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

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
गरु
ु िार, हदनाांि ०१ माचच, २०१८ / फाल्गन
ु १०, १९३९ ( शिे )
(१)

आहदिासी वििास मांत्री

(३)

उर्ाच, निीन ि निीिरणीय उर्ाच,

(२)

उद्योग ि खननिमच मांत्री

राज्य उत्पादन शल्
ु ि मांत्री

(४)

याांचे प्रभारी विभाग

सामाजर्ि न्याय ि विशेष सहाय्य मांत्री

(५)

सहिार, पणन ि िस्त्त्रोद्योग मांत्री

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५१
-------------------------------------

दललत िस्त्ती सुधार योर्ना ि इतर योर्नेतील अखधचचत
ननधीबाबतचा अहिाल सादर िरणेबाबत

(१)

*

१०८००२

श्री.वििास िांु भारे (नागपरू मध्य) :

सन्माननीय

सामाजर्ि न्याय मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) अनस
ु चू चत जाती, नवबौध्द घ्काींच्या वस्तीचा ववकास व दललत वस्ती
सध
ु ार योजनेतील अखचचित ननधीबाबत योजनाननहाय, वर्िननहाय माहहतीचा

अहवाल राज्याच्या स्थाननक ननधी लेखापररक्षा सींचालकाींनी मागववला असल्याची
माहहती हदनाींक ८ जानेवारी, २०१८ रोजी वा त्या सम
ु ारास ननदर्िनास आली आहे,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर माहहतीचा अहवाल र्ासनाने सादर केला आहे काय,
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(३) असल्यास, सदर अहवालात काय आढळून आले आहे व त्यानर्
ीं ाने
ु ग
र्ासनाने कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. रार्िुमार बडोले : (१) व (२) हे अींर्त: खरे आहे .

सींचालक, स्थाननक ननधी लेखापरीक्षा, महाराषर राज्य, मब
ुीं ई याींनी,

त्याींच्या हदनाींक २० जून, २०१७च्या पत्रान्वये मख्
ु य कायिकारी अचधकारी, सवि

जजल्हा पररर्दा याींना केवळ अनस
ु चू चत जाती व नवबौध्द घ्काींच्या वस्तीचा
ववकास करणे योजनेच्याच नव्हे तर

केंद्र व राज्य र्ासनाींकडून प्राप्त झालेल्या

सवि योजनेच्या ननधीतील हदनाींक ३१ माचि, २०१७ अखेरीस अखचचित राहहलेल्या
रकमेची माहहती सादर करण्यास कळववलेले आहे .

(३) व (४) वरीलप्रमाणेची माहहती मागववण्यात आलेली असन
ू , प्राप्त होताच

सींचालक, स्थाननक ननधी लेखापरीक्षा, महाराषर राज्य, मब
ींु ई याींना उपलब्ध
करुन दे ण्यात येईल.

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

नाणार (ता.रार्ापूर, जर्.रत्नाधगरी) येथील ग्रीन ररफायनरी प्रिल्पाबाबत
(२)

*

१०४९६१

श्री.अतल
ु भातखळिर (िाांहदिली पि
ू )च , श्री.ननतेश राणे

(िणििली), श्रीमती तप्ृ ती सािांत (िाांद्रे पि
ू )च , श्री.भास्त्िर र्ाधि (गह
ु ागर),

श्री.सरु े श धानोरिर (िरोरा), श्री.िालीदास िोळां बिर (िडाळा), श्री.मांगेश

िुडाळिर (िुलाच), श्री.अलमत विलासराि दे शमख
ु (लातरू शहर), डॉ.पतांगराि

िदम (पलस
ू िडेगाि), श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर), प्रा.िषाच गायििाड
(धारािी), अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा), श्री.अस्त्लम शेख (मालाड पजश्चम),
श्री.अमर िाळे (आिी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरु ी), श्री.नसीम खान (चाांहदिली),
श्री.अलमन पटे ल (मब
ुां ादे िी), श्री.िुणाल पाटील (धळ
ु े ग्रामीण), श्री.सदानांद

चव्हाण (धचपळूण), श्री.जर्तें द्र आव्हाड (मब्र
ांु ा िळिा), श्री.अजर्त पिार
(बारामती), श्री.र्यांत पाटील (इस्त्लामपरू ), श्री.हदलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि),

श्री.शलशिाांत लशांदे (िोरे गाि), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.पाांडुरां ग बरोरा

(शहापरू ), श्री.हदपि चव्हाण (फलटण), श्री.िैभि वपचड (अिोले), श्री.हसन
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मश्र
ु ीफ (िागल), श्री.राणार्गर्ीतलसांह पाटील (उस्त्मानाबाद), श्री.सरु े श लाड
(िर्चत), श्री.किसन िथोरे (मरु बाड), श्री.राहुल र्गताप (श्रीगोंदा), श्री.दत्तात्रय
भरणे (इांदापरू ), श्रीमती सम
ु न पाटील (तासगाि - ििठे महाांिाळ), श्री.नारायण
िुचे (बदनापरू ) :
काय :-

सन्माननीय उद्योग मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

(१) दे वगड तालक्
ु यातील (जज.लसींधद
ु ग
ु )ि चगये, रामेश्वर व राजापरू तालक्
ु यातील

(जज.रत्नाचगरी) नाणार सह अन्य १४ गावातील एकूण १४,९०० एकर जलमनीवर
६० लमलीयन मेहरक ्नाचा जगातील पहहला ग्रीन ररफायनरी प्रकल्प

उभारण्याच्या दषॄ ्ीने र्ासनाने ३२(२) ची नोह्स काढून औद्योचगक क्षेत्र म्हणून
जाहहर केलेले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरहू ग्रीन ररफायनरी हा सींपण
ू ि प्रकल्प ववनार्कारी, हानीकारक,
प्रदर्
ि णे उध्वस्त
ु णकारी, स्थाननक आींबा बागायती व मासेमारी व्यवसाय सींपण
ू प

करणारा आहे, तसेच तेथील लोकाींचे उत्पन्न व रोजगाराचे प्रमख
साधन
ु
आींबा-काजू लागवड व मासेमारी क्षेत्र या प्रकल्पामळ
ु े धोक्यात येणार असल्यामळ
ु े
र्ासनाने भस
ीं ादन करून उक्त प्रकल्प उभारू नये तसेच तो ववनाववलींब रद्द
ू प

करण्यात यावा, अर्ा प्रकारची मागणी करुन सविपक्षीय सींघर्ि सलमतीने हदनाींक
२८ डडसेंबर, २०१७ रोजी वा त्या सम
ु ारास बींद पाळून आींदोलन केले होते, हे ही
खरे आहे काय,
(३)

तसेच

उक्त

प्रकरणी

दे वगड

(जज.लसींधुदग
ू )ि

तालक्
ु यातील

स्थाननक

ग्रामस्थाींनी सदर पेरोकेलमकल ररफायनरी प्रकल्प रद्द करणेबाबत माहे जानेवारी,

२०१८ मध्ये तहलसलदार, दे वगड याींचेकडे लेखी ननवेदनाद्वारे मागणी केली
असल्याचे ननदर्िनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी ग्रीन ररफायनरी प्रकल्प राज्याबाहे र नेण्याबाबत
र्ासनाने कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सभ
ु ाष दे साई : (१) हे खरे आहे .
(२) हे अींर्त: खरे आहे .

हदनाींक २८ डडसेंबर, २०१७ रोजी वा त्या सम
ु ारास बींद पाळून आींदोलन केले

होते, हे खरे आहे .

(३) ननवेदन प्राप्त झाले हे खरे आहे .
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(४) व (५) भस
ीं ादन कायदा २०१३ नस
ीं ादन
ू प
ु ार भध
ू ारकाींच्या सींमतीनेच भस
ू प

करण्याचे धोरण र्ासनाने मान्य केले असल्याने ररफायनरी प्रकल्पाचे भस
ीं ादन
ू प
भध
ू ारकाींच्या सींमतीनेच करण्यात येणार आहे . जनतेचा सदर प्रकल्पास ववरोध
कायम असल्यास जनतेवर र्ासन प्रकल्प लादणार नाही.
-----------------

मूरबाड (जर्.ठाणे) तालुक्यातील िृषी उत्पन्न बार्ार सलमतीच्या
(३)

*

सांचालिाांनी गाळे िाटपाच्या िामामध्ये िेलेला गैरव्यिहार
१०६६३९

श्री.किसन िथोरे (मरु बाड), श्री.सांर्य िेळिर (ठाणे),

श्री.जर्तें द्र आव्हाड (मब्र
ुां ा िळिा), श्री.नरें द्र पिार (िल्याण पजश्चम), श्री.बळीराम
लसरसिार (बाळापरू ) :
करतील काय :-

सन्माननीय पणन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा

(१) मरु बाड (जज.ठाणे) तालक्
ु यातील कृर्ी उत्पन्न बाजार सलमतीच्या सींचालकाींनी
सन २००५ ते २०१७ मध्ये १२/१ ची परवानगी न घेता, ननववदा न काढता तसेच
पणन सींचालक याींनी ठरवन
ू हदलेल्या ननयमाींचे पालन न करता गाळयाींचे
बाींधकाम केले आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

सींचालक

मींडळाने

गैरव्यवहार

करुन

आपापसातील

नातेवाईकाींमध्ये सदर बाींधकाम केलेले गाळे वा्प केल्याची बाब माहे जानेवारी,
२०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदर्िनास आली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय
आढळून आले व चौकर्ीच्या अनर्
ीं ाने गाळे बाींधकामामध्ये गैरव्यवहार
ु ग
करणाऱ्या सींबचीं धताींवर र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. सभ
ु ाष दे शमख
ु : (१), (२) व (३) मरु बाड कृर्ी उत्पन्न बाजार सलमतीच्या

सींचालकाींनी गैरव्यवहार केल्याची तक्रार स्थाननक लोकप्रनतननधी याींचे कडून
प्राप्त झाली असन
ीं ाने सहाय्यक ननबींधक, सहकारी सींस्था, अींबरनाथ
ू त्याअनर्
ु ग
याींच्यामाफित चौकर्ी करण्यात येत आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

5

राज्यातील तसेच विदभाचतील बांद पडलेल्या सहिारी सुतधगरण्या
आधथचिदृष्ट््या सक्षम बनिून िायमस्त्िरुपी सुरु िरण्याबाबत

(४)

*

१०५३०८

श्री.सांर्य पोतनीस (िललना), श्री.िुणाल पाटील (धुळे

ग्रामीण), श्री.राधािृष्ट्ण विखे-पाटील (लशडी), श्री.विर्य िडेट्टीिार (ब्रम्हपरू ी),
श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर), श्री.सनु नल िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे

(आिी), श्री.अलमन पटे ल (मब
ुां ादे िी), श्री.अस्त्लम शेख (मालाड पजश्चम),
श्री.नसीम खान (चाांहदिली), डॉ.पतांगराि िदम (पलस
ू िडेगाि), डॉ.सांतोष टारफे

(िळमनरु ी), प्रा.विरें द्र र्गताप (धामणगाि रे ल्िे), अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा),
श्रीमती ननमचला गावित (इगतपरू ी), प्रा.िषाच गायििाड (धारािी), श्री.भारत

भालिे (पांढरपरू ), श्री.हषचिधचन सपिाळ (बल
ु ढाणा), श्री.आलसफ शेख (मालेगाांि
मध्य), डॉ.सांर्य रायमल
ु िर (मेहिर), श्री.सध
ु ािर िोहळे (नागपरू दक्षक्षण),

श्री.सांर्य िेळिर (ठाणे), श्री.अलमत साटम (अांधेरी पजश्चम), डॉ.शलशिाांत

खेडि
े र (लसांदखेड रार्ा), श्री.किशोर पाटील (पाचोरा), श्री.सरु े श धानोरिर

(िरोरा), श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर), अॅड.भीमराि धोंडे (आष्ट्टी), श्री.सनु नल
लशांदे (िरळी), श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन) :
पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय िस्त्त्रोद्योग मांत्री

(१) राज्यातील सहकारी सत
ू चगरण्याींची जस्थती अनतर्य बबक् झाली असन
ू
गेल्या काही वर्ािमध्ये तोट्यातील सत
ू चगरण्याींच्या सींख्येत वाढ होऊन हा तो्ा १

हजार ३९८ को्ी रुपयाींवर पोहचला असल्याचे माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा
त्यादरम्यान ननदर्िनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, राज्यातील तसेच ववदभाितील बींद पडलेल्या सहकारी सत
ु चगरण्या
पन्
ु हा सरु
ु व्हाव्यात आणण त्या आचथिकदृषट्या सक्षम बनन
ू कायमस्वरुपी सरु
ु

राहाव्यात यासाठी धोरण आखण्याचे ननदे र् मा.मख्
ु यमींत्री महोदयाींनी प्रर्ासनाला
माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान हदलेले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) गेल्या तीन वर्ाित र्ासनाच्या धोरणामळ
ु े राज्यातील सहकारी सत
ु चगरण्याींना

अडचणीींना सामोरे जावे लागत असन
ू यामळ
ु े ३० हजार कामगाराींचे भववतव्य
धोक्यात आल्याचे ननदर्िनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,
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(४) असल्यास, राज्यातील केवळ सात सत
ू चगरण्या नफ्यात असन
ू त्या कर्ामळ
ु े
फायद्यात

आहे त

याचा

अ्यास

करण्यासाठी

वस्त्रोद्योग

ववभागाच्या

सींचालकाींच्या अध्यक्षतेखाली गतवर्ी अ्यास सलमती गहठत करण्यात आली

असन
ू या सलमतीचा अहवाल अद्यापपयंत प्रलींबबत असल्याचे आढळून आले
आहे, हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, सदरील अहवाल र्ासनाकडून केव्हा प्राप्त होणार आहे तसेच

तोट्यात असलेल्या सत
ू चगरण्या नफ्यात चालववण्यासाठी र्ासनाने कोणती
कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे,

(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सभ
ु ाष दे शमख
ु : (१) व (२) अींर्त: खरे आहे , राज्यातील उत्पादनाखाली
असलेल्या ६७ सहकारी सत
ै ी ४ सहकारी सत
ू चगरण्याींपक
ू चगरण्या नफ्यात आहे त.
उविररत ६३ सत
हद.३१.३.२०१७ अखेर अींदाजजत
ू चगरण्या तोट्यात असन
ू
रु.१७०५.९२ को्ी तो्ा आहे. तसेच वस्त्रोद्येाग धोरण २०१८-२३ बाबत हद.१७

फेब्रव
ु ारी, २०१८ रोजी र्ासन ननणिय ननगिलमत करण्यात आला आहे . यामध्ये
सत
ू चगरणीस एक वेळची ननगिमन योजना (One Time Exit Policy) लागू
करण्यात आली आहे .

(३) हे खरे नाही. यापव
ू ीचे वस्त्रोद्योग धोरण सन २०११-२०१७ या कालावधीसाठी
घोवर्त करण्यात आले होते, तद्नींतर र्ासनाने वस्त्रोद्योग धोरण सन २०१८-२३

घोवर्त केले असन
ू , यामध्ये ववदभि, मराठवाडा व उत्तर महाराषर या कापस
ू
उत्पादक भागात सत
ू चगरणी स्थापन करण्यास प्राधान्य दे ण्यात आले आहे . तसेच

राज्यात ६७ सहकारी सत
ू चगरण्या उत्पादनाखाली असन
ू त्यामध्ये सम
ु ारे १५१३२
कामगार कायिरत आहे त.

(४) व (५) हे खरे नाही. राज्यातील नफ्यात असलेल्या सत
ू चगरण्या कर्ामळ
ु े
नफ्यात आहे त व इतर कर्ामळ
ु े तोट्यात आहे त याची तपासणी करण्यासाठी

सींचालक, वस्त्रोद्योग, नागपरू याींचे अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात आलेल्या

सलमतीचा अहवाल प्राप्त झाला असन
ू त्यानस
ु ार सदर अहवाल सादर करण्यात
आला आहे .

(६) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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राज्यातील मातांग समार्ाच्या प्रलांबबत मागण्याांबाबत
(५)

*

१०६६६४

श्री.ओमप्रिाश ऊफच बच्चू िडू (अचलपरू ) :

सन्माननीय

सामाजर्ि न्याय मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील मातींग समाजाच्या प्रलींबबत मागण्याींकररता महाराषर मातींग

एकीकरण सलमती नागपरू याींनी हदनाींक १३ डडसेंबर, २०१७ रोजी नागपरू मधील
धींतोली येथे धरणे आींदोलन आणण साखळी उपोर्ण केले होते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर धरणे आींदोलन व साखळी उपोर्णातील मागण्याींबाबत
र्ासनाने कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. रार्िुमार बडोले : (१) होय.

महाराषर मातींग एकीकरण सलमती, नागपरू याींनी हद.१३/१२/२०१७ ते

हद.२२/१२/२०१७ पयंत धरणे आींदोलन आणण साखळी उपोर्ण केले होते.

(२) क्राींतीववर लहुजी साळवे मातींग समाज अ्यास आयोगाने मातींग
समाजाववर्यी केलेल्या लर्फारर्ीींची अींमलबजावणी होण्यासाठी मा.राज्यमींत्री
(सा.न्याय.) याींचेकडून आढावा घेण्यात येतो. तसेच त्याींना सहकायि करण्यासाठी
चार सदस्यीय अर्ासकीय सलमती स्थापन करण्यात आली आहे .

लोकर्ाहीर अण्णाभाऊ साठे ववकास महामींडळाच्या अचधकृत भागभाींडवल

मयािदेत वाढ करण्याचा प्रस्ताव तपासन
ू करण्यात येत आहे .

र्ासन ननणिय हद.२४/०३/२०१७ अन्वये लहूजी वस्ताद साळवे याींचे
स्मारक, सींगमवाडी जज.पण
ु े येथे ववकसीत करण्यासाठी रु.२.०० को्ी इतक्या

रकमेस मान्यता दे ण्यात आली आहे . उविररत मागण्या सींबचीं धताींकडे पढ
ु ील
उचचत कायिवाहीसाठी पाठववण्यात आल्या आहे त. सदर बाब तपासन
ू पढ
ु ील
कायिवाही करण्यात येत आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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खानगािथडी (ता.ननफाड, जर्.नालशि) येथील भारत पेरोललयमची
डडझेल िाहहनी फुटल्याने पररसरातील शेती तसेच गोदािरी
(६)

*

नदीपात्र दवू षत झाल्याबाबत

१०६०२२

श्री.अननल िदम (ननफाड) :

सन्माननीय पयाचिरण मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) खानगावथडी (ता.ननफाड, जज.नालर्क) येथील भारत पेरोललयमची डडझेल

वाहहनी फु्ून झालेल्या डडझेल गळतीने पररसरातील र्ेती तसेच गोदावरी

नदीपात्र दवु र्त झाल्याची गींभीर बाब माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान
ननदर्िनास आली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर पररसरातील पाणी योजनाींद्वारे परु ववण्यात येणारे पाणी

दवु र्त झाल्यामळ
ु े नागररकाींचे आरोग्य धोक्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय

ननषपन्न झाले व त्यानर्
ीं ाने सींबचीं धताींवर र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा
ु ग
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. रामदास िदम : (१) हे खरे आहे .

(२) व (३) सदर प्रकरणी महाराषर प्रदर्
ू ण ननयींत्रण मींडळामाफित हद.०९/१२/२०१७

रोजी प्रत्यक्ष सयक्
ुीं त पाहणी करण्यात येवन
ू कींपनीच्या प्रतीननधीींना जमीनी
वरील ऑईल जस्पलेज (Oil Spillage) गोळा करण्याबाबत तसेच गोदावरी नदीत
ऑईल जस्पलेज (Oil Spillage) लमसळणार नाहीत, जमीनीवर पडलेल्या मातीवर

योग्य ती प्रक्रीया करुन पव
ि त करण्यात यावी इ. सच
ु व
ु ना दे ण्यात आल्या
आहे त.

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
-----------------
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साक्री (जर्.धळ
ु े ) येथील शासकिय आहदिासी मुलीांच्या िसतीगह
ृ ातील
विविध प्रलांबबत समस्त्याांचे ननरािरण िरण्याबाबत

(७)

*

१०९९९७

श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री), श्रीमती ननमचला गावित (इगतपरू ी),

अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), डॉ.सांतोष टारफे
(िळमनरु ी) :

करतील काय :-

सन्माननीय आहदिासी वििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा

(१) साक्री (जज.धुळे) येथील र्ासकीय आहदवासी मल
ु ीींच्या वसतीगह
ृ ातील ववववध

प्रलींबबत समस्याींबाबत सींबचीं धत व्यवस्थापक व प्रकल्प अचधकारी याींचेकडे
ननवेदन दे ऊनही कायिवाही होत नसल्याने ववद्यार्थयांनी तहलसलदार, साक्री याींना
हदनाींक १९ जानेवारी, २०१८ रोजी वा त्या सम
ु ारास ननवेदन हदले आहे, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, वसतीगह
ृ ातील ववद्यार्थयांना ववववध योजना व सवलतीच्या

माध्यमातन
ू द्यावयाची रक्कम त्या ववद्यार्थयांना त्याींच्या खात्यावर जमा

करावयाची असा र्ासनाचा आदे र् असतानाही सींबचीं धत व्यवस्थापक याींनी रोख
रक्कम हदली व दे य रक्कमेपक
ै ी १०० ते २०० रुपये कमी हदले, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, सींबचीं धत वसतीगह
ु ल्या नाहीत
ृ ातील ववद्यार्थयांच्या समस्या स्
तर नालर्क पयंत पायी मोचाि काढण्यात येईल असे तहलसलदार साक्री याींना
हदलेल्या ननवेदनात नमद
ू असन
ू याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,

(४) असल्यास, त्यानस
ु ार सवु वधा परु ववण्याबाबत व भत्याची पण
ू ि रक्कम

खात्यात जमा करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत

आहे, तसेच आहदवासी मल
ु ीींच्या समस्याींचे वेळेत ननराकरण न करणाऱ्या व
भत्याची पण
ू ि रक्कम खात्यावर जमा न करणाऱ्या सींबचधत अचधकारी व कमिचारी
याींचेवर र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. विष्ट्णु सिरा : (१) हदनाींक १७.०१.२०१८ रोजी आहदवासी मल
ु ीींचे र्ासकीय
वसतीगह
ृ , साक्री (क्षमता २५०) येथील ववद्याथीनीींनी तहलसलदार, साक्री, जज.धुळे
याींना ननवेदन दे ण्यात आल्याची बाब खरी आहे .
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(२) हे खरे नाही.

ववद्याथीनीींच्या बॅंकखात्यावर डीबी्ी व ननवािहभत्ता याींच्या दे य रक्कमा

चेकद्वारे जमा केल्या आहे त. मल
ु ीींना रोखीने पैसे अदा करण्यात आलेले नाहीत.
(३) व (४) प्रकल्प अचधकारी, धळ
ु े ; सहायक प्रकल्प अचधकारी आणण कननषठ

लर्क्षण ववस्तार अचधकारी याींनी सदर वसतीगह
ृ ास भे् दे ऊन चौकर्ी केली आहे .
ववद्याथींनीींना दे य सवु वधा प्रकल्प स्तरावर परु ववण्यात आल्या आहे त.

माहे डडसेंबर, २०१७ पयित मालसक ननवािहभत्ता रक्कम ववद्याथीनीींच्या बॅंक
खात्यावर चेकद्वारे जमा केला आहे .

सबींधीत गह
ृ पाल याींचा पदभार काढून अन्य महहला गह
ृ पाल याींचेकडे

सोपववण्यात आला आहे . प्रकल्प स्तरावर या वसतीगहृ ातील ववद्याथीनीींच्या
समस्या /मागण्या सोडववण्यात आल्या आहे त.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

सोलापूर जर्ल्हा पररषदे च्या समार्िल्याण विभागातील अधधिारी ि

िमचचारी याांनी मांर्ूर िेलेला ननधी खचच िरताना झालेली अननयलमतता
(८)

*

१०९६०९

श्री.भारत भालिे (पांढरपरू ) :

सन्माननीय सामाजर्ि

न्याय मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सोलापरु जजल्हा पररर्दे स गोरगररब सामाजजक मागास घ्काींकररता ववकास

करण्यासाठी मींजूर असलेल्या सम
ै ी वर्ािअखेरीस केवळ २२
ु ारे १०५ को्ी रुपयाींपक

को्ी ननधी खचि केला असल्याचे माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान
ननदर्िनास आले, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

यामध्ये

जजल्हा

पररर्दे च्या

समाजकल्याण

ववभागातील

अचधकारी व कमिचारी याींनी सदर ननधी अननयलमतता व ववलींब केला असल्याचे
ननदर्िनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत

काय आढळून आले व त्यानर्
ीं ाने सदर ननधी खचि करताना अननयलमतता व
ु ग

ववलींब करणाऱ्या अचधकारी व कमिचारी याींच्यावर र्ासनाने कोणती कारवाई केली
वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. रार्िुमार बडोले : (१) हे खरे नाही.
(२) प्रश्न उद््ावत नाही.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

राज्यातील शेतिऱयाांना छत्रपती लशिार्ी महारार् सन्मान
(९)

*

योर्नेंतगचत िर्चमाफी लमळणेबाबत
१०४७४७

श्री.सनु नल प्रभू (हदांडोशी), श्री.मोहन फड (पाथरी), श्री.आलसफ

शेख (मालेगाांि मध्य), श्री.राधािृष्ट्ण विखे-पाटील (लशडी), श्री.राहुल बोंद्रे
(धचखली), श्री.अलमन पटे ल (मब
ुां ादे िी), अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा), श्री.सरु े श
हाळिणिर

(इचलिरां र्ी),

श्री.ओमप्रिाश

ऊफच

बच्चू

िडू

(अचलपरू ),

श्री.विनायिराि र्ाधि-पाटील (अहमदपरू ), श्री.लशरीषदादा चौधरी (अमळनेर),

श्रीमती सम
ु न पाटील (तासगाि - ििठे महाांिाळ), श्री.र्यांत पाटील (इस्त्लामपरू ),

श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.हसन मश्र
ु ीफ (िागल), श्री.जर्तें द्र
आव्हाड (मब्र
ुां ा िळिा), श्रीमती सांध्यादे िी दे साई-िुपेिर (चांदगड), डॉ.राहूल
पाटील (परभणी), श्री.सरु े श धानोरिर (िरोरा), अॅड.भीमराि धोंडे (आष्ट्टी),

श्री.सनु नल लशांदे (िरळी), श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन), श्री.गोिधचन शमाच (अिोला
पजश्चम), िुमारी प्रणणती लशांदे (सोलापरू शहर मध्य), श्री.मांगेश िुडाळिर
(िुलाच), श्रीमती तप्ृ ती सािांत (िाांद्रे पि
ू )च , श्री.िैभि नाईि (िुडाळ), श्री.नारायण

पाटील (िरमाळा), श्री.अब्दल
ु सत्तार (लसल्लोड), श्री.अस्त्लम शेख (मालाड
पजश्चम), श्री.चांद्रिाांत सोनिणे (चोपडा), श्री.रार्ेश टोपे (घनसािांगी), श्री.अननल
िदम (ननफाड), श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री), श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर),

श्री.नसीम खान (चाांहदिली), प्रा.िषाच गायििाड (धारािी), श्रीमती ननमचला गावित
(इगतपरू ी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरु ी), श्री.अलमत विलासराि दे शमख
ु (लातरू
शहर), डॉ.पतांगराि िदम (पलस
ू िडेगाि), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण),

श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.विर्य िडेट्टीिार (ब्रम्हपरू ी), श्री.अबू आर्मी (मानखद
ू च
लशिार्ीनगर), श्री.मनोहर भोईर (उरण) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय सहिार मांत्री पढ
ु ील
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(१) राज्य र्ासनाने छत्रपती लर्वाजी महाराज सन्मान योजनेअत
ीं गित अद्यापही

र्ेतकऱ्याींची सींपण
ू ि कजिमाफी केली नसल्याचे माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा
त्यादरम्यान ननदर्िनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, र्ेतकऱ्याींची सींपण
ू ि कजिमाफी, र्ेतमालास उत्पादन खचािवर ५०
्क्के अचधक भाव, स्वालमनाथन आयोगाच्या लर्फारर्ी लागू करणे, याबाबत

र्ासनाकडून कायिवाही होत नसल्याने राज्यातील र्ेतकऱ्याींनी ककसान क्राींती जन
आींदोलनाच्या माध्यमातन
सींपावर जाण्याचा ननणिय घेतल्याचे हदनाींक १
ू
जानेवारी, २०१८ रोजी ननदर्िनास आले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, आजलमतीस छत्रपती लर्वाजी महाराज सन्मान योजनेंतगित
ककती र्ेतकऱ्याींची कजिमाफी झालेली आहे तसेच ऑनलाईन प्रकक्रयेत ककती
बोगस र्ेतकरी आढळून आले आहे त, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,
त्यानस
ु ार त्याींचेवर र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४)

तसेच ज्या र्ेतकऱ्याींना अद्यापही कजिमाफीची रक्कम त्याींच्या खात्यात

जमा झालेली नाही त्याींच्या खात्यावर र्ासन ककती कालावधीत रक्कम जमा

करणार आहे त तसेच प्रश्न भाग (२) मधील र्ेतकऱ्याींच्या मागण्याींबाबत
र्ासनाने चौकर्ी केली आहे

काय, त्यानस
ु ार त्याींच्या मागण्या मान्य

करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. सभ
ीं गित पात्र
ु ाष दे शमख
ु : (१) छत्रपती लर्वाजी महाराज सन्मान योजनेअत
लाभार्थयांना लाभ दे ण्याची कायिवाही जानेवारी, २०१८ नींतरही सरू
ु आहे .

(२) यासींबध
ीं ीचे ककसान क्राींती जन आींदोलन याींचे ननवेदन र्ासन स्तरावर प्राप्त
झाल्याचे अलभलेखावरुन हदसन
ू येत नाही.

(३) हदनाींक १७/०२/२०१८ अखेरपयंत ३१.३३ लाख खातेदाराींना रु.१२३८१ को्ी

कजिमाफीपो्ी व प्रोत्साहनपर लाभापो्ी वा्प करण्यात आले आहे त. मद्द
ु ल व

व्याजासह रु.१.५० लाखापेक्षा जास्त थकबाकी असलेल्या पात्र र्ेतकऱ्याींसाठी एक

वेळ समझोता योजनेअत
ीं गित त्याींच्या हहश्श्याची रक्कम भरण्यास हदनाींक
३१/३/२०१८ पयंत मभ
ु ा दे ण्यात आली आहे . या र्ेतकऱ्याींनी त्याींच्या हहश्श्याची

रु.१.५० लाखावरील सींपण
ू ि रक्कम बँकेत जमा केल्यावर र्ासनातफे रु.१.५० लाख
लाभाची रक्कम दे ण्यात येईल.
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(४) अद्याप लाभ न लमळालेल्या प्रकरणी बँकेकडून अचक
ू माहहती घेण्यात येवन
ू

प्राप्त होत असलेल्या माहहतीच्या आधारे पात्र लाभाथी वींचचत राहणार नाही
यादृष्ीने योजनेची अींमलबजावणी सरु
ु आहे . तसेच वरील उत्तर क्र.(३) मध्ये

नमद
ू केल्याप्रमाणे पात्र र्ेतकऱ्याींनी त्याींच्या हहश्श्याची रक्कम जमा केल्यानींतर
या योजनेअत
ीं गित लाभ दे ण्यात येईल.

(५) ववहीत वेळेत कायिवाही करण्यात येत असल्यामळ
ु े ववलींब होण्याचा प्रश्न
उद््ावत नाही.

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

राज्यातील अपांग िल्याण योर्ना राबविण्यासाठी अपांग िल्याण
(१०)

*

आयुक्तालयात स्त्ितांत्र यांत्रणा उभारण्याबाबत

१०६७१४

प्रा.(श्रीमती) मेधा िुलिणी (िोथरुड), श्री.त्र्यांबिराि लभसे

(लातरू ग्रामीण), श्री.बाबरु ाि पाचणे (लशरुर) :
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय सामाजर्ि न्याय

(१) अपींगाचा सवांगीण ववकास व त्याींना मख्
ु य प्रवाहात आणण्यासाठी अपींगाींच्या
कल्याणासाठी र्ासनाने सन २००० मध्ये अपींग कल्याण आयक्
ु तालयाची

ननलमिती करून आयक्
ु तालयाकडून सवित्र ववववध अपींग योजनाींची अींमलबजावणी

केली जात असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदर्िनास
आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या अपींग कल्याण आयक्
ु तालयाने ११ नवीन योजना प्रस्ताववत
केल्या असन
ू त्यापैकी हदनाींक ३१ माचि, २०१५ अखेरच्या सवि अपींगाींना प्रमाणपत्र

दे णे, बेघर अपींगाींना वैयजक्तक घरकुल दे णे, अपींगाींसाठी स्पधाि परीक्षा पव
ू ि
प्रलर्क्षण केंद्रामध्ये प्राधान्याने प्रवेर् दे णे यासारख्या योजनाींची अींमलबजावणी
झाली नाही, तसेच, जजल्हा स्तरावर अपींगाींसाठी योजना राबववण्यासाठी अपींग
कल्याण

आयक्
ु तालयाची

स्वतींत्र

यींत्रणा

नसल्यामळ
ु े

अींमलबजावणीस ववलींब होत आहे, हे ही खरे आहे काय,

अपींग

योजना

(३) असल्यास, या योजना जुन्या स्वरुपात राबववण्यात येत असल्यामळ
ु े चार

वर्ािपव
ू ी आयक्
ु तालयाने योजनाींमध्ये आधनु नकतेनस
ु ार बदल करण्याचा प्रस्ताव
जव्हजन डॉक्यम
ु ें् मध्ये माींडला होता, हे खरे आहे काय,
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(४) अपींगाच्या कल्याणासाठी राज्य वा जजल्हा पातळीवर स्वतींत्र ववभाग सरु
ु
करण्याचे ननदे र् केंद्र र्ासनाने राज्याींना हदलेले असतानाही महाराषरात जजल्हा

पातळीवर स्वतींत्र ववभाग कायािजन्वत करण्यात आलेले नसल्याने याप्रकरणी

तातडीने उचचत कायिवाही करण्याचे ननदे र् पन
ु श्च केंद्र र्ासनाने राज्य र्ासनास
हदले असल्याची माहहती माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये ननदर्िनास आली आहे, हे
खरे आहे काय,

(५) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय
आढळून आले व चौकर्ीच्या अनर्
ीं ाने अपींग योजना राबववण्यासाठी अपींग
ु ग

कल्याण आयक्
ु तालयाच्या स्वतींत्र यींत्रणेसाठी र्ासनाने कोणती कायिवाही केली
वा करण्यात येत आहे,

(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. रार्िुमार बडोले : (१) व (२) सामाजीक न्याय ववभागाअींतगित स्वतींत्र अपींग

कल्याण आयक्
ु तालयाची ननलमिती हद.१७.११.२००० रोजीच्या र्ासन ननणियान्वये

करण्यात आलेली आहे . अपींग कल्याण आयक्
ु तालयामाफित ववववध अपींग
कल्याण योजनाची अमींलबजावणी केली जाते. जजल्हा स्तरावर जजल्हा
समाजकल्याण अचधकारी, जजल्हा पररर्द याींचेमार्फित अपींग कल्याण योजना
राबववण्यात येतात.

(३) होय, हे खरे आहे .
(४) हे खरे नाही

(५) अपींग कल्याण आयक्
ु तालयाच्या बळक्ीकरण करण्याकररता ववववध
पदाींबाबतचा सध
ु ारीत आकृतीबींधाचा प्रस्ताव आयक्
ु तालयामार्फित सादर करण्यात

आलेला असन
ीं ाने आवश्यक ती पढ
ू सदर प्रस्तावाच्या अनर्
ु ग
ु ील कायिवाही
करण्यात येत आहे .

(६) प्रश्नच उद््ावत नाही.

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

चेन्नईतील टे िफेडरल या िांपनीच्या ितीने र्गातील सिाचत मोठा तरां गता
(११)

*

सौर ऊर्ाच प्रिल्प उभारण्याचा शासनाने घेतलेला ननणचय
१०६०७०

श्री.अजर्त पिार (बारामती), श्री.हदलीप िळसे-पाटील

(आांबेगाि), श्री.र्यांत पाटील (इस्त्लामपरू ), श्री.शलशिाांत लशांदे (िोरे गाि),
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श्री.जर्तें द्र आव्हाड (मब्र
ुां ा िळिा), श्री.भास्त्िर र्ाधि (गह
ु ागर), श्री.सांदीप नाईि

(ऐरोली), श्री.राहुल र्गताप (श्रीगोंदा), श्री.िैभि वपचड (अिोले), श्री.पाांडुरां ग
बरोरा (शहापरू ), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापरू ), श्री.सरु े श लाड (िर्चत), श्री.मिरां द
र्ाधि-पाटील

(िाई),

श्री.हदपि

चव्हाण

(फलटण),

श्री.हनम
ां
ु त

डोळस

(माळलशरस), श्री.राणार्गर्ीतलसांह पाटील (उस्त्मानाबाद), श्रीमती सम
ु न पाटील
(तासगाि - ििठे महाांिाळ), श्री.प्रदीप नाईि (किनिट), श्रीमती हदवपिा चव्हाण

(बागलाण), श्री.लशरीषदादा चौधरी (अमळनेर), श्री.ओमप्रिाश ऊफच बच्चू िडू
(अचलपरू ), श्री.चांद्रिाांत सोनिणे (चोपडा), श्री.योगेश हटळे िर (हडपसर),
श्री.हसन मश्र
ु ीफ (िागल) :

सन्माननीय निीन ि निीिरणीय उर्ाच मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सोलापरू , पण
ु े व अहमदनगर जजल्हयासाठी लाभदायी ठरलेल्या भीमा

नदीवरील उजनी धरणावर सम
ु ारे १ हजार मेगावॅ् क्षमतेचा जगातील सवांत
मोठा तरीं गता सौर ऊजाि प्रकल्प चेन्नईतील ्े कफेडरल या कींपनीच्या वतीने
उभारण्याचा ननणिय र्ासनाने घेतला आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या प्रकल्पाचे स्वरुप काय आहे तसेच सदर प्रकल्पाच्या
उभारणीसाठी अींदाजे ककती खचि अपेक्षक्षत आहे,

(३) असल्यास, सदर प्रकल्पाच्या उभारणीसींदभाित कींपनीला कोणत्या अ्ी व
र्थी घालन
ू हदल्या आहे त,

(४) असल्यास, याबाबतची सद्य:जस्थती काय आहे तसेच उक्त प्रकल्पाचे काम
कधीपयंत पण
ू ि होणे अपेक्षक्षत आहे ?

श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे खरे नाही. तथावप, उजनी धरणावर तरीं गता सौर
ऊजाि प्रकल्प उभारण्याबाबत र्ासन स्तरावर प्रस्ताव ववचाराधीन आहे .

(२) जलार्यावर तरीं गता सौर ऊजाि प्रकल्प उभारण्यासाठी लागणारी जागा,
कायिपध्दती, होणारा खचि, रूपरे र्ा इ.बाबी ननजश्चत करण्यासींबध
ीं ी र्ासकीय यींत्रणे
समवेत ववचार ववननमय सरू
ु आहे .

(३) व (४) ववचाराधीन प्रस्तावाची रूपरे र्ा ननजश्चत झाल्यानींतर प्रकल्प
उभारणीची कायिवाही प्रचललत र्ासकीय ननयमाींस धरून करण्याचे ननयोजजत
आहे .

-----------------
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राज्यातील िृषीपांपाांची िीर् बबलाांची थिबािी ि साांगली जर्ल््यातील
(१२)

*

िीर् र्ोडणी दे ण्याबाबत िराियाची िायचिाही

१०७७१४

श्री.अननल बाबर (खानापरू ), श्री.शामराि ऊफच बाळासाहे ब

पाटील (िराड उत्तर), श्री.शलशिाांत लशांदे (िोरे गाि), श्री.हदपि चव्हाण
(फलटण),

श्री.सांर्य

साििारे

(भस
ु ािळ),

डॉ.सजु र्त

लमणचेिर

(हातिणांगले) : सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) महाववतरणने कृर्ीपींपाींची वीज बबलाींची थकबाकी वसल
ू करण्यासाठी जाहीर
केलेल्या "कृर्ी सींजीवनी" योजनेंतगित दीड ्क्क्याहून कमी म्हणजे केवळ २९९
को्ी रुपयाींची वसल
ू ी केली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, साींगली जजल््याच्या खानापरू तालक्
ु यातील र्ेतकऱ्याींनी आपल्या
कृर्ी पींपाींना वीज जोडणी लमळण्यासाठी सन २०१५ साली ररतसर अजि भरुनही
आजतागायत त्याींना वीज जोडणी हदलेले नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, र्ेतकऱ्याींना वीज जोडणी दजलेले नसताींना थकबाकी भरण्याबाबत

नो्ीसा पाठवण्यात आलेल्या असन
ू महाववतरणच्या गैरकारभाराववर्यी र्ासनाने
चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले,

(४) असल्यास, तद्नस
ु ार र्ासनाने कृर्ी सींजीवनी योजना यर्स्वी होण्याकररता

मळ
ू थकबाकीत ५० ्क्के सवलत दे ण्याबाबत व साींगली जजल््यातील प्रलींबबत
कृर्ी पींप जोडण्या तात्काळ दे ण्याबाबत कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत
आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) महाववतरण कींपनीने कृर्ीपींपाच्या वीज बबलाची
थकबाकी वसल
ू करण्यासाठी मख्
ु यमींत्री कृर्ी सींजीवनी योजना, २०१७ जाहीर
केली होती. सदर योजनेमध्ये एकूण ७,३४,६५९ कृर्ी ग्राहकाींनी भाग घेतला

असन
ू त्याींच्याकडून रु. ३३१.४३ को्ी वसल
ू झाले आहेत. त्याचे प्रमाण एकूण
कृर्ीपींप धारकाींच्या मळ
ू थकबाकीच्या २.८% इतके आहे .

(२) साींगली जजल््यामध्ये माचि, २०१७ अखेर १३३१० कृर्ीपींप पैसे भरुन प्रलींबबत

होते. सन २०१७-१८ मध्ये जानेवारी, २०१८ अखेर १५९०६ कृर्ीपींप पैसे भरुन
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प्रलींबबत आहे त. त्यापैकी खानापरू तालक्
ु यात जानेवारी, २०१८ अखेर १९

कृर्ीपींपाचे ऊजीकरण करण्यात आले असन
ू ३३४ कृर्ीपींप पैसे भरुन प्रलींबबत
आहे त.

(३) र्ेतकऱ्याींना वीज कनेक्र्न हदलेले नसताना थकबाकी भरण्याबाबत
महाववतरण कींपनीमाफित नो्ीसा पाठववण्यात आलेल्या नाहीत.

(४) सदर योजनेअत
ीं गित कृर्ी ग्राहकाींना मळ
थकबाकीची रक्कम सल
ू
ु भ
हप्त्यामध्ये भरण्याची सवु वधा दे ण्यात आली होती. राज्यात माचि, २०१८ अखेर

पैसे भरुन प्रलींबबत राहणाऱ्या सींभाव्य २,२४,७८५ कृवर्पींप ग्राहकाींना उच्चदाब
प्रणाली (HVDS) द्वारे वीज परु वठा करण्यासाठी लागणारा रु. ५०४८.१३ को्ीींचा
प्रस्ताव महाववतरण कींपनीने तयार केला असन
ू तो ववचाराधीन आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

महावितरणाच्या गोंहदया ग्रामीण उपविभागात िृषी पांप र्ोडणी
योर्नेंतगचत झालेला गैरव्यिहार
(१३)

*

१०५३४७

श्री.बांटी

भाांगडडया

(धचमरू ),

डॉ.बालार्ी

किणीिर

(अांबरनाथ), श्री.विर्य िडेट्टीिार (ब्रम्हपरू ी), श्री.राधािृष्ट्ण विखे-पाटील (लशडी),
श्री.सनु नल िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.अस्त्लम शेख (मालाड
पजश्चम), श्री.हषचिधचन सपिाळ (बल
ु ढाणा), अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा),
डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरु ी), श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर), श्री.सध
ु ािर िोहळे

(नागपरू दक्षक्षण), श्री.नसीम खान (चाांहदिली), श्री.अलमत विलासराि दे शमख
ु
(लातरू शहर), श्री.त्र्यांबिराि लभसे (लातरू ग्रामीण), प्रा.िषाच गायििाड (धारािी),

श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.भारत भालिे (पांढरपरू ), श्री.सरदार तारालसांह
(मल
ु ड
ुां ) :

सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) म.ु पो.ता.जज.गोंहदया ग्रामीण उपववभागात नवीन कृर्ी पींप जोडणी योजनेतन
ू

आरएसीएसपीए अींतगित एकाच ग्राहकाच्या नावाने एकाच ग्ात दोन वेळा कृर्ी
पींप

जोडणी

दर्िवन
ू

रुपये

३५

ते

४०

लाखाींचा

गैरव्यवहार

करणाऱ्या

महाववतरणच्या १४ अलभयींत्याींववरोधात साकोली येथील ववजय महे र् गप्ु ता याींनी

रामनगर पोलीस ठाण्यात गन्
ु हा नोंदववल्याची बाब हदनाींक ३० डडसेंबर, २०१७
रोजी वा त्या सम
ु ारास ननदर्िनास आली आहे, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, सदर गैरव्यवहार हदनाींक १ एवप्रल, २०१० ते ३१ माचि, २०१३ या

कालावधीतील असन
ू त्याचे सींपण
ू ि ववभागीय अींकेक्षण झालेले असताींनाही मोठ्या

प्रमाणातील अफरातफर उजाि ववभागाच्या ववभागीय अींकेक्षणात ननदर्िनास आली
नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, तपासामध्ये दे वरीचे कायिकारी अलभयींता याींच्या अध्यक्षतेखाली
नेमलेल्या बत्रसदस्यीय सलमतीने सविसाधारण चौकर्ी करुन हा गैरव्यवहार
दडपण्याचा प्रयत्न केल्याची तक्रार करण्यात येऊनही, त्याींच्यासह त्या

सलमतीतील अन्य सदस्याींववरुध्द कतिव्यात कसरू व हलगजीपणा केल्याबद्दल
कोणतीच कारवाई न करण्याची सविसाधारण कारणे काय आहे त,

(४) असल्यास, या प्रकरणाची र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,

(५) असल्यास, चौकर्ीचे ननषकर्ि काय आहे त, तद्नस
ु ार दोर्ी आढळलेल्या
व्यक्तीींववरुध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे

: (१) सदर गन्
ु हा नोंदववल्याची बाब हदनाींक

३०.१२.२०१७ रोजी ननदर्िनास आली. परीं तु रु. ३५ ते ४० लाखाचा गैरव्यवहार
झाला हे खरे नाही. चौकर्ीअींती असे ननदर्िनास आले की, ९ ग्राहकाींपक
ै ी ६

ग्राहकाींचे नवीन कृर्ीपींप जोडणीबाबत दोनदा बबलीींग झाल्याची रक्कम रुपये
१,७१,१५८/- इतकी आहे .

(२) दोनदा बबलीींग होण्याची बाब ही कामाच्या प्रत्यक्षस्थळी होणाऱ्या
मोजमापावर अवलींबन
ू असल्याने अींकेक्षण ववभागाच्या ननदर्िनास आली नाही.

(३) सदर सलमतीकडून कोणतीही कतिव्यात कसरू व हलगजीपणा केल्याचे तसेच
गैरव्यवहार दडपण्याचा प्रयत्न केल्याचे हदसन
ू येत नाही. सदर सलमतीने सादर
केलेल्या अहवालानस
ै ी ६ ग्राहकाींचे दोनदा बबलीींग झाल्याचे
ु ार ९ ग्राहकाींपक

ननषपन्न झाल्याने व त्यामध्ये ५ अचधकारी दोर्ी असल्याचे आढळून आले.

त्यापैकी १ अचधकारी मत
ु े इतर ४ अचधकाऱ्याींववरुध्द दोर्ारोपपत्र
ृ असल्यामळ
दे ऊन ववभागीय कारवाई महाववतरण कींपनीतींगत
ि चालू आहे .

(४) दे वरीचे कायिकारी अलभयींता याींच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या बत्रसदस्यीय
सलमतीने सविसाधारण चौकर्ी करुन हदलेल्या अहवालावर तक्रारदार ववजय महे र्

गप्ु ता याींचे समाधान न झाल्यामळ
ु े तद्नींतर पररमींडळ स्तरावर सींबचीं धत
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प्रकरणात अचधक्षक अलभयींता (पायाभत
आराखडा) याींच्या अध्यक्षतेखाली
ू
सलमती स्थापन करुन पन
ु :ि चौकर्ी करण्यात आली.

(५) दोन्ही सलमतीचे अहवाल पडताळणीनींतर अनतरीक्त कारवाई करण्यासाठी

कोणतीही बाब समोर आलेली नाही. सदर सलमतीच्या अहवालानस
ु ार ५ अचधकारी
दोर्ी असल्याचे आढळून आले. त्यापैकी १ अचधकारी मत
ु े इतर ४
ृ असल्यामळ
अचधकाऱ्याींववरुध्द दोर्ारोपपत्र दे ऊन ववभागीय कारवाई चालू आहे . तसेच

सींबचीं धत दोन कींत्रा्दाराकडून दोनदा बबलीींग झाल्याची रक्कम व्याजासह वसल
ू
करण्यात आली आहे .

(६) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

राज्यातील सहिारी सांस्त्थेमध्ये ९७ िोटी ४९ लाख
(१४)

*

इतक्या रिमेचा झालेला गैरव्यिहार
१०६८०३

श्री.विर्य औटी (पारनेर), श्री.अलमत साटम (अांधेरी

पजश्चम), श्री.प्रतापराि पाटील धचखलीिर (लोहा), श्री.सनु नल प्रभू (हदांडोशी),

श्री.अर्य चौधरी (लशिडी), श्री.योगेश हटळे िर (हडपसर), अॅड.गौतम चाबि
ु स्त्िार
(वपांपरी), श्रीमती मननषा चौधरी (दहहसर), श्री.शाांताराम मोरे (लभिांडी ग्रामीण),
श्री.भारत भालिे (पांढरपरू ), श्री.नारायण पाटील (िरमाळा), श्री.प्रिाश आबबटिर
(राधानगरी) :
काय :-

सन्माननीय सहिार मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) राज्यातील सहकारी सींस्थात सम
ु ारे ९७ को्ी ४९ लाख इतक्या रकमेचा

आचथिक गैरव्यवहार झाल्याचे लेखा परीक्षणातन
ू ननषपन्न झाले असल्याचेहदनाींक
११ जानेवारी, २०१८ रोजी वा त्या सम
ु ारास ननदर्िनास आले आहे, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकरणी सहकारी सींस्थाींचे ५०५ पदाचधकारी, अचधकारी
आणण कमिचारी याींच्यावर फौजदारी गन्
ु हे दाखल करण्यात आले आहे , हे ही खरे
आहे काय,
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(३) असल्यास, सदर प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय

आढळून आले व त्यानर्
ीं ाने आचथिक गैरव्यवहार करणाऱ्याींवर र्ासनाने कोणती
ु ग
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सभ
ु ाष दे शमख
ु : (१) अर्ींत: खरे आहे . प्रत्यक्षात रु. १०५ को्ी १० लाख ५१
हजार इतक्या रकमेचा अपहार व गैरव्यवहार झालेला आहे .

(२) अींर्त: खरे असन
ू ४८६ पदाचधकारी, अचधकारी आणण कमिचारी याींच्यावर
फौजदारी गन्
ु हे दाखल करण्यात आले आहे त.

(३) वैधाननक लेखापररक्षकाींकडून फौजदारी गन्
ु हे दाखल केलेले असल्याने तसेच

त्यापढ
ु ील कायिवाही मा.न्यायालयाच्या स्तरावरुन होत असल्याने, सदर प्रकरणी
र्ासकीय चौकर्ीची आवश्यकता नाही.
(४) लागू नाही.

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

भोर (जर्.पण
ु े) या तालक्
ु यातील शेतिऱयाांना शेती पांपासाठी िीर् र्ोडणी

लमळणेबाबत तसेच न्हािी ि किित येथे निीन उपिेंद्र मांर्रू िरण्याबाबत
(१५)

*

१०८८०८

श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.र्यिुमार गोरे (माण),

श्री.अलमन पटे ल (मब
ांु ादे िी), श्री.अलमत झनि (ररसोड), श्री.भारत भालिे
(पांढरपरू ) :

सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) भोर (जज.पण
ु )े या तालक्
ु यातील र्ेतकऱ्याींना र्ेती पींपासाठी वीज जोडणी

लमळत नसणे, त्यासाठी खाींब व इतर साहहत्य लमळत नसणे, काही वाडयाींना
अद्यापही ववद्यत
ि स
े ाठी
ु ीकरण केले गेले नसणे या समस्या असन
ू त्याींच्या पत
ू त

स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी कायिकारी अलभयींता, महाववतरण कींपनी, सासवड

ववभाग, पण
ु े याींना हदनाींक २६ सप््ें बर, २०१७ रोजी वा त्या सम
ु ारास लेखी
ननवेदन हदले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच या तालक्
ु यातील न्हावी व ककवत येथे नवीन उपकेंद्र मींजूर
करण्याकररता स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी अचधक्षक अलभयींता, महाववतरण

कींपनी, बारामती परीमींडळ, पण
ु े याींना हदनाींक ४ जुल,ै २०१७ रोजी वा त्या
सम
ु ारास लेखी ननवेदन हदले आहे, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, र्ासनाने उक्त ननवेदनाींच्या अनर्
ीं ाने चौकर्ी केली आहे काय,
ु ग

त्यात काय ननदर्िनास आले, त्यानस
ु ार र्ासनाने कोणती कायिवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे आहे .

(३) राज्यात माचि, २०१८ अखेर पैसे भरुन प्रलींबबत राहणाऱ्या सींभाव्य २,२४,७८५
कृवर्पींप ग्राहकाींना उच्चदाब प्रणाली (HVDS) द्वारे वीज परु वठा करण्यासाठी
लागणारा रु.५०४८.१३ को्ीींचा प्रस्ताव महाववतरण कींपनीमाफित तयार केला

असन
ीं गित पण
ू त्याबाबत र्ासन स्तरावर कायिवाही चालू आहे . सदर योजनेअत
ु े
जजल््यातील १२१०१ कृर्ीपींप ग्राहकाींना वीजजोडणी दे ण्याकररता रु.२६९.१६
को्ीींचा समावेर् करण्यात आला आहे .

ववद्यत
ु ीकरण प्रलींबबत असलेल्या भोर तालक्
ु यातील १८ वाडी वस्त्यापैकी

१० वाडी वस्त्याींचे ववद्यत
६ वाडी वस्त्याींचे
ु ीकरण पण
ू ि झालेले असन
ू
ववद्यत
ु ीकरणाचे काम प्रगतीपथावर आहे

व उविररत २ वाडी वस्त्याींचे

ववद्यत
ीं गित प्रस्ताववत करण्यात आलेले
ु ीकरणाचे काम सौभाग्य योजनेअत

आहे . तसेच न्हावी व ककवत येथे डोंगरी ववकास योजनेअत
ीं गित नवीन उपकेंद्र
महाववतरण कींपनीमाफित प्रस्ताववत करण्यात आले आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

अमरािती जर्ल्हा मध्यिती सहिारी बँिेच्या सांचालि
मांडळाने िर्च िाटपामध्ये िेलेला गैरव्यिहार
(१६)

*

१०७९८०

डॉ.अननल बोंडे (मोशी) :

सन्माननीय सहिार मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) अमरावती जजल्हा मध्यवती सहकारी बँकेने कजि वा्पामध्ये गैरव्यवहार
केल्याचा

अहवाल

सहाय्यक

ननबींधक,

सहकारी

सींस्था,

ता.अचलपरू ,
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जज.अमरावती याींनी जजल्हा उपननबींधक, अमरावती याींचेकडे हदनाींक १९

ऑक््ोबर, २०१६ रोजी वा त्यासम
ु ारास सादर केला असतानाही अद्यापपयंत
बँकेच्या सींचालक मींडळावर कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, सदर बँकेचे सींचालक मींडळ तातडीने बरखास्त करून
त्याींच्याववरुद्ध

गन्
ु हे दाखल करावेत अर्ी मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी

हदनाींक १ नोव्हें बर, २०१७ रोजी वा त्या सम
ु ारास मा.मख्
ु यमींत्री याींचेकडे केली, हे
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी सादर केलेल्या अहवालाच्या अनर्
ीं ाने र्ासनाने
ु ग
चौकर्ी केली आहे काय,

(४) असल्यास, चौकर्ीत काय आढळून आले व त्यानर्
ीं ाने बँकेचे सींचालक
ु ग
मींडळ बरखास्त करण्याबाबत
येत आहे,

र्ासनाने कोणती कायिवाही केली वा करण्यात

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सभ
ु ाष दे शमख
ु : (१) नाही.
(२) होय.

(३) व (४) ववभागीय सहननबींधक, अमरावती याींनी हद.२५/१०/२०१६ च्या पत्रान्वये

र्ेतकऱ्याींना कजि वा्पापासन
ू वींचचत ठे वण्यात दोर्ी असणाऱ्या सींबचीं धताींवर

कायिवाही करण्यास बँकेस कळववले आहे . तसेच पीक कजि वा्पाचा लक्षाींक पण
ू ि
न

करणे,

करण्यासाठी

र्ेतकऱ्याींना

ननयलमत

पीककजि

दराने

पीक

कजि

परु वठा

बँकेला हद.३०/९/२०१६ रोजी महाराषर सहकारी सींस्था अचधननयम,

१९६० चे कलम ७९(१) अन्वये ननदे र् दे ण्यात आले. त्याची पत
ि ा बँकेने न
ू त
केल्यामळ
ु े

ववभागीय

सहननबींधक,

अमरावती

याींनी

हद.३/१२/२०१६

च्या

आदे र्ान्वये त्या आदे र्ाची पत
ि ा होईपयंतचा दीं ड भरण्यास सींचालकाींना
ू त
आदे लर्त केले. परीं तु या आदे र्ाववरुध्द बँकेच्या सींचालकाींनी मा.उच्च न्यायालय,
नागपरू

खींडपीठ

येथे

रर्

याचचका

क्र.१२/२०१७

दाखल

केली.

त्यास

मा.न्यायालयाने हद.३०.१२.२०१६ च्या आदे र्ान्वये स्थचगती हदली असन
ू सदर
प्रकरण न्यायप्रववष् आहे .
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ववभागीय सहननबींधक, अमरावती याींनी हद.२८/१२/२०१६ च्या आदे र्ान्वये

अवपलाथी बँकेच्या सींचालकाींना अपात्र घोवर्त केले आहे . या आदे र्ाववरुध्द

र्ासनाकडे दाखल केलेला पन
ु ररक्षण अजिप्रकरणी र्ासनाने हद.६/९/२०१७ च्या

आदे र्ान्वये ववभागीय सहननबींधक, अमरावती याींचे आदे र् कायम ठे वले आहे त.
ववभागीय सहननबींधक याींचे हद. २८/१२/२०१६ व र्ासनाचे हद.

६/९/२०१७ च्या

आदे र्ाववरुध्द दाखल केलेल्या उपरोक्त रर् याचचका क्र. २८/२०१७ मध्ये मा.
उच्च न्यायालय, नागपरू खींडवपठ याींनी या आदे र्ास स्थचगती हदली आहे .
त्याचप्रमाणे

इतर

काही

सींचालकाींनीही

ववभागीय

सहननबींधक

याींच्या

हद.२८.१२.१६ च्या आदे र्ाववरूद्ध र्ासनाकडे दाखल केलेल्या पन
ु रीक्षण अजािवरही
र्ासनाने स्थचगती हदली आहे . सदर
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

बाब न्यायप्रववष् आहे .

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

राज्यातील अटल सौर िृषी पांप योर्ना बांद असल्याबाबत
(१७)

*

१०७०७२

श्री.शलशिाांत लशांदे (िोरे गाि), श्री.शामराि ऊफच बाळासाहे ब

पाटील (िराड उत्तर), श्री.हदपि चव्हाण (फलटण), िुमारी प्रणणती लशांदे

(सोलापरू शहर मध्य), श्री.अजर्त पिार (बारामती), श्री.हदलीप िळसे-पाटील

(आांबेगाि), श्री.र्यांत पाटील (इस्त्लामपरू ), श्री.जर्तें द्र आव्हाड (मब्र
ुां ा िळिा),
श्री.भास्त्िर र्ाधि (गह
ु ागर), श्री.रार्ेश टोपे (घनसािांगी), श्री.सांदीप नाईि

(ऐरोली), श्री.राहुल र्गताप (श्रीगोंदा), श्री.िैभि वपचड (अिोले), श्री.पाांडुरां ग
बरोरा (शहापरू ), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापरू ), श्री.सरु े श लाड (िर्चत), श्री.मिरां द
र्ाधि-पाटील (िाई), श्री.हनम
ां
डोळस (माळलशरस), श्री.राणार्गर्ीतलसांह
ु त
पाटील (उस्त्मानाबाद), श्रीमती सम
ु न पाटील (तासगाि - ििठे महाांिाळ),
श्री.प्रदीप नाईि (किनिट), श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागलाण), डॉ.सतीश

(अण्णासाहे ब) पाटील (एरां डोल), श्री.हसन मश्र
ु ीफ (िागल), श्री.पांिर् भर्
ु बळ

(नाांदगाि), श्री.राहुल मोटे (पराांडा), श्रीमती सांध्यादे िी दे साई-िुपेिर (चांदगड),
श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.शरददादा सोनािणे
(र्ुन्नर) :

सन्माननीय निीन ि निीिरणीय उर्ाच मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :-
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(१) राज्यातील र्ेतकऱ्याींना अ्ल सौर कृर्ी पींप योजनेच्या माध्यमातन
ू ५ लाख

सौर उजाि पींप दे ण्याबाबत हदनाींक २७ माचि, २०१५ रोजी र्ासन ननणिय जारी

केल्यानींतर वर्िभराने पहहल्या ्प्प्यातील १० हजार पींप बसववण्याचा पथदर्ी
कायिक्रम राबववण्याचा ननणिय र्ासनाने घेतला, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सोलापरू जजल्हास्तरीय सलमतीने कृर्ी पींप योजनेतग
ीं त
ि
ननवडलेल्या ४१ र्ेतक-याींचे प्रस्तावही परत पाठववण्यात आले असन
ू सध्या
र्ासनाने

पढ
ु ील आदे र् होईपयंत सदरहू योजना थाींबववण्याचे आदे र् हदले
असल्याचे हदनाींक १९ जानेवारी, २०१८ रोजी वा त्या सम
ु ारास ननदर्िनास आले
आहे, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त योजनेच्या अींमलबजावणीसाठी केंद्र सरकारने अनद
ु ान

दे ण्यास असमथिता दर्िववल्याने तसेच महाववतरण कींपनीने जैन इररगेर्न कींपनी

क्लॅ रो एनजी प्रा.लल. कींपनीला कामच करु न हदल्याने सध्या र्ासनाने कृर्ी पींप
योजना बींद केली आहे, हे खरे आहे काय,

(४) असल्यास, या योजनेच्या अींमलबजावणीमध्ये आलेल्या अपयर्ाबद्दल

र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व त्यानस
ु ार
याप्रकरणी पढ
ु े कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) उद्योग, ऊजाि व कामगार ववभागाच्या हदनाींक २७

माचि, २०१५ व हदनाींक १४ जुन, २०१७ च्या अ्ल सौर कृर्ीपींप आस्थावपत
करण्याच्या एकबत्रत धोरणाबाबतच्या र्ासन ननणियाींन्वये

अनक्र
ु मे ७५४० व

२४६० असे एकूण १०,००० नग सौर कृर्ी पींप राज्यात आस्थावपत करण्याचा
ननणिय घेतला हे खरे आहे .

(२) व (३) सौर कृर्ी पींप आस्थावपत करण्यासींदभाितील प्रगतीचा आढावा, केंद्र

र्ासनाची सदर मान्यतेकररता असणारी मद
ु त, नव्याने महाऊजािमाफित योजना
राबववण्यास मींजुरी, अथिसहाय्यातील बदल लक्षात घेऊन त्यानस
ु ार योजना

राबववण्याचे प्रस्ताववत आहे . परीं तु ज्या र्ेतकऱ्याींनी लाभाथी हहस्स्याची रक्कम
जमा केली आहे त्याींच्या अनज्ञ
ु ेयतेनस
ु ार सौर कृर्ीपींप दे ण्याची कायिवाही सरू
ु
आहे .
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सोलापरू जजल्हयात प्राप्त ४१ सौर कृर्ी पींप आस्थावपत करण्यासाठी

र्ेतकऱ्याींचे प्राप्त अजांपक
ै ी जजल्हास्तरीय सलमतीने छाननीअींती एकूण ३३

अजांना मींजूरी हदल्याने त्यानस
ु ार सौर कृर्ी पींप आस्थावपत करण्यात येत
आहे त.

(४) व (५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

मौर्े माांर्डे (ता.तासगाि, जर्.साांगली) येथील उपसा लसांचन ि
पाणीपुरिठा योर्ना थिीत िीर् बबलामुळे बांद असल्याबाबत
(१८)

*

१०७३४७

श्रीमती सम
ु न पाटील (तासगाि - ििठे महाांिाळ),

श्री.र्यांत पाटील (इस्त्लामपरू ), श्री.शलशिाांत लशांदे (िोरे गाि), श्री.हसन मश्र
ु ीफ
(िागल) :

सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मौजे माींजडे (ता.तासगाव, जज.साींगली) येथे ववसापरू माींजडेसह २१ गावाींच्या

ववकासासाठी व वींचचत असणाऱ्या भागाला कायमस्वरुपी पाणी दे ण्यासाठी

कायािजन्वत असलेल्या उपसा लसींचन योजना थकीत वीज बबलाींमळ
ु े बींद असल्याचे
माहे जानेवारी, २०१८ च्या पहहल्या सप्ताहात ननदर्िनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, याप्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय

आढळून आले व त्यानस
ु ार सदर योजना पन्
ु हा सरु
ु करण्याबाबत र्ासनाने
कोणती कायिवाही केली वा करण्याींत येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे खरे आहे .

(२) सदर ग्राहकाने एकूण रु.१०.७८ लाख थकबाकीपैकी रु.६.१९ लाख हदनाींक

२०.०१.२०१८ रोजी भरणा केल्यानींतर ववद्यत
ु परु वठा हदनाींक २१.०१.२०१८ रोजी
पव
ि त जोडून दे ण्यात आलेला आहे .
ू व
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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राज्यातील आहदिासी विभागाने १३८ निीन आश्रमशाळाांची
बाांधणी िरण्याचा घेतलेला ननणचय
(१९)

*

१०७१३७

श्री.िैभि वपचड (अिोले), श्री.अजर्त पिार (बारामती),

श्री.राहुल र्गताप (श्रीगोंदा), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापरू ), श्री.जर्तें द्र आव्हाड
(मब्र
सन्माननीय
ुां ा िळिा), श्री.अबू आर्मी (मानखद
ू च लशिार्ीनगर) :
आहदिासी वििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील आहदवासी आश्रमर्ाळाींमधील अपऱ्ु या सोयी-सवु वधाींमळ
ु े मागील
१० वर्ाित ७९३ मल
ु ाींचा ववववध कारणाींमळ
ु े मत्ृ यू झाल्याने राज्य र्ासनाने १३८

नवीन आश्रमर्ाळाींची बाींधणी करण्याचा ननणिय माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये
घेतला आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या नवीन आश्रमर्ाळा कोणकोणत्या जजल््यात स्थापन
करण्यात येणार आहे त,

(३) असल्यास, या नवीन आश्रमर्ाळाींना ककती खचि येणार आहे तसेच
याबाबतची अींमलबजावणी केव्हापासन
ू करण्यात येणार आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त व याबाबतची सद्य:जस्थती काय
आहे ?

श्री. विष्ट्णु सिरा : (१) मागील १० वर्ाित र्ासकीय आहदवासी आश्रमर्ाळाींतील

९०२ ववद्यार्थयांचा ववववध कारणाींनी मत्ृ यू झाला आहे . परीं तु या कारणाने

र्ासनाने १३८ नवीन आश्रमर्ाळाींची बाींधणी करण्याचा ननणिय माहे ऑक््ोबर,

२०१७ मध्ये घेतलेला नसन
ू , सद्य:जस्थतीत र्ासकीय आहदवासी आश्रमर्ाळाींना
सोयीसवु वधाींनीयक्
ु त इमारती दे णेकरीता एकूण १५४ आश्रमर्ाळाींमध्ये नवीन
र्ाळा इमारतीींचे व वसतीगहृ ाची १६८ बाींधकामे ववववध ्प्प्याींवर सरु
ु आहे त.

आश्रमर्ाळाींतील ववद्यार्थयांच्या मत्ृ यच्
ू या घ्नाींचा आहदवासी ववकास

ववभागाने स्व्त:हून गाींभीयािने दखल घेऊन ववद्याथी मत्ृ यच
ू ा अ्यास करुन
त्यावर उपाययोजना सच
ु ववण्यासाठी डॉ.सभ
ु ार् साींळुख,े सेवाननवत्ृ त महासींचालक,

आरोग्य सेवा याींच्या अध्यक्षतेखाली ताींबत्रक सलमती गठीत करण्याींत आली
होती. सदर सलमतीच्या अहवालात ववद्यार्थयांचे मत्ृ यू रोखण्यासाठी अल्पकाललन

व हदघिकालीन स्वरुपाच्या महत्वाच्या लर्फारर्ी सच
त्या
ु ववल्या असन
ू
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लर्फारर्ीींची तातडीने अींमलबजावणी सरु
ीं ाने राज्यातील
ु आहे . त्याअनर्
ु ग
आश्रमर्ाळाींमधील

ववद्यार्थयांची

आरोग्य

तपासणी

करण्यात

येत

आहे .

ववद्यार्थयांचे हे ल्र्थकाडि ठे वण्यात येत आहे . आश्रमर्ाळाींमध्ये ANM च्या सेवा
उपलब्ध करुन हदलेल्या आहेत. ववद्यार्थयांचे आरोग्य ननरोगी राहण्यासाठी पाणी,

स्वच्छता, पोर्क वातावरण व मल
ु भत
ू सवु वधा यावर भर दे ण्यात येत आहे .
तसेच WASH या कायािक्रमाच्या माध्यमातन
ू आश्रमर्ाळाींतील ववद्यार्थयांना
आरोग्यदायी सवयीींचे प्रलर्क्षण दे ण्यात येत आहे .

र्ासकीय आश्रमर्ाळाींमध्ये वॉर् कायिक्रमाींतगित आश्रमर्ाळाींमधील

स्वच्छतागह
ृ े /स्नानगह
ृ ाींची

दरु
ु स्ती

करणे,

आवश्यकतेनस
ु ार

स्वच्छतागह
ृ े/

स्नानगह
ृ ाींचे व हॅन्डवॉर् स््े र्नचे नवीन बाींधकाम करणे, पाणी परु वठा व

भोजनगह
ृ स्वच्छता करणे, तसेच वॉर् कायिक्रम राबववण्यासाठी “आश्रमर्ाळा
कायापाल् अलभयान” राबववण्यात येत आहे . ककर्ोरवयीन ववद्यार्थयांना जीवन

कौर्ल्य प्रलर्क्षण दे ण्यात आले आहे . अचधक्षकाींची पदे भरण्यात आली आहे त.
सलमतीने

सच
ु ववलेल्या

उपाययोजनाींच्या

अींमलबजावणीचे चाींगले पररणाम होत आहे त.

अनर्
ीं ाने
ु ग

करण्याींत

आलेल्या

(२), (३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

पनिेल (जर्.रायगड) तालुक्यातील नेरे कफडरहून विर् पुरिठा िरणाऱया
र्ुन्या िेबलमुळे विर् पुरिठा खांडीत होत असल्याबाबत
(२०)

*

१०६३१०

श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.समीर िुणािार (हहांगणघाट),

अॅड.आलशष शेलार (िाांद्रे पजश्चम), श्री.अलमत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्री.अतल
ु
भातखळिर (िाांहदिली पि
ू )च , श्रीमती मननषा चौधरी (दहहसर), श्री.सांतोष दानिे
(भोिरदन) :

सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पनवेल (जज.रायगड) तालक्
ु यातील वीज परु वठा करणाऱ्या महाववतरणच्या

पनवेल-१ या भागात नेरे कफडरहून वीज परु वठा करणा-या ३० वर्ांपक्ष
े ा जुन्या
असलेल्या केबलमळ
ु े ४८ गावाींमध्ये वारीं वार ववज परु वठा खींडीत होत असल्याचे
माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदर्िनास आले आहे, हे खरे आहे
काय,

28
(२) असल्यास, उक्त तालक्
ु यातील आदइि, वाकडी, बोनर्ेत या भागात नव्याने

होत असलेल्या गह
ु े ववज परु वठा करणा-या तीस वर्ांपेक्षा जुन्या
ृ प्रकल्पाींमळ
असलेल्या ववदयत
ु तारे वर भार वाढत असल्यामळ
ु े ववज परु वठा खींडीत होण्याच्या
घ्ना वारीं वार घडत आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, नेरे कफडरवर ओएनजीसी येथून पनवेलच्या साइिनगरमागे धाक्ा

खाींदा अर्ा ९६ ककलोमी्रपयंतची ववज ववतरण करणारी केबल नव्याने

्ाकण्यासाठी ननववदा ननघन
ू दोन ते तीन वर्े होऊनसध्
ु दा अद्यापपयंत काम
पण
ू ि झालेले नसल्यामळ
ु े ग्रामस्थाींची ववजेअभावी गैरसोय होत आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यानस
ु ार नेरे
कफडरवरून साइिनगरमागे ते धाक्ा खाींदा पयंत ९६ ककलोमी्र पयंत ववज

परु वठा करणा-या केबलचे काम तातडीने पण
ू ि करण्याबाबत र्ासनाने कोणती
कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) २२ के.व्ही. नेरे कफडरची लाींबी अींदाजे ९५ कक.मी

असन
ू सदर वाहहनीची वहन क्षमता ३०० Amp असन
ू अचधकतम (peak) भार
१५० Amp एवढा आहे . २२/२२ के.व्ही. लभींगारी जस्वचीींग स््े र्नद्वारे या कफडरला

वीज परु वठा करण्यात येतो. २२ के.व्ही.नेरे कफडरवर ४५ गावे असन
ू १८७०० वीज
ग्राहक आहे .

माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये केबल फॉल््, कींडक््र त्
ु णे व इतर

कारणाींमळ
ु े कफडरवर १७ वेळेस नादरु
ु स्त/ब्रेकडाऊन झालेला होता.
(२)

आदई, बोनर्ेत व वाकडी ्या भागात नवे गह
ू पयाियी
ृ प्रकल्प होत असन

कफडर उपलब्ध नसल्या कारणाने व नेरे कफडरवर भार उपलब्ध असल्याकारणाने
सदर गह
ृ प्रकल्पाींना नेरे कफडरद्वारे वीज परु वठा होत आहे . परीं तु सदर
गह
ू जुन्या
ृ प्रकल्पाला वीज परु वठा केल्याने वीज परु वठा खींडीत होत नसन

झालेल्या उपरी तारा व कफडरची जास्त असलेली लाींबी यामळ
ु े वीज परु वठा
खींडीत होण्याचे प्रमाण जास्त आहे .

(३) व (४) २२ के.व्ही. नेरे कफडरवर ओ.एन.जी.सी. येथन
ू पनवेलच्या साईनगर
मागि, धाक्ा खादा अर्ा ९६ कक.मी. पयंतची वीज ववतरण करणारी केबल

नव्याने ्ाकण्याचा कोणताही प्रस्ताव नाही. परीं तु “पीं. हदनदयाळ उपाध्याय
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ग्रामीण ज्योती योजना” या योजनेत ३३/२२ के.व्ही. २X१० एम.व्ही.ए. उपकेंद्र

बालाजी लसींफनी (सख
ु ापरु ) येथे प्रस्ताववत असन
ू सदर उपकेंद्राचे काम सरु
ु झाले

आहे . सदर उपकेंद्राचे काम पण
ू ि झाल्यावर २२ के.व्ही. नेरे कफडरचे दोन भाग
करुन नवीन कफडरद्वारे वीज परु वठा करण्यात येईल. त्यामळ
ु े कफडरची लाींबी व
भार कमी होऊन वीज परु वठा खींडीत होण्याचे प्रमाण कमी होईल.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

िालशम (जर्.िालशम) तालुक्यातील सहिारी शेतिरी खरे दी–विक्री

सांस्त्थेमाफचत नाफेड खरे दी िेंद्रािर शेतिऱयाांचे चि
ु ारे थिल्याबाबत
(२१)

*

११०७७०

श्री.अलमत झनि (ररसोड) :

सन्माननीय पणन मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) वालर्म (जज.वालर्म) तालक्
ु यातील सहकारी र्ेतकरी खरे दी–ववक्री सींस्थेमाफित
नाफेड खरे दी केंद्रावर हदनाींक ८ डडसेंबर, २०१७ नींतर र्ेतमाल ववकणाऱ्या
र्ेतकऱ्याींचे

चुकारे अद्याप थकले आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकरणी र्ासनाकडून आठवडाभरात चुकारे दे ण्याची घोर्णा
अयर्स्वी ठरली असन
ू यामळ
ु े र्ेतकरी आचथिक सींक्ात सापडले आहे त, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, र्ासनाने सदर प्रकरणी चौकर्ी करुन र्ेतकऱ्याच्या र्ेतमालाचे
थकीत चक
ु ारे तातडीने अदा करण्याबाबत कोणती कायिवाही केली वा करण्यात
येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सभ
ु ाष दे शमख
ु : (१) व (२) नाही.
हीं गाम

२०१७-१८

मध्ये

सोयाबीन(६) च्या हमीभावाने

वालर्म

जजल््यात

मग
ु (५),

उडीद(६)

व

खरे दीसाठी खरे दी केंद्रे सरु
ु करण्यात आली होती.

या खरे दी केंद्रावर हदनाींक ८/१२/२०१७ ते हदनाींक १२/१/२०१८ पयित झालेली खरे दी
पढ
ु ीलप्रमाणे आहे :मग
ु -

५९३.८५ जक्वीं्ल

सोयाबीन -

२६१.१० जक्वीं्ल

उडीद -

३८४७२.१३ जक्वीं्ल
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सदर खरे दीचे सवि चक
ु ारे र्ेतकऱ्याींना अदा करण्यात आले आहे त.

(३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

धळ
ु े जर्ल्हयातील विद्यार्थयाांना प्रलांबबत असलेली
लशष्ट्यित्ृ ती लमळणेबाबत

(२२)

*

१०५७१२

(इगतपरू ी),

प्रा.िषाच

श्री.िुणाल पाटील (धळ
ु े ग्रामीण), श्रीमती ननमचला गावित
गायििाड

(धारािी),

अॅड.यशोमती

ठािूर

(नतिसा),

श्री.अलमन पटे ल (मब
ांु ादे िी), श्री.अस्त्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.नसीम खान
(चाांहदिली), श्री.त्र्यांबिराि लभसे (लातरू ग्रामीण), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरु ी),
श्री.अलमत विलासराि दे शमख
(लातरू शहर), श्री.भारत भालिे (पांढरपरू ),
ु
श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर), डॉ.पतांगराि िदम (पलस
ू िडेगाि), श्री.सनु नल
िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे (आिी) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय सामाजर्ि न्याय मांत्री

(१) धुळे जजल्हयात ववद्यार्थयांना त्याींच्या हक्काींची प्रलींबबत लर्षयवत्ृ ती तातडीने
द्यावी या मागणीसाठी एका सामाजजक पक्षातफे जजल्हाचधकारी कायािलयासमोर
माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदर्िने करण्यात आली, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, समाजकल्याण ववभागातफे दरवर्ी मागासवगीय, आचथिकदृष्या

वींचचत ववद्यार्थयांना लर्षयवत्ृ ती हदली जाते परीं तु सहामाही पररक्षा झाल्या तरी
अनेक ववद्यार्थयांना दोन वर्ांची लर्षयवत्ृ ती हदली गेलेली नसल्याने ववद्यार्थयांचे
मोठे आचथिक नक
ु सान झाले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय व
चौकर्ीच्या

अनर्
ीं ाने
ु ग

ववद्यार्थयांना

लर्षयवत्ृ ती

तातडीने

र्ासनाने कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

लमळण्याबाबत
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श्री. रार्िुमार बडोले : (१) हे खरे आहे .

(२) व (३) सन २०१७-१८ या र्ैक्षणणक वर्ाितील भारत सरकार मॅरीकोत्तर

लर्षयवत्ृ ती व र्ैक्षणणक र्ल्
ु क प्रनतपत
ू ी योजनेंतगित ववद्यार्थयांना लर्षयवत्ृ ती
तातडीने लमळण्याच्या दृष्ीने, अनस
ु चू चत जाती प्रवगाितील पात्र ववद्यार्थयांचे
नत
ु नीकरणाचे अजि महा-ईस्कॉल प्रणालीवरुन आणण नवीन प्रवेलर्त पात्र

ववद्यार्थयांचे अजि ऑफलाईन पध्दतीने ननकाली काढण्याचे ननदे र् हदनाींक २९
जानेवारी, २०१८ च्या र्ासन ननणियान्वये दे ण्यात आलेले आहे त.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

शासिीय िसतीगह
ु ामल
ु ीांसाठी राबविलेल्या सांगणि
ृ ाांमधील मल
(२३)

*

प्रलशक्षण योर्नेत झालेला गैरव्यिहार

१०६१२३

अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), िॅप्टन आर.तलमल सेल्िन

(सायन-िोळीिाडा), श्री.नरें द्र पिार (िल्याण पजश्चम), श्री.नरें द्र महे ता (लमरा
भाईंदर), अॅड.आलशष शेलार (िाांद्रे पजश्चम), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.सांर्य
िेळिर (ठाणे), श्रीमती मननषा चौधरी (दहहसर) :

न्याय मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय सामाजर्ि

(१) सामाजजक न्याय ववभागामाफित र्ासकीय वसतीगहृ ाींमधील मल
ु ा-मल
ु ीींसाठी

सींगणक प्रलर्क्षण योजना राबववताना कोट्यवधी रुपयाींचा गैरव्यवहार झाल्याचे
ननदर्िनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकरणी ३७ हजार ववद्याथी असल्याचे दाखवन
ू प्रत्यक्षात
२२ हजार ववद्याथीच असन
ू त्याींच्यापैकी बहुताींर् ववद्यार्थयांना प्रलर्क्षणच हदले
गेले नसल्याचेही ननदर्िनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या प्रलर्क्षणासाठी तीन खाजगी कींपन्याींची नेमणूक करण्यात
आली असन
ू या कींपनीना प्रलर्क्षणासाठी एकूण २४ को्ी २८ लाख रुपये दे ण्यात
आले होते, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सदर प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय

आढळून आले व त्यानर्
ीं ाने सदर गैरव्यवहाराप्रकरणी दोर्ी आढळून आलेल्या
ु ग
अचधकारी व कींपन्याींवर र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
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(५) तसेच र्ासकीय वसतीगह
ु ा-मल
ु ीींसाठी सींगणक प्रलर्क्षण योजना
ृ ाींमधील मल
राबववण्याबाबत कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. रार्िुमार बडोले : (१), (२), (३) व (४) सन २०१२-१३ मध्ये र्ासकीय
वसतीगह
ृ ातील

मल
ु ा-मल
ु ीींच्या

सींगणक

व

व्यक्तीमत्व

ववकास

प्रलर्क्षण

कायिक्रमाींतगित ई-ननववदे द्वारे न्यन
ु तम ठरलेल्या तीन कींपन्याींना काम दे ण्यात
आले होते. सदर कामाचे रू.२४.७८ को्ी इतकी रक्कम या कींपन्याींना अदा
करण्यात आलेली आहे .

या प्रलर्क्षण कायिक्रमामध्ये गींभीर अननयलमतता झाल्याचे आढळून

आल्याने लाचलच
ु पत प्रनतबींधक ववभागाकडून लाचलच
ु पत प्रनतबींधक कायदा
१९८८ च्या कलम १३(१) (क), १३ (ड), सह १३ (२) तसेच भा.द.वव. कलम १२०

(ब), ४२० व कलम ३४ खाली गन्ु हा दाखल करण्यात आलेला आहे .
याबाबत लाचलच
ु पत प्रनतबींधक ववभागाकडून चौकर्ी सरू
ु आहे .
(५) सद्यजस्थतीत सदर योजना कायािजन्वत नाही.
(६) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

आांबेगाि (जर्.पुणे) तालुक्यात महावितरण िांपनीच्या विद्युत
(२४)

*

रोहहत्राांच्या फ्युर् पे्याांची झालेली दरु िस्त्था

१०९७८६

श्री.हदलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.र्यांत पाटील

(इस्त्लामपरू ), श्री.िैभि वपचड (अिोले), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापरू ), श्री.शलशिाांत
लशांदे (िोरे गाि) : सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) आींबेगाव (जज.पण
ु े) तालक्
ु यातील महाववतरण कींपनीच्या ववदयत
ु रोहहत्राींच्या

फ्यज
ु पेट्याींची दरु वस्था झाली असन
ू अनेक फ्यज
ु पे्याींना दरवाजे नसल्यामळ
ु े

ववदयत
ु रोहहत्राींमधील वायर जळून नष् झाल्याचे माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा
त्या दरम्यान ननदर्िनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरहू फ्यज
ु पे्या नागरीवस्ती ककीं वा र्ेताजवळ असल्याने
लहान मल
ि ना घडल्या आहे त तसेच
ु ,े जनावरे याींना ववजेचा धक्का बसन
ू दघ
ु ्
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अनेक हठकाणी रोहहत्राींमध्ये ऑईल गळती होत असन
ि
ू त्याकडे सींबचीं धताचे दल
ु क्ष

होत असल्याने गरम ऑईल गवतावर पडल्याने अनेकवेळा आगीच्या घ्ना
घडल्या आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) तसेच आींबेगाव तालक्
ु यातील कळीं ब, महाळींु गे-पडवळ, चास, साकोरे , लौकी
आदी गावाींमध्ये महाववतरणने भारननयमनाचे वेळापत्रक बदलल्याने रात्रीच्या

वेळी वपकाींना पाणी द्यावे लागत असन
ू या भागातील र्ेतामध्ये बबब्याचा वावर
असल्याने पाणी दे णे धोकादायक बनले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) तसेच महाववतरणकडून र्ेतकरी व ग्राहकाींना लम्र ररडीींग सदोर् असल्याने
वाढीव ववज बबले आकारली

जात असन
त्याबाबतच्या तक्रारी
ू

र्ेतकऱ्याींकडून करण्यात येत आहे त, हे ही खरे आहे काय,

दे खील

(५) असल्यास, उक्त प्रश्नाधीन मद्द
ु याींबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,

त्यात काय आढळून आले आहे, त्यानस
ु ार कोणती कायिवाही केली वा करण्यात
येत आहे,

(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) आबेगाींव तालक्
ु यामध्ये एकूण ३१७४ इतकी
ववतरण रोहहत्रे आहे त. माहे जुलै ते सप््ें बर, २०१७ मध्ये ववतरण रोहहत्राींची

तपासणी केली असता त्यापैकी १४९ ववतरण रोहहत्राींच्या फ्यज
ु पे्या नादरु
ु स्त
असल्याचे ननदर्िनास आल्याने सदर फ्यज
पे्या दरु
ु
ु स्तीसाठी ठे केदाराींची
नेमणूक करण्यात आली असन
ू दरु
ु स्तीची कामे करण्यात येत आहे त.
(२) हे खरे नाही.

(३) कृवर् वाहहन्याींवरील कृवर् ग्राहकाींना हदवसा ८ तास ककीं वा रात्री १० तास थ्री

फेज वीज परु वठा हा चक्राकार पध्दतीने महाराषर राज्य वीज ननयामक
आयोगाच्या मागिदर्िक तत्वानस
ु ार दे ण्यात येतो.

(४) ज्या र्ेतकऱ्याींची र्ेतीपींपाची वीज दे यके चक
ु ीची आहे त त्याींची वीज दे यके
त्वरीत दरु
ु स्त करण्यात येतात.

(५) सदरील ववतरण रोहहत्राींच्या फ्यज
ु पेट्या दरु
ु स्तीसाठी कींत्रा्दाराची नेमणक
ू

करण्यात आलेली आहे . नादरु
ै ी १४ ववतरण पे्या दरु
ु स्त ववतरण पे्याींपक
ु स्तीचे
काम पण
ू ि करण्यात आले आहे . उविररत ववतरण पे्ी
प्रगतीपथावर आहे .

दरु
ु स्तीचे काम
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तसेच ज्या र्ेतकऱ्याींची र्ेतीपींपाची वीज दे यके चक
ु ीची आहे त, त्याींची वीज

दे यके त्वरीत दरु
ु स्त करण्यात आलेली आहे त. माहे नोव्हें बर व डडसेंबर, २०१७

मध्ये एकूण १११७ र्ेतीपींप वीज ग्राहकाींची रु. ९०.७७/- लाखाींची वीज दे यके
दरु
ु स्त करण्यात आलेली आहे त. तसेच रु.५५८५०/- चा ररडीींग एजन्सीला दीं ड
प्रस्ताववत केला आहे .

(६) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

धसई, माळ (ता.मुरबाड, जर्.पालघर) येथे आहदिासी वििास
महामांडळ ि पणन महामांडळाने हमी भािाने भात खरे दी

(२५)

*

िरण्याची िेंद्रे सुरु िरण्याबाबत
१०६०७१

श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाच), श्री.सरु े श धानोरिर (िरोरा),

श्री.विलास तरे (बोईसर), श्री.क्षक्षतीर् ठािूर (नालासोपारा), श्री.हहतें द्र ठािूर

(िसई), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापरू ), श्री.िैभि वपचड (अिोले), श्री.राहुल र्गताप
(श्रीगोंदा), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापरू ), श्रीमती तप्ृ ती सािांत (िाांद्रे
पि
ू )च :

काय :-

सन्माननीय आहदिासी वििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) धसई, माळ (ता.मरु बाड, जज.पालघर) येथील सम
ु ारे १४ हजार हे क््र क्षेत्रावर

आहदवासी र्ेतकऱ्याींच्या भात वपकाला र्ासनाने १५५०/- रुपये प्रती जक्वीं्ल भाव
जाहीर केल्यानींतरही तेथे आहदवासी ववकास महामींडळ व पणन महामींडळाने हमी
भावाने भात खरे दी करण्याची केंद्रे सरु
ु केलेली नाहीत, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ववक्रमगड (जज.पालघर) तालक्
ु यामध्ये आहदवासी ववकास
महामींडळाकडून करण्यात येणारी भाताची खरे दी हदनाींक २६ डडसेंबर, २०१७
पासन
ू बींद करण्यात आलेली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) तसेच ठाणे जजल््यातील आहदवासी ववकास महामींडळामाफित आहदवासी

र्ेतकऱ्याींकडून दरवर्ी डडसेंबर-जानेवारी महहन्यामध्ये आधारभत
ू भात खरे दी केंद्र

सरु
ु करण्यात येतात तथावप भाताला योग्य वेळी योग्य भाव लमळावा याकररता
सन २०१५ या वर्ांपासन
ू आधारभत
ू केंद्र ऑक््ोबर महहन्यापासन
ू सरु
ु करण्यात

यावीत अर्ी मागणी र्हापरू मतदारसींघातील लोकप्रनतननधीींनी मा.आहदवासी
ववकास मींत्री याींच्याकडे माहे मे, २०१५ मध्ये केली आहे, हे ही खरे आहे काय,
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(४) असल्यास, प्रश्नाधीन मद्द
ु याींबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात

काय आढळून आले, त्यानस
ु ार र्ासनाने कोणती कायिवाही केली वा करण्यात
येत आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विष्ट्णु सिरा : (१) हे खरे नाही. धसई येथे हद.५.१२.२०१७ रोजी व माळ येथे
हद.२५.१२.२०१७ रोजी खरे दी केंद्रे सरु
करण्यात आलेली असन
हदनाींक
ु
ू

१६.०२.२०१८ अखेर धसई केंद्रावर ७३२२.८९ जक्व. व माळ केंद्रावर ५४२२.७०
जक्वीं्ल धानाची खरे दी झालेली आहे .

(२) ववक्रमगड येथे हद.२८.११.२०१७ रोजी खरे दी केंद्र सरु
ु करण्यात आलेले असन
ू
हद.१६.०२.२०१८ अखेर ४४८२.५८ जक्वीं्ल धानाची खरे दी झालेली आहे .
(३) हे खरे नाही.
(४) लागू नाही.

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

मुांबईतील िीर् ग्राहिाांिडून िसूल िेलेली रक्िम ररलायन्स एनर्ीने
(२६)

*

शासनाच्या खात्यामध्ये र्मा िेली नसल्याबाबत

१०४९४९

श्री.शरददादा सोनािणे (र्न्
ु नर), श्री.सरदार तारालसांह

(मल
ु ड
ुां ), श्री.अमर िाळे (आिी) :
खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

(१) मे.ररलायन्स एनजी या कींपनीने ग्राहकाींकडून वापरलेल्या वीजेच्या आकारावर
ववद्यत
ु र्ल्
ु क व वापरलेल्या यनु न् वरील वीज कर ग्राहकाींकडून वसल
ु करुन

र्ासनाच्या खात्यामध्ये जमा करणे आवश्यक असतानाही माहे ऑक््ोबर, २०१६
ते माहे ऑगस््, २०१७ या ११ महहन्याींचा १४५२ को्ी रुपये इतक्या रकमेचा

भरणा केला नसल्याबाबतची माहहती माहहतीच्या अचधकारातींगत
ि हदनाींक १५
डडसेंबर, २०१७ रोजी वा त्या सम
ु ारास ननदर्िनास आली आहे, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, ११ महहन्याींच्या कालावधीत ररलायन्स एनजीने मब
ुीं ईतील

त्याींच्या ग्राहकाींकडून वीज बबलापो्ी सवि रक्कम वेळेवर वसल
ु करुन सदर
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रक्कम दरमहा र्ासनाकडे जमा करणे आवश्यक असतानाही ती जमा केली
नसल्यामळ
ु े ररलायन्स एनजी ववरोधात अद्याप पयंत कोणतीही कारवाई
करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, र्ासनाने ररलायन्स एनजी कींपनीर्ी केलेल्या करारातील र्ती व

अ्ी कोणत्या आहे त तसेच थकीत रक्कम व त्यावरील व्याज व दीं ड
लमळून

होणारी एकूण रक्कम ककती आहे,

(४) असल्यास, सदर थकीत रक्कम ररलायन्स एनजीकडून कधीपयंत वसल
ु

करण्यात येणार आहे, याबाबत र्ासनाने कोणती कायिवाही केली वा करण्यात
येत आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) व (२) हे खरे नाही. माहहतीच्या अचधकारा अींतगंत
हदनाींक १४.१२.२०१७ रोजी हदलेल्या माहहतीपव
ू ीच ववद्यत
ु ननरीक्षक, ननरीक्षण
ववभाग, मब
ींु ई व ववद्यत
ु ननरीक्षक, ननरीक्षण ववभाग, साींताक्रुझ याींनी मे.

ररलायन्स इन्रास्रक्चर लललम्े ड, मब
ुीं ई याींना ववद्यत
ु र्ल्
ु क व वीज ववक्रीकर

भरणा करण्याबाबत माचि, २०१७ पासन
ू वेळोवेळी पत्रे व नो्ीस दे ण्यात आल्या
आहे त.

(३) महाराषर ववद्यत
ु र्ल्
ु क अचधननयम व महाराषर ववजेच्या ववक्रीवरील कर
अचधननयम, १९६३ च्या तरतद
ु ीनस
ु ार ववद्यत
ु र्ल्
ु क व वीज ववक्रीकर वसल
ु ीची
कायिवाही वीज ववतरण कींपन्या करतात.

मे. ररलायन्स इन्रास्रक्चर लललम्े ड, मब
े डून हदनाींक ६.२.२०१८
ुीं ई याींचक

पयंत ववद्यत
ु र्ल्
ु क व वीज ववक्रीकराच्या थकबाकी पो्ी रुपये १५९५.५७ को्ी,

व्याज रुपये १८९.४७ को्ी असे एकूण रुपये १७८५.०४ को्ी इतकी रक्कम
थकीत आहे .

(४) मे. ररलायन्स इन्रास्रक्चर लललम्े ड, मब
ै ी रुपये
ुीं ई याींनी थकीत रक्कमेपक
४०० को्ी इतकी रक्कम र्ासनाकडे जमा केली आहे .

उविररत थकीत रक्कम वसल
ू करण्याकरीता महाराषर ववद्यत
ु र्ल्
ु क

अचधननयम, २०१६ मधील कलम ११ (१) अन्वये ववद्यत
ु ननरीक्षक, मब
ुीं ई याींच्या

कायािलयामाफित मे.ररलायन्स इन्रास्रक्चर लललम्े ड, मब
ुीं ई याींना नो्ीस दे ण्यात
आल्या आहे त.
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(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

गडधचरोली जर्ल््यातील आहदिासी वििास महामांडळाच्या अहे री प्रादे लशि
(२७)

*

िायाचलयाांतगचत धान खरे दी िेंद्र सुरु िरण्याबाबत
१०६०१४

श्री.सांर्य साििारे (भस
ु ािळ), श्री.बांटी भाांगडडया (धचमरू ),

श्री.िृष्ट्णा गर्बे (आरमोरी) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय आहदिासी वििास मांत्री पढ
ु ील

(१) आहदवासी ववकास महामींडळाच्या गडचचरोली जजल््यातील अहे री प्रादे लर्क
कायािलयाींतगित येणाऱ्या ३३ धान खरे दी केंद्राींनी चालू हींगामात धान खरे दी केंद्रे

सरु
ु च केली नसल्यामळ
ु े सदर केंद्रे सरु
ु करण्याबाबतचे ननवेदन आहदवासी ववववध
कायिकारी सींस्थाींनी जजल्हाचधकारी याींना माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्या
दरम्यान हदले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच उपरोक्त जजल््यात सरु
ु केलेल्या धान खरे दी केंद्रावर इलेक्रॉननक

का्े नसल्याने र्ेतकऱ्याींची फसवणक
ू होत असन
ू धानोरा तालक्
ु यात १० धान

खरे दी केंद्रे असन
ू त्यावर र्ेतकऱ्याींचे प्रनत पोत्यामागे अींदाजे ६०० ग्राम नक
ु सान
होत असल्याचे ननदर्िनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या
अनर्
ीं ाने धान खरे दी केंद्र सरु
ु ग
ु करण्याबाबत व र्ेतकऱ्याींची फसवणूक

्ाळण्यासाठी इलेक्रॉननक वजन का्े त्वररत उपलब्ध करण्याच्या दृष्ीने
र्ासनाने कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. विष्ट्णु सिरा : (१) हे खरे नाही. उप प्रादे लर्क कायािलय अहे री अींतगित

मल
ु चेरा, लसरोंचा, भामरागड व ए्ापल्ली तालक्
ु यातील ३३ खरे दी केंद्राींना
जजल्हाचधकारी गडचचरोली याींनी हद.९.१०.२०१७ रोजी मान्यता हदलेली आहे .
त्यानींतर हद.४.१२.२०१७ रोजी अहे री तालक्
ु यातील १ व हद.२९.०१.२०१८ रोजी

ए्ापल्ली तालक्
ु यातील १ अर्ी एकूण ३५ खरे दी केंद्रे सरु
ु करण्यात आलेली
आहे त.

(२) हे खरे नाही.
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(३) प्रश्न उद््ावत नाही. उप प्रादे लर्क कायािलय, अहे री अींतगित कृर्ी उत्पन्न

बाजार सलमती माफित ३३ इलेक्रॉननक वजन का्े परु वठा केलेला असन
ू इतर
कृर्ी उत्पन्न बाजार सलमतीींना इलेक्रॉननक वजन का्े उपलब्ध करुन दे ण्याची
ववनींती केलेली आहे .

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

सामाजर्ि न्याय विभागामाफचत अनुसूधचत र्ातीच्या सहिारी सांस्त्थाांना
मांर्ूर िरण्यात आलेल्या अथचसहाय्य योर्नेत झालेला गैरव्यिहार

(२८)

*

१११४१९

प्रा.िषाच गायििाड (धारािी) :

सन्माननीय सामाजर्ि

न्याय मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) सामाजजक न्याय ववभागामाफित अनस
ु चू चत जातीच्या सहकारी सींस्थाींना

मींजरू करण्यात आलेल्या अथिसहाय्य योजनेंतगित ३७२ नोंदणीकृत सींस्थाींना

केलेल्या भागभाींडवल आणण कजि वा्पात कोट्यवधी रुपयाींचा गैरव्यवहार
झाल्याची बाब माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदर्िनास आली
आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, असल्यास, त्यात
काय आढळून आले,

(३) असल्यास, त्यानस
ु ार र्ासनाने कोणती कायिवाही केली वा करण्यात
आहे,

येत

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. रार्िुमार बडोले : (१) अींर्त: खरे आहे .

(२) सहकार ववभागामाफित १३२ सींस्थाींचे चाचणी लेखापररक्षण करण्यात आलेले
आहे .

(३) व (४) दोर्ी सींस्थाींवर सहकार ववभागामाफित फौजदारी/प्रर्ासकीय कारवाई
सरु
ु असन
ू सामाजजक न्याय ववभागामाफित दोर्ी आढळून आलेल्या ५ सींस्थाींवर
गन्
ु ्याची नोंद करण्यात आलेली आहे .
-----------------

39

मौर्े िाांगी क्र.१, िविटगाि, िोळगाि, रािगाि (ता.िरमाळा,
जर्.सोलापूर) या गािाांतील विद्युत उपिेंद्रास ५ एम.व्ही.ए. चा
(२९)

*

रान्सफॉमचर बसविण्याबाबत

१०९०१३

श्री.नारायण पाटील (िरमाळा) :

सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मौजे वाींगी क्र.१, कवव्गाव, कोळगाव, रावगाव (ता.करमाळा, जज.सोलापरू )
या गावाींतील महाववतरण कींपनीची ३३/११ के.व्ही. ची कमी दाबाची उपकेंद्रे

वारीं वार बींद पडून र्ेतीपींपाचा ववद्यत
ु परु वठा खींडडत होत असल्याने र्ेतकऱ्याींचे
नक
ु सान होत आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर चारही ववद्यत
ु उपकेंद्रास नवीन ५ एम.व्ही.ए. चा

रान्सफॉमिर बसववण्याची मागणी लोकप्रनतननधीींनी मा.उजािमत्र
ीं ी याींचक
े डे हदनाींक
०७ डडसेंबर, २०१७ रोजीच्या ननवेदनाद्वारे केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त मागणीच्या अनर्
ीं ाने र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,
ु ग
त्यात काय ननदर्िनास आले, त्यानस
ु ार महाववतरणने कोणती कायिवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) करमाळा तालक्
ु यामध्ये मौजे वाींगी क्र.१ येथे

१३.१५ एम.व्ही.ए. क्षमतेच,े मौजे कवव्गाव येथे ५ एम.व्ही.ए.क्षमतेचे व मौजे

कोळगाव येथे ८.१५ एम.व्ही.ए. क्षमतेचे ३३/११ के.व्ही उपकेंद्र आहे त. कमाल
वीज

मागणीच्या

कालावधीत

उपरोक्त

उपकेंद्र

भारीत

होतात. तथावप,

र्ेतकऱ्याींचे नक
ु सान होऊ नये याकररता सदर कालावधीत ननयलमत व सरु ळीत
वीज परु वठा करण्याचा महाववतरण कींपनीकडून प्रयत्न करण्यात येतो. तसेच

मौजे रायगाींव, ता.करमाळा येथे महाववतरण कींपनीचे उपकेंद्र अजस्तत्वात नाही.
सदर पररसरास ३३/११ के.व्ही करमाळा उपकेंद्रातन
ू ११ के.व्ही. वीज वाहहनीद्वारे

वीज परु वठा केला जातो. त्यामळ
ु े त्याहठकाणी कमी दाबाचा परु वठा होत असतो.
(२) हे खरे आहे .
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(३) उपरोक्त उपकेंद्राच्या पररसरातील ववद्यत
ु प्रणालीची व त्यावरील भाराची
ताींबत्रक पडताळणी करुन सदर उपकेंद्रामध्ये अनतररक्त ५ एम.व्ही.ए रान्सफॉमिर

उभारणीची आवश्यकता तपासणी करण्याबाबतच्या सच
ू ना सींबचीं धत क्षेत्रीय
अचधकाऱ्याींना महाववतरण कींपनीने हदल्या आहे त.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

राज्यातील िीर् ग्राहिाांिडून सजव्हचस लाईन चार्ेस आणण लमटर
येण्याच्या आिारापोटी िसूल िेलेली रक्िम महावितरणने

(३०)

*

ग्राहिाांना परत दे ण्याबाबत

१०५१३८

श्री.विर्य िडेट्टीिार (ब्रम्हपरू ी), श्री.राधािृष्ट्ण विखे-पाटील

(लशडी), श्री.सनु नल िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.अस्त्लम शेख
(मालाड पजश्चम), श्री.हषचिधचन सपिाळ (बल
ु ढाणा), अॅड.यशोमती ठािूर
(नतिसा),

डॉ.सांतोष

टारफे

(िळमनरु ी),

श्री.डी.पी.सािांत

(नाांदेड

उत्तर),

श्री.अलमत विलासराि दे शमख
ु (लातरू शहर), डॉ.पतांगराि िदम (पलस
ू िडेगाि),
श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर), श्री.अलमन पटे ल (मब
ुां ादे िी), श्री.नसीम खान
(चाांहदिली), प्रा.िषाच गायििाड (धारािी), श्री.िालीदास िोळां बिर (िडाळा),
श्री.त्र्यांबिराि लभसे (लातरू ग्रामीण), श्री.पर्थ
ृ िीरार् चव्हाण (िराड दक्षक्षण),

श्री.िुणाल पाटील (धळ
ु े ग्रामीण), श्री.भारत भालिे (पांढरपरू ), श्रीमती ननमचला
गावित (इगतपरू ी), श्री.आलसफ शेख (मालेगाांि मध्य), प्रा.विरें द्र र्गताप
(धामणगाि रे ल्िे), श्री.अलमत झनि (ररसोड), अॅड.आलशष शेलार (िाांद्रे पजश्चम),

अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), श्री.सांर्य िेळिर (ठाणे), श्री.प्रशाांत ठािूर
(पनिेल), िॅप्टन आर.तलमल सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), श्री.किसन िथोरे
(मरु बाड), श्री.प्रिाश फातपेिर (चें बरू ), डॉ.सांर्य रायमल
ु िर (मेहिर), श्री.अलमत

साटम (अांधेरी पजश्चम), श्री.उन्मेश पाटील (चाळीसगाि), श्री.ति
ु ाराम िाते
(अणुशक्ती नगर), श्री.योगेश (बाप)ू घोलप (दे िळाली), अॅड.गौतम चाबि
ु स्त्िार
(वपांपरी), श्री.सनु नल राऊत (विक्रोळी), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), डॉ.शलशिाांत

खेडि
े र (लसांदखेड रार्ा), श्री.चांद्रिाांत सोनिणे (चोपडा), श्री.योगेश सागर
(चारिोप),

श्री.प्रताप

सरनाईि

(ओिळा

माजर्िडा),

श्री.रार्ेंद्र

नर्रधने

(उमरखेड), श्री.सनु नल लशांदे (िरळी), अॅड.भीमराि धोंडे (आष्ट्टी), श्री.सांतोष दानिे
(भोिरदन), श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार हहल), श्री.योगेश हटळे िर (हडपसर),
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श्री.सरु े श हाळिणिर (इचलिरां र्ी), श्री.र्यप्रिाश मद
ांु डा (बसमत), डॉ.लमललांद
माने (नागपरू उत्तर) : सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) राज्यातील वीज ग्राहकाींकडून महाववतरणने सजव्हिस लाईन चाजेस आणण

लम्र घेण्याच्या आकारापो्ी वसल
ू केलेली रक्कम व ग्राहकाींच्या सरु क्षा ठे वी
अर्ी माहे माचि, २००७ अखेर सवि वगिवारीच्या ग्राहकाींची लमळून एकूण ६०७५.६३
को्ी रुपये एवढी रक्कम महाववतरण कींपनीकडे जमा आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, माहे जानेवारी, २००५ ते माहे एवप्रल, २००७ दरम्यानच्या
कालावधीत सवविस लाईन चाजेसपो्ी १७८ को्ी २० लाख, आऊ्राई्

कॉजन्रब्यर्
ु न चाजेस (ओआरसी) ७२ को्ी ८९ लाख, मी्रच्या ककमतीपो्ी

१२५ को्ी ७२ लाख अर्ी लमळून ३७६ को्ी ८० लाख रुपयाींची रक्कम
महाववतरणने ग्राहकाींकडून वसल
ू केली आहे, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, राज्य वीज ननयामक आयोगाच्या आदे र्ानस
ु ार उक्त रकमेचा
व्याजासह परतावा करण्याकरीता महाववतरण कींपनीने हदनाींक १२ ऑक््ोबर,
२०१७

रोजीच्या

पररपत्रकाद्वारे

क्षेत्रीय कायािलयाला कळवन
ू ही

अद्यापही रक्कम लमळालेली नाही, हे ही खरे आहे काय,

ग्राहकाींना

(४) असल्यास, सदर रक्कम तातडीने ग्राहकाींना अदा करण्याच्या दृष्ीने
र्ासनाने कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) माहे माचि, २००७ अखेर सरु क्षा ठे वीपो्ी
रु.२२३९.३६ को्ी एवढी रक्कम महाववतरण कींपनीकडे जमा आहे . तसेच माहे

जानेवारी, २००५ ते एवप्रल, २००७ या कालावधीतील सव्हीस लाईन चाजेसपो्ी
रु.१७२.७८ व मी्रच्या ककीं मतीपो्ी रु.७१.१९ को्ी महाववतरणकडे जमा आहे त.
(२) हे खरे आहे .
(३) हे खरे आहे .

सदर रक्कमेचा परतावा करण्याच्या दृष्ीने महाववतरण कींपनीने माहहती

तींत्रज्ञान ववभागातफे ववर्ेर् वेबबेस प्रोग्राम तयार करुन त्याद्वारे

ज्या

ग्राहकाींना परतावा करावयाचा आहे अर्ा ग्राहकाींच्या नोंदीची पडताळणी करीत
आहे .
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(४) या रक्कमेचा परतावा करण्याच्या दृष्ीने महाववतरण कींपनीने ववर्ेर्

कायिक्रम तयार करुन ज्या ग्राहकाींना परतावा करावयाचा आहे , अर्ा ग्राहकाींच्या

नोंदीची पडताळणी झाल्यानींतर लेखापररक्षक्षत रक्कमेचा दे य बबलामधून परस्पर
परतावा करण्यात येणार आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

वपांपळिटी (ता.पेठ, जर्.नालशि) येथील अनुदाननत आहदिासी
(३१)

*

आश्रमशाळे तील विद्यार्थयाांना सोयीसुविधा पुरविण्याबाबत
१०७६२१

श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागलाण), श्रीमती सम
ु न पाटील

(तासगाि - ििठे महाांिाळ), श्री.रुपेश म्हात्रे (लभिांडी पि
सन्माननीय
ू )च :
आहदिासी वििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) वपींपळव्ी (ता.पेठ, जज.नालर्क) येथील अनद
ु ाननत आहदवासी आश्रमर्ाळे ला
आहदवासी

ववकास

आश्रमर्ाळे तील

ववभागामाफित

ववद्यार्थयांना

लाखो

मल
ू भत
ू

रुपयाींचे

सवु वधा

अनद
ु ान

परु ववल्या

जात

लमळूनही

नसन
ू

ववद्यार्थयांना ननकृष् दजािचे ब्लॅं के् व चादरी, सकस आहार न लमळणे,
इमारतीची दरु वस्था झालेली असणे या समस्या आश्रमर्ाळे त आहे त, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, ववद्यार्थयांना वगि खोलीतच झोपावे लागत असन
ू

सींबचीं धत

सींस्थाचालक र्ासनाचे अनद
ु ान घेऊन आहदवासी ववद्यार्थयांना सोयीसवु वधा न
परु ववता अनद
ु ानाच्या रकमेचा गैरव्यवहार करीत आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या प्रकरणी अणखल भारतीय आहदवासी ववकास पररर्दे ने
मा.आहदवासी ववकास मींत्री तसेच र्ासनाकडे माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्या
दरम्यान लेखी ननवेदन हदले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय
ननदर्िनास

आले,

त्यानुसार

ववद्यार्थयांना

मल
ु भत
ू

सवु वधा

तात्काळ

परु ववण्याबाबत तसेच अनद
ु ानात आचथिक गैरव्यवहार करणाऱ्या सींबचधत

सींस्थाचालकाींवर कारवाई करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायिवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. विष्ट्णु सिरा : (१) होय, हे अींर्तः खरे आहे .

(२) ववद्यार्थयांसाठी स्वतींत्र वसतीगह
ृ नसल्याने ववद्यार्थयांना वगिखोल्याींमध्ये
झोपावे लागते, तसेच र्ासनाने ववहहत केलेल्या भौनतक सवु वधा ववद्यार्थयांना

सींस्थेकडून उपलब्ध करुन हदल्या जात नसल्याचे चौकर्ी अहवालातन
ू
ननदर्िनास आले आहे .

(३) होय, हे खरे आहे .

(४) या प्रकरणी प्रकल्प अचधकारी, नालर्क याींच्या कायािलयाकडून चौकर्ी

करण्यात आली आहे . चौकर्ी अहवालातन
ू ननदर्िनास आलेल्या त्र्
ु ीींच्या सींदभाित

सींबचीं धत सींस्थेस नो्ीस बजावण्यात आली असन
ू खल
ु ासा मागववण्यात आला
आहे . सींस्थेकडून खल
ु ासा प्राप्त झाल्यानींतर पढ
ु ील उचचत कायिवाही करण्यात
येत आहे .

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

शासनाने औजष्ट्णि प्रिल्पासाठी सांपाहदत िेलेल्या र्लमनीचा िाढीि
मोबदला न हदल्याने एिा शेतिऱयाने मांत्रालयात विष प्राशन
(३२)

*

िरून िेलेली आत्महत्या
१११५६५

श्री.विनायिराि र्ाधि-पाटील (अहमदपरू ), श्री.ओमप्रिाश

ऊफच बच्चू िडू (अचलपरू ), श्री.मोहन फड (पाथरी), श्री.लशरीषदादा चौधरी

(अमळनेर), श्री.अर्य चौधरी (लशिडी), श्री.शलशिाांत लशांदे (िोरे गाि), श्रीमती

सम
ु न पाटील (तासगाि - ििठे महाांिाळ), डॉ.सतीश (अण्णासाहे ब) पाटील
(एरां डोल), श्री.हदपि चव्हाण (फलटण), श्री.अजर्त पिार (बारामती), श्री.र्यांत
पाटील

(इस्त्लामपरू ),

श्री.जर्तें द्र

आव्हाड

(मब्र
ुां ा

िळिा),

श्री.रार्ेश

टोपे

(घनसािांगी), श्री.र्यदत्त क्षीरसागर (बीड), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.राहुल
र्गताप (श्रीगोंदा), श्री.िैभि वपचड (अिोले), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापरू ),

श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापरू ), श्री.सरु े श लाड (िर्चत), श्री.मिरां द र्ाधि-पाटील
(िाई),

श्री.हनम
ां
ु त

डोळस

(माळलशरस),

श्री.राणार्गर्ीतलसांह

पाटील

(उस्त्मानाबाद), श्री.प्रदीप नाईि (किनिट), श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागलाण),
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श्री.सांर्य िदम (दापोली), श्रीमती सांध्यादे िी दे साई-िुपेिर (चांदगड), श्री.हसन

मश्र
ु ीफ (िागल), श्री.राहुल मोटे (पराांडा), श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.विर्य
िडेट्टीिार (ब्रम्हपरू ी), श्री.सनु नल िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे (आिी),
श्री.अस्त्लम शेख (मालाड पजश्चम), अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा), डॉ.सांतोष
टारफे

(िळमनरु ी),

श्री.डी.पी.सािांत

(नाांदेड

उत्तर),

अॅड.िारीस

पठाण

(भायखळा), श्री.सनु नल लशांदे (िरळी), श्री.इम्तीयार् सय्यद (औरां गाबाद मध्य),

श्री.सांर्य पोतनीस (िललना), श्री.सनु नल प्रभू (हदांडोशी), श्री.अलमन पटे ल
(मब
ुां ादे िी), प्रा.िषाच गायििाड (धारािी), श्रीमती ननमचला गावित (इगतपरू ी),

श्री.नारायण पाटील (िरमाळा), डॉ.पतांगराि िदम (पलस
ू िडेगाि), श्री.बळीराम
लसरसिार (बाळापरू ) :
काय :-

सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) र्ासनाने औजषणक ऊजाि प्रकल्पासाठी सींपाहदत केलेल्या जलमनीचा वाढीव
मोबदला लमळावा यासाठी लसींदखेडा (जज.धळ
ु े ) येथील श्री.धमाि पा्ील या

८४ वर्ीय र्ेतकऱ्याने हदनाींक २२ जानेवारी, २०१८ रोजी मींत्रालयात ववर्प्रार्न
करून आत्महत्या केली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, र्ेजारील सींपाहदत केलेल्या जमीन मालकाला र्ासनाने
बाजारभावाने मोबदला हदला तसा मोबदला त्याींना दे ण्यात यावा या मागणीसाठी

गेली २ वर्े र्ासनाकडे ववनींती करणाऱ्या श्री.धमाि पा्ील याींनी मींत्रालयात

आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केल्यामळ
ु े त्याींना जे.जे. रुग्णालयात दाखल
केल्यानींतर हदनाींक २८ जानेवारी, २०१८ रोजी त्याींचा मत्ृ यु झाला, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, याप्रकरणी जबाबदार असणा-याींववरुध्द कारवाई करुन र्ासन
जोपयंत न्याय दे त नाही तोपयंत धमाि पा्ील याींचा मत
ृ दे ह ताब्यात घेणार नाही
अर्ी भलु मका त्याींच्या कु्ूींबबयाींनी घेतली होती, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, धमाि पा्ील याींना र्ेतजलमनीचा वाढीव मोबदला नाकारण्याची

कारणे काय आहे त, याप्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीचे

ननषकर्ि काय आहे त, त्यानस
ु ार वाढीव मोबदला नाकारणाऱ्या अचधकाऱ्याींवर
कारवाई करण्याबाबत व त्याींच्या कु्ूींबबयाींना वाढीव मोबदला तात्काळ
दे ण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) व (२) हदनाींक २२.०१.२०१८ रोजी श्री.धमाि मींगा
पा्ील, वय ७६ वर्ि म.ु पो. ववखरण ता.लर्ींदखेडा, जज.धुळे याींच्या र्ेतजलमनीचा

काही भाग औजषणक ववद्यत
ु प्रकल्पाकररता सींपाहदत केल्यामळ
ु े , सदर जलमनीचा

वाढीव मोबदला लमळावा याकररता मींत्रालयात आले असता, ववर्ारी पदाथि पो्ात

गेल्याने त्याींना अस्वस्थ व मळमळ जाणवत होते म्हणन
ू मींत्रालयातील कायिरत
पोलीसाींनी त्याींना सें् जॉजि रुग्णालयात दाखल केले होते. तद्नींतर ते हदनाींक
२८.०१.२०१८ रोजी मयत झाले.

(३) मयत श्री. धमाि पा्ील याींचा मत
ृ दे ह ताब्यात घेणार नसल्याची भलू मका काही

काळ त्याींच्या नातेवाईकाींनी घेतली होती. तथावप त्याींचा मल
ु गा श्री.नरें द्र धमाि
पा्ील याींनी हदलेल्या लेखी जबाबामध्ये नोंद केल्याप्रमाणे हदनाींक २८.०१.२०१८
रोजी अींत्यववधीकररता मयत धमाि पा्ील याींचा मत
ु गा नींदा
ृ दे ह त्याींचा मल

पा्ील, म.ु पो. ववखरण (दे वाचे) ता.लसींदखेडा, जज.धुळे याींच्या ताब्यात दे ण्यात
आला.

(४) श्री. धमाि पा्ील याींच्या र्ेतजलमनीचा ननवाडा भस
ीं ादन अचधकारी याींनी
ू प
१७.०३.२०१५ रोजी घोवर्त केला होता व त्यानस
ु ार त्याींच्या मालकीच्या ग् नीं.

२९१/२-अ ची भस
ीं ादन मोबदल्याची रक्कम रु.२,१८,६१७/- हदनाींक १३.०४.२०१७
ू प
रोजी त्याींनी जस्वकारली आहे .

ननवाडा घोवर्त केल्यानींतर, भस
ीं ादन अचधकाऱ्याींना त्यामध्ये
ू प

बदल

करण्याचा अचधकार नाही. वाढीव मोबदल्यासाठी सींबचीं धत भध
ीं ादन
ू ारकास भस
ू प
अचधननयम, १८९४ चे कलम १८ व नवीन भस
ीं ादन अचधननयम, २०१३ चे कलम
ू प
६४ अन्वये हदवाणी न्यायालयात भस
ीं भि दाखल करणे आवश्यक आहे . प्रस्तत
ू द
ु
प्रकरणामध्ये श्री.धमाि मींगा पा्ील याींनी भस
ीं भि दाखल केलेला नाही.तथावप श्री.
ू द
धमाि मींगा पा्ील याींनी त्याींच्या र्ेतातील व फळझाडाींचे मल्
ू याींकन व र्ेतीच्या

क्षेत्रफळानस
ु ार मोबदला लमळाला नाही व इतर र्ेतकऱ्याींना जास्त मोबदला

दे ण्यात आला व आपणास कमी मोबदला लमळाल्याबाबत हदलेल्या ननवेदनाच्या
अनर्
ीं ाने जजल्हाचधकारी, धुळे व जजल्हा कृर्ी अचधकारी, धुळे याींना ग्
ु ग
क्र. २९१/२-अ ची तपासणी करुन मल्
ू याींकन करण्याबाबत कळववण्यात आले होते.

त्यानर्
ीं ाने जजल्हाचधकारी, धुळे याींचेकडून सानग्र
ु ग
ु ह अनद
ु ानाचा प्रस्ताव प्राप्त
झाला असन
ू कै. धमाि पा्ील याींना पव
ू ी अदा करण्यात आलेली मोबदल्याची
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रक्कम व प्रस्ताववत सानग्र
ु ह अनद
ु ानाची रक्कम वजा करुन, दे य असलेली

रक्कम रु. २४,६४,५८२/- अदा करण्यास महाननलमिती कींपनीस कळववण्यात आले
आहे .

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

दस
ु रबीड (जर्.बल
ु ढाणा) येथे िृवषपांपाचे िीर् िनेक्शन तोडले र्ात
असल्यामळ
ु े नागपरू -पण
ु े महामागाचिर शेतिऱयाांनी आांदोलन िेल्याबाबत
(३३)

*

१०६८३६

(मेहिर) :

डॉ.शलशिाांत खेडि
े र (लसांदखेड रार्ा), डॉ.सांर्य रायमल
ु िर

सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) दस
ु रबीड व दे ऊळगाींवराजा (जज.बल
ु ढाणा) येथे थकीत दे यकाचे कारण दे त
रब्बी हीं गामात र्ेतकऱ्याींच्या कृवर्पींपाच्या वीज जोडण्या तोडल्या जात असल्याने
र्ेतकऱ्याींनी नागपरू -पण
ु े महामागािवर हदनाींक ३० डडसेंबर, २०१७ रोजी वा त्या
सम
ु ारास रास्ता रोको आींदोलन केले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, रब्बी हीं गामात वीज वेळेवर व परु े र्ी लमळत नसल्याने वपकाींचे

नक
ु सान होत असल्याने अकोला ठाकरे , रत्नापरू , हहवरा सावळे , कोयाळी सास्ते
(ता.मेहकर, जज.बल
ु ढाणा) या गावातील ग्रामस्थाींनी वीज कायािलयावर माहे
नोव्हें बर, २०१७ मध्ये वा त्या सम
ु ारास मोचाि काढला, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, प्रश्नाधीन मद्द
ु याींबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,

त्यानस
ु ार उक्त पररसरात अखींडडत वीजेचा परु वठा करण्याबाबत र्ासनाने
कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) दस
ु रबीड येथे र्ेतकऱ्याींनी नागपरू -पण
ु े
महामागािवर हदनाींक ३०.१२.२०१७ रोजी मोचाि/रास्ता रोको आींदोलन केलेले आहे .
(२) हदनाींक ०९.११.२०१७ रोजी उपववभागीय कायािलय, मेहकर येथे ग्रामस्थाींनी
भे् दे ऊन त्याींच्या समस्या माींडल्या आहे त.

(३) हदनाींक १० नोव्हें बर, २०१७ रोजी सदरहू गावामधील १८ कृर्ीपींप रोहहत्राींचा
परु वठा हा ११ के.व्ही घा्बोरी कृर्ी वाहहनीवर स्थलाींतरीत करण्यात आलेला
असन
ू कृर्ीपींप धारकाींच्या समस्याींचे ननराकरण करण्यात आले आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
-----------------
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लोहारा (जर्.उस्त्मानाबाद) तालुक्यातील रोहहत्राांपैिी
(३४)

*

२५ रोहहत्रे नादरू
ु स्त्त असल्याबाबत

११०८२७

श्री.ज्ञानरार् चौगल
ु े (उमरगा) :

सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) लोहारा (जज.उस्मानाबाद) तालक्
ु यातील महाववतरण कींपनीच्या उपववभागीय
कायािलयाअींतगित असलेल्या एकूण रोहहत्राींपक
ै ी सध्या २५ रोहहत्रे नादरु
ु स्त आहे त,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, त्यामळ
ु े डी.पी. वर असलेल्या सम
ु ारे ५०० पेक्षा जास्त वीज

जोडण्या बींद असल्यामळ
ु े वपकाींना पाणी दे ता येत नसल्याने वपके सक
ु ू न जात
असन
ू र्ेतकऱ्याींचे आचथिक नक
ु सान होत असल्याने सदर रोहहत्रे तात्काळ दरू
ु स्त
करून दे णेबाबत स्थाननक लोकप्रनतनीधी व सामाजजक सींघ्ना याींनी कायिकारी

अलभयींता, महाववतरण कायािलय, तळ
ु जापरु याींच्याकडे लेखी ननवेदनाद्वारे तक्रार
केलेली होती, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर रोहहत्राींची दरू
ु स्ती करण्यास झालेल्या र्ासनाने चौकर्ी
केली आहे काय,

(४) असल्यास, त्यानस
ु ार र्ासनाने रोहहत्रे तातडीने कायािजन्वत करुन र्ेतकऱ्याींचे

होणारे नक
ु सान थाींबववण्याकररता कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) लोहारा उपववभागाींतगित आजतागायत १८ रोहहत्रे
नादरु
ु स्त आहे त.
(२) जजल्हाचधकारी, उस्मानाबाद याींच्या कायािलयामाफित जाधव डीपी, धानोरी

येथील कृर्ी ग्राहकाींचे पत्र हदनाींक ११.१२.२०१७ रोजीच्या पत्राद्वारे ववभागीय
कायािलय, तळ
ु जापरू येथे प्राप्त झाले होते. सदर रोहहत्रावर कृर्ीपींपाचे १३ ग्राहक
आहे त.

(३) रोहहत्र दरु
ु स्तीकररता ववलींब होत नसन
ू

नादरु
ु स्त रोहहत्राींची जेषठता

यादीनस
ु ार व रोहहत्रावरील ग्राहकाींनी मख्
ु यमींत्री कृर्ी सींजीवनी योजना-२०१७
नस
ु ार थकीत वीज बील भरणा केल्यानींतर, नादरु
ु स्त रोहहत्रे बदलण्यात येत
आहे त. तसेच महाववतरणने कृर्ी सींजीवनी योजना लागू केल्यापासन
ू अर्ा
पध्दतीने एकूण ९२ रोहहत्रे, थकीत बबलाींचा भरणा केल्यानींतर बदलन
ू दे ण्यात
आली आहे त.
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(४) नादरु
ु स्त रोहहत्रे तातडीने कायािजन्वत करण्याकररता मींडळ कायािलय,

उस्मानाबाद माफित ववववध कींत्रा्दाराींना तातडीने रोहहत्रे दरु
ु स्त करण्याचे आदे र्
दे ण्यात आले आहे त.

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

सोलापूर जर्ल््यातील उर्नी धरणार्िळील शेतीतील िृषीपांपाचा विद्युत
पुरिठा खांडीत िेलेल्या शेतिऱयाांचे िीर् दे यि रद्द िरण्याबाबत
(३५)

*

१०९५४४

िुमारी प्रणणती लशांदे (सोलापरू शहर मध्य) :

सन्माननीय

ऊर्ाच मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) सोलापरू जजल््यातील उजनी धरणातन
ू वपण्यासाठी पाणी सोडले जात
असताना जजल्हाचधकारी, सोलापरू याींचे आदे र्ानस
ू ार वीज ववतरण कींपनीने माहे

जानेवारी, २०१६ ते ऑगस््, २०१६ या कालावधीत नदीकाठच्या र्ेतीतील
कृर्ीपींपाचा ववद्यत
ु परु वठा खींडीत केला होता तसेच उजनी धरणाच्या डाव्या व
उजव्या कॅनॉलवरील परवानाधारक र्ेतकऱ्याींकडून ववजेचा वापर झालेला
नसतानाही कींपनीने त्याींना पण
ु ि दे यक हदले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरहू वीज दे यके र्ेतकऱ्याींकडून सक्तीने वसल
ू केली जात
असन
ू थकबाकी वसल
ु ी कायिक्रम राबववताना र्ेतातील वीजपींपाींच्या जोडण्या
तोडण्यात येत असल्याचेही ननदर्िनास येत आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, र्ासनाने याबाबत चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय आढळून
आले, त्यानस
ु ार र्ासनाने बेकायदे र्ीर दे यके रद्द करण्याबाबत कोणत्या
उपाययोजना केल्या वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१), (२) व (३) सन २०१५-१६ मध्ये सोलापरू
जजल््यात दषु काळ व पाणी ्ीं चाई पररजस्थतीमळ
ु े उपलब्ध पाण्याचा स्त्रोताींचा
उपयोग केवळ वपण्यासाठी व्हावा व त्याचा उपयोग इतर कारणाींसाठी होऊ नये

या दृष्ीने मा.जजल्हाचधकारी, सोलापरू याींनी वेळोवेळी सोलापरू जजल््यातील
ववववध धरण लाभक्षेत्र, लभमा लसना नदी काठ, उजनी डावा व उजवा कालवा व

को.प.बींधारा या हठकाणच्या कृर्ीपींपाचा ववद्यत
ु परु वठा तात्परु त्या स्वरुपात
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खींडीत करण्याचे अथवा मयािहदत

कालावधीसाठी चालू करण्याचे आदे र् हदले

होते. तथावप तात्परु त्या बींद कालावधीत मयािहदत २ तास वपण्याच्या पाण्यासाठी

वीज परु वठा चालू ठे वण्यात आला होता. त्यानस
ु ार कृर्ीपींप धारक ग्राहकाींना वीज
वापराप्रमाणे तसेच त्याींच्या जोडभारानस
ु ार वीज दे यकाची आकारणी करण्यात
आली आहे .

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

नागोठाणे (जर्.रायगड) येथील शेतर्लमनीचे ररलायन्स िांपनीने गॅस
पाइचपलाइचनिररता भूसांपादन िरुन मोबदला न हदल्याबाबत
(३६)

*

१०८५४१

श्री.सभ
ु ाष उफच पांडडतशेठ पाटील (अललबाग), श्री.भरतशेठ

गोगािले (महाड), श्री.रुपेश म्हात्रे (लभिांडी पि
ू )च :
पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय महसल
ू मांत्री

(१) नागोठणे (ता.रायगड) येथील ररलायन्स कींपनीतफे खासगी जलमनीसह
र्ेतजलमनीचाही वापर करुन र्ेतकऱ्याींना ववश्वासात न घेता र्ेतजलमनीतन
ू
परस्पर पाइपलाईन ्ाकण्यात येत असल्याचे माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्या
दरम्यान ननदर्िनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ज्या र्ेतकऱ्याींच्या जलमनीतन
ू पाईपलाईन गेली आहे त्याींना सदर
जलमनीचा मोबदला दे ताींना लाखो रुपयाींची आचथिक फसवणक
केल्याचेही
ू
ननदर्िनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, यासींदभाित पेण तालक्
ींु ाणी, झोतीरपाडा येथील
ु यातील मढ

र्ेतकऱ्याींनी जजल्हाचधकारी कायािलयासमोर बेमद
ु त उपोर्ण करण्याचा इर्ारा
हदला आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याबाबत र्ासनाने सखोल चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत

काय आढळून आले व त्यानर्
ीं ाने सींबचीं धत कींपनीववरुद्ध र्ासनाने कोणती
ु ग
कारवाई केली तसेच र्ेतकऱ्याींना त्याींची रक्कम परत लमळण्याबाबत कोणती
कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे नाही.
(३) हे खरे आहे .

(४) याबाबत जजल्हाचधकारी, रायगड याींच्या ननदे र्ानस
ु ार त्या कायािलयाच्या

स्तरावर हद.२२.१.२०१८ रोजी जजल्हाचधकारी,रायगड कायािलय येथे सींपादन
सींस्थेचे अचधकारी, र्ेतकरी याींची सभा आयोजजत केली होती. सदर सभेत मौजे
मढ
ुीं ाणी येथील स.क्र.२१३, ८, १५४, ६, १, १८२ व झोतीरपाडा येथील स.क्र.७४/१,

१५/२, ९३/३ या जलमनीच्या नक
ु सान भरपाईच्या वा्पाची माहहती बाचधताींना

दे ण्याबाबत सच
ू ना दे ण्यात आल्या. उपरोक्त स.क्र.पैकी काही जलमनीींची व
वपकाींची नक
ु सान भरपाई सींपादन सींस्थेकडून

वा्प करण्यात आली असन
ू

उविररत जलमनीींची नक
ु सान भरपाई वा्पाची माहहती

सींबचीं धत कागदपत्राींची

पत
ि ा करुन दे ण्याची कायिवाही जजल्हाचधकारी, रायगड कायािलयाकडे सरू
ू त
ु आहे .
तसेच ग्रामस्थाींच्या मागणीप्रमाणे कींपनी कायदा, १९५६ अनस
ु ार सामाजजक

जबाबदारी ननधीतन
मदत करण्याबाबत सच
ू
ू ना सींपादन सींस्थेला दे ण्यात
आलेल्या आहे त.

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

रमाई आिास योर्नें तगचत अिोला जर्ल्हा पररषदे ला दोन हर्ार
घरिुलाांच्या प्रस्त्तािास मांर्ुरी लमळाली नसल्याबाबत
(३७)

*

१०९४६५

श्री.गोिधचन शमाच (अिोला पजश्चम) :

सन्माननीय

सामाजर्ि न्याय मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) रमाई आवास योजनेंतगित सन २०१७-१८ साठी लमळालेल्या अकोला जजल्हा

पररर्दे च्या जजल्हा ग्रामीण ववकास यींत्रणेला दोन हजार घरकुलाींचे उहद्दष् दे ण्यात
आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, माहे डडसेंबर, २०१७ पयंत एकाही घरकुलाच्या प्रस्तावाला मींजुरी
लमळाली नसल्याने सदर योजनेचा लाभ गररबाींना लमळाला नाही, हे ही खरे आहे
काय,
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(३) असल्यास, सदरहू योजनेंतगित घरकुलाच्या प्रस्तावाींना मींजरु ी लमळणेबाबत
र्ासनाने कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. रार्िुमार बडोले : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) होय, हे खरे आहे .

(३) रमाई आवास योजनेंतगित सन २०१०-११ मध्ये-१०३४, सन २०११-१२

मध्ये-४५०४, सन २०१२-१३ मध्ये-३६८१, सन २०१३-१४ मध्ये-६१५ व सन
२०१६-१७ मध्ये-१६९२ तसेच सन २०१७-१८ मध्ये २००० असे एकूण १३५२६

घरकुलाींच्या उहद्दष्ाला मींजरू ी दे ऊन त्याप्रमाणे तालक
ु ाननहाय उहद्दष्ाींचे वा्प
करण्यात आले आहे .

त्यानस
ु ार प्राप्त अहवालानस
ु ार ८२३० घरकुलाींचे बाींधकाम पण
ू ि झाले आहे व

१६०४ घरकुलाींचे बाींधकाम प्रगतीपथावर आहे . तसेच उविररत घरकुलाींबाबत
कायिवाही सरु
ु आहे .

(४) या सींदभाित आयक्
ु त, समाज कल्याण, पण
ु े याींना चौकर्ी करुन अहवाल
सादर करण्याचे ननदे र् दे ण्यात आले आहे त.

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

डहाणू (जर्.पालघर) येथील आहदिासी विद्यार्थयाचचा शॉलम,
(३८)

*

इांजललश स्त्िूल पाचगणी येथे झालेला मत्ृ यू

१०५६१७

श्री.राधािृष्ट्ण विखे-पाटील (लशडी), श्री.विर्य िडेट्टीिार

(ब्रम्हपरू ी), श्री.नसीम खान (चाांहदिली), श्री.अलमत विलासराि दे शमख
ु (लातरू
शहर), श्री.त्र्यांबिराि लभसे (लातरू ग्रामीण), प्रा.िषाच गायििाड (धारािी),

श्री.सनु नल िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.अस्त्लम शेख (मालाड
पजश्चम), श्री.हषचिधचन सपिाळ (बल
ु ढाणा), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरु ी),

श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.भारत भालिे (पांढरपरू ), श्री.पास्त्िल धनारे (डहाणू),

डॉ.भारती लव्हे िर (िसोिा), श्री.अलमन पटे ल (मब
ुां ादे िी), श्री.अलमत घोडा
(पालघर) :

सन्माननीय आहदिासी वििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा

करतील काय :-
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(१) डहाणू (जज.पालघर) येथील गरीब आहदवासी ववद्यार्थयािना दजेदार लर्क्षण

लमळावे यासाठी र्ॉलम, इींजग्लर् स्कूल पाचगणी येथे पाठववण्यात येते मात्र तेथे
एका ववद्यार्थयािचा हदनाींक ११ जानेवारी, २०१८ रोजी सींर्यास्पद मत्ृ यू झाला, हे
खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

याप्रकरणी

नागररक

व

नातेवाईकाींनी

आजारातील

ननषकाळजीपणामळ
ु े ववद्यार्थयािचा मत्ृ यू झाला असन
ू यास र्ाळे च्या प्रर्ासनास

जबाबदार धरुन सींबचीं धत र्ाळे ववरुध्द गन्ु हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे,
हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याप्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीचे ननषकर्ि
काय आहे त, त्यानस
ु ार सींबचीं धत र्ाळे च्या प्रर्ासनावर र्ासनाने कोणती कारवाई
केली वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विष्ट्णु सिरा : (१) व (२) हे खरे आहे .
(३) प्रस्तत
ु प्रकरणी चौकर्ी करण्यात आली आहे .

कै.राकेर् भवर यास हद.०९.०१.२०१८ रोजी ताप आल्या कारणाने त्यास

ग्रामीण रूग्णालय, पाचगणी येथे उपचार करण्यात आल्यानींतर र्ाळे वर परत
सोडण्यात आले होते. हद.१०.०१.२०१८ रोजी पन्
ु हा ताप आल्याने त्यास खाजगी
दवाखान्यात नेऊन उपचार करण्यात आले.

तथावप, सदर र्ाळे च्या मे्रन याींना हद.११.०१.२०१८ रोजी सकाळी ६.३०

वाजता सदर ववद्याथी बेर्द्ध
ु अवस्थेत आढळल्याने त्यास प्रथम खाजगी
रूग्णालयात आणण नींतर ग्रामीण रूग्णालय, वाई येथे नेण्यात आले. तथावप,
तेथील वैद्यकीय अचधकाऱ्याींनी सदर ववद्यार्थयािचा मत्ृ यू सकाळी ८.०० ते ८.१५

या दरम्यान मत
ृ झाल्याचे घोवर्त केले. वैद्यकीय अचधकारी याींनी त्याींच्या
पत्रान्वये सदर ववद्यार्थयािचा मत्ृ यू Cardiogenic shock due to cardiac
tamponade या कारणामळ
ु े झाला असल्याचे कळववले आहे .
सदर

ववद्यार्थयािच्या

पोस््

मॉ्ि म

अहवालाची

प्रत

जजल्हा

र्ल्यचचकीत्सक, ससण
ू रूग्णालय, पण
ु े याींना पाठववण्यात आली असन
ू सदर
अहवालाची पन्
ु हा तपासणी करून याबाबत अलभप्राय मागववण्यात आलेले आहे त.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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महाड (जर्.रायगड) एमआयडीसी िसाहतीमध्ये रासायननि साांडपाणी
िाहून नेणारी पाईपलाईन फुटल्यामळ
ु े शेती धोक्यात आल्याबाबत

(३९)

*

१०७९१९

श्री.सभ
ु ाष भोईर (िल्याण ग्रामीण), श्री.र्यप्रिाश मद
ुां डा

(बसमत), डॉ.बालार्ी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.प्रताप सरनाईि (ओिळा
माजर्िडा) : सन्माननीय उद्योग मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) महाड (जज.रायगड) एमआयडीसी वसाहतीतील रासायननक साींडपाणी वाहून
नेणारी पाईपलाईन हदनाींक ४ जानेवारी, २०१८ रोजी वा त्या सम
ु ारास फु्ल्यामळ
ु े
पररसरातील र्ेती धोक्यात आली असल्याचे ननदर्िनास आले आहे, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, सदर पाईपलाईन फु्ीच्या घ्ना वारीं वार घडत असल्याची तक्रार
तेथील लोकप्रनतननधीींनी प्राींताचधकारी, तहलसलदार, सींबचीं धत पोलीस अचधकारी
याींचेकडे केली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या

अनर्
ीं ाने उक्त पाईपलाईन दरु
ु ग
ु स्तीकरीता तसेच र्ेतकऱ्याींच्या र्ेतीचे नक
ु सान
झाल्याप्रकरणी र्ासनाने कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सभ
ु ाष दे साई : (१) हे अींर्त: खरे आहे .
हदनाींक ०४ जानेवारी, २०१८ रोजी

सकाळी ६.०० वाजण्याच्या सम
ु ारास

महाड औद्योचगक क्षेत्रातील मे.सद
ु र्िन केलमकल्स लल. या कींपनीजवळ

महामींडळाची साींडपाणी वाहून नेणारी वाहहनी अचानक फु्ून साींडपाणी बाहे र
येण्याची घ्ना घडली हे खरे आहे .
तथावप, सदर वाहहनी औद्यौचगक क्षेत्रात फु्ल्याने व औद्योचगक क्षेत्राची

जागा महामींडळाच्या मालकीची असल्याने साींडपाणी वाहहनी फु्ून बाहे र पडलेले

साींडपाणी औद्योचगक क्षेत्राबाहे रील र्ेतामध्ये गेलेले नाही व कोणत्याही प्रकारचे
नक
ु सान झालेले नाही.
(२) हे खरे आहे .
मागील

वर्ािमध्ये

सदर

वाहहनीवरील

एअर-व्हॉल्वमधून

होणाऱ्या

गळतीबाबत व दग
ं ीबाबत तेथील लोकप्रनतननधी याींनी प्राींतचधकारी, तहलसलदार
ु ध
व सींबचीं धत पोलीस अचधकारी याींचेकडे तक्रार केलेली आहे .
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(३) व (४) सदर वाहहनीवरील एअरव्हॉल्वमधन
ि ीयक्
ू ज्यावेळी दग
ु ध
ु त रासायननक
साींडपाणी बाहे र पडल्याचे ननदर्िनास आले, त्यावेळी महामींडळाकडून तातडीने
दरु
ु स्ती करुन सदर वाहहनी

पव
ि त करण्यात आलेली आहे . तसेच सदर
ु व

साींडपाण्याने बाींधीत झालेल्या र्ेतकऱ्याींच्या जमीनीचे पींचनामे

महसल
ू व कृवर्

ववभाग याींचेकडून करण्याववर्यी व पव
ु ी नक
ु सान भरपाई प्राप्त झालेल्या

र्ेतकऱ्याींचे प्रस्ताव लर्फारर्ीसह पाठववणेबाबत उप ववभागीय अचधकारी महाड
याींचे कायािलयास हदनाींक २७/१२/२०१७ रोजी कळववलेले आहे .
-----------------

िेदारगुडा (ता.हदगाांि, जर्.नाांदेड) येथील आहदिासी ननिासी आश्रमशाळे त
विद्यार्थयाांना ननिृष्ट्ट दर्ाचचा आहार हदला र्ात असल्याबाबत

(४०)

*

११०१५८

श्री.प्रतापराि पाटील धचखलीिर (लोहा) :

सन्माननीय

आहदिासी वििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) केदारगड
ु ा (ता.हदगाींव, जज.नाींदेड) येथील आहदवासी ननवासी आश्रमर्ाळे त
ववद्यार्थयांना ननकृष् दजािचा आहार हदला जात असल्याचे माहे जानेवारी, २०१८
मध्ये वा त्या दरम्यान ननदर्िनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच उपरोक्त आश्रमर्ाळे मधील ववद्यार्थयांना हदलेल्या गाद्या गेल्या पाच

वर्ांपासन
बदललेल्या नसन
र्ालेय साहहत्यही जुना् झालेले असल्याचे
ू
ू
ननदर्िनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त समस्याींबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात

काय ननदर्िनास आले, त्यानस
ु ार ववद्यार्थयांना सकस आहार व मल
ु भत
ू सवु वधा
परु ववण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, तसेच

उक्त सवु वधा न परु ववणाऱ्या प्रर्ासनावर र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विष्ट्णु सिरा : (१) केदारगड
ु ा (ता.हदगाींव, जज.नाींदेड) येथील आहदवासी

ननवासी आश्रमर्ाळे त ववद्यार्थयांना र्ासन आहार प्रणाली व मानकानस
ु ार

दररोज सकाळच्या न्याहरीमध्ये उसळ, पोहे , अींडी व केळी दे ण्याींत येतात.
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दै नहीं दन भोजनामध्ये डाळीचे वरण, भात, भाजी व पोळी आहार हदला जातो.
तसेच आहार प्रणालीनस
ु ार महहन्यातन
ू दोनदा बकऱ्याचे म्ण व जे ववद्याथी
र्ाकाहारी आहे त त्याींना गोड पदाथि दे ण्याींत

येतात.

(२) अपर आयक्
ु त, आहदवासी ववकास, अमरावती याींनी ई-ननववदा प्रकक्रया
राबवन
ीं र त्याींचे हद.२०.०२.२०१८ रोजीच्या
ू र्ासनाच्या मान्यतेनत

आदे र्ान्वये

न्यन
ु तम दरधारकास अपर आयक्
ु त, आहदवासी ववकास, अमरावती याींचे अींतगित

र्ासकीय आश्रमर्ाळा व वसतीगह
ृ ातील ववद्यार्थयांना गादी परु वठा करण्यासाठी
परु वठा आदे र् हदले आहे त.

(३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

रायगड जर्ल्हयातील ठक्िर बाप्पा योर्नेंतगचत अनुसूधचत र्माती

असलेल्या गािाांच्या वििास िामाांसाठी दे ण्यात आलेल्या ननधीबाबत
(४१)

*

११०६४२

(अललबाग),

श्री.धैयश
च ील पाटील (पेण), श्री.सभ
ु ाष उफच पांडडतशेठ पाटील

श्री.अबू

आर्मी

(मानखद
ू च

लशिार्ीनगर) :

आहदिासी वििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय

(१) रायगड जजल्हयातील अनस
ु चू चत जमाती असलेल्या गाव पाडयाींचा ववकास
करण्यासाठी र्ासनामाफित राबववल्या जाणाऱ्या ठक्कर बाप्पा योजनेंतगित सन
२०१७- १८ या वर्ािकरीता १ को्ी २८ लाख ७६ हजार ननधीची तरतद
ू करण्यात
आली होती, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, रायगड जजल्हयातील १५ तालक्
ै ी फक्त ७ तालक्
ु याींपक
ु याींना
ठक्कर बाप्पा योजनेंतगित ननधीची तरतद
ू केली असन
ू अन्य तालक्
ु याींना मात्र
ननधी हदला नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, रायगड जजल्हयातील उक्त ७ तालक्
ु याींमध्ये मींजरू असलेल्या
एकूण २६ ठक्कर बाप्पा योजनाींपक
ै ी कजित तालक्
ु यात ११ योजनाींना र्ासनाने

मींजूरी हदली आहे तर समावेर् असलेल्या ६ तालक्
ु याींसाठी नाममात्र ननधी दे ण्यात
आला आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, अन्य तालक्
ु याींना ववकास कामाींसाठी मींजरू झालेला ठक्कर बाप्पा
योजनेचा ननधी

योग्य व तात्काळ स्वरुपात लमळण्यासाठी र्ासनाने कोणती
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कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे तसेच याप्रकरणी ननधी न दे णा-या
सींबचधतावर र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विष्ट्णु सिरा : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) होय, हे खरे आहे .

(३) सन २०१७-१८ या चालू आचथिक वर्ािमध्ये ठक्कर बाप्पा योजनेंतगित ्ीएसपी
क्षेत्रासाठी रु.६०.०० लक्ष तर ओ्ीएसपी क्षेत्रासाठी रु.७०.०० लक्ष इतका ननधी

प्राप्त आहे . रायगड जजल््यामध्ये ्ीएसपी क्षेत्रात केवळ कजित तालक्
ु यातील
काही गावे असल्याने सदर ननधी पण
ि : त्या गावाींसाठी वापरण्याींत येतो. तर
ु त
ओ्ीएसपी

क्षेत्रात

रायगड

जजल््यातील

उविररत

१४

तालक
ु े

व

कजित

तालक्
ु यातील काही गावाींचा समावेर् आहे . त्यामळ
ु े ओ्ीएसपी क्षेत्रासाठी प्राप्त
झालेल्या ननधीपैकी कजित तालक्
ु यातील ५ कामाींसाठी रु.१२.८३ लक्ष व इतर ६
तालक्
ु यातील १३ कामाींसाठी रु.३६.१७ लक्ष इतका ननधी मींजूर केलेला आहे .

(४) ओ्ीएसपी क्षेत्रासाठी उपलब्ध केलेल्या ननधीपैकी अद्याप रु.२१.०० लक्षचा
ननधी लर्ल्लक असन
ू त्यामधन
ू इतर तालक्
ु यातील पात्र ठरणाऱ्या कामाींचा ववचार
करण्याींत येणार आहे .

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

राज्यातील िीर् मांडळाांमध्ये िाम िरणाऱया िामगाराांचे विर्ेसांदभाचत
(४२)

*

दरु
ु स्त्तीचे िाम िरीत असताना झालेले मत्ृ यू
१०४९६७

श्री.अतल
ु भातखळिर (िाांहदिली पि
ू )च , प्रा.िषाच गायििाड

(धारािी), श्री.सध
ु ािर िोहळे (नागपरू दक्षक्षण), श्री.सनु नल प्रभू (हदांडोशी),
श्री.महे श चौघल
ु े (लभिांडी पजश्चम) :
खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

(१) राज्यातील वीज मींडळाींमध्ये काम करणाऱ्या सम
ु ारे अडीचर्ेहून अचधक

कायमस्वरुपी कामगाराींचा तसेच हजारो कींत्रा्ी कामगाराींचा वीजे सींदभाित
दरु
ि नेमध्ये मत्ृ यू झाल्याचे माहे डडसेंबर, २०१७
ु स्तीचे काम करत असताना दघ
ु ्
मध्ये ननदर्िनास आले, हे

खरे आहे काय,
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(२) तसेच गेल्या वर्िभरात वीजेमळ
ु े अपघात होवन
ू राज्यात ८४६ नागररकाींचा तर
७६७ जनावराींचा मत्ृ यु झाल्याची बाब ननदर्िनास आली असन
ू वीज ताराींमध्ये

अडकलेली पतींग काढणे, वीज वाहहनीखाली बाींधकाम करणे, वीज परु वठा खींडडत
झाल्यास तो पव
ि त करण्याचा प्रयत्न करणे तसेच
ू व

महाववतरणचे राज्यभर

सम
ु ारे ६० ्क्के रान्सफॉमिर उघडयावर असल्याने र्ेतकरी व पाळीव प्राण्याींचा
नाहक मत्ृ यु होत असल्याचे आढळून आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, राज्याच्या ऊजाि ववभागातफे हदनाींक ११ जानेवारी, २०१८ पासन
ू
राज्यभर ववद्यत
ु सरु क्षा सप्ताह साजरा करण्यात येत असताना

नागररकाींना

अचधकाचधक सरु क्षक्षतता लमळण्याकररता तसेच वीज कमिचाऱ्याींना योग्य व परु े से
आधनु नक यींत्रसामग्र
ु ी उपलब्ध करण्याकररता र्ासनाने कोणती उपाययोजना
केली वा करण्यात येत आहे,

(४) तसेच मत्ृ यू पावलेल्या कामगाराींच्या व नागररकाींच्या कु्ूींबबयाींना आचथिक
मदत दे ण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) माहे एवप्रल, २०१७ ते आजपयंत राज्यात

वीजमींडळामध्ये काम करणाऱ्या ४६ कायमस्वरुपी कामगाराींचा व २५ कींत्रा्ी

कामगाराींचा तसेच २ ववद्यत
ीं भाित दरु
ु सहाय्यक याींचा वीजेसद
ु स्तीचे काम करत
असताना मत्ृ यू झाल्याचे ननदर्िनास आले आहे .

(२) वीज ताराींमध्ये अडकलेले पतींग काढणे, वीजवाहहनी खाली बाींधकाम करणे,

वीजपरु वठा खींडीत झाल्यास तो पव
ि त करण्याचा प्रयत्न करणे, यालर्वाय
ू व
ववद्यत
ु सींचमाींडणी व उपरी तारमागि वाहहनीची योग्य दे खभाल व दरु
ु स्ती न

केल्यामळ
ु े , या कारणाींमळ
ु े प्राणाींनतक अपघात होत असल्याची बाब खरी आहे .

महाववतरण/ववद्यत
ु परु वठादाराींचे रान्सफॉमिर ववद्यत
ु अचधननयम, २००३ नस
ु ार
केंहद्रय

ववद्यत
ु

प्राचधकरण

याींनी

सरु क्षक्षततेच्या

दृष्ीने

तयार

केलेल्या

ववननयमाींचे (CEA Regulation) पालन करुन रान्सफॉमिरची खाींब ककीं वा

प्लीन्थवर उभारणी करता येत.े तथावप उघड्यावरील रान्सफॉमिरमळ
ु े अपघात
होऊन मत्ृ यू होत आहे त हे म्हणणे खरे नसन
ू रान्सफॉमिरला सरु क्षक्षत कींु पण

नसल्यामळ
ु े तसेच रान्सफॉमिर जवळची ववतरणपे्ी उघडी असल्यामळ
ु े अपघात
झाल्याचे ननदर्िनास आले आहे .
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(३) हदनाींक ११.०१.२०१८ ते १७.०१.२०१८ या कालावधीत राज्यभर ववद्यत
ु सरु क्षा
सप्ताह साजरा करण्यात आला. त्या कालावधीत

र्ाळा, महाववद्यालये येथे

र्ासनाच्या ववद्यत
ु ननररक्षणालय ववभागाने ववद्यत
ु सरु क्षेबाबत कायिर्ाळा

घेतल्या असन
ू त्याच वेळेस ववद्यत
ु सरु क्षेबाबतच्या व्हीडीओ, चचत्रकफत कायिक्रम
दाखववण्यात आलेले आहे त. तसेच साविजननक हठकाणी उदा. बसस््ँ ड,

रे ल्वेस््े र्न येथे स््ॉल उभारुन ववद्यत
ीं ध
ीं ी सामान्य जनतेस प्रबोधन
ु सरु क्षेसब
केले आहे . तसेच ३,१०,००० पोस््सि १,६५,००० ववद्यत
ु सरु क्षा सींदेर् पजु स्तका
सामान्य जनता, ग्रामपींचायती, र्ाळा याींना ववतररत करण्यात आल्या आहे त.
ववद्यत
ु सरु क्षा सप्ताहाच्या दरम्यान महाववतरणचे

प्रलर्क्षण व सरु क्षा

केंद्र, एकलहरे नालर्क तसेच त्याअींतगित कायिरत असणारे प्रादे लर्क प्रलर्क्षण केंद्र

नालर्क, औरीं गाबाद, साींगली व अमरावती तफे नागररकाींमध्ये तसेच वीज

कमिचाऱ्याींमध्ये जनजागत
ृ ी होण्याच्या दृष्ीने एकूण ८५ कायिक्रम घेण्यात आलेले
आहे त. वीजपासन
सरु क्षक्षततेसाठी आवश्यक असणारी यींत्रसामग्र
ू
ु ी खरे दी
करण्याचे अचधकार क्षेबत्रय कायािलयाला दे ण्यात आलेले आहे त.
(४)

महाववतरण

कींपनीतील

कमिचाऱ्याींना

कामावर

असताना

झालेल्या

प्राणाींनतक/अप्राणाींनतक अपघात प्रकरणी, कमिचारी नक
ु सान भरपाई कायदा,

१९२३ अन्वये नक
ु सान भरपाईची रक्कम सींबचीं धत कायिक्षेत्रातील आयक्
ु त,

कमिचारी नक
ु सान भरपाई अचधननयम तथा मा. न्यायाधीर्, कामगार न्यायालय
याींचेकडे कायद्यातील सींबचीं धत तरतद
ु ीनस
ु ार जमा करण्यात येत.े

बा्यस्त्रोताद्वारे कींत्रा्ी पध्दतीने काम करणाऱ्या कींत्रा्ी कामगाराींना

सींबचीं धत ठे केदारामाफित काढलेल्या कमिचारी ववमा योजनेतग
ीं त
ि नक
ु सान भरपाई
अदा करण्यात येत.े

तसेच बा्य व्यजक्तींच्या (नागररकाींचे) प्राणाींनतक अपघातास महाववतरण

कींपनी जबाबदार असल्यास वपडीतास/वारसदारास रु.४,००,०००/- नक
ु सान भरपाई
दे ण्यात येत.े

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
-----------------
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नालशि जर्ल््यात शेतिऱयाांचे आधथचि सक्षमीिरण
िरण्यासाठी टलमचनल मािेट उभारण्याबाबत
(४३)

*

१०६०२५

श्री.अननल िदम (ननफाड) :

सन्माननीय पणन मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) नालर्क जजल््यात र्ेतकऱ्याींचे आचथिक सक्षमीकरण करण्यासाठी ्लमिनल
माके् उभारण्याची घोर्णा मा.सहकार, कृर्ी व पणन मींत्री याींनी माहे डडसेंबर,
२०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान केली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर ्लमिनल माके् उभारण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायिवाही
केली वा करण्यात येत आहे,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सभ
ु ाष दे शमख
ु : (१) हे खरे आहे .

(२) खाजगी भागीदारीतन
ू ्लमिनल माके् उभारण्याचे प्रस्ताववत असल्यामळ
ु े
त्यानस
ु ार Business Model व प्रकल्प अहवाल महाराषर राज्य कृवर् पणन
मींडळ याींचेकडून मागववण्यात आलेला आहे . सदर अहवाल र्ासनास प्राप्त

झाल्यानींतर ्लमिनल माके् उभारण्याबाबतची कायिवाही र्ासनस्तरावरुन
करण्यात येईल.

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

मॅरीिपि
ू च ि मॅरीिोत्तर लशष्ट्यित्ृ तीचे अर्च महाडडबीटी या सांिेतस्त्थळािर
राबविल्यामळ
ु े राज्यातील लाखो विद्याथी लशष्ट्यित्ृ तीपासन
ू

(४४)

*

िांधचत राहहल्याबाबत

१०६२९५

श्री.अजर्त पिार (बारामती), श्री.र्यांत पाटील (इस्त्लामपरू ),

श्री.जर्तें द्र आव्हाड (मब्र
ांु ा िळिा), श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर), श्री.अस्त्लम
शेख

(मालाड

पजश्चम),

श्री.नसीम

खान (चाांहदिली),

प्रा.विरें द्र

र्गताप

(धामणगाि रे ल्िे), श्री.हषचिधचन सपिाळ (बल
ु ढाणा), श्री.राहुल बोंद्रे (धचखली),
अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा), श्रीमती ननमचला गावित (इगतपरू ी), प्रा.िषाच
गायििाड

(धारािी),

श्री.डी.पी.सािांत

(नाांदेड

उत्तर),

डॉ.सांतोष

टारफे
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(िळमनरु ी), श्री.भारत भालिे (पांढरपरू ), श्री.अलमत झनि (ररसोड), श्री.अतल
ु
भातखळिर (िाांहदिली पि
ू )च , श्री.राधािृष्ट्ण विखे-पाटील (लशडी), श्री.विर्य
िडेट्टीिार (ब्रम्हपरू ी), श्री.अलमत विलासराि दे शमख
ु (लातरू शहर), श्री.त्र्यांबिराि

लभसे (लातरू ग्रामीण), श्री.सनु नल िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे (आिी),

श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.अननल बाबर (खानापरू ), श्री.महे श चौघल
ु े (लभिांडी
पजश्चम), डॉ.पतांगराि िदम (पलस
ू िडेगाि), िुमारी प्रणणती लशांदे (सोलापरू
शहर मध्य), श्री.अलमन पटे ल (मब
ुां ादे िी), श्री.िुणाल पाटील (धळ
ु े ग्रामीण),

श्री.योगेश (बाप)ू घोलप (दे िळाली), श्री.विर्य रहाांगडाले (नतरोडा) : सन्माननीय
सामाजर्ि न्याय मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) सन २०१७-१८ या र्ैक्षणणक वर्ाित मॅरीकपव
ू ि व मॅरीकोत्तर लर्षयवत्ृ तीचे

अजि महाडडबी्ी या सींकेतस्थळावर स्वीकारण्याचा ननणिय घेण्यात आला असन
ू
या सींकेतस्थळामधील त्र्
ु ीींमळ
ु े राज्यातील लाखो ववद्याथी लर्षयवत्ृ तीपासन
ू
वींचचत आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त त्र्
ु ीमळ
ु े मागील तीन वर्ािपासन
ू लाखो ववद्यार्थयांना

लर्षयवत्ृ ती लमळालेली नसल्याने ऑफलाईन लर्षयवत्ृ ती वा्प करण्याचा ननणिय
र्ासनाने घेतला आहे, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

सदर

प्रकरणी

ऑफलाईन

पध्दतीने

आतापयंत

ककती

ववद्यार्थयांना लर्षयवत्ृ ती वा्प करण्यात आली तसेच उविरीत ववद्यार्थयांना
ककती हदवसात लर्षयवत्ृ ती ववतरीत करण्यात येईल,

(४) असल्यास, ननववदे तील अ्ी व र्तीनस
ु ार लसस््ीम इीं्ीग्रे्रने ववहहत
मद
ु तीत कामकाज पार न पाडल्यास प्रनतमाह प्रकल्प रकमेच्या २ ्क्के दीं ड

आकारण्याची व एकूण दीं डाची रक्कम १० ्क्के पयंत गेल्यास करारनामा रद्द

करण्याची तरतद
ू असताना सदर प्रकरणी र्ासनाने कोणती कायिवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. रार्िुमार बडोले : (१) अींर्त: होय.

(२) सन २०१७-१८ या वर्ािपासन
ू ववववध ववभागामाफित राबववण्यात येणाऱ्या
मॅरीकपव
ू ि

व

मॅरीकेत्तर

लर्षयवत्ृ ती

योजनाींसाठी

माहहती

व

तींत्रज्ञान

ववभागामाफित सरु
ि : वापर करणे
ु करण्यात आलेल्या डीबी्ी प्रणालीचा पण
ु त
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र्क्य न झाल्याने, सदर योजनाींसाठी ऑफलाईन पध्दतीने अजि जस्वकारुन पात्र
ववद्यार्थयांना त्याींच्या आधारसींलग्न बँक खात्यावर लाभ अदा करण्याचा ननणिय
घेण्यात आला असन
ु , त्याची अींमलबजावणी सरु
ु आहे .

सन २०१६-१७ अखेर अनस
ु चू चत जातीच्या प्रवगाितील ववद्यार्थयांचे प्रलींबबत

लर्षयवत्ृ तीचे अजि हे जुनी महा-ईस्कॉल प्रणाली कायािजन्वत करुन त्याद्वारे
ननकाली काढण्याची कायिवाही क्षेबत्रयस्तरावर सरु
ु आहे .

(३) सन २०१६-१७ अखेर प्रलींबबत २,८७,२८६ ववद्यार्थयांच्या अजािपक
ै ी १,८९,३१९

पात्र ववद्यार्थयांना लर्षयवत्ृ ती/री-लर्प अदा करण्यात आलेली असन
ु उविरीत
६८,२४५ पात्र ववद्यार्थयांना लर्षयवत्ृ ती/ री-लर्प अदा करण्याची कायिवाही
प्रगतीत आहे .

सन २०१७-१८ मध्ये नत
ै ी, १०,५८२
ु नीकरणाच्या एकूण १,७७,८३८ अजािपक

अजांचे दे यक तयार करण्यात आले असन
ू सींबचीं धत ववद्यार्थयांना त्यावरील लाभ
अदा करण्याची कायिवाही सरु
ु आहे .

अनस
ु चू चत जातीच्या प्रवगाितील नत
ु नीकरणाचे प्रलींबबत अजि व सन

२०१७-१८ मध्ये नवीन प्रवेलर्त ववद्यार्थयांचे अजि माहे माचि, २०१८ अखेरपयंत
ननकाली काढण्याच्या दृष्ीने क्षेबत्रय स्तरावरुन कायिवाही सरु
ु आहे .
(४)

माहहती

व

तींत्रज्ञान

ववभागामाफित

महाडीबी्ी

प्रणालीवरील

त्र्
ु ीींचे

लेखापरीक्षण करण्यात येत असन
ु , लेखापररक्षणाचे ननषकर्ि प्राप्त झाल्यावर,

माहहती व तींत्रज्ञान ववभागामाफित ननववदे तील अ्ी व र्ती व करारनाम्यातील
तरतद
ू ीनस
ु ार आवश्यक कायिवाही करण्यात येईल.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

साांगली जर्ल््यातील िृषी उत्पन्न बार्ार सलमतीमध्ये
डालळांबाला हमीभाि दे ण्याबाबत

(४५)

*

१०७७९१

श्री.अननल बाबर (खानापरू ) :

सन्माननीय पणन मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) साींगली जजल््यातील कृर्ी उत्पन्न बाजार सलमतीमध्ये डालळींबाला हमीभाव

दे ण्यात यावा अथवा तीव्र आींदोलन करण्याचा इर्ारा बाजार सलमतीचे माजी
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सभापती व र्ेतकऱ्याींनी माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान हदला आहे,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकरणी डालळींबाला हमी भाव दे ण्याबाबत र्ासनाने कोणती
कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सभ
ु ाष दे शमख
ु : (१) होय.

कृर्ी उत्पन्न बाजार सलमती, साींगलीचे माजी सभापती याींनी जत,

जज.साींगली येथे डडसेंबर, २०१७मध्ये पत्रकार पररर्द घेऊन डाळीींबाला हमीभाव न
लमळाल्यास आींदोलन करण्यात येईल, असे साींचगतले होते.

चालू हीं गामात साींगली जजल््यातील जत व आ्पाडी, कृर्ी उत्पन्न बाजार

सलमती, साींगलीमध्ये झालेली आवक पाहता भगवा वाणाच्या डाळीींबाला (रु.४०००

प्रनत जक्वीं्ल), गणेर् वाणाच्या डाळीींबापेक्षा (रु.१७०० प्रनत जक्वीं्ल) दप
ु ्ीने भाव
लमळाला आहे . तसेच मागील वर्ािच्या तल
ु नेत चालू वर्ी भगवा वाणाच्या
डाळीींबाची आवक दप्ु प्ीपेक्षा जास्त आहे .

(२) केंद्र र्ासनाकडून दरवर्ी भरडधान्ये, कडधान्ये व तेलबबयाींसाठी ककमान
आधारभत
ू ककीं मत जाहहर केली जाते. फळे व भाजीपाला ही प्रामख्
ु याने नार्वींत
वपके असल्याने त्याींना हमीभाव जाहहर केला जात नाही.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

रर्पुतिाडी (ता.िरिीर, जर्.िोल्हापुर) येथील आश्रमशाळे तील मुलाांच्या
(४६)

*

मारामारीत एिा विद्यार्थयाचचा झालेला मत्ृ यू

१०९८६९

श्री.शलशिाांत लशांदे (िोरे गाि), श्री.रार्ेश टोपे (घनसािांगी),

श्री.राहुल मोटे (पराांडा), श्री.राहुल र्गताप (श्रीगोंदा), श्री.हसन मश्र
ु ीफ (िागल),
श्रीमती सम
ु न पाटील (तासगाि - ििठे महाांिाळ), श्रीमती सांध्यादे िी

दे साई-िुपेिर (चांदगड), श्री.र्यांत पाटील (इस्त्लामपरू ), श्री.अजर्त पिार
(बारामती), श्री.जर्तें द्र आव्हाड (मब्र
ुां ा िळिा), श्री.िैभि वपचड (अिोले),

श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापरू ), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापरू ), श्री.मिरां द र्ाधि-पाटील
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(िाई),

श्री.हदपि

चव्हाण

(फलटण),

श्री.हनम
ां
ु त

डोळस

(माळलशरस),

श्री.राणार्गर्ीतलसांह पाटील (उस्त्मानाबाद), श्री.प्रदीप नाईि (किनिट), श्रीमती
हदवपिा चव्हाण (बागलाण) :

सन्माननीय विमक्
ु त र्ाती/भटक्या र्माती ि

इतर मागासिगच आणण विशेष मागास प्रिगच िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-

(१) रजपत
ु वाडी (ता.करवीर, जज.कोल्हापरु ) येथील आश्रमर्ाळे तील वसनतगह
ृ ात
झोपण्याच्या जागेच्या वादात दोन मल
ु ाींची मारामारी होऊन त्यात एका
ववद्यार्थयािचा मत्ृ यू झाल्याची घ्ना हदनाींक १० जानेवारी, २०१८ रोजी वा त्या
दरम्यान घडली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त घ्नेची र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय
आढळुन आले आहे,

(३) असल्यास, तद्नस
ु ार या घ्नेस जबाबदार असलेल्या सींबचधताींवर र्ासनाने
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलबाींची कारणे काय आहे त ?
प्रा. राम लशांदे : (१) होय.

(२) माध्यलमक आश्रमर्ाळा महात्मा ज्योतीराव फुले कननषठ महाववद्यालय,

रजपत
ू वाडी, ता.करवीर, जज.कोल्हापरु या आश्रमर्ाळे त हद.१०.०१.२०११ रोजी

रात्री ०९.०० च्या सम
ु ारास उच्च माध्यलमक आश्रमर्ाळे तील ववद्याथी कु. र्ींकर

सावळाराम झोरे (इ.११ वी ववज्ञान) व कु. मनोज ववनायक थोरात (इ.११ वी
कला) या ववद्यार्थयांमध्ये झोपण्याच्या जागेवरुन हाणामारी होऊन त्यामध्ये
कु.र्ींकर सावळाराम झोरे या ववद्यार्थयािचा मत्ृ यू झाला आहे .

(३) कु.मनोज ववनायक थोरात या ववद्यार्थयािववरुध्द करवीर पोलीस स््े र्न,
कोल्हापरू येथे एफ. आय. आर. दाखल करण्यात आला असन
ू त्यास अ्क करुन
पोलीस कस््डी दे ण्यात आली आहे व पढ
ु ील तपास पोलीस ववभागाकडून सरु
ु

आहे . तसेच, सदरहू सींस्थेचे अध्यक्ष/सचचव व सींबचीं धत उच्च माध्यलमक
आश्रमर्ाळे चे मख्
ु याध्यापक याींना सींचालक, ववजाभज, इमाव व ववमाप्र कल्याण

सींचालनालय, पण
ु े याींनी कारणे दाखवा नो्ीस बजावली असन
ु सींस्थेने वसतीगह
ृ
अचधक्षकास

ननलींबबत केले आहे .

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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महामुांबइच एसइचझड
े िांपनीने उरण, पेण ि पनिेल तालुक्यातील सांपाहदत
िेलेली र्मीन शेतिऱयाांच्या नािािर िरण्याबाबत

(४७)

*

१०८५६३

पाटील (पेण) :
काय :-

श्री.सभ
च ील
ु ाष उफच पांडडतशेठ पाटील (अललबाग), श्री.धैयश
सन्माननीय उद्योग मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) पेण, पनवेल आणण उरण (जज.रायगड) तालक्
ु यात मब
ुीं ई इीं्ीग्रे्ेड एसईझेड

लल. या कींपनीने एस.ई.झेड. साठी सन २००५ मध्ये सम
ु ारे ४५ गावाींची १० हजार

९४३ हेक््र जमीन माहे माचि, २००६ मध्ये सींपादीत करुन त्याींचे खरे दी खत
सन २००७ मध्ये केले आहेत, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, र्ेतकऱ्याींना एकरी भाव १८ लाख रूपये ठरववण्यात आलेला

असताींना त्याींना १० लाख रूपये एकरी भाव दे ण्यात आला असन
ू उरलेल्या ८
लाख रूपयाींमध्ये पन
ु विसन करण्याचे ठरववण्यात आले होते, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, प्रकल्पग्रस्त प्रत्येक जमीनधारकास त्याने नामननदे लर्त केलेल्या
एका व्यक्तीस प्रलर्क्षण आणण नोकरी ककीं वा रू.३ लाख अथिसहाय्य व प्रलर्क्षण

कालावधीत भत्ता दे ण्यात येईल ककीं वा सींपाहदत केलेल्या जलमनीच्या प्रनत एकरी
रू.५ लाख एकाच वेळचे अथि सहाय्य दे ण्यात येईल ककीं वा प्रकल्पाग्रस्त कु्ुींबास

कायमस्वरूपी दरमहा रू.५ हजार ते १० हजार ननवािह भत्ता दे ण्यात येईल अर्ा

ववववध योजना कींपनीने सादर केल्या होत्या परीं तु या गोष्ी न दे ता परस्पर
जलमनीचा ७/१२ मब
ुीं ई एसईझेड च्या नाींवावर करून र्ेतकऱ्याींची फसवणूक केली
आहे, हे ही खरे आहे काय,
(४)

असल्यास,

सदर

४५

गावाींतील

कींपनीने

सींपाहदत

केलेली

जमीन

लमळकतीच्या ७/१२ वर इतर हक्कामध्ये “भस
ीं ादनात समाववष्चा” र्ेरा
ु प

र्ासनाने काढून ्ाकण्याचे आदे र् हदलेले असताींनाही एसईझेड नोंद रद्द झालेली
नाही, हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, सदर र्ेतकऱ्याींची कींपनीने सींपाहदत केलेली जमीन र्ेतकऱ्याींच्या
नावावर करून दे ण्यासाठी र्ासनाने कोणती कायिवाही केली
आहे, नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वा करण्यात येत
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श्री. सभ
ु ाष दे साई : (१) रायगड जजल््यातील पेण, पनवेल व उरण तालक्
ु यातील

४५ गावातील सन २००६ मध्ये ८२५७.७९.३५ हे .आर इतके क्षेत्र महामब
ुीं ई एसईझेड

साठी भस
ीं ादन अचधननयम, १८९४ मधील तरतद
ू प
ु ीनस
ु ार सींपाहदत केले होते.
त्यापैकी १५०४.९१.३४ हे .आर. इतके क्षेत्र महामब
ींु ई एसईझेडच्या ताब्यात दे ण्यात
आले आहे .

(२) व (३) याबाबत अचधक माहहती सींबचीं धत यींत्रणाकडून सींकललत करण्यात येत
आहे .

(४) व (५) रायगड जजल््यातील उरण, पेण व पनवेल तालक्
ु यातील ४५ गावातील
सींपाहदत केलेल्या जलमनीपैकी फक्त १५०४.९१.३४ हे .आर. इतक्या क्षेत्राचे सींमती

ननवाडे घोवर्त करण्यात आले असन
ू उविररत क्षेत्रातील गाव नमन
ु ा ७/१२ मधील

इतर हक्कातील भस
ीं ादनाचे र्ेरे काढून ्ाकण्याबाबत ववभागीय आयक्
ू प
ु त
कोकण व जजल्हाचधकारी रायगड अललबाग याींना महसल
ू व वन ववभागाने
हद.१८.२.२०११ च्या पत्रान्वये आदे र् दे ण्यात आले होते. त्यानर्
ीं ाने तहलसलदार,
ु ग

पेण याींनी एकूण ७ गावाींतील २६२.१६.९१ हे .आर क्षेत्राच्या ७/१२ वरील इतर
हक्कातील र्ेरे कमी केले व उविररत १७ गावाींचे ७/१२ वर नोंदी न ठे वल्यामळ
ु े
इतर हक्कातील र्ेरा कमी करण्याचा प्रश्न उद्भवला नाही. तसेच उरण

तालक्
ु यातील २० गावातील ३५९३.६७.६२ हे .आर. इतक्या क्षेत्राच्या ७/१२ वरील

इतर हक्कातील र्ेरे कमी करण्यात आले आहे त. तर पनवेल तालक्
ु यातील एका

गावाचे ८६.६८.० हे . आर. क्षेत्राच्या ७/१२ वरील इतर हक्क र्ेरे कमी करण्यात
आले आहे त.

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

िेळिद ि मलिापूर (जर्.बुलढाणा) तालुक्यातील
(४८)

*

िीर् पुरिठा सुरळीत िरण्याबाबत

१०५६२४

श्री.राधािृष्ट्ण विखे-पाटील (लशडी), श्री.विर्य िडेट्टीिार

(ब्रम्हपरू ी), श्री.नसीम खान (चाांहदिली), श्री.अलमत विलासराि दे शमख
ु (लातरू
शहर), श्री.त्र्यांबिराि लभसे (लातरू ग्रामीण), प्रा.िषाच गायििाड (धारािी),

श्री.सनु नल िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.अस्त्लम शेख (मालाड
पजश्चम), श्री.हषचिधचन सपिाळ (बल
ु ढाणा), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरु ी),
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श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.भारत भालिे (पांढरपरू ), श्री.राहुल बोंद्रे (धचखली),
अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा), श्री.अलमत झनि (ररसोड), प्रा.विरें द्र र्गताप
(धामणगाि रे ल्िे) :

सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील

काय :-

(१) केळवद (ता.चचखली, जज.बल
ु ढाणा) येथील महाववतरण कायािलयाने ऐन
हीं गामात कोणत्याही प्रकारची पव
ि असलेल्या
ू ि सच
ू ना न दे ता या कायािलयातींगत
केळवद, लर्रपरू , ककन्होळा, वाडी, ब्रम्हपरू ी, चगरोबा हातणी या गावातील ववद्यत
ु
परु वठा पाच हदवसाींपासन
ू खींडीत केला होता, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, हीं गामातील गहू, हरभरा, तरू , मका, काींदा व भाजीपाला ही वपके
वीज नसल्याने पाण्याअभावी धोक्यात आली असन
याप्रकरणी ववचारणा
ू
करण्याकररता उपरोक्त गावातील र्ेतकऱ्याींनी हदनाींक २६ डडसेंबर, २०१७ रोजी
महाववतरणच्या कायािलयावर मोचाि काढला असता कायािलयात एकही कमिचारी
वा अचधकारी उपजस्थत नव्हता, हे ही खरे आहे काय,

(३) तसेच जाींबल
ु धाबा (ता.मलकापरू , जज.बल
ु ढाणा) येथेही कृर्ी पींपाींना ववज

परु वठा अचानक खींडडत करण्यात आल्याने येथील र्ेतकऱ्याींनी ववज उपकेंद्रावर
मोचाि नेवन
ि त सरु
ू खींडीत ववज परु वठा पव
ू व
ु करण्याची मागणी केली होती, हे ही
खरे आहे काय,

(४) असल्यास, र्ासनाने महाववतरणाच्या गैरकारभाराची चौकर्ी केली आहे

काय, चौकर्ीत काय आढळून आले, त्यानस
ु ार चचखली व मलकापरू तालक्
ु यात
वीज

परु वठा

खींडीत

करणाऱ्या

महाववतरणच्या

अचधकाऱ्याींवर

कारवाई

करण्याबाबत व वीजपरु वठा सरु ळीत करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायिवाही
केली वा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे नाही.
हदनाींक

२६

डडसेंबर,

२०१७

रोजी

महाववतरणच्या

केळवद

र्ाखा

कयािलयावर मोचाि काढण्यात आला होता. कननषठ अलभयींता, पाडळी वीज

ववतरण केंद्र याींचेकडे केळवद र्ाखा कायािलयाचा अनतररक्त पदभार असल्याने
सदर मोचाि आल्याचे त्याींनी प्रधान तींत्रज्ञ याींना कळववले व कायािलयात उपजस्थत
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राहण्याचे

आदे लर्त केले. दरम्यान, अध्याि तासातच बल
ु ढाणा ववभागाचे

कायिकारी अलभयींता हे घ्नास्थळी उपजस्थत झाले.

(३) जाींभळ
ु धाबा (ता.मलकापरू , जज.बल
ु ढाणा) येथील थकीत कृर्ीपींप धारकाींना
पव
ू ि सच
ू ना दे ऊन ववद्यत
ु दे यकाचा भरणा न केल्यामळ
ु े सदर थकीत कृर्ीपींप
धारकाींचा ववद्यत
ु परु वठा कृर्ी सींजीवनी योजनेची मद
ु तवाढ सींपल्यानींतर

तात्परु ता खींडीत करण्यात आला होता. त्यामळ
ु े र्ेतकऱ्याींनी वीज उपकेंद्रावर
मोचाि नेऊन खींडीत वीज परु वठा पव
ि त सरु
ू व
ु करण्याची मागणी केली होती.

(४) मख्
ु यमींत्री कृर्ी सींजीवनी योजनेची हद.३० नोव्हें बर, २०१७ पयंतची मद
ु तवाढ
सींपल्यानींतर केळवद र्ाखेअत
ीं गित येणाऱ्या एकूण ९० कृवर्पींप

वीज ग्राहकाींचा

ववद्यत
ु परु वठा खींडीत करण्यात आलेला होता व त्याींची थकबाकी रक्कम

रु.१५.५०/- लाख एवढी होती. त्यापैकी सदर योजनेचा लाभ घेऊन ६७ कृर्ीपींप
वीज ग्राहकाींनी रु. ३,२५,०००/- चा भरणा केलेला असल्याने त्याींचा वीज परु वठा
जोडून दे ण्यात आलेला आहे .
तसेच

मलकापरू

ग्रामीण-३

अींतगित

येणाऱ्या

मौजे

जाींभळ
ु

धाबा

(ता.मलकापरु , जज.बल
ु ढाणा) व पररसरातील एकूण १५० कृवर्पींप वीज ग्राहकाींचा

ववद्यत
ु परु वठा खींडीत करण्यात आलेला होता व त्याींची थकबाकी रक्कम

रु.१५.०० लाख एवढी होती. त्यापैकी सदर योजनेचा लाभ घेऊन ६२ कृर्ीपींप वीज
ग्राहकाींनी रु. १,२५,४८२/- चा भरणा केलेला असल्याने त्याींचा वीज परु वठा जोडून
दे ण्यात आला आहे .

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

नरसी ि घुांगराळा (जर्.नाांदेड) येथील उपिेंद्रात बसविलेल्या रोहहत्रामधील
(४९)

*

िो्यिधीांचे ताांबे चोरीला गेल्याबाबत

११०१७२

श्री.प्रतापराि पाटील धचखलीिर (लोहा) :

सन्माननीय

ऊर्ाच मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) नरसी व घग
ुीं राळा (जज.नाींदेड) येथील २२० के.व्ही उपकेंद्र अद्याप कायािजन्वत

झालेले नसतानाच याहठकाणी बसववलेल्या रोहहत्रामधील कोट्यवधीींचे ताींबे
चोरीला गेल्याची घ्ना माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये ननदर्िनास आली आहे, हे
खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, उपरोक्त कामाचे भलू मपज
ु न नऊ वर्ािपव
ू ी होऊनही उपकेंद्र

अदयापी कायािजन्वत न होण्याची कारणे काय आहे त, तसेच रोहहत्रामधील

कोट्यावधीींचे ताींबे चोरीला गेल्याच्या घ्नेची र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,
त्यात काय आढळून आले,

(३) त्यानस
ु ार दोर्ीींवर र्ासनाने कोणती कारवाई केली

वा करण्यात येत आहे,

तसेच उपकेंद्र तातडीने कायािजन्वत करण्याबाबत कोणती कायिवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे खरे आहे .
(२) २२० के.व्ही. नरसी व घग
ुीं राळा (कृषणूर) उपकेंद्राची कामे मे. ई.सी.आय. या
कींपनीस ई.पी.सी. कींत्रा्ातींगत
ि महापारे र्ण कींपनीकडून दे ण्यात आली होती.
तथावप या दोन्ही उपकेंद्राची कामे, कींत्रा्दाराने
सदरचे कींत्रा्

हदलेल्या वेळेत पण
ू ि न केल्याने,

हदनाींक १८.०५.२०१२ रोजी रद्द करण्यात आले. त्यानींतर

महापारे र्ण कींपनीने

उपकेंद्र व वाहहनीचे कींत्रा् नव्याने दे ण्यासाठी जल
ु ,ै २०१३
फेब्रव
ु ारी, २०१४ व डडसेंबर, २०१४ मध्ये ननववदा प्रकक्रया राबववली होती. परीं तु
सदर ननववदा प्रकक्रयेस अपेक्षक्षत प्रनतसाद लमळाला नाही.

दरम्यान भोकर (जज.नाींदेड) येथे २२० के.व्ही. उपकेंद्र स्थापन झाल्याने

नरसी येथे २२० के.व्ही. उपकेंद्राची

आवश्यकता

नसल्याने सदरचे उपकेंद्र न

उभारण्याचा ननणिय महापारे र्ण कींपनीतफे घेण्यात आला. २२० के.व्ही. घग
ुीं राळा

(कृषणरू ) उपकेंद्राचे उविररत काम मे. रामलेक्स प्रा.लल., पण
ु े आणण सदरील
वाहहनीचे काम मे.जराींडे इींजजननयर, पण
ु े या कींपनीस डडसेंबर, २०१६ मध्ये
दे ण्यात आले असन
ू सदरचे काम प्रगनतपथावर आहे .

२२० के.व्ही. नरसी आणण २२० के.व्ही. घग
ींु राळा (कृषणरू ) उपकेंद्रासाठी
मे.ई.सी.आय. कींपनीने ई.पी.सी. कींत्रा्ातींगत
ि खरे दी केलेल्या रोहहत्राींमधील ताींबे
चोरीला गेल्यासींदभाित सींबचीं धत पोललस ठाण्यात कफयािद दाखल करण्यात आली

असन
पढ
ू
ु ील पोलीस तपास सरु
ु आहे . सदर रोहहत्राींच्या दरु
ु स्तीचे काम
मे.ई.सी.आय. कींपनीतफे स्वखचािने करण्यात येत आहे .
(३) २२० के.व्ही. घग
ींु राळा (कृषणरू ) ववद्यत
ु उपकेंद्र माचि, २०१८ पयंत कायािजन्वत
करण्याबाबत महापारे र्ण कींपनी प्रयत्नर्ील आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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दे शपातळीिरील उद्योर्ि महाराष्ट्रापेक्षा इतर राज्यात
(५०)

*

र्ास्त्त गुांतिणूि िरीत असल्याबाबत
१०६३०२

श्री.अजर्त पिार (बारामती), श्री.जर्तें द्र आव्हाड (मब्र
ुां ा

िळिा), श्री.र्यांत पाटील (इस्त्लामपरू ), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापरू ), श्री.दत्तात्रय

भरणे (इांदापरू ), श्री.राहुल र्गताप (श्रीगोंदा), श्री.हनम
ां डोळस (माळलशरस),
ु त
श्री.राणार्गर्ीतलसांह पाटील (उस्त्मानाबाद), श्रीमती सम
ु न पाटील (तासगाि ििठे महाांिाळ), श्री.प्रदीप नाईि (किनिट), श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागलाण),
श्री.राधािृष्ट्ण विखे-पाटील (लशडी), श्री.विर्य िडेट्टीिार (ब्रम्हपरू ी), श्री.नसीम

खान (चाांहदिली), श्री.अलमत विलासराि दे शमख
ु (लातरू शहर), श्री.त्र्यांबिराि

लभसे (लातरू ग्रामीण), प्रा.िषाच गायििाड (धारािी), श्री.सनु नल िेदार (सािनेर),

श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.अस्त्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.हषचिधचन सपिाळ

(बल
ु ढाणा), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरु ी), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.राहुल बोंद्रे
(धचखली), श्री.भारत भालिे (पांढरपरू ) :
सन्माननीय उद्योग मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) दे र्पातळीवर राज्य इतर राज्यापेक्षा औद्योचगकदृष्या प्रगत असले तरी

स््े ् फायनान्स अ स््डी ऑफ बजेट्स २०१६-१७ च्या अहवालात राज्यात
उद्योजकाींचे स्वारस्य कमी होत असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्या
दरम्यान ननदर्िनास आले, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

उद्योजकाींना

महाराषरापेक्षा

मध्यप्रदे र्,

गज
ु रात

तसेच

छत्तीसगड राज्य उद्योजकाींना योग्य वा्त असल्याचे सदर अहवालात नमद
ू
करण्यात आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, ववकासकाम ककीं वा सामाजजक क्षेत्रातील सवु वधाींवर केल्या

जाणाऱ्या खचाितही महाराषरापेक्षा इतर राज्ये आघाडीवर असल्याचे आर.एस.

रुईकर इन्स््ीट्य्
ु ऑफ लेबर ॲण्ड सोर्ल कल्चरल स््डीज या सींस्थेच्या
अहवालात नमद
ू करण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, या प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,
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(५) असल्यास, चौकर्ीत काय आढळून आले व त्यानस
ु ार राज्यात उद्योजकाींची

गत
ुीं वणूक वाढवन
ू नव्याने उद्योग सरु
ु व्हावेत तसेच सामाजजक क्षेत्रातील

सवु वधाींवर केल्या जाणाऱ्या खचाित वाढ करण्याच्या दृष्ीने र्ासनाने कोणती
कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे,

(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सभ
ु ाष दे साई : (१), (२) व (३) हे खरे नाही.
(४), (५) व (६) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

राज्य िीर् मांडळाचे विभार्न ि िांपनीिरण झाल्यानांतर
ननदशचनास आलेला गैरिारभार
(५१)

*

१०५६३०

श्री.राधािृष्ट्ण विखे-पाटील (लशडी), श्री.विर्य िडेट्टीिार

(ब्रम्हपरू ी), श्री.नसीम खान (चाांहदिली), श्री.अलमत विलासराि दे शमख
ु (लातरू
शहर), श्री.त्र्यांबिराि लभसे (लातरू ग्रामीण), प्रा.िषाच गायििाड (धारािी),

श्री.सनु नल िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.अस्त्लम शेख (मालाड
पजश्चम), श्री.हषचिधचन सपिाळ (बल
ु ढाणा), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरु ी),

श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.भारत भालिे (पांढरपरू ), अॅड.यशोमती ठािूर
(नतिसा), श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढ
ु ील

(१) राज्य वीज मींडळाचे ववभाजन व कींपनीकरण झाल्यानींतर सन २००५ ते
२००९ या कालावधीत महाननलमितीचा गैरकारभार ननदर्िनास आला असन
ू या

पाच वर्ांच्या कालावधीत ननकृष् कोळसा, प्रकल्प खचाितील वाढ, कमी पेलोड
फॅक््रमळ
ु े वीज ननलमितीत झालेली घ् या कारणाींमळ
ु े सम
ु ारे

६ हजार ८५२

को्ी रुपयाींचे र्ासनाचे नक
ु सान झाल्याची बाब लेखापरीक्षणात माहे माचि, २०१६
मध्ये ननदर्िनास आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या प्रकरणी मा.उजाि मींत्री याींनी तीन महहन्यात चौकर्ीचा

अहवाल सभागह
ृ ास सादर करण्यात येईल असे हदनाींक २३ माचि, २०१६ रोजी
जाहीर केले होते, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, याप्रकरणी केलेल्या चौकर्ीचे ननषकर्ि काय आहे त, त्यानस
ु ार
व्यवस्थापकीय सींचालकाींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे नाही.

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

विधान भिन :
मुांबई.

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