या शासन 
ननणशयान्वये “पींडडत दीनदयाल उपाध्याय सवयम ृ् योजना” सरुू करण्यात आलेली 
आहे. 

 

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

 

बलुढाणा जजल्हयािील उां बरखेड मशिाराि १३२ िेव्ही सबस्त्टेशनपासनू ३३ िेव्ही 
िें द्रापय िंि विद्यिु ला्नचे िाम अपणूम असल्याबाबि 

  

(३८) *  ८८७४५   श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली) : सन्माननीय ऊजाम मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बलुढाणा जजल्हयातील उीं बरखेड मशवारात सात वर्ाांच्या कालावधीनींतर 
महापारेर्ण कीं पनीकडून १३२ केव्ही सब स्ेशनचे काम पणूश करण्यात आले असनू 
मा.उजाशमींत्री याींनी ददनाींक २४ एविल, २०१७ रोजी त्याचे उद्घा्नही केले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, या सबस्ेशनपासनू ३३ केव्ही कें द्रापयशत ६ ककमी पय ांतची ववद्यतु 
लाईन अदयापही अपणूश असल्यामळेु वीज उपलब्ध असनूही या कें द्रातनू पढेु 
वीजपरुवठा करणे शक्य होत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, या सींदभाशत शासनाने चौकशी करुन ननधाशररत वेळेत काम पणूश न 
करणा-या सींबींचधत अचधकारी व कीं त्रा्दार याींच्यावर कारवाई करण्यासोबतच या 
सबस्ेशनचे उवशररत काम पणूश करण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) अदयाप, कोणतीच कायशवाही केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१)  हे खरे आहे, 
(२)  महापारेर्ण कीं पनीतरे् सदर उपकें द्रात महाववतरण कीं पनीसाठी आठ ३३ 
के.व्ही.  बे उपलब्ध  करुन देण्यात आले आहेत. नववन १३२/३३ के.व्ही. उीं बरखेड 
उपकें द्र (देऊळगावराजा) या उपकें द्रावर भार  घेण्यासाठी १३२/३३ के.व्ही. उीं बरखेड 
उपकें द्र (देऊळगाव राजा) ते ३३/११ के.व्ही.देऊळगाव राजा उपकें द्र यासाठी 
उभारणी करण्यात आलेली ६ ककमी पय ांतची ३३ के.व्ही. वादहनी दद. २६.०५.२०१७ 
रोजी कायाशन्वीत करुन त्यावर ३३/११ के.व्ही. देऊळगाींव राजा उपकें द्र 
(२x५एमव्हीए) तसेच ३३/११ के.व्ही. चगरोली उपकें द्र (२x५ एमव्हीए) असा एकूण 
२० एमव्हीएचा भार घेण्यात आलेला आहे. 
(३) व (४)  िश्न उद्् ावत नाही. 

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

चांद्रपरू महाऔजष्ट्णि िीज िें द्रािील दवुषि पाण्यामळेु नागररिाांचे आरोग्य  
धोक्याि आल्याबाबि 

  

(३९) *  ८६००५   श्री.सतुनल िेदार (सािनेर), श्री.विजय िडेट्टीिार (ब्रम्हपरूी), 
श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.अस्त्लम शेख (मालाड पजश्चम), डॉ.सांिोष टारफे 
(िळमनरुी), श्री.राधािृष्ट् ण विखे-पाटील (मशडी) :   सन्माननीय ऊजाम मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चींद्रपरू महाऔजषणक वीज कें द्रातील ्ाकाऊ कोळशातनू ननघणारे दवूर्त पाणी 
तसेच वीज ननममशती सींचातनू ननघणा-या राखेचे पाणी कोणतीही िकक्रया न करता 
वेंडली नाल्यात सोडण्यात येत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, हजारो मल्र र्नेस ऑईल वेंडली नाल्यात सोडल्यामळेू सदर 
वेंडली नाल्यातील दवुर्त पाणी इरई नदीत जात असनू नदीतनू शहरात पाणी 
परुवठा होत असल्यामळेू चींद्रपरूातील हजारो नागररकाींचे आरोग्य धोक्यात आले 
असल्याची मादहती ददनाींक १६ जनू, २०१७ रोजी वा त्या समुारास ननदशशनास 
आली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, या सींदभाशत महाराषर िदरू्ण ननयींत्रण मींडळ, मुींबई आणण चींद्रपरू 
महानगरपामलकेने चींद्रपरू महाऔजषणक वीज कें द्राला नो्ीस बजावली असनू या 
गींभीर िकरणाची शासनाने चौकशी करून सींबचधतावर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१)  हे खरे नाही, 
चींद्रपरू औजषणक ववद्यतु कें द्रातनू ननघणाऱ्या साींडपाण्यावर िकक्रया करण्यासाठी 
अद्ययावत तीन ईद्पी प्लाीं् सतत कायशरत असतात व  िकक्रया केलेल्या 
पाण्याचा पनुशवापर राख हाताळणीसाठी करण्यात येतो. सदर ववद्यतु कें द्रातील 
साींडपाणी नाल्यामध्ये सोडले जात नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) िश्न उद्् ावत नाही. 

