
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ३९२ वी यादी 

महाराष्ट्र ववधानसभा 
  

पहहले अधधवेशन, २०१८ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

पनवेल (जि.रायगड) येथ ेआहदवासी ववद्यार्थ याांना राहय याची सोय नसल्याबाबत  
  

(१)  ८१८६ (१०-०४-२०१५).   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.राि पुरोहहत (िुलाबा), श्री.समीर 
िुणावार (हहांगणघाट), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.बाबुराव पाचणे (शशरुर) :   सन्माननीय 
आहदवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पनवेल (जि.रायगड) हे पररसर शैक्षणिक हब झाल् यान ेया काकािी डी ड, बी ड, नर्सिंग, 
वैद्यकीय, ववधी, औद्योगगक यासारख् या शैक्षणिक सींस् था ूस न, आकिवासी ववद्यार्थ यािंना 
आरक्षि ूसल् यान ेया काकािी  याींना वेशवेश र्म तो मा सद सिरह  ववद्यार्थ यािंना तथेे राहय याची 
सोय नसल्याने  याची गैरसोय होत ूसल् याचे माहे िानेवारी, २०१५ मध्ये वा  या िरम्यान 
ननिशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) ूसल् यास, आकिवासी ववकास ववभागाने सुकाप र येथे शासकीय वसतीगहृ सुरु केले ूस नही 
ववद्यार्थयािंची वाढती सींख् या आणि ूपुरी िागा याम ेु ूनेक ववद्यार्थ यािंना तेथ ेवेश वेश र्म त 
नसल् यान े याींची गैरसोय होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) ूसल्यास, उक्त बाबतीत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, यानुसार कोिती कायशवाही 
केली वा करययात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (१६-०१-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) वसनतगहृाच्या मींि र क्षमतेपेक्षा कमी ववद्याथी वेशवशेीत ूसल्यान ेूिश केलेल्या सवश 
पा सद ववद्यार्थयािंना वेशवेश र्म त ूसल्याने याींची गैरसोय झालेली नाही. 
(४) वेशश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

वधृ दाांसाठो िोणताही चचन  न िरता वधृ दाश्रम त्याांची णसवणूि िरुन 
ननधीचा दरुुपयोग िरीत असल्याबाबत 

(२)  १४१३५ (१०-०४-२०१५).   श्री.हदपि चव्हाण (णलटण), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), 
श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.हदलीप वळस-ेपाटील (आांबेगाव), श्री.अवधूत तटिरे 
(श्रीवधन न), श्री.सुरेश लाड (ििन त), श्री.सुरेश (रािूमामा) भोळे (िळगाव शहर), श्री.हसन मुश्रीण 
(िागल) : सन्माननीय ववशेष सहाय्य मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज् य शासनाने िकती सींस् थाींना कोि या ननकदाद्वारे वधृ् िाश्रम म चालववय याची परवानगी 
किली आहे, 
(२) ूसल् यास, वधृ् िाश्रम मातील वधृ् िाींसााच् या योिना काय आहेत,  तसेच वधृ् िाश्रम मात िाखल 
होय याची वेशिाया काय आहे व वधृ् िाश्रम मामधील वेश येक वधृ् िाींमागे शासन िकती खचश करीत 
आहे, 
(३) ूसल् यास, काही वधृ् िाश्रम म वधृ् िाींसाा कोिताही खचश न करता शासनाची णसवि क करुन 
ननधीचा िरुुपयोग केला िात ूसल् याच् या ताारी शासनाकड े माहे िानेवारी, २०१५ मध् ये 
‘’र्मशन िस् ्ीि’’ या सामाजिक कायशक यािंनी केल् या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) ूसल् यास, याबाबत शासनाने सींबींगधत सींस् था चालकाींवर कोिती कारवाक केली ूथवा 
करय यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. राििुमार बडोले (०२-०१-२०१८) : (१) शासन ननिशय ा. २०/०६/१९६३ च्या ननकदानुसार 
सवशसाधारि वधृ्िाश्रम म शासन ननिशय कि. १७/११/१९९५ च्या ननकदानुसार मातोश्रम ी वधृ्िाश्रम म 
चालववययाची परवानगी िेययात आली आहे. राज्यात ३९ सवशसाधारि वधृ्िाश्रम म व ३१ मातोश्रम ी 
वधृ्िाश्रम माला शासनान ेमान्यता किलेली आहे. 
(२) सामाजिक न्याय ववभागामाणश त ज्येषा नागररकाींकररता सवशसाधारि वधृ्िाश्रम म, मातोश्रम ी 
वधृ्िाश्रम म, ज्येषा नागररकाींना ओ खप सद िेिे, ज्येषा नागररकाींना  स.्ी. भाड्यात ५०% 
सवलत, सींिय गाींधी ननराधार योिना, श्रम ावि बा  योिना व इींकिरा गाींधी वधृ्िापका  
ननवृती वेतन योिना या योिना राबववययात येतात. या वधृ्िाश्रम मामध्ये ६० वदाशवरील पुरुद व 
५५ वदाशवरील जस् सदयाींना मोणत वेशवेश किला िातो. या वधृ्िाश्रम मामध्ये वेशवेर्शताींना ननवास, 
ूींथरुि-पाींघरुि, भोिन, वैद्यकीय व्यवस्था इयाकि सोयीसुववधा मोणत पुरववययात येतात. 
वेशयेक वधृ्िासाा वेशनतमाह रु. ९००/- वेशमाि े१२ मकहन्याींसाा शासनाकड न पररपोदि ूनुिान 
िेययात येत.े 
(३) ूींशतः खरे आहे. 
(४) सामाजिक न्याय ववभागाूींतगशत सहाय्यक आयकु्त, समािकल्याि याींना आवश्यक तो 
सवे करुन वधृ्िाश्रम मासाा तपासिी करययाबाबत ननिेश िेययात आले आहेत. यामध्ये  खािी 
स्वयींसेवी सींस्था िोदी आढ ल्यास िकीं वा कायद्यातील मानकानसुार वधृ्िाश्रम म चालववययात येत 
नसल्यास ूशा स्वयींसेवी सींस्थाींच्या ववरुद्ध आवश्यक ती कायशवाही करययात येकल. 
(५) वेशश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
  

राज्यातील शासिीय वसनतगहृाांतील आहदवासी ववद्यार्थ याांना  
आवश् यि सोयीसुववधा शमळय याबाबत 

  

(३)  १६६०५ (३१-०७-२०१५).   श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), डॉ.सांतोष टारणे (िळमनुरी), 
श्रीमती ननमन ला गाववत (इगतपूरी), श्री.सांिय साविारे (भुसावळ) :   सन्माननीय आहदवासी 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यातील ४६६ शासकीय वसतीगहृाींतील आकिवासी ववद्यार्थयािंना किनाींक ११ िानेवारी, 
२०११ च्या शासन ननिशयानुसार सवश आवश्यक सुववधा किनाींक ३१ माचश, २०१६ पयिंत द्याव्यात 
तसेच ूनुिानाची थकबाकी ४ मकहन्यात िेययाचे ननिेश मा.मुींबक उच्च न्यायालयाने शासनाला 
माहे णेब्रुवारी, २०१५ िरम्यान किले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) ूसल्यास, उक्त घ्नेची चौकशी करययात आली आहे काय, 
(३) ूसल्यास, चौकशीच्या ूनदुींगाने न्यायालयीन ननिेशानुसार शासनान े कोिती कायशवाही 
केली वा करययात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (०१-०१-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) ववभागाच्या शासन ननिशय ा. आवग-ृ२०११/वेश.क.१७१/का-१२, कि.११.११.२०११ वेशमािे 
िेय सोयी सुववधा उपलब्ध ूनुिानात न वेशकल्प ूगधकारी व गहृपाल याींनी कि. ३१.०३.२०१५ 
पयिंत ववद्यार्थयािंना िेययात आलेल्या आहेत. 
(४) वेशश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
अनुसूधचत िमातीच्या ववद्यार्थयाांचे शशष्ट्यवतृ्ती तसेच शशक्षण शुल्ि व पररक्षा शुल्ि योिने 

अांतगन त अिन  महाववद्यालयाांिड ेप्रलांबबत असल्याबाबत 
  

(४)  २०१४० (३१-०७-२०१५).   श्री.धैयन शील पाटील (पेण), श्री.सभुाष उणन  पांडडतशेठ पाटील 
(अशलबाग), श्री.िीवा गाववत (िळवण) :   सन्माननीय आहदवासी वविास मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील आकिवासी ववकास ववभागामाणश त ूनुस गचत िमातीच्या ववद्यार्थयािंकरीता भारत 
सरकार र्शषयवृती तसेच र्शक्षि शुल्क व पररक्षा शुल्क योिनेूींतगशत िव पास ७५ हिार 
ूिश ववकहत कालावधीत वेशाप्त होव नही महाववद्यालयीन स्तरावर  वेशलींबबत आहेत, हे खरे आहे 
काय, 
(२) ूसल्यास, मुितीत सािर केलेल्या ूिाशनुसार मान्यता न िेिाऱ्या महाववद्यालयीन 
ूगधकाऱ्याींवर शासनाने कोिती कायशवाही केली वा करययात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (०१-०१-२०१८) : (१) व (२) र्शषयवृती मींि र करताींना वेबसाक्ला 
महाववद्यालयाींचे मॅवपींग झालेले नसिे इ. ताींब सदक ूडचिीींमु े काही ववद्यार्थयािंना र्शषयवृतीची 
रक्कम ूिा करता आले नाही. तथापी आता क- ववकास वेशिाली माणश त उवशरीत सवश 
ववद्यार्थयािंना र्शषयवृती ूिा करययाची कायशवाही सुरू आहे. 
(३) वेशश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
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िृषीपांपाना वीि पुरवठा िरययाच ेिाम माहे माचन , २०१६ पयांत िरययाचा  

ननणन य शासनातणे घेययात आल्याबाबत 
  

(५)  २८२११ (२६-१०-२०१५).   श्री.बळीराम शसरसिार (बाळापूर), श्री.वसांतराव चव्हाण 
(नायगाांव), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), डॉ.सांतोष टारणे 
(िळमनुरी), श्रीमती ननमन ला गाववत (इगतपूरी), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), 
श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री), श्री.आशसण शचे (मालेगाांव मधय), अॅड.िे.सी.पाडवी (अक्िलिुवा), 
श्री.समीर िुणावार (हहांगणघाट), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.अस्लम शेच (मालाड पजश्चम), 
श्री.धनिांय (सुधीर) गाडगीळ (साांगली) :   सन्माननीय ऊिान  मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) शेती पींपाच्या नवीन वीि िोडिीसाा पैस े भरुन वेशलींबीत ूसिाऱ्या शेतकऱ्यासाा 
कृदीपींपाना वीि पुरवाा करययाच ेकाम माहे माचश, २०१६ पयिंत करययाचा ननिशय शासनातणे 
माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये वा यािरम्यान घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) ूसल्यास, सिर शासनान े या ननिशयानुसार शेतकऱ्याींच े कृदी पींपना ववि पुरवाा 
करिेबाबत कोिती कायशवाही केली वा करययात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशचेर बावनिुळे (१६-०१-२०१८) : (१) व (२) राज्यात माचश, २०१५ ूखेर १,७३,८५२ 
कृदीपींप पैसे भरुन वीि िोडिीकररता वेशलींबबत होते. सन २०१५-१६ मध्ये ववववध योिनाींतगशत 
माचश, २०१६ ूखेर १,३०,००० कृदीपींपाींचे ऊिीकरि करययात आले. 
     तसेच सन २०१६-१७ मध्ये सिर योिनाूींतगशत १,२५,५२२ कृदीपींपाचे ऊिीकरि 
करययात आले ूस न सन २०१७-१८ मध्ये सप् े्ंबर, २०१७ ूखेर ३६,४५६ कृदीपींपाचे ऊिीकरि 
करययात आले आहे. 
(३) वेशश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

डड ांगडोह (दबी) (ता.हहांगणा, जि.नागपूर) येथे दशलत वस्तीच्या  
वविासासाठो ननधी शमळययाबाबत 

(६)  ३०९६९ (२२-०१-२०१६).   श्री.सुननल िेदार (सावनेर), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.अस्लम शेच (मालाड पजश्चम) :   सन्माननीय सामाजिि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) डड ींगडोह (िबी) (ता.कहींगिा, जि.नागप र) येथ े िर्लत वस्तीच्या ववकासासाा शासनकड न 
र्म ालेला ननधी िसुऱ्याच काकािी व िसुऱ्याच कामावर खचश केला िात ूसल्यामु े येथील 
िर्लत वस्तीतील ववकास कामाींची व आलेल्या ननधीची चौकशी करययाची मागिी 
िर्लतवगाशकड न केली िात ूसल्याचे किनाींक ३० ऑगस््, २०१५ मध्ये वा या सुमारास 
ननिशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) ूसल्यास, उपरोक्त वेशकरिाची शासनान े चौकशी केली आहे काय व चौकशीूींती काय 
आढ  न आले, 
(३) ूसल्यास, उपरोक्त ववकास कामात गैरव्यवहार करिाऱ्या सींबींगधत िोदीींवर शासनान े
कोिती कारवाक केली वा करययात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. राििुमार बडोले (०८-०१-२०१८) : (१) हे खरे नाही, मा सद ग्रामपींचायत डड ींगडोह (िेवी) 
येथील मींि र ववकासकामाींसाा मींि र झालेला ननधी याच ववकासकामाींवर खचश करययात 
आलेला आहे. 
(२) ते (४) वेशश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मुचेड (ता.जि.नाांदेड) येथील १०० चाटाांच्या रुग्णालयातील  
वीिपुरवठा २४ तास सुरळीत राहययाबाबत 

  

