
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ४०७ वी यादी 
 

महाराष्ट्र ववधानसभा 
  

पहहले अधधवेशन, २०१८ 
___________ 

   

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

आहदवासी ववद्यार्थ याांना तीन वाासपासून सुवणस महोत् सवी िशष्ट् यवतत् ती  
योजनेपासून वांधचत रहावे लागल् याबाबत 

(१)  ५९६६ (०९-०४-२०१५).   श्री.छगन भजुबळ (येवला), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.हसन 
मुश्रीफ (िागल), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.सांजय साविारे (भसुावळ) :  
सन्माननीय आहदवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शासनाच्या आदिवासी ववभागाने अनुसूचचत जमातीमधील ववद्यार्थयाांना शैक्षणिक व पूरक 
खचाासाठी सन २०१०-११ पासनू महाराषर सुविा महोत्सवी आदिवासी पूवा माध्यममक 
मशषयवतृ्ती योजना सुरु केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आदिवासी ववकास ववभागातील असमन्वयामुळे आदिवासी ववद्यार्थयाांना तीन 
वर्ाांपासून महाराषर सुविा महोत्सवी आदिवासी मशषयवतृ्तीपासून वींचचत रहावे लागल्याची बाब 
दिनाींक २४ डिसेंबर, २०१४ रोजी वा त्या समुारास ननिशानास आली, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, योजनचेा पैसा एकात्त्मक आदिवासी ववकास प्रकल्प कायाालयाकिून 
मुख्याध्यापकाींच्या नाव े वगा करण्यात आल्यान े ववद्यार्थयाापयांत ननधी पोहचला नाही, हे खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरिाची शासनामार्ा त चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(५) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तद्नुसार शासनाने सींबींचधताींवर कोिती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (१७-०२-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
(२) सुविा महोत्सवी पूवा माध्यममक मशषयवतृ्ती योजनेंतगात सन २०१२-१३ व २०१३-१४ या 
शैक्षणिक वर्ाामध्ये प्राप्त सवा अजाांवर कायावाही करण्यात आलेली असून या िोन वर्ाामध्ये 
कोिताही पात्र ववद्यार्थी मशषयवतृ्तीपासून वींचचत नाही. 
      सन २०१४-१५ मधील ४४८९० ववद्यार्थयाांचे अजा ताींत्रत्रक कारिामुळे प्रलींत्रबत असल्याची 
बाब खरी आहे. 
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(३) हे खरे नाही. 
(४) व (५) सन २०१४-१५ या शैक्षणिक वर्ाात १४,४९,४३१ प्राप्त अजाांपकैी १४,०४,५४१ 
ववद्यार्थयाांना दि.३१.०३.२०१५ अखरे मशषयवतृ्ती लाभ मींजूर करण्यात आला आहे. 
     तर्थावप, मशषयवतृ्तीचे प्रस्ताव शाळाींकिून उमशरान े प्राप्त होिे, मशषयवतृ्तीच्या अजाात 
त्रु्ी असिे इत्यािी ताींत्रत्रक कारिाींमुळे सुमारे ४४८९० ववद्यार्थयाांचे मशषयवतृ्ती अजा प्रलींत्रबत 
आहेत. सिर बाबीींची पूताता झाल्यानींतर उवारीत अजा ननकाली काढण्याबाबत आवश्यक 
कायावाही करण्यात येईल. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज् यातील शासिीय आहदवासी वसततगतहातील ववद्यार्थी राजीव गाांधी ववमा  
योजनेपासून वांधचत असल्याबाबत 

  