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

आददिासी समाजािील स्त्ियांसहाय्यिा बचि गटाांना िुक्िूटपालन  
व्यिसायाचे प्रमशक्षण देण्याबाबि 

  

(४०) *  ८५९३४   श्री.विजय औटी (पारनेर), श्री.िभैि वपचड (अिोले), श्री.राज ु
िोडसाम (अणी), श्री.सधुािर देशमखु (नागपरू पजश्चम) :   सन्माननीय 
आददिासी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आददवासी समाजाची आाचथशक उन्नती व्हावी यासाठी सवयींसहाय्यता बचत 
ग्ाींना कुक्कू्पालन व्यवसायाचे िमशक्षण सन २०१३-१४ या वर्ाशमध्ये देण्यात 
आले होते, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ित्येक बचत ग्ाच्या नावे १० लाखाींचा ननधी वा्प करण्यात 
आला असनू आददवासी ववकास ववभागाच्या चारही अप्पर आयकु्त कायाशलयाींतग शत 
४० बचत ग्ाींना या ननधीचे वा्प केल्याचेही ननदशशनास आले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, दोन वर्ाशनींतर पोल्री र्ामश ककीं वा बचत ग् यापकैी काहीही 
अजसतत्वात नसल्याची मादहती ददनाींक ४ मे, २०१७ रोजी वा त्यासमुारास 
ननदशशनास आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४)असल्यास, पोल्री र्ामशच्या नावे समुारे ४ को्ी रुपयाींचा गरैव्यवहार झाल्याचे 
उघडकीस आले असनू शासनाने या गरैव्यवहाराची चौकशी केली आहे काय, त्यात 
काय आढळून आले, त्यानसुार शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विष्ट् ण ुसिरा : (१) होय, हे खरे आहे. 
सन २०१३-१४ या वर्ाशत ववशेर् कें द्रीय सहाय्य योजने अींतगशत जनउत्कर्श, 
जनउत्थान मदहला आचथशक ववकास महामींडळ मार्श त सथापन करण्यात आलेल्या 
अथवा नव्याने सथावपत झालेल्या आददवासी सवयींसहाय्यता बचत ग्ाींना 
व्यवसायाकरीता पोल्री र्ामश सथापन करुन देणे व िमशक्षण देणे ही योजना 
मींजरु आहे. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
सदर योजने अींतगशत िती बचतग् रु.१०.०० लक्ष िमाणे १६० बचतग्ाींसाठी 
ननधीचे वा्प केले आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
तथावप  त्याबाबतची बातमी ददनाींक ४/५/२०१७ रोजीच्या दैननक लोकमत 
अमरावती वतृ्तपत्रात िमसध्द झाली होती. 
(४) िसततू बातमीच्या अनरु्ींगाने चारही अपर आयकु्त, आददवासी ववकास याींना 
दद.१५/०७/२०१७ रोजीच्या पत्रान्वये चौकशीचे ननदेश देण्यात आले आहे. 
(५) िश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
रत्नाधगरी जजल्हयािील गहुागर शहराि भमूमगि विदयिु िेबल टािण्याबाबि 

  

(४१) *  ८६०२२   श्री.भास्त्िर जाधि (गहुागर) :  सन्माननीय ऊजाम मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राषरीय वादळ भय उपशमन योजनेंतगशत रत्नाचगरी जजल्हयातील सागरी 
ककनारपट्टीवर असलेल्या गहुागर शहरातील ववदयतु केबल भमूमगत करण्याचे काम 
िाधान्याने करण्यात येईल, असे आश्वासन मा. मींत्री, उजाश याींनी माहे एविल, 
२०१६ मध्ये ददले होते, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर कामाच्या िसतावास मान्यता ममळाली आहे काय, 
(३) असल्यास, ववदयतु केबल भमूमगत करण्याचे काम कधीपय ांत पणूश होणे 
अपेक्षक्षत आहे, तसेच या कामाची सद्य:जसथती काय आहे? 
  

श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) राषरीय चक्रीवादळ धोके ननवारण िकल्प (NCRMP) या 
योजनेअींतगशत महाराषराच्या समदु्र ककनारपट्टीलगतच्या चार जजल्हयातील एकूण 
१२ दठकाणे सदर कामासाठी िसताववत करण्यात आली होती. त्यामध्ये गहुागर 
शहराचा समावेश होता.  या योजनेअींतगशत उपरी तारमाग श भमूमगत करण्याच्या 
कामासाठी कें द्र शासनाने एकूण रु. २०० को्ीचा ननधी मींजरू केलेला आहे. 
ननधीची मयाशदा लक्षात घेता जागनतक बकेँने िसताववत १२ दठकाणाींपकैी 
रत्नाचगरी (जज. रत्नाचगरी), अमलबाग (जज. रायगड) व सातपा्ी (जज. पालघर) या 
दठकाणाींची ननवड केलेली आहे. 
सदर योजनेअींतगशत गहुागर शहरातील एकूण रु. ७५.२८ को्ीच्या िसताववत 
कामासाठी अनतररक्त ननधी मींजरू करण्याकररता महाववतरण कीं पनीकडून िाप्त 
झालेला िसताव महसलू व वन ववभागामार्श त त्याींच्या दद. २५.०४.२०१६ च्या 
पत्राद्वारे राषरीय आपत्ती व्यवसथापन िाचधकरण, भारत सरकार याींच्याकडे 
मींजरूीसाठी पाठववण्यात आला होता. परींत ु राषरीय आपत्ती व्यवसथापन 
िाचधकरण, भारत सरकार याींनी त्याींच्या ददनाींक १६.०५.२०१६ च्या पत्राद्वारे असे 
कळववले आहे की, िथम मींजरू असलेल्या तीन दठकाणाींसाठी  (रत्नाचगरी, 
अमलबाग व सातपा्ी) ननववदा िकक्रया पणूश करण्यात येईल. त्यानींतर  मींजरू 
ननधीपकैी काही ननधी मशल्लक रादहल्यास गहुागर शहराच्या िसतावासींदभाशत 
ववचार करण्यात येईल. 

----------------- 
मांगळिेढा (जज. सोलापरू) िालकु्यािील शेिि-याांच्या शेिीपांपाांना विजेची जोडणी 

देण्याि आली नसल्याबाबि 
  

(४२) *  ८८०४१   श्री.नारायण पाटील (िरमाळा) :   सन्माननीय ऊजाम मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मींगळवेढा (जज.सोलापरू) तालकु्यातील १३८६ शेतक-याींनी सात वर्ाांपवूी 
महाववतरण कीं पनीकडे अनामत रक्कम भरुनही त्याींच्या शेतीपींपाींना अद्याप 
वीजेची जोडणी देण्यात आलेली नाही, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, शासनाने या िकरणाची चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले, 
(३) त्यानसुार सदरहू बाबीची पतूशता शासनाने अद्याप पय ांत न करण्याची कारणे 
काय आहेत तसेच िश्न भाग (१) मधील नमदू बाबीची पतूशता करण्यासाठी 
शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) सन २०१०-११ व २०११-१२ मध्ये महाववतरण 
कीं पनीने राबववलेल्या महाववतरण आपल्या दारी योजनेअींतगशत मींगळवेढा 
तालकु्यामध्ये एकूण २५८७ कृर्ी ग्राहकाींनी वीज परुवठयासाठी अनामत रक्कम 
भरली होती. या सवश २५८७ कृर्ी ग्राहकाींना केबलद्वारे वीज परुवठा करण्यात 
आला आहे.  त्यापकैी ५८५ कृर्ी ग्राहकाींना खाींब व तारा ओढून ररतसर वीज 
परुवठा करण्यात आला आहे व अद्याप २००२ कृर्ी ग्राहकाींसाठी खाींब व तारा 
ओढून ररतसर वीज परुवठा करावयाचे िलींत्रबत आहे. 
(२) व (३) “महाववतरण आपल्या दारी” या योजनेअींतगशत ज्या कृर्ी ग्राहकाींना 
वीज परुवठा करण्यात आलेला आहे त्याींना इन्रा-२, दीनदयाळ उपाध्याय 
ग्रामज्योती योजना इ. योजनेमधनू ननधीच्या उपलब्धतेनसुार वीज जोडणी 
देण्याची कायशवाही महाववतरण कीं पनीमार्श त सरुु आहे. 
(४) िश्न उद्् ावत नाही. 

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

िोयनािेळे (िा.पनिेल, जज.रायगड) येथील मोडिळीस आलेले 
 विजेचे खाांब बदलण्याबाबि 

  

(४३) *  ८५०८६   श्री.प्रशाांि ठािूर (पनिेल), श्री.समीर िुणािार (दहांगणघाट), 
श्री.अिलु भािखळिर (िाांददिली पिूम), अॅड.आमशष शेलार (िाांदे्र पजश्चम), श्रीमिी 
मतनषा चौधरी (ददहसर), श्री.अममि साटम (अांधेरी पजश्चम), प्रा.िषाम गायििाड 
(धारािी), श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी), श्री.अस्त्लम शेख (मालाड पजश्चम), 
श्री.नसीम खान (चाांददिली) :   सन्माननीय ऊजाम मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील   काय :- 
  

(१) पनवेल महानगरपामलका हद्दीतील कोयनावेळे (ता.पनवेल, जज.रायगड) गावात 
५० वर्ाांपवूी ्ाकलेले मोडकळीस आलेले ववजेचे खाींब तातडीने बदलनू देण्याची 
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मागणी ग्रामसथाींनी माहे मे, २०१७ मध्ये वा त्यासमुारास कायशकारी अमभयींता, 
एमएसइशबी, मभींगारी याींच्याकडे ननवेदनाद्वारे केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच या शहरातील वीजवादहन्या भमूमगत करण्याचा िसताव मागील पाच 
वर्ाांपासनू िलींत्रबत असनू त्यामळेु पनवेल शहरात सवशत्र वीजवादहन्या धोकादायक 
जसथतीत असल्याचे ददनाींक ६ मे, २०१७ रोजी वा त्या समुारास ननदशशनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, पनवेलसाठी सवींतत्र उपकें द्र नसनु उघडया वीजवादहन्या ताराींमध्ये 
अनेकदा ताींत्रत्रक दोर् ननमाशण होतो व त्यामळेु वीजपरुवठा खींडडत होतो तसेच 
उघडया वीजवादहन्याींमळेु नागररकाींच्या जीववतालाही धोका ननमाशण झालेला आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, कोयनावेळे (ता.पनवेल, जज.रायगड) गावात मोडकळीस आलेल्या 
ववजेच्या खाींबामळेु ववज खींडीत होणे, आग लागणे अशा घ्ना वारींवार घडणे या 
िकाराींमळेु ववद्यार्थयाांचे शकै्षणणक नकुसान होत असनू उक्त िकरणी शासनाने 
चौकशी केली आहे काय, त्यानसुार ववद्यतु खाींब तातडीने बदलण्यासाठी कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) तसेच िश्न भाग २ मधील नमदू शहरातील वीजवादहन्या भमूमगत 
करण्याच्या िसतावाबाबत शासनाने कोणता ननणशय घेतला आहे वा घेण्यात येत 
आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे खरे आहे. 
(२) पनवेल शहरातील उच्चदाब व लघदुाब वादहन्या भमूमगत करण्याच्या दृष्ीने 
ताींत्रत्रक व्यवहायशता तपासनू िसताव महाववतरण कीं पनी मार्श त तयार करण्यात 
येत आहे. 
(३) पनवेल शहरासाठी २२/२२ के.व्ही. मभींगारी व ३३/२२ के.व्ही कल्पतरु हया 
उपकें द्राद्वारे वीज परुवठा केला जातो.  २२/२२ के.व्ही. मभींगारी उपकें द्रातनू पनवेल 
१, पनवेल ३ व साईनगर आणण ३३/२२ के.व्ही. कल्पतरु उपकें द्रातनू पनवेल २ 
या उपरी वादहन्याींद्वारे वीज परुवठा करण्यात येतो. पावसाळयाच्या सरुवातीच्या 
काळात वादळी वाऱ्यामळेु वीज वादहन्याींमध्ये त्रबघाड होऊन वीज खींडडत 
होण्याच्या घ्ना घडल्या होत्या.   
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(४) कोयनावेळे गावातील जनु्या व गींजलेल्या पोलचे सवेक्षण करण्यात आलेले 
असनू त्यानसुार २३ एल. ्ी. पोल बदलण्याचे काम व १.२ ककमी जनुी लघदुाब 
वीज वादहनी बदलण्याचे काम पीं. ददनदयाळ उपाध्याय ग्राम ज्योती योजना भाग-
२ मध्ये िसताववत करण्यात आले असनू सदर कामासाठी ननववदा िकक्रया सरुु 
असनू ननववदा मींजरूीनींतर सदर काम करण्यात येईल. 
(५) यासींदभाशत महाववतरण कीं पनीकडून िसताव तयार करण्यात येत आहे. 
(६) िश्न उद्् ावत नाही 

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

राज्यािील गतिमांद मलुाांसाठी िसिीगृहािील अनदुानाची रक्िम िाढविण्याबाबि 
  

(४४) *  ८४९९८   श्री.सतुनल प्रभ ू(ददांडोशी) : सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शहापरू (जज.ठाणे) येथील ‘सत्कमश’ वसतीगृहातील मलुाींचा भकेुने आणण 
कुपोर्णामळेु मतृ्य ू झाल्याच्या घ्नेिकरणी राज्यातील गनतमींद मलुाींसाठीच्या 
वसतीगृहातील ित्येक मलुामागे ददली जाणारी अनदुानाची रक्कम वाढवनू 
बालगृहाींची सींख्या वाढववण्यात यावी, असे आदेश मा. उच्च न्यायालयाने ददनाींक 
८ एविल, २०१७ रोजी वा त्यासमुारास राज्य शासनास ददले आहेत, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदर मलुाींसाठीची वसतीगृहे तसेच बालगृहाींची असलेली दयनीय 
जसथतीची गींभीर दखल घेऊन शासनास उचचत कायशवाही करण्याचे आदेशही ददले, 
हे ही खरे आहे काय,         
(३) असल्यास, मा.न्यायालयाच्या आदेशानसुार यािकरणी शासनाने कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे,    
(४)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. राजिुमार बडोले : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) मा.उच्च न्यायालयाने ददलेल्या ननदेशानसुार महाराषर राज्य समन्वय 
सममतीच्या सदसयाींसह मनतमींद के्षत्रातील तज्ञ व्यक्ती व सींसथाींची आयकु्त, 
अपींग कल्याण, पणेु याींच्या अध्यक्षतेखाली बठैक आयोजजत करण्यात आली 
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होती. सदर बठैकीतील चचाश तसेच मा.उच्च न्यायालयाच्या ननदेशाींनसुार 
पररपोर्ण रक्कमेत वाढ करण्याचा िसताव शासनास िाप्त झाला आहे. सदर 
िसतावाची तपासणी करुन  पढुील कायशवाही करण्यात येत आहे.  
(४) िश्न उद्् ावत नाही. 

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

मौजे पाडळी ि हिेडी (िा. जज. बलुढाणा) येथील िीज उपिें द्राि िारांिार  
बबघाड होि असल् याबाबि 

  

(४५) *  ८६९३०   श्री.हषमिधमन सपिाळ (बलुढाणा) :   सन्माननीय ऊजाम मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौजे पाडळी व हतेडी (ता. जज. बलुढाणा) येथील ववद्यतू उपकें द्रात कमी 
गणुवत् तेचे इन्सलेू्र वापरल् याने तेथे वारींवार त्रबघाड होत असल् याची बाब दद. ४ 
जनू, २०१७ रोजी वा त् या समुारास ननदशशनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, कमी दजाशच् या इन्सलेू्रचा वापर केल् याने या उपकें द्रातींग शत येत 
असलेल्या मौजे देऊळघा् व इतर चाळीस गावात (ता. जज. बलुढाणा) माहे जनू, 
२०१७ च् या पदहल् या व दसु-या आठवड्यात अनेक वेळा वीज बींद होते, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल् यास, उक्त बाबीची शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
ननष पन् न झाले, 
(४) यानसुार मौजे पाडळी व हतेडी येथील ववद्यतू उपकें द्राचे नतुनीकरण तसेच 
दजाश वाढ करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(५) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) बलुढाणा जजल्हयामध्ये दद. ०४ जनू, २०१७ रोजी 
हतेडी व पाडळी तसेच पररसरात वीजेचा कडकडा् व चक्री वादळ येऊन 
मसुळधार पाऊस झाला. या नसैचग शक आपत्तीमळेु महाववतरण कीं पनीच्या ३३ 
के.व्ही., ११ के.व्ही. वीज वादहन्याींची मोठया िमाणात हानी झाली. 
(२) जनू, २०१७ च्या पदहल्या व दसुऱ्या आठवडयात मौजे पाडळी व हतेडी तसेच 
पररसरात पाऊस व वीजेच्या कडकडा् अशा िकारच्या नसैचग शक आपत्तीमळेु 
वीजवादहनीवर वीज (Lightening) पडून ३३ के.व्ही., ११ के.व्ही. वादहन्याींचे मोठे 
नकुसान झाले व त्यामळेु मौजे पाडळी, हतेडी, देऊळघा्, अींबोडा व इतर अशी 
२९ गावे बाचधत झाली व दरुुसतीसाठी साधारणत: २५ तासाींचा कालावधी लागला. 
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(३) िश्न उद्् ावत नाही. 
(४) पाडळी उपकें द्र येथे सन २०१०-११ मध्ये पॉवर रान्सर्ामशरची क्षमता 
वाढववण्यात आली आहे. तसेच हतेडी उपकें द्र येथे ५ एमव्हीए क्षमतेचा अनतररक्त 
पॉवर रान्सर्ामशर (रोदहत्र) बसववण्यात आला आहे.  
(५) िश्न उद्् ावत नाही. 

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

तििसा (जज.अमराििी) िालकु्यािील ग्रामीण भागाि िृषी विद्यिु जोडणीचे 
उभारण्याि आलेले मसमेंट खाांब तनिृष्ट्ट दजामचे असल्याबाबि 

  

(४६) *  ८८०७०   अॅड.यशोमिी ठािूर (तििसा), डॉ.सांिोष टारफे (िळमनरुी), 
श्रीमिी तनममला गाविि (्गिपरूी), प्रा.िषाम गायििाड (धारािी), श्री.अममन पटेल 
(मुांबादेिी), श्री.अस्त्लम शेख (मालाड पजश्चम) :  सन्माननीय ऊजाम मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नतवसा (जज.अमरावती) येथे ग्रामीण भागात कृर्ी ववद्यतु जोडणीचे 
उभारण्यात आलेले मसमें् पोल ननकृष् दजाशचे असल्याबाबत लोकिनतननधीींनी 
ददनाींक १९ मे, २०१६ रोजी वा त्या समुारास जजल्हाचधकारी याींना लेखी तक्रार 
केली परींत ूआजपावेतो कोणतीच कायशवाही केली नसल्याचे आढळून आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यासींदभाशत शासनाने चौकशी करुन सींबींचधत दोर्ी कीं त्रा्दारावर 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) व (२) यासींदभाशत मा. लोकिनतननधीींचे ददनाींक 
१९.०५.२०१६ रोजीचे ननवेदन िाप्त झाले आहे. 
  नतवसा उपववभागामध्ये माहे मे, २०१६ मध्ये अनतवषृ्ी व वादळ पावसामळेु 
लघदुाब व उच्चदाब वादहनीींवर मोठी झाडे व र्ाींद्या तु् ून पडल्यामळेु उच्चदाब 
वादहनीचे एकूण १६ पोल व लघदुाब वादहनीचे एकूण १३५ पोल पडले होते. 
त्यामळेु वीज परुवठा खींडडत झाला होता.  सदर पोलच्या दजाशची पडताळणी केली 
असता सदर पोल हे ननकृष् दजाशचे आढळून आलेले नाहीत. सदर िकार हा 
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नसैचग शक आपत्तीमळेु झाला होता.  त्यामळेु खींडडत झालेला वीज परुवठा पवूशवत 
करण्यासाठी यधु्दपातळीवर काम पणूश करुन वीज परुवठा पवूशवत सरुु करण्यात 
आला आहे.  सदरचे पोल नसैचग शक अनतवषृ्ीमळेु पडले असल्यामळेु कीं त्रा्दारावर 
कारवाई करण्यात आलेली नाही.    
(३) िश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज्याि िृषी पांपाच्या िीजदराि िरण्याि आलेली िाढ 
  

(४७) *  ८५१५५   श्री.जयांि पाटील (्स्त्लामपरू), श्री.ददलीप िळसे-पाटील 
(आांबेगाि), श्री.शमशिाांि मशांदे (िोरेगाि), श्रीमिी ददवपिा चव्हाण (बागलाण), 
श्री.नरहरी णिरिाळ (ददांडोरी), श्री.हनमुांि डोळस (माळमशरस), श्री.सांदीप नाईि 
(ऐरोली), श्री.जजिेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.पांिज भजुबळ (नाांदगाि), डॉ.राहूल 
पाटील (परभणी), श्री.जयदत्ि क्षीरसागर (बीड), श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), 
श्री.शामराि ऊफम  बाळासाहेब पाटील (िराड उत्िर), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), 
श्री.िभैि वपचड (अिोले), श्री.राहुल जगिाप (श्रीगोंदा), डॉ.सजुजि ममणचेिर 
(हाििणांगले), श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), डॉ.सिीश (अण्णासाहेब) पाटील 
(एरांडोल), श्री.प्रदीप नाईि (किनिट), श्री.किसन िथोरे (मरुबाड), श्री.अिलु 
भािखळिर (िाांददिली पिूम), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.अशोि पाटील (भाांडूप 
पजश्चम), श्री.चांद्रदीप नरिे (िरिीर), श्री.सत्यजीि पाटील-सरुडिर (शाहूिाडी), 
श्री.अजजि पिार (बारामिी), श्री.सांजय परुाम (आमगाि), श्री.दत्िात्रय भरणे 
( ा्ंदापरू), श्री.अतनल बाबर (खानापरू), श्री.नारायण पाटील (िरमाळा), 
श्री.जयिुमार गोरे (माण), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.सतुनल राऊि (विक्रोळी), 
श्री.राणाजगजीिमसांह पाटील (उस्त्मानाबाद), श्री.राजेश टोपे (घनसािांगी), 
श्री.चांद्रिाांि सोनािणे (चोपडा), श्री.डी.पी.सािांि (नाांदेड उत्िर) :  सन्माननीय 
ऊजाम मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य वीज ननयामक आयोगाने माहे नोव्हेंबर, २०१६ मध्ये ४ ्प्प्याींमध्ये 
कृर्ी पींपाची वीज दरवाढ करण्याच्या ददलेल्या ननदेशाच्या अनरु्ींगाने महाववतरणने   
ददनाींक १ एविल, २०१७ पासनू कृर्ी पींपासाठी   लागणा-या ववजेच्या दरात वाढ 
करुन नवीन दर लाग ू केले असनू वीजदरात माहे एविल २०१७ पासनू अडीचप् 
वाढ करण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, मम्र असलेल्या व नसलेल्या कृर्ी पींपासाठी अश्वशक्तीनसुार 
ककती नवीन दरवाढ करण्यात आली आहे, 
(३) तसेच शेतक-याींच्या कृर्ी पींपासाठी लागणा-या वीजेच्या दरवाढीचा आचथशक 
भार शासनाने उचलावा असा िसताव महाववतरणने शासनास पाठववला असनू 
याबाबतच्या िसतावावर आतापय ांत काय ननणशय घेतला आहे, 
(४) असल्यास, सदर वीज दरवाढीमळेु राज्यभरातील शेतकरी त्रसत झाले असनू 
याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(५) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तद्नसूार कृर्ी पींपाचे वाढीव 
वीज दर रद्द करणेबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) व (२) मा. महाराषर ववद्यतु ननयामक आयोगाने   
दद. ३/११/२०१६ च्या वीजदर आदेशानसुार सन २०१६-१७ ते २०१९-२० या 
कालावधीसाठी नववन वीज दर जाहीर केले आहेत. दद. १/०४/२०१७ पासनू लाग ू
करण्यात आलेली वीज दरवाढ दद. १/११/२०१६ च्या वीज दराच्या तलुनेत मी्र 
असलेल्या व मी्र नसलेल्या कृर्ी ग्राहकाींकररता अनकु्रमे ३.५% व ५.२% इतकी 
वाढ आहे. 
(३) व (४) शासन ननणशय दद. ११/१०/२०१२ अनसुार वीज दर सवलतीसाठी 
शासनाकडून देण्यात येणाऱ्या अनदुानाची मयाशदा कायम असनू वीज दरवाढीचा 
भार सींबींचधत कृर्ीपींप ग्राहकाने भरावयाचा आहे.  
(५) िश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
आददिासी महामांडळािडून आददिासी शेििऱयाांना दहरडा विक्रीसाठी घालण्याि 

येणाऱया जाचि अटीांबाबि 
  

(४८) *  ८६३९४   श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.जयांि पाटील 
(्स्त्लामपरू), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), श्री.िभैि वपचड (अिोले), श्री.शमशिाांि 
मशांदे (िोरेगाि), श्री.हनमुांि डोळस (माळमशरस) :   सन्माननीय आददिासी 
वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आददवासी ववकास महामींडळाने दहरडा खरेदीसाठी पणेु जजल्हयातील जनू्नर, 
आींबेगाव, खेड तालकु्याींसह अहमदनगर जजल्हयातील अकोले तालकु्यात माहे मे, 
२०१७ मध्ये एकूण २२ कें दे्र सरुु केली, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, खरेदी कें द्राींवर दहरडा ववक्री करताना सातबाराची अ् घातली जाते 
व आठवड्यातनू केवळ एक ददवस ही कें दे्र सरुु ठेवली जातात, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, आददवासी शेतकऱ्याींना या अ्ी जाचक ठरत असनू शासनाने या 
िकरणाची चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले, त्यानसुार खरेदी 
कें द्राींवर दहरडा ववक्री अचधक सलुभ होण्यासाठी शासनाने कोणती कायशवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. विष्ट् ण ुसिरा : (१) अींशत: खरे आहे. 
       हींगाम २०१६-१७ साठी माहे ऑक््ोबर,२०१६ मध्ये पणेु जजल्हयातील 
जनु्नर, आींबेगाींव व खेड तीन तालकु्यातील ११ खरेदी कें द्र व अहमदनगर 
जजल्हयातील अकोले तालकु्यातील १३ खरेदी कें दे्र  अशी एकुण २४ खरेदी कें द्र 
सरुु करण्यात आली.    
(२) अींशत: खरे आहे. खाजगी व्यापाऱ्याींनी या योजनेचा गरैर्ायदा घेव ु नये. 
म्हणनु ३०.०३.२०१३ रोजी ७/१२ घेण्याबाबत सचुना ददलेल्या होत्या.  परींत ुखरेदी 
करणारे सींसथेचे व महामींडळाचे कमशचारी सथाननक असल्याने शेतकरी व 
आददवासी याींना ओळखत असल्यामळेु दहरडा खरेदी करीता शेतकऱ्याींकडुन ७/१२ 
उता-याची सक्ती केली जात नाही. बाजाराच्या ददवशी दहरडा ववक्रीस येतो 
त्यामळेु त्या ददवशी खरेदी केली जाते. 
(३) चौकशीचा िश्न उद्् ावत नाही. 
(४) ववलींबाचा िश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज्यािील मागासिगीय विद्याथ्यािंना मशष्ट्यितृ्िीची रक्िम  
ममळाली नसल्याबाबि 

  

(४९) *  ८५१२०   श्री.राधािृष्ट् ण विखे-पाटील (मशडी), श्री.विजय िडेट्टीिार 
(ब्रम्हपरूी), श्री.अममि विलासराि देशमखु (लािरू शहर), श्री.अब् दलु सत्िार 
(मसल्लोड), श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.हषमिधमन 



61 

सपिाळ (बलुढाणा), डॉ.सांिोष टारफे (िळमनरुी), श्री.सतुनल िेदार (सािनेर), 
श्री.सभुाष उफम  पांडडिशेठ पाटील (अमलबाग), श्री.आमसफ शेख (मालेगाांि मध्य), 
श्री.धयैमशील पाटील (पेण), श्री.नानाजी शामिुळे (चांद्रपरू), श्री.विजय रहाांगडाले 
(तिरोडा), श्री.चरण िाघमारे (िमुसर), डॉ.सजुजि ममणचेिर (हाििणांगले), 
श्री.विजय भाांबळे (जजांिरू) :   सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील अन.ूजाती व इतर मागासवगीय, भ्क्या ववमकु्त जमाती आणण 
ओबीसी िवगाशतील ववद्यार्थयाांना सामाजजक न्याय ववभागाकडून ममळणा-या 
मशषयवतृ्तीपासनू सन २०१५-१६ या शकै्षणणक वर्ाशतील ८ लाख २० हजार म्हणजे 
४९ ्क्के ववद्याथी वींचचत रादहले असल्याचे माहे जनू, २०१७ मध्ये वा त्या 
दरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच रायगड जजल्हयातील अनसुचूचत जाती, इतर मागासवगीय, ववमकु्त 
जाती व भ्क्या जमाती तसेच ववशेर् मागास िवगाशतील समुारे १४ हजार 
ववद्यार्थयाांना ननधी उपलब्ध झाला नसल्यामळेु सन २०१६-१७ या वर्ाशची 
मशषयवतृ्ती िाप्त झाली नसल्याची बाब ददनाींक १५ एविल, २०१७ रोजी वा 
त्यासमुारास ननदशशनास आली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, नागपरू ववभागाअींतग शत चींद्रपरू, नागपरू, वधाश, गोंददया, गडचचरोली 
व भींडारा जजल्हयातील समाज कल्याण ववभागाअींतगशत देण्यात येणारी मेदरकोत्तर 
मशषयवतृ्ती सन २०१६-१७ या वर्ाशत ३,५७,८६५ ववद्यार्थयाांना अजश करूनही 
महाववद्यालयाच्या ननष काळजीपणामळेू ५८,६४१ ववद्याथी मशषयवतृ्ती पासनू 
वींचचत असनू जजल्हा पातळीवर ५७,७९६ ववद्याथी मशषयवतृ्ती पासनू वींचचत 
असल्याचे ददनाींक ४ एविल,२०१७ रोजी वा त्यासमुारास ननदशशनास आले, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, मशषयवतृ्ती िदानासाठी समुारे २८ को्ी रुपये इतका ननधी 
शासनाकडून ममळणे अपेक्षक्षत असल्याचे सामाजकल्याण आयकु्तालय 
िशासनाकडून साींगण्यात आल्याचे ननदशशनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, ही पररजसथती पनु ृ्:श्च ननमाशण होऊ नये याकररता ननधी उपलब्ध 
करुन देण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. राजिुमार बडोले : (१) अींशत: होय. 
(२) व (३) अींशत: होय. 
(४) अशी बाब नाही. 
(५) सन २०१७-१८ पासनू मशषयवतृ्ती व मशक्षण शलु्क परीक्षा शलु्क योजनेची 
कायशवाही शासनाच्या DBT पो्शलवरुन कायाशजन्वत करण्यात येत आहे. 

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

शासनाने साखर िारखान्याांना २०० िोटीचे िजम मांजरू िेल्याबाबि 
  

(५०) *  ८५००५   श्री.सतुनल प्रभ ू(ददांडोशी) :   सन्माननीय सहिार मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शासनाच्या थकहमीच्या आधारे २५ साखर कारखान्याींना ददलेल्या कजाशची 
थकबाकी वसलू करण्यास अनेक अडचणी येत असनू ऊस लागवडीत घ्, 
साखरेच्या अजसथर ककीं मती यामळेु साखर कारखाने सींक्ात असताना मुींबई 
जजल्हा सहकारी बॅंकेने,कॉपोरे् कजश धोरणाींतग शत सदरहू साखर कारखान्याींना 
पनु्हा २०० को्ीींचे कजश मींजरू केल्याची बाब माहे मे, २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशशनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू साखर कारखान्याींनी आधीच्या कजाशची परतरे्ड केली 
नसनू मदु्दल व व्याजाची ३०० को्ीींची थकबाकी कायम असताना, मुींबई जजल्हा 
बॅंकेने सदरहू कारखान्याींना समुारे २०० को्ीींचे कजश मींजरू करण्याची सवशसाधारण 
कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, कोणत्या अचधननयम व ननयमाच्या आधारे शासनाने मुींबई जजल्हा 
बॅंकेस २०० को्ी रुपये कजश मींजरू करण्यास मान्यता ददली आहे, 
(४) असल्यास, ठेवीदाराींची अनामत रक्कम सरुक्षक्षत ठेऊन त्यास सींरक्षण ममळावे 
याकरीता, शासनाने उक्त कजश मींजरू िकरणी चौकशी करुन कोणती कायशवाही 
केली वा करण्यात येत आहे,       
(५) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सभुाष देशमखु : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३), (४) व (५) िश्न उद्् ावत नाही. 
  

----------------- 
  
  
विधान भिन :   डॉ. अनांि िळसे 
मुांबई.   प्रधान सधचि 

महाराष्ट्र विधानसभा 
________________________________________________________ 
मदु्रणपवूश सवश िकक्रया महाराषर ववधानमींडळ सचचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर 

मदु्रण: शासकीय मध्यवती मदु्रणालय, मुींबई. 