(७)  ३३९७४ (२३-१२-२०१५).   श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्रीमती अशमता चव्हाण 
(भोिर), प्रा.ववरेंद्र िगताप (धामणगाव रेल्वे) :   सन्माननीय ऊिान  मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मखुेड (ता.जि.नाींिेड) येथील १०० खा्ाींच्या रुग्िालयातील वीिपुरवाा २४ तास सुर ीत 
रहावा याकररता सन २००९ मध्ये साडसेतरा लाख रुपये भरिा करुनही ववि  ववतरि  
कीं पनीने  क्सवेशेस िणडर बसववले नसल् याच े माहे ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये वा या िरम्यान 
ननिशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) ूसल्यास, उक्त वेशकरिी होत ूसलेला ववलींब लक्षात घेता मागील ूनेक वदाशपास न 
स्थाननक लोकवेशनतननधी पाापुरावा करीत ूसताना सन २०१४ मध्ये वा या समुारास वीि 
ववतरि कीं पनीन े या िोडिीकररता वाढीव रक्कमेची मागिी केली व सींबींगधत आरोग्य 
ववभागाने कोितीही ववचारिा न करता ती पी ल  णीं डातील साडआेा लाख रुपये ववि ववतरि 
कीं पनीकड े भरले ूसतानाही ूद्यापही ववि ववतरि कीं पनीन े  क्सवेशेस िणडर बसववला 
नसल्याने रुग्ि तसेच याच्या नातेवाककाींची गैरसोय होत आहे हे लक्षात घेता शासन वरीत 
आवश्यक ती कोिती कायशवाही करिार आहे वा करययात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशचेर बावनिुळे (१६-०१-२०१८) : (१) व (२) सिर रुग्िालयास किनाींक २६.०८.२०१५ 
रोिी स्वतीं सद वाकहनीवरुन (मुखेड  क्सवेशेस िणडर) ववद्युत पुरवाा िोड न िेययाची कायशवाही 
प िश करययात आली आहे.  
(३) वेशश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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राज्यभरात घरगुती ग्राहिाांसाठो ० ते ३०० युननट वगान त सवन  वीि िां पन्याांनी 
समान वीि दर आिारययाबाबत 

  

(८)  ३४९९५ (२३-१२-२०१५).   श्री.सुननल शशांदे (वरळी) :   सन्माननीय ऊिान  मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यभरात घरगुती ग्राहकाींसाा ० त े३०० युनन् वगाशत सवश वीि कीं पन्याींनी समान वीि 
िर आकारययाबाबतचा वेशस्ताव शासनाच्या ववचाराधीन आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) ूसल्यास, सिर वेशस्ताव महाराषर वीि ननयामक मींड ाकड े ( मकआरसी) सींमतीसाा 
सािर केला आहे काय, 
(३) ूसल्यास, सिर वेशस्तावास वीि ननयामक मींड ाने मींि री किली आहे काय, याचे स्वरुप 
काय आहे व याची तातडीन ेूींमलबिाविी करययासाा कोिया उपययोिना केल्या आहेत, 
(४) उपरोक्त वेशस्तावास वीि ननयामक मींड ाने मींि री किली नसल्यास याची कारिे काय   
आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेचर बावनिुळे (१६-०१-२०१८) : (१), (२), (३) व (४) राज्यात वेगवेग या 
वगशवारीतील वीि ग्राहकाींच े वीििर ारववययाच े ूगधकार ववद्युत ूगधननयम, २००३ मधील 
तरतुिीनुसार महाराषर ववद्युत ननयामक आयोगास आहेत. सिरचे वीि िर ननजश्चत करताींना 
वीि ववतरि कीं पन्याचा वीि पुरवायासाा होिाऱ्या वेशयेक ूनुजे्ञय बाबीींवरील खचश, ग्राहकाींची 
सींख्या तसेच वगशवारी इयािी घ्क आयोगाकड न ववचारात घेतले िातात. 

___________ 
  

सोलापुर शहरासाठो महाववतरण िां पनीचे झोनल िायान लय उभारययाबाबत 
  

(९)  ३५२५४ (२२-१२-२०१५).   श्री.बबनराव शशांदे (माढा) :   सन्माननीय ऊिान  मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील पकहल्या िहा स्मा श् र्स्ीमध्ये सामाववषा होिा-या सोलापुरसाा महाववतरि 
कीं पनीच े झोनल कायाशलय उभारिेची मागिी मा.मुख्यमीं सदी, मा.उिाशमीं सदी आिीींना स्थाननक 
लोकवेशनतननधीनी व नागररकाींनी माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये वा या िरम्यान केली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) ूसल्यास, उक्त मागिीच्या ूनुदींगाने शासनान ेकोिती कायशवाही केली आहे वा करययात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेचर बावनिुळे (१६-०१-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
(२) महाववतरि कीं पनीन ेननजश्चत केलेल्या मानकाींतील तरतुिीनुसार नवीन पररमींड  कायाशलय 
ननर्मतीसाा  क ि २४ लाख ग्राहक सींख्या ूसिे आवश्यक आहे. ववकहत मानकानुसार 
ग्राहकाींची सींख्या कमी ूसल्यान ेसोलाप र शहरात महाववतरि कीं पनीच ेनवीन पररमींड  (झोन) 
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कायाशलय ननमाशि करिे सद्यजस्थतीत शक्य नाही. परींतु सोलाप र शहरामधील ग्राहकाींची 
िैनींकिन स्वरुपाची सवश कामे होययासाा आवश्यक ते सवश ूगधकार सोलाप र मींड  कायाशलयास 
िेययात आले आहेत.  
(३) वेशश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

चांद्रपूर व गडधचरोली येथील आश्रमशाळा व वसतीगहृाांमधये अनेि समस्या असल्याबाबत 
  

(१०)  ३६६५३ (२२-१२-२०१५).   अॅड.सांिय धोटे (रािूरा), श्री.िृष्ट्णा गिब े (आरमोरी) :   
सन्माननीय आहदवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चींद्रप र व गडगचरोली येथील आश्रम मशा ा व वसतीगहृाींमध्ये ूनेक समस्या ूसल्याच ेमाहे 
सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये वा या िरम्यान ननिशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) ूसल्यास, या वसतीगहृाींतील रोही सदयीं सद (िनरे्र डी.िे.से्), सींगिक कक्ष, ग्रींथालय/ 
वाचनालय बींि जस्थतीत ूस न मलुभ त सुववधाींचा ूभाव आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) ूसल्यास, सींबींगधत वरीषा ूगधकाऱ्याींकड ेवारींवार ताारी करुन ही िखल घेययास किरींगाक 
होत ूसल्याच्या ूनेक ताारी ववद्यार्थयािंकड न करययात आल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) ूसल्यास, याबाबत शासनान ेकोिया उपाययोिना केल्या वा करययात येत आहेत,  
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (०२-०१-२०१८) : (१) व (२) ूींशत: खरे आहे. 
     वसनतगहृातील रोही सदयीं सद (िनरे्र डी.िे.से्) ची बॅ्री ननकामी झाल्यामु े बींि आहे. 
ग्रींथालय स रू ूस न ववद्यार्थयािंच्या मागिीन सार रा सदीला सुध्िा ग्रींथालय सुरू ाेवययात येत 
आहे. सींगिक कक्ष चाल  जस्थतीमध्ये आहे. 
(३) व (४) वसनतगहृातील ववद्यार्थयािंकड न वेशाप्त समस्याींबाबत गहृपालाींकड न तातडीन ेननप्ारा 
करून योग्य ती कायशवाही करययात येते. वसनतगहृातील ववद्यार्थयािंना शासन ननयमावेशमािे सवश 
सुववधा उपलब्ध करून िेययात येत आहे.   
(५) वेशश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

बासांबा (ता.जि.हहांगोली) येथील ३३ िे.व्ही. उपिें द्राच ेिाम अपूणन   
जस्थतीत असल्याबाबत 

  

(११)  ४१३२८ (२०-०४-२०१६).   डॉ.सांतोष टारणे (िळमनुरी), श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोड), 
श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.अस्लम शचे (मालाड पजश्चम), श्रीमती ननमन ला गाववत 
(इगतपूरी) :  सन्माननीय ऊिान  मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बासींबा (ता.जि.कहींगोली) ३३ के.व्ही. उपकें द्राच े काम गेल्या ूनके किवसापास न ूपुिश 
जस्थतीत ूसल्याने उक्त उपकें द्राचे काम वरीत पुिश करययासाा स्थाननक ग्रामस्थाींनी 
जिल्हागधकारी याींना ननवेिनाव्िारे मागिी केली, हे खरे आहे काय, 



वि.स. ३९२ (8) 

(२) ूसल्यास, उक्त उपकें द्राच ेूसलेले ूपुिश काम पुिश करययासाा कोिती कायशवाही केली 
वा करययात वा येत आहे, 
(३) ूद्याप, याबाबत कायशवाही करययात आली नसल्यास, यामागील ववलींबाची कारिे काय 
आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेचर बावनिुळे (१६-०१-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
बासींबा येथील ३३ के.व्ही. उपकें द्राचे काम पुिश झाले ूसनु कि. २९.०४.२०१६ रोिी कायाशजन्वत 
करययात आले आहे. 
(२) व (३) वेशश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

हहांगोली जिल्हयातील आहदवासी मलुाांच्या वसतीगहृात ववववध सुववधाांचा अभाव असल्याबाबत 
  

(१२)  ४१३३६ (२९-०४-२०१६).   डॉ.सांतोष टारणे (िळमनुरी), श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोड), 
श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.अस्लम शचे (मालाड पजश्चम), श्रीमती ननमन ला गाववत 
(इगतपूरी)   सन्माननीय आहदवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कहींगोली जिल्हयातील आकिवासी मुलाींच्या वसतीगहृात ववववध सुववधाींचा ूभाव ूस न 
शैक्षणिक वदश ूध्याशपेक्षा िास्त सींप नही साकहय र्म ाले नसल्याची ताार भारतीय आकिवासी 
पॅंथरने माहे िानेवारी, २०१६ मध्ये वा या िरम्यान केली, हे खरे आहे काय, 
(२) ूसल्यास, याबाबत चौकशी करययात आली आहे काय, 
(३) ूसल्यास, चौकशीच्या ूनुदींगाने कोिती कायशवाही केली वा करययात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (०२-०१-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) वेशकल्प ूगधकारी, क मन री याींच्या कड न चौकशी करययात आली ूसता ताारी 
मध्ये नम ि बाबी तपासिीच्या वे ी आढ ल्या नस न ववद्यार्थयािंना सवश सोयी सुववधा 
पुरववययात आल्या आहेत. 
(४) वेशश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

चांदगड तालुक्यातील (जि.िोल्हापूर) धनगर वाडयाांवर वीि पुरवठा िरययाबाबत 
  

(१३)  ४५३८१ (२०-०४-२०१६).   श्रीमती सांध यादेवी देसा -िुपेिर (चांदगड), श्री.जितेंद्र आव्हाड 
(मुांब्रा िळवा), श्री.शामराव ऊणन  बाळासाहेब पाटील (िराड उत्तर), श्री.हसन मुश्रीण (िागल) :   
सन्माननीय ऊिान  मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) चींिगड तालुक्यातील (जि.कोल्हाप र) धनगर वाडयावर ूद्याप वीि पुरवाा झाला 
नसल्याने तेथील नागरीकाींना ववद्युत पुरवाा करययाची मागिी मा.उिाश मीं सदी याींचेकड े
स्थाननक लोकवेशनतननधी चींिगड याींनी किनाींक ३१ ऑक््ोबर, २०१५ रोिी वा या िरम्यान केली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) ूसल्यास, उक्त मागिीच्या ूनुदींगान ेशासनान े ववियुत पुरवाा करययाबाबत  कोिती 
कायशवाही केली वा करययात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेचर बावनिुळे (१८-०१-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
(२) महाववतरि कीं पनीन े चींिगड तालुक्यातील (जि.कोल्हाप र) बाींद्राक, नगरगाींव व कोिा ी 
येथील चार धनगरवाड्याींना ववद्युत पुरवाा करिेसाा कि. ०७.०४.२०१६ रोिी क ननवविा 
वेशर्सध्ि केली होती व याूनुदींगाने चारही वाडयाींच्या ववद्युतीकरिाचे काम डडसेंबर, २०१६ 
ूखेर प िश झाले आहे. 
(३) वेशश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

नागपूर जिल्हयातील पारशशवनी तालुक्यातील िन्हान िवळील  
गावे िन्हाि ववि सबस्टेशनला िोडययाबाबत 

(१४)  ४५५४७ (२०-०४-२०१६).   श्री.डड मल्लीिािून न रेडडी (रामटेि) :   सन्माननीय ऊिान  
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागप र जिल्हयातील पारर्शवनी तालुक्यातील कन्हान िव ील बारेडा, खेडी, ननमखेडा गह , 
कहवरा आकि गावे कन्हाि ववि सबस््ेशनला िोडययात यावीत ूशी मागिी स्थाननक 
लोकवेशनतननधी याींनी माहे डडसेंबर, २०१५ च्या चौर्थया आावडयात केली होती, हे खरे आहे 
काय, 
(२) ूसल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(३)ूसल्यास, चौकशीच्या ूनुदींगान े गाव े सबस््ेशनला िोडययाबाबत कोिती कायशवाही केली 
वा करययात येत आहे 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेचर बावनिुळे (१८-०१-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
(२) महाववतरि कीं पनीकड न चौकशी करययात आली. खेडी, हे गाींव चाचेर वाकहनीच्या शेव्च्या 
्ोकावर ूस न वाकहनीची लाींबी ूींिािे ४० िक.मी. आहे. या कारिामु े खेडी गावाला कमी 
िाबाचा वीि पुरवाा होतो. 
(३) नवीन ३३ के.व्ही. गोंडगेाव उपकें द्र इन्रा-१ योिनेूींतगशत ´माचश, २०१७ मध्ये कायाशजन्वत 
करययात आले ूस न ह्या उपकें द्रात न सिर गावाींना ववद्युत पुरवाा सुर ीत सुरु आहे. 
(४) वेशश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मौिा धानोरा (ता.जि.चांद्रपूर) येथ े३३ िे.व्ही. ववद्युत सबस्टेशनची ननशमन ती िरणेबाबत 
  

(१५)  ४६४३५ (२०-०४-२०१६).   श्री.नानािी शामिुळे (चांद्रपूर) :   सन्माननीय ऊिान  मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मौिा धानोरा (ता.जि.चींद्रप र) येथे ३३ के.व्ही. ववद्युत सबस््ेशनची ननर्मशती करिेबाबतचे 
प सद मा.उिाश मीं सदी याींनी. व्यवस्थापिकय सींचालक, महाववतरि कीं पनी मुींबक याींना किनाींक ८ 
िानेवारी, २०१६ रोिी किले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) ूसल्यास, उक्त प सदाच्या ूनुदींगाने मौिा धानोरा येथे ३३ के.व्ही. ववद्युत सबस््ेशनची 
ननर्मशती करययात आली आहे काय, 
(३)ूसल्यास, सिर ववद्युत सबस््ेशनची ननर्मशती करययास साधारित: िकती कालावधी 
लागिार आहे, 
(४) तसेच मुख्य ूर्भयींता चींद्रप र पररमींड  चींद्रप र याींनी मा. मुख्य ूर्भयींता म.रा.वव.वव. क. 
मयाश साींनघक कायाशलय वेशकाशगड बाींद्रा याींना किनाींक ८ िानेवारी, २०१६ रोिी किलेल्या माकहती 
वेशमािे मा. मुख्य ूर्भयींता (भाींडार) मुख्य कायाशलय मुींबक याींच ेकड न भुर्मगत ववद्युत केबल 
पररक्षि वाहन चींद्रप र शहरासाा उपलब्ध करुन िेययात आले आहेत काय, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेचर बावनिुळे (१६-०१-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) मौिा धानोरा येथे ३३ केव्ही उपकें द्र प वश वविभाशतील ५ जिल्हयाींमध्ये करावयाच्या 
योिनेमध्ये वेशस्ताववत करययात आले ूस न उपकें द्रासाा िागा ताब्यात घेययाची वेशिाया सुरु 
आहे. 
(४) चींद्रप र शहर महानगरपार्लका ूींतगशत भ र्मगत ववद्युत केबल पररक्षिासाा लघुिाब केबल 
पररक्षि यीं सदिा उपलब्ध करुन िेययात आलेली आहे. 
(५) वेशश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

पालघर जिल््यातील नधचिेत हायस्िूल ॲयड ज्युननअर िॉलेिधये आहदवासी  
ववद्यार्थयाांची राहययाची व िेवययाची व्यवस्था न झाल्याबाबत 

  

(१६)  ४६५४३ (२९-०४-२०१६).   श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम) :   सन्माननीय आहदवासी 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पालघर जिल्ह्यातील नगचकेत हायस्क ल ॲयड ज्युननूर कॉलेिध्ये िव्हार वेशकल्पातील ६५ 
ववद्यार्थयािंना इींग्रिी र्शक्षि घेययासाा पााववययात आले होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) ूसल्यास, ववद्यार्थयािंची योग्य वेशकारे राहययाची तसेच िेविाची व्यवस्था न झाल्यामु े 
मोखाडा  तालुक्यातील मोहींडा येथील ववद्यार्थयािंना याींच्या पालकाींनी माघारी आिले, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) ूसल्यास, याबाबत चौकशी करययात आली आहे काय, 
(४) ूसल्यास, चौकशीच्या ूनुदींगाने आकिवासी ववभागातील ववद्यार्थयािंना इींग्रिी माध्यमाचे 
र्शक्षि योग्यवेशकारे र्म ययासाा शासनाने कोिती कायशवाही केली वा करययात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
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श्री. ववष्ट् णु सवरा (०२-०१-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
(२) ववद्यार्थयािंना िेविाची व्यवस्था न झाल्यामु े घरी आिले हे खरे नाही. 
(३) व (४) मोऱ्हाींडा येथील परत आिलेल्या ६ ववद्यार्थयािंना ववश्वामक िींगली महाराि ूघक, 
ता.शहाप र, जि.ाािे येथे सन २०१५-१६ मध्ये इयता ५ वी त वेशवशे िेययात आला आहे. 
(५) वेशश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

अिोला येथील एिा सुतधगरणीच्या प्रिरणात ग्राहि तक्रार ननवारण मांचाच्या  
आदेशाच ेपालन महाववतरणच्या अधधिाऱयाांनी न िेल्याबाबत 

(१७)  ४६८२९ (२०-०४-२०१६).   श्री.गोवधन न शमान  (अिोला पजश्चम), डॉ.सांिय िुटे (िळगाव 
िामोद) :   सन्माननीय ऊिान  मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ूकोला येथील  का सुतगगरिीच्या वेशकरिात ग्राहक ताार ननवारि मींचाच्या आिेशाच े
पालन महाववतरिच्या ूगधकाऱ्याींनी न केल्याने किनाींक २० िानवेारी, २०१६ रोिी वा या 
सुमारास ननिशशनास आले, हे खरे आहे काय,  

(२) ूसल्यास, या वेशकरिात महाववतरिच्या ूगधकाऱ्याींना सवशस्वी िबाबिार धरून राज्य वीि 
आयोगान ेमहाववतरिच्या ूगधकाऱ्याींना रु. ३ लाखाींचा िींड केला, हे ही खरे आहे काय, 
(३) ूसल्यास, यावेशकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) ूसल्यास, चौकशीच्या ूनुदींगाने महाववतरिच्या ूगधकाऱ्याींवर कोिती कारवाक केली वा 
करययात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेचर बावनिुळे (१८-०१-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) महाववतरि कीं पनीमाणश त चौकशी करययात आली आहे. 
(४) सिर वेशकरिी सींबींगधत िोदी ूगधकाऱ्याींकड न िींडाची रक्कम वस ल करययात आली आहे. 
(५) वेशश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

बडनेरा व अमरावती मधील सातणूान , महािनपुरा, हनुमाननगर, बडनेरा िुनीवस्ती  
पररसरातील उच्चदाबाची ववद्युत वाहहनी हटववणेबाबत 

(१८)  ४९६८३ (२०-०४-२०१६).   श्री.रवव राणा (बडनेरा) :   सन्माननीय ऊिान  मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बडनेरा व ूमरावती मधील सात िाश, महािनपुरा, हनुमाननगर, बडनेरा िुननवस्ती 
पररसरातील लोकवस्ती मधील उच्चिाबाची ववद्युत वाकहनी ह्वविेबाबत व ूमरावती- 
िस्तुरनगर-भानखेडा पयिंत ववद्यतु पोल व जस्र् लाक् लाविबेाबत आवश्यक ननधी सन 
२०१६-१७ डड.पी.सी ूींतगशत मींि र करिेबाबत मा.उिाश मीं सदी याींचे प सद, जिल्हागधकारी तथा 
सिस्य सगचव, ूमरावती याींना किनाींक २२ डडसेंबर, २०१५ रोिी वेशाप्त झाले ूस नही ूद्याप 
ननधी मींि र केला नाही, हे खरे आहे काय, 
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(२) ूसल्यास, या वेशकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) ूसल्यास, चौकशीच्या ूनुदींगाने ननधी मींि र करययाबाबत कोिती कायशवाही केली आहे 
वा करययात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेचर बावनिुळे (१८-०१-२०१८) : (१) हे ूींशत: खरे आहे. 
     ूमरावती िस्तुरनगर भानखेडा पयिंत ववद्युत पोल व जस्र् लाक् लाविेबाबतचा 
आवश्यक ननधी सन २०१५-१६ मध्ये डी.पी.सी. ूींतगशत मींि र झालेला ूस न बडनेरा व 
ूमरावती मधील सात धाश, महािनप रा, हनुमाननगर, बडनेरा िनुीवस्ती पररसरातील लोकवस्ती 
मधील उच्चिाबाची ववद्युत वाकहिी ह्वविेबाबतचा ननधी ूि नपयिंत मींि र झालेला नाही. 
(२) व (३) होय. 
     िस्त र नगर ूमरावती तो भानखेडा पयिंत ववद्युत पोल व जस्र् लाक् लाविेकरीता 
महाववतरि कीं पनीस जिल्हा वावदशक योिना २०१५-१६ ूींतगशत ननधी वेशाप्त झाला ूस न 
सिरची काम ेप िश झाली आहेत. 
     तसेच सातुिाश, महािनपुरा, हनुमाननगर, बडनेरा िुनीवस्ती पररसरातील लोकवस्ती 
मधील उच्चिाबाची ववद्युत वाकहनीच ेस्थलाींतर करययासाा रु. ५ को्ी ननधीची आवश्यकता 
ूस न जिल्हा योिनेत न सिर ननधीची मागिी जिल्हागधकारी, ूमरावती याींच्याकड े
महाववतरिच्या ूमरावती मींड  कायाशलयाकड न करययात आलेली आहे, परींतु सिर ननधी 
ूद्यापपयिंत जिल्हागधकारी कायाशलयाकड न मींि र झालेला नाही. 
(४) वेशश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मुांब तील झोपडपट्टयाांमधये वास्तव्य िरणाऱया महहलाांचा आधथन ि वविास  
िरययािररता लघु उद्योग वा िुहटरउद्योग सुरु िरययाबाबत 

  

(१९)  ५००६० (२७-०४-२०१६).   श्री.प्रिाश सुव े (मागाठाणे) :   सन्माननीय उद्योग मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबकतील झोपडपट्टयाींमध्ये वास्तव्य करिाऱ्या मकहलाींचा आगथशक ववकास करययाकररता 
लघु उद्योग वा कुक्रउद्योग सरुु करययाकररता शासनस्तरावरुन योिना आखययाचा वेशस्ताव 
शासनाच्या ववचाराधीन आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) ूसल्यास, या योिनेच े स्वरुप काय आहे, याींची ूींमलबिाविी कशावेशकारे करययात 
येिार आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
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श्री. सुभाष देसा  (१२-०१-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
(२) शासनामाणश त लघ ु उद्योग वा कु्ीरउद्योग सुरु करययाबाबत कोितीही योिना 
राबववययात येत नाही. तसेच वेशस्ताववतही नाही. राज्याच्या औद्योगगक धोरि २०१३ ला 
ूनुसरुन राज्याच्या औद्योगगक वाढीच्या मुख्य वेशवाहात मकहला  उद्योिकाींच्या साीय 
सहभागान ेसवशसमावेशक आगथशक ववकास होययासाा मकहला उद्योिकाींकररता ववशेद वेशोसाहन 
योिना शासन ननिशय कि.१४.१२.२०१७ ून्वये सुरु करययात आलेली आहे. यामध्ये 
झोपडपट्टीतील मकहलाींसाा स्वतीं सद योिना नस न,  क ि सवशच के्ष सदातील मकहला 
उद्योिकाींकररता सिर ववशेद वेशोसाहन सुरु करययात आली आहे. 
     सिर योिनचेी ूींमलबिाविी ही ववकास आयुक्त (उद्योग) याींचे ननयीं सदिाखालील 
उद्योग सींचालनालयामाणश त करययात येत आहे. 
(३) वेशश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यात वीि ग्राहिाांच्या तक्रारीांच ेननरािरण ननधान ररत वळेेत िरययात  
महाववतरण िां पनी अपयशी ठरल्याबाबत 

  

(२०)  ५०४३४ (२१-०४-२०१६).   श्री.शभमराव तापिीर (चडिवासला) :   सन्माननीय ऊिान  
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात वीि ग्राहकाींच्या ताारीींच ेननराकरि ननधाशररत वे ेत करययात महाववतरि कीं पनी 
ूपयशी ारली ूस न ४२ शहर/गावाींपैकी णक्त ७ गावाींच्या शींभर ्क्के ताारी वे ेत ननकाली 
ननघाल्याच ेमाहे णेब्रुवारी, २०१६ मध्ये वा या िरम्यान ननिशशनास आले आहे हे खरे आहे 
काय, 
(२) ूसल्यास, राज्यात सवाशगधक महस ल िेिारे पररमींडल म्हि न पुययाकड े पाकहले िात 
ूसताींना व ेेत ताार ननकाली काढययाच ेवेशमाि णक्त ५५ ्क्के आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(३) ूसल्यास, या वेशकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) ूसल्यास चौकशीत काय आढ  न व या ूनुदींगान े कोिती कायशवाही करययात आली 
आहे वा करययात येत आहे, 
(५) नसल्यास ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेचर बावनिुळे (१८-०१-२०१८) : (१) या सींिभाशत महाववतरिच्या सींबींगधत 
कायाशलयाच्या वेशाप्त माकहतीनुसार सवश ताारीींच े ननराकरि करययात आले ूस न, सींगिकीय 
वेशिालीमध्ये याींच्या प तशतेबाबत वे ेत नोंि घेतली गेली नसल्याने सिर ताारी वेशलींबबत 
ूसल्याच ेकिस न आले आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
     पुिे पररमींड ाींतगशत वीि परुवायाच्या ताारी ननकाली काढययाच ेवेशमाि ९७.८५%, वीि 
बील िरुुस्ती ताारी ननकाली काढययाचे वेशमाि ५९% व इतर ताारी ननकाली काढययाच ेवेशमाि 
४२% आहे. 
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(३) महाववतरि कीं पनीमाणश त चौकशी करययात आली आहे. 
(४) यासींिभाशत सवश ताारीींचे ननराकरि महाववतरि कीं पनीकड न करययात आले ूस न 
सींगिकीय वेशिालीमध्ये वे ेत नोंि घेतली नसल्याम ेु सिर ताारी वेशलींबबत ूसल्याच े
ननिशशनास आले आहे. सिर ताारीींची प तशता करुन याची नोंि घेययाबाबतच्या स चना के्ष सदीय 
कायाशलयाींना महाववतरि कीं पनीने किल्या आहेत. भववषयात ूशा ताारी व ेेत ननकाली 
काढययाच्या स चना िेययात आल्या आहेत. 
(५) वेशश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

किट्टी आडगाांव (ता.मािलगाांव, जि.बीड) येथे वविेच्या धक्क्यान ेनुिसान 
 झालेल्या शेतिऱ याांस नुिसान भरपा  शमळणेबाबत 

  

(२१)  ५२७४२ (२०-०४-२०१६).   श्री.आर. टी. देशमचु (मािलगाांव) :   सन्माननीय ऊिान  मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िकट्टी आडगाींव (ता.मािलगाींव, जि.बीड) येथील शेतकरी नारायि गमािी कााु े हे किनाींक 
७ ऑक््ोंबर, २०१५ रोिी वा या सुमारास कापसाची वखरनी करत ूसताींना ववद्युत 
कीं पनीच्या ननषका िीपिामु े ववद्युत वेशवाह चालु ूसलेला पोल बैलाींच्या ूींगावर पडल्यान े
िोन बैलाींचा मृय  झाला व शेतकरी गींभीर िखमी झाला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) ूसल्यास, या वेशकरिी तहसील कायाशलयान ेया घ्नचेा पींचनामा केला आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) ूसल्यास, या वेशकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) ूसल्यास, चौकशीत काय आढ   न आले व या ूनुदींगान ेशेतकऱ्यास नुकसान भरपाक 
िेययाबाबत कोिती कायशवाही केली वा करययात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत  ? 
  
श्री. चांद्रशेचर बावनिुळे (१८-०१-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
(२) होय 
(३) सिर ूपघाताची चौकशी ववद्युत ननरीक्षक, ववद्युत ववभाग, बीड याींच े माणश त कि. 
१३.१०.२०१५ रोिी करययात आलेली आहे. 
(४) कि. ०७.१०.२०१५ रोिी श्रम ी. नारायि गमािी कााु े याींनी शतेामध्ये को प्याच्या 
सहाय्यान े ११ के.व्ही. उच्चिाब वाकहनीच्या पोलिव  वखरिीचे काम करीत ूसताना 
सावधगगरी न बा गल्याने ूपघात घडला.  सिर ूपघातग्रस्तास नुकसान भरपाक िेययासाा 
कायशकारी ूर्भयींता, महाववतरि कायाशलय, ूींबािोगाक याींना क ववययात आले होते. परींतु 
ूपघात ग्रस्ताने महाववतरिच्या स्थाननक कायाशलयास कागिप सदाींची प तशता ूद्याप न 
केल्यामु े, सिर नुकसान भरपाकचा वेशस्ताव वेशलींबबत आहे.  
(५) वेशश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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मराठवाडा व ववदभान तील उद्योगाांना वीिदरात ३० टक्िे सवलत देययात आल्याबाबत 
  

(२२)  ५३१०३ (२१-०४-२०१६).   श्री.पांिि भिुबळ (नाांदगाव), श्रीमती हदवपिा चव्हाण 
(बागलाण), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा) :   सन्माननीय ऊिान  मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मराावाडा व वविभाशतील उद्योगाींना वीििरात ३० ्क्के सवलत िेययाचा शासनान ेमाहे 
िानेवारी, २०१६ मध्ये वा या िरम्यान ननिशय घेतला, हे खरे आहे काय,  
(२) ूसल्यास, वेशश्न भाग (१) मधील ननिशयाचा णेरववचार करययाची औद्योगगक सींघ्नाींनी 
शासनाकड ेमागिी केलेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) ूसल्यास, उक्त वेशकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) ूसल्यास, चौकशीच्या ूनुदींगाने कोिती कायशवाही केली वा करययात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशचेर बावनिुळे (१८-०१-२०१८) : (१), (२), (३) व (४) शासन ननिशय ा.सींकीिश-२०१५/ 
वेश.ा.२३८/ऊिाश-५, कि. २९.०६.२०१६ व कि. २४.०३.२०१७ च्या शासन ननिशयाींद्वारे वविभश, 
मराावाडा, उतर महाराषर, D व  D+ के्ष सदातील औद्योगगक ग्राहकाींना इींधन समायोिन 
आकार सवलत व उद्योगाींच्या कायशक्षमतेवर आधाररत सवलत व नवीन उद्योगाींना 
वेशोसाहनपर सवलत ूशी वीििरात सवलत िेययाबाबत आिेश ननगशर्मत करययात आले 
आहेत. यानुसार सिर ग्राहकाींना किनाींक १.०४.२०१६ पास न सिरची सवलत िेययात येत 
आहे.  
(५) वेशश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील िृषीपांपािररता वीि िोडणी शमळययाबाबत 
  

(२३)  ५४०७० (१६-०८-२०१६).   डॉ.शमशलांद माने (नागपूर उत्तर), डॉ.सांिय रायमुलिर 
(मेहिर), श्री.राहुल बोंदे्र (धचचली), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), 
डॉ.सांतोष टारणे (िळमनुरी), श्री.अस्लम शचे (मालाड पजश्चम), श्री.किशोर पाटील (पाचोरा), 
अॅड.आिाश णुां डिर (चामगाांव), श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), प्रा.वषान  गायिवाड (धारावी), 
श्री.रािेश टोप े (घनसावांगी), श्री.राणािगिीतशसांह पाटील (उस्मानाबाद), श्री.ियिुमार गोरे 
(माण), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोड) :   सन्माननीय ऊिान  मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) गत वदी कृदीपींप ववििोडिीसाा केलेल्या ूिाशपकैी तब्बल २ लाख १० हिार ८४५ 
शेतकरी ववििोडिीपास न वींगचत राहीले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) ूसल्यास, महाववतरिाच्या ूगधकाऱ्याींकड न ववलींब झाल्याने वीि िोडिी र्म ययाची 
शक्यता सींपुष्ात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) ूसल्यास, िषुका ातही र्सींचन सुववधा ूसताींनाही कृदीपींपाकरीता ववििोडिी 
र्म ययाबाबतच्या ूडचिीमु े शतेकऱ्याींसमोर वपक वाचववययाच्या मोाा वेशश्न ननमाशि झालेला 
आहे, हे खरे आहे काय, 
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(४) ूसल्यास महाववतरि ूगधकाऱ्याींचा किरींगाकमु े ववििोडिीस ववलींब होत ूसल्यान े
ूगधकाऱ्याींवर कोिती कारवाक करययात आली वा करययात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रशचेर बावनिुळे (१८-०१-२०१८) : (१), (२), (३) व (४) राज्यात माचश, २०१६ ूखेर 
१७०४९१ कृदीपींप पैसे भरुन वेशलींबबत होते. सिर कृदीपींपाचे ऊिीकरि करययाकररता सन 
२०१६-१७ मध्ये वविभश व मराावाडयाकररता ववशेद पॅकेि योिना, पायाभ त आराखडा-२, जिल्हा 
वावदशक योिना, इ. योिना राबववययात आल्या. सिर योिनाींतगशत सन २०१६-१७ मध्ये 
१,२५,५२२ कृदीपींपाींना वीििोडयया िेययात आल्या ूस न माचश, २०१७ ूखेर २,०५,५९० कृदीपींप 
पैसे भरुन वेशलींबबत आहेत. 
     सन २०१७-१८ मध्ये  ववेशल, २०१७ ते ऑगस््, २०१७ ूखेर ३४,४४५ कृदीपींपाच े
ऊिीकरि ववववध योिनाींतगशत करययात आले ूस न उवशररत कृदीपींप वीि िोडिीची काम े
वेशगतीपथावर आहेत. 
     सन, २०१६-१७ मध्ये कृदीपींप ूनुशेद योिनेूींतगशत राज्यातील ाािे, रनागगरी, चींद्रप र 
व गडगचरोली या ूनुशेद जिल्ह्यातील १५०१४ कृदीपींपाींचा ूनुशेद ि र करययाकररता रु. 
१३८.७२ को्ी ननधी मींि र केला ूस न याूींतगशत माचश, २०१७ ूखेर ६२४३ कृदीपींपाचा 
ूनुशेद ि र करययात आला ूस न ाािे व चींद्रप र जिल्ह्यातील कृदीपींपाचा ूनुशेद प िशपिे ि र 
करययात आला आहे. 
(५) वेशश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

पनवेल (जि.रायगड) तालुक्यातील शेतिऱयाांना वीि िोडणी देययाबाबत 
  

(२४)  ५५७६७ (१६-०८-२०१६).   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.समीर िुणावार (हहांगणघाट), 
श्री.वविय िाळे (शशवािीनगर), अॅड.आशशष शलेार (वाांदे्र पजश्चम) :   सन्माननीय ऊिान  मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पनवेल (जि.रायगड) तालुक्यातील भरमसाा वीि बबल येिे, वीि बबल वे ेवर न येिे, 
मी्र िोडिीत ूनेक ूडचिी येिे, वीि िोडिी नसतानाही वीि बबल येि ेूशा ूनेक 
समस्याींना ग्राहकाींना सामोरे िावे लागत ूसल्याच ेमाहे ि न, २०१६ मध्ये वा या िरम्यान 
ननिशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) ूसल्यास, महाववतरिाने शतेकऱ्याींना वीि िोडिी िेययास ववलींब केल्यामु े शेतकऱ्याींच े
मोठ्या वेशमािात नुकसान होत ूस न वीि िोडिी नसतानाही शेतकऱ्याींना वीि िेयके 
पााववययात आल्याच्या घ्ना पनवेल तालुक्यात घडत ूसल्याच े ननिशशनास आले आहेत, हे 
खरे आहे काय, 
(३) ूसल्यास, सुरक्षा ाेव, वेशोसेर्सींग णी, कनेक्शन णी भरून वदश होऊन सुद्धा महाववतरिान े
शेतकऱ्याींना वीि िोडयया किल्या नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) ूसल्यास, उक्त वेशकरिी शासनान ेचौकशी करून सींबींगधत शतेकऱ्याींच्या ताारीनुसार वीि 
िोडयया िेययाबाबत शासनान ेकोिती कायशवाही केली वा करययात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रशेचर बावनिुळे (१८-०१-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) वन ववभागान ेव शेिारच्या शेतकऱ्याींनी कृदीपींपाच्या वीि िोडिीचे काम चाल  ूसताना 
वेशनतबींध केल्यामु े पनवेल-२ उपववभागाूींतगशत १ वदाशप वी नवीन वीि िोडिीसाा रक्कम 
ूिा केलेल्या पाच कृदीपींपाच्या वीि िोडयया वेशलींबबत होया. यापैकी ४ कृदीपींपाींना वीि 
िोडयया िेययात आल्या आहेत व  का कृदीपींपाच ेकाम वेशगतीपथावर आहे. 
(४) यासींिभाशत महाववतरि कीं पनीकड न चौकशी करुन सींबींगधत शतेकऱ्याींशी सातयान ेसींपकश  
साध न सामोपचाराने ूडचिी ि र करययात आल्या आहेत. 
(५) वेशश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

महाववतरण अचलपूर ववभागातील आसेगाव पूणान  सिन ल मधील इन्रा-२ योिनेंतगन त  
ववद्युत िाम ेपूणन  न झाल्याबाबत 

  

(२५)  ६०८२३ (१६-०८-२०१६).   श्री.ओमप्रिाश ऊणन  बच्च ू िडू (अचलपूर), डॉ.अननल बोंड े
(मोशी), श्री.ववनायिराव िाधव-पाटील (अहमदपूर) :   सन्माननीय ऊिान  मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) महाववतरि ूचलप र ववभागातील आसेगाव प िाश सकश ल मधील इन्रा-२ योिन ेूींतगशत 
वेशस्ताववत ववद्युत ववदयक कामे प िश न झाल्याम ेु सिर कामे प िश न केल्यास किनाींक 
३०माचश २०१६ रोिी ूचलप र ववभागीय कायाशलय येथे आींिोलन करययाबाबत किनाींक १५ माचश, 
२०१६ रोिी वा या सुमारास स्थाननक लोकवेशनतननधी ूचलप र याींनी लेखी प सदाद्वारे वेशशासकीय 
यीं सदिाींना ताारीद्वारे क ववले होते, हे खरे आहे काय, 

(२) ूसल्यास, महाववतरि ूचलप र ववभागातील आसेगाव प िाश सकश ल मधील इन्रा योिन े
ूींतगशत वेशस्ताववत ववद्युत ववदयक कामे प िश करययाबाबत शासनाने कोिती कायशवाही केली 
वा करययात येत आहे, 
(३) ूसल्यास, उक्त वेशकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) ूसल्यास, याबाबत शासनान ेकोिती कायशवाही केली आहे वा करययात येत आहे,  
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेचर बावनिुळे (१८-०१-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) महाववतरिमाणश त चौकशी करययात आली आहे. 
(४) ूचलप र ववभागाकररता इन्रा-२ च्या कामाचे कीं  सदा् ननवविा वेशिायेद्वारे  मे. कस्तुम 
इींजिननूसश, औरींगाबाि याींना किनाींक १७ िानेवारी, २०१५ रोिी िेययात आले ूस न कामे प िश 
करययाचा कालावधी २ वदे आहे.  परींतु वे ोवे ी लेखी व तोंडी स चना िेऊन सुध्िा कामाची 
वेशगती मार्सक उद्दीष्ापेक्षा कमी ूसल्याकारिान ेिोन व ेा “नो्ीस  ् करेक््” तसेच “नो्ीस 
्ु ्र्मशने्” सिर कीं पनीस िेययात आले. परींतु सिर नो्ीसा िेऊन सुध्िा कामाच्या वेशगतीत 
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सुधारिा आढ  न न आल्याने याींचे कीं  सदा् ूींशत: रद्द करुन स्थाननक पात ीवर कीं  सदा्िारान े
हाती न घेतलेल्या (Untouched) कामाच्या ११ ननवविा काढययात आल्या ूस न सिरची काम े
वेशगतीपथावर आहेत.  
(५) वेशश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

ववभागीय िायान लया अांतगन त प्रत्येि तालुक्याला एि कणल्टर  
युननट (रान्सणॉमन र भवन) उभारययाबाबत 

  

(२६)  ६१९०५ (१८-०८-२०१६).   श्री.हररष वपांपळे (मुनत न िापूर) :   सन्माननीय ऊिान  मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ववभागीय कायाशलया ूींतगशत वेशयेक तालुक्याला  क िणल््र युनन् (रान्सणॉमशर भवन) 
उभारययाबाबत स्थाननक लोकवेशनतननधी (मुनत शिाप र) याींनी किनाींक २२ िानेवारी, २०१६ रोिी 
मा.ऊिाश मींत्रयाींना ननवेिन िेऊन मागिी केली होती, हे खरे आहे काय,  

(२) ूसल्यास, उक्त मागिीनसुार ूकोला मुनत शिाप र तालुक्यात  क िणल््र युनन् 
उभारययाबाबत कोिती कायशवाही केली वा करययात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेचर बावनिुळे (१८-०१-२०१८) : (१) हे खरे आहे.    
(२) महाववतरिच्या ूकोला मींड ाींतगशत वेशथम ्प्प्यात बा ाप र व तेल्हारा येथे रान्सणॉमशर 
भवन उभारययाबाबत ननवविा काढययात आलेल्या होया. सद्यजस्थतीत बा ाप र येथील काम 
प िश झालेले ूस न तेल्हारा येथील ननवविेस कीं  सदा्िाराींचा कोिताही वेशनतसाि र्म ालेला नाही. 
     तसेच बा ाप र व तेल्हारा येथ े रान्सणॉमशर भवनातील यीं सदसामुग्री तथा नािरुुस्त 
झालेल्या रोकह सदाींची िरुुस्तीबाबत २ ननवविा काढययात आलेल्या होया. परींतु पुनननशवविा काढ न 
सुध्िा कीं  सदा्िाराींचा कोिताही वेशनतसाि वेशाप्त झालेला नाही.  
(३) वेशश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

शासनाने चिुीच्या इांधन अधधभारापोटी वसूल िेलेल्या ७५ िोटीच्या  
रक्िमेचा परतावा यांत्रमागधारिाांना देययाबाबत 

  

(२७)  ६२०५८ (१८-०८-२०१६).   डॉ.सुजित शमणचेिर (हातिणांगले) :   सन्माननीय ऊिान  
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शासनान े चुकीच्या इींधन ूगधभारापो्ी वस ल केलेल्या ७५ को्ीच्या रक्कमेचा परतावा 
यीं सदमागधारकाींना िेययाची घोदिा माहे णेब्रुवारी, २०१६ मध्ये वा या िरम्यान केली, हे खरे 
आहे काय, 
(२) ूसल्यास, सिरची घोदिा करुन आिपयिंत इचलकरींिी (जि.कोल्हाप र) येथील 
यीं सदमागधारकाींना परतावा िेययात आला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) ूसल्यास, यावेशकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या ूनुदींगान ेसिरचा 
परतावा िेययाबाबत कोिती कायशवाही केली वा करययात येत आहे 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ?  
  
श्री. चांद्रशचेर बावनिुळे (१६-०१-२०१८) : (१), (२) व (३) चुकीच्या इींधन ूगधभारापो्ी वस ल 
केलेल्या रक्कमेचा परतावा महाववतरि कीं पनीच्या पररप सदक ा. २२६, कि. ०५.०४.२०१६ नुसार 
माहे माचश, २०१६ च्या बबलासोबत िेययात यावा, ूसे ननिेश िेययात आले होत.े याूनुदींगाने 
कोल्हाप र पररमींड ाूींतगशत इचलकरींिी, जि.कोल्हाप र येथील २४६८ यीं सदमागधारकाींना रु. ७७.४५ 
लाख इतका परतावा महाववतरि कीं पनीच्या सींगिक ववभागातील नोंिीनुसार माहे  ववेशल, २०१६ 
च्या वीि िेयकात िेययात आला आहे.     
(४) वेशश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
आष्ट्टी, पाटोदा व शशरूर (जि.बीड) तालुक्याांत ७ हठिाणी ३३ िे.व्ही. उपिें द्र उभारययाबाबत 

  

(२८)  ६३४५२ (१८-०८-२०१६).   अॅड.भीमराव धोंड े(आष्ट्टी) :   सन्माननीय ऊिान  मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) आष्ी, पा्ोिा व र्शरूर (जि.बीड) तालुक्याींत ७ काकािी ३३ के.व्ही. उपकें द्र उभारययाची 
मागिी लोकवेशनतननधी याींनी सातयाने शासनाकड ेकेली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) ूसल्यास, सिर मागिीच्या ूनुदींगाने सिरह  काकािी ३३ के.व्ही. उपकें द्र उभारययाबाबत 
शासनाकड न कोिती कायशवाही केली वा करययात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशचेर बावनिुळे (१८-०१-२०१८) : (१) आष्ी, पा्ोिा व र्शरुर तालुक्यातील 
लोकवेशनतननधीींनी आष्ी तालुक्यात ४, पा्ोिा तालुक्यात ३ व र्शरुर तालुक्यात ३ ूशी  क ि 
१० नवीन ३३/११ के.व्ही. क्षमतेच्या उपकें द्राची मागिी केलेली आहे. 
(२) मागिी केलेल्या १० उपकें द्रापकैी ३ उपकें द्र १) मौिे रुक, ता. आष्ी, २) मौि ेगोम वाडा, 
ता.र्शरुर का. व मौिे गकहनीनाथ गढ, ता. पा्ोिा ही उपकें दे्र सध्याच्या उपकें द्रापास न ४ त े५ 
िकमी ूींतरावर ूसल्यामु े त ेताींब सदक दृष्या सुसाध्य नाही. मौि ेभाया ा ता. पा्ोिा येथील 
उपकें द्र कायाशजन्वत ूस न मौि ेपाींगरा, ता. आष्ी हे उपकें द्र िीनियाल उपाध्याय ग्राम ज्योती 
योिनेूींतगशत मींि र आहे. ह्या योिनेूींतगशत बीड जिल्ह्यातील कामासाा कायाशिेश िेययात 
आला ूस न कामे वेशगनतपथावर आहेत. उवशररत उपकें द्र ननधीच्या उपलब्धतेनुसार वेशस्ताववत 
करययात येतील.  
(३) वेशश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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शभांवडी शहर (जि.ठाणे) आणण पररसरातील यांत्रमाग धारिाांना १ रुपया ५० पसै े
युननट वीि बबलाची आिारणी िरययाबाबत 

  

(२९)  ६३४८३ (१८-०८-२०१६).   श्री.महेश चौघुले (शभवांडी पजश्चम) :   सन्माननीय ऊिान  मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) र्भवींडी शहर (जि.ाािे) आणि पररसरातील यीं सदमाग धारकाींना १ रुपया ५० पैस े युनन् 
वीिबबलाची आकारिी करययाबाबत स्थाननक लोकवेशनतननधीनी याींनी माहे िानेवारी, २०१६ 
मध्ये वा या िरम्यान ननवेिनाद्वारे मागिी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) ूसल्यास, यावेशकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) ूसल्यास, चौकशीच्या ूनुदींगाने यीं सदमाग धारकाींना सवलतीच्या िरात वीिबबल 
िेययाबाबत शासनान ेकोिती कायशवाही केली वा करययात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेचर बावनिुळे (१८-०१-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) मा.ववद्युत ननयामक आयोगान े याींच े वीि िर आिेश किनाींक २६.०६.२०१५ व 
कि.०३.११.२०१६ लाग   करताींना लघुिाब यीं सदमागधारकाींकररता नवीन वीि वगशवारी ननमाशि 
केलेली आहे. सिर वगशवारीचे वीि िर औद्योगगक वगशवारीच्या तलुनेत कमी ाेवययात आलेले 
आहेत. तसेच २७  च.पी. पेक्षा कमी ववद्युत िोडभार ूसलेल्या यीं सदमाग ग्राहकाींना रु. २.७७/- 
वेशनत युनन् व २७  च.पी. पेक्षा िास्त िोडभार ूसलेल्या यीं सदमाग ग्राहकाींना रु.४.२२/- वेशनत 
युनन् वीििर सवलतीसाा शासनातणे महाववतरि कीं पनीस ूनुिान िेययात येते. 
(४) वेशश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

आष्ट्टी, पाटोदा व शशरूर (जि.बीड) तालुक्याांतील ववद्युतवाहहन्या  
(वविेच्या तारा) तातडीने बदलययाबाबत 

  

(३०)  ६४८४६ (१८-०८-२०१६).   अॅड.भीमराव धोंड े(आष्ट्टी) :   सन्माननीय ऊिान  मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आष्ी, पा्ोिा व र्शरूर (जि.बीड) तालुक्याींतील ववद्युतवाकहन्या ूयींत जििश झाल्या 
ूसल्यान े ववद्युत तारा तु  ्न नागररकाींच्या व िनावराींच्या ूींगावर पडल्यामु े मृयमुखी व 
िखमी होययाच्या घ्ना वारींवार घडत ूसल्याचे ननिशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) ूसल्यास,यावेशकरिी शासनान ेचौकशी केली आहे काय,  
(३) ूसल्यास, चौकशीच्या ूनुदींगाने जििश झालेल्या ववद्युत तारा बद्लय याबाबत शासनाकड न 
कोिती कायशवाही करययात आली वा येत आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रशेचर बावनिुळे (१८-०१-२०१८) : (१) सन २०१६ मध्ये आष्ी, पा्ोिा व र्शरुर 
तालुक्यातील जि.बीड येथील  क ि ६ व्यक्तीींना व ४ िनावराींना ववद्युत ूपघात झाला आहे. 
तथावप सिरचे ूपघात हे ववद्युत तारा पड न झालेले नाहीत. 
(२) िीिश तारा बिलययाच ेकाम सुरु ूस न ववद्युत ूपघात झालेल्या व्यक्तीींच्या वारसिाराींना 
व िनावराींच्या मालकाींना ववद्युत ननररक्षक याींचा ूहवाल वेशाप्त झाल्यानींतर व सींबींगधत 
व्यक्तीींनी सवश कागिप सदाींची प तशता केल्यानींतर सिरील ूपघात  िर ववद्युत सींच माींडिीच्या 
िोदामु े झाला ूसल्याच े ववद्युत ननरीक्षकाींच्या ूहवालामध्ये नम ि ूसल्यास सींबींगधताींना 
ववद्युत ववतरि कीं पनीच्या ननयमानुसार नुकसान भरपाक िेययात येते. 
(३) बीड ववभागाींतगशत आष्ी, पा्ोिा व र्शरुर तालुक्यासह बीड व गेवराक तालुक्याींमधील 
िीिश झालेल्या ववद्युत तारा बिलययाकररता रु.१९२.६१ लक्षची ननवविा मे. तेिस इलेक्रीकल्स 
ॲन्ड सप्लायसश, बीड याींना िानवेारी, २०१६ मध्ये िेययात आलेली आहे.  सिरील ननवविा 
ूींतगशत िीिश तारा बिलययाबरोबरच ३३/११ के.व्ही. उपकें द्रामधील िरुुस्ती तसेच रोकह सदाींच्या 
ववतरिपे्या बिलि,े ववतरि रोकह सदाींना रर-आगथिंग करिे, सडलेले लोखींडी पोल बिलि े
इयािी कामाींचा समावेश आहे. सिरची कामे वेशगतीपथावर आहेत. 
(४) वेशश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

पोलादपूर (जि.रायगड) तालुक्यातील पळधचल-चाांभारगणी बुद्रिु राजिप शाळा व आड 
ग्रामपांचायत िायान लय येथील ववद्युत वाहि ताराांवरील आवरण ननघाल्याबाबत 

  

(३१)  ६६७४१ (२७-०१-२०१७).   श्री.भरतशेठ गोगावले (महाड) :   सन्माननीय ऊिान  मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पोलािप र (जि.रायगड) तालकु्यातील प गचल-चाींभारगिी बदु्रकु राजिप शा ा व आड 
ग्रामपींचायत कायाशलय याींच्या मध्यभागी ूसिाऱ् या ववद्युत रान्सणामशर िोडिा-या ववद्युत 
वाहक ताराींवरील वरील आवरि ननघाले ूसल्यान े याकाकािी वविेचा धक्का लाग न 
िीववतहानी होययाची शक्यता आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) ूसल्यास, या काकािावरुन ये-िा करिाऱ् या ववद्याथी व नागररकाींच्या िीववतास धोका 
ननमाशि झाला, हे ही खरे आहे काय, 
(३) ूसल्यास, पावसा यात वविेचा शॉक लाग न शेतकऱ् याींसह ूनेक िनावरे मृय म खी 
पडल्याच्या ूनेक घ्ना घडल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) ूसल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे, 
(५) ूसल्यास, चौकशीूींती पावसा यात वविेचा शॉक लाग न शेतक-याींसह ूनेक िनावरे 
मृय म खी पडलेल्या नकुसानग्रस्त शेतक-याींना व याींच्या कु्ुींबबयाींना आगथशक मित िेययाबाबत 
शासनाने कोिती कायशवाही केली वा करययात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रशेचर बावनिुळे (१८-०१-२०१८) : (१), (२), (३), (४) व (५) चाींभारगिी बुद्रकु राजिप 
शा ा व आड ग्रामपींचायत कायाशलय याींच्या मध्यभागी ूसिाऱ्या ६३ के.व्ही. .क्षमतेच्या 
रोकह सदाला िोडिाऱ्या ववद्युत वाहक केबलवरील आवरि उषितेमु े ननघाले ूसल्याच े
ननिशशनास आल्यानींतर तातडीने केबलची िरुुस्ती करययात आली.  याम ेु तेथ े कोिताही 
वेशकारचा ूपघात घडलेला नाही व ूपघाताचा धोका राकहलेला नाही. तसचे प गचल व 
चाींभारगिी बुद्रकु या काकािावरुन ये-िा करिाऱ्या ववद्याथी व नागररकाींच्या जिवीतास धोका 
नाही व पावसा यात वविेचा शॉक लाग न शेतकऱ्याींसह िनावरे मृय मुखी पडल्याच्या घ्ना 
घडल्याचे आढ  न येत नाही.  
(६) वेशश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

डहाणू, तलासरी, पालघर, वस  (जि.पालघर) येथील वसनतगहेृ व आश्रमशाळा  
याांच्या इमारतीची दरुस्ती िरययाबाबत  

  

(३२)  ६६७९३ (१६-१२-२०१६).   श्री.अशमत घोडा (पालघर) :   सन्माननीय आहदवासी वविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) डहाि , तलासरी, पालघर, वसक (जि.पालघर) येथ ेगेल्या १० वदाशत  कही नववन वसनतगहृ 
उघडले न िािे व ूजस्तवात ूसलेली वसनतगहेृ व आश्रम मशा ा याींच्या मोडक ीस आलेल्या 
इमारतीची िरुस्ती न केल्याम ेु िरवदी आकिवासी ववद्यार्थयािंची उतीिश सींख्या वाढ झाल्यामु े 
आकिवासी ववद्यार्थयािंना तालुक्याच्या काकािी वेशवेश न र्म ाल्याम ेु िरवदी हिारो गोर-गरीब 
ववद्याथी ूधशव् र्शक्षि सोड न आपल्या कु्ुींबबयाींसह रोिगारासाा बाहेरगावी स्थलाींतर करीत 
आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) ूसल्यास, आकिवासी मुलाींना िव च्या तालुक्यात वेशवशे र्म ययासाा वसनतगहृाींची 
सींख्या वाढववययासाा ववववध आकिवासी सींघ्नाींनी मा. आकिवासी ववकास मीं सदी, महाराषर 
राज्य याींच्याकड ेसन २०१० पास न मागिी करत आहे, परींतु याबाबत ूि नही शासनाकड न 
कोितीही कायशवाही होत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) ूसल्यास, आकिवासी ववद्यार्थयािंना र्शक्षि र्म ययाकररता वसनतगहृाींची सींख्या 
वाढववययाबाबत शासनान ेकोिती कायशवाही केली वा करययात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (०२-०१-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
(२) वसतीगहृाींची सींख्या वाढववययाबाबत आकिवासी सींघ्नाींची ननवेिने शासनास वेशाप्त होत 
आहेत. 
(३) शासकीय वसतीगहृात वेशवेश न र्म ालेल्या ूनसु गचत िमातीच्या ववद्यार्थयािंना भोिन, 
ननवास व शैक्षणिक सुववधा उपलब्ध करून घेययासाा पींडीत किनिया  उपाध्याय स्वयींम 
योिना स रू करययात आलेली आहे. 
(४) वेशश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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धुळे जिल्हयासाठो ५०० ववद्याथी क्षमतेचे वसतीगहृ मांिूर िरययाबाबत 
  

(३३)  ६७८९८ (२७-०१-२०१७).   श्री.िुणाल पाटील (धळेु ग्रामीण) :   सन्माननीय आहदवासी 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ध ेु जिल्हयासाा वाढीव क्षमतेचे ५०० ववद्यार्थयािंसाा वसतीगहृ मींि र कराव े ूशी 
मागिी आकिवासी  कता पररदिेने केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२)  तसेच या वदी १७५ ववद्याथीनी व ३०० ववद्याथी वसतीगहृाच्या सोयीपास न वींगचत राकहले 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) ूसल्यास, आकिवासी ववद्यार्थयािंच्या सोयीसाा ताका  वसतीगहृ ननमाशि करययासाा 
शासनाने कोिती कायशवाही केली वा करययात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (०२-०१-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) शासकीय वसतीगहृात वेशवेश न र्म ालेल्या ूनुस गचत िमातीच्या ववद्यार्थयािंना 
भोिन, ननवास व शैक्षणिक सुववधा उपलब्ध करून घेययासाा पींडीत किनिया  उपाध्याय 
स्वयींम योिना स रू करययात आलेली आहे. 
(४) वेशश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

अनुसूधचत िाती-िमातीसाठोच्या वविास ननधीबाबत 
  

(३४)  ६९८९० (२७-०१-२०१७).   श्री.ववलास तरे (बो सर) :   सन्माननीय आहदवासी वविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ूनसु गचत िाती-िमातीसााच्या ववकास ननधीसाा कें द्र शासनाकड न सन २०१४-१५ मध्ये 
राज्य शासनास  क ि िकती ननधी वेशाप्त झाला आहे, 

(२) ूसल्यास, यापकैी वेशयक्षात िकती ननधीचा ववनीयोग राज्य शासनाकड न करययात आला 
व तो कोिया जिल्ह्यात व याचे जिल्ह्याननहाय वेशमाि काय आहे, 
(३) ूसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (१३-०१-२०१८) : (१) सन २०१४-१५ करीता कें द्र शासनाच्या योिनाींतगशत 
ववभागास  कुि रु. ३१८.७८ को्ी ननधी वेशाप्त झाला आहे. 
(२) कें द्र शासनाकड न वेशाप्त ननधीपैकी रु. १०६.११ को्ी ननधीचा ववननयोग करययात आला 
ूस न उवशरीत रु. २१२.६७ को्ी ननधीच्या ववननयोगाची कायशवाही चाल  आहे. तसचे सिर 
ननधीचे ववतरि जिल्हाननहाय न करता प वशननधाशररत मागिीनुसार  काजमक आकिवासी ववकास 
वेशकल्प कायाशलय ननहाय करययात येत ूसते. 
(३) कें द्र शासनाकड न राज्य शासनास वेशाप्त होिाऱ्या ननधीचा ववननयोग आकिवासी ववकास 
ववभाग व राज्यातील इतर वेशशासकीय ववभागाच्या माध्यमात न करययात येत ूसतो, यानुसार 
कायशवाही सरुू आहे. 

___________ 
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नाशशि येथील सातपुर औद्योधगि वसाहतीमधये वारांवार चांडीत होणाऱया वीि पुरवठयाबाबत 
  

(३५)  ७०७९३ (०७-०१-२०१७).   श्रीमती सीमाता  हहरे (नाशशि पजश्चम) :   सन्माननीय 
ऊिान  मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नार्शक सातपुर येथील औद्योगगक वसाहतीमध्ये वविपुरवाा वारींवार खींडीत होत ूस न 
याबाबत आयमाच्या सभासिाींनी मुख्य ूर्भयींता, म.रा.वव.वव.कीं पनी. नार्शक याींना माहे 
सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये वा या िरम्यान ननवेिन िेऊन वीि पुरवाा सुर ीत करययाची मागिी 
केलेली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) ूसल्यास, औद्योगगक के्ष सदास होिारा वीि पुरवाा खींडीत होययामागील नमेकी कारिे 
काय आहेत, 
(३) तसचे नार्शक येथील औद्योगगक के्ष सदास ूखींडीत वीि पुरवाा होययाच्या दृष्ीन ेशासनाने 
कोिती उपाययोिना केली वा करययात येत आहे ? 
  

श्री. चांद्रशेचर बावनिुळे (१६-०१-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
(२) िुल,ै ऑगस््, २०१६ मध्ये झालेल्या िोरिार पावसान े व वाि वाऱ्याम ेु वीि पडिे, 
यामु े रोकह सद, उच्चिाब वाकहनी, लघुिाब वाकहनी इ. नािरुुस्त झाल्यामु े वीि पुरवाा खींडीत 
झाला होता. 
(३) नार्शक येथील औद्योगगक के्ष सदास ूखींडीत वीि पुरवाा होययाच्या दृष्ीन ेनवीन उपरी 
वाकहनी तसेच उपरी उच्चिाब व लघुिाब वाकहन्या भ र्मगत करिे ूींतगशत नार्शक शहर-१ 
ववभागात पायाभ त आराखडा-२ योिना ( INFRA-II ) मध्ये २२००/- लक्षची काम ेमींि र ूस न 
यात सातपुर औद्योगगक के्ष सदाचा समावशे ूस न सातपुर औद्योगगक के्ष सदात रु. ३९.४१/- 
लक्षची काम ेकरययात आलेली आहेत. 
    तसेच उपकें द्राची ववतरि क्षमता वाढवविे, पावसा याप वी वाकहनीींची व उपकें द्राींची 
िेखभाल व िरुुस्तीची कामे करिे, ववतरि वेशिाली लगत ूसलेल्या वकृ्षाींच्या णाींद्याींची छा्िी 
करिे इ. काम ेकरययात आली आहेत.  

___________ 
  

मोरड ेव झोरेवाडी (ता.सांगमेश्वर, जि.रत्नाधगरी) येथील रस्त्याांवर  
ववद्युतचाांब व पथहदव्याांची व्यवस्था िरययाबाबत 

(३६)  ७१३१८ (२७-०१-२०१७).   श्री.क्षक्षतीि ठािूर (नालासोपारा) :   सन्माननीय ऊिान  मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ग्रामपींचायत मोरड,े मु.पो. झोरेवाडी (ता.सींगमेश्वर, जि.रनागगरी) येथील झोरेवाडी व 
र्मरगरवाडी या गावातील रस्याींवर ववद्युतखाींब व पथकिव्याींची व्यवस्था करययाबाबत 
ग्रामपींचायतीने व लोकवेशनतननधीींनी किनाींक ३० ऑक््ोबर, २०१५, किनाींक ०४ ऑगस््, २०१६ 
तसेच मा.ववरोधी पक्ष नेता, ववधानपररदि याींनी किनाींक १ माचश, २०१६ रोिी वा या सुमारास 
शासनाकड ेव सींबींगधत ूगधकाऱ्याींकड ेमागिी करययात आली होती, हे खरे आहे काय, 

(२) ूसल्यास, याबाबत शासनान ेकोिती कायशवाही केली वा करययात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रशेचर बावनिुळे (२५-०१-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
(२) सिर गावातील रस्यावरील ववद्युत पोलवर पथकिव्याींच्या व्यवस्थेकरीता स्थाननक 
कीं  सदा्िारास कि. १६.०९.२०१७ रोिी महाववतरिकड न कायाशिेश िेययात आला ूस न काम े
वेशगतीपथावर आहेत.   
(३) वेशश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
राज्याच्या ववि महामांडळाच्या महापारेषण िां पनीतील अशभयांता आणण ताांबत्रिी िामगाराांची 

१५०० पदे िमी िरययाचा ननणन य महापारेषण िां पनीने घेतल्याबाबत 
  

(३७)  ८१०८५ (२८-०४-२०१७).   श्री.अिय चौधरी (शशवडी) :   सन्माननीय ऊिान  मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्याच्या वीि महामींड ाच्या महापारेदि कीं पनीतील ूर्भयींता आणि ताींब सदकी कामगाराींची 
१५०० पिे कमी करययाचा ननिशय महापारेदि कीं पनीने घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) ूसल्यास, याची कारिे काय आहेत व सिर पिाींवरील ूर्भयींता आणि ताींब सदक 
कामगाराींना िसुरीकड ेसामाव न सामाव न घेययाबाबत कायशवाहीची सद्यःजस्थती काय आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशचेर बावनिुळे (१२-०१-२०१८) : (१) महाराषर राज्य ववद्युत मींड ाच्या ब सदभािनानींतर 
महापारेदि कीं पनी ूजस्तवात आली. ब सदभािनाच्या व ेेस कीं पनीतील वेतनग् ३ व ४ मधील 
पिे भरययास महाराषर वीि ननयामक आयोगान ेबींिी घातली होती. सिर बींिीच्या ूनुदींगाने 
आकृतीबींध मींि र करुन सन २००८ मध्ये तो लाग  करययात आला. िरम्यानच्या का ात 
महापारेदि कीं पनीच्या पायाभ त सुववधाींमध्ये आम लाग्र वाढ झाली आहे. तसेच, ूर्भयाींब सदकी 
के्ष सदात झालेल्या वेशगतीस ूनुसरुन ूयाधुननक तीं सदज्ञानाचा वापर करययात आलेला आहे. या 
सवश गोष्ीींचा ववचार करून महापारेदि कीं पनीन े पारेदि(Transmission), तीं सदज्ञ 
(Technician) व यीं सदचलन (Operating) या सींवगाशतील सुच्यग्रस्तींभ (Pyramid) यामध्ये 
योग्यररया बिल करुन कमशचाऱ्याींच्या पिोन्नतीमध्ये  कसु सदता आििे आणि याींना 
ववकासाची सींधी  उपलब्ध करुन िेिे व कीं पनीच्या भववतव्यासाा मनुषयब ाचा योग्य तऱ्हेने 
उपयोग करययाच्या हेतुने ताींब सदक (Technical) व यीं सदचलन (operating) या सींवगाशच े
 क सदीकरि करून सन २००८ मध्ये लाग  केलेला आकृतीबींध सुधाररत करययाची कायशवाही सुरु 
केली आहे.  
(२) व (३) वेशश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

चाांदसू व दावडी (ता.चेड, जि.पुणे) येथील धामणटेि णाट्यािवळ वविेच्या  
ताराांमुळे लागलेल्या आगीत शेतिऱयाांचे झालेले नुिसान 

 

(३८)  ८४२४८ (२८-०४-२०१७).   श्री.सुरेश गोरे (चेड आळांदी) :   सन्माननीय ऊिान  मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) चाींि स (ता.खेड, जि.पुिे) येथे ववद्युत वाकहनीच्या तारा  कमेकाींना गचक्ल्याने शॉ श् 
सिकश ् होऊन किनाींक ०९ नोव्हेंबर, २०१६ रोिी लागलेल्या आगीत शेतकऱ्याींच्या शेतातील उस 
ि  न नष् झाला तसेच िावडी (ता.खेड, जि.पुिे) रस्यालगत धामि्ेक णा्यािव  वीि 
वाहक ताराींच े घदशि होऊन किनाींक ५ डडसेंबर, २०१६ रोिी वा यासुमारास आग लाग न 
नसशरीमधील १५ ्न उसाचे बबयािे व रोप े ि  न नष् झाल्याची लेखी ताार शेतकऱ्याींनी 
महाववतरिच्या ूगधका-याींकड ेकेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) ूसल्यास, उक्त ताारीींच्या ूनुदींगाने शासनाने पाहिी केली आहे काय, 
(३) यानुदींगान े नुकसानग्रस्त शेतकऱ्याींना महाववतरिने िकती आगथशक सहाय्य केले वा 
करययात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशचेर बावनिुळे (१८-०१-२०१८) : (१), (२) व (३) चाींि स (ता.खेड जि.पुिे) येथ ेववद्युत 
वाकहनीच्या तारा  कमेकाींना गचक्ल्यान ेशॉ श् सिकश ् होऊन कि. ०९/११/१६ रोिी लागलेल्या 
आगीत शेतकऱ्याींच्या शेतातील उस ि  न नष् झाला तसेच िावडी (ता.खेड, जि.पुिे) 
रस्यालगत धामि्ेक णा्यािव  वीि वाहक ताराींच े घदशि होऊन कि. ५/१२/१६ रोिी वा 
यासुमारास आग लाग न नसशरीमधील १५ ्न उसाच े बबयािे व रोपे ि  न नष् झाल्याची 
कोितीही लेखी ताार महाववतरिच्या रािगुरुनगर येथील ववभागीय कायाशलयात वेशाप्त झालेली 
नाही. तसेच ववद्युत ननरीक्षक कायाशलय, पुिे येथेही सिर ताार वेशाप्त झालेली नाही. 
(४) वेशश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मौि ेआलापल्ली (ता.अहेरी, जि.गडधचरोली) येथील श्री. स्वामी समथन  अनुदाननत  
आहदवासी आश्रमशाळेतील गैरप्रिाराबाबत 

(३९)  ८४४४३ (२८-०४-२०१७).   श्री.महेश चौघलेु (शभवांडी पजश्चम) :   सन्माननीय आहदवासी 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौ. आलापल्ली (ता.ूहेरी, जि.गडगचरोली) येथील श्रम ी स्वामी समथश ूनुिाननत आकिवासी 
आश्रम मशा ा, उडरेा मधील श्रम ी.वली खान, मितनीस या कमशचाऱ्याचे मागील २ वदािंपास नचे 
वेशलींबबत ूसलेले वतेनाींच े िेयक मुख्याध्यापकाींनी तयार केलेले नसतानाही कमशचाऱ्याींनी 
श्रम ी.बाबसुाहेब पींचभाक, वेशकल्प कायाशलय, भामरागड याींचशेी आगथशक सींगनमत करुन 
मुख्याध्यापकाींचा बनाव् र्शक्का तयार करुन लाखो रुपयाींचा गैरव्यवहार केला आहे, हे खरे 
आहे काय, 

(२) ूसल्यास, याबाबत चौकशी करययाची मागिी सगचव, वपतछृाया बहुउदे्दर्शय र्शक्षि   
सींस्था, भींडारा याींनी माहे मे, २०१६ मध्ये वा या िरम्यान मा.आकिवासी ववकास मीं सदी 
याींच्याकड ेलेखी ननवेिनाव्िारे केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) ूसल्यास, उक्त िोन्ही वेशकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढ  न आले व तद्नुसार मुख्याध्यापकाींची बनाव् स्वाक्षरी करुन िेयके सािर करिाऱ्या 
कमशचाऱ्याींववरुध्ि शासनाने कोिती कारवाक केली वा करययात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
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श्री. ववष्ट् णु सवरा (०३-०१-२०१८) : (१) हे खरे नाही.   
(२) व (३) या वेशकरिी वेशकल्प कायाशलय, भामरागड या कायाशलयाच्या चौकशी सर्मतीने चौकशी 
केली ूस न वेतन िेयकावरील मखु्याध्यापकाींच्या स्वाक्षरीत तणावत किस न येत ूसली तरी 
िेयकाच्या कवररींग ले्रवरील स्वाक्षरीत वेशथमिशशनी तणावत किस न येत नाही.   
     उपलब्ध िस्तऐवि व घ्नाामावरुन या वेशकरिात वेशकल्प कायाशलयातील कमशचा-याींचा 
सहभाग किस न आला नाही. 
(४) वेशश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

िणिवली तालुक्यातील (जि.शसांधदुगुन ) दाररद्रय रेषेचालील व माशसि उत्पन्न ६०० रुपये  
असलेल्या महहलाांना शासिीय सोयी देययाबाबत 

  

(४०)  ८६०७४ (०९-०८-२०१७).   श्री.वैभव ना ि (िुडाळ) :   सन्माननीय सामाजिि न् याय 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) किकवली तालुक्यातील (जि.र्सींधुिगुश) िाररद्रय रेदेखालील व मार्सक उपन्न ६०० रुपये 
ूसलेल्या मकहलाींना शासकीय सोयी िेययाची ूनेक वेशकरिे जिल्हास्तरावर व शासनाकड े
ूींनतम मींि रीसाा वेशलींबबत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) ूसल्यास, सिर वेशलींबबत वेशकरिाींमध्ये किकवली तालुक्यातील ूसलिे, तावडवेाडी या 
गावातील श्रम ीमती कुीं िा रामचींद्र िेवरुखकर या ननराधार व ूपींग मकहलेला शासकीय सोयी 
र्म ाव्यात यासाा नतने जिल्हास्तरावर २५ वद ेवेशयन करुनही त ज च्या ूिाशला मींि री किली 
ूस न  याींच्या ूिाशला मींि री न िेययाची कारिे काय आहेत, 
(३) ूसल्यास, गेली २५ वद े जिल्हास्तरावर जिल्हागधकारी याींच्या कायाशलयात ववना मींि री 
वेशलींबबत ाेवययास िबाबिार ूसलेल्या ूगधकारी व कमशचाऱ् याींची चौकशी करुन कोिती 
कारवाक केली वा करययात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ?  
  
श्री. राििुमार बडोले (१०-०१-२०१८) : (१) व (२) हे खरे नाही. 
     श्रम ीमती कुीं िा रामचींद्र िेवरुखकर रा. ूसलिे याींना सींिय गाींधी योिनखेाली माहे िलु,ै 
१९८१ पास न लाभ मींि र करययात आला ूस न ऑगस््, २०१७ पयिंत लाभ िेययात आलेला 
आहे. 
(३) व (४) वेशश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मौि ेगाांडुळवाढ (ता.शहापूर,जि.ठाणे) येथील आश्रमशाळेत  
अनुदानात होत असलेला गैरव्यवहार 

  

(४१)  ८७७२४ (०९-०८-२०१७).   श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर) :   सन्माननीय आहदवासी वविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मौि े गाींडु वाढ (ता.शहाप र, जि.ाािे) येथील शा ेस ूनुिान र्म  नही ववद्यार्थयािंना 
व्यवजस्थत िेवि न र्म िे, शकै्षणिक साकहय ववद्यार्थयािंना व ेेवर न र्म ि ेइ. गैरसोयी 
ूसल्याच ेमाहे  ववेशल, २०१७ च्या िसु-या सप्ताहात उघडकीस आले, हे खरे आहे काय, 
(२) ूसल्यास, उक्त वेशकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) ूसल्यास, चौकशीचे ननषकदश काय आहेत व तद्नसुार सिर शा ेत सोयीसुववधा 
पुरवविेबाबत शासनान ेकोिती कायशवाही केली वा करययाींत येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (०३-०१-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) मुख्याध्यापक, ूनुिाननत आश्रम मशा ा, गाींडु वाढ, ता.शहाप र, जि.ाािे याींनी सािर 
केलेल्या खुलाश्यानुसार व सहाय्यक वेशकल्प ूगधकारी (र्शक्षि),  काजमक आकिवासी ववकास 
वेशकल्प, शहाप र याींच्या चौकशी ूहवालानुसार ववद्यार्थयािंना शासनाच्या ननकदावेशमािे नाष्ा व 
िेवि व आवश्यक सुववधा किल्या िात ूस न शैक्षणिक साकहय पुरवाा ही वे ेत करययात 
येतो. तसेच आश्रम मशा ेस वेशाप्त ूनुिानात कुालाही वेशकारचा गैरव्यवहार झाल्याच ेकिस न येत 
नाही.   
(४) वेशश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

नवी मुांब  हदघा-पाडा येथील प्लॉट २१ येथील िां पनीन ेतेथील रहदारीचा 
रस्ता उपलब्ध िरून देणेबाबत 

  

(४२)  ८७९०० (१८-०८-२०१७).   श्री.सांिय िेळिर (ठाणे), अॅड.आशशष शेलार (वाांदे्र 
पजश्चम) :   सन्माननीय उद्योग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नवी मुींबक मधील किघा पाडा येथील प्लॉ् न. २१ हा  म .आय.डी.सी ने वपरॅर्मड 
इन्रामॅक वेशा.ली. याींना ववकला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) ूसल्यास, सिर कीं पनीने तेथील २५० घराींची लोकवस्ती ूसलेल्या नागररकाच्या रहिारीचा 
मागश बींि केला आहे, हे ही खरे काय, 
(३) तसेच रहिारीचा मागश बींि केल्यान ेनागररकाींना शौचालय व इतर सुववधाींचा वापर करययास 
ूडथ ा ननमाशि होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) ूसल्यास, उपरोक्त नागरी वस्तीला रहिारीचा रस्ता उपलब्ध  करून िेययासाा  याबाबत 
शासनाने कोिती कायशवाही केली वा करययात येत आहे, 
(५) नसल्यास, याची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देसा  (१६-०१-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
   महामींड ाने किनाींक ०८/०७/२०१५ रोिी उक्त कीं पनीस भ खींड ामाींक  क्स-२१ चे वा्प 
केले ूस न कि. ०४/०८/२०१६ रोिी ताबा किलेला आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
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     महामींड ान ेभ खींड ा.  क्स २१ हा पुवीच आरेणखत केलेला आहे. पींरतु भ खींड ामाींक 
२१ च्या तीन्ही बािुस ूनतामि ूसल्यान े नवी मुींबक महानगरपार्लकेने िाि-ेयेिे साा 
भ खींड ामाींक २१ च्या उतरेस व पुवेस  क पिपथ उपलब्ध करुन किलेला आहे. या 
पिापथावरुन िोन्ही बािुन े मुख्य रस्यास िाता येत.े याम ेु लोकवस्तीस रहिारीचा मागश 
उपलब्ध आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
     झोपडपट्टी वार्सयाींना शौचालय व इतर सुववधा वापरासाा नवी मुींबक महापार्लकेने 
पिपथ पुरववला आहे. 
(४) व (५) वेशश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील गोंहदया जिल््यातील देवरी येथील दोन अनुदाननत आश्रम शाळा बांद  
असून िमन चाऱयाांना दोन वषन  वेतन शमळाले नसल्याबाबत 

  

(४३)  ८८३२६ (०९-०८-२०१७).   श्री.योगेश सागर (चारिोप) :   सन्माननीय आहदवासी 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील गोंकिया जिल्ह्यातील िेवरी येथील  काजमक आकिवासी ववकास वेशकल्पाींतगशत 
चालववऱ्या िािाऱ्या (सडक ूिुशनी व िोद्गे िाींभ ी) येथील िोन ूनुिाननत आश्रम मशा ा 
शासनाने िोन वदािंप वी बींि केल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 

(२) ूसल्यास, तेथे काम करिाऱ्या १२ चतुथशशे्रम िी कमशचाऱ्याींच े समायोिन ूद्याप झालेले 
नाही, तसेच शा ा बींि झाल्यामु े िोन वदािंपास न याींना वतेन ही र्म ालेले नाही ूस ेकिनाींक 
२९ मे, २०१७ मध्ये वा या िरम्यान ननिशशनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) ूसल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, यात काय आढ  न आले, 
यानुसार शासनान ेकोिती कायशवाही केली वा करययात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (०३-०१-२०१८) : (१) हे खरे आहे.  
(२) व (३) बींि आश्रम मशा ाींतील १२ चतुथश शे्रम िी कमशचा-याींचे इतर ूनुिाननत आश्रम मशा ाींमध्ये 
समायोिनाचे आिेश िेययात आले आहेत. यापैकी ५ कमशचा-याींना रुि  करुन घेययात आले 
आहे. उवशररत कमशचा-याींना सींस्थने ेहिर करुन घेतले नाही.  
     कमशचा-याींना रुि  करुन घेययास नकार िेयया-या सींस्थेच ेूनुिान रोखययात आले आहे. 
ज्या र्शक्षक र्शक्षकेतर कमशचा-याींची पिे नागप र ववभागात ररक्त नाही, ूशा कमशचा-याींचे 
समायोिन आयुक्तालय स्तरावरुन करययात आले आहे. 
(४) वेशश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
  

चेड तालुक्याच्या (जि.पुणे) आहदवासी भागातील टोिावड ेयेथील आश्रमशाळेत  
सांरक्षि शभांतीच ेिाम सुरु िेल्याबाबत 

(४४)  ८८३६६ (०९-०८-२०१७).   श्री.सुरेश गोरे (चेड आळांदी) :    सन्माननीय आहदवासी 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) खेड तालुक्याच्या (जि.पुिे) आकिवासी भागातील ्ोकावड े येथील आश्रम मशा ेत आकिवासी 
ववकास वेशकल्पाींतगशत आश्रम मशा ेची नवीन इमारत व र्शक्षकाींच्या ननवासस्थानाची इमारत 
बाींधययाच ेकाम सुरु आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) ूसल्यास, सिर आश्रम मशा ेची इमारत व र्शक्षक ननवासस्थानाच्या इमारतीचे काम सद्य 
जस्थतीत बींि ूस न त ेप िश न करता इमारतीसाा सींरक्षक र्भींतीचे काम हाती घेययात आले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) ूसल्यास, आश्रम मशा ा इमारत व र्शक्षक ननवासस्थान याींचे बाींधकाम ूप िश ाेव न सींरक्षक 
र्भींतीचे काम करययाची कारिे काय आहेत व या सवश कामासाा आकिवासी ववकास 
वेशकल्पाींतगशत िकती ननधी उपलब्ध करून िेययात आला आहे व ूि न िकती ननधीची 
आवश्यकता आहे व यानुदींगाने सुरु ूसलेल्या कायशवाहीची सद्य:जस्थती काय आहे ? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (१७-०१-२०१८) : (१) खेड तालुक्यातील (जि.पुिे) आकिवासी ववभागातील 
्ोकावड े येथील आश्रम मशा ेत आकिवासी ववकास वेशक्ल्पाींतगशत आश्रम मशा ेची नवीन इमारत 
बाींधकाम सुरु आहे. परींतु र्शक्षकाींच्या ननवासस्थानाच्या इमारत बाींधययाच ेकाम सुरु झालेले 
नाही. 
(२) व (३) आश्रम मशा ा ववद्यार्थयािंच्या सुरक्षक्षततेच्या दृजष्कोनात न सींरक्षक र्भींतीचे काम सुरु 
केले आहे. सिर कामास जिल्हा ननयोिन सर्मतीने रु.४९.५० लक्ष रक्क्म मींि र केली ूस न 
रु.३१.१० लक्ष खचश झाला आहे. 
     आश्रम मशा ा इमारत रू.४,९९,०३,०००/- व मुला-मुलीींच े वसतीगहृ इमारत बाींधकामास 
रु.४,९५,०९,९५४/- इतक्या रक्कमेस सुधारीत वेशशासकीय मान्यता िेययात आली ूस न 
सद्य:जस्थतीत इमारत बाींधकाम व सींरक्षक र्भींत काम सुरु आहे.  

___________ 
  

चािण ते रािगुरुनगर दरम्यान एक्स्प्रेस ला नचे िाम बांद असल्याबाबत 
  

(४५)  ८८३७० (०९-०८-२०१७).   श्री.सुरेश गोरे (चेड आळांदी) :     सन्माननीय ऊिान  मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रािगुरुनगर (ता.खेड, जि.पुिे) या शहराची व पररसरातील नागररकाींची वविेची वाढती 
मागिी पाहता मागिीच्या ूनुदींगाने पुरेसा वीि पुरवाा होययासाा चाकि ते रािगुरुनगर 
िरम्यान  क्स्वेशेस लाकनच ेकाम वीि ववतरि महामींड ाच्या पायाभ त आराखडा सक्षमीकरि 
ववभागाींतगशत सुरु आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) ूसल्यास, चाकि त े रािगुरुनगर या िरम्यान ्ाकययात येिाऱ्या वीि वाकहनीचे काम 
माहे  ववेशल, २०१७ मध्ये वा या िरम्यान बींि ूसल्याचे ननिशशनास आले, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) ूसल्यास, क्स्वेशेस लाकनचे काम बींि ाेवययाची कारिे काय आहेत व हे काम प िश 
होययास ूि न िकती कालावधी लागिार आहे ? 



वि.स. ३९२ (31) 

श्री. चांद्रशेचर बावनिुळे (१८-०१-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) सिर ३३ के.व्ही. डबल सकी् इनकमीींग वीि वाकहनी उभारिीच ेकाम प िश झाले 
ूस न उपरोक्त वीि वाकहनी लगत झाडाच्या मोाया णाींद्या वाकहनीवर व वाकहनीिव  आल्या 
ूसल्याने या तोडययासाा पिेु-नार्शक राषरीय महामागश ववभागाकड े परवानगीसाा ूिश 
वेशलींबबत आहे. तसेच उपरोक्त वाकहनीसाा नजिकच्या ूनतउच्चिाब उपकें द्रात न ३३ केव्ही 
वेशस्ताववत ब े उपलब्ध झालेला नाही. सिरच े काम प िश झाल्यानींतर, ववद्युत सींच माींडिी 
तपासिी व सिर वाकहनी ववद्यतु भारीत करययाची परवानगी घेऊन ती ववद्युत वाकहनी 
कायाशजन्वत करययात येकल. 

___________ 
  

नाशशि एमआयडीसीतील अवविसीत भचूांड ताब्यात घेणेबाबत 
  

(४६)  ८८९५० (१८-०८-२०१७).   श्रीमती सीमाता  हहरे (नाशशि पजश्चम) :   सन्माननीय 
उद्योग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नार्शक सातप र, ूींबड  मआयडीसीतील उद्योिकाींनी ववकर्सत न केलेले भ खींड पुन्हा 
ताब्यात घेययाची वेशिाया नार्शक  मआयडीसीकड न माहे ि न, २०१७ मध्ये वा या िरम्यान 
सुरु केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) ूसल्यास,  मआयडीसीला िकती भ खींड ताब्यात र्म ाले ूस न उवशरीत भ खींड धारकाींना 
नोक्सा बिावल्या आहेत काय, 
(३) ूसल्यास, ूशा भ खींड धारकाींवर कोिती कारवाक केली वा करययात येत आहे, 
(४) नसल्यास, याची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देसा  (११-०१-२०१८) : (१) भ खींडधारकान े ववहीत कालावधीत भ खींड ववकसीत न 
केल्यास भ खींड ताब्यात घेययाची कारवाक करययात येते. ही सतत चालिारी वेशिाया आहे. 
(२) व (३) सातप र औद्योगगक के्ष सदामध्ये ३६ उद्योग घ्काींनी इमारत प िशवाचा िाखला वेशाप्त 
केलेला नाही. यापकैी ३५ उद्योग घ्काींनी भ खींडावर इमारत बाींधकाम केलेले ूस न घ्क 
उपािनात आहेत. १ भ खींड प िशत: ररक्त आहे. 
     िे भ खींडधारक इमारत प िशवाचा िाखला न घेता उपािनात आहेत याींना 
महामींड ामाणश त नो्ीसा िेययात आल्या ूस न कारवाक करययात येत आहे. 
     तसेच ूींबड औद्योगगक के्ष सदात १९ उद्योग घ्काींनी इमारत प िशवाचा िाखला वेशाप्त 
केलेला नाही. यापैकी १८ भ खींडधारकाींनी भ खींडावर बाींधकाम केले ूस न घ्क उपािनात 
आहेत. 
     िे १८ भ खींडधारक इमारत प िशवाचा िाखला वेशाप्त न करता उपािनात आहेत यापैकी 
९ भ खींडधारकाींना महामींड ान े नो्ीसा किलेल्या आहेत.उवशररत ९ भ खींड हे शासकीय 
आस्थापनाींना वा्प केले ूस न याींना प सदाव्िारे क ववययात आले ूस न महामींड ाच्या 
धोरिानुसार कायशवाही करययात येत आहे. 
(४) वेशश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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िोल्हापूर जिल्हयातील िाही सोसायटयाांनी पीि ििन  वसलू िरुन  
घेताना व्यािासह वसूल िरुन घेतलेबाबत 

  

(४७)  ९०१७३ (१८-०८-२०१७).   श्री.चांद्रदीप नरिे (िरवीर), श्री.सत्यिीत पाटील-सरुडिर 
(शाहूवाडी) :   सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) पीक किाशत न शेतकऱ्याींना व्यािाचा भुििंड बस  नये याकररता १५ वदाशप वी शासनान े
डॉ.पींिाबराव िेशमुख पीक किश व्याि सवलत योिना सुरु केली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) ूसल्यास, या योिनेूींतगशत शेतकऱ्याला िरवदी  व्यािाची रक्कम द्यावयाची ूसा 
शासन ननिशय आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) ूसल्यास, कोल्हाप र जिल्ह्यातील काही सोसाय्याींनी पीक किश वस ल करुन घेत 
ूसताना त ेव्यािासह वस ल करुन घेतले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) ूसल्यास, यावेशकरिी चौकशी करून शासनान ेकोिती कायशवाही केली वा करययात येत 
आहे, 
(५) तसेच ही योिना यशस्वीपिे राबववययाकररता शासन कोिती कायशवाही करिार आहे, 
नसल्यास, याची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देशमचु (०६-०१-२०१८) : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) होय. या योिनेू ींतगशत व्याि परतावा या-या आगथशक वदाशत वेशाप्त न झाल्यान ेतसेच 
कोल्हाप र जिल्ह्यातील काही सोसाय्याींनी व्यािासह रक्कम वस ल केली आहे. व्याि 
परताव्याची रक्कम सींबींगधत सोसाय्ीस वेशाप्त होताच सभासिाींच्या नावावर वगश करययात येते. 
(४) व (५) याबाबत कोितीही ताार वेशाप्त झाली नसल्याचे, शासन ननिशयावेशमािे पा सद 
लाभाथींना लाभ र्म ययासाा कायशवाही होत ूसल्याचे तसचे सींबींगधताींना ूनुिान वेशाप्त 
होताच या-या वे ी ववतररत केले िाते, ूसे जिल्हा उपननबींधक, सहकारी सींस्था, कोल्हाप र 
याींनी क ववले आहे. 

___________ 
  

औरांगाबाद महानगर पाशलिा हद्दीतील पडगेाव येथील महापारेषणच्या  
टॉवसन िवळ अनधधिृत बाांधिाम िेल्याबाबत 

(४८)  ९०४६९ (०९-०८-२०१७).   श्री.अतलु साव े (औरांगाबाद पूवन ) :   सन्माननीय ऊिान  मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) औरींगाबाि महानगर पार्लका हद्दीतील पडगेाव येथील महापारेदि कीं पनीन ेवीिवहनासाा 
उभारलेल्या उच्चिाबाच्या ्ॉवसशिव  ूनगधकृत बाींधकाम केले आहे तसेच या काकािी 
ूनगधकृत प्लॉक्ींग करययात आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) ूसल्यास, या काकािाची शासनान ेपाहिी केली आहे काय, यानुसार सींबगधताींची चौकशी 
केली आहे काय, 
(३) ूसल्यास, यानुसार शासनान ेिोदीींवर कोिती  कारवाक केली वा करययात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रशेचर बावनिुळे (१२-०१-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) सिर वाकहन्याींखाली ूनगधकृत बाींधकाम सुरु ूसल्याच े ननिशशनास आल्यानींतर 
नागररकाींच्या जिववतास धोका पोहोच  नये म्हि न बाींधकाम केलेल्या सींबींगधत नागररकाींस 
भारतीय  ववद्युत ननयम, १९५६ च्या कलम ८२ ून्वये महापारेदि कीं पनीकड न लेखी स चना 
िेययात आल्या आहेत.  तसेच याबाबत महापारेदि कीं पनीकड न मा. जिल्हागधकारी, औरींगाबाि 
व आयुक्त, औरींगाबाि महानगरपार्लका, औरींगाबाि याींना किनाींक २६.०७.२०१७ रोिीच्या 
प सदान्वये उगचत कारवाक करययाबाबत क ववययात आले आहे. तसेच औरींगाबाि 
महानगरपार्लकेने क ववल्यानुसार, सिर काकािी झालेल्या ूनतामिाची चौकशी करुन तेथील 
र्म कत धारकाींच्या मालकी हक्काींची पडता िी करुन महाराषर महानगरपार्लका ूगधननयम, 
१९६६ मधील कलम २६० व ४७८ ून्वये स चना प सद िेव न ूनतामि काढययाची कायशवाही 
औरींगाबाि महानगरपार्लकेकड न करययात येिार आहे. 
(४) वेशश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

धचपळूण (जि.रत्नाधगरी) येथे हातभट्टीच्या दारूसाठो वापरययात येणाऱया  
िाळ्या गुळाचा रि पिडययात आल्याबाबत 

  

(४९)  ९१६१५ (०४-०९-२०१७).   श्री.सदानांद चव्हाण (धचपळूण) :   सन्माननीय राज् य 
उत् पादन शुल् ि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) गचप  ि (जि.रनागगरी) येथ े हातभट्टीच्या िारूसाा वापरययात येिाऱ्या काळ्या गु ाचा 
६०० ढेपीींसह रक किनाींक १८ ि न, २०१७ रोिी वा या सुमारास पकडययात आला आहे, हे खरे 
आहे काय, 

(२) ूसल्यास, ूसे वेशकार या परीसरात वारींवार ननिशशनास येत ूस नही याकड े िलुशक्ष 
करययात येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) ूसल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(४) ूसल्यास, चौकशीचे ननषकदश काय आहेत व यानुदींगान ेिोदीीं आढ िा-याींवर शासनान े
कोिती कारवाक केली वा करययात  येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशचेर बावनिुळे (११-०१-२०१८) :(१), (२), (३) व (४) होय. राज्य उपािन शुल्क 
ववभागाच्या भरारी पथकास कि.१८.०६.२०१७ रोिीच्या मध्यरा सदी गस्तीमध्ये गचप  ि 
तालुक्यातील मौिे उमरोली येथ े पकडलेल्या रकमध्ये रु.२०.८० लक्ष िकीं मतीच्या का या 
गु ाच्या ६०० ढेपी  आढ  न र्म  न आल्या आहेत. का या गु ाच्या ६०० ढेपीसह 
वाहनचालकास ताब्यात घेव न रु.२०,८०,०००/- िकीं मतीचा मुदे्दमाल िप्त करययात आला ूस न 
मुींबक िारुबींिी कायिा, १९४९ ूींतगशत  गुन्हा नोंिव न १ पुरुद व १ मकहला आरोपीस ू्क 
करययात आली आहे. 



वि.स. ३९२ (34) 

 
      रनागगरी जिल्हयात ूवैध िारु ननर्मशती/ववाी/ वाहत क करिाऱ्याववरुध्ि राज्य उपािन 
शुल्क आणि पोलीस ववभागामाणश त ननयर्मतपिे कारवाक करयययात येते. याूींतगशत राज्य 
उपािन शुल्क ववभागान ेसन २०१६-१७ या वदाशत ६ गुन्हे नोंिव न ३ वाहनाींसह २३,३२० िक.गॅ्र. 
का ा ग   िप्त करययात आहे. तसेच सन २०१७-१८ मध्ये का ा गु  ूवैधररया 
बा गल्यावेशकरिी २ गुन्हे नोंिववययात आले आहेत. 
(५) वेशश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

अिोला येथील महाववतरण िां पनीत बनावट आणण बोगस अनभुव प्रमाणपत्राच्या 
आधारे िनसांपिन  अधधिाऱ याने नोिरी शमळवल्याबाबत 

  

(५०)  ९१८७० (०९-०८-२०१७).   श्री.हररष वपांपळे (मुनत न िापूर) :   सन्माननीय ऊिान  मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ूकोला येथील महाववतरि कीं पनीत बनाव् आणि बोगस ूनुभव वेशमािप सदाच्या आधारे 
नोकरी  र्म विा-या  का िनसींपकश  ूगधकाऱ् याबाबतची ताार माहे म,े २०१७ मध्ये वा या 
िरम्यान महाववतरिचे ूध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय सींचालक याींच्याकड ेकरययात आली आहे, 
हे खरे आहे काय, 

(२) ूसल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, यात काय आढ  न आले, 
(३) ूसल्यास, चौकशीनुसार या ूगधका-यावर कोिती कारवाक केली वा करययात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेचर बावनिुळे (०१-०१-२०१८) : (१) याबाबतचा ताार ूिश महाववतरि कीं पनीस 
वेशाप्त झाला आहे.  
(२) महाववतरि कीं पनीने याींच्या िाकहरात ा. १/२००५ ून्वये “माकहती व िनसींपकश  
ूगधकारी” या पिासाा िाकहरात वेशर्सध्ि केली होती. सिर िाकहरातीनुसार ननवड झालेल्या 
सींबींगधत िनसींपकश  ूगधकारी याींनी ननयुक्तीप वी ववकहत ूहशता वेशाप्त केली होती. तसेच लेखी 
परीक्षा व मुलाखती यामध्ये गुिवतेनुसार खुल्यावेशवगाशत न याींची ननवड झालेली आहे.    
(३) व (४) वेशश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
  
ववधान भवन :   डॉ. अनांत िळसे 
मुांब .   प्रधान सधचव, 

महाराष्ट्र ववधानसभा. 
  

_________________________ 
शासकीय मध्यवती मुद्रिालय, मुींबक. 