(२)  ६०३६ (०९-०४-२०१५).   श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), 
श्री.हदलीप वळस-ेपाटील (आांबेगाव), श्री.हनमुांत डोळस (माळिशरस), श्री.हदलीप सोपल (बाशी), 
श्री.अवधूत तटिरे (श्रीवधसन), श्री.भास्िर जाधव (गुहागर), श्री.सुरेश लाड (िजसत), श्री.मिरांद 
जाधव-पाटील (वाई), श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.राणाजगजीतिसांह 
पाटील (उस्मानाबाद), श्री.सुरेश गोरे (खेड आळांदी), श्री.सुतनल िशांदे (वरळी), श्रीमती माधुरी 
िमसाळ (पवसती), श्री.जगदीश मुळीि (वडगाव शेरी), श्री.योगेश हटळेिर (हडपसर), श्री.िभमराव 
तापिीर (खडिवासला), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर), श्री.सुधािर देशमुख (नागपूर पजश्चम), 
श्री.िशवाजीराव िर्ड सले (राहुरी), डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनार्थ), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), 
श्री.राधाित ष्ट् ण ववख-ेपाटील (िशडी), श्री.िशरीादादा चौधरी (अमळनेर), श्री.हररा वपांपळे 
(मुतत सजापूर), श्री.सदा सरवणिर (माहहम), श्री.र्ड मल्लीिाजूसन रेड्डी (रामटेि), श्री.राहुल मोटे 
(पराांडा), श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.राजेश िाशीवार (सािोली), श्रीमती मोतनिा राजळे 
(शेवगाांव - पार्थडी), श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा), श्री.जयिुमार गोरे (माण), श्री.प्रशाांत बांब 
(गांगापूर) :   सन्माननीय आहदवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यातील शासकीय आदिवासी वसनतगहृातील ववद्यार्थ याांना राजीव गाींधी ववमा 
योजनेंतगात शासनातरे् ववमा काढण् याचा ननिाय दिनाींक ११ नोव् हेंबर, २०११ रोजी घेण् यात 
आला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, राज् यातील आदिवासी ववद्यार्थी सिर ववमा योजनेपासून वींचचत असल् याच ेमाहे 
जानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्या िरम्यान ननिशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, उक्त बाबतीत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले 
व त् यानुसार आदिवासी ववद्यार्थ याांना राजीव गाींधी ववमा योजनेचा लाभ िेण् याबाबत कोिती 
कायावाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
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श्री. ववष्ट् णु सवरा (०९-०२-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) दि. ११ नोव्हेंबर, २०११ नुसार राज्यामध्ये ववमा कीं पन्याींकिून राबववण्यात येिारी राजीव 
गाींधी ववद्यार्थी ववमा योजना बींि करण्यात येऊन ती आता शासनामार्ा त राजीव गाींधी 
ववद्यार्थी अपघात सानुग्राह अनुिान योजना या स्वरूपात राबववण्यात  येत आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

धुळे जजल् ्यातील शासिीय आहदवासी वसतीगतहातील मुलाांना  
तनित ष्ट् ट दजासच ेजेवण दे्यात येत असल्याबाबत 

  

(३)  १२९८० (१०-०४-२०१५).   श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री) :   सन्माननीय आहदवासी वविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) धुळे त्जल् ्यातील शासकीय आदिवासी वसतीगहृातील मुलाींना ननकृष ् िजााच े जेवि 
िेण् यात येत असल् यान े त्याींना जेविातून ववर्बाधा होण् याच े प्रकार घिले असून याबाबत 
ववद्यार्थ याांनी उपोर्ि करुन त्जल् हाचधकारी, धुळे व आयुक् त कायाालय, नामशक याींचेकि ेतक्रार 
केली असूनही अद्यापी कोितीही कायावाही करण् यात आली नसल् याचे माहे जानेवारी, २०१५ 
मध्ये वा त्या िरम्यान आढळून आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, ववद्यार्थ याांना चाींगल् या प्रतीचे जेवि िेण् याबाबत तसेच त् याींना मूलभतू सुववधा 
पुरववण् याबाबत शासनान े कोिती कायावाही केली तसचे ववद्यार्थ याांच् या तक्रारीींकि े िलुाक्ष 
करिाऱ् या सींबींचधत अचधकारी क कमाचारी याींच्यावर कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (१७-०८-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
     अशा प्रकारची तक्रार आयकु्त, आदिवासी ववकास, नामशक याींच्याकि े प्राप्त झालेली 
नाही. 
(२) आदिवासी ववकास ववभाग, शासन ननिाय, क्र.आवग-ृ२०११ / प्र.क्र.१७१ / का-१२, 
दि.११.११.२०११ तसेच शुद्धीपत्रक दि.१०.०४.२०१३ व दि.२९.०६.२०१३ अन्वये ननगाममत केलेल्या 
ननयमावलीनसुार शासकीय वसतीगहृातील ववद्यार्थी क ववद्यार्थीनीींना मूलभूत सोयी सुववधा व 
चाींगल्या प्रतीच ेजेवि दिले जात आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
  

