
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ३५४ वी यादी 

 
महाराष्ट्र ववधानसभा 

  

चौथे अधधवेशन, २०१७ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

मत््य व्यवसायाचा समावेश औद्योधिि विगवारीत न िरता िृषी विगवारीत िरण्याबाबत  
  

(१)  ३९३३ (२२-१२-२०१४).   श्री.ववलास तरे (बोईसर) :   सन्माननीय ऊर्ाग मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अध्यक्ष, वसई मच्छिमार सह.सींस्था वसई याींनी दिनाींक २४ जनू, २०१४ रोजीछया पत्रान्वये 
मा.ऊजाामींत्री याींछयाकड ेमच्छिमार व्यावसायाचा औद्यागगक वगावारीत समावेश न करता कृषी 
वगावारीत (ॲग्रीकल्चर) करावा अशी मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या मागणीबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(३) असल्यास, प्रस्तावाची सद्य:च्स्थती काय आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (२४-०८-२०१७) :(१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) मा.ववद्युत ननयामक आयोग याींचे आिेश दिनाींक २६.०६.२०१५ अन्वये 
मत्सस्यव्यवसायाचा समावेश वाणणच्ययक वगावारीतून औद्योगगक वगावारीमध्ये करण्यात आलेला 
असून मत्सस्य व्यवसायास औद्योगगक िराने वीज आकारण्यात येते. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
  

राज् यातील मुांबई व णुण् यात मायरोसोस्ट य या िां णनीसा   २ डयेा सेंयर उभारण् याबाबत 
  

(२)  ८११२ (१०-०४-२०१५).   श्री.सुरेश िोरे (खेड आळांदी), श्री.सदा सरवणिर (माहहम) :   
सन्माननीय उद्योि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राय यातील मुींबई व पुण् यात मायरोसोस्ट ् या कीं पनीला २ डे् ा सें्र उभारण् यासा   
शासनाने परवानगी दिली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल् यास, यामुळे ककती प्रमाणात रोजगार उपलब् ध होणार आहेत, 
(३) असल् यास, सिर डे् ा सें्र उभारण् याछ या कामाची सद्यःच्स्थती काय आहे वा त्स यानुषींगान े
सुरु असलेल् या कायावाहीची सद्यःच्स्थती काय आहे ? 
  
श्री. सुभाष देसाई (१४-०९-२०१७) :(१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) मायरोसोस्ट ् कीं पनीने डे् ा से्ं र उभारणीसा   स्वस्त िराने जागा व वीज उपलब्ध करुन 
िेण्याबाबतची ववनींती महाराषर औद्योगगक ववकास महामींडळास केलेली आहे. मायरोसोस्ट ् 
कीं पनीस पुणे, नाशशक, औरींगाबाि, बु्ीबोरी येथील जागेबाबतची मादहती उपलब्ध करुन िेण्यात 
आली आहे. कीं पनीन ेडे् ा सें्र उभारणीबाबतचा अींनतम ननणाय अद्याप महाराषर औद्योगगक 
ववकास महामींडळास कळववलेला नाही. मादहती व तींत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा धोरण-२०१५ मध्ये 
डे् ा ववकशसत करण्याचा समावशे आहे. अद्याप मायरोसोस्ट ् कीं पनीसोबत ननणाय झालेला 
नाही. 

___________ 
  

धुळे तालुक् यात ववद्युत ववतरण िां णनीिड ेरोहहत्राांचा तुयवडा ननमागण झाल्याबाबत 
  

(३)  १६५१६ (१०-०८-२०१५).   श्री.िुणाल णायील (धळेु ग्रामीण), श्री.डी.एस.अहहरे (सारोसी), 
अॅड.िे.सी.णाडवी (अक्िलिुवा), श्री.अममन णयेल (मुांबादेवी), श्रीमती ननमगला िाववत (इितणूरी), 
श्री.अ्लम शेख (मालाड णश्श्चम) :   सन्माननीय ऊर्ाग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) धुळे तालकु् यात ववद्युत ववतरण कीं पनीकड े रोदहत्राींचा तु्वडा असल् यान े शेतक-याींना 
नािरुुस् त रोदहत्राींमुळे जलशसींचनासा   अडचणी ननमााण होत असून यासा   ६३ के.व् ही क्षमत े
ऐवजी १०० के.व् ही क्षमतेचे रोदहत्र लावण् याबाबत मा.राय यमीं्याींना स् थाननक लोकप्रनतननधीींनी 
ननवेिन दिल् याच े माहे म,े २०१५ मध्ये वा त्सयािरम् यान ननिशानास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल् यास या ननवेिनानुसार शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (२४-०८-२०१७) :(१) व (२) महाववतरण कीं पनीछया धोरणात्समक 
ननणायानुसार ६३ के. व्ही.ए. क्षमतेचा रोहीत्र नािरुुस्त झाल्यास त्सया द काणी १०० के.व्ही.ए. 
क्षमतेचे रोहीत्र बसववण्यात येत.े तसेच वषा २०१५-१६ करीता च्जल्हा ननयोजन सशमती अींतगात 
६३ के.व्ही.ए. ऐवजी १०० के.व्ही.ए. क्षमतेची ी़ रोहीत्र े धुळे तालुक्यात मींजूर करण्यात आलेले 
आहेत. त्सयानुसार धळेु तालुक्यात माहे म,े २०१५ अखेर १३ रोहीत्र बसववण्यात आलेले आहेत. 
तसेच पायाभूत आराखडा योजना-२ अींतगात ६३ के.व्ही.ए. ऐवजी १०० के.व्ही.ए. क्षमतेच ेएकूण 
१४२ रोहीत्र ेबसववण्याचे काम प्रस्ताववत आहे.  
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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णोयनाड (श्र्.रायिड) येथे िन् यादान योर्नेअांतिगत २८ आहदवासी  

र्ोडप याांनी दहेुरी लाभ  ेतल् याबाबत 
  

(४)  २०१३८ (३०-०७-२०१५).   श्री.धैयगशील णायील (णेण), श्री.सभुाष उर्ग  णांडडतशे  णायील 
(अमलबाि), श्री.र्ीवा िाववत (िळवण) :   सन्माननीय आहदवासी वविास मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पोयनाड (च्ज.रायगड) येथे दिनाींक २९ माचा, २०१५ रोजी झालेल् या सामुदहक आदिवासी 
वववाह सोहळयात २८ जोडप याींनी कन् यािान योजन े अींतगात िसु-याींिा लाभ घेतल् याच े
ननिशानास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, िसु-याींिा लाभ घेणा-या जोडप याींववरुध् ि शासनान े कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. ववष्ट् णु सवरा (१८-०८-२०१७) :(१) हे खरे नाही. 
दिनाींक २९ माचा, २०१५ रोजी अध्यक्ष, मूलननवासी आदिवासी कामकरी समाज ववकास सींस्था 
मेढेखार, पो. पोयनाड, ता. अशलबाग, च्ज. रायगड याींछया सींयुक्त ववद्यमान े ३५९ अदिवासी 
जोडपयाींचा वववाह सोहळा सींपन्न झाला. सिर वववाह सोहळ्यात २८ जोडपयाींना कन्यािान 
योजनेअींतगात िसु-याींिा लाभ िेण्यात आल्याच ेननिशानास आले नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यात महाववतरण िां णनीन ेमोठ्या प्रमाणात िेलेली दरवाढ 
  

(५)  २५५४४ (१०-०८-२०१५).   श्रीमती सांध् यादेवी देसाई-िुणेिर (चांदिड), श्री.रमशे िदम 
(मोहोळ), श्री.श्र्तेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा) :   सन्माननीय ऊर्ाग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) राययात महाववतरण कीं पनीन े मोठ्या प्रमाणात िरवाढ केली असून महाववतरण कीं पनीच े
कमाचारी मी्रप्रमाणे वीज िेयके िेत नसल्याने नागररकाींत असींतोष ननमााण झाला आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) तसेच सिर प्रकरणी मा.उजाा मींत्री याींना चींिगडचे लोकप्रनतननधी याींनी दिनाींक १५ जून, 
२०१५ रोजी लेखी ननवेिन दिल आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, प्रश्न भाग (१) व (२) बाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तद्नुसार पुढे कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (२४-०८-२०१७) :(१) ववद्युत अगधननयम, २००३ नुसार महाराष र 
ववद्युत ननयामक आयोगास वीज िर  रववण्याच े अगधकार आहेत. आयोगाछया दिनाींक 
२६.०६.२०१५ छया वीज िर आिेशानुसार महाववतरण कीं पनी ग्राहकाींछया वीज िरात सन २०१४-
१५ छया तुलनेत सरासरी ५.७५ ्क्क्याींची कपात झाली आहे. कोल्हापूर पररमींडळातील वीज 
ग्राहकाींच ेमी्र वाचन खाजगी एजन्सी मार्ा त करण्यात येते व मी्र वाचनानसुार वीज िेयके 
िेण्यात येतात. 
(२) सींबींगधत लोकप्रनतननधीींनी दिनाींक ०२.०५.२०१५ रोजी ननवेिन दिलेले आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

आयणाडी (श्र्.सािांली) येथे ववद्यतु ताराांच्या ह णग्या णडून शेतिऱयाांचे निुसान झाल्याबाबत  
  

(६)  २५६६७ (१०-०८-२०१५).   श्री.अननल बाबर (खानाणूर) :   सन्माननीय ऊर्ाग मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) आ्पाडी तालुक्यामधील (च्ज.साींगली) आ्पाडी येथे दिनाींक २४ एवप्रल, २०१५ रोजी 
ववद्युत ताराींछया द णग्या पडुन अक्षय प्रकाश साळुींखे या शेतक्याींची डाळीींब बाग व द बक 
शसींचनाचे सादहत्सय जळून नष् झाले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले, 
(३) असल्यास, चौकशीछया अनषुींगाने नुकसानग्रस्त शतेक्याींना नुकसान भरपाई िेण्याछया 
दृष्ीने शासनान ेकोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशखेर बावनिुळे (२४-०८-२०१७) :(१) होय. सिरील घ्ना ही दिनाींक २१.४.२०१५ रोजी 
घडली आहे. 
(२) व (३) सिर घ्नेची ववद्युत ननररक्षक, शमरज याींछयामार्ा त चौकशी करण्यात आली आहे. 
दिनाींक २१.४.२०१५ रोजी सिर शतेातून जाणा्या ११ केव्ही आ्पाडी एजी वादहनी व ११ केव्ही 
आ्पाडी गाव ाण वादहनी या िोन्ही वादहन्याींपैकी कोणत्सयाही वादहनीवर आ्पाडी ३३/११ केव्ही 
उपकें द्रात कोणत्सयाही प्रकारच े दरपीींग आले नाही. अपघाताछया चौकशीवेळी सिर उछचिाब 
वादहन्याींचे जशमनीपासून उभे अींतर (५ शम्रपेक्षा जास्त), वादहन्याींछया वाहकामधील अींतर 
ननयमाप्रमाणे व्यवच्स्थत आढळून आले. सिर िोन्ही उछचिाब वादहन्याींवर कोणत्सयाही प्रकारछया 
स्पाकींगछया खुणा आढळून आल्या नाहीत तसेच सिर शेतातनू जाणारा उछचिाब वादहनीचा 
कोणत्सयाही रे्जचा वाहक तु्ल्याचे ननिशानास आले नाही. डाळीींब बागेस लागलेली आग 
नेमकी ववद्युत कारणामळेु लागलेली असल्याच े शसध्ि होत नसल्यामुळे नकुसान भरपाई 
अनुजे्ञय नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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आहदवासी रोसाांतीवीराांच् या र्यांती व णुण् यनतथीच् या नदीदी नसल् याबाबत 

  

(७)  २५९८१ (३१-०७-२०१५).   श्रीमती सीमाताई हहरे (नामशि णश्श्चम) :   सन्माननीय 
आहदवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आदिवासी रोसाींतीवीराींची जयींती व पुण् यनतथी साजरी केली जावी अशी मागणी माहे मे, 
२०१५ मध् ये वा त्सयािरम्यान मा.आयुक् त, आदिवासी ववकास ववभाग, महाराष र राय य याींछ याकड े
ननवेिनाव् िारे करण् यात आली, हे खरे आहे काय,  
(२) असल् यास, आदिवासी रोसाींतीवीराींछ या जयींती व पुण् यनतथीछ या नदीिी शासनाकड े नसल् याची 
बाब समोर आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, उक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (०५-०९-२०१७) :(१) होय. 
(२), (३) व (४) आदिवासी रोसाींतीकारक हे बहुताींश िगुाम भागातील असल्यान ेत्सयाींछया जयींती व 
पुण्यनतथीछया ननच्श्चत तारखाींछया नदीिीचा शोध घेण्याची कायावाही पुराशभलेख 
सींचालनालयामार्ा त त्सयाींछयाकड ेउपलब्ध असलेल्या अशभलेखातून सरुु आहे. 
  

___________ 
  

राष्ट्रीय वादळ भय उणशमन प्रिल्ण योर्नेअांतिगत भुमीित िेबल द्वारे  
वीर् ववतरण व्यव्था िरण्याबाबत 

  

(८)  २७३५४ (१०-०८-२०१५).   श्री.हहतेंद्र  ािूर (वसई), श्री.ववलास तरे (बोईसर) :   
सन्माननीय ऊर्ाग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दिनाींक २४ डडसेंबर, २०१४ रोजीछया ननवेिनाद्वारे समुद्रालगतछया गावाींकरीता कें द्रसरकार 
द्वारा पुरस्कृत राषरीय वािळ भय उपशमन प्रकल्प योजनेअींतगात जशमनीछया खालून केबल 
्ाकून वीज ववतरण व्यवस्था करण्याची मागणी स्थननक लोकप्रनतननधीींनी मा.उजाामींत्री याींचेकड े
केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, दिनाींक १२ जानेवारी, २०१५ रोजीछया आपल्या पत्रान्वये कळववल्याप्रमाण े
व्यवस्थापकीय सींचालक, महाववतरण हयाींचा कायावाहीचा अहवाल शासनास प्रापत झाला आहे 
काय, 
(३) असल्यास, दिनाींक २ एवप्रल, २०१४ रोजीछया पत्रान्वये वसई पररमींडळ अगधका-याींनी 
राषरीय वािळ भय उपशमन प्रकल् प योजनेअींतगात रु.२० को्ी खचााचा प्रस्ताव मा.मुख्य 
अशभयींता महाववतरण याछयाकड ेपा ववला आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सिर प्रस्तावावर शासनाने कोणती कायावाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (२४-०८-२०१७) :(१) हे खरे आहे. 
(२) महाराषर राययाछया सागरी ककना्यालगतछया चार च्जल्हयातील १२ द काणचे प्रस्ताव 
महाववतरण कीं पनीन ेराषरीय वािळ भय उपशमन प्रकल्प योजनेअींतगात सािर केले होत.े त्सयात 
वसई मींडळान े सािर केलेल्या सातपा्ी येथील प्रस्तावाचा समावेश होता. 
(३) व (४) वसई मींडळामार्ा त,  सातपा्ी येथील रु. ११ को्ी ११ लाख  खचााचा प्रस्ताव 
मुख्य अशभयींता(ववतरण) याींछयाकड े सािर करण्यात आला होता. जागनतक बकेँन े त्सयाींछया 
दिनाींक १०.०७.२०१७ छया  ई-मेल नुसार महाराषर राययातील अशलबाग तसेच रत्सनागगरी व 
सातपा्ी येथील सागरी ककना्याींचा समावेश सिर योजनेमध्ये केलेला आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

महाववतरणाने समुारे ४ लाख ५ हर्ार शेतिऱयाांच्या िृवष णांणाचा  
ववद्युत भार त्याांची मािणी नसताांना वाढववल्याबाबत 

  

(९)  २७४२९ (१०-०८-२०१५).   श्री.मनोहर भोईर (उरण) :   सन्माननीय ऊर्ाग मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कृवष पींपाची ह्साप्वर वाढण्याबाबत राययातील कोणत्सयाही शेतक्याींकडून मागणी नसताींना 
डडसेंबर, २०११ ते माचा, २०१२ या चार मदहन्यात महाववतरणाने सुमारे ४ लाख ५ हजार 
शेतक्याींछया कृवष पींपाची एचपी वाढववल् याच े माहे जून, २०१५ मध्ये वा त्सयािरम्यान 
ननिशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महाववतरणाने बेकायिेशीरपणे कृवष पींपाची एचपी वाढवल्याची तरोसार 
केल्यानींतर उजाामीं्याींनी राययातील कृवष पींपाच ेथडापा्ी ऑडड् करण्याच ेआिेश दिले आहेत, 
हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या आिेशानुसार थडापा्ी ऑडड्चे काम पूणा झाले आहे काय,  
(४) असल्यास, त्सयाचा अहवाल शासनास सािर केला आहे काय, 
(५) असल्यास, या अहवालानूसार पुढे कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे? 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (२४-०८-२०१७) :(१) अशा आशयाचे दिनाींक ०७.०५.२०१५ चे ननवेिन 
प्रापत झाले आहे. 
(२), (३), (४) व (५) कृषी ग्राहकाींचा प्रत्सयक्ष जोडभार आणण कृषी ग्राहकाींचा प्रत्सयक्ष वीज वापर 
आणण त्सयाींना िेण्यात येणारी वीज िेयके याबाबत सखोल अ्यास करण्यासा   त्रत्रसिस्यीय 
सशमती ग  त करण्यात  आली आहे. सिर सशमतीचा अहवाल प्रापत झाल्यानींतर पुढील 
कायावाही करण्यात येईल. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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मौ.धचमणिाव बार्ाणूर (ता.बाभूळिाांव, श्र्.यवतमाळ) येथील शेतिऱयाला  
णा वलेल्या अवा्तव वीर् देयिाची चौिशी िरण्याबाबत 

  

(१०)  २७५८३ (१०-०८-२०१५).   श्री.अ्लम शेख (मालाड णश्श्चम), श्री.अममन णयेल (मुांबादेवी), 
अॅड.यशोमती  ािूर (नतवसा) :   सन्माननीय ऊर्ाग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) मौ.गचमणगाव बाजापूर (ता.बाभूळगाींव, च्ज.यवतमाळ) येथे वीज ववतरण कीं पनीने मी्र 
वाचनामध्ये चुकीछया नदीिी करुन रुपये ६३ हजार रुपयाींचे वीजेचे िेयक िेऊन पाणी िेयक व 
वीज चोरीचा  पका  ेवल्यान ेश्री.अमरलाल एस. मणणयार या शतेक्याचा दिनाींक ४ म,े २०१५ 
रोजी वा त्सया सुमारास मतृ्सयु झाला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शेतक्याला पा ववलेल्या वीज िेयकाची चौकशी करुन िेयक मार् करण्यात 
यावे अशी मागणी माहे एवप्रल, २०१५ छया शेव्छया आ वड्याछया सुमारास मा.ऊजाा मींत्री 
याींची प्रत्सयक्ष भे् घेवून ननवेिनाद्वारे मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, प्रश्न भाग (१) व (२) छया अनुषींगान ेशासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून त्सयाअनुषींगाने वीज ववतरण कीं पनीवर कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशखेर बावनिुळे (२४-०८-२०१७) :(१) महाववतरण कीं पनीछया अहवालानुसार, 
दि.०४.०५.२०१५ रोजी श्री.अमरलाल मननहार वय ८० वषा याींच े ननधन झाल्याच े वतृ्सतपत्रात 
प्रकाशीत झालेल्या बातमीवरुन ननिशानास येते. 
(२), (३) व (४) सिर प्रकरणामध्ये उपकायाकारी अशभयींता, बाभुळगाव उपववभाग तसेच 
सहायक अशभयींता बाभळुगाव शहर ववतरण कें द्र याींना ननलींत्रबत करण्यात आले. तसेच सिर 
प्रकरणी महाववतरणछया अगधका्याींवर कायावाही करण्यास दिरींगाई करणा्या तत्सकालीन 
अगधक्षक अशभयींता याींछयावर सुध्िा ननलींबनासारखी क ोर कारवाई करण्यात आली आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील यांत्रमाि वीर् ग्राहिाांना वीर् णुरव ा िरण्यासा    
वीर् दराची वेिळी विगवारी ननमागण िरण्याबाबत  

  

(११)  २८६६२ (११-०१-२०१६).   श्री.सुरेश हाळवणिर (इचलिरांर्ी) :   सन्माननीय ऊर्ाग मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राययातील यींत्रमाग वीज ग्राहकाींना वीज पुरव ा करण्यासा   िराची वेगळी वगावारी 
करण्यात आल्याची घोषणा मा. ऊजाा मींत्री याींनी पावसाळी अगधवशेन २०१५ िरम्यान केली, हे 
खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, यींत्रमाग वीज ग्राहकाींछया वीज िरातील सवलतीपो्ी शासनाकडून महाववतरण 
कीं पनीस िेण्यात येणारे अनुिान पुन्हा सुरू करण्यासा   आवश् यक आगथाक तरतूि करण्याच े
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आश्वासन मा. ऊजाा मींत्री याींनी माहे सप े्ंबर, २०१५ मध्ये स्थाननक लोकप्रनतननधी व यींत्रमाग 
वीज ग्राहक सींघ्ना याींछया समवते झालेल्या बै कीत दिले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर तरतूि होईपयतं यींत्रमाग वीज ग्राहकाींची िेयके जुन्या िरानेच भरून 
घेण्याचा ननणाय सुध्िा सिर बै कीत करण्यात आला, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सिर प्रस्तावाची सद्य:च्स्थती काय आहे व सिरचा प्रस्ताव केव्हापयतं मींजुर 
होणे अपेक्षक्षत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशखेर बावनिुळे (२४-०८-२०१७) :(१) मा.ववद्युत ननयामक आयोग याींच ेवीज िर आिेश 
दि. २६.०६.२०१५ नुसार लघुिाब यींत्रमाग ग्राहकाींसा   वेगळी उपवगावारी ननमााण करण्यात 
आली आहे. 
(२), (३) व (४) वीज ननयामक आयोगाछया जून, २०१५ छया वीजिराछया आिेशाछया अनुषींगान े
लघुिाब यींत्रमागधारकाछया वीज िरासींिभाात दि.०७/११/२०१५ व दि. ०३/१२/२०१५ शासन 
ननणायान्वये सवलती लागू करण्यात आल्या आहेत. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मौर् ेअमडाणूर (ता.धचखली, श्र्.बुलडाणा) येथे महाववतरण िां णनीिडून  
ववद्युत णुरव ा सुरळीत िरण्याबाबत 

  

(१२)  २९६३५ (२३-१२-२०१५).   श्री.राहुल बदीदे्र (धचखली) :   सन्माननीय ऊर्ाग मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौजे अमडापूर (ता.गचखली, च्ज.बुलडाणा) येथ े महाववतरण कीं पनीकडून ववद्युत पुरव ा 
सुरळीत होत नसल्यान ेपरीसरातील वपके पाण्याअभावी सुकत असल्याचे माहे सप े्ंबर, २०१५ 
मध्ये वा त्सयािरम्यान ननिशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शेतक्याींछया सवा समस्या मागी लावण्यासा   लोकशाही मागााने ववज 
मींडळाछया ववरोधात रस्त्सयावर आींिोलन करण्याचा इशारा परीसरातील शेतक्याींनी ववद्युत 
अशभयींता याींना लेखी ननवेिनाद्वारे महाववतरण कीं पनीला दिला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी वीज पूरव ा सुरळीत करण्याबाबत दिलेल्या ननवेिनावर 
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (२४-०८-२०१७) :(१) व (२) अमडापूर ३३/११ के.व्ही. उपकें द्राला पुरव ा 
करणारी ३३ के.व्ही. वादहनी अमडापूर ३३/११ के.व्ही. व एकलारा ३३/११ के.व्ही. या िोन्ही 
उपकें द्रासा   एकच आहे.  त्सयामळेु माहे सप े्ंबर, २०१५ मध्ये ३३ के.व्ही. वादहनी अनतररक्त 
भारामळेु ओव्हरलोड होत होती. त्सयामुळे या कालावधीमध्ये  िोनही उपकें द्रावरील काही ववद्युत 
भार ३३/११ के.व्ही. मींगरुळ नवघरे व ३३/११ के.व्ही.एम.आय.डी.सी., गचखली या उपकें द्रावर 
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्ाकण्यात आलेला होता व अमडापूर व उीं द्री पररसरातील कृषी वादहनीींना ननयोजनबध्ि 
पध्ितीन ेिोन भागात ववभागणी करुन चरोसाकार पध्ितीन ेवीज पुरव ा िेण्यात आलेला होता.  
त्सयामुळे वीज अभावी शेत वपकाींच ेनुकसान झाल्यासींबींधी महाववतरणछया कायाालयात कोणतीही 
तरोसार प्रापत झालेली नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मौर् ेननिवे (ता.िरवीर, श्र्.िोल्हाणूर) येथील ववद्युतणुरव ा  
ववषयि िामे तातडीन ेिरणेबाबत 

  

(१३)  ३०५३३ (२३-१२-२०१५).   श्री.हसन मुश्रीर् (िािल), श्री.णाांडुरांि बरोरा (शहाणूर), 
श्री.श्र्तेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा) :   सन्माननीय ऊर्ाग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) मौजे ननगवे (ता.करवीर, च्ज.कोल्हापूर) येथे ववद्युत वादहन्याींसा   लावण्यात आलेले खाींब 
जीणा झाले असून कोसळण्याछया च्स्थतीत असून ववद्यूत पुरव ा करण्यासा   बसववण्यात 
आलेला डीपी नािरुुस्त असल्याच ेमाहे ऑगस््, २०१५ छया शेव्छया आ वडयात ननिशानास 
आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तद्नुसार सिर गावातील डीपी, ववद्युत खाींब 
याींसह आवश्यक असलेली ववद्युतपुरव ा ववषयक काम ेतातडीने करणेबाबत शासनाने कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) अद्याप कोणतीच कायावाही केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (२४-०८-२०१७) :(१) मौज े ननगवे (ता.करवीर, च्ज.कोल्हापूर) येथ े
ववद्युत वादहन्याींसा   (लघुिाब वादहनीचे) लावण्यात आलेले काही पोल जीणा झालेले आहेत. 
तथावप ववद्युत पुरव ा करण्यासा   बसववण्यात आलेले डी.पी. सडलेल्या अवस्थेत असल्याच े
ननिशानास आलेले नाही. 
(२) सिर प्रकरणी महाववतरण कीं पनीने चौकशी केली आहे. 
(३) मौजे ननगवे (ता.करवीर, च्ज.कोल्हापूर) येथे ववद्युत वादहन्याींसा   (लघुिाब वादहनीच)े 
लावण्यात आलेले काही पोल जीणा झालेले आहेत. O & M (Maintenance) योजनेंतगात 
सिर जीणा झालेले ११ पोल बिली करण्याचे काम समाववष् करण्यात आले होते. त्सयापकैी ५ 
पोल बिलण्यात आले असून उवाररत ६ पोल बिलण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे. तसेच 
गावातील ववद्युत पुरव ा करणारे डी.पी. सुच्स्थतीत आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
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र्ालना श्र्ल्हयातील श््यल िारखान्यात महाववतरण िां णनीच ेहदवसाचे वीर् दर  
र्ा्त असल्याने िामिार एिा मशपयमध्ये िाम िरत असल्याबाबत  

  

(१४)  ३५००८ (१३-०१-२०१६).    :   सन्माननीय ऊर्ाग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) जालना च्जल्हयातील च्स््ल कारखान्याींना महाववतरण कीं पनीच ेदिवसाचे वीज िर परवडत 
नसल्याने रात्रीचा वेळी एकाच शशप्मध्ये काम सुरु असल्याच े माहे सप े्ंबर, २०१५ छया 
सुमारास ननिशानास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, जालना शहरातील उद्योगाींची च्स्थती गींभीर झाल्यामुळे सुमारे ५० हजार लोक 
बेरोजगार होण्याची शक्यता ननमााण झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या च्जल्हयातील उद्योग वाचववण्याकररता शासनान े कोणती ववशेष 
उपाययेाजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (२४-०८-२०१७) :(१) महाववतरण कीं पनीछया मी्र वाचन प्रणालीवरुन 
असे दिसून येते की, बरेचसे स््ील ग्राहक हे तीनही शशट ्मध्ये वीजेचा वापर करत असनू 
काही स््ील कीं पनी १ ककीं वा २ शशट ्मध्ये वीजेचा वापर करीत आहेत. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) व (४) वविभा व मरा वाडयातील उद्योगाींना प्रोत्ससाहन िेण्याकररता शासनाने दि. 
०१/०४/२०१६ पासून इींधन समायोजन आकार, उद्योगाींछया कायाक्षमतेवर आधाररत सवलत 
तसेच नवीन उद्योगाींना वीज िरात सवलत लागू केलेली आहे. 

___________ 
  

बुलडाणा श्र्ल्हयातील शेिाव येथील एिा शेति-याांने िर्गमुक्तीसा    
्वत:च्या शरीराच ेअवयव ववरोसीला िाढले असल्याबाबत 

(१५)  ३७७५९ (०८-०१-२०१६).   श्री.ववर्य वडटे्टीवार (ब्रम्हणूरी) :   सन्माननीय ऊर्ाग मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बुलडाणा च्जल्हयातील शेगाव येथील शेतकरी दिलीप भाऊराव िेशमखु या शेतक-याींन े
वरखेड ख.ु येथील स्वत:छया शतेामध्ये कजा घेवून ववदहरीचे बाींधकाम करुन कृषी पींपासा   
त्सयानी ववज ववतरण कीं पनीकड ेररतसर कागिपत्रासह अजा केला असता अद्यापही कृषी पींपाचा 
ववज पुरव ा शमळालेला नसल्यामळेू शेती पडीक  ेवावी लागल्यान ेकजा थकले असून त्सयामळेु 
शरीरातील एक ककडणी, एक डोळा व च्जवींत राहण्यासा   आवश्यक असलेले अवयव ववरोसीला 
काढले असल्याची मादहती दिनाींक ७ नोव्हेंबर २०१५ रोजी वा त्सयासुमारास ननिशानास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, कृषी पींपाचा ववज पुरव ा शमळालेला नसल्यामळेू बागायतीची शेती करू 
शकलेला नसल्यामळेू सिर शेतक-यावर कजााच े हपते भरण्यासा   स्वत:छया शरीराचे अवयव 
ववरोसीस काढाव ेलागले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल् यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,   
(४) असल्यास चौकशीत काय आढळून आले त्सया अनुषींगान े सींबींगधत िोषी असणा्या 
अगधका्याींवर कोणती कारवाई केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची करणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशखेर बावनिुळे (२४-०८-२०१७) :(१) व (२) दिनाींक ०७ नोव्हेंबर, २०१५ रोजी िैननक 
तरुण भारत (शेगाव) वतृ्सतपत्रामध्ये बातमी प्रकाशशत झाली आहे. 
(३), (४) व (५) सिर शेतक्यान े आवश्यक रकमेचा भरणा केल्यानींतर दिनाींक ०२.१२.२०१५ 
रोजी वीज पुरव ा करण्यात आलेला आहे. 

___________ 
  

मुांब्रा-िौसा ( ाणे) ववभािातील वीर् भारननयमन रद्द िरण्याबाबत  
  

(१६)  ३८२३० (११-०१-२०१६).   अॅड.वारीस ण ाण (भायखळा) :   सन्माननीय ऊर्ाग मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींब्रा-कौसा ( ाणे) ववभागातील वीज भारननयमनामुळे तथेील रदहवाशी ववववध समस्याींनी 
त्रस्त असून मुब्रा, कौसा, शीळ मधील वीज चोरी, गळती व कमी वीज त्रबल वसूलीचे कारण 
पुढे करुन एम.एम.ई.सी.एल ने वीज भारननयमन माहे जलुै-ऑगस््,२०१५ मध्ये वा 
त्सयािरम्यान सुरु केल्याने ववभागीय नागरीक, ववववध सामाच्जक, धाशमाक, शैक्षणणक सींघ्नाींच े
पिागधकारी, लोकप्रनतननधीींनी  याींनी मा.मखु्यमींत्री, मा.मींत्री (उजाा), मा.राययमींत्री (उजाा) 
याींछयाकड े लेखी ननवेिनाद्वारे तरोसारी  केल्या, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, वीज भारननयमानामुळे लोकाींछया िैनींदिन व्यवहाराींवर तसेच शाळेत, क्लेजात 
शशकणा्या ववद्यार्थयांछया शशक्षणावर याचा िषुपररणाम होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, भारननयम व त्सयामुळे होणारे नकुसान ्ाळण्यासा   शासनान ेकोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशखेर बावनिुळे (२४-०८-२०१७) :(१) मुींब्रा-कौसा ( ाणे) पररसरात वीजचोरी, गळती व 
कमी वीज वसलुीचे कारण पुढे करुन  माहे जुल ै व ऑगस््, २०१५ मध्ये वा त्सयािरम्यान 
कोणतेही भारननयमन केलेले नाही. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) मुींब्रा-कौसा ववभागातील वीज पुरव ा सुधारण्यासा   मके कीं पनी येथे २२ के.व्ही. स्वीचीींग 
कें द्र दिनाींक १०.०६.२०१७ ला कायााच्न्वत करण्यात आले आहे. तसेच १००/२२ के.व्ही. गो्ेघर 
उपकें द्रातून ८ कर्डसा शशळ कररता प्रस्ताववत असून त्सयापैकी ३ कर्डसा कायााच्न्वत करण्यात 
आले आहे व उवाररत काम प्रगतीपथावर आहे.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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अनुसूधचत र्ाती-र्मातीांतील िरर्ूांना र्ात दाखला ममळण्यासा   

हदनाांि १ मे १९६० हा िायगिाल  ेवण्याबाबत 
  

(१७)  ४१८४६ (२८-०४-२०१६).   श्री.श्र्तेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.मिरांद र्ाधव-णायील 
(वाई), श्री.हसन मुश्रीर् (िािल), श्री.सुरेश लाड (िर्गत), श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरेिाव), 
श्री.र्यांत णायील (इ्लामणूर) :   सन्माननीय सामाश्र्ि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) राययातील अनुसचूीत जाती- जमातीतील गरजूींसा   शासकीय नोकरी व शैक्षणणक 
कारणासा   जात िाखला शमळण्यासा   सद्यच्स्थतीत  ेवण्यात आलेला दिनाींक १० ऑगस््, 
१९५० हा कायाकाल रद्द करुन दिनाींक १ म,े १९६० हा कायाकाल  ेवण्यासींिभाात भारताच ेॲ्नी 
जनरल याींचे अशभप्राय प्रापत झालेले आहेत, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त प्रश्न भाग (१) मधील प्रकरणी प्रापत झालेल्या अशभप्रायातील शशर्ारशीच े
थोडक्यात स्वरुप काय आहे व त्सयानुसार पुढे कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३)  नसल्यास, ववलींबाची सवासाधारण कारणे काय आहेत, तसेच मागासवगीय नागररकाींछया 
अडचणी सोडववण्यासा   सिर प्रकरणी लवकरात लवकर ननणाय घेऊन त्सयाींची अींमलबजावणी 
करण्यासींिभाात आतापयतं कोणता पा पुरावा केला वा करण्यात येत आहे ? 
  
श्री. रार्िुमार बडोले (०४-०८-२०१७) :(१) हे खरे नाही.  
अनुसूगचत जातीछया िाखल्याकररता राययातील रदहवासाचा पुरावा दि.१०/८/१९५० असणे ही अ् 
शशगथल करण्यासा   भारताच े अ्नी जनरल याींच े अशभप्राय मागववण्यात आले असून सिर 
अशभप्राय अद्यावप अप्रापत आहेत. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही.  
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

महहरावणी (श्र्.नामशि) येथील साववत्रीबाई रु्ले माध्यममि शाळेत  
अनुदानात िैरव्यवहार झाल्याबाबत 

(१८)  ४६६७० (१२-०५-२०१६).   श्री.योिेश (बाणू)  ोलण (देवळाली) :   सन्माननीय आहदवासी 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मदहरावणी (च्ज.नाशशक) येथील साववत्रीबाई रु्ले माध्यशमक शाळेत शासनाकडून शमळणारे 
अनुिानात गैरव्यवहार झाला असून ववद्यार्थयांना िजेिार शशक्षण िेण्यापेक्षा बोगस गुणिान 
िेण्याचा गैरप्रकार झाल्याच ेमाहे डडसेंबर, २०१५ मध्ये वा त्सयािरम्यान ननिशानास आले, हे खरे 
आहे काय, 

(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, त्सयात काय आढळून आले, 
(३) तद्नुसार सींबींधीत िोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. ववष्ट् णु सवरा (०५-०९-२०१७) :(१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) वतामानपत्रातील बातमीछया अनुषींगान े उपशशक्षणागधकारी, च्जल्हा पररषि, नाशशक 
याींनी चौकशी केली आहे. चौकशीत बोगस गुणिान िेण्याचा गैरप्रकार आढळून आलेला नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

अमरावती श्र्ल््यातील िृषी णांणाचा वीर् णुरव ा योग्य दाबान ेहोत नसल्याबाबत  
  

(१९)  ५०२३४ (२०-०४-२०१६).   ड्.अननल बदीड े (मोशी) :   सन्माननीय ऊर्ाग मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मोशी व वरुड तालुक् यासहीं अमरावती च्जल्हयातील सवा कृषी ववज पींपाचा ववजपुरव ा 
योग्य िाबाने व पुणा वळे उपलब्ध व्हावा अशी मागणी लोकप्रनतननधीीं दिनाींक ११ ऑक््ोबर, 
२०१५ रोजी मा.ऊजाा मींत्री याींचकेड ेकेली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी तातडीने कायावाही करण्याचे आिेश अगधक्षक अशभयींता 
म.रा.वव.वव.कीं . अमरावती याींनी दिनाींक ६ जानेवारी, २०१६ रोजी कायाकारी अशभयींता अमरावती 
ग्रामीण याींना दिले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शेती ववज पींपाींना ननयशमत ववजपुरव ा उपलब्ध व्हावा यासा   शासनाने 
चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीछया अनुषींगाने कोणती कायावाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (२४-०८-२०१७) :(१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) सप े्ंबर ते डडसेंबर या कालावधीमध्ये मोशी व वरुड तालुक्यातील कृषी वीज ग्राहकाींना 
योग्य िाबाचा वीज पुरव ा शमळण्यासा   महापारेषण कीं पनीतरे् नवीन २२० के.व्ही. उपकें द्र, 
वरुड व १३२ के.व्ही. भारशसींगी त ेवरुड जोड वादहनीचे काम सुरु  आहे. तसेच महाववतरणतरे् 
दिनियाळ उपाध्याय ग्रामययोती योजनेअींतगात कामे प्रस्ताववत आहेत. 
(४) महाववतरण कीं पनीतरे् दिनियाळ उपाध्याय ग्रामययोती योजना व आयपीडीएस 
योजनेअींतगात काम े सुरु आहेत.  तसेच महापारेषण तरे् अनत उछचिाब वीज पुरव ा योग्य 
िजााचा शमळावा यासा   २२० के.व्ही. वरुड उपकें द्राचे काम माचा, २०१८ पयात पूणा करण्याच े
उदद्दष् आहे. तसेच १३२ के.व्ही. वरुड व  भारशसींगी वादहनीचे काम डडसेंबर, २०१७ पयतं पूणा 
करण्याचे उदद्दष् आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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रायिड श्र्ल्हयातील महाड व णोलादणूर तालुक्यातील आहदवासी  
शासिीय योर्नाांणासनू वांधचत असल्याबाबत 

(२०)  ५४१३६ (१२-०८-२०१६).   श्री.प्रशाांत  ािूर (णनवेल), श्री.समीर िुणावार (हहांिण ाय), 
श्री.अतलु भातखळिर (िाांहदवली णूवग), अॅड.आमशष शलेार (वाांदे्र णश्श्चम), श्री.ववर्य िाळे 
(मशवार्ीनिर) :  सन्माननीय आहदवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रायगड च्जल्हयातील महाड तालुक्यातील ७२ व पोलािपूर तालुक्यातील ३२ आदिवासी 
वाड्याींना ववववध योजनाींचा लाभ शमळत नसल्याचे माहे जून, २०१६ मध्ये वा त्सयािरम्यान 
ननिशानास आले आहे, हे खरे आहे काय,  

(२) असल्यास, आदिवासी कु्ुींबाींना हक्काचे घर, वपण्याछया पाण्याची सोय, ववद्युत पुरव ा, 
वाडीतील अींतगात रस्ते अशा मुलभूत सुववधा अद्यापपयतं शमळाल्या नाहीत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, आदिवासीींना ववववध योजनाींसा   पुराव े म्हणून लागणा्या जातीच े िाखले, 
उत्सपन्नाचे िाखले, रेशन काडा काढण्यासा   असणा्या जाचक अ्ीींमुळे आदिवासीींना योजनाींचा 
लाभ शमळत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त ववभागातील आदिवासी योजनाींपासून वींगचत राहू नये म्हणून शासनान े
चौकशी करून कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) असल्यास, कायावाहीचे स्वरूप काय आहे ? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (०९-०८-२०१७) :(१) अशा प्रकारच ेमहाड-पोलािपूर आदिवासी समाज सींघ्ना, 
रायगड याींछया दि.२-०६-२०१६ छया ननवेिनाची प्रत शासनास प्रापत झाली होती, हे खरे आहे. 
(२) उक्त ननवेिनाछया अनुषींगाने प्रकल्प अगधकारी, एकाच्त्समक आदिवासी ववकास प्रकल्प, पेण 
कायाालयामार्ा त महाड व पोलािपूर तालुक्यातील वाड्यापाड्याींच ेसवेक्षण करण्यात आले असता 
महाड तालुक्यातील बहुताींशी वाड्यापाड्याींमध्ये हक्काच ेघरकुल वगळता इतर सुववधा उपलब्ध 
असल्याचे आढळून आले आहे. तसेच पोलािपूर तालुक्यात िेखील या सुववधा उपलब्ध आहेत. 
महाड व पोलािपूर तालुक्यात ववववध घरकुल योजनाींद्वारे अनुरोसम े८९ व ७ लाभार्थयांना लाभ 
िेण्यात आला आहे. तर सन २०१५-१६ व २०१६-१७ सा   महाड व पोलािपूर येथ ेअनुरोसमे २५ 
व ७ घरकुले िेण्याची कायावाही सुरु आहे. तसेच  क्कर बापपा योजनेंतगातही या िोन्ही 
तालुक्याींमध्ये रस्त ेववषयक काम ेकरण्यात आलेली आहेत. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

रायिड श्र्ल््यातील ग्रामीण व शहरी भािातील अनिे ह िाणी  
ववर्ेचे खाांब र्ीणग झाल्याबाबत  

  

(२१)  ५४९०५ (१६-०८-२०१६).   श्री.सभुाष उर्ग  णांडडतशे  णायील (अमलबाि), श्री.सधुािर 
देशमुख (नािणूर णश्श्चम), श्री.धैयगशील णायील (णेण) :   सन्माननीय ऊर्ाग मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) रायगड च्जल्हयातील ककनारपट्टी जवळील गावाींमधील ग्रामीण व शहरी भागामधील अनेक 
वीजेचे खाींब जीणा झालेले असून धोकािायक च्स्थतीत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कनााळा (ता.पनवेल, च्ज.रायगड) ववभागातील लहूचीवाडी, ववठ्ठलवाडी, 
डुींगीचीवाडी, आखाडावाडी आिी चार आदिवासी वाडया आणण कल्हे, गचींचपाडा, व बाींधणवाडी या 
गावाींमध्ये चाळीस वषांपूवी ्ाकलेल्या वीज वादहनी यींत्रणेद्वारे वीज पुरव ा होत आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, या जीणा झालेल्या वीजेछया खाींबाींमुळे वीज पुरव ा होत असल्यान ेया द काणी 
मो या प्रमाणात जीवीतहानी होण्याची शक्यता असल्याची तरोसार ग्रामस्थाींनी वीज ववतरण 
कीं पनीकड ेकेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनान े चौकशी केली आहे काय चौकशीत काय आढळून आले व 
त्सया अनुषींगाने कोणती कायावाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (२२-०८-२०१७) :(१), (२) व (३) कनााळा (ता.पनवेल, च्ज.रायगड) 
ववभागातील लहूचीवाडी, ववठ्ठलवाडी, डुींगीचीवाडी, आखाडावाडी आिी चार आदिवासी वाड्या 
आणण कल्हे, गचींचपाडा, व बाींधणवाडी या गावाींमधील १४ जीणा झालेले पोल महाववतरण 
कीं पनीकडून बिलण्यात आले आहेत. 
(४) रायगड च्जल्हयातील मींडळा अींतगात पायाभतू आराखडा-१ ही योजना सन २००८-२०१३ या 
काळात राबववण्यात आली असनू त्सया योजनेमधून एकूण ३३०६९ गींजलेले खाींब, खराब 
झालेल्या ५६४.६ ककमी उछचिाब वादहन्या व १९२.५ ककमी लघुिाब वादहन्या बिलण्यात 
आलेल्या आहेत.  तसेच यु ॲन्ड एम ही योजना सन २०१४-१५ या काळात राबववण्यात आली 
असून त्सयाअींतगात खराब झालेले ५१५ ववद्युत खाींब व १२.१ ककमी उछचिाब वादहनी बिलण्यात 
आली आहे. उवाररत काम े दिनियाळ ग्रामययोती योजना तसचे आयपीडीएस योजनेमध्ये 
समाववष् करण्यात आली आहेत. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील राष्ट्रीय महामािागवरील मद्यववरोसी दिुान ेहयववण्याबाबत 
  

(२२)  ५६००४ (२०-०८-२०१६).   अॅड.यशोमती  ािूर (नतवसा), श्री.अ्लम शेख (मालाड 
णश्श्चम), श्री.अममन णयेल (मुांबादेवी), श्री.िुणाल णायील (धुळे ग्रामीण), ड्.सांतोष याररे् 
(िळमनुरी) :   सन्माननीय राज् य उत् णादन शुल् ि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील  
काय :- 
  

(१) राष रीय महामागाावर मद्यपान करुन वाहने चालवण्यामुळे होणारे अपघात रोखण्यासा   
राषरीय महामागाावर मद्यववरोसी िकुानाींना परवाने न िेण्याचे ननिेश कें द्र सरकारने 
राययशासनाला दिले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, कें द्र सरकारन ेराषरीय महामागाावर मद्यववरोसीस परवाने न िेण्याछया दिलेल्या 
ननिेशानुसार िारु िकुानाींचे परवाने आणण मो्र वाहन कायिा १९८८ ची अींमलबजावणी 
करण्याबाबत तसेच राययातील राषरीय महामागाावरील मद्यववरोसी िकुान े ह्ववण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (०८-०९-२०१७) :(१) हे खरे आहे. तथावप, मा.सवोछच न्यायालयान े
याबाबत आिेशीत सुध्िा केले आहे. 
(२) मा.सवोछच न्यायालयाछया आिेशानुसार सवा राषरीय/रायय महामागाावर मद्यववरोसी 
अनुज्ञपत्सया बींि करण्यात आल्या आहेत. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

र्ळिाव श्र्ल्हा णरीषदेंतिगत ५३ िावातील णाणीणुरव ा योर्नाांना 
नवसांर्ीवनी योर्नेतनू सवलत देण्याबाबत 

  

(२३)  ५८४३६ (१६-०८-२०१६).   श्री.किशोर णायील (णाचोरा) :   सन्माननीय ऊर्ाग मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) जळगाव च्जल्हा परीषिेतगात ननमााण केलेल्या च्जल्हाभरातील ५३ गावातील पाणीपुरव ा 
योजनाींची ४ को्ी ४ लाख ९६ हजार ३०३ रुपये वीज िेयकाींची थकबाकी आहे, हे खरे आहे 
काय, 

(२) असल्यास, या थकबाकीमुळे या गावामध्ये नव्याने तयार केलेल्या पाणी योजनाींना वीज 
जोडणी शमळत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या ५३ पाणी योजनाींछया वीज िेयकाींना नवसींजीवनी योजनेतून सवलत 
िेण्याबाबत शासनान ेननणाय घेतला आहे काय,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?   
  
श्री. चांद्रशखेर बावनिुळे (२४-०८-२०१७) :(१) जळगाव च्जल्हा पररषि अींतगात पारोळा 
उपववभागातील ५३ गावाकररता असलेल्या धळेु बोरी डॅम या पाणीपुरव ा योजनचेी          
रु. १,२७,०३,३९४/- एवढी थकबाकी आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) पेयजल पाणी पुरव ा सींजीवनी योजनेमध्ये सिर ग्राहकाने सहभाग घेतला नसल्यामुळे 
सिर योजनेचा लाभ त्सयाींना िेण्यात आला नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
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उरण तालुक्याला (श्र्.रायिड) णाणीणुरव ा िरणाऱ या एमआयडीसीच्या  

र्लवाहहन्याांना िळती लािल्याबाबत 
  

(२४)  ५९३२५ (२२-०८-२०१६).   श्री.मनोहर भोईर (उरण) :   सन्माननीय उद्योि मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) उरण (च्ज.रायगड) तालुक्याला पाणीपुरव ा करणा-या एमआयडीसीछया जलवादहन्याींना 
दिनाींक २२ म,े २०१६ रोजी वा त्सयासुमारास गचले, वायुशक्तीनगर व उरण-पनवेल रस्त्सयावरील 
पेरोलपींपाजवळ गळती लागली, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सिरची पाण्याची गळती होण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, यामुळे लाखो शल्र पाणी वाया गेले असून सिर जलवादहन्याींची िरुुस्ती 
करण्याबाबत शासनान ेकोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देसाई (१०-०८-२०१७) :(१) हे खरे आहे. 
(२) जल वादहनीवरील मेन होलवर लावलेले गोल लोखींडी पले्च ेवेल्डीींग ननघाल्यामुळे पाणी 
गळती झाली. 
(३) व (४) जलवादहनी तात्सकाळ िरुुस्त करण्यात आलेली आहे. 

___________ 
  

णुसला (ता.वरुड, श्र्.अमरावती) येथील णाच  रे ववर्ेच्या ताराांमध्ये  
 षगण होऊन लािलेल्या आिीत र्ळून िेल्याबाबत 

  

(२५)  ६३७७८ (१८-०८-२०१६).   ड्.अननल बदीड े (मोशी) :   सन्माननीय ऊर्ाग मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुसला (ता.वरुड, च्ज.अमरावती) येथील पाच घरे ववजेछया ताराांमध्ये घषाण होऊन 
लागलेल्या आगीत पुणापणे जळून गेली असल्याच े माहे जुल,ै २०१५ रोजी ननिशानास आली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या पाच कु्ूींबाींना शासनाने कोणतीही मित केली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या ५ घराींना शासनान े तातडीन ेनुकसान भरपाई िेण्याबाबत लोकप्रनतननधीीं 
याींनी मा.मुख्यमींत्री याींना दिनाींक १२ ऑक््ोबर, २०१५ रोजी वा त्सयासुमारास मागणी केली, हे 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(५) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्सया अनुषींगान े५ कु्ुींबाींना नकुसान भरपाई 
िेण्याबाबत शासनान ेकोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रशखेर बावनिुळे (२४-०८-२०१७) :(१) दिनाींक ५.७.२०१५ रोजी जोरिार वािळामळेु 
लघुिाब वादहनीछया ताराींमध्ये घषाण होऊन स्व. िेवमन आण्णाजी डदीगरे याींच े घर जळाले 
असल्याच ेननिशानास आले आहे. 
(२) आवश्यक कागिपत्राींची पूताता न केल्याने महाववतरणतरे् अद्यापपयतं त्सयाींना कोणतीही 
मित िेण्यात आलेली नाही. 
(३) हे खरे आहे. 
(४) होय. 
(५) स्व. िेवमन आण्णाजी डदीगरे याींच ेवारसिार म्हणून ५ व्यक्ती आहेत.  ग्रामपींचायत पुसला 
याींच े िाखल्यानुसार सिर घरमालकीछया हक्कामध्ये ३ व्यक्तीचाच समावशे आहे. तथावप, 
ननराधार झालेल्या कु्ुींबाछया नकुसानीबाबतचे ५ वेगवेगळे पींचनामे सािर करण्यात आलेले 
आहेत. ग्रामपींचायत, पुसला याींना िाखववलेल्या घर बाींधकामाछया के्षत्रर्ळामध्ये तसेच 
पींचनाम्यातील के्षत्रर्ळामध्ये तर्ावत असल्याने सहायक अशभयींता, पुसला याींनी अजािाराकड े
खुलासा मागगतलेला आहे. याबाबत शेंिरूजनाघा् उपववभागान े कीं पनीन े नेमून दिलेल्या 
वकीलामार्ा त श्री. अींबािास िेवमन डदीगरे याींना दि. १७.०४.२०१७ रोजी नो्ीस िेण्यात आलेली 
आहे. तसेच तला  , मींडळ अगधकारी याींनी सािर केलेले पींचनामे हे पररच्स्थती अनुरुप 
नसल्याकारणाने उपववभागीय अगधकारी (राजस्व) याींना कायाकारी अशभयींता, मोशी याींनी 
दिनाींक १३.०६.२०१७ अन्वये खलुासा मागगतलेला आहे. सिर खलुास प्रापत होताच प्रस्तावावर 
योग्य ती कायावाही करण्यात येईल.  
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

आमिाव (श्र्.िदीहदया) येथील आांबेडिर चौि त ेशासिीय ग्रामीण  
रूग्णालयाणयतं णथहदवे लावण्याबाबत 

  
(२६)  ६४०७१ (१८-०६-२०१६).   श्री.सांर्य णुराम (आमिाव) :   सन्माननीय ऊर्ाग मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) आमगाव (च्ज.गदीदिया) येथील आींबेडकर चौक त ेशासकीय ग्रामीण रूग्णालयापयतं रात्रीछया 
वेळेस रूग्ण व नागररकाींसा   पथदिव्याची व्यवस्था नसल्यान े त्सवरीत पथदिवे लावण्याची 
मागणी नागररकाींनी ऊजाामींत्री याींछयाकड ेमाहे जून, २०१६ मध्ये वा त्सयािरम्यान केली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीछया अनुषींगाने  ग्रामीण रूग्णालयापयतं पथदिवे लावण्याबाबत शासनान े
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (२४-०८-२०१७) :(१), (२) व (३) आींबेडकर चौक ते शासकीय ग्रामीण 
रुग्णालयापयतं एकूण ३१ पथदिवे आहेत. नािरुुस्त पथदिवे बिलण्याचे काम नगर पींचायत, 
आमगाव याींचेमार्ा त करण्यात आले होत.े सिर ३३१ पथदिव्याींपकैी १८ पथदिवे सुरळीत सुरु 
असून १३ पथदिवे अद्यापही नगर पररषि, आमगाव याींछयाकडून बिलण्यात आले नाहीत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

आहदवासी वविास योर्नतेील िैरव्यवहाराबाबत 
  

(२७)  ६५०८९ (१६-१२-२०१६).   श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेणायील (मशडी), श्री.ववर्य वडटे्टीवार 
(ब्रम्हणूरी), श्री.अब् दलु सत्तार (मसल्लोड) :   सन्माननीय आहदवासी वविास मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आदिवासीींसा   असलेल्या योजनाींचा लाभ मध्यस्थ सरकारी यींत्रणा जनतेपयतं पोचू िेत 
नसल्यान ेत्सयाबाबतची चौकशी करण्याची सूचना, मा.मुख्यमीं्याींनी, आयुक्त, आदिवासी ववकास 
ववभाग व सगचव, आदिवासी ववकास ववभागाला दिल्याच े दिनाींक ९ ऑगस््, २०१६ रोजी 
जागनतक आदिवासी दिन व भारतरत्सन ड्.ए.पी.जे अब्िलु कलाम अमतृ आहार योजना 
ववस्तारीकरण व ्पपा िोनछया शभुारींभ प्रसींगी ननिशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्सयान्वये आयुक्त, आदिवासी ववकास व सगचव आदिवासी ववकास ववभाग याींनी 
चौकशी केली आहे काय, त्सयात काय आढळून आले व त्सयानुसार आदिवासी ववकास 
ववभागातील गैरव्यवहाराला पायबींि घालण्याछया दृष्ीन ेशासनान ेकोणती कायावाही केली आहे 
वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (२२-०८-२०१७) :(१) हे खरे नाही. तर सिर कायारोसमामध्ये आदिवासीींछया 
योजना जनतेपयतं पोहेचववण्याची सूचना मा.मुख्यमींत्री महोियाींनी केली. शशवाय योजनाींछया 
समन्वय व सींननयींत्रणाची व्यवस्था ननमााण करण्याबाबत सूचना केली. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्य मािासविीय आयोिावर अध्यक्ष व सममती सद्याांची ननयुक्ती झाली नसल्याबाबत 
  

(२८)  ६५८४७ (१०-०१-२०१७).   श्री.अतलु भातखळिर (िाांहदवली णूवग), श्री.प्रशाांत  ािूर 
(णनवेल) :   सन्माननीय सामाश्र्ि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रायय मागासवगीय आयोगावर माहे डडसेंबर, २०१४ नींतर अद्याप पयतं अध्यक्ष व सशमती 
सिस्याींची ननयुक्ती झाली नसल्याचे माहे ऑगस््, २०१६ मध्ये वा त्सयािरम्यान ननिशानास 
आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) त्सयामुळे, धनगर आरक्षणासह ववववध ९३ प्रकारणे प्रलींत्रबत असल्याच ेननिशानास आले, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अद्यापपयतं सशमतीवर अध्यक्ष व सिस्याींची ननयुक्ती न होण्याची काय कारणे 
आहेत व या ननयुक्त्सया कधीपयतं करण्यात येणार आहेत, 
(४) तसेच, सशमतीकड ेप्रलींत्रबत असलेली प्रकरणे मागी लावण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. रार्िुमार बडोले (१९-०८-२०१७) :(१) हे अींशतः खरे आहे. 
शासन ननणाय दि.२१/१२/२०११ अन्वये रायय  मागासवगा आयोगाची पुनराचना करण्यात येऊन 
      त्सयावर अध्यक्ष, सहा सिस्य आणण एक समाजशास्त्रज्ञ याींची ३ वषााकररता ननयुक्ती 
करण्यात आली होती. िरम्यान मे,२०१२ मध्ये अध्यक्ष ड्.बी.पी.सरार् याींच े ननधन झाले व 
इतर ६ सिस्य व समाजशास्त्रज्ञ याींची मुित दिनाींक ३०/१२/२०१४ रोजी सींपुष्ात आली. 
तथावप, शासन ननणाय दि.११/०२/२०१३  अन्वये श्री.ज.ेएच.भा्ीया याींची  अध्यक्ष म्हणून 
 ननयुक्ती करण्यात आली होती.  त्सयाींची मुित दि.१०/०२/२०१६ रोजी सींपुष्ात आली. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
    ववववध सींघ्ना व कायाकत्सयांची प्रकरणे प्रलींत्रबत आहेत. धनगर आरक्षणासींिभाात ्ा्ा 
इच्न्स्््यू् ऑर् सोशल सायन्ससे, मुींबई याींछयाकडून सींशोधन करण्यात येत असून अींनतम 
अहवाल डडसेंबर-२०१७ पयतं शासनास सािर होणार आहे. 
(३) व (४) या ववभागाछया दि.०४/०१/२०१७ व दि.१०/०१/२०१७ रोजीछया अगधसूचनेद्वारे रायय 
मागासवगा आयोगावर नवीन अध्यक्ष व सिस्याींची ननयुक्ती करण्यात आली आहे. आयोगाछया 
आयोच्जत बै कीत सवा प्रलींत्रबत प्रकरणे ववचाराथा  ेवण्यात येणार आहेत.   
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील नसैधिगि साधनसांणत्तीचा उणयोि शाश्र्वत वविासासा   िरण्याबाबत 
  

(२९)  ६६१२७ (१६-१२-२०१६).   श्री.प्रशाांत  ािूर (णनवेल), श्री.समीर िुणावार (हहांिण ाय), 
श्री.अतलु भातखळिर (िाांहदवली णूवग), अॅड.आमशष शेलार (वाांदे्र णश्श्चम) :   सन्माननीय िृषी 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राययात नसैगगाक साधनसींपत्सती ववपूल प्रमाणात आहे याचा उपयोग शाश्र्वत ववकासासा   
केला पादहजे त्सयाचबरोबर कॄषी प्रकरोसया उद्योगाींना चालना िेण े आवश्यक असल्याचे मत 
मा.राययपाल याींनी एका पररषिेत व्यक्त केले असल्याचे माहे ऑगस््, २०१६ मध्ये वा 
त्सयािरम्यान ननिशानास आले आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, मा.राययपाल याींनी व्यक्त केलेल्या मताची िखल घेत शासनाने राययात कृषी 
प्रकरोसया उद्योगाींना चालना िेण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. णाांडुरांि रु्ां डिर (२१-०८-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२) राषरीय अन्न प्रकरोसया अशभयान ही योजना कें द्र शासनान े सन २०१५-१६ पासून बींि 
(Delinked) केली असून सिर योजना रायय शासनान ेसन २०१५-१६ या आगथाक वषाापासून 
बींि केलेली असून सिर योजना रायय शासनान े महाराषर राययात चाल ू  ेवावी ककीं वा कस े
याबाबत ननणाय घ्यावा असेही कळववलेले होत.े त्सयानुसार राययाछया अथासहाय्यातून 
राबववण्यात येणारी कृवष व अन्न प्रकरोसया ही नवीन योजना राययात राबववण्याबाबतचा 
धोरणात्समक ननणायाचा प्रस्ताव शासनाछया ववचाराधीन होता. दिनाींक ३०.०५.२०१७ रोजीछया 
मींत्रत्रमींडळ बै कीमध्ये “मखु्यमींत्री कृवष व अन्न प्रकरोसया योजना” राययात राबववण्याचा ननणाय 
घेण्यात आला असून त्सयाबाबतचे शासन आिेश दिनाींक २० जनू, २०१७ रोजी काढण्यात आले 
आहेत. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

साखरे (ता.ववरोसमिड, श्र्.णाल र) या आश्रमशाळेतील ववद्याथीनीचा झालेला मतृ्य ू
  

(३०)  ६६९५५ (२३-०१-२०१७).   प्रा.वषाग िायिवाड (धारावी), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेणायील 
(मशडी), श्री.ववलास तरे (बोईसर), श्री.क्षक्षतीर्  ािूर (नालासोणारा) :   सन्माननीय आहदवासी 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) साखरे (ता.ववरोसमगड, च्ज.पालघर) या आश्रमशाळेतील एका ववद्याथीनीचा दिनाींक ७ 
ऑक््ोबर, २०१६ रोजी उपचाराअभावी मतृ्सयू झाला तर अन्य ववद्याथीनीींवर नाशशक ग्रामीण 
रुग्णालयात तर काहीींवर जव्हार ग्रामीण रुग्णालयात उपचार करण्यात येत आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्सयानसुार मुलीींछया आरोग्याकड े िलुाक्ष 
करणा्या आश्रमशाळेछया सींबींगधताींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (०७-०९-२०१७) :(१) होय. 
शासकीय आश्रमशाळा, साखरे, ता.ववरोसमगड, च्ज.पालघर येथील कु.कौशल्या कुशा भरस्, इ.६ 
वी या ववद्याथीनीचा दि.०७.१०.२०१६ रोजी ववरोसमगड ग्रामीण रुग्णालय येथ ेउपचारािरम्यान 
मतृ्सयू झाला आहे. कु.कमल सुरेश चौधरी, इ.९ वी या ववद्याथीनीला जव्हार येथील वैद्यकीय 
अगधका्याींछया सुचनेनुसार पुढील उपचारासा   नाशशक ग्रामीण रुग्णालयात िाखल करण्यात 
आले. तर काही ववद्यार्थयांना जव्हार ग्रामीण रुग्णालयात उपचारासा   िाखल करण्यात आले. 
उपचारानींतर सिर ववद्यार्थयांनीना सोडण्यात आले. 
(२) व (३) सिर घ्नेछया अनुषींगाने प्रकल्प अगधकारी, एकाच्त्समक आदिवासी ववकास प्रकल्प, 
जव्हार, च्ज.पालघर या कायाालयातील सहाय्यक प्रकल्प (शशक्षक) व शशक्षण ववस्तार अगधकारी 
याींछयामार्ा त चौकशी करुन, चौकशीअींती शासकीय माध्यशमक आश्रमशाळा साखरे, 
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ता.ववरोसमगड, च्ज.पालघर येथील अगधक्षक याींना कताव्यात हलगजीपणा केल्याचे दिसून 
आल्यान े ननलींत्रबत करण्यात आले आहे. तसेच माध्यशमक मुख्याध्यापक याींना कारणे िाखवा 
नो्ीस बजावण्यात आलेली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

अिोला (श्र्.अिोला) येथील हद इ्यनग ण्वर िां णनीन ेशेतिऱयाांच्या  
शेतात मनोरे उभे िेल्याबाबत 

  

(३१)  ६९४७० (०७-०१-२०१७).   श्री.आमसर् शेख (मालेिाांव मध्य) :   सन्माननीय ऊर्ाग मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अकोला (च्ज.अकोला) येथील दि इस््ना प्वर कीं पनी याींनी श्री.प्रल्हाि गणपत उन्हाळे, 
श्री.ववजय प्रल्हाि उन्हाळे, नींिककशोर प्रल्हाि उन्हाळे, शकुीं तला प्रल्हाि उन्हाळे याींचे शेतात 
मनोरे उभ ेकेले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास या शेतक्याींच ेशासकीय व्हॅल्युअर नुसार ७२ लक्ष रूपये कीं पनीकडून िेणे आहे, 
परींतु सिर कीं पनी नुकसानग्रस्त शेतक्याींना भरपाई िेण्यास ्ाळा्ाळ करत आहे, याबाबत 
कु्ुींब प्रमखु याींनी ७२ लक्ष रूपये भरपाई िेत नाही तोपयतं सिर कीं पनीला ओ.पी.जी. तारेच े
काम करू िेण्यात येऊ नये, याबाबत दिनाींक १०.३.२०१६ रोजी मा.च्जल्हागधकारी बुलढाणा याींना 
ववनींती अजा केला होता, हे खरे आहे काय, 
(३) तसेच नुकसानग्रस्त शेतक्याींना नुकसान भरपाई न िेता सिर कीं पनीने ओ.पी.जी. तारेच े
काम केले असल्याचे आढळून आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(५) असल्यास, चौकशीअींती उन्हाळे कु्ुींत्रबयाींना कीं पनीकडून तातडीन े नकुसान भरपाई 
िेण्याबाबत शासनान े कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, नसल्यास, ववलींबाची 
कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (११-०९-२०१७) :(१) हे खरे आहे. 
(२)  हे खरे आहे.    
(३) महाराषर इस््ना गग्रड रान्सशमशन कीं पनीन े अजािार याींना जमीनीचा  मोबिला रु. 
३७५२९/- व वपक  नुकसानीचा रु. ३५,८७,२६५/- असे एकूण रु.३६,२४,७९४/- मोबिला दिलेला 
आहे. परींत ु अजािार याींनी त्सयाींछया दिनाींक १०.०३.२०१६ छया अजाान्वये कीं पनीने शेतातील 
झाडाींच े व वपकाींचे योग्य मुल्याींकन न करता मोबिला दिलेला  असल्याने ननयमानुसार योग्य 
ते मूल्याींकन करुन मोबिला  शमळावा अशी ववनींती केली आहे. त्सयानुसार सिर अजााप्रमाणे 
कृषी अगधकारी याींछयाकडून चौकशी करण्यात आली . कृषी अगधकारी याींच ेमूल्याींकन अहवाल 
मागवून अजािार याींना कीं पनीन े खालीलप्रमाण े मोबिला अिा करण्याच े आिेश उपववभागीय 
अगधकारी, खामगाींव याींनी दिनाींक ०९.११.२०१६ रोजी  पाररत केले आहेत. 
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  १) िेय होणारा मोबिला- रु. ९८,७८,९७५/- 
  २) (-) दिलेला मोबिला- रु. ३६,२४,७९४/- 
     एकूण  र्रकाची  रक्कम  रु. ६२,५४,१८१/- असून र्रकाची  रक्कम अिा करण्याबाबत 
कीं पनीस आिेशशत केलेले  आहे. च्जल्हागधकारी कायाालय, बुलढाणा याींछया दिनाींक १०.०७.२०१७ 
छया अहवालानुसार महाराषर इस््ना गग्रड रान्सशमशन कीं पनीकडून  र्रकाची रक्कम अद्याप 
अिा केल्याच े दिसून येत नाही. 
(४)  उपववभागीय अगधकारी खामगाींव  याींनी चौकशी  करुन  नुकसान  भरपाई  िेण्याबाबत 
आिेश पाररत करुन  कायावाही  केलेली आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

आहदवासी ववभािातील आश्रमशाळेत विग-३ व विग-४ च्या िमगचाऱयाांना 
शासन सेवेत िायम्वरुणी सामावनू  ेण्याबाबत 

  

(३२)  ६९९७० (११-०१-२०१७).   श्री.उदेमसांि णाडवी (शहादा) :   सन्माननीय आहदवासी 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) आदिवासी ववभागातील आश्रमशाळेत वगा-३ व वगा-४ च े समुारे २ हजार २०० कमाचारी 
मागील ५ त े १० वषांपासनू ताशसका व अल्प वेतनावर कायारत असून त्सयाींनी शासन सेवेत 
कायमस्वरुपी सामावून घेण्यासा   अनेक आींिोलन, सींप व पियात्रा काढल्या आहेत, हे खरे 
आहे काय, 

(२) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (०७-०९-२०१७) :(१) होय. 
     मागील १० वषाापासून आतापयतं शशक्षक ताशसक तत्सवावरील नेमलेले शशक्षक 
कमाचा्याींची सींख्या ११६९ व शशक्षकेतर/रोजींिारी कमाचा्याींची सींख्या ११३९ अशी असनू, एकूण 
२३०८ रोजींिारी/ताशसका तत्सवावर कमाचारी ननयुक्त आहेत व त्सयाींच ेमानधनात दि.०७.०६.२०१७ 
छया आिेशान्वये वाढ केली आहे. 
(२) शासकीय आदिवासी आश्रमशाळाींमध्ये ताशसका तत्सवावरील पात्रता धारक शशक्षक कमाचारी 
याींना ननयशमत भरती प्रकरोसयेद्वारे गुणवत्सतेनुसार सामावून घेण्याची बाब शासनाछया ववचाराधीन 
आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

तळेिाव दाभाड ेयेथे महामािागलित वीर् चोरी होत असल्याबाबत  
  

(३३)  ७२६०८ (१०-०१-२०१७).   श्री.सांर्य (बाळा) भेिड े(मावळ) :   सन्माननीय ऊर्ाग मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१)  मावळ तालुक्यातील (च्ज.पणेु) जुन्या पुणे-मुींबई महामागाालगत वडगाव माळीनगरमध्ये 
गेल्या अनके मदहन्यापासून परप्राींतीय कु्ुींबीय अनगधकृत वास्तव्यास आहेत हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, हे परप्राींतीय कु्ुींब भरदिवसा धोकािायकपणे वीज चोरी करून बल्ब व ववद्युत 
उपकरणे वापरत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, महामागाालगत असलेल्या या वीज चोरीबाबत पररसरातील नागररकाींनी तरोसार 
करूनही िलुाक्ष होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, शासनान ेयाची चौकशी केली आहे काय, त्सयात काय आढळून आले, त्सयानुसार 
शासनाने काय कायावाही केली वा करण्यात आली, नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (२४-०८-२०१७) :(१), (२), (३) व (४) मावळ तालुक्यातील (च्ज.पुणे) 
जुन्या पुणे-मुींबई महामागाालगत वडगाींव माळीनगरमध्ये अनगधकृत वास्तव्यास असणारे 
परप्राींतीय कु्ुींब भरदिवसा धोकािायकपणे वीजचोरी करुन बल्ब व ववद्युत उपकरणे वापरीत 
असल्याबाबतची तरोसार सिर पररसरातील नागररकाींकडून प्रापत झाल्यानींतर उपकायाकारी  
अशभयींता, वडगाींव मावळ याींनी तपासणी केली असता अशा प्रकारची चोरी ननिशानास आली 
नाही. सिर द काणी वीजचोरी ्ाळण्यासा   खबरिारीछया उपाययोजना म्हणून तेथील 
अनगधकृत झोपडयाींसमोरील लघिुाब वादहनीछया तेवढ्या मागााचा ववद्युत प्रवाह बींि करुन 
 ेवण्यात आला आहे. 

___________ 
  

राज्यातील शतेिऱयाांच ेसाविारी िर्ग मार् िरण्याबाबत 
  

(३४)  ७४२९७ (२१-०४-२०१७).   श्री.ववर्य वडटे्टीवार (ब्रम्हणूरी), श्री.सुननल िेदार (सावनेर), 
श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.अ्लम शेख (मालाड णश्श्चम) :   सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राययातील परवानाधारक सावकाराींनी त्सयाींछया अगधकार के्षत्राबाहेरछया शेतक्याींना दिलेले 
कजा शासन मार् करणार काय अशी ववचारणा मुींबई हायको्ााछया नागपूर खींडपी ान े
शासनाकड े केली असल्याची मादहती दिनाींक २८ जानेवारी, २०१७ रोजी वा त्सयासुमारास 
ननिशानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत  चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, ननयमबाहय व कायाके्षत्राबाहेर कजा वा्प करणा्या  सावकारावर शासनान े
कोणती कायावाही केली आहे व त्सयाचा तपशशल काय आहे, 
(४) नसल्यास, त्सयाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देशमखु (०७-०९-२०१७) :(१) होय. 
(२) व (३) वविभा व मरा वाडयातील १२१५ सावकाराींनी ६४४१६ शेतक-याींना रुपये ६२.९८ को्ी 
चे कायाके्षत्राबाहेर कजा वा्प केलेले आहे. त्सयानुषींगाने महाराषर सावकारी (ननयमन) 
अगधननयम, २०१४ मधील तरतूिीनुसार कायावाही करण्यात येते.  
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     जालना च्जल्हयामधील सींबींधीत सहाय्यक ननबींधक, सहकारी सींस्था याींनी सिर 
सावकाराींना खुलासा सािर करण्याबाबत पत्रव्यवहार केला आहे. 
     तसेच नागपूर च्जल्हातील उमरेड तालुक्याींतील ६ सावकाराींनी कायाके्षत्राबाहेर कजा वा्प 
केल्याने सींबींधीत सावकाराींववरूध्ि पोलीस स््ेशन, उमरेड येथे FIR िाखल करण्याबाबत 
कळववण्यात आले होते. परींतु सिर गुन्हा िाखल करता येत नसल्याची नो्ीस सावकाराींछया 
वककलाने दिल्याने पोलीस स््ेशन, उमरेड येथे गुन्हा िाखल झालेला नाही.  सहाय्यक ननबींधक, 
सहकारी सींस्था, उमरेड याींनी सिर प्रकरणाबाबत मा. शासकीय अशभयोक्ता याींचेकड ेअशभमत 
मागववले आहे. 
     मा. उछच न्यायालय, मुींबई खींडपी  नागपूर येथे जनदहत यागचका रोसमाींक ४३ /२०१६ 
अन्वये कायाके्षत्राबाहेरील कजा वा्पाबाबत प्रकरण न्यायप्रववष  आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

राज्यातील मािासविीय मलुीांसा   ५० नवीन वसतीिहृ  
सुरु िरण्यासा   र्ािा सांणाहदत िरण्याबाबत 

  

(३५)  ७४२९८ (२१-०४-२०१७).   श्री.मांिलप्रभात लोढा (मलबार हहल), श्रीमती तपृती सावांत 
(वाांदे्र णूवग), श्री.अर्य चौधरी (मशवडी), ड्.बालार्ी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.णांिर् भुर्बळ 
(नाांदिाव), श्री.िणणत िायिवाड (िल्याण णूवग), श्री.चांद्रिाांत सोनवण े (चोणडा) :   
सन्माननीय सामाश्र्ि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राययातील मागासवगीय मुलीींसा   ड्.बाबासाहेब आींबेडकर याींछया १२५ व्या जयींती वषााछया 
ननशमत्सताने ५० नवीन वसतीगहृ सुरु करण्याछया शासन ननणायाछया अनुषींगाने वसतीगहृाींछया 
शासकीय इमारतीसा   जागा सींपादित करण्यात आली आहे काय, 
(२) असल्यास, सद्यःच्स्थतीत कोणत्सया द काणी सिर वसतीगहेृ  भाड्याछया इमारतीत सुरु 
करण्यात आली आहेत, 
(३) तसेच वसतीगहृातील मुलीींछया सुरक्षक्षततेसा   आवश्यक गहृपाल व इतर ननयशमत पिाींना 
मान्यता िेण्यात आली आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनान ेकोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
   
श्री. रार्िुमार बडोले (०५-०८-२०१७) :(१) ड्.बाबासाहेब आींबेडकर याींछया १२५ व्या जयींती 
वषााननशमत्सत मागासवगीय मलुीींसा   ५० वसतीगहृापैकी ७ द काणी इमारत बाींधकामासा   जागा 
प्रापत झालेली आहे,  ाणे येथे जमीन खरेिीबाबत कायावाही सुरु असुन  ३ द काणी इमारत 
बाींधकामासा   प्रशासकीय मान्यता िेण्यात आली असून, त्सयाद काणी इमारत बाींधकाम हाती 
घेण्याची पुढील कायावाही सुरु आहे. उवाररत ३९ द काणी सिर वसतीगहृ भाडयाछया जागेत 
चालववण्यात येत आहे. 
 



वि.स. ३५४ (26) 

(२) नाशशक, पुणे, अमरावती, औरींगाबाि, नागपूर, लातूर या द काणी भाडयाछया इमारतीत 
वसतीगहेृ सुरु करण्यात आली आहेत.  
(३) गहृपाल व इतर ननयशमत पिाींना मान्यता िेण्याची कायावाही सरुु आहे.  
(४) या वसतीगहृाींसा   मदहला कमाचा्याींची नेमणूक करण्याबाबत सवा प्रािेशशक उपायकु्त व 
सींबींगधत सहाय्यक आयुक्त याींना कळववण्यात आलेले आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

नामशि येथे आहदवासी ववभािाच्या आश्रमशाळाांमधील ववद्यार्थयांना  
्वेयर ममळाले नसल्याबाबत 

  

(३६)  ७४६६७ (२८-०४-२०१७).   श्रीमती ननमगला िाववत (इितणूरी), श्री.अममन णयेल 
(मुांबादेवी), श्री.अ्लम शेख (मालाड णश्श्चम), श्री.डी.एस.अहहरे (सारोसी) :   सन्माननीय 
आहदवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नाशशक येथे आदिवासी ववभागाछया आश्रमशाळाींमधील ववद्यार्थयांना सलग िसु-या 
दहवाळ्यातही स्वे्र शमळाले नसल्याचे माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्सयािरम्यान ननिशानास 
आले, हे खरे आहे काय, 

(२) तसेच या आश्रमशाळाींमध्ये ववद्यार्थयांना आींघोळीसा   गरम पाणी शमळत नसल्याने  थींड 
पाण्यान ेआींघोळ करावी लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी करुन या आश्रमशाळाींमधील ववद्यार्थयांना स्वे्र 
पुरववणे, त्सयाींना आींघोळीसा   गरम पाणी शमळावे यासा   गगझरची व्यवस्था करण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (०७-०९-२०१७) :(१), (२), (३) व (४) शासकीय आश्रमशाळेतील ववद्यार्थयानंा 
स्वे्र पुरववणेसा   सन २०१५-१६ या शैक्षणणक सत्रात ननवविा प्रकरोसया राबववण्यात आली होती. 
तथावप, सिर ननवविेत तरोसारी प्रापत झाल्याने सिरची ननवविा रद्द करण्यात आली होती. सन 
२०१६-१७ या शैक्षणणक सत्रात स्वे्रसा   शासकीय आश्रमशाळेतील ववद्यार्थयांछया/पालकाींछया 
बँक खात्सयावर दि.१५/११/२०१७ रोजी स्वे्रची रक्कम वगा करण्यात आली आहे. 
     शासकीय आश्रमशाळेवर एकूण १०३२ सोलर व््र दह्र सींच बसववण्यात आले आहेत. 
तथावप, काही सींचाची तोडर्ोड झाल्याने व काही द काणी सोलर कायााच्न्वत करण्यात आलेले 
नसल्यान े या प्रकरणाबाबत गैरव्यवहाराची चौकशी करण्यासा   दि.१६/४/२०१४ अन्वये ववशेष 
चौकशी करण्यासा   अन्वये ववशषे चौकशी अगधकारी १, सामान्य प्रशासन ववभाग, मींत्रालय, 
मुींबई याींची चौकशी अगधकारी म्हणुन ननयुक्ती करण्यात आली आहे. सिर प्रकरणी चौकशीची 
कायावाही सुरु असनू चौकशी अहवाल अद्याप प्रापत झालेला नाही. 
  

___________ 
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मौर् ेिारिाांव (ता.वाडा, श्र्.णाल र) येथील शासिीय आहदवासी आश्रमशाळेला हदलेल्या 
र्ममनीचा मोबदला अद्याणी न ममळाल्याबाबत 

(३७)  ७५६८२ (२८-०४-२०१७).   श्री.णाांडुरांि बरोरा (शहाणूर) :   सन्माननीय आहदवासी वविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौज ेगारगाींव (ता.वाडा, च्ज.पालघर) येथील श्री.हररश्चींद्र ित्सतात्रय पा्ील याींनी स्वत:छया 
मालकीची सव्हे नीं.१५०/१ मधील १ हेक््र ३८ आर जमीन गारगाव येथील शासकीय 
आश्रमशाळेला दिली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, श्री.पा्ील याींना सिर जागेसा   प्रकल्पग्रस्ताींना शासनाकडून शमळणारा 
मोबिला ककीं वा सोयीसुववधा अद्यापी शमळालेल्या नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीछया अनुषींगान े
प्रकल्पग्रस्त श्री.पा्ील याींना शासनाकडून त्सयाींचा मोबिला िेण्याबाबत कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?    
 
श्री. ववष्ट् णु सवरा (०७-०९-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे. 
     शासकीय माध्यशमक आश्रमशाळा गारगाव, ता.वाडा, च्ज.पालघर येथील श्री.हररचींद्र 
ित्सतात्रय पा्ील याींची भूमापन रोस.१५०/१ मधील १.०० हे.३८.१ आर, श्री.काींतीलाल रघुनाथ 
भानुशाली याींची भूमापन रोस.१५०/३ मधील १.०० हे. १९.०८ आर व श्री.लख ुबळु पा्ील याींची 
भूमापन रोस.१५३ मधील १.६ आर इतकी जमीन आश्रमशाळेकररता बक्षक्षसपात्र/ववनामुल्य 
स्वरुपात िेण्याछया अ्ीवर ताब्यात घेण्यात आली आहे. 
(२) व (३) आश्रमशाळेकररता जमीन बक्षक्षसपात्र/ववनामुल्य स्वरुपात िेण्यात आली आहे. 
त्सयामुळे जशमनीचा मोबिला िेण्याबाबत कायावाही करण्यात आलेली नाही. सिर जशमनीछया 
मोबिल्यामध्ये शासकीय इमारतीस जमीन मालकाच े नाव िेणेबाबत अ् घालण्यात आलेली 
होती. परींत,ु शासकीय इमारतीस खाजगी व्यक्तीचे नाव िेणे प्रयोजनामध्ये  नसल्याने सिरची 
अ् अमान्य करण्यात आलेली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील साखर िारखान्याांनी हांिाम २०१४-१५ मध्ये ननयागत िेलेल्या  
िच्च्या साखरेस र्ाहीर िेलेले अनुदान प्रलांबबत असलेबाबत 

(३८)  ७६८०६ (२१-०४-२०१७).   श्री.बबनराव मशांदे (माढा) :   सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कें द्र सरकारने ननधााररत केलेली एर्.आर.पी. ककमींत ऊस उत्सपािक शेतक-याींना िेणेकरीता 
मित व्हावी म्हणून रायय शासनान े राययातील सहकारी व खाजगी साखर कारखान्याींनी 
उत्सपादित केलेल्या व हींगाम सन २०१४-१५ मध्ये ननयाात केलेल्या कछछया साखरेस प्रोत्ससाहनपर 
अनुिान प्रनत म.े्न १००० रू िेण्याच े धोरण दिनाींक २३ जनू, २०१५ रोजीछया शासन 
ननणायाव्िारे ननच्श्चत केले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, यामध्ये सहकारी व खाजगी साखर कारखान्याींनी अनुिानाच े प्रस्ताव िाखल 
करूनही शासनाकडून अद्यापपयतं िेय असलेले अनुिान सींबगधत कारखान्याींना दिलेले नाही, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३)असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाकडून चौकशी केली आहे काय, चौकशीचे ननषकषा काय 
आहेत, तद्नुसार कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देशमखु (०७-०८-२०१७) :(१) होय. 
(२), (३) व (४)  ९ सहकारी साखर कारखान्याींनी हींगाम २०१४-१५ मध्ये १५२६५६.४५ मे.्न 
कछची साखर ननयाात केलेली असून शासन ननणाय दि.२३.०६.२०१५ मधील तरतूिीनुसार 
 रु.१०००/- प्रनत मेदरक ्न प्रमाणे सिर कारखान्याींना रुपये १५,२६,५६,४५०/- अनुिान अनुजे्ञय 
आहे. 
     तसेच ३ खाजगी साखर कारखान्याींनी हींगाम २०१४-१५ मध्ये २०८३४.१ मे.्न कछची 
साखर ननयाात केलेली असून शासन ननणाय दि.२३.०६.२०१५ मधील तरतूिीनुसार रु.१०००/- प्रनत 
मेरीक ्न प्रमाणे सिर कारखान्याींना रक्कम रुपये २,०८,३४,१००/- अनुिान अनुजे्ञय आहे. 
     आगथाक वषा २०१७-१८ सा   एकूण रु.१०.०० को्ी तरतूि मींजूर आहे. ववत्सत ववभागाछया 
ननिेशाप्रमाणे त्सयापैकी ७० % तरतूि रु.७.०० को्ी ही शासन ननणाय दि.११.०७.२०१७ अन्वये 
ववतररत करण्यास मींजूरी दिली आहे.  

___________ 
  

णाल र श्र्ल्हयातील समुद्रालितच्या िावाांिरीता भुममित िेबलद्वारे  
वीर् ववतरण व्यव्था िरण्याची होत असलेली मािणी 

(३९)  ७८४१७ (२८-०४-२०१७).   श्री.हहतेंद्र  ािूर (वसई), श्री.क्षक्षतीर्  ािूर (नालासोणारा), 
श्री.ववलास तरे (बोईसर) :   सन्माननीय ऊर्ाग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पालघर च्जल्हयातील समुद्रालगतछया गावाींकरीता कें द्र सरकार द्वारा पुरस्कृत राषरीय 
वािळ-भय उपशमन प्रकल्प योजने अींतगात भुशमगत केबलद्वारे वीज ववतरण व्यवस्था 
करण्याची मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी दिनाींक २४ डडसेंबर, २०१४ रोजी वा त्सयासमुारास 
ननवेिनाद्वारे मा.ऊजाा मींत्री याींचकेड ेमागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१३-०९-२०१७) :(१) हे खरे आहे. 
(२) राषरीय चरोसीवािळ धोके ननवारण प्रकल्प (NCRMP) अींतगात उपरी तारमागा भूशमगत 
करणे, रोदहत्र उीं च च्पलींथ वर बसववणे तसेच ववद्युत ग्राहकाींछया सव्हीस वायर भूशमगत करणे 
इत्सयािी कामाींचा समावेश आहे. सिर योजनअेींतगात महाराषराछया समुद्र ककनारपट्टीलगतछया 
चार च्जल्हयाींतील एकूण १२ द काणे प्रस्ताववत करण्यात आली होती. त्सयामध्ये पालघर 
च्जल्हयातील सातपा्ी व वसई या शहराींचा समावेश होता. 
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  या योजनेत महाववतरण कीं पनीअींतगात प्रिेशातील उपरी तारमागा भूशमगत करण्याछया 
कामासा   कें द्र शासनाने एकूण रु. २०० को्ीचा ननधी मींजूर केलेला आहे. त्सयानुसार जागनतक 
बँकेने प्रस्ताववत १२ द काणाींपैकी रत्सनागगरी (च्ज.रत्सनागगरी), अशलबाग (च्ज.रायगड) व सातपा्ी 
(च्ज.पालघर) या द काणाींची ननवड केलेली आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यात णुरेशा प्रमाणावर ऊस न ममळाल्यान े३८ यक्िे साखर िारखान ेबांद झाल्याबाबत 
  

(४०)  ७९६६२ (२१-०४-२०१७).   श्री.किशोर णायील (णाचोरा), ड्.सतीश (अण्णासाहेब) णायील 
(एरांडोल) :   सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महाराषरातील जवळपास ३८ ्क्के साखर कारखान ेपुरेशा प्रमाणावर ऊस न शमळाल्यान े
बींि झाल्याच ेमाहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्सया िरम्यान ननिशानास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, यामुळे राययात साखरेछया उत्सपािनात घ् होणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाची भूशमका काय आहे ? 
  
श्री. सुभाष देशमखु (०४-०९-२०१७) :(१) होय. 
(२) होय. 
(३) सन २०१५-१६ छया तुलनेत हींगाम २०१६-१७ मध्ये ऊस के्षत्र ३.५४ लाख हेक््रनी कमी 
झालेले असल्याने अपु्या ऊस उपलब्धतेमुळे साखर कारखान्याींनी गाळप हींगाम कमी दिवसात 
पुणा केलेला आहे. 
     सन २०१७-१८ मध्ये ७२१.६० लाख ्न ऊस उत्सपािन होऊन ननव्वळ गाळपासा   ६५० 
लाख ्न ऊस उपलब्धता अपेक्षक्षत आहे. साखर उत्सपािन ७३.४५ लाख ्न होण्याचा प्राथशमक 
अींिाज आहे.      
     सुक्ष्म शसींचनामळेु पाण्याची बचत होण्याछया दृष्ीन े आणण शेतक्याींछया उत्सपािन 
खचाामध्येही बचत होऊन उत्सपािन व उत्सपािकतते वाढ होण्याछया दृष्ीन े शासन ननणाय 
दि.२४.०७.२०१७ अन्वये ऊस वपकाखालील के्षत्र सुक्ष्म शसींचनाखाली आणण्यासा   नाबाडामार्ा त 
शेतक्याींना ७.२५% व्याजान ेकजा उपलब्ध करून िेण्याची योजना मींजूर केली आहे. कजााछया 
व्याजाछया िानयत्सवाची ववगतवारी रायय शासन ४%, साखर कारखाने १.२५% व शेतकरी २% 
करण्यात आली आहे. सन २०१७-१८ या वषाात १.५ लाख हेक््र व सन २०१८-१९ या वषाात 
१.५५ लाख हेक््र या प्रमाणे एकूण ३.०५ लाख हेक््र के्षत्रावर योजना राबववण्यात येणार आहे. 

___________ 
  

बहुर्न रोसाांती मोचाग सांयोर्ि सममती, चांद्रणूर श्र्ल्हा सां यनेच्या वतीने मोचाग िाढल्याबाबत 
  

(४१)  ८००२१ (२१-०४-२०१७).   श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा) :   सन्माननीय सामाश्र्ि न् याय 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) बहुजन रोसाींती मोचाा सींयोजक सशमती, चींद्रपूर च्जल्हा सींघ्नेछया वतीने दिनाींक १६ 
जानेवारी,२०१७ रोजी वा त्स या सुमारास चींिपूर येथ ेमोचाा काढण्यात आला होता, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उक्त सशमतीछया  मागण्याींचे स्वरूप काय आहे, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेकोणता ननणाय घेतला आहे व त्सयाचे स्वरूप काय आहे ?  
  
श्री. रार्िुमार बडोले (१८-०८-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सिर ननवेिनकत्सयांनी मा.राषरपती महोियाींच े नावाने ननवेिन सािर केलेले असून सिर 
ननवेिन च्जल्हागधकारी चींद्रपूर याींछया कायाालयाच ेदि.१५/०२/२०१७ रोजीछया पत्रान्वये 
मा.राषरपती महोिय याींछया कायाालयास सािर केलेले आहे. 
(३) सिर ननवेिनातील ववषय कें द्र व रायय शासनाछया ववववध ववभागाींशी सींबींगधत आहेत. सिर 
ननवेिनाची प्रत रायय शासनाछया सींबींगधत मींत्रालयीन ववभागाींना पुढील आवश्यक त्सया 
कायावाहीसा   पा ववण्यात आली आहे. 

___________ 
  

िडधचरोली श्र्ल््यात ड्. ए.णी.र्.े अब्दलु िलाम अमतृ आहार योर्ना  
प्रभावीणण ेराबववण्याबाबत 

  

(४२)  ८०१८० (१८-०४-२०१७).   ड्.देवराव होळी (िडधचरोली) :   सन्माननीय आहदवासी 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) गडगचरोली च्जल्हयातील आदिवासी मदहलाना  प्रसूनतपूवा आणण प्रसूती नींतर ताजा चौरस 
आहार ननयशमत िेण्याबाबत ड्. ए पी.जे. अब्िलु कलाम अमतृ आहार योजना सुरू करण्यात 
आलेली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, आदिवासी मदहलाींचे व मुलाींचे आरोग्य सुदृढ राहावे या हेतून े सिर योजना 
कायााच्न्वत करण्यात आली, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, गडगचरोली च्जल्हयातील अगधकारी व कमाचारी याींछया उिासीनतेमुळे 
ड्.ए.पी.ज.े अब्िलु कलाम अमतृ आहार योजना आदिवासीपयतं पोहचल्या नाहीत, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनान ेकोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (१८-०८-२०१७) :(१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
     अनूसूगचत के्षत्र व अनतररक्त आदिवासी उपयोजना के्षत्रातील गरोिर स्त्रीला बालकाछया 
जन्मापूवी तीन मदहने व स्तनिा मातेस पदहले तीन मदहने एक वळेचा  चौरस आहार िेण्याची 
ड्. ए पी ज.े अब्िलु कलाम अमतृ आहार योजना दिनाींक १८ नोव्हेंबर, २०१५ रोजीछया शासन 
ननणायान्वये दि.१ डडसेंबर, २०१५ पासून सुरु करण्यात आली आहे. तिनींतर सिर एक वेळ 
चौरस आहार िेण्याचा  कालावधी स्त्री गरोिर असल्याचे ननच्श्चत झाल्यापासून 
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बाळाींतपणापयतं व स्तनिा माताींना पदहले सहा मदहने एक वेळ चौरस आहार िेण्याचा ननणाय 
दि.२ ऑगस््, २०१६ छया शासन ननणायान्वये घेण्यात आला असून या योजनेचा शभुारींभ दि.९ 
ऑगस््, २०१६ या जागनतक आदिवासी दिनापासून करण्यात आला. 
     तसेच, अनूसूगचत के्षत्र व अनतररक्त आदिवासी उपयोजना के्षत्रातील ७ मदहने ते ६ वषा 
वयोग्ातील सवा बालकाींना अींडी/केळी/स्थाननक र्ळे इत्सयािीसह अनतररक्त आहार 
पुरववण्यासा   भारतरत्सन ड्.ए.पी.जे. अब्िलु कलाम अमतृ आहार योजना ्पपा-२ या योजनसे 
शासनाने दि.५ ऑगस््, २०१६ मान्यता दिलेली असून दि.९ ऑगस््, २०१६ या जागनतक 
आदिवासी दिनाचे औगचत्सय साधून योजनेचा शुभारींभ करण्यात आला. 
(३) हे खरे नाही. 
     सिर योजना गडगचरोली च्जल्हयातील १२ आदिवासी प्रकल्पाींतील १८२९ अींगणवाडी 
कें द्राींमध्ये राबववण्यात येत आहे. त्सयासा   सन २०१६-१७ मध्ये रु. ११.२० को्ी खचा करण्यात 
आले आहेत. गडगचरोली च्जल्हयात म,े २०१७ मध्ये ६२४६ गरोिर च्स्त्रयाींना, ४६५५ स्तनिा 
माताींना व ६०४३४ बालकाींना सिर योजनेचा लाभ िेण्यात आला आहे. 
(४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

साांिली श्र्ल््यातील र्ात णडताळणी िायागलयात णडताळणी  
अभावी प्र्ताव प्रलांबबत असल्याबाबत 

  

(४३)  ८१००० (२१-०४-२०१७).   श्री.अननल बाबर (खानाणूर) :   सन्माननीय सामाश्र्ि न् याय 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) साींगली च्जल्हयातील जात पडताळणी कायाालयात हजारो जातपडताळणीच े प्रस्ताव 
पडताळणी अभावी पडून असल्याचे  माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्सया िरम्यान ननिशानास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासन ननणायानुसार या कायाालयात १ प्रमुख शलपीक, १ उछच शे्रणी लघुलेखक, 
१ वररष  शलपीक, २ कननष  शलपीक व १ शशपाई असे एकूण ६ पिे िेण्यात आली आहेत परींतु 
साींगली जात प्रमाणपत्र पडताळणी कायाालयात एकच शलपीक आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर प्रकरणी शासनान े चौकशी केली आहे काय, त्सयात काय आढळून आले, 
(४) असल्यास, तद्नुसार जात पडताळणीचे प्रस्ताव तात्सकाळ ननकाली काढण्याछया दृष्ीन े
शासन स्तरावर कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहेत, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. रार्िुमार बडोले (०३-०८-२०१७) :(१) हे खरे नाही. 
(२) होय, हे खरे आहे.  
     तथावप, सशमतीचे कामकाज सुरळीत चालण्यासा   ड्.बाबासाहेब आींबेडकर सींशोधन व 
प्रशशक्षण सींस्था, पुणे मार्ा त ८ इतके मनुषयबळ करार तत्सवावर तात्सपुरत्सया स्वरुपात उपलब्ध 
करून िेण्यात आलेले आहे.  
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(३) अन्य च्जल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी सशमती अगधकारी याींचेकड े सिर सशमतीच े
अनतररक्त कायाभार दिलेले आहेत. तसेच महसलू व वन ववभाग, शासन आिेश दि.२६/०७/२०१७ 
अन्वये साींगली सशमतीवर अध्यक्षाींची ननयुक्ती करण्यात आली आहे. ररक्त पिे तातडीन े
भरण्याची कायावाही चालू आहे.  
(४) जात प्रमाणपत्र पडताळणी प्रकरणात त्रु्ी असल्यास सशमतीकडून सींबींगधत अजािारास त्रु्ी 
पूताता करणेबाबत कळववले जात ेव अजािारान ेयोग्य त्रु्ीपूताता केली असल्यास सिर नस्तीवर 
तात्सकाळ ननणाय घेण्यात येत असतो. तसचे प्रलींत्रबत प्रकरणे तातडीने ननकाली काढण्यासा   
सींबींगधत सशमतीछया वतीने ननयशमतपणे ववशेष मोदहमाींचे आयोजन केले जात आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

साांिली श्र्ल््यात महाववतरणच्या ग्राहिाांसा   नवप्रिाश योर्ना सरुु िरण्याबाबत 
  

(४४)  ८१०३६ (२८-०४-२०१७).   श्री.अननल बाबर (खानाणूर) :   सन्माननीय ऊर्ाग मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) साींगली च्जल्हयात महाववतरणछया यया ग्राहकाींची वीज दिनाींक ३१ माचा, २०१६ पुवी 
कायमस्वरुपी बींि करण्यात आली होती अशा ग्राहकाींसा   नवप्रकाश योजना माहे डडसेंबर, 
२०१६ मध्ये वा त्सयािरम्यान लागू करण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, या योजनेचा लाभ च्जल्हयातील ककती शेतक-याींनी घेतला आहे, 
(३) असल्यास, ही योजना ककती कालावधीकरीता राबववण्यात येणार आहे ? 
  
श्री. चांद्रशखेर बावनिुळे (२४-०८-२०१७) :(१) महाराषरातील महाववतरणछया यया ग्राहकाींचा वीज 
पुरव ा दि. ३१ माचा, २०१६ पूवी कायमस्वरुपी बींि करण्यात आलेला आहे (सावाजननक पाणी 
पुरव ा वगळून) अशा ग्राहकाींना थकबाकी भरणा करण्यासा   नवप्रकाश योजना लागू करण्यात 
आली आहे. 
(२) साींगली च्जल्हयातील १०५ शतेक्याींनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे. 
(३) ही योजना ऑगस््, २०१७ अखेर पयतं राबववण्यात येणार आहे. 

___________ 
  

राज्यात सांर्य िाांधी ननराधार योर्नेतून देण्यात येणारे अथगसहाय्य अणूरे असल्याबाबत 
  

(४५)  ८१४५० (२१-०४-२०१७).   श्री.समीर िुणावार (हहांिण ाय), श्री.प्रशाांत  ािूर (णनवेल) :   
सन्माननीय सामाश्र्ि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राययात सींजय गाींधी ननराधार योजनतेून िेण्यात येणारे अथासहाय्य अत्सयींत अपूरे 
असल्यान ेत्सयामध्ये वाढ करण्याची मागणी सतत होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या अथासहाय्यामध्ये वाढ करण्याचा धोरणात्समक ननणाय शासन घेणार आहे 
काय, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. रार्िुमार बडोले (२१-०७-२०१७) :(१) होय. 
(२) व (३) सिर योजनेछया लाभार्थयााछया माशसक अनुिानात वाढ करण्याछया प्रस्तावावर 
ववचारववननमय सुरू आहे. 

___________ 
  

हहांिण ाय (श्र्.वधाग) शहरातील आहदवासी वसतीिहृ मांर्ूर असून  
र्ािेअभावी बाांधिाम िरण्यात आले नसल्याबाबत 

  

(४६)  ८१४५७ (२८-०४-२०१७).   श्री.समीर िुणावार (हहांिण ाय), श्री.प्रशाांत  ािूर (णनवेल) :   
सन्माननीय आहदवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) दहींगणघा् (च्ज.वधाा) शहरात आदिवासी वसतीगहृ मींजूर असून जागेअभावी बाींधकाम 
करण्यात आले नाही, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त वसतीगहृासा   जागा उपलब्ध करण्यात आली आहे काय,त्सयासा   ककती 
ननधीची तरतूि केली आहे व ककती कालावधीत वसतीगहृाच े बाींधकाम पुणा करण्यात येणार 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (०४-०८-२०१७) :(१) होय. 
     सन २०१२ मध्ये च्जल्हागधकारी वधाा याींचकेडून दहींगणघा् येथील आदिवासी मुलाींछया 
वसनतगहृासा   उपलब्ध झालेल्या जागेवर अनतरोसमण असल्यान े सिर द काणी वसनतगहृाच े
बाींधकाम करण्यात आलेले नाही. 
(२) च्जल्हागधकारी, वधाा याींछया दि. २९.०५.२०१७ छया आिेशान्वये मौजा नाींिगाव (बो) ता. 
दहींगणघा्, च्ज. वधाा येथील शासकीय जमीन आदिवासी मुलाींच े शासकीय वसतीगहृ इमारत 
बाींधकामास प्रकल्प अगधकारी, एकाच्त्समक आदिवासी ववकास प्रकल्प, नागपूर याींना हस्ताींतरीत 
करण्यात आली आहे. सिर जागेवर वसतीगहृाच ेबाींधकाम प्रस्ताववत आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

उत्िषग िहृननमागण सां्था, अांबरनाथ (णूवग) या सां्थेच्या णदाधधिा-याांनी  
सहिार िायद्याच्या तरतूदीांच ेउल्लां न िेले असल्याबाबत 

  

(४७)  ८१९३२ (२१-०४-२०१७).   अॅड.यशोमती  ािूर (नतवसा) :   सन्माननीय सहिार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उत्सकषा गहृननमााण सींस्था, अींबनाथ (पूवा) या सींस्थेछया पिागधका-याींनी सहकार कायद्याछया 
अनेक तरतूिीींचे उल्लींघन केल्याबाबत सन २०१५ पासनू सहकार खात्सयाकड े तरोसारी करण्यात 
आल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सिरहू तरोसारीींबाबत मादहती अगधकाराअींतगात मादहती मागववलेली असता 
कोणत्सयाही प्रकारची कागिपत्र ेव मादहती उपलब्ध करुन िेण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, सिरहू सींस्थेछया पिागधका-याींनी सहकार कायद्याअींतगात केलेल्या तरतूिीींच े
उल्लींघन केल्याबाबत कोणती कारवाई केली वी करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देशमखु (०४-०८-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
जनमादहती अगधका्याने अजािारास वेळोवेळी मादहती उपलब्ध करुन दिली आहे. 
(३) सिर सींस्थेछया व्यवस्थापकीय सशमतीछया पिागधका्याींववरुध्ि महाराषर सहकारी सींस्था 
अगधननयम १९६० छया कलम ७८(१) अन्वये कारणे िाखवा नो्ीस बजावण्यात आली असून, 
सद्य:च्स्थतीत सिर सींस्थेवर प्रशासकाची ननयुक्ती करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

णरभणी श्र्ल््यातील ग्रामीण भािात वीर् णुरव ा िरणा-या महाववतरणच्या  
१० उणववभािाांतिगत असलेल्या ववद्युत रोहहत्राांच्या दरुाव्थेबाबत 

  

(४८)  ८३९८१ (२८-०४-२०१७).   ड्.राहूल णायील (णरभणी) :   सन्माननीय ऊर्ाग मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) परभणी च्जल्हयातील ग्रामीण भागात वीज पुरव ा करणा् या महाववतरणछया १० 
उपववभागाींतगात असलेल्या ववद्यतु रोदहत्राींछया कक्कॅ् ब्क्सची अत्सयींत िरुावस्था झाली आहे, 
हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, ग्रामीण भागातील नागररकाींना ववद्युत रोदहत्राींछया िरुावस्थतेमुळे च्जववतास 
धोका ननमााण होण्याची शक्यता ननमााण झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर रोदहत्राींछया िरुुस्तीबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली  वा करण्यात 
येत आहे, नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (२४-०८-२०१७) :(१), (२) व (३) ग्रामीण भागातील एकूण १०११८ 
रोदहत्राींना बसववलेल्या कक्कॅ् ब्क्स पैकी ८५० ब्क्स खराब झाल्याच े आढळून आले. 
त्सयापैकी Upgradation & Modernisation (U/M) या योजनअेींतगात १६० कक्कॅ् ब्क्स 
बिली करण्यात आले असून १२५ खराब झालेले कक्कॅ् ब्क्स महाववतरण कीं पनीमार्ा त 
बिली अथवा िरुुस्त करण्यात आलेले असून उवाररत ५६५ खराब झालेले कक्कॅ् ब्क्स 
िरुुस्ती/बिलववण्याच ेकाम प्रगतीपथावर आहे. 
  

___________ 
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राज्यातील आश्रमशाळाांना सांरक्षण मभांत नसल्याबाबत 
  

(४९)  ८४२३७ (२८-०४-२०१७).   श्री.रार्न साळवी (रार्ाणूर), अॅड.भीमराव धदीड े (आष्ट्यी), 
श्री.सुननल मशांदे (वरळी) :   सन्माननीय आहदवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) शशक्षण हक्क कायद्यानुसार आणण आश्रमशाळा सींदहतेनुसार प्रत्सयेक आश्रमशाळेस सुसयज 
व भक्कम सींरक्षण शभींत असणे आवश्यक असतानाही राययातील बहुताींश आश्रमशाळाींना 
सींरक्षण शभींत नसल्याची बाब माहे रे्ब्रुवारी, २०१७ मध्ये वा त्सयािरम्यान ननिशानास आली 
आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने राययातील आश्रमशाळाींची पाहणी केली आहे काय; 
(३) असल्यास, सिर पाहणीत काय आढळून आले आहे आणण राययातील सवा आश्रमशाळाींत 
सुसयज व भक्कम सींरक्षक शभींत उभारण्याबाबत शासनाकडून कोणती  ोस कायावाही करण्यात 
आली वा येत आहे; 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (१२-०९-२०१७) :(१), (२) व (३) राययात एकूण ५५२ शासकीय आश्रमशाळा 
असून ५०६ कायारत आहेत, त्सयापैकी आश्रमशाळाींना सींरक्षण शभींत आहे, १४६ आश्रमशाळाींना 
सींरक्षक शभींत नाही. सींरक्षण शभींत नसलेल्या ८२ आश्रमशाळाींसा   सींरक्षण शभींत बाींधणेसा   
कायावाही सुरु आहे. उवाररत आश्रमशाळा सींरक्षक शभींत बाींधकाम हाती घेण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

नामशि श्र्ल््यात राज्य उत्णादन शुल्ि ववभािान ेयेवला-मनमाड र्त्यावर  
अवैध मद्य सा ा णिडल्याबाबत 

  

(५०)  ९०४२६ (०९-०८-२०१७).   श्री.णांिर् भुर्बळ (नाांदिाव) :   सन्माननीय राज् य उत् णादन 
शुल् ि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाशशक च्जल्हयात रायय उत्सपािन शुल्क ववभागाने मध्य रात्रीछया सुमारास येवला-मनमाड 
रस्त्सयावर सावरगाींवजवळ परराययातुन नाशशककड ेजाणा-या अवैध मद्य साठ्यावर दिनाींक १० 
जून, २०१७ रोजी वा त्सयासुमारास कारवाई केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणाची शासनान ेचौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले 
आहे, 
(३) असल्यास, चौकशी अहवालानुसार सींबींगधताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (०८-०९-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) होय. 
     सिर गुन्हयात आयशर रक रोस. MH१५-EG-७८८९ मधनू हररयाणा रायय ननशमात 
भारतीय बनाव्ीच े वविेशी मद्याचे ७५०शम.ली. क्षमतेचे ३०२ ब्क्सची वाहतकू होत असताना 
पकडण्यात आलेला आहे. त्सयामळेु सींबींगधताववरुध्ि महाराषर िारुबींिी कायिा, १९४९ अन्वये 
गु.रच्ज.रोस. २४२/२०१७, दि.०९/०६/२०१७ गुन्हा नदीिववण्यात आलेला आहे. जपत करण्यात 
आलेल्या मुदे्दमालाची ककीं मत रु.४१,५७,७५०/- अशी आहे. वाहन चालकास अ्क करण्यात 
आलेली आहे. सिर प्रकरणाचा तपास सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
  
ववधान भवन :   ड्. अनांत िळसे 
नािणूर.   प्रधान सधचव, 

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
_________________________ 

शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, नागपूर. 


