
महाराष्ट्र विधानसभा 
चौथ ेअधधिेशन, २०१७ 
--------------------------------------------- 

ताराांकित प्रश्नोत्तराांच  यादी 
  

बधुिार, ददनाांि २० डिसेंबर, २०१७ / अग्रहायण २९, १९३९ ( शिे ) 
  
  

(१) आददिास  वििास मांत्र  

 

  याांचे प्रभारी विभाग 

(२) उद्योग ि खननिमम मांत्र  
(३) उर्ाम, नि न ि नि िरण य उर्ाम,  

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

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

प्रश्नाांच  एिूण सांख्या - ६१ 
------------------------------------- 

  
नाशिांत शतेमालाच ेउत्पादन िरणाऱ्या शतेिऱ्याांना योग्य बार्ारभाि 

ममळण्यािररता गठीत िेलेल्या सममत च्या अहिालाबाबत 
(१) *  ९६३८३   श्र .अस्त्लम शखे (मालाि पजश्चम) :   सन्माननीय पणन 
मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नाशवींत शतेमालाचे उत्पादन करणाऱ्या शतेकऱ्याींना योग्य  बाजारभाव 
ममळण्याच्यादृष्ीने उपाययोजना सचुववण्यासाठी काययकारी सींचालक, महाराषर 
राज्य कृषी पणन मींडळ याींच्या अध्यक्षतखेाली शासनाने ददनाींक २४ एविल, 
२०१७ रोजी गठीत केलेल्या सममतीने शासनास अहवाल सादर केला आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर अहवालात कोणत्या मशफारशी करण्यात आल्या आहेत, 
(३) असल्यास, उक्त अहवालातील मशफारशीींच्या अनषुींगाने शासनाने कोणती 
काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्र . सभुाष देशमखु : (१) व (२) शासन ननणयय, ददनाींक २४/४/२०१७ अन्वये 
नाशवींत शतेमालाचे उत्पादन करणाऱ्या शतेकऱ्याींना योग्य बाजारभाव 
ममळण्याच्यादृष्ीने उपाययोजना सचुववण्यासाठी स्थापन केलेल्या सममतीच्या 
सदस्याींनी राज्याच्या ववववध भागाींमध्ये बठैका घेण्याच्या सचूना केल्यानसुार 
पणेु, नामशक, वधाय व सोलापरू येथे एकूण ५ बठैका घेण्यात आल्या आहेत. सदर 
बठैकाींमध्ये झालेल्या चचाय तसेच ववववध िनतननधीींकडून िाप्त सचूना आणण 
गठीत सममतीच्या मशफारशीसह सववस्तर अहवाल तयार करण्याची काययवाही 
अींनतम ्प्प्यात आहे. 
(३) व (४) िश्न उद् ावत नाही. 

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

िर्मत ि पेण (जर्.रायगि) तालुक्यात ल आददिास   
आश्रमशाळाांच्या समस्त्याांबाबत 

  

(२) *  ९७६१७   श्र .सरेुश लाि (िर्मत), श्र .पाांिुरांग बरोरा (शहापरू), श्र .िभैि 
वपचि (अिोल)े, श्र .जर्तेंद्र आव्हाि (मुांब्रा िळिा), श्र .योगेश सागर 
(चारिोप) :  सन्माननीय आददिास  वििास मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) कजयत (जज.रायगड) तालकु्यात शासनाने सहा आददवासी आश्रमशाळा 
उभारण्याचा ननणयय घेतला मात्र तथेे स्थाननक ववदयार्थयाांना िवेश ददला जात 
नसल्याबाबतच्या तक्रारी कजयत तालकुा आददवासी सींघ्नेने तसेच पालकाींनी 
ववभागीय िकल्प अधधकारी, पेण (जज.रायगड) याींच्याकड ेमाहे जून, २०१७ मध्ये 
वा त्या दरम्यान केलले्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच पेण तालकु्यातील आददवासी वसनतगहृात ३५ ववदयाथी मशकत असनू 
या ववदयार्थयाांना मेसमध्ये मशळे अन्न ददल े जात असल्याचेही ददनाींक १६ 
ऑक््ोबर, २०१७ रोजी वा त्या समुारास ननदशयनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या समस्याींबाबत तसेच वसनतगहृाच्या दरुवस्थेबाबत येथील 
ववदयाथाांनी िकल्प अधधकारी, पेण याींच्याकड ेतक्रारी केल्या आहेत, हे ही खरे 
आहे काय, 
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(४) असल्यास, िश्नाधीन तक्रारीींची शासनाने दखल घेतली आहे काय, त्यानसुार 
ववदयार्थयाांना िवेश नाकारणाऱ् या िशासनाची व मशळे अन्न परुववणाऱ् या 
ठेकेदाराची चौकशी केली आहे काय, 
(५) असल्यास, त्यानसुार शासनाने सींबींधधताींवर कोणती कारवाई केली तसेच 
उक्त समस्याींच्या ननराकरणासाठी कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्र . विष्ट् णु सिरा : (१) पेण िकल्पाींतगयत असलेली शासकीय आश्रमशाळा कळींब, 
ता.कजयत, जज.रायगड ही शाळा भाडयाच्या व गरैसोयीच्या इमारतीत असल्यामळेु 
तसेच याशाळेत ववदयाथी सींख्या कमी असल्यामळेु ही शाळा नजीकच्या शाळेत 
समायोजजत करण्यात आली आहे. सदर आश्रमशाळा बींद केल्यामळेु स्थाननक 
ववदयाथी िवेशापासनू वींधचत राहतील म्हणून दोन सींघ्नानी सदर आश्रमशाळा 
बींद करू नये म्हणून िकल्प कायायलयाकड े ननवेदन ददल े होत.े परींत ुकजयत 
तालकु्यातील इतर ४ आश्रमशाळाींमध्ये कळींब आश्रमशाळेतील ८० ववदयार्थयाांना 
व सवय स्थाननक ववदयार्थयाांना िवेश देण्यात आलेला आहे. त्यामळेु स्थाननक 
एकही ववदयाथी शालेय िवेशापासनू वींधचत रादहलेला नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३), (४), (५) व (६) िश्न उद् ावत नाही. 

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

धळेु जर्ल््यात ल िापिणे उपिें द्राांतगमत असलेले  
रोदहत्र बांद िरण्याच्या घेतलेल्या ननणमयाबाबत 

  

(३) *  ९९४७७   श्र .िुणाल पाटील (धुळे ग्राम ण), श्र .ि .एस.अदहरे (साक्री), 
श्र मत  ननममला गावित (इगतपरूी), प्रा.िषाम गायििाि (धाराि ), अॅि.यशोमत  
ठािूर (नतिसा), श्र .ि .प .सािांत (नाांदेि उत्तर), श्र .अस्त्लम शखे (मालाि 
पजश्चम), श्र .नस म खान (चाांददिली) :   सन्माननीय ऊर्ाम मांत्र  पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 
  



4 

(१) महाववतरणने धुळे जजल््यात माहे ऑक््ोबर, २०१७ पासनू थकीत असलेल्या 
वीज देयकाींमळेु कापडणे उपकें द्ाींतगयत असलेले रोदहत्र बींद करण्याचा ननणयय 
घेतल्याचे ननदशयनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच घरगतुी वीज ग्राहकाींच्या थकीत असलले्या वीज देयकाींमळेु त्याींची 
वीज जोडणीही खींडीत करण्याचा ननणयय महाववतरणने  घेतला आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनाने या िकरणी चौकशी केली आहे काय, त्यानसुार रोदहत्र 
बींद न करण्याबाबत तसेच थकीत देयके वसलु करताना वीज जोडण्या खींडडत न 
करण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्र . चांद्रशखेर बािनिुळे : (१), (२) व (३) थकबाकीदार ग्राहकाींचा वीज परुवठा 
थकबाकीपो्ी खींडीत करण्यात आला होता. थकीत वीज बीलापो्ी २३ घरगतुी 
वीज ग्राहकाींचा वीज परुवठा तात्परुत्या स्वरुपात खींडीत करण्यात आला आहे. 
तसेच ६ घरगतुी वीज ग्राहकाींचा वीज परुवठा कायम स्वरुपात खींडीत करण्यात 
आला आहे. 
(४) िश्न उद् ावत नाही. 

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

र्ालना जर्ल्हयात ल नाफेि िें द्रािर तुर विक्रीमध्ये झालेला गैरप्रिार 
  

(४) *  ९७४००   िॉ.मममल ांद माने (नागपरू उत्तर) :   सन्माननीय पणन मांत्र  
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) जालना जजल््यातील नाफेड कें द्ावर बनाव् नावाने तरु ववक्री करणाऱ् या ४९ 
शतेकऱ्याींसह ९ व्यापाऱ् याींवर स्थाननक पोमलस स््ेशन येथे माहे सप् े्ंबर, २०१७ 
मध्ये वा त्यादरम्यान गनु्हे दाखल करण्यात आल ेआहेत, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, जालना कृषी उत्पन्न बाजार सममतीच्या आवारात बनाव् नावाने 
इतर जजल््यातील तरु ववक्री करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, बनाव् नावाने तरु ववक्री करणाऱ्या शतेकरी व व्यापाऱ् याींची 
चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले व चौकशीच्या 
अनषुींगाने दोषीींववरुद्ध शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्र . सभुाष देशमखु : (१) होय, हे खरे आहे. 
    पोलीस स््ेशन चींदनणझरा ता.जालना येथे ददनाींक १/९/२०१७ रोजी ४९ 
शतेकरी, १९ व्यापारी व इतर २ व्यक् तीींववरुध्द गनु्हा दाखल करण्यात आला 
आहे. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
(३) जजल्हाधधकारी जालना याींचे आदेशानसुार पोलीस खात्यामाफय त चौकशी 
करण्यात आली आहे. 
     पोलीस स््ेशन चींदनणझरा, ता.जालना येथे गनु्हा दाखल क्र. २२७/२०१७, 
ददनाींक १.९.२०१७ रोजी गनु्हा दाखल करण्यात आला आहे व पढुील तपास 
पोलीसाींमाफय त करण्यात येत आहे. 
(४) िश्न उद् ावत नाही. 

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

परभण  जर्ल्हा पररषदेच्या समार् िल्याण विभागाला दमलत िस्त्त  
सुधार योर्नेंतगमत मांरू्र झालेला ननध  वितररत न झाल्याबाबत 

  

(५) *  १०२६८०   िॉ.राहूल पाटील (परभण ) :   सन्माननीय सामाजर्ि 
न् याय मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) परभणी जजल्हा पररषदेच्या समाज कल्याण ववभागाला शासनाकडून दमलत 
वस्ती सधुार योजनेंतगयत सन २०१७-१८ या आधथयक वषायकररता २४ को्ी 
रुपयाींचा ननधी मींजूर झाला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ननधी मींजूर होऊन चार मदहन्याींचा कालावधी झालेला 
असतानाही मींजूर ननधीचे तालकुाननहाय ववतरण अदयाप झाल े नसल्यामळेु 
ववकास काम ेिलींबबत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मींजूर असललेा ननधी तालकुाननहाय ववतररत न करण्याची कारणे 
काय आहेत व सदरहू ननधी तात्काळ ववतररत करुन ववकास कामाींना चालना 
देण्याच्या अनषुींगाने शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्र . रार्िुमार बिोल े: (१) होय. 
(२) व (३) जजल्हा पररषद, समाजकल्याण सममतीच्या मान्यतनेे ननयोजन करुन 
तालकुा ननहाय ननधी ववतरण करण्याची काययवाही जजल्हा पररषद परभणी 
स्तरावर चाल ूआहे. 
(४) िश्न उद् ावत नाही. 

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

महाननमममत , महावितरण ि महापारेषण या त नही ि र् िां पन्याांच्या 
िर्ामसाठी शासनाने हम  देण्याबाबत 

(६) *  ९५३९१   श्र .राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (मशिी), श्र .विर्य ििटे्ट िार 
(ब्रम्हपरूी), श्र .नस म खान (चाांददिली), श्र .अममत विलासराि देशमखु (लातरू 
शहर), श्र .अममन पटेल (मुांबादेि ), श्र .त्र्यांबिराि मभसे (लातरू ग्राम ण), 
श्र .सनुनल िेदार (सािनेर), श्र .अस्त्लम शखे (मालाि पजश्चम), श्र .हषमिधमन 
सपिाळ (बलुढाणा), िॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी) :   सन्माननीय ऊर्ाम मांत्र  
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शासनाने कजायसाठी हमी ददली नसल्याने महाननममयती, महाववतरण व 
महापारेषण या तीनही शासकीय वीज कीं पन्याींच्या कजायवर जादा व्याज दराचा 
भार येत आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) तसेच उजाय ववभागाच्या ददनाींक ३१ माचय, २०१७ रोजीच्या लखेा 
अहवालानसुार महाननममयती, महाववतरण व महापारेषण या तीनही कीं पन्याींवर 
समुारे ६३ हजार ३८४ को्ी रुपये कजायचा भार असनू त्याचा सरासरी व्याजदर 
९.९८ ्क्के इतका आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनाने या तीनही कीं पन्याींच्या कजायला हमी ददल्यास दोन 
्क्के व्याजदर कमी करण्याची ववत्तीय सींस्थाींची तयारी आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, शासनाने कजायला हमी ददल्यास िनतवषी दोन हजार को्ीींची 
बचत होऊन वीज ग्राहकाींनाही वीज दरात सवलत देता येणे शक्य असल्याने 
तीनही कीं पन्याींच्या कजायला हमी देण्याच्यादृष्ीने शासनाने कोणती काययवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्र . चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही, तथावप कीं पनीच्या कजायची वस्तजुस्थती खालीलिमाणे आहे :- 
     १. ददनाींक ३१/०३/२०१७ रोजी महाननममयती कीं पनीचे एकूण अदत्त 
कजय रु.३५,३१० को्ी असनू त्याचा सरासरी व्याज दर १०.१६ % एवढा आहे. 
     २. ददनाींक ३१/०३/२०१७ रोजी महाववतरण कीं पनीचे लघ,ु मध्यम व दीघय 
मदुतीच्या अदत्त कजायची रक्कम रु. २३,१७२ को्ी इतकी होती व त्याचा 
सरासरी व्याज दर हा १०.५४% इतका आहे.  
     ३. दद.३१/०३/२०१७ रोजी महापारेषण कीं पनीच्या ददघयमदुतीच्या कजायची 
अदत्त रक्कम रु.६,७३३ को्ी असनू त्याचा सरासरी व्याज दर १०.६०% इतका 
आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) व (५) िश्न उद् ावत नाही. 

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

विदभम ि मराठिाड्यात ल िृष  पांपाचा अनुशषे दरू िरण्याबाबत 
  

(७) *  १०२९५५   श्र .अब् दलु सत्तार (मसल्लोि), अॅि.यशोमत  ठािूर (नतिसा), 
श्र मत  ननममला गावित (इगतपरूी), श्र .िुणाल पाटील (धुळे ग्राम ण), 
श्र .ि .प .सािांत (नाांदेि उत्तर), प्रा.िषाम गायििाि (धाराि ), श्र .अममन पटेल 
(मुांबादेि ), श्र .अस्त्लम शखे (मालाि पजश्चम), श्र .आमसफ शखे (मालेगाांि मध्य), 
श्र .नस म खान (चाांददिली) :  सन्माननीय ऊर्ाम मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) ववदभय व मराठवाडयातील कृषी पींपाचा अनशुषे दरू करण्यासाठी गत वषायत 
समुारे ८० हजार ७२९ नवीन वीज जोडण्या देण्याचा ननणयय शासनाने घेतला 
असला तरी अदयाप त्याची अींमलबजावणी केली नसल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१७ 
मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशयनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या िकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
ननदशयनास आल,े 
(३) असल्यास, त्यानसुार िलींबबत वीज जोडण्याींचा अनशुषे दरू करण्याबाबत 
शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 



8 

श्र . चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) ववदभय व मराठवाडयामध्ये माचय २०१६ अखेर 
८६,८७० कृषीपींप पसै े भरुन िलींबबत होत.े सन २०१६-१७ मध्ये ववववध 
योजनाअींतगयत ववदभय व मराठवाडयामध्ये ७१,९४४ कृषी पींपाचे ऊजीकरण 
करण्यात आल ेआहे.   
(२) व (३) माचय २०१७ अखरे १,०३,५६१ कृषीपींप पसै ेभरुन िलींबबत अजाांपकैी 
सन २०१७-१८ मध्ये ऑक््ोबर, २०१७ अखेर ववववध योजनाअींतगयत २६३५६ 
कृषीपींपाचे ऊजीकरण करण्यात आले असनू उवयररत कृषीपींप वीज जोडणीची काम े
िगतीपथावर आहेत. तसेच ववदभय व मराठवाडयातील कृषीपींप वीज जोडणीसाठी 
शासनाने ववशषे योजना मींजूर केली आहे.  
(४) िश्न उद् ावत नाही. 

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

राज्यात ल िृष  पांप ि र् देयिाांच  थिबािी िाढल्याने शतेिऱ् याांच   
ि र् र्ोिण  खांडित िरण्यात येत असल्याबाबत 

  

(८) *  ९६९६८   श्र .अननल बाबर (खानापरू), श्र मत  तपृ्त  सािांत (िाांदे्र पिूम), 
श्र .शाांताराम मोरे (मभिांि  ग्राम ण), िॉ.राहूल पाटील (परभण ), श्र .बसिरार् 
पाटील (औसा), श्र .सांग्राम थोपटे (भोर) :  सन्माननीय ऊर्ाम मांत्र  पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील कृषी पींप वीज देयकाींची थकबाकी वाढल्याने राज्यातील 
शतेकऱ् याींना त्याींच्या थकीत वीज देयकाींपकैी चाल ू देयके भरण्याची सक्ती 
करण्यात येवनू सात ददवसात वीज देयकाींची रक्कम न भरल्यास त्याींचा वीज 
परुवठा खींडीत करण्यात येईल असा ननणयय शासनाने माहे ऑक््ोबर, २०१७ 
मध्ये वा त्या दरम्यान घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास,् सदयःजस्थतीत शतेकऱ् याींना वीज देयके भरणे शक्य नसल्याने 
त्याींनी चाल ूवीज देयके न भरल्यास थकबाकीदार शतेकऱ् याींच्या कृषी पींपाचा वीज 
परुवठा खींडीत करण्यात येऊ नये अशी मागणी सदर शतेकऱ् याींनी मा.उजाय मींत्री 
याींच्याकड ेमाहे ऑक््ोबर, २०१७ च्या शवे्च्या आठवड्यात केली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
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(३) तसेच अचलपरू (जज.अमरावती) येथील महाववतरणचे काययकारी अमभयींता 
याींनी कृवष पींपाचे वीज देयक भरल्यामशवाय नववन डीपी  ममळणार नाही असाही 
ननणयय घेतला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, थकीत वीज देयके भरण्याची सक्ती न करण्याबाबत तसेच 
थकबाकी वसलुी करताना वीज जोडणी खींडडत न करण्याबाबत शासनाने कोणती 
काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्र .चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) व (२) राज्यात समुारे ४०.८२ लाख कृषीपींप ग्राहक 
असनू त्यापकैी ३७.६४ लाख ग्राहकाींकड ेऑक््ोबर, २०१७ अखेर रु.२१,९६९ को्ी 
(व्याज व दींड ममळून) एवढी थकबाकी आहे. कृषीपींप ग्राहकाींकडून वीज बबल 
भरणा करण्याचे िमाण अत्यल्प (७.५%)  असल्याने व थकबाकीची रक्कम 
वाढत असल्याने महाववतरण कीं पनीस आधथयक तो्ा सहन करुन वीज 
ववतरणासाठी आवश्यक ववदयतु पायाभतू सवुवधाींची कामे, नवीन वीज जोडणीची 
काम,े देखभाल-दरुुस्तीची कामे करणे अडचणीचे ठरत आहे. त्यामळेु सदर 
थकबाकीची वसलुी करण्यामशवाय महाववतरण कीं पनीस पयायय नाही. तथावप 
सदर थकबाकीची वसलुी करताींना कृषी ग्राहकाींकररता व्याज व दींड व्याजाची 
रक्कम वगळून फक्त मळू  बबलाची रक्कम भरणे सोयीचे व्हावे यादृष्ीने 
शासनाने शासन ननणयय दद.३१.१०.२०१७ अन्वये "मखु्यमींत्री कृषी सींजीवनी 
योजना, २०१७"  जाहीर केली आहे. सरुुवातीस चाल ू कृषी वीज बबल देयके 
भरण्याची मदुत दद. ७ नोव्हेंबर, २०१७ पयांत होती, परींत ुनींतर सदर कालावधी 
दद. ३०/११/२०१७ पयांत वाढववण्यात आला होता.  
(३) व (४) हे खरे आहे  
दद. २६.१०.२०१७ रोजी काययकारी अमभयींता, महाववतरण, अचलपरू ववभाग 
याींच्यातफे चाल ू वीज बबल भरण्याबाबत ननणयय घेण्यात आला होता, परींत ु    
दद. ३१.१०.२०१७ रोजी मखु्यमींत्री कृषी सींजीवनी योजना जाहीर झाल्याने सदर 
ननणययाची अींमलबजावणी करण्यात आलेली नाही. 
(५) िश्न उद्भवत नाही. 

----------------- 
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अहमदनगर येथ ल सामाजर्ि न्याय विभागाच्या शासिीय  

िसत गहृात ल विद्यार्थयाांच्या मागण्याांबाबत 
  

(९) *  १०३३४४   श्र .बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर) :   सन्माननीय 
सामाजर्ि न् याय मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अहमदनगर जजल््यातील बामलकाश्रम रस्ता पररसरातील सामाजजक न्याय 
ववभागाच्या शासकीय वसतीगहृातील ववदयार्थयाांनी आपल्या ववववध 
मागण्याींसाठी डबा बींद आींदोलन करुन आयकु्त, समाजकल्याण ववभाग याींना 
वारींवार ननवेदन देऊनही त्याींच्या मागण्या मान्य करण्यात आल्या नसल्याच े
माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशयनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू वसतीगहृातील ववदयार्थयाांच्या मागण्या मान्य 
करण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्र . रार्िुमार बिोल े : (१) व (२) दद.८.१०.२०१७ रोजी वसतीगहृातील 
ववदयार्थयाांनी केलेल्या आींदोलनाच्या ददवशी सींबधधत सहायक आयकु्त याींनी 
ववदयार्थयाांची भे् घेऊन मलुाींशी चचाय केलेली आहे. तसेच ववदयार्थयाांच्या 
मागण्याही पणुय करण्यात आलेल्या आहेत.  
(३) िश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
नामशि जर्ल््यात ल मसन्नर व्यापारी सहिारी  

पतसांस्त्थेमध्ये झालेला गैरव्यिहार 
  

(१०) *  ९५९५७   श्र मत  स माताई दहरे (नामशि पजश्चम) :   सन्माननीय 
सहिार मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नामशक जजल््यातील मसन्नर व्यापारी सहकारी पतसींस्थेच्या सींचालक मींडळ 
व अधधकाऱ् याींनी सींगनमत करुन समुारे ४३ को्ी ४८ लाख ४९ हजार रुपयाींचा 
गरैव्यवहार केल्याच ेलेखा पररक्षण अहवालावरुन माहे ऑगस््, २०१७ मध्ये वा 
त्या दरम्यान ननदशयनास आल,े हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
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आढळून आल ेव त्यानसुार सींबींधधत दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्र . सभुाष देशमखु : (१) होय, खरे आहे.    
(२) श्री.अजय नींदलाल राठी, सनदी लेखापाल, नामशक याींनी सदर पतसींस्थचे े
ददनाींक ०१.०४.२०१४ त े३१.०३.२०१६ या कालावधीचे वधैाननक लेखापररक्षण केल.े 
सदर लखेापररक्षणात पतसींस्थेच ेपदाधधकारी, सींचालक मींडळ व कजयदार सभासद 
हे रूपये ४३,४८,४१,८२२/- या रकमेस जबाबदार असल्याचे आढळून आलेले आहे. 
यास्तव सवय जबाबदार व्यक्तीींकडून रक्कम वसलु होणेसाठी या सवाांववरूध्द 
फौजदारी गनु्हा दाखल करण्याबाबतची परवानगी जजल्हा उपननबींधक, सहकारी 
सींस्था, नामशक याींनी दद.०४.०८.२०१७ रोजीच्या पत्रान्वये ददली आहे. 
     श्री.अजय राठी याींनी ददनाींक ०४.०८.२०१७ रोजी मसन्नर पोमलस स््ेशन 
येथे सदर पतसींस्थेच्या सींचालक मींडळ, पदाधधकारी, कजयदार सभासद 
याींच्याववरूध्द फफयायद दाखल केली असनू मसन्नर पोमलस स््ेशन याींनी सदर 
व्यक्तीींववरूध्द एकूण रूपये ४३,४८,४१,८२२/- इतक्या रकमेची फसवणूक 
केलेबाबत ददनाींक २९.०८.२०१७ रोजी गनु्हा नीं.१५०/२०१७ दाखल केलेला आहे. 
     सदर िकरणी पोमलस उपअधधक्षक, आधथयक गनु्हे शाखा, नामशक ग्रामीण 
याींच्या माफय त पढुील तपास सरुू आहे. 
(३) िश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
नान िली (ता.िहाणू, जर्.पालघर) येथ ल शासिीय आश्रमशाळेत ल 

अधधक्षिाने विद्यार्थयामला िेलेली मारहाण 
(११) *  ९९१०३   श्र मत  मननषा चौधरी (ददहसर), श्र .अतलु भातखळिर 
(िाांददिली पिूम), अॅि.आमशष शलेार (िाांदे्र पजश्चम), श्र .अममत साटम (अांधेरी 
पजश्चम) :   सन्माननीय आददिास  वििास मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) नानीवली (ता.डहाणू, जज.पालघर) येथील आददवासी ववकास िकल्पाींतगयत 
शासकीय आश्रमशाळेतील अधधक्षक नामदेव मुींड ेयाींनी मदयिाशन करुन इयत्ता 
नववीत मशकणाऱ्या एका आददवासी ववदयार्थयायला बेशधु्द होईपयांत मारहाण 
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केल्याची घ्ना ददनाींक १५ सप् े्ंबर, २०१७ रोजी वा त्या समुारास घडली, हे खरे 
आहे काय, 

(२) असल्यास, या अधधक्षकाने यापवूीही आकोली, फकरा्, बोरशतेी येथील 
आश्रमशाळेतील मलुाींना जबर मारहाण केली होती, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या िकाराची शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व तदनसुार सींबींधधत दोषी अधधक्षकावर शासनाने कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची  कारणे काय आहेत ? 
   

श्र . विष्ट् णु सिरा : (१) व (२) नानीवली (ता.डहाण,ू जज.पालघर) येथील शासकीय 
आश्रमशाळेतील श्री. नामदेव मुींड,े िाथममक मशक्षक तथा िभारी अधधक्षक याींनी 
सदर आश्रमशाळेतील ववदयाथी कु.ननलेश मधुकर मातरेा या ववदयार्थयायस 
अरेरावी व उध्द् वतयन केल्याच्या कारणास्तव मारहाण केली होती. 
     सदर मशक्षकाने यापवूी आश्रमशाळेतील ववदयार्थयाांना मारहाण केल्याची 
घ्ना ननदशयनास आलेली नाही. 
(३) िस्ततु िकरणी िकल्प अधधकारी, एकाजत्मक आददवासी ववकास िकल्प, ता. 
डहाण,ू जज.पालघर याींचे स्तरावरून चौकशी सममती स्थापना करण्यात येऊन 
सदरहू िकरणाची चौकशी करण्यात आली. सदर चौकशीत श्री.नामदेव मुींड,े 
िाथममक मशक्षक तथा अधधक्षक हे दोषी आढळून आल्याने त्याींना “एक वेतनवाढ 
भावी वेतनवाढीवर पररणाम होणार नाही अशािकारे एक वषायकररता रोखून 
ठेवण्यात यावी” अशी मशक्षा देण्यात आली. 
(४) िश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
धारण  (जर्.अमराित ) एिाजत्मि आददिास  वििास प्रिल्पाांतगमत 

येणाऱ् या आश्रमशाळाांना अनुदान देण्याबाबत 
  

(१२) *  ९६६३१   श्र .सधुािर देशमखु (नागपरू पजश्चम) :   सन्माननीय 
आददिास  वििास मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) एकाजत्मक आददवासी ववकास िकल्प, धारणी (जज.अमरावती) अींतगयत 
येणाऱ् या २७ अनदुाननत आश्रमशाळाींना ववववध योजनाींमधुन िाप्त होणारे 
अनदुान आददवासी ववकास ववभागाकडून मागील दोन वषाांपासनू िाप्त झाल े
नसल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशयनास आल ेआहे, 
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हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, या अनदुाननत आश्रमशाळाींमध्ये समुारे ३० हजार ववदयाथी 
मशकत असनू आददवासी ववकास ववभागाकडून अनदुान न ममळाल्यामळेु या 
आश्रमशाळाींत ववववध सोयी-सवुवधाींचा अभाव आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबतची चौकशी शासनाने केली आहे काय, चौकशीदरम्यान 
काय ननदशयनास आल,े त्यानसुार आश्रमशाळाींना वेळेवर अनदुान देण्याबाबत 
शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्र . विष्ट् णु सिरा : (१) अनदुाननत आश्रमशाळा लवादा, गोडवाडी, परसापरू व 
गणेशपरू या चार अनदुाननत आश्रमशाळा वगळता उवयररत आश्रमशाळाींचे 
अनदुान ववतरीत करण्यात आलेले आहे.   
(२), (३) व (४) एकाजत्मक आददवासी ववकास िकल्प, धारणी जज.अमरावती 
अींतगयत एकूण २७ अनदुाननत आश्रमशाळा काययरत असनू सदर शाळाींमध्ये एकूण 
११,१८३ ववदयाथी मशक्षण घेत आहेत.   
     त्यापकैी अनदुाननत आश्रमशाळा लवादा, गोडवाडी, व गणेशपरू या 
आश्रमशाळेच्या व्यवस्थापनाने अमभलेखे सादर न केल्यामळेु सन २०१६-१७ च े
अनदुान ननधायरण करण्यात आलेले नाही.  
     तसेच अनदुाननत आश्रमशाळा परसापरू या शाळेतील ववदयाथी शासकीय 
आश्रमशाळेत समायोजजत करण्यात आल ेआहेत. 

----------------- 
चोपिा (जर्.र्ळगाांि) येथ ल आददिास  विद्यार्थयाांन   

िाढलेल्या मोचामबाबत 
  

(१३) *  ९६२७६   श्र .चांद्रिाांत सोनिणे (चोपिा) :   सन्माननीय आददिास  
वििास मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) चोपडा (जज.जळगाींव) येथील ३०० ववदयार्थयाांनी आददवासी वसनतगहृाच्या 
िवेशाची मयायदा वाढवावी या िमखु मागणीसह इतर मागण्याींसाठी ४७ फक.मी.चे 
अींतर पायी चालत यावल येथील आददवासी ववकास ववभागाच्या िकल्प 
कायायलयावर माहे सप् े्ंबर, २०१७ च्या पदहल्या आठवड्यात मोचाय काढला, हे खरे 
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आहे काय, 

(२) असल्यास, ववदयार्थयाांच्या मागण्याींच ेस्वरुप काय आहे, त्याबाबत शासनाने 
चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, त्यानसुार सदरहू मागण्याींची पतूयता करण्यासाठी शासनाने 
कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत व काययवाहीची सदयःजस्थती काय 
आहे ? 
  
श्र . विष्ट् णु सिरा : (१) हे खरे आहे. 
(२) िवेशापासनू वींचीत असलेल्या ववदयार्थयाांना िवेश देणे, अपात्र केलेल्या 
अजयदाराींना वसतीगहृात िवेश देणे, वसतीगहृ िवेशाची क्षमता वाढववणे, 
वसतीगहृाींस शासकीय जागा िाप्त करून इमारत बाींधकाम करणे, कमयचाऱ्याींची 
ररक्त पदे भरणे, मशक्षणात खींड पडलेल्या ववदयार्थयाांना वसतीगहृात िवेश देणे, 
मलुीींच्या वसतीगहृातील गहृपालाींची बदली करणे, वसतीगहृात ्ेबलखुची, 
सींगणक, पींखे, ट्यबुलाई् उपलब्ध करून देणे, मलुीींचा िलींबबत ननवायह भत्ता 
अदा करणे इत्यादी मागण्या होत्या. 
(३) व (४) मोचायतील ववदयार्थयाांच्या मागण्याींच्या अनषुींगाने खालीलिमाणे 
काययवाही करण्यात आली आहे :- 
     i. आददवासी मलुाींच ेशासकीय वसतीगहृ, चोपडा (नवीन व जुने) येथील 
ित्येकी ४० जागा तसेच आददवासी मलुीींचे शासकीय वसतीगहृ, चोपडा येथील ५६ 
जागा वाढववण्यात आल्या आहेत. 
     ii. ऑनलाईन अजय करू न शकलले्या ववदयार्थयाांना खास बाब म्हणून 
वसतीगहृात िवेमशत करण्याची काययवाही सरुू आहे. 
     iii. आददवासी मलुाींच्या नवीन व जुन्या वसतीगहृाकररता चोपडा शहरातील 
शासकीय जमीन ममळण्याबाबत जजल्हाधधकारी, जळगाव याींच्याकड े िस्ताव 
सादर केला आहे. 
     iv. वगय-३ सींवगायतील गहृपाल पदावर ननयकु्ती देण्याबाबत अपर आयकु्त, 
नामशक याींच्याकडून काययवाही सरुू आहे. 
     v. मलुीींच्या वसतीगहृाच्या गहृपाल याींचा पररववक्षाधीन कालावधी १ वषायने 
वाढववण्यात आला असनू त्याींच्या ववरूद्ध मशस्तभींगाची कारवाई िस्ताववत आहे. 
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     vi. ्ेबलखचुी, सींगणक, पींख,े ट्यबुलाई् इत्यादी सवुवधा उपलब्ध करून 
देण्यात आलेल्या आहेत. 
     vii. वसतीगहृातील मलुीींचा माहे ऑक््ोबर, २०१७ पयांतचा ननवायह भत्ता 
अदा करण्यात आलेला आहे. 

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

धळेु जर्ल्हयात ल िसनतगहृाांना अनुदान ममळण्याबाबत 
  

(१४) *  ९६१५६   श्र मत  ददवपिा चव्हाण (बागलाण), िॉ.सत श (अण्णासाहेब) 
पाटील (एरांिोल), श्र .हसन मशु्र फ (िागल) :    सन्माननीय सामाजर्ि न् याय 
मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) धुळे जजल््यातील जजल्हापररषदेच्या काययक्षेत्रातील १०८ वसनतगहृाींना गेल्या 
२ वषाांपासनू अनदुान देण्यात आले नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच या वसनतगहृाींकड ेमळु मान्यता ददल्याबाबतच्या आदेशाींची स्थळित 
जजल्हा पररषदेतील समाजकल्याण ववभागाकड े उपलब्ध आहे फकीं वा कस े
याबाबतची तपासणी सींबींधधत अधधकाऱ्याींनी केली आहे काय, असल्यास, केव्हा व 
त्यात काय आढळून आल ेआहे, 
(३) तसेच या  जजल््यातील ज्या २५ अनदुाननत वसनतगहृाींकड ेमळु मान्यतचे े
आदेश नाहीत अशा वसनतगहृाींची जात पडताळणी करण्याबाबत आयकु्ताींकड े
पाठववलेल्या अहवालावर आयकु्ताींनी अींनतम ननणयय घेतला आहे काय, सदरहू 
ननणययाचे स्वरुप काय आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत तसेच सन २०१७-१८ या शकै्षणणक 
वषायत फकती अनदुाननत वसनतगहेृ काययरत आहेत व त्यातील िवेमशत 
ववदयार्थयाांची सींख्या फकती आहे ? 
  
श्र . रार्िुमार बिोल े: (१) नाही. 
(२) धुळे जजल्हयातील १०८ अनदुाननत वसतीगहृाींपकैी ८३ वसतीगहृाींच े मळु 
मान्यता आदेश जजल्हा समाज कल्याण अधधकारी जजल्हापररषद धुळे याींचेकड े
उपलब्ध आहेत.    
(३) मळु मान्यता आदेश नसलेल्या वसतीगहृाींची िादेमशक उप आयकु्त/उप 
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आयकु्त तथा जजल्हा जात िमाणपत्र पडताळणी सममती याींच्यामाफय त तपासणी 
करण्यात आलेली आहे. यासींदभायत ननणयय घेण्यासाठी मा.राज्यमींत्री (सा.न्या.) 
याींचे अध्यक्षतखेाली सममती ननयकु्त करण्यात आलेली आहे. 
     मा.राज्यमींत्री, सा.न्या. याींचे अध्यक्षतखेालील सममतीव्दारे दद.९.११.२०१७ 
रोजी या वसतीगहृाींची सनुावणी घेण्यात आली असनू, सममतीने अहवाल सादर 
केलेला आहे.     
(४) सममतीच्या अहवालास अनसुरुन काययवाही करण्यात येत आहे. 
     धुळे जजल्हयात एकुण १०८ अनदुाननत वसतीगहेृ असनु, त्यामधील सन 
२०१७-१८ या शकै्षणणक वषायची िवेमशत ववदयार्थयाांची सींख्या ४७३७ इतकी आहे. 

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

अिोला जर्ल्हयात ल िखार महामांिळाच्या धान्य गोदामामध्ये  
धान्य साठ्याचा झालेला गैरव्यिहार 

(१५) *  ९९७८०   श्र .बळ राम मसरसिार (बाळापरू) :   सन्माननीय पणन 
मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अकोला जजल्हयातील वखार महामींडळाच्या धान्य गोदामामध्ये १० हजार 
जक्वी्ं ल धान्यामध्ये गरैव्यवहार झाल्याच ेददनाींक २५ सप् े्ंबर, २०१७ रोजी वा 
त्या समुारास ननदशयनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदरचा गरैव्यवहार दडपण्यासाठी त्याची आकडवेारी कमी 
दाखववण्यात आली असनू वररषठ अधधकाऱ् याींना वाचववण्यासाठी ननरीक्षक 
पदाच्या ननम्नशे्रणीच्या कमयचाऱ् यावर कारवाई करण्यात आली, हे ही खरे आहे 
काय, 
 
(३) असल्यास, सदरहू गरैव्यवहाराची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीत काय ननषपन्न झाल े व चौकशीच्या अनषुींगाने दोषी अधधकाऱ्याींवर 
शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्र . सभुाष देशमखु : (१), (२) व (३) हे खरे नाही. 
     परींत,ु २६६० जक्वी्ं ल इतक्या धान्य ्साठयाचा गरैव्यवहार झाल्याचे सकृत 
दशयनी ददसनू आल ेआहे. त्यामळेु याबाबत चौकशी करण्यासाठी तपासणी पथक 
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नेमनू या पथकाच्या अहवालानसुार श्री. एम.्ी.बदुदले माजी कें द्िमखु याींच्या 
ववरुध्द एम.आय.डी.सी. पोलीस स््ेशन अकोला याींना दद.१४.१०.२०१७ रोजी पत्र 
मलहून एफ.आय.आर. दाखल करण्याचे महामींडळाने साींधगतले आहे. 
(४) ववलींब झालेला नाही. कारवाई सरुु आहे. 

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

मेहुणबारे (ता.चाळ सगाि, जर्.र्ळगाि) येथे १३२ िे.व् ही. 
उपिें द्र उभारण्याबाबत 

  

(१६) *  १०२५७८   श्र .उन्मेश पाटील (चाळ सगाि) :    सन्माननीय ऊर्ाम 
मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मेहुणबारे (ता.चाळीसगाव, जज.जळगाव) येथे नवीन १३२ के.व् ही. उपकें द् 
उभारण्याबाबतच े ननवेदन स् थाननक लोकिनतननधी याींनी मा.ऊजाय मींत्री याींना 
ददनाींक ९ फेब्रवुारी, २०१६ रोजी वा त्या समुारास ददले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदर ननवेदनाच्या अनषुींगाने शासनाने अदयापही कोणतीच 
काययवाही केली नसल्याचे ननदशयनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
 
श्र . चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) चाळीसगाव तालकु्यातील मेहुणबारे पररसरात महाववतरण कीं पनीच्या 
३३ के.व्ही. मेहुणबारे उपकें द्ातनू वीज परुवठा होतो. सदर उपकें द्ास १३२ के.व्ही. 
चाळीसगाव उपकें द्ातनू वीज परुवठा करण्यात येतो. मेहुणबारे उपकें द्ाची 
स्थावपत  क्षमता १४१ एम.व्ही.ए.असनू सदर उपकें द्ावर  ९५ मे.व.ॅ उच्चतम 
भाराची नोंद आहे. 
     १३२ के. व्ही. चाळीसगाव उपकें द्ात १३२/३३ के.व्ही.५० एम.व्ही.ए. चे 
अनतररक्त रोदहत्र महापारेषण कीं पनी माफय त उभारण्यात येत आहे व महाववतरण 
कीं पनीसाठी ३३ के.व्ही. चे दोन बे उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत. त्यामळेु 
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चाळीसगाव तालकु्यातील ववदयमान व भववषयातील सींभाव्य वीज भाराची पतूयता 
करण्यात येईल. 
     तसेच फेज-II मध्ये १३२ के.व्ही. चाळीसगाव उपकें द्ात २० 
एम.व्ही.ए.आर क्षमतचेी कपॅमस्र बँक उभारण्यात येणार असल्याने सींबींधधत 
भागातील वीजेच्या दाबात सधुारणा होणार आहे. 
     त्यामळेु सदयजस्थतीत मेहुणबारे येथे १३२ के.व्ही. उपकें द्ाची आवश्यकता 
नाही. 
(४) िश्न उद् ावत नाही. 

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

भांिारा ि गोंददया जर्ल््यात ल भूवििास बँिेच्या थिबािीदार 
शतेिऱ्याांना िर्ममाफी योर्नेत समाविष्ट्ट िरण्याबाबत 

  

(१७) *  १०२१४६   श्र .चरण िाघमारे (तमुसर), श्र .विर्य रहाांगिाले (नतरोिा), 
श्र .रार्ेश िाश िार (सािोली), श्र .रामचांद्र अिसरे (भांिारा), श्र .िृष्ट्णा गर्ब े
(आरमोरी) : सन्माननीय सहिार मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) भींडारा व गोंददया जजल््यातील भवूवकास बँकेच्या थकबाकीदार शतेकऱ्याींना 
छत्रपती मशवाजी महाराज कृषी सन्मान कजयमाफी योजनेत समाववष् 
करण्याबाबतचे ननवेदन स्थाननक लोकिनतननधीींनी मा.मखु्यमींत्री व मा.सहकार 
मींत्री याींना ददनाींक १३ सप् े्ंबर, २०१७ रोजी वा त्यासमुारास ददल,े हे खरे आहे 
काय, 

(२) असल्यास, उक्त ननवेदनाच्या अनषुींगाने शासनाने कोणती काययवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्र . सभुाष देशमखु : (१) होय, असे ननवेदन िाप्त झाल ेआहे. 
(२) व (३) ददनाींक १/४/२००९ व त्यानींतर पीक कजय व मध्यम मदुत शतेी कजय 
घेतलेल्या ज्या शतेकऱ्याींचे कजय ददनाींक ३०/०६/२०१६ पयांत थकीत झाल ेआहे, 
अशा शतेकऱ्याींसाठी राज्य शासनाने छत्रपती मशवाजी महाराज शतेकरी सन्मान 
योजना-२०१७ जाहीर केली आहे. केवळ राषरीयकृत बँका, व्यापारी बँका, खाजगी 
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बँका, ग्रामीण बँका, जजल्हा मध्यवती सहकारी बँका याींनी ववववध काययकारी 
सहकारी सींस्थाींमाफय त अथवा थे् घेतलेले व ददनाींक ३१/७/२०१७ पयांत परतफेड 
न झालेले पीक / मध्यम मदुत शतेी कजय व पनुगयठीत/फेरपनुगयठीत कजय या 
कजयमाफी योजनेसाठी पात्र आहे. मा.लोकिनतननधीींना त्यािमाणे कळववण्यात 
येत आहे. 

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

उरण (जर्.रायगि) येथ ल ग्रामपांचायत िि ेऔद्योधगि िसाहत च  
प्रलांबबत असलेली पाण  पट्ट  िसूल िरण्याबाबत 

(१८) *  ९८४०७  श्र .सभुाष उफम  पांडितशठे पाटील (अमलबाग) :   सन्माननीय 
उद्योग मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) उरण (जज.रायगड) येथील ग्रामपींचायतीकड ेऔदयोधगक वसाहतीची रूपये १२ 
को्ीींची पाणी देयकाींची रक्कम थकीत असल्याच ेमाहे ऑगस््, २०१७ मध्ये वा 
त्या दरम्यान ननदशयनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त थकीत पाणीपट्टी भरण्यासाठी पाणीदेयकाींच्या थकीतदाराींना 
नो्ीसा देत असल्याचे उपअमभयींता एमआयडीसी याींनी शासनास कळववल ेआहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून 
आल ेव त्यानसुार थकीत देयकाींची वसलूी करण्याबाबत कोणती काययवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
श्र . सभुाष देसाई : (१) हे खरे आहे. 
     उरण तालकु्यातील २८ ग्रामपींचायती- कड ेमाहे ऑगस््, २०१७ अखेर 
एकूण रुपये २०,२२,९६,०७७/- एवढी थकबाकी आहे. 
(२) व (३) हे खरे नाही. 
     तथावप ग्रामपींचायती कडील पाणी पट्टी थकबाकीबाबत दद. १७/०४/२००७ 
तसेच दद.२५/०४/२०१३ च्या पत्रान्वये सदरची थकबाकीची रक्कम ग्रामपींचायतीींना 
शासनाकडून देण्यात येणाऱ्या अनदुानाच्या रक्कमेमधून महामींडळास वगय 
करणेबाबत मखु्य काययकारी अधधकारी, महाराषर औदयोधगक ववकास महामींडळ 
याींनी पाणी परुवठा व स्वच्छता ववभाग याींना कळववले आहे.        
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     महाराषर औदयोधगक ववकास महामींडळाच्या धोरणानसुार पाणी 
देयकाच्या थकबाकीदाराींना ित्येक मदहन्याच्या देयका बरोबर थकबाकी ववषयी 
उप अमभयींता, महाराषर औदयोधगक ववकास महामींडळ याींच्या कायायलयाकडून 
नो्ीस देण्यात येत.े महामींडळाकडून पाण्याची थकबाकी वसलू करणे ही 
ननत्याची बाब आहे. 
(४) िश्न उद् ावत नाही. 

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

बुरुिपािा ि साति पािा (ता.िसई, जर्.पालघर) या गािाांना  
र्ोिणारा पूल बाांधण्याबाबत 

  

(१९) *  ९८२०३   श्र .नरेंद्र महेता (ममरा भाईंदर) :   सन्माननीय आददिास  
वििास मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बरुुडपाडा व सातवीपाडा (ता.वसई, जज.पालघर) या गावाींना जोडणारा पलू 
बाींधण्यासाठी अदयापही मान्यता न ममळाल्याने येथील ५० ववदयार्थयाांना व 
शकेडो गावकऱ् याींना नदी पोहून जावे लागत असल्याच ेमाहे ऑक््ोबर, २०१७ 
मध्ये ननदशयनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, या गावाींना जोडणारा पलू गत  अनेक वषाांपासनू बाींधण्यात न 
आल्यामळेु येथील ववदयाथी व नागररकाींच्या जीवाला धोका ननमायण झाला आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,  
(४) असल्यास, चौकशीअींती पलुास मान्यता देऊन तातडीने पलुाचे बाींधकाम सरुु 
करण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्र . विष्ट् णु सिरा : (१) होय. 
      ददनाींक १४ ऑक््ोंबर, २०१७ रोजीच्या वतृ्तपत्रात या आशयाची बातमी 
िमसध्द झालेली आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) सदर पलुाच्या कामास माचय, २०१७ मध्ये आददवासी उपयोजनेंतगयत 
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मींजूरी िाप्त असनू सदर काम ननववदा स्तरावर आहे. 
(५) िश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
  
टािरखेि भाधगले (ता.देउळगाांिरार्ा, जर्.बुलढाणा) येथ ल शतेिऱ् याचा 

विरे्च्या तारेला स्त्पशम होऊन मतृ्य ूझाल्याबाबत 
  

(२०) *  ९८६५३   िॉ.शमशिाांत खेििेर (मस ांदखेि रार्ा) :   सन्माननीय ऊर्ाम 
मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ्ाकरखेड भाधगल े (ता.देउळगाींवराजा, जज.बलुढाणा) येथील मशवहरी 
गलुाबराव देशमखु (वय २५) हा तरुण शतेात पाणी देण्यास गेला असताना 
अचानक सरुु झालले्या वीज परुवठयामळेु ववदयतु तारेला स्पशय होऊन त्याचा 
मतृ्य ूझाल्याची घ्ना माहे ऑक््ोंबर, २०१७ मध्ये घडली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, जजल््यात सरुु असलेल्या वीज भारननयमनामळेु वीज परुवठा 
सरुु असल्याचा अींदाज येत नसल्याने अशा अनधुचत घ्ना घडत असल्याने 
शासनाने याची चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आल,े 
(३) असल्यास, तदनसुार शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, तसेच सींबधधतास कोणती आधथयक मदत केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
 
श्र . चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) हे खरे नाही. 
     सदरचा अपघात हा नदी पात्रात असलले्या मो्र स््ा य्र बॉक्स व 
सबममसयबल ईलेजक्रक पींप याींच्यामधील उघडया असलेल्या केबल जाँई्ला स्पशय 
होऊन ददनाींक ०६.१०.२०१७ च्या रात्री घडला आहे. 
(२) भारननयमनामळेु होणारे अपघात ्ाळण्यासाठी सवयसामान्य नागररकाींना 
ननयोजजत भारननयमनाचे वळेापत्रक ग्रामपींचायत कायायलय, स्थाननक वतयमानपत्र े
व इतर उपलब्ध िसार माध्यमाींचा उपयोग करुन अवगत करण्यासाठी बलुढाणा 
जजल्हयातील महाववतरण कीं पनीच्या सींबींधधत अधधकाऱ्याींना ववदयतु ननरीक्षक, 
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बलुढाणा याींनी त्याींच े ददनाींक २१.११.२०१७ अन्वये कळववले आहे. ववदयतु 
ननररक्षक याींनी केलले्या चौकशी नसुार सदर अपघातास ग्राहक जबाबदार 
असल्याचे आढळून आल ेआहे. 
(३) मतृ व्यक्तीचे वडील श्री.गलुाबराव देशमखु याींनी सादर केलेल्या 
िनतज्ञापत्रानसुार नकुसान भरपाईबाबत त्याींची कोणतीही तक्रार नसल्याचे 
कळववले आहे. त्यामळेु नकुसान भरपाई देणेबाबत पढुील काययवाही करण्यात 
आलेली नाही. 
(४) िश्न उद् ावत नाही. 

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

राज्यात ल शतेिऱ्याांच्या शतेमालाला व्यापाऱ्याांििून  
हम भाि ममळत नसल्याबाबत 

(२१) *  ९५४०८   श्र .र्यांत पाटील (इस्त्लामपरू), श्र .अजर्त पिार (बारामत ), 
श्र .िभैि वपचि (अिोल)े, श्र .जर्तेंद्र आव्हाि (मुांब्रा िळिा), श्र .शमशिाांत मश ांदे 
(िोरेगाि), श्र .किसन िथोरे (मरुबाि), श्र मत  ददवपिा चव्हाण (बागलाण), 
श्र .पाांिुरांग बरोरा (शहापरू), श्र .राणार्गर् तमसांह पाटील (उस्त्मानाबाद), प्रा.विरेंद्र 
र्गताप (धामणगाि रेल्ि)े, श्र .हषमिधमन सपिाळ (बलुढाणा), अॅि.यशोमत  
ठािूर (नतिसा), श्र .सांदीप नाईि (ऐरोली), श्र .मिरांद र्ाधि-पाटील (िाई), 
श्र मत  सांध् यादेि  देसाई-िुपेिर (चांदगि), श्र .अममन पटेल (मुांबादेि ), 
श्र .अस्त्लम शखे (मालाि पजश्चम), श्र .विर्य ििटे्ट िार (ब्रम्हपरूी), श्र .ददपि 
चव्हाण (फलटण), श्र .िसांतराि चव्हाण (नायगाांि), श्र .ि .प .सािांत (नाांदेि 
उत्तर), श्र मत  अममता चव्हाण (भोिर), श्र मत  ननममला गावित (इगतपरूी), 
श्र .िुणाल पाटील (धळेु ग्राम ण), श्र .ि .एस.अदहरे (साक्री), श्र .नस म खान 
(चाांददिली), िॉ.सांर्य रायमुलिर (मेहिर), श्र .योगेश (बाप)ू घोलप (देिळाली), 
श्र .अममत झनि (ररसोि), श्र .अतलु भातखळिर (िाांददिली पिूम), श्र .अननल 
बाबर (खानापरू), अॅि.भ मराि धोंि े(आष्ट्टी), श्र .राहुल बोंदे्र (धचखली), िॉ.आमशष 
देशमखु (िाटोल), िॉ.राहूल पाटील (परभण ), श्र .रार्ेश टोप े (घनसािांग ), 
िॉ.सत श (अण्णासाहेब) पाटील (एरांिोल), श्र .भारत भालिे (पांढरपरू), 
श्र .नारायण पाटील (िरमाळा), श्र .नारायण िुच े (बदनापरू), श्र .राहूल िुल 
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(दौंि), श्र .सांग्राम थोपटे (भोर), श्र .शरददादा सोनािणे (र्ुन्नर) :  सन्माननीय 
पणन मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील ववशषेत: अमरावती, साींगली, बलुढाणा, नामशक, सोलापरू व 
सातारा या जजल््यातील कृषी उत्पन्न बाजार सममत्याींमध्ये शतेकऱ्याींच्या 
शतेमालाला हमीभाव ममळत नसल्याचे ननदशयनास येत असनू सोयाबीन, तरू, 
मगू, उदीड, कापसू व मका या धान्याींची खरेदी व्यापाऱ्याींकडून हमीभावापेक्षा 
अत्यींत कमी दराने होत असल्याची बाब माहे नोव्हेंबर, २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशयनास आली आल,े हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, खरेदी िफक्रयेत ऑनलाईन नोंदणी, सातबाऱ्यावर वपक-पेऱ्याची 
नोंदणी इत्यादी जाचक अ्ीींमळेु शतेकऱ्याींना शासनाच्या खरेदी कें द्ावर शतेमाल 
देताींना गरैसोयीींना सामोरे जाव ेलागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्यात शासकीय हमी भाव कें दे् स्थापन केली नसल्यामळेु 
व्यापाऱ्याींकडून शासनाने जादहर केलले्या हमीभावाच े उल्लींघन होत असनू 
त्याींच्यावर स्थाननक िशासनाकडून कोणतीही कारवाई होत नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, उत्पाददत शतेमालासाठी शतेमाल तारण योजना राबववण्याच े
आदेश मा.पणन राज्यमींत्री याींनी राज्य कृषी पणन मींडळ व राज्य वखार 
महामींडळ िशासनास ददनाींक २२ ऑगस््, २०१७ रोजी वा त्या समुारास ददल े
असल्याचेही ननदशयनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
 
 
(५) असल्यास, शासनाने जाहीर केलेले हमीभाव शतेकऱ्याींना ममळण्याबाबत 
तालकुा स्तरावर हमीभाव कें दे् स्थापन करुन खरेदी करताींना घालण्यात येणाऱ्या 
जाचक अ्ी व शती मशधथल करण्याबाबत तसेच हमीभाव न देणाऱ्या 
व्यापाऱ्याींवर कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्र . सभुाष देशमखु : (१) हे खरे नाही. 
     शासकीय खरेदी कें द्ावर FAQ  दजायचा शतेमाल  हमी दराने खरेदी 
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केला जातो. बाजार सममत्याींमध्ये नॉन FAQ दजायच्या शतेमालाच्या खरेदीबाबत 
शासन परीपत्रक ददनाींक १३/०२/२०१७ मधील तरतदुीनसुार काययवाही करण्यात 
येत.े 
(२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
     शासकीय खरेदी कें द्  FAQ दजायचा शतेमाल खरेदी करण्यासाठी सरुु 
करण्यात आली आहेत. 
(४) होय. 
(५) शासकीय खरेदी कें द्ावर हमीभावापेक्षा कमी दराने खरेदी करण्यात येत नाही. 
शासकीय खरेदी कें द्ावर FAQ दजायचा शतेमाल खरेदीसाठीच्या अ्ी व शती 
नाफेडने ननजश्चत केल्या आहेत. उदा. शतेकऱ्याींचे ऑनलाईन रजीस्रेशन,७/१२ 
उतारा,पीक पेरा व उत्पादन इत्यादी,बाजार सममत्याींच्या आवारात ववक्रीसाठी 
आलेला नॉन FAQ दजायचे शतेमाल खरेदी सींबधी शासन पररपत्रक 
दद.१३/०२/२०१७ अन्वये काययवाही होत.े 
(६) िश्न उद् ावत नाही. 

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

अहमदनगर जर्ल््यात ल शतेिऱ्याांच्या विद्युत पुरिठ्या  
सांदभामत असलेल्या समस्त्याांबाबत 

  

(२२) *  ९७७४९   श्र .राहुल र्गताप (श्र गोंदा) :   सन्माननीय ऊर्ाम मांत्र  
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अहमदनगर जजल््यात ववदयतु मींडळामाफय त रोदहत्राींचे नकुसान झाल ेवा 
फ्यजु गेला तरी त्याचा खचय शतेकऱ्याींकडून वसलू केला जात असल्याचे माहे 
ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशयनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच या जजल््यातील अकोल े व सींगमनेर तालकु्यातील शतेकऱ्याींनी 
भारननयमन व वारींवार वीज परुवठा खींडडत होत असणे या समस्याींबाबत रस्ता 
रोको व दठय्या आींदोलन केले असल्याचेही माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्या 
दरम्यान ननदशयनास आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मोचेकऱ्याींच्या मागण्याींचे स्वरुप काय आहे तसेच उक्त 
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समस्याींची शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आल,े 
त्यानसुार या समस्याींबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्र . चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) सदर भागास होणारा वीज परुवठा अखींडडत ठेवण्याबाबत सींबींधधत 
मोचेकऱ्याींची िमखु मागणी होती. माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये कोळशाच्या 
तु् वडयामळेु अनतररक्त भारननयमन करण्यात आल े होत.े परींत ु तो िश्न 
मम्ल्यानींतर वीजपरुवठा सरुळीत करण्यात आलेला आहे. तथावप सदर 
भागातील वीज परुवठयामध्ये आणखी सधुारणा करण्याच्या दृष्ीन े मौज े
कुीं भेफळ येथे पायाभतू आराखडा - २ अींतगयत ३३/११ केव्ही नवीन उपकें द् मींजूर 
करण्यात आल ेअसनू जागा हस्ताींतररत करुन सदरचे काम िगतीपथावर आहे.  
(४) िश्न उद् ावत नाही. 

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

िरमाळा (जर्.सोलापूर) तालुक्यात ल गािाांना दमलत िस्त्त  सुधार 
योर्नेंतगमत ननध  उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

  

(२३) *  १०२६६९   श्र .नारायण पाटील (िरमाळा) :   सन्माननीय 
सामाजर्ि न् याय मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) करमाळा (जज.सोलापरू) तालकु्यातील दमलत वस्ती सधुार योजनेंतगयत 
येणाऱ् या गावातील ववकास कामाींना ननधी ममळण्याबाबत स्थाननक 
लोकिनतननधीींनी मा.सामाजजक न्याय आणण ववशषे सहाय्य मींत्री याींचेकड ेददनाींक 
१७ सप् े्ंबर, २०१७ रोजी वा त्या समुारास पत्राव्दारे मागणी केली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर मागणीच्या अनषुींगाने मागणीपत्रात नमदू कामाींसाठी फकती 
ननधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे, 
(३) नसल्यास, उक्त िकरणी ननधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत शासनाने कोणती 
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काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्र . रार्िुमार बिोल े: (१) होय. 
(२) व (३) तथावप अनसुधुचत जाती व नवबौध्द वस्ती ववकास योजना ही जजल्हा 
योजनेचा भाग असल्याने जजल्हा ननयोजन सममतीने ननजश्चत केल्यािमाणे सदर 
योजनेस ननधी उपलब्ध होत असतो. 
(४) िश्न उद् ावत नाही. 

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

िधाम जर्ल््यात ल मशष्ट्यितृ्त  िाटपात झालेल्या गैरव्यिहाराबाबत 
  

(२४) *  १०३०७१   अॅि.यशोमत  ठािूर (नतिसा) :   सन्माननीय सामाजर्ि 
न् याय मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वधाय जजल््यातील मशषयवतृ्ती वा्पात झालले्या एकूण रु.६४ को्ी रुपयाींच्या 
गरैव्यवहाराच्या अनषुींगाने शासनाने नेमलेल्या चौकशी सममतीने माहे मे, २०११ 
व जुल,ै २०१३ मध्ये सामाजजक न्याय व ववशषे सहाय् य ववभाग, मुींबई याींच्याकड े
आपला चौकशी अहवाल सादर केला आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) तसेच सदरहू सममतीने चींद्परू जजल््यातील सहायक आयकु्त, समाज 
कल्याण ववभाग याींच्या कायायलयातील मशषयवतृ्ती वा्पात रु.२४.६३ को्ी व 
भारत सरकार मशषयवतृ्तीमध्ये रु.१४ को्ी, अकोला जजल््यातील सहायक 
आयकु्त, समाज कल्याण ववभाग याींच्या कायायलयात रु.६.२२ को्ी, बलुढाणा 
जजल््यातील सहायक आयकु्त, समाज कल्याण ववभाग याींच्या कायायलयात रुपये 
८.३६ को्ी इतक्या रकमेचा मशषयवतृ्ती वा्पात गरैव्यवहार झाल्याचे ववशषे 
चौकशी पथकाने (एसआय्ी) अहवालात नमदू केल्याच ेमाहे जानेवारी, २०१६ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशयनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशी अहवालातील नमदू गरैव्यवहाराच्या िकरणाींतील दोषीींची 
शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्या अनषुींगाने दोषीींवर शासनाने कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्र . रार्िुमार बिोल े: (१) अींशत: खरे आहे, वधाय जजल््यातील सन २००५ त े
२०१० या कालावधीतील मशक्षण शलु्क, पररक्षा शलु्क व मशषयवतृ्ती वा्पातील 
अननयममततसेींदभायत तत्कालीन सहायक सींचालक (ववत्त व लेखा) व तत्कालीन 
उपसींचालक (लखेा) याींचा अहवाल आयकु्तालयाने माहे मे, २०११ व माहे जुल,ै 
२०१४ मध्ये शासनास सादर केला.     
(२) व (३) ववशषे चौकशी पथकाच्या अहवालातील एकूण १७०४ सींस्थाच्या 
लेखापररक्षणाच्या अनषुींगाने ववश्लेषण व पडताळणी करण्याची काययवाही 
आयकु्त, समाज कल्याण, पणेु याींच्यामाफय त सरुु असनू अननयममततचे्या 
रक्कमेची वसलूपात्र रक्कम सींबींधधत सींस्थकेडून वसलू करण्याची काययवाही सरुु 
आहे.     
(४) िश्न उद् ावत नाही. 

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

िेर्, अांबार्ोगाई ि ब ि (जर्.ब ि) येथ ल ग्राम ण भागात ल  
अनेि ि र् रोदहत्र ेनादरुुस्त्त असल्याबाबत 

  

(२५) *  ९८६५८   श्र मत  सांग ता ठोंबरे (िेर्) :   सन्माननीय ऊर्ाम मांत्र  
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) केज, अींबाजोगाई व बीड (जज.बीड) येथील ग्रामीण भागातील अनेक रोदहत्र े
गत ३ मदहन्याींपासनू नादरुुस्त असनू ववभागाकड ेलोकिनतननधीींनी अनेक वळेा 
लेखी ननवेदन देऊन देखील याकड ेदलुयक्ष करण्यात येत असल्याचे माहे नोव्हेंबर, 
२०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशयनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 

(२) तसेच उक्त ववभागातील ११ के.व्ही.चा वीज परुवठा करणाऱ्या ववदयतु तारा 
अनेक वषाांपासनू बदलल्या नसल्याने त्या अत्यींत जीणय झाल्या असल्याच ेदेखील 
या दरम्यान ननदशयनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या जीणय झालेल्या ववदयतु ताराींमधून मोठ्या िमाणात वीज 
गळती होत असनू वीज गळतीमळेु पणूय क्षमतनेे वीज परुवठा होत नसल्याने 
अनेक रोदहत्र जळणे व इतर समस्या ननमायण झाल्याने शतेकरी व वीज ग्राहकाींना 
अनेक समस्याींना सामोरे जाव ेलागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, शासनाने या िकरणी चौकशी केली आहे काय, त्यानसुार 
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यािकरणी दलुयक्ष करणाऱ् या सींबींधधत दोषी अधधकारी व कमयचारी याींचेवर कोणती 
कारवाई केली तसेच नादरुुस्त रोदहत्र व जीणय झालले्या ववदयतु तारा बदली 
करण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्र . चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) बीड मींडळाअींतगयत मागील ३ मदहन्यात केज 
उपववभागात ९१ ववतरण रोदहत्र नादरुुस्त झाल ेहोत ेयापकैी ३८ ववतरण रोदहत्र 
बदलण्यात आल ेआहेत. बीड ग्रामीण उपववभागात ८ ववतरण रोदहत्र नादरुुस्त 
झाल ेहोत.े यापकैी तीन ववतरण रोदहत्र बदलण्यात आल ेआहेत. अींबाजोगाई 
उपववभागात ७० ववतरण रोदहत्र नादरुस्त झाल ेहोत.े त्यापकैी ४८ ववतरण रोदहत्र 
बदलण्यात आल ेआहेत.  
(२) हे खरे आहे. 
(३) ताींबत्रक दृष्या, वीज गळतीमळेु रोदहत्र ेनादरुुस्त होत नसनू रोदहत्रावरील 
वाढीव भारामळेु रोदहत्र ेनादरुुस्त होतात. जीणय वादहन्याींमळेु  वीज गळती होत 
असल्याने ११ के.व्ही. जीणय वीज वादहन्या बदलण्याची काम ेिगतीपथावर आहेत. 
वीज परुवठयाबाबत ननमायण होणाऱ्या समस्याींच ेमहाववतरण कीं पनीच्या स्थाननक 
पातळीवर त्वररत ननरसन केल ेजात.े 
(४) नादरुुस्त झालेले ववतरण रोदहत्र उपलब्धतनेसुार बदलले जातात. सन 
२०१६-१७ मध्ये केज उपववभागात ११ के.व्ही च्या एकूण ७ फक.मी. व बीड 
ग्रामीण उपववभागात ११ के.व्ही.च्या एकूण १०.८० फक.मी. जीणय वादहन्या 
बदलण्यात आल्या आहेत. उवयररत ११ के.व्ही. च्या जीणय वीजवादहन्या 
बदलण्याची काम ेिगतीपथावर आहेत. 
(५) िश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
िामशम येथ ल प्रशासिीय िायामलयाांिर लािण्यात आलेल्या 

पिनचक्याांच्या देखभाल ि दरुुस्त्त बाबत 
(२६) *  १०१७८६   श्र .अममत झनि (ररसोि) :   सन्माननीय नि न ि 
नि िरण य उर्ाम मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वामशम येथील जजल्हाधधकारी कायायलय, जजल्हा पोलीस अधीक्षक कायायलय 
तसेच इतरही िशासकीय कायायलयाींवर लावण्यात आलेल्या पवनचक्याींची 
देखभाल दरुुस्ती न झाल्याने त्या नादरुुस्त अवस्थेत असल्याचे माहे ऑगस््, 
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२०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशयनास आल,े हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, पवनचक्क्या उभारणी करण्यासाठी केलेला खचय व्यथय ठरला 
असनू उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आल ेव त्यानसुार ननकृष् दजायच्या 
पवनचक्क् या उभारणाऱ् या कीं त्रा्दारावर कोणती कारवाई केली तसेच या 
पवनचक्क्याींची ननयममत  देखभाल व दरुुस्ती करण्याबाबत शासनाने कोणती 
काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्र . चांद्रशखेर बािनिुळे : (१), (२) व (३) जजल्हाधधकारी कायायलय वामशम येथ े
महाऊजायमाफय त पवन-सौर सींकररत सींयींत्र सन २००७ मध्ये आस्थावपत करण्यात 
आली. परींत ु त्याचा देखभाल दरुूस्तीचा कालावधी सींपल्यानींतर ददनाींक 
११/११/२००९ रोजी आलेल्या वादळामळेु सींयींत्राचे पात ेतु् ल्याने नादरुूस्त झाली. 
तसेच जजल्हा पोमलस अधीक्षक, वामशम  येथील कायायलयावरील सन २०१३ 
मध्ये जजल्हा ननयोजन योजने अींतगयत आस्थावपत करण्यात आलेले ९ 
पवनचक्की सींयींत्राींपकैी ददनाींक ५/५/२०१६ रोजी आलले्या वादळामळेु ५ सींयींत्र े
नादरुूस्त झाली आहेत. सदर सींयींत्र देखभाल दरुूस्तीसाठीचा हमी कालावधी 
सींपला असल्याने उक्त सींयींत्र े दरुूस्तीचे काम सींबींधधताींकडून योग्य 
अमभकरणामाफय त आवश्यक िफक्रया राबवनू करण्यात येणार आहे. यास्तव, 
याबाबत शासनाने चौकशी करण्याचा वा कीं त्रा्दारावर कारवाई करण्याचा िश्न 
उद् ावत नाही. 
(४) िश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
लातूर जर्ल््यात ल “महावितरण आपल्या दारी” योर्नेंतगमत शते पांपाच्या 

विद्युत पुरिठ्यासाठी पायाभूत सुविधा देणेबाबत 
(२७) *  ९९४१२   श्र .त्र्यांबिराि मभसे (लातरू ग्राम ण) :   सन्माननीय ऊर्ाम 
मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) लातरू जजल््यातील “महाववतरण आपल्या दारी” योजनेंतगयत सन २०१० त े
सन २०१३ या कालावधीत मागेल त्या शतेकऱ्याींना शतेीपींपासाठी डडमाींड ड्राफ्् 
भरून कनेक्शन देण्यात आल ेपरींत ुआजतागायत सदर कनेक्शनसाठी पायाभतु 
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सवुवधा उभारण्यात आलेल्या नाहीत, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर कनेक्शनसाठी एल ् ी लाईन व इतर पायाभतू सवुवधाींसाठी 
ननधी मींजूर करण्याबाबत स्थाननक लोकिनतननधधनी माहे, जुल ै२०१७ मध्ये वा 
त्या दरम्यान मा.ऊजाय मींत्री याींच्याकड ेननवेदनादवारे मागणी केली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास सदर कामासाठी ननधी मींजूर करून काम त्वररत पणूय करण्याबाबत 
शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे व सदर काम कधीपयांत 
पणूय होणे अपेक्षक्षत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्र . चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) राज्यात “महाववतरण आपल्या दारी” या योजनेअींतगयत केबलदवारे ववदयतु 
जोडण्या  देण्यात आलेल्या १,२९,६५४ कृषीपींपाना पायाभतू सवुवधा उपलब्ध 
करुन देणे आवश्यक आहे. त्याकररता आवश्यक ननधीची व्यवस्था करुन 
त्यामधून सदर काम ेकरण्याचे महाववतरण कीं पनीकडून िस्ताववत आहे.     
(४) िश्न उद् ावत नाही. 

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

राज्यात ि र् िां पन्याांत ल िां त्राटी िममचाऱ्याांना रोर्ांदारी पद्धत अथिा  
सम िाम-सम दाम पद्धत लागू िरण्याबाबत 

(२८) *  १०२१२५   श्र .सनुनल मशांदे (िरळ ), श्र .सांतोष दानिे (भोिरदन), 
अॅि.भ मराि धोंि े(आष्ट्टी) :  सन्माननीय ऊर्ाम मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) राज्यात महाववतरण, महापारेषण, महाननममयती या वीज कीं पन्यात समुारे 
३२,००० बा्यस्त्रोत कीं त्रा्ी कामगार गेल्या ८ त े१० वषाांपासनू काययरत असनू 
कमयचाऱ्याींना रोजींदारी पद्धत फकीं वा सम काम-सम दाम पद्धत लाग ूकरण्याची 
मागणी माहे नोव्हेंबर, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान महाराषर वीज कीं त्रा्ी 
(बा्यस्त्रोत) कामगार सींघाने शासनाकड ेकेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मा.ऊजाय मींत्री महोदयाींच्या आदेशान्वये नेमलेल्या रानड ेसममती 
व भा्ीया सममतीने याबाबत सादर केलेल्या अहवालावर देखील शासनाने 
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अदयापपयांत कोणतीही कायवायही केलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू सममत्याींच्या अहवालानसुार आणण महाराषर वीज कीं त्रा्ी 
(बा्यस्त्रोत) कामगार सींघाने केलेल्या मागणीनसुार कामगाराींना रोजींदारी पद्धत 
फकीं वा सम काम-सम दाम पद्धत लाग ूकरण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्र . चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) रानड ेसममतीच्या अहवालातील काही मशफारशी इतर ववभागाशी 
सींबींधधत असल्याने त्याबाबत त्याींचे अमभिाय घेण्यात येत आहेत. कीं त्रा्ी 
कामगाराींच्या समान काम समान वेतनासाठी स्थापन करण्यात आलले्या 
सममतीचा अहवाल अदयाप शासनास  िाप्त झालेला नाही. 
(४) िश्न उद् ावत नाही. 

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

खेि (जर्.पुणे) िृष  उत्पन्न बार्ार सममत मध्ये झालेला गैरव्यिहार 
  

(२९) *  १००४८५   श्र .सरेुश गोरे (खेि आळांदी) :   सन्माननीय पणन मांत्र  
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) खेड (जज.पणेु) कृषी उत्पन्न बाजार सममतीमध्ये लाखो रुपयाींचा गरैव्यवहार 
तसेच अननयममतता झाल्याबाबत श्री.कैलास शींकरराव ्ाकळकर याींनी ददनाींक 
२९ डडसेंबर, २०१४ रोजी वा त्यासमुारास तक्रार अजय केला आहे, हे खरे आहे 
काय, 

(२) असल्यास, उक्त तक्रारीच्या अनषुींगाने चौकशी अधधकारी, ववशषे 
लेखापरीक्षक वगय-१ सहकारी सींस्था पणेु याींच्यामाफय त चौकशी करण्यात आली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले व त्यानषुींगाने सींबींधधताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्र . सभुाष देशमखु : (१) होय. 
(२) व (३) होय, सदर िकरणी ववशषे लेखापररक्षक वगय-१ सहकारी सींस्था, पणेु 
याींनी चौकशी अहवाल जजल्हा उपननबींधक, सहकारी सींस्था, पणेु याींचकेड ेसादर 
केला आहे. त्यानसुार खेड कृषी उत्पन्न बाजार सममतीच्या सधचवाींनी महाराषर 
कृषी उत्पन्न पणन (ववकास व ववननयमन) अधधननयमातील तरतदुीनसुार 
त्याींच्यावर ववदहत केलेल्या जबाबदारीचे योग्य िकारे ननवयहन न केल्याचे ददसनू 
येत असल्याने व त्यामळेु बाजार सममतीचे कामकाज योग्यररत्या पार पाडण्यात 
कसरू केल्याचे आढळून आल ेआहे. सबब बाजार सममतीचे सधचव याींचेववरूध्द 
ठपका ठेवनू त्याींची वाषीक वेतनवाढ एक वषायकरीता रोखण्याची मशक्षा 
बजावण्यात आली आहे. तसेच यापढेु बाजार सममतीच े कामकाजामध्ये 
िशासकीय व ताींबत्रक स्वरूपाच्या अननयममतता होणार नाहीत याबाबत बाजार 
सममतीचे सधचवाींना समज देण्यात आली आहे. 
(४) िश्न उद् ावत नाही. 

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

िर्मत-नेरळ (ता.िर्मत, जर्.रायगि) मागामिर ि र् िाहि तार  
बारू्ला िरताना तरुणाचा झालेला मतृ्यु 

  

(३०) *  ९६२०५   श्र .मनोहर भोईर (उरण), श्र .धैयमश ल पाटील (पणे), 
श्र .सभुाष उफम  पांडितशठे पाटील (अमलबाग) :   सन्माननीय ऊर्ाम मांत्र  पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

 
(१) कजयत-नेरळ (ता.कजयत, जज.रायगड) मागायवर असलेल्या डडकसळच्या 
नाक्यावरील जय मल्हार हॉ्ेल जवळ पडलेली वीज वाहक तार बाजूला करीत 
असताींना नरेश गवळी हे मतृ्यमूखुी पडल्याचे ददनाींक ३ सप् े्ंबर, २०१७ रोजी वा 
त्या समुारास ननदशयनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, या घ्नेची शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आल,े 
(३) असल्यास, त्यानसुार कीं पनीच्या अधधकाऱ् याींवर शासनाने कोणती कारवाई 
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केली तसेच मतृ्यमूखुी पडलले्या व्यक्तीच्या वारसास शासनाने कोणती आधथयक 
मदत केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्र . चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) दद. ०३/०९/२०१७ रोजी श्री. नरेश मनोहर गवळी 
या तरुणाचा तु् लेल्या ववदयतु भारीत तारेच्या सींपकायत आल्याने मतृ्य ूझाला.  
(२) सदर अपघाताची चौकशी ववदयतु ननरीक्षक, पेण कायायलयामाफय त करण्यात 
आली आहे. सदर िाणाींनतक अपघात कजयत-नेरळ (ता.कजयत, जज.रायगड) 
मागायवरील डडकसळ रस्त्यावर तु् ू न ववदयतु भारीत रादहलेल्या महाववतरण 
कीं पनीच्या लघदुाब वादहनीच्या सींपकायत आल्याने  ववदयतु धक्का बसनू झाला 
आहे. 
(३) महाववतरण कीं पनीच्या कजयत उपववभागास ववदयतु ननरीक्षक, पेण याींनी 
ददलेल्या अमभिायाच्या अनषुींगाने महाववतरण कीं पनीने सींबींधीत सहाय्यक 
अमभयींता याींना ननलींबबत केल ेअसनू त्याींच्या ववरुध्द तसेच अन्य वररषठ तींत्रज्ञ 
याींच्या ववरुध्द ववभागीय चौकशीची कारवाई सरुु केली आहे. मतृ व्यक्तीच्या 
वारसास महाववतरण कीं पनीकडून ददनाींक २२.११.२०१७ रोजी रुपये ४ लाख इतकी 
नकुसान भरपाई  देण्यात आली आहे.          
(४) िश्न उद् ावत नाही.  

----------------- 
  
मौरे् भेंििि े(ता.भुदरगि, जर्.िोल्हापूर) येथ ल उपिायमिारी अमभयांता ि 

िायमिारी अमभयांता याांन  िेलेली अननयममतता 
(३१) *  १०१००८   श्र .प्रिाश आबबटिर (राधानगरी) :   सन्माननीय ऊर्ाम 
मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौजे भेंडवड े(ता.भदुरगड, जज.कोल्हापरू) येथील उपकाययकारी अमभयींता व 
काययकारी अमभयींता याींच्या कामकाजाची जजल्हा दक्षता सममतीदवारे चौकशी 
करण्याबाबत स्थाननक लोकिनतननधीींनी मखु्य अमभयींता महाववतरण, कोल्हापरू 
ववभाग याींचकेड ेददनाींक २६ नोव्हेंबर, २०१७ रोजी लखेी ननवेदन ददल ेआहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त अधधकाऱ् याींनी ननयमबा्य पद्धतीने वीज जोडणी देणे, मी्र 
देणे, ववना मींजूरी जोडणी देण्याकररता आधथयक व्यवहार करणे अशा िकारच्या 
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अननयममतता केल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ननवेदनातील नमदू तक्रारीींची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
त्यात काय ननदशयनास आल,े त्यानसुार शासनाने सींबधधताींवर कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्र . चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) हे खरे आहे,  
(२) व (३) उक्त ननवेदनास अनसुरुन महाववतरण कीं पनीच्या ववभागीय स्तरावर 
चौकशी केली असता श्री. डी. के. मोदहत,े कननषठ अमभयींता याींच्याकड े२६ वीज 
मागणी िस्ताव मींजुरीसाठी िलींबबत असल्याचे ददसनू आले. चौकशीमध्ये त े
दोषी आढळून आल्याने त्याींना ददनाींक ३०.०६.२०१७ रोजी रु. ५१,०००/- इतकी 
दींडात्मक मशक्षा ठोठावण्यात आली. तसेच त्याींची कोल्हापरू जजल्हयाबाहेर व 
अन्य उप काययकारी अमभयींता श्री.दींडवत ेयाींची  ववभागाबाहेर बदली करण्यात 
आली आहे. 
(४) िश्न उद् ावत नाही. 

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

नामशि ि धळेु जर्ल््यात ल आददिास  आश्रमशाळाांमध्ये  
विद्यार्थयाांच्या होत असलेल्या मतृ्यूांबाबत 

  

(३२) *  ९५९८०   श्र .रार्ाभाऊ (पराग) िार्े (मसन्नर), श्र .ि .एस.अदहरे 
(साक्री), श्र .योगेश (बाप)ू घोलप (देिळाली) :  सन्माननीय आददिास  वििास 
मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

 
(१) नामशक जजल्हयातील शासकीय आददवासी आश्रमशाळाींमध्ये गेल्या १७ वषाांत 
समुारे २०० पेक्षा जास्त ववदयार्थयाांचा मतृ्य ूझाला असल्याची बाब ददनाींक ८ 
ऑक््ोबर, २०१७ रोजी वा त्या समुारास ननदशयनास आली आहे, हे खरे आहे 
काय,  
(२) तसेच धळेु जजल्हयातील ३ आददवासी आश्रमशाळाींतील ९ त े १५ वष े
वयोग्ातील ३ आददवासी ववदयार्थयाांचा माहे ऑगस््, २०१७ या एकाच 
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मदहन्यात मतृ्य ूझाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या आश्रमशाळाींना शासनाकडून अनदुान ममळत असनूही 
ववदयार्थयाांच्या आरोग्यासाठी खचय केल्याचे दशयवनू ित्यक्षात ववदयार्थयाांवर 
तात्परुत ेऔषधोपचार करुन त्याींना पालकाींच्या स्वाधीन केले जात,े हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, वारींवार होत असलेल्या आददवासी ववदयार्थयाांच्या मतृ्यूींची 
शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आल,े त्यानसुार 
मतृ्यसू जबाबदार असणाऱ् याींवर शासनाने कोणती कारवाई केली तसेच 
आश्रमशाळाींमधील ववदयार्थयाांचे मतृ्य ूरोखण्यासाठी शासनाने कोणती काययवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्र . विष्ट् णु सिरा : (१) सन २००१-०२ त े२०१६-१७ या कालावधीत नामशक 
जजल्हयातील शासकीय आश्रमशाळाींमध्ये ववववध कारणाींनी १९८ ववदयार्थयाांचा 
मतृ्य ुझाल्याची  बाब आढळून आली आहे. 
(२) धुळे जजल्हयात शासकीय व अनदुाननत आश्रमशाळेत माहे ऑगस्् २०१७ 
मध्ये दोन ववदयाथी मतृ्यचु्या घ्ना घडल्या असनू एक घ्ना ववदयाथी शाळा 
िशासनाच्या ताब्यात असताींना सपय दींशाच्या कारणाने व दसुरी घ्ना ववदयाथी 
पालकाींच्या ताब्यात असताींना आजारपणाच्या कारणाने घडलेली आहे. 
(३) शाळा िशासनाने आश्रमशाळेतील ववदयार्थयाांवर औषधोपचार करण्याच्या 
सचूना  ददलेल्या आहेत. त्यािमाणे काययवाही केली नसल्यास चौकशी करुन 
काययवाही करण्यात येईल.  
 
(४) व (५) राज्यातील आददवासी ववकास ववभागातींगयत असलले्या 
आश्रमशाळातील ववदयाथी मतृ्युींच्या कारणाचा अ्यास करून त्यावर 
उपाययोजना सचुववण्यासाठी डॉ.सभुाष साींळुख ेयाींच्या अध्यक्षतखेाली सममतीची 
स्थापना केली होती. सदर सममतीने आपला अहवाल सादर केला असनू सदर 
अहवालात आश्रमशाळेतील ववदयार्थयाांचे मतृ्य ूरोखण्यासाठी १८ अल्पकामलन व 
०९ ददघयकामलन स्वरुपाच्या उपाययोजना सचुववल्या असनु त्यापकैी बहुताींश 
मशफारशीींची अींमलबजावणी सरुु केलेली आहे. 
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----------------- 
  

मांगरुळ चव्हाळा (ता.नाांदगाि, जर्.अमराित ) येथ ल िगमखोल्याांच्या 
बाांधिामात झालेल्या गैरिारभाराबाबत 

  

(३३) *  ९६८४०   प्रा.विरेंद्र र्गताप (धामणगाि रेल्िे) :   सन्माननीय 
आददिास  वििास मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आददवासी फासेपारधी सधुार सममती, मींगरुळ चव्हाळा (ता.नाींदगाव, 
जज.अमरावती) येथील १० वगयखोल्याींच्या बाींधकामात झालेली अननयममतता 
तसेच सींस्था चालकाींच्या गरैकारभाराची तातडीने चौकशी करण्याबाबत 
आददवासी पारधी समाज सींघ्ना याींनी मा.आददवासी ववकास मींत्री आणण सधचव, 
आददवासी ववकास ववभाग याींना ददनाींक ४ ऑक््ोंबर, २०१७ रोजी वा त्या 
समुारास ननवेदन ददल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या ननवेदनाच्या अनषुींगाने शासनाने उक्त गरैकारभाराची चौकशी 
केली आहे काय, त्यात काय ननदशयनास आल,े 
(३) असल्यास, त्यानसुार सींबधधताींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्र . विष्ट् णु सिरा : (१) आददवासी पारधी समाज सींघ्ना, महाराषर, 
म.ुदहींगलासपरू, पो.धानोरा फसी, ता.नाींदगाव खींडशे्वर, जज.अमरावती याींचे 
दद.०२.१०.२०१७ चे तक्रार ननवेदन शासनास िाप्त झाल ेआहे. 
 
(२) व (३) सदर तक्रार ननवेदनाच्या अनषुींगाने चौकशी करण्याबाबत शासन पत्र 
दद.१२/१०/२०१७ अन्वये अपर आयकु्त, आददवासी ववकास, अमरावती याींना 
कळववण्यात आल ेअसनू त्याींचेमाफय त चौकशी सरुू आहे. 
(४) िश्न उद् ावत नाही. 

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

थेऊर (ता.हिेली, जर्.पुणे) येथ ल उरूळ  िाांचन विभागात ल  
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गािाांमध्ये ि र्पुरिठा खांि त होत असल्याबाबत 
  

(३४) *  ९९०९५   श्र .बाबरुाि पाचणे (मशरुर) :   सन्माननीय ऊर्ाम मांत्र  
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) थेऊर (ता.हवेली, जज.पणेु) येथील वीज उपकें द्ातनू फफडरकड ेजाणारी  २२ 
के.व्ही. लाईन नादरुूस्त असल्याने उरूळी काींचन ववभागातील गावाींमध्ये 
वीजेच्या तारा तु् ू न वीजपरुवठा खींडीत होत असल्याचा िकार माहे सप् े्ंबर, 
२०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशयनास आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, फफडरवरील वीजेच्या तारा जजणय झाल्या असनू थेऊर त ेउरूळी 
काींचन २० फक.मी. तसेच कोरेगाव मळु त ेयेवत  २२ फक.मी. अशा दोन २२ 
केव्ही एच्ी लाईनचे िस्ताव मींजूर असनू सधु्दा अदयापही त्याींची उभारणी 
झालेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
ननदशयनास आल,े त्यानसुार उरूळी काींचन ववभागातील वीज खींडडत होण्याच्या 
समस्येबाबत व एच्ी लाईनची उभारणी करण्याबाबत शासनाने कोणती 
काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्र . चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) थेऊर त ेउरुळीकाींचन दरम्यान २० फक.मी. अींतराच्या २२ के.व्ही. वीज 
वादहनीचे काम िगतीपथावर असनू त ेमाचय २०१८ पयांत पणूय होणे अपेक्षक्षत आहे. 
तसेच कोरेगाींव मळु त ेयेवत दरम्यान २८ फक.मी. अींतराच्या नवीन ३३ के.व्ही. 
अनतररक्त वीज वादहनीच्या उभारणीचे काम देखील सध्या िगतीपथावर आहे.  
 
परींत ुकोरेगाींव मळु, भरतगाींव व बोरी ऐींदी या गावातील स्थाननक शतेकऱ्याींनी 
पोल उभे करण्यास (RoW) हरकत घेतलेली आहे. त्याकररता नतन्ही गावाींच े
सरपींच व उपअमभयींता, जजल्हा पररषद, दौंड याींच्याशी सींपकय  साधून अडथळा दरू 
करण्यासाठी महाववतरण कीं पनीमाफय त ियत्न चाल ूआहेत. 
(४) िश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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िळिा (जर्.ठाणे) येथ ल िाघोबानगर भागात विद्युत िादहन्याांना स्त्पशम 

झाल्याने दोन अल्पिय न मुलीांचा झालेला मतृ्यू 
  

(३५) *  १००८१३   श्र .मांगेश िुिाळिर (िुलाम), िॉ.भारत  लव्हेिर 
(िसोिा) :   सन्माननीय ऊर्ाम मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कळवा (जज.ठाणे) येथील वाघोबानगर भागात महाववतरणच ेडी.पी.बॉक्स 
उघड ेअसल्याने येथील ववदयतु वादहन्याींना ददनाींक ०३ ऑक््ोबर, २०१७ रोजी वा 
त्या समुारास दोन अल्पवयीन मलुीींचा स्पशय झाल्याने ववजेचा धक्का लागनू 
त्याींचा मतृ्य ूझाला, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, उघड े डी.पी.बॉक्स व लोंबकळत असलले्या ववदयतु वादहन्या 
याकड ेदलुयक्ष करणाऱ् या महाववतरणच्या अधधकारी व कमयचारी याींची शासनाने 
चौकशी केली आहे काय, चौकशीदरम्यान काय ननदशयनास आल,े 
(३) असल्यास, त्यानसुार सींबधधताींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे तसेच मतृ मलुीींच्या कु्ुींबबयाींना आधथयक मदत देण्याबाबत 
ननणयय घेतला आहे काय, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्र . चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) सदरची घ्ना महाववतरण कीं पनीच्या डी.पी. 
बॉक्सवर घडलेली नसनू ठाणे महानगर पामलकेच्या पथददव्याच्या खाींबावरील 
जींक्शन बॉक्समधून अनधधकृतपणे जोडलेल्या  सदोष वायरला स्पशय झाल्याने 
वीजेचा धक्का बसनू एका अल्पवयीन मलुीचा िाणाींनतक अपघात घडला आहे.  
 
(२) व (३) सदर अपघाताची चौकशी ववदयतु ननरीक्षक, ठाणे-१ याींच्या माफय त 
करण्यात आली आहे. सदरचा अपघात ठाणे महानगरपामलकेच्या अखत्याररतील 
पथददव्याच्या खाींबावर झालेला असल्यामळेु ठाणे महानगरपामलकेकडून मतृ 
मलुीच्या वडडलाींना रु. ४ लाख ददनाींक ०४.१०.२०१७ रोजी देण्यात आल ेआहेत. 
(४) िश्न उद् ावत नाही. 

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

नामशि शहरात ल आददिास  िसत गहृात भोर्न ठेिेदाराांना देयि  
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अदा न िेल्याने विद्यार्थयाांना उपाश  ठेिल्याबाबत 
(३६) *  ९८३७६   श्र .ि .एस.अदहरे (साक्री), श्र मत  ननममला गावित (इगतपरूी), 
िॉ.राहूल आहेर (चाांदिि) :   सन्माननीय आददिास  वििास मांत्र  पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नामशक शहरातील सेंरल फकचनच्या माध्यमातनू आददवासी ववकास 
ववभागाच्या वसनतगहृात भोजन परुववणाऱ् या ठेकेदाराींना शासनाने देयक अदा न 
केल्यामळेु ववदयार्थयाांना जेवण न देता उपाशी ठेवल्याचा िकार घडला असल्याचे 
माहे ऑगस््, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशयनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 

(२) असल्यास, उपाशी ठेवल्याने ववदयार्थयाांनी येथील आददवासी ववकास भवन 
येथे भर पावसात आींदोलन केल्याचे ननदशयनास आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या घ्नेची शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
ननदशयनास आल,े त्यानसुार ननधीची तरतदू करुन भोजन ठेकेदाराींची देयके 
वेळेवर अदा करण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली तसेच ववदयार्थयाांना 
उपाशी ठेवणाऱ् या ठेकेदारावर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यत येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्र . विष्ट् णु सिरा : (१) व (२) हे खरे नाही. 
(३) िकल्प कायायलय, नामशक अींतगयत ई ननववदा िक्रीयेदवारे ननवड झालेल्या 
भोजनठेकेदाराींनी परुवठा आदेशातील अ्ी व शतींमध्ये बदल करण्याबाबत 
िकल्प अधधकारी, नामशक याींना ननवेदन देऊन दद.२०.०८.२०१७ पासनू भोजन 
देण्यास असमथयता दशयववली होती. तथावप, सदर ननवेदनामध्ये भोजन ठेक्याचे 
देयक देण्यास ववलींब झाल्याबाबत उल्लखे नव्हता. 
     दरम्यान वसतीगहृातील ववदयार्थयाांचे भोजनाची अडचण होऊ नये 
याकररता िकल्प अधधकारी, नामशक याींनी सेंरल फकचन, मुींढेगाव येथून 
दद.२०.०८.२०१७ रोजी भोजन मागववल े होत.े तथावप, वसतीगहृातील 
ववदयार्थयाांनी भोजनठेकेदाराींकडूनच आहार देण्याबाबत िकल्प अधधकारी याींना 
लेखी ननवेदन ददल्याने दद.२१.०८.२०१७ पासनू पनुश्च: भोजनठेकेदाराींकडून 
भोजन परुवठा सरुू करण्यात आला आहे. 
    भोजनपरुवठाधारकाींची माहे नोव्हेंबर, २०१७ पयांतची देयके अदा करण्यात 
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आलेली आहेत. 
(४) िश्न उद् ावत नाही. 

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

राज्यात ल उत्पादन शुल्ि विभागात ल विविध  
सांिगामत ल पदे ररक्त असल्याबाबत 

  

(३७) *  १००४०१   श्र .र्गदीश मळु ि (ििगाि शरेी), श्र मत  माधुरी ममसाळ 
(पिमत ), प्रा.(श्र मत ) मधेा िुलिणी (िोथरुि) :  सन्माननीय राज् य उत् पादन 
शलु् ि मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील उत्पादन शलु्क ववभागातील ववववध सींवगायतील ७५० त े८०० पदे 
ररक्त असल्याचे माहे ऑगस््, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशयनास आल े
असनू अपऱु्या मनषुयबळामळेु िकरणे अींनतम काययवाहीसाठी िलींबबत आहेत, 
हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच पणेु शहरातील राज्य उत्पादन शलु्क कायायलयात कमयचारी वगय कमी 
असनू जागा ररक्त असल्याने नागररकाींची काम ेवेळेत पणूय होण्यास ववलींब होत 
असल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशयनास येत आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उत्पादन शलु्क ववभागातील ररक्त पदे भरण्यासाठी शासनाने 
कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत व त्या अनषुींगाने सरुु असलेल्या 
काययवाहीची सदय:जस्थती काय आहे ? 
  
श्र . चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) होय, हे खरे आहे. 
     परींत ुत्याचा कामकाजावर पररणाम होव ूददला जात नाही. 
(२) होय, परींत ुकामकाजाकरीता आवश्यक त ेअधधकारी / कमयचारी उपलब्ध 
आहेत. त्यामळेु कामकाजात ववलींब होण्याचा िश्न उद् ावत नाही. 
(३) व (४) सन-२०१७ मध्ये ४० दयु्यम ननरीक्षकाींना ननरीक्षक पदावर पदोन्नती 
देण्यात आलेल्या आहेत. तसेच मलवपक सींवगायतील २८ मलवपक- ी्ंकलखेक याींना 
वररषठ मलवपक पदावर व १९ वररषठ मलवपक याींना कायायलय अधीक्षक पदावर 
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पदोन्नत्या देण्यात आलेल्या आहेत. तसेच सरळसेवेची जवान, चपराशी व 
मलवपक- ी्ंकलखेक अशी एकूण २२ पदे अनकुीं पादवारे भरण्यात आलेली आहेत. व 
माहे डडसेंबर-२०१७ अखेर अथवा जानेवारी-२०१८ च्या सरुुवातीला महाराषर 
लोकसेवा आयोगाकडून एकूण ३०० दयु्यम ननरीक्षींकाची पदे उपलब्ध होणार 
आहेत. अधीक्षक-१, उपअधीक्षक-५, सहाय्यक आयकु्त -१, याींची भरती करण्यात 
आली असनू त्याींचे िमशक्षण सरुु आहे. शासन धोरणानसुार सध्या केवळ 
४% पदे सरळसेवेदवारे भरण्यास परवानगी असल्याने त्यानसुार भरती िफक्रया 
राबववण्यात येत आहे. ननरीक्षक पदावरील पदोन्नती िफक्रया काययवाहीत आहे. 
त्यामळेु ववभागातील बहुताींशी पदे भरली जातील. 

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

नामशि जर्ल््यात ल अपांग विद्यार्थयाांच्या मशष्ट्यितृ्त्त च   
रक्िम वितररत न झाल्याबाबत 

  

(३८) *  १००४७७   श्र .योगेश (बाप)ू घोलप (देिळाली) :   सन्माननीय 
सामाजर्ि न् याय मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नामशक जजल््यातील १२०० अपींग ववदयार्थयाांच्या गत वषीच्या 
मशषयवतृ्त्तीसाठी वगय केललेी २८ लाख ३३ हजार रुपये इतकी रक्कम ववतररत 
न झाल्यामळेु नामशक जजल्हा मध्यवती सहकारी बँकेत पडून आहे, हे खरे आहे 
काय, 

(२) असल्यास, या सींदभायत ववदयार्थयाांनी समाजकल्याण सींचालक व जजल्हा 
समाजकल्याण अधधकारी, जजल्हापररषद, नामशक याींचेकड े तक्रारी केलले्या 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू रक्कम ववतररत न होण्याची कारणे काय आहेत व पात्र 
अपींग ववदयार्थयाांना उपरोक्त रक्कमेच्या मशषयवतृ्त्तीचे वा्प कधीपयांत 
करण्यात येणार आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्र . रार्िुमार बिोल े: (१), (२), (३) व (४) िश्नाधधन मशषयवतृ्तीची रक्कम 
नामशक जजल्हा मध्यवती सहकारी बँकेमाफय त ववतरीत करण्यात येत.े तथावप 
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उक्त बँकेच ेधनादेश जक्लअरीींग ररझव्हय बँकेकडून बींद करण्यात आल्याने सन 
२०१६-१७ या आधथयक वषायतील मशषयवतृ्तीची रक्कम ववदयार्थयाांच्या खात्यात 
जमा करता आली नाही. 
     मशषयवतृ्तीची रक्कम ववदयार्थयाांच्या खाती जमा करण्यासींदभाांत बँकेकड े
पाठपरुावा करण्यात येत आहे. 

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

वपांपळगाि (ब) (ता.ननफाि, जर्.नामशि) येथ ल िृष  उत्पन्न बार्ार 
सममत त टोमॅटो वपिासाठी अनधधिृतपणे तोलाई घेतल्याबाबत 

  

(३९) *  १०१२८७   श्र .अननल िदम (ननफाि) :   सन्माननीय पणन मांत्र  
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वप ींपळगाव (ब) (ता.ननफाड, जज.नामशक) येथील कृषी उत्पन्न बाजार 
सममतीत ्ोमॅ्ो वपकासाठी अनधधकृतपणे िती कॅरे् ५० पसै े तोलाई 
घेतल्याबाबतचे ननवेदन स्थाननक लोकिनतननधीींनी मा.पणन मींत्री याींना ददनाींक 
२५ ऑक््ोबर, २०१७ रोजी वा त्या समुारास ददलेले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अनधधकृतपणे तोलाई घेतल्यािकरणी सींबींधधत बाजार सममतीवर 
शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्र . सभुाष देशमखु : (१) होय.  
(२) या सींदभायत सहाय्यक ननबींधक, सहकारी सींस्था, ननफाड जजल्हा नामशक 
याींच्या माफय त चौकशी करण्यात आली असनु सदरची तोलाई बाजार सममतीच्या 
उपववधीतील तरतदु व जजल्हा उपननबींधक, सहकारी सींस्था, याींच्या 
पररपत्रकानसुार आकारण्यात येत आहे. त्यामळेु बाजार सममती ववरूध्द काययवाही 
करण्याचा िश्न उद् ावत नाही.  
(३) िश्न उद् ावत नाही. 

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

मौरे् खानापूर (ता.रु्न्नर, जर्.पुणे) येथे महापारेषण िां पन ने घेतलेल्या 
र्ागेिर ि र् प्रिल्प उभारण च ेिाम प्रलांबबत असल्याबाबत 
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(४०) *  १०२५८९   श्र .शरददादा सोनािणे (र्नु्नर) :   सन्माननीय ऊर्ाम 
मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौजे खानापरू (ता.जुन्नर, जज.पणेु) येथे महापारेषण कीं पनीने ३ वषाांपवूी 
ताब्यात घेतलेल्या जागेवर वीज िकल्प उभारणीचे काम अदयापपयांत सरुु 
करण्यात आलेले नाही, हे खरे आहे काय, 

(२) तसेच बोरी, आणे, मींगळूर यादठकाणी ३३ के.व्ही. तसेच ओतरू येथ े१३२/३३ 
के.व्ही. सबस््ेशन उभारणीच्या मागणीबाबत तसेच जनु्नर तालकु्यातील ववववध 
दठकाणच्या िलींबबत समस्याबाींबतच ेननवेदन स्थाननक लोकिनतननधीींनी ददनाींक 
९ माचय, २०१७ रोजी वा त्या समुारास मा.ऊजाय मींत्री याींचेकड ेसादर केल ेआहे, हे 
ही खरे आहे काय 
(३) असल्यास, मौज ेखानापरू मधील जागेवर िकल्प उभारण्याबाबत शासनाने 
कोणता ननणयय घेतला तसेच स्थाननक लोकिनतननधीींनी ददलेल्या ननवेदनातील 
िलींबबत समस्याबाींबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्र . चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) हे खरे आहे.   
(२) व (३) ओतरू पररसरात महाववतरण कीं पनीच्या ३३ के.व्ही. ओतरू उपकें द्ातनू 
वीज परुवठा होतो, ज्यास २२० के.व्ही. आळेफा्ा उपकें द्ातनू वीज परुवठा 
करण्यात येतो. आळेफा्ा-ओतरू हे अींतर अींदाजे १४ त े१५ फक.मी. आहे. मशवाय 
२२० के.व्ही. आळेफा्ा येथे १३२ के.व्ही. स्तरावर २ X ५ एम.व्ही.ए.आर. 
कपॅमस्र बँक त्याचिमाणे १३२ के.व्ही. नारायणगाव येथ े२ X ५ एम.व्ही.ए.आर. 
कपॅमस्र बँक िस्ताववत आहे. हे काम झाल्यानींतर पररसरातील ३३ के.व्ही. 
उपकें द्ातील ववदयतु दाबात लक्षणीय सधुारणा होणार आहे. 
     मौज ेआणे येथ े३३/११ के.व्ही. उपकें द् ददनदयाळ उपाध्याय  योजनेमध्ये 
मींजूर झालेले असनू त्याच ेकाम िगती पथावर आहे. मौज ेउीं ब्रज येथील ३३/११ 
के.व्ही. उपकें द्ातील रोदहत्राची क्षमतावाढ (५ एम.व्ही.ए.) पीं. ददनदयाल उपाध्याय 
ग्रामज्योती योजने अींतगयत कायायजन्वत करण्यात आलेले आहे. यामळेु 
सदयजस्थतीत ओतरू, उींब्रज, वप ींपरीपेंढार, कोळवाडी, नेतवड या दठकाणी 
उपकें द्ाची आवश्यकता नाही. 
     आळेफा्ा व नारायणगाव उपकें द्ात क्षमता मशल्लक असल्याने तसेच 
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ओतरू व खानापरू याचे अींतर सदर उप कें द्ापासनू कमी असल्याने सदयजस्थतीत 
दोन्ही दठकाणी अनतउच्च दाब उपकें द्ाची आवश्यकता नाही. 
(४) िश्न उद् ावत नाही. 

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

र्िळाबार्ार (जर्.दहांगोली) पररसरात ल सोयाब न उत्पादिाांना  
अनुदान न ममळाल्याबाबत 

  

(४१) *  ९६९२३   िॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), श्र .अममन पटेल (मुांबादेि ), 
श्र .अस्त्लम शखे (मालाि पजश्चम), श्र .िुणाल पाटील (धुळे ग्राम ण), श्र मत  
ननममला गावित (इगतपरूी), श्र .विर्य ििटे्ट िार (ब्रम्हपरूी), श्र .र्यप्रिाश मुांदिा 
(बसमत) :   सन्माननीय पणन मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जवळाबाजार (जज.दहींगोली) पररसरातील सोयाबीन उत्पादकाींनी आवश्यक त्या 
कागदपत्राींसह शासनाकडून ममळणाऱ् या अनदुानासाठी अजय केल े असतानाही 
त्याींची मादहती सींबींधधत ववभागाला बाजार सममतीने योग्यररत्या सादर न 
केल्याने समुारे ४ हजार ४० शतेकरी अनदुानापासनू वींधचत रादहल्याचे माहे 
सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशयनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यासींदभायत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, त्यानसुार सोयाबीन उत्पादकाींना अनदुानापासनू वींधचत ठेवणाऱ् या 
सींबींधधत अधधकाऱ् याींवर कारवाई करण्याबाबत तसेच अनदुानासाठी अजय केलेल्या 
सवयच शतेकऱ् याींना अनदुान देण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
श्र . सभुाष देशमखु : (१) व (२) जवळाबाजार बाजार सममतीने सादर केलेल्या 
४६०४ शतेकऱ्याींच्या िस्तावाींपकैी ५५६ शतेकऱ्याींचे पररपणूय िस्ताव तालकुास्तरीय 
व जजल्हास्तरीय छाननी सममतीने मशफारस करुन सादर केलेले होत.े सदर ५५६ 
शतेकऱ्याींना अनदुानाची रक्कम मींजूर करण्यात आली आहे. 
     िस्तावासोबत योग्य कागदपत्र ेनसल्याने बाजार सममतीकड ेपरत केलेल्या 
४०४८ िस्तावाींपकैी २४१९ िस्ताव बाजार सममतीने पनु्हा तालकुास्तरीय छाननी 
सममतीमाफय त जजल्हास्तरीय सममतीकड ेपढुील योग्य काययवाहीस्तव सादर केलेले 
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आहेत. िस्तावातील सोयाबीनची खरेदी ववक्री बाजार सममतीच्या आवारात अथवा 
देखरेखीखाली झाल्याची कसलीही नोंद बाजार सममतीच्या अमभलेख्यात आणण 
सींबींधधत खरेदीदार व्यापारी/आडत्याच्या अमभलेख्यात नसल्याने सोयाबीन 
अनदुानाचे िस्ताव अपात्र ठरववण्यात यावेत, अस े अमभिाय जजल्हास्तरीय 
सममतीने नोंदववले आहेत. 
     जजल्हास्तरीय सममतीच्या अमभिायासह अनदुान िस्ताव पणन 
सींचालनालयाकड ेसादर करण्यात आलेला आहे. 
(३) क्षेत्रीय कायायलयाकडून अनदुानाचा िस्ताव िाप्त झाल्यानींतर, िस्तावाची 
योग्यता तपासनू त्यावर ननणयय घेण्यात येईल. 
(४) िश्न उद् ावत नाही. 

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

भोस े(ता.मांगळिेढा, जर्.सोलापूर) येथ ल शतेिऱ्याांच   
बेिायदेश र ि र् देयिे रद्द िरण्याबाबत 

  

(४२) *  १००४८२   श्र .भारत भालिे (पांढरपरू) :   सन्माननीय ऊर्ाम मांत्र  
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) भोसे (ता.मींगळवेढा, जज.सोलापरू) येथ े पावसाअभावी तलावामध्ये पाणी 
नसल्याने या पररसरातील शतेकऱ्याींनी आपले वीज पींप ८ वषायपवूीच काढल े
असनूही वीज ववतरण कीं पनी मात्र वीज देयके आकारत असल्याचे ददनाींक ४ 
ऑक््ोबर, २०१७ रोजी वा त्या समुारास ननदशयनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू बेकायदेशीर देयके रद्द करण्याबाबत स्थाननक शतेकऱ् याींनी 
मागणी करुनही कीं पनीने कोणतीही काययवाही केली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
ननदशयनास आल,े त्यानसुार सींबधधताींवर कोणती कारवाई केली तसेच बेकायदेशीर 
देयके रद्द करण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्र . चांद्रशखेर बािनिुळे : (१), (२) व (३) भोसे (ता.मींगळवेढा, जज.सोलापरू) 
येथील तलावावर असलेल्या १२ शतेी पींप ग्राहकाींना जादा वीज देयकाींची 
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आकारणी करण्यात आली होती. तथावप, महाववतरण कीं पनीमाफय त स्थळ पाहणी 
करुन ती देयके दरुुस्त करुन देण्यात आली. तसेच मी्र ररडीींग चुकीची 
्ाकल्यामळेु मी्र ररींडीग एजन्सीवर दींडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे. 
(४) िश्न उद् ावत नाही. 

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

बुलढाणा शहरात ल इांददरा नगर या रदहिाश  िस्त् त त ल 
देश  दारूच ेदिुान हटविण् याबाबत 

  

(४३) *  ९५०९०   श्र .हषमिधमन सपिाळ (बलुढाणा) :   सन्माननीय राज् य 
उत् पादन शलु् ि मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बलुढाणा शहरातील इींददरा नगर या रदहवाशी वस् तीतील देशी दारूच्या 
दकुानामळेु येथील मदहला व मलुाींमध्ये दहशतीच े वातावरण असल्याच े
ननदशयनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर रदहवाशी वस् तीतील दारूच ेदकुान ह्ववण् याबाबत मदहला व 
सामाजजक काययकत् याांनी ददनाींक १४ ऑगस््, २०१७ रोजी वा त् या समुारास 
आमरण उपोषण करून जजल् हाधधकारी, बलुढाणा याींना ननवेदन सादर केल,े हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, उक् त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
ननष पन् न झाल,े त्यानसुार बलुढाणा शहरातील इींददरा नगर या रदहवाशी 
वस् तीतील देशी दारूचे दकुान ह्ववण् याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा 
करण् यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
श्र . चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) नाही. 
(२) होय. 
(३) सदर िकरणी केलेल्या चौकशीत िस्ततु अनजु्ञप्ती ननयमानसुार सरुु 
असल्याचे ददसनू आल.े ननयमानसुार सरुु असलेली फकीं वा स्थलाींतर झालेली 
अनजु्ञप्ती बींद करावयाची असल्यास त्याबाबत शासनाच्या दद.२५.३.२००८ व 
दद.१२.०२.२००९ रोजीच्या अधधसचूनेत ववदहत केल्यानसुार काययवाही 
करण्याबाबत ननवेदनकत्याांना अवगत करण्यात  आल ेआहे. 
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(४) िश्न उद् ावत नाही. 
----------------- 

  
िोल्हापूर जर्ल््यात ल शेतिरी िॉ.पांर्ाबराि देशमुख व्यार् सिलत 

योर्नेत ल व्यार् परताव्यापासून िांधचत असल्याबाबत 
(४४) *  १००२५०   श्र .चांद्रदीप नरिे (िरि र), श्र .सत्यर् त पाटील-सरुििर 
(शाहूिाि ), श्र .हसन मशु्र फ (िागल), श्र .जर्तेंद्र आव्हाि (मुांब्रा िळिा), 
िॉ.सजुर्त ममणचेिर (हातिणांगले) :   सन्माननीय सहिार मांत्र  पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोल्हापरू जजल््यातील डॉ.पींजाबराव देशमखु व्याज सवलत योजनेतील 
जवळजवळ दोन लाख शतेकरी गेले दोन वषायपासनू २७ को्ी ३२ लाखाींच्या 
व्याज परताव्यापासनू वींधचत असल्याचे माहे ऑक््ोंबर, २०१७ मध्ये वा त्या 
दरम्यान ननदशयनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदरहू शतेकऱ्याींना तातडीने व्याज परतावा देण्यासींदभायत 
शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीअींती काय आढळून आल ेआहे, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्र . सभुाष देशमखु : (१) अींशतः खरे आहे.  
     डॉ. पींजाबराव देशमखु व्याज सवलत योजनेअींतगयत माहे ऑक््ोबर २०१७ 
अखेर बत्रस्तरीय सहकारी पतपरुवठा यींत्रणा, राषरीयकृत बॅंका, ग्रामीण बॅंका व 
खाजगी बॅंकाींकडील २०१५-१६ अखेरचे एकूण २ लाख २० हजार इतक्या लाभाथी 
शतेकऱ्याींचे रूपये ३०.०० को्ी (रू.३००० लाख) इतक्या रक्कमेच ेिस्ताव जजल्हा 
उपननबींधक कोल्हापरू याींच्याकड ेिाप्त झाल ेआहेत.  
(२) या अनषुींगाने जजल्हा उपननबींधक कोल्हापरू याींनी रूपये १९००.०० लाख 
इतक्या रक्कमचेे देयक जजल्हा कोषागाराकड ेसादर केल ेआहे. सन २०१७-१८ या 
कालावधीसाठी जजल्हा उपननबींधक, कोल्हापरू याींना रूपये ११००.०० लाख 
अनदुान मींजूर असनू हा िस्तावही जजल्हा ननयोजन सममतीकड े पाठववलेला 
आहे.  
     दोन्ही िस्तावाींमध्ये ममळून २ लाख २० हजार इतक्या लाभाथी 
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शतेकऱ्याींचा समावेश आहे. 
(३) व (४) िश्न उद् ावत नाही. 

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

गिदहांग्लर् (जर्.िोल्हापूर) तालुक्यात ल ग्रामस्त्थाांन  ि र्  
वितरणासांदभामत िेलेल्या मागण्याांबाबत 

(४५) *  ९७३८७   श्र मत  सांध् यादेि  देसाई-िुपेिर (चांदगि), श्र .जर्तेंद्र आव्हाि 
(मुांब्रा िळिा) : सन्माननीय ऊर्ाम मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाींगनरूसह पररसरातील अरळगुींडी, कडलगे, इदरगचु्ची आणण खणदाळ 
(ता.गडदहींग्लज, जज.कोल्हापरू) येथील ग्रामस्थाींनी वीज ववतरण कीं पनीच्या 
अकाययक्षमतचे्या ववरोधात ददनाींक ३ ऑगस््, २०१७ रोजी वा त्यासमुारास मोचाय 
काढला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ग्रामस्थाींनी आपल्या मागण्याींच ेननवेदन उपकाययकारी अमभयींता, 
नाींगनरू, गडदहींग्लज याींना ददल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या ननवेदनातील मागण्याींच ेस्वरुप काय आहे तसेच ननवेदनातील 
मागण्याींबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्र . चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) व (२) दद. ३१.०७.२०१७ रोजी नाींगनरू पररसरातील 
ग्रामस्थाींनी नवीन मी्र परुवठा तात्काळ करण्यात यावा, कृषी क्षेत्रास 
भारननयमन रद्द करुन ददवसा वीज परुवठा करण्यात यावा, शतेी पींपाचे नादरुुस्त 
मम्र त्वररत बदलणे व बबलाची योग्य आकारणी करणे या मागण्याींकररता मोचाय 
काढला होता व त्यासींदभायतील ननवेदन त्याींनी सींबींधधत महाववतरण उपववभागास 
ददल ेआहे.  
(३) वीजेची मागणी व उपलब्धतनेसुार व महाववतरणच्या दद. १५/०९/२०१७ 
रोजीच्या पररपत्रकानसुार दद.१७/०९/२०१७ पासनू ददवसा ८ तास व रात्री ८ तास 
चक्राकार पध्दतीने ववदयतु परुवठा करण्यात येत आहे. चुकीच्या वीज देयकाींच्या 
१९ तक्रारी िाप्त झाल्या होत्या. महाववतरण कीं पनीच्या उपववभागीय स्तरावर 
सदर सवय तक्रारीींचे ननराकरण करण्यात आल ेआहे. 
(४) िश्न उद् ावत नाही. 
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----------------- 
  

शतेिऱ् याांच्या नािािर हर्ारो एिर र्ममन  दशमिून व्यापाऱ्याांन   
शासनाच  खरेदी िें द्रािर िेलेली फसिणूि 

(४६) *  १०१०५४   श्र .सांतोष दानिे (भोिरदन), श्र .नारायण िुच े
(बदनापरू) :  सन्माननीय पणन मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शतेकऱ् याींकडून कमी दरात माल घेऊन शासनाच्या खरेदी कें द्ाींवर हमीभावात 
ववकून व्यापाऱ् याींनी फायदा ममळववला असनू शतेकऱ् याींच्या नावावर हजारो एकर 
जममनी दशयवनू शासनाची फसवणूक केल्याची बाब माहे नोव्हेंबर, २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशयनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, बलुढाणा, अकोला, यवतमाळ, वधाय, सोलापरू, उस्मानाबाद, 
अहमदनगर, नाींदेड, वाशीम या जजल््याींतील अनेक शतेकऱ् याींच्या नावावर 
हजारोएकर जममनी दाखववल्या असनू व्यापाऱ् याींनी खरेदी कें द्ाच्या अधधकारी / 
कमयचाऱ् याींशी सींगनमत करून सदरहू गरैव्यवहार केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त जजल््यातील सींबींधधत व्यापाऱ्याींची शासनाने चौकशी केली 
आहे काय, चौकशीत काय आढळून आल ेव चौकशीच्या अनषुींगाने सींबींधधताींवर 
गनु्हे दाखल करण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्र . सभुाष देशमखु : (१) व (२) हे खरे नाही. 
       हींगाम २०१७-१८ मध्ये फकमान आधारभतू फकींमतीवरील  मगू,उडीद व 
सोयाबीनची खरेदी नाफेडच्या ननणययािमाणे ऑनलाईन पदधतीने  शतेकऱ्याींची 
नोंदणी करुनच करण्यात आली आहे. सरुुवातीला शतेकऱ्याींच्या ७/१२ उताऱ्याची 
मादहती भरत असताींना अनावधानाने जास्तीच्या क्षते्राची नोंद झाली होती. 
सदरची  बाब वतयमानपत्रातनु व लोकिनतननधीींकडून ननदशयनास आणल्यानींतर 
NEML सींस्थेकड ेचौकशी केली असता अनावधानाने जास्तीच्या क्षते्राची नोंद 
केल्याचे स्पष् झाल्यामळेु नींतर या चुकीची दरुुस्ती करण्यात आली आहे. तसेच 
०२ अधधकाऱ्याींवर ननलींबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. 
(३) व (४) िश्न उद् ावत नाही. 
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----------------- 
  

नागपूर येथे आददिास  विद्यार्थयाांन  विविध  
मागण्याांसाठी िाढलेल्या मोचामबाबत 

  

(४७) *  १०१८०६   श्र .र्यिुमार गोरे (माण), श्र .राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील 
(मशिी), श्र .विर्य ििटे्ट िार (ब्रम्हपरूी), प्रा.विरेंद्र र्गताप (धामणगाि रेल्िे), 
श्र मत  ननममला गावित (इगतपरूी), श्र .नस म खान (चाांददिली), अॅि.यशोमत  
ठािूर (नतिसा), श्र .अस्त्लम शखे (मालाि पजश्चम), श्र .अममन पटेल (मुांबादेि ), 
श्र .अमर िाळे (आिी), िॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), श्र .सनुनल िेदार (सािनेर), 
प्रा.िषाम गायििाि (धाराि ), श्र .भारत भालिे (पांढरपरू) :  सन्माननीय 
आददिास  वििास मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आददवासी ववकास योजनेतींगयत आददवासी ववदयार्थयाांना वस्त ूखरेदीसाठी थे्  
लाभ हस्ताींतरण (डीबी्ी) योजना तसेच वसतीगहृात िवेश न ममळालेल्या 
ववदयार्थयाांसाठी पींडीत ददनदयाळ उपाध्याय योजना शासनाने सरुु केली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त योजना आददवासी ववदयार्थयाांना मशक्षणाच्या मलुभतू 
अधधकारापासनू वींधचत ठेवत असल्याने ववदभायतील हजारो ववदयार्थयाांनी ददनाींक 
२५ सप् े्ंबर, २०१७ रोजी वा त्या समुारास नागपरू येथे मोचाय काढला, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, ववदयार्थयाांच्या मागण्याचे थोडक्यात स्वरुप काय आहे, त्यानसुार 
मागण्याींबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्र . विष्ट् णु सिरा : (१) हे खरे आहे. 
(२) िस्ततु िकरणी आददवासी ववदयाथी सींघ, ववदभय, नागपरू याींनी 
दद.२५.०९.२०१७ रोजी मोचाय काढला असल्याची बाब खरी आहे. 
(३) सदर सींघ्नेने डी.बी.्ी. योजना बींद करणे, वसनतगहृ िवेश िक्रीया 
ऑफलाईन राबववणे, पींडीत दीनदयाल उपाध्याय योजना बींद करणे, पोस्् मॅरीक 
मशषयवतृ्तीचे वा्प करणे, आश्रमशाळा / वसतीगहृातील ववदयार्थयाांना ववमा 
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योजना सरुू करणे, वनहक्क कायदयाची अींमलबजावणी करणे, नवीन शासकीय 
वसतीगहेृ बाींधणे, जात वधैता िमाणपत्र बींधनकारक करून बोगस आददवासी 
ववदयाथी िवेश रोखणे, पदोन्नतीमधील आरक्षण कायम ठेवणे इत्यादी मागण्या 
केलेल्या आहेत. 
     सदर मागण्याींच्या अनषुींगाने सववस्तर िस्ताव शासनास सादर 
करण्याबाबत आयकु्त, आददवासी ववकास, नामशक याींना दद.२८.११.२०१७ 
रोजीच्या शासन पत्रान्वये कळववण्यात आलेले आहे. 
(४) िश्न उद् ावत नाही. 

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

राज्यात ल आश्रमशाळाांत ल विद्यार्थयाांच ेमतृ्य ूरोखण्यासांदभामत 
उपाययोर्ना िरण्याबाबत 

(४८) *  ९५४१५   श्र .राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (मशिी), श्र .विर्य ििटे्ट िार 
(ब्रम्हपरूी), श्र .नस म खान (चाांददिली), श्र .अममत विलासराि देशमखु (लातरू 
शहर), श्र .अममन पटेल (मुांबादेि ), श्र .त्र्यांबिराि मभसे (लातरू ग्राम ण), 
श्र .सनुनल िेदार (सािनेर), श्र .अस्त्लम शखे (मालाि पजश्चम), श्र .हषमिधमन 
सपिाळ (बलुढाणा), िॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), श्र .सधुािर देशमखु (नागपरू 
पजश्चम), अॅि.िारीस पठाण (भायखळा) :  सन्माननीय आददिास  वििास मांत्र  
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) आददवासी आश्रमशाळाींतील ववदयार्थयाांचे सपयदींश, ववषबाधा, लैंधगक शोषण 
इत्यादी कारणाींमळेु सतत होणारे मतृ्य ूयावरील उपापयोजनाींबाबत ददनाींक ३० 
मे, २०१६ रोजी डॉ.साळुींख ेयाींच्या अध्यक्षतखेाली ननयकु्त केलेल्या सममतीने 
आपला अहवाल माहे ऑगस््, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान शासनास सादर 
केला आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर अहवालात १०७७ ववदयार्थयाांचा ववववध कारणाींमळेु मतृ्य ू
झाल्याचे सममतीच्या ननदशयनास आल े असनू आश्रमशाळाींतील ववदयार्थयाांचे 
सवायधधक मतृ्य ूसपयदींशाने झाल्याचे अहवालात नमदू करण्यात आल ेआहे, हे खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, यािकरणी मा.ववरोधी पक्षनेता,  ववधानसभा याींनी मा.आददवासी 
ववकास मींत्री याींना ददनाींक १० सप् े्ंबर, २०१७ रोजी वा त्या समुारास पत्र पाठवनू 



52 

यािकरणी तातडीने उपाययोजना करण्याबाबत ववनींती केली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, त्यानसुार आश्रमशाळाींतील ववदयार्थयाांचे मतृ्य ूरोखण्यासींदभायत 
तसेच उक्त अहवालातील इतर मशफारशीींवर काययवाही करुन आश्रमशाळाींना 
आवश्यक त्या सोयी-सवुवधा परुववण्यासींदभायत शासनाने कोणती काययवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्र . विष्ट् णु सिरा : (१) व (२) आददवासी ववकास ववभागाने डॉ. सभुाष साींळुख,े 
सेवाननवतृ्त महासींचालक, आरोग्य सेवा, महाराषर राज्य याींच्या अध्यक्षतखेाली 
आददवासी ववकास ववभाग, शासन ननणयय ददनाींक ३०.५.२०१६ अन्वये ताींबत्रक 
सममती गठीत केली होती. या सममतीने अ्यास करुन आपला अहवाल ददनाींक 
१९-१०-२०१६ रोजी मा.राज्यपाल महोदयाींना सादर केला आहे. सदर सममतीच्या 
अहवालानसुार सन २००१-२००२ त े २०१५-२०१६ या शकै्षणणक वषायत 
आश्रमशाळेतील १०७७ ववदयार्थयाांचा ववववध कारणाींनी मतृ्य ू झाला असनू 
त्यापकैी ११० मतृ्य ूसपयदींश या कारणान ेझाल ेआहेत. लैंधगक शोषणामळेु मतृ्य ु
झाल्याची बाब अहवालात नमदू नाही. 
(३) हे खरे आहे. 
(४) व (५) डॉ.सभुाष साींळुखे सममतीने सादर केलले्या अहवालात आश्रमशाळेतील 
ववदयार्थयाांचे मतृ्य ूरोखण्यासाठी १८ अल्पकामलन व ०९ ददघयकामलन स्वरुपाच्या 
उपाययोजना सचुववल्या असनु त्यापकैी बहुताींश मशफारशीींची तातडीने 
अींमलबजावणी सरुु केलेली आहे.  

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

गांगापूर (जर्.औरांगाबाद) तालुक्यात िृष  पांपासाठी  
ि र् र्ोिण  ददली र्ात नसल्याबाबत 

  

(४९) *  १०२९५९   श्र .अब् दलु सत्तार (मसल्लोि), श्र .अममन पटेल (मुांबादेि ), 
श्र .अस्त्लम शखे (मालाि पजश्चम), श्र .आमसफ शखे (मालेगाांि मध्य), श्र .नस म 
खान (चाांददिली), श्र .ि .प .सािांत (नाांदेि उत्तर), श्र .भारत भालिे (पांढरपरू), 
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प्रा.िषाम गायििाि (धाराि ) :  सन्माननीय ऊर्ाम मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) कृषी पींपासाठी तातडीने वीज जोडणी देण्याचे शासनाचे आदेश असतानाही 
गींगापरू (जज.औरींगाबाद) तालकु्यात वीज जोडणी ददली जात नसनू ६४५ पकैी 
३९० रोदहत्राींची काम े देखील ठेकेदाराींच्या चकुीमळेु िलींबबत असल्याचे माहे 
सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशयनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पाण्याची उपलब्धता असतानाही वीज नसल्यामळेु शतेकऱ् याींना 
शतेीला पाणी देता येत नसल्याने वपकाींचे नकुसान होत आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, यासींदभायत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानसुार येथील 
रोदहत्राींची काम े तातडीने करण्याबाबत कोणती काययवाही केली तसेच सदर 
कामात ददरींगाई करणाऱ् या ठेकेदाराींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्र . चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) हे खरे नाही. 
     गींगापरू तालकु्यात ववदभय मराठवाडा कृषीपींप ववदयतु जोडणी ववशषे 
योजनेअींतगयत ऑक््ोबर, २०१७ पयांत ९६७ कृषीपींपाना वीज जोडण्या देण्यात 
आल्या असनू िस्ताववत ६४५ रोदहत्राींपकैी ४९८ रोदहत्र ेकायायन्वीत करण्यात आल े
आहे व उवयररत काम ेिगतीपथावर आहेत. 
(२), (३) व (४) िश्न उद् ावत नाही. 

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

  
घारापुरी बेटािरील मोराबांदर, शतेबांदर आणण रार्बांदर या  

गािाांना ि र् पुरिठा िरण्याबाबत 
(५०) *  १०२३२७   श्र मत  मननषा चौधरी (ददहसर), श्र .सांर्य साििारे 
(भसुािळ), श्र .उदेमस ांग पािि  (शहादा) :  सन्माननीय ऊर्ाम मांत्र  पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) घारापरुी बे् ावरील मोराबींदर, शतेबींदर आणण राजबींदर या तीन गावातील 
३५० कु्ुींबासाठी महाववतरणने ववजेची यींत्रणा उभारण् याचे काम माहे जानेवारी, 
२०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान सरुु केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, महाववतरणने मररन केबल ्ाकून ववजेचे खाींब आणण ववज 
वादहन् या ्ाकण् याचे कामही पणूय केल ेआहे मात्र अदयापही गावकऱ् याींना ववज 
उपलब् ध झाललेी नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, शासनाने या िकरणी चौकशी केली आहे काय, चौकशीच् या 
अनषुींगाने उपरोक्त गावाींना तातडीने वीजपरुवठा करण्याबाबत कोणती काययवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्र . चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) मरीन केबल समदु्ातनू ्ाकण्याचे काम पणूय झाले असनू केबल 
जॉईं्सच्या जागी केबल समदु्ाच्या तळाशी नेण्याच ेकाम सरुु आहे. घारापरुी 
बे्ावरील उच्चदाब केबल (मोरबींदर त े राजबींदर) ्ाकण्याच्या कामासाठी 
वनववभागाची परवानगी ममळाली नसल्यामळेु सदर काम अपणूय आहे. सदरची 
परवानगी ममळण्यासाठी महाववतरण कीं पनीकडून पाठपरुावा सरुु आहे. 
(४) िश्न उद् ावत नाही. 

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

नागपूर जर्ल्हा पररषदेंतगमत अपांगाच्या (ददव्याांग) अनुदाननत  
शाळाांना अनुदान उपलब्ध न झाल्याबाबत 

  

(५१) *  ९६६४०   श्र .सधुािर देशमखु (नागपरू पजश्चम) :   सन्माननीय 
सामाजर्ि न् याय मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपरू जजल्हा पररषदेच्या समाजकल्याण ववभागाींच्या खात्यात ननधी जमा 
करूनही ३५ अपींगाच्या (ददव्याींग) अनदुाननत शाळेच्या २५०० ववदयार्थयाांना 
अदयापही सदरहू रक्कम ममळाली नसल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशयनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नागपरू जजल्हयात मकुबधीर-१६, मनतमींद-१८, अजस्थव्यींग-६ व 



55 

अींध-५ अशा एकुण ३५ अनदुाननत शाळेत २५०० ववदयाथी मशकत असनू उक्त 
शाळाींना मागील दोन महीन् याींपासनु पररपोषण, वसतीगहृाच्या इमारतीचे भाड,े 
मशक्षक व कमयचाऱ्याींच े दर मदहन्याच ेवेतन व खचायसाठी अनदुान ममळालेल े
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनाच्या समाज कल्याण ववभागाने जजल्हा पररषदेच्या 
खात्यात ननधी जमा केल्याचे पत्र पणेु येथील समाज कल्याण आयकु्ताींनी 
ददनाींक २८ ऑगस््, २०१७ रोजी अपींगाींच्या शाळेच्या सींचालकाींना पाठववल ेहोत े
परींत ुअदयापपयांत त्याींच्या खात्यात उक्त ननधी वगय करण्यात आला नाही, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, अपींग (ददव्याींग) अनदुाननत शाळेच्या खात्यात ननधी जमा 
करण्यास ववलींब करणाऱ् या नागपरू जजल्हा पररषदेच्या समाजकल्याण 
ववभागातील सींबींधधताींची चौकशी करून त्याींच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात 
आली आहे काय, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्र . रार्िुमार बिोल े: (१) अशा आशयाची बातमी वतृ्तपत्रात िमसध्द झाली 
होती. 
(२) नाही, नागपरू जजल््यात ददव्याींगाींच्या ववववध िवगायतील ४७ शाळा काययरत 
आहेत. त्यापकैी ४४ शाळाींना ननयमानसुार वेतन आणण वतेनेतर अनदुान ववतररत 
करण्यात आल ेआहे. उवयररत २ शाळाींची अनजु्ञाप्ती रद्द करण्यात आल्याने आणण 
१ शाळेतील कमयचाऱ्याींची नाव ेसमाज सेवाथय िणालीत समाववष् करण्याची 
काययवाही िस्ताववत असल्याने त्याींना अनदुान ववतररत करण्यात आल ेनाही. 
(३), (४) व (५) िश्न उद् ावत नाही. 

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

देऊळगाांि रार्ा (जर्.बुलढाणा) येथ ल व्यापारी िापूस खरेदीत  
शतेिऱ्याांच  फसिणूि िरत असल्याबाबत 

  

(५२) *  १०१६०४   िॉ.शमशिाांत खेििेर (मस ांदखेि रार्ा) :   सन्माननीय 
पणन मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) देऊळगाींव राजा (जज.बलुढाणा) येथे गत वषायपासनू व्यापाऱ्याींकडून कापसू 
खरेदी फारी का्यावर (मोठा ताण का्ा) केली जात असनू त्यामध्ये मोठ्या 
िमाणात शतेकऱ् याींची लु्  होत असल्याची बाब माहे नोव्हेंबर, २०१७ मध्ये वा 
त्या दरम्यान ननदशयनास आली आहे हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त िकरणी शतेकऱ् याींनी सींबींधधत ववभागाकड े तकार 
करुनही अदयापपयांत काययवाही केली नसल्याने शतेकरी सींघ्नेच्यावतीने 
आींदोलने करण्यात आली आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त िकरणी चौकशी केली आहे काय, चौकशीअींती त्यात काय 
आढळून आल ेव त्यानषुींगाने सींबींधधताींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्र . सभुाष देशमखु : (१) नाही, हे खरे नाही. 
(२) स्वामभमानी शतेकरी सींघ्नेने देऊळगाव राजा कृवष उत्पन्न बाजार 
सममतीकड ेइलेक्रीक काट्यावर मोजमाप करण्याची मागणीचे ननवेदन सादर 
केल ेहोत.े ननवेदनाच्या मागणीिमाणे काययवाही करण्यात आलेली असल्यामळेु 
कोणत्याही िकारच ेआींदोलन झालेले नाही. 
(३) व (४) िश्न उद् ावत नाही. 

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

लातूर जर्ल््यात ल अनुसूधचत र्ात  निबौद्ध घटिाांच्या िस्त्त च्या 
वििासासाठीच्या अखधचमत ननध बाबत 

  

(५३) *  १०२२८८   श्र .त्र्यांबिराि मभस े (लातरू ग्राम ण) :   सन्माननीय 
सामाजर्ि न् याय मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

 

(१) समाजकल्याण ववभाग, जजल्हा पररषद, लातरूअींतगयत अनसुधूचत जाती व 
नवबौद्ध घ्काींचा ववकास करणे योजनेंतगयत औसा व लातरू तालकु्यातील 
कामाींसाठी मींजूर करण्यात आलेला सन २०१३-१४ मधील अखधचयत ननधी, खचय 
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करण्यास परवानगी ममळण्याबाबतचा िस्ताव आयकु्त, समाजकल्याण, महाराषर 
राज्य, पणेु याींनी ददनाींक २५ ऑक््ोबर, २०१६ रोजीच्या पत्रान्वये सधचव, 
सामाजजक न्याय व ववशषे सहाय्य ववभाग याींच्याकड ेमान्यतसेाठी सादर केला 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर िस्तावाच्या अनषुींगाने उधचत काययवाही करण्याबाबत 
मा.सामाजजक न्याय व ववशषे सहाय्य मींत्री याींनी सहसधचव, सामाजजक न्याय 
ववभाग याींना ददनाींक १४ जलु,ै २०१७ रोजी आदेश ददल ेआहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) तसेच लातरू जजल्हा पररषदेतील सन २०१७ मधील अशा अखधचयत ननधीींच्या 
फकती िस्तावाींना शासनाने मान्यता ददली आहे, 
(४) असल्यास, अखधचयत ननधी खचय करण्यास मान्यता ममळण्यासाठी िलींबबत 
असलेल्या िस्तावाींना मान्यता देण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत व अखधचयत ननधीच्या मान्यतसे 
फकती कालावधी लागणार आहे ? 
  
श्र . रार्िुमार बिोल े: (१) होय. 
(२) होय. 
(३) व (४) ववत्त ववभागाच्या दद. २१ सप् े्ंबर २०१७ च्या शासन ननणययास 
अनसूरून अखधचयत ननधी खचय करण्याबाबत सवय समाज कल्याण अधधकारी 
जजल्हा पररषद याींना या ववभागामाफय त ननदेश देण्यात आलेले आहेत. 
(५) िश्न उद् ावत नाही. 

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

सामाजर्ि न्याय विभागाांतगमत अनुदाननत िसनतगहृाांच े 
अनुदान ि िममचारी मानधन देण्याबाबत 

  

(५४) *  १०१२९८   श्र .सरेुश गोरे (खेि आळांदी), श्र .भाऊसाहेब िाांबळे 
(श्र रामपरू), श्र .सांग्राम थोपटे (भोर) :   सन्माननीय सामाजर्ि न् याय मांत्र  



58 

पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सामाजजक न्याय ववभागाींतगयत अनदुाननत वसनतगहृाींना देण्यात येणारे 
अनदुान व कमयचारी मानधन ममळाल ेनसल्याची बाब माहे जून, २०१६ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशयनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अनदुाननत वसनतगहृाींची मळु मान्यता आदेशाच्या कारणाींमळेु 
ननमायण झालेली आधथयक अडचण दरू करण्यासाठी चचाय करण्याकररता 
मा.सामाजजक न्याय मींत्री याींचे अध्यक्षतखेाली ददनाींक १७ जानेवारी, २०१७ रोजी 
झालेल्या बठैकीतील ठरावाच्या अनषुींगाने आयकु्त, समाजकल्याण, पणेु याींनी 
ददनाींक ३० माचय, २०१७ रोजीच्या पत्रान्वये िादेमशक उपायकु्त समाजकल्याण 
ववभाग (सवय) याींना अनदुाननत वसनतगहृाींचे अनदुान १५ ददवसाींत देण्याबाबत 
कळववले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अनदुाननत वसनतगहृाींचे अनदुान व कमयचारी मानधन देण्याबाबत 
मा.सामाजजक न्याय मींत्री याींनी ददनाींक २६ सप् े्ंबर, २०१७ च्या पत्रान्वये सधचव 
याींना लेखी आदेश ददल ेआहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, अनदुाननत वसनतगहृाींच े अनदुान व कमयचारी मानधन 
देण्याबाबतची सदय:जस्थती काय आहे, याबाबत होणाऱ्या ववलींबाची कारणे काय 
आहेत ? 
  
श्र . रार्िुमार बिोल े: (१) अींशत: खरे आहे.    
(२) होय     
(३) होय.     
(४) ववभागाींतगयत काही अनदुाननत वसतीगहृाींकड ेमळु मान्यता आदेश नसल्याच े
ननदशयनास आल्यामळेु अशा वसतीगहृाींची िादेमशक उप आयकु्त/उप आयकु्त 
तथा जजल्हा जात िमाणपत्र पडताळणी सममती याींच्यामाफय त तपासणी करण्यात 
आलेली आहे. 
 
     यासींदभायत ननणयय घेण्यासाठी मा.राज्यमींत्री (सा.न्या.) याींचे अध्यक्षतखेाली 
सममती ननयकु्त करण्यात आलेली असनू, या सममतीने मळु मान्यता नसलेल्या 
वसतीगहृाींची सनुावणी घेऊन अहवाल सादर केलेला आहे. त्यानषुींगाने पढुील 
काययवाही करण्यात येत आहे.   
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     ज्या अनदुाननत वसनतगहृाींकड े मळू मान्यता आदेश आहेत अशा 
वसनतगहृाींचे अनदुान ननयमानसुार अदा करण्यात आल ेआहे.   

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

मशरोळ ि राधानगरी (जर्.िोल्हापूर) तालुक्यात शॉटम सकिम टमुळे 
झालेल्या नुिसान च  भरपाई देण्याबाबत 

  

(५५) *  १०२२९५   श्र .प्रिाश आबबटिर (राधानगरी) :   सन्माननीय ऊर्ाम 
मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हापरू जजल््यामध्ये धचींचवड (ता.मशरोळ) व तारळे खदुय (ता.राधानगरी) 
येथे शॉ य् सफकय ् होऊन एकूण ६५ एकरातील ऊस वपकाचे पणुयत: नकुसान झाल े
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच कौलव (ता.राधानगरी) येथे वीज तार तु् ल्याने एका शतेकऱ्याचा मतृ्य ु
झाल्याची बाब ददनाींक १३ नोव्हेंबर, २०१७ रोजी वा त्या समुारास ननदशयनास 
आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शॉ य्सकी्ने आग लागनू बाधधत झालले्या शतेकऱ्याींचे लाखो 
रुपयाींचे नकुसान झाल ेअसनू त्याींना नकुसान भरपाई देणेबाबत व वीज तार 
तु् ू न मतृ झालेल्या शतेकऱ् याच्या कु्ूींबबयाींस आधथयक मदत देण्याबाबत शासनाने 
कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्र . चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे.                                                  
       सदरचा अपघात ददनाींक ०६.११.२०१७ रोजी झालेला आहे. 
 
 
(३) सदर दोन जळीत व एक िाणाींनतक अपघाताींची चौकशी ववदयतु ननरीक्षक, 
कोल्हापरू याींच्या कायायलयामाफय त करण्यात आली आहे. सदर नतन्ही अपघात 
महाववतरण कीं पनीच्या सदोष सींचमाींडणीमळेु झाल्याचे ननषपन्न झाल्याने 
महाववतरण कीं पनीमाफय त नुकसानग्रस्त शतेकऱ्याींना व िाणाींनतक अपघातग्रस्त 
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शतेकऱ्याच्या कायदेशीर वारसाींना नकुसान भरपाई देण्याबाबत महाववतरण 
कीं पनीस ववदयतु ननरीक्षक, कायायलयामाफय त कळववण्यात आले आहे. 
(४) िश्न उद् ावत नाही. 

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

सरदार सरोिर प्रिल्पाद्िारे राज्याला २७% ि र् न ममळाल्याबाबत 
  

(५६) *  १०१९१५   श्र .रार्ाभाऊ (पराग) िार् े (मसन्नर) :   सन्माननीय 
ऊर्ाम मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सरदार सरोवर िकल्पातील एकूण वीज ननममयतीपकैी राज्याला २७% वीज 
ममळणार आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, अदयापपावेतो राज्याला उपरोक्तिमाणे वीज न ममळाल्याने 
शासनाने नकुसान भरपाईची मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त िमाणे २७% वीज ममळण्याकररता तसेच नकुसान 
भरपाईकररता शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत व सदर मागणीची सदय:जस्थती 
काय आहे ? 
  
श्र . चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) मागील तीन वषायत सरदार सरोवर िकल्पातनू ननमायण होणाऱ्या 
वीजेपकैी २७ % वीज महाववतरण कीं पनीला िाप्त झाली आहे. 
(४) िश्न उद् ावत नाही. 

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

  
भोसरी (जर्.पुणे) येथ ल सांस्त्िार अबमन िो-ऑप. सोसायटी मध्ये 

गुांतिणूिदाराांच  झालेली फसिणूि 
(५७) *  ९९१००   श्र .बाबरुाि पाचणे (मशरुर) :   सन्माननीय सहिार मांत्र  
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) भोसरी (जज.पणेु) येथील सींस्कार अबयन को-ऑप. सोसाय्ी मध्ये ३५ हजार 
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मदहलाींनी १८० को्ी रूपये गुींतवणूक केलेली असताना, सोसाय्ीच्या आधथयक 
अडचणीींमळेु या सवय गुींतवणूकदाराींची फसवणूक झाल्याचे ददनाींक ८ ऑगस््, 
२०१७ रोजी वा त्यासमुारास ननदशयनास आल,े हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, (ता.मशरुर, जज.पणेु) येथील मशक्रापरू व सणसवाडी या दोनच 
गावाींमधील बचत ग्ाच्या मदहलाींनी २ को्ी ५० लक्ष रूपये या सोसाय्ीत 
गुींतवणूक केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यासींदभायत गुींतवणूकदार मदहलाींनी पशैाची मागणी केली असता 
त्याींना कुठलीही रक्कम देण्यात आली नसनू, उक्त िकरणी भोसरी पोलीस 
स््ेशनमध्ये अदयाप कुठलीही तक्रार नोंदवनू घेतली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीचे 
ननषकषय काय आहेत व चौकशीच्या अनषुींगाने दोषीींववरुद्ध शासनाने कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) तसेच उक्त गुींतवणकुदाराींना त्याींची रक्कम देण्याबाबत शासनाने कोणती 
काययवाही केली वा करण्यात आहे, नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्र . सभुाष देशमखु : (१), (२) व (३) हे खरे नाही. 
     मात्र सदर पतसींस्थेतील एका ठेवीदाराने त्याच्या रु.१.२० लक्ष रक्कमेच्या 
ठेवी ममळत नसल्याबाबतची तक्रार ददनाींक ३०.११.२०१७ रोजी जजल्हा 
उपननबींधक, सहकारी सींस्था, पणेु याींचे कायायलयास केली आहे. 
(४) व (५) सींबींधधत ठेवीदाराच्या तक्रारीच्या अनषुींगाने जजल्हा उपननबींधक, 
सहकारी सींस्था, पणेु याींच ेकायायलयाने महाराषर सहकारी सींस्था अधधननयम, 
१९६० चे कलम ८९(१) नसुार सदर पतसींस्थेची तपासणी करण्यासाठी 
उपननबींधक, सहकारी सींस्था, पणेु शहर (६) याींची ददनाींक २.१२.२०१७ रोजीच्या 
आदेशान्वये ननयकु्ती केली आहे. 
     त्यानसुार उपरोक्त आदेशामध्ये नमदू मदुयाींच्या अनषुींगाने सींस्थेची 
तपासणी सरुु आहे. 

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

बुलढाणा जर्ल् ्यात महावितरण िां पन च् या धि-फेर्  
ममटरचा तुटििा ननमामण झाल्याबाबत 
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(५८) *  ९६५४१   श्र .हषमिधमन सपिाळ (बलुढाणा), श्र .राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील 
(मशिी), श्र .विर्य ििटे्ट िार (ब्रम्हपरूी), प्रा.विरेंद्र र्गताप (धामणगाि 
रेल्िे) :   सन्माननीय ऊर्ाम मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ववदभायत ववशषेत: बलुढाणा जजल् ्यात महाववतरण कीं पनीच् या धि-फेज 
मम्रचा तु् वडा ननमायण झाला असल्याने ववदयतु जोडणीच े अजय िलींबबत 
असल्याची बाब ददनाींक १२ ऑक््ोंबर, २०१७ रोजी वा त्या समुारास ननदशयनास 
आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, घरगतुी, औदयोधगक, व्यावसानयक व कृषी अशा ववववध 
शे्रणीतील हजारो ग्राहकाींनी ववदयतु मम्रसाठी मागणी करुन देखील त्याींची 
ववदयतु जोडणी मम्रच्या  तु् वडयामळेु िलींबबत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
ननषप न्न झाल,े 
(४) असल्यास, त्यानसुार िलींबबत असलेल्या हजारो ग्राहकाींना ववदयतु मम्रसह 
ववदयतु जोडणी देणेबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्र . चांद्रशखेर बािनिुळे : (१), (२), (३) व (४) बलुढाणा जजल्हयात १२.१०.२०१७ 
अखेर ववववध वगयवारीचे १३,७८८ ग्राहक पसै ेभरुन वीज जोडणी कररता िलींबबत 
होत.े त्यापकैी मागील दोन मदहन्यात  मी्र उपलब्धतनेसुार एकूण ५१५३ वीज 
जोडण्या देण्यात आल्या आहेत. सदयजस्थतीत ३३७९ मी्सय बलुढाणा 
मींडळातींगयत उपलब्ध असनू ६००० मसींगल फेज मी्सय देण्याबाबत परुवठादारास 
आदेश देण्यात आल े आहेत. मी्र उपलब्धतनेसुार वीज जोडणी देण्याची 
काययवाही सरुु आहे. 
(५) िश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
चािण (ता.खेि, जर्.पुणे) येथे महाराष्ट्र औद्योधगि वििास महामांिळाने 

प्रिल्पबाधधत शतेिऱ्याांना ददलेल्या भूखांिािरील बाांधिामाबाबत 
  

(५९) *  १०१२९९   श्र .सरेुश गोरे (खेि आळांदी) :   सन्माननीय उद्योग मांत्र  
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) चाकण (ता.खेड, जज.पणेु) येथील महाराषर औदयोधगक ववकास महामींडळाने 
केलेल्या भसूींपादनामळेु अनेक शतेकरी भमूमहीन झाल े असनू त्यामध्ये 
शतेकऱ्याींच्या राहत्या घराींचा समावेश असल्याने त्या बदल्यात पयाययी जागा 
म्हणून ननवासी भखूींडाचे वा्प करण्यात आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर भसूींपादनामळेु शतेकऱ्याींना उदरननवायहाचे कुठलेच साधन 
उपलब्ध नसल्यामळेु उदरननवायहासाठी शतेकरी ननवासी बाींधकामामध्ये छोट्या 
स्वरुपाचे व्यवसाय करीत असल्याने सदरहू व्यवसाय अनधधकृत ठरवनू 
शतेकऱ्याींना नो्ीसा पाठववल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, िकल्पबाधधत शतेकऱ्याींच्या उदरननवायहासाठी ननवासी भखूींडावर 
बाींधकामासाठी १ ऐवजी वाढीव २ “एफएसआय” देण्यात यावा, त्या जागेमध्ये 
३३% बाींधकाम ननवासी व  व्यावसानयक (ममधश्रत स्वरूपाचे) करण्यास मान्यता 
देण्यात यावी तसेच ननवासी भखूींडाची ९ मी्र उींचीची अ् रद्द करावी अशी 
मागणी स्थाननक लोकिनतननधीींनी  ददनाींक ८ ऑगस््, २०१७ रोजी वा 
त्यासमुारास केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त िकरणी शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्र . सभुाष देसाई : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
(३) होय, हे खरे आहे. 
(४) स्थाननक लोकिनतननधीींच्या मागणीसींदभायत शासनस्तरावर ददनाींक 
१४/९/२०१७ रोजी बठैक आयोजजत करण्यात आली होती. सदर बठैकीत 
भखूींडधारकाींच्या मागण्यासींदभायत त्याींचेवर अन्याय होणार नाही याबाबत दक्षता 
घेऊन सहानभुतूीपवूयक ननणयय घेण्यात येईल अस ेठरववण्यात आल.े त्यानसुार 
रदहवास व वाणणज्य वापराकरीता Basic १ .०० F.S.I. व विमीयम भरून 
०.५  F.S.I. मींजूर करण्यात येतो. अशा िकारे १.५० पयांत F.S.I.मींजूरीची 
तरतदू आहे.PAP भखूींडधारकाींकरीता असलेली ७.०० मी. उींचीची मयायदा बदलनू 
१० मी. पयांत करण्यात आललेी आहे. तसेच ननवासी भखूींडामध्ये वाणणज्य वापर 
अनजु्ञेय करण्याकरीता महामींडळाच्या सधुाररत ववकास ननयींत्रण ननयमावली 
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दद.२४/९/२००९ पासनू लाग ूझालेल्या वव.नन. नन.-२००९ मध्ये Mix Land Use 
तरतदु नसल्यामळेु Residencial व Commercial असा वापर एकाच भखूींडावर 
अनजु्ञेय करण्याच्या िस्तावास सींचालक मींडळाने मान्यता ददलेली आहे. 
त्याअनषुींगाने ववकास ननयींत्रण ननयमावलीमध्ये बदल करण्याची िफक्रया सरुू 
करण्यात आली असनू सचूना व हरकती मागववण्यासाठी वतृ्तपत्र व महाराषर 
शासन राजपत्रात ददनाींक ७/११/२०१७ रोजी नो्ीस िमसध्द करण्यात आली आहे. 
येणाऱ्या सचुना व हरकतीींवर सनुावणी देऊन िस्ताव नगरववकास ववभागास 
सादर करण्याचे िस्ताववत आहे. नगर ववकास ववभागाच्या मान्यतनेींतर मींजूरीची 
काययवाही करण्यात येईल.  
(५) िश्न उद् ावत नाही. 

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

पुणे जर्ल््यात ल लोिसेिा सहिारी बॅंिेच्या पाषाण ि चांदननगर  
येथ ल शाखाांच ेिामिार् सुरु िरण्याबाबत 

  

(६०) *  ९९११७   श्र .बाबरुाि पाचणे (मशरुर) :   सन्माननीय सहिार मांत्र  
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पणेु जजल््यातील लोकसेवा सहकारी बॅंकेच्या पाषाण व चींदननगर येथील 
दोन्ही शाखाींच ेकामकाज बॅंक आधथयक अडचणीत आल्यामळेु ददनाींक १ नोव्हेंबर, 
२०१७ रोजी वा त्यासमुारास बींद करण्यात आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, लोकसेवा सहकारी बॅंकेच्या तत्कालीन सींचालक मींडळाने 
ववनातारण ददलेल्या कजायमळेु बॅंक अडचणीत आली, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या बँकेमध्ये ८८ पतसींस्थाींचे १२० को्ी रूपये अडकल ेआहेत, हे 
ही खरे आहे काय, 
 
(४) असल्यास, उक्त बँकेच्या तत्कालीन सींचालक मींडळाने ववनातारण कजय 
ददल्यािकरणी त्याींचेवर कारवाई करण्यात आली आहे काय, 
(५) तसेच दोन्ही शाखाींच ेकामकाज सरुु करण्याबाबत व गुींतवणूकदाराींना त्याींच े
पसै ेममळण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्र . सभुाष देशमखु : (१), (२) व (३) होय, हे खरे आहे. 
     लोकसेवा सहकारी बँकेचे तत्कालीन अध्यक्ष व मखु्य काययकरी अध्यक्ष 
याींनी ववनातारण ददलले्या कजाांमळेु बँक अडचणीत आली असनू ददनाींक 
१९.९.२०१७ पासनू सदर बँकेवर अवसायकाींची नेमणकू करण्यात आलेली आहे. 
सदर बँकेमध्ये ८८ पतसींस्थाींच्या एकूण १२० को्ी रुपयाींच्या ठेवी आहेत. 
(४) बँकेच ेतत्कालीन अध्यक्ष व मखु्य काययकारी अधधकारी याींचेवर महाराषर 
सहकारी सींस्था अधधननयम, १९६० चे कलम ८८ नसुार चौकशी होऊन त्याींचेवर 
एकूण रु.५०.५६ को्ी इतक्या रक्कमेची जबाबदारी ननजश्चत करण्यात आलेली 
आहे. त्यापकैी समुारे १६.७३ को्ी रक्कमचेी वसलूी करण्यात आलेली आहे. 
     बँकेचे अध्यक्ष व मखु्य काययकारी अधधकारी याींच ेववरुद्ध समथय पोमलस 
स््ेशन, पणेु येथे ददनाींक ३.३.२०१७ रोजी फफयायद दाखल करण्यात आलेली आहे. 
(५) सदयजस्थतीत पाषाण व चींदननगर या दोन्ही शाखाींचे कामकाज बँकेच्या 
मींगळवार पेठेतील मखु्य शाखेतनू करण्यात येत आहे. 
     सदयजस्थतीत डी.आय.सी.जी.सी. याींनी ववहीत केलेल्या नमनु्यातील 
बँकेच्या ठेवीदाराींची यादी तयार करण्यात येत आहे. 
(६) िश्न उद् ावत नाही. 

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

बुलढाणा जर्ल् ्यात ल विद्याथी ननध अभाि  मशष्ट् यितृ् त पासून 
 िांधचत असल् याबाबत 

  

(६१) *  ९५९५१   श्र .हषमिधमन सपिाळ (बलुढाणा), प्रा.विरेंद्र र्गताप 
(धामणगाि रेल्ि)े, श्र .राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (मशिी) :   सन्माननीय 
सामाजर्ि न् याय मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बलुढाणा जजल् ्यातील ववदयार्थ याांच्या मशषयवतृ्तीसाठी ३ को्ी रूपयाींची 
मागणी असताींनाही शासनाने केवळ ३३ लाख रूपये मशष यवतृ् ती उपलब् ध करून 
ददल् याने ११ हजार ववदयाथी मशष यवतृ् तीच् या िनतक्षेत असल् याचे माहे ऑगस् ्, 
२०१७ मध्ये वा त्यादरम् यान ननदशयनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, जजल् ्यातील िाथममक शाळाींतील मलुीींसाठी असलले् या 
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साववत्रीबाई फुले मशष यवतृ् तीकररता देखील ७ हजार ववदयाथींनी िनतक्षेत आहेत, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, शासनाने ननधीची तरतदू करून उक् त मशष यवतृ् ती ववदयार्थ याांना 
देण् याबाबत कोणती काययवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्र . रार्िुमार बिोल े: (१) हे खरे आहे.    
(२) हे खरे आहे.   
(३) माहे एविल, २०१७ पासनू महा-ईस्कॉल हे पो य्ल बींद असल्याने सदर 
ववदयार्थयाांची िलींबबत मशषयवतृ्ती ननकाली काढता आली नाही. ददनाींक 
२१.११.२०१७ पासनू महा-ईस्कॉल हे बींद असलेले पो य्ल सरुु करण्यात आल ेआहे. 
त्यादवारे पात्र ववदयार्थयाांची िलींबबत मशषयवतृ्ती ननकाली काढण्याची काययवाही 
सरुु असनु, यासाठी सन २०१७-१८ मध्ये आवश्यक तरतदू करण्यात आली 
आहे.    
(४) िश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
  
  
विधान भिन :   िॉ. अनांत िळस े
नागपरू.   प्रधान सधचि, 
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