धानोरा (साचलदेव) (ता.उमरखेड, जज.यवतमाळ) येर्थील श्रावण बाळ  
योजनेच् या लाभार्थ याांस  मयत दाखवून मानधन रोखल्याबाबत 

  

(४)  १३७२८ (०४-०४-२०१५).   श्री.राजेंद्र नजरधने (उमरखेड), श्री.सांजजवरेड्डी बोदिुरवार 
(वणी) :   सन्माननीय ववशेा सहाय्य मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) धानोरा (साचलिेव) (ता.उमरखेि, त्ज.यवतमाळ) येर्थील शेख रदहम शे.लाल या श्रावि बाळ 
योजनेच् या लाभार्थ याांस रेकडिामध् ये मयत िाखवून माहे डिसेंबर मदहन् याच ेमानधन रोखले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानुसार सींबींधीत लाभार्थ याांच े
तहमसल कायाालयातील ननराधार योजनेच् या ववभागात सींगिकीकृत रेकडिामध् ये मयत िाखववल्या 
सींिभाात सींबींधीत अचधकाऱ् याववरुध्ि शासनान ेकोिती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले (०७-०२-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
     तलाठी, धानोरा, (साचलिेव) याींनी श्री. शेख रदहम शे. लाल हे मयत असल्याचा अहवाल 
दिल्याने त्याींच ेअनुिान रोखण्यात आले होते. 
(२) सिर प्रकरिाची चौकशी केली असता, श्री.शखे रदहम शे.लाल हे त्जवींत असल्याचे आढळून 
आल्याने त्याींच ेअनुिान ननयममत सुरु करण्यात आले. 
     तत्कालीन तलाठी, धानोरा (साचलिेव) श्री.के.िी.जाधव याींच्याववरुध्ि लाचलुचपत 
प्रनतबींधक कायियानुसार पुसि सत्र न्यायालयात िाखल प्रकरिात त्याींच्याववरुध्ि ननकाल 
लागल्यान ेत्याींना सेवेतून बितर्ा  केले आहे.          
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील औद्योधगिदृष्ट््या मागास भागाांना ववदभस मराठवाड्यातील 
वीज दराप्रमाण ेसवलती दे्याबाबत 

  

(५)  ५८९२० (१६-०६-२०१६).   श्री.सदा सरवणिर (माहहम), श्री.रणधीर सावरिर (अिोला 
पूवस) :   सन्माननीय ऊजास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वविभा व मराठवाड्यातील उद्योगधींद्याना वीज िरात सवलती िेण्यासाठी काय करता 
येईल याबद्दल सववस्तर उपाय योजना सुचववण्यासाठी शासनाने मा.ऊजाामींत्री याींच्या 
अध्यक्षतेखाली उपसममतीची स्र्थापना केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, औद्योचगक दृष्या मागास भागातील वीजेच्या वाढत्या िरामळेु तेर्थील 
उद्योगधींद्याच ेववस्तारीकरि खुीं्ले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, इतर शेजारी राज्यातील वीजिर हे महाराषर राज्यापेक्षा कमी आहेत, हे खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, महाराषरातील औद्योचगक वीजेच े िर इतर शेजारी राज्यापेक्षा तुलनेन ेजास्त 
असल्याची कारिे काय आहेत, 
(५) असल्यास, उक्त सममतीन ेआपला अहवाल शासनाला सािर केला आहे काय ? 
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श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१४-०२-२०१८) : (१) वविभा व मराठवािा ववद्यापीठातील औद्योचगक 
ववकासास चालना िेण्यासाठी या ववभागाींचा इतर ववभागाींशी व अन्य राज्याींशी तलुनात्मक 
अ्यास करुन अहवाल सािर करण्याकररता शासनाने आींतरववभागीय सममती स्र्थापन केली 
होती. सिर सममतीच्या अहवालातील मशर्ारशीींच ेछाननी करुन उपयुक्त मुख्य बाबी ननत्श्चत 
करण्यासाठी शासनान े सचचव सममती ननयुक्त केली होती. सिर उपयुक्त मुख्य बाबीींवर 
धोरिात्मक ननिाय घेण्याकररता शासनाने मींत्रीमींिळ उपसममती गदठत केली होती. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) महाराषरातील औद्योचगक ग्राहकाींना लागू असलेले वीजिर प्रर्थमिशानी अचधक असले तरी 
महाववतरिच्या औद्योचगक ग्राहकाींना उपलब्ध असिाऱ्या ववववध सवलतीींचा ववचार करता 
तसेच इतर बाबीींचा ववचार करता हे िर शेजारील राज्याींच्या समतुल्य आहेत. 
(४) उपलब्ध वीजननममाती स्त्रोताींमधील मभन्नता, त्या अनुर्ींगाने बिलिारी वीज खरेिी ककीं मत, 
ग्राहक वगावारी व ग्राहकाींच्या वीज वापराींमधील वैववध्य, तुलनेने मोठे भौगोमलक के्षत्र, इ. बाबीीं 
तसेच प्रत्येक राज्यातील नैसचगाक साधन सींपत्तीमध्ये मोठया प्रमािात तर्ावत उिा. 
छत्तीसगि मध्ये कोळसा मुबलक प्रमािात उपलब्ध आहे. तेर्थील औत्षिक ववद्युत ननममाती 
कें द्र कोळसा खािीच्या जवळ आहेत (पी् हेि स््ेशन्स) या उल् महाराषरातील ववद्युत 
ननममाती कें द्रासाठी लाींबच्या राज्यातून (जसे ओररसा इत्यािी) कोळसा आयात करावा लागतो 
त्यामुळे कोळसा वहनाचा खचा वाढतो. 
(५) होय, अहवालातील मशर्ारशी नुसार शासनान ेदि. २९ जून, २०१६ च्या शासन ननिायाव्िारे 
वविभा, मराठवािा, उत्तर महाराषर आणि D व D+ ववभागातील उद्योगाींना चालना िेण्यासाठी 
वीजिरात सवलत जाहीर केली आहे. 

___________ 
  

मौज ेबाळापूर (ता.जज.बीड) आणण आिड े(जज.सातारा) या गावात 
वीजेचा शॉि लागून मतत्यु झाल्याबाबत 

(६)  ६१८७९ (१८-०८-२०१६).   श्री.शिशिाांत िशांदे (िोरेगाव), श्री.शामराव ऊफस  बाळासाहेब 
पाटील (िराड उत्तर), श्री.जयांत पाटील (इस्लामपूर) :   सन्माननीय ऊजास मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौजे बाळापुर (ता.त्ज.बीि) येर्थे घरामध्ये असलेल्या मी्रमधील वायरचा प्रवाह कपि े
वाळत घालण्यासाठी बाींधलेल्या लोखींिी तारेत उतरल्याने सिर तारेच्या स्पशाान े शडक लागून 
एकाच कु्ूींबाींतील वडिलाींसह िोन मुलाींचा मतृ्य ुझाल्याची घ्ना माहे जून, २०१६ च्या िसुऱ्या 
आठवड्यात ननिशानास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच सातारा त्जल््यातील आकि े गावाींत ववजेच्या धक्क्याने िोन शेतकऱ्याींचा मतृ्य ु
झाल्याची घ्ना दिनाींक ११ जून, २०१६ रोजी वा त्या सुमारास ननिशानास आली 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 कोिती कायावाही केली वा 
करण्याींत येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१४-०२-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) व (४) उपरोक्त िोन्ही प्रकरिी ववद्युत ननरीक्षक कायाालयामार्ा त चौकशी करण्यात आली 
आहे. पदहल्या घ्नमेध्ये कपि े वाळत घालण्यासाठी वापरलेली जी.आय. वायर व सववास 
वायरच्या आधारासाठी वापरलेली जी आय. वायर याींचा सववास वायरच्या उघिया जडईं्शी 
सींपका  आल्याने जी.आय. वायर ववद्युत भारीत झाली व नतच्या सींपकाात एकाच कु्ुींबातील 
विील व िोन मुलाींचा मतृ्यू झाला.  त्याींच्या नजीकच्या नातेवाईकास प्रत्येकी रु. २०,०००/- 
असे एकूि रु. ६०,०००/- तात्काळ आचर्थाक मित म्हिून म.रा.वव.वव. कीं पनीने अिा केली आहे. 
     िसुऱ्या घ्नमेध्ये कै. शरि मशींिे व कै. भास्कर गुजाले हे श्री. मोहन नलवि ेयाींच्या 
शेतात मशागतीचे काम करण्यासाठी गेले असता त्यावेळेस शेतात पिलेली ्ी.व्ही. केबलची 
वायर व सववास वायरच्या उघिया जडईं्च्या सींपकाात आल्याने ववद्युत भाररत जी.आय.वायर 
(आधाराला जोिलेली) उचलताना वीजेचा धक्का लागून प्रािाींनतक अपघात घिला आहे. 
     सिर अपघातात मतृ्यू झालेल्या शेतकऱ्याींच्या वारसिाराींना महाववतरि कीं पनीच्या 
ननयमानुसार तातिीची मित प्रत्येकी रु. २०,०००/- दि. ३०/०६/२०१६ रोजी अिा करण्यात आली 
आहे. उवारीत नकुसानभरपाईची रक्कम महाववतरि कीं पनीच्या ननयमानुसार अिा करण्याची 
कायावाही सुरु आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मुतत सजापूर, तरोडा (ता.ततवसा,जज.अमरावती) येर्थील झोपडपट्टी त ेस्मशानभमूीपयांत  
ववद्युत पोल पर्थ हदव्यासह बसववणेबाबत 

  

(७)  ६८०३७ (१७-०१-२०१७).   अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), श्री.अस्लम शखे (मालाड 
पजश्चम), श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), डॉ.सांतोा टारफे (िळमनुरी), श्री.अिमन पटेल 
(मुांबादेवी) :   सन्माननीय ऊजास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुनत ाजापूर, तरोिा (ता.नतवसा, त्ज.अमरावती) येर्थील झोपिपट्टी ते स्मशानभूमीपयांत 
ववद्युत पोल पर्थ दिव्यासह बसवविेसाठी अींिाजपत्रक सािर करण्याबाबत ग्रामीि ववभाग, 
म.रा.वव.वव.कीं .मयाा. अमरावती याींनी उप कायाकारी अमभयींता म.रा.वव.वव.कीं .मयाा. नतवसा 
उपववभाग याींना दिनाींक २१ जुल,ै २०१६ रोजी वा त्या समुारास कळववले आहे,हे खरे आहे 
काय, 

(२) असल्यास, या कामाचे अींिाजपत्रक सािर करण्यात आले आहे काय, 
(३)असल्यास, उक्त काम त्वरीत पूिा करण्यासाठी शासनाने कोिती उपाययोजना केली आहे 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (३१-०१-२०१८) :(१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) सिर अींिाजपत्रक DPDC (ND/SI) योजनेअींतगात ववभागीय कायाालय, अमरावती 
ग्रामीि याींचेकिून दि.१७.०१.२०१७ रोजी ताींत्रत्रकदृष्या मींजूर करण्यात आले आहे. प्रस्तुत 
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अींिाजपत्रकानुसार प्रशासकीय मान्यतेकररता व ननधीचे उपलब्धतेकररता त्जल्हाचधकारी, 
अमरावती याींना दि.२३.०१.२०१७ रोजी प्रस्ताव सािर करण्यात आला होता. परींतु ननधी प्राप्त 
न झाल्यामुळे पुन:श्च प्रस्ताव सन २०१७-१८ साठी सािर करण्यात आला असून ननधी व 
मींजुरी प्राप्त होताच काम पूिा करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

आिुड े(ता.भुदरगड, जज.िोल्हापूर) येर्थे ३३/११ िे.व्ही. ववद्युत सब स्टेशन हो्याबाबत  
  

(८)  ७३०७१ (१०-०१-२०१७).   श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी) :   सन्माननीय ऊजास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) आकुि े (ता.भुिरगि, त्ज.कोल्हापूर) येर्थ े ३३/११ के.व्ही. ववद्यतु सब स््ेशन होिेकरीता 
मा.उजाा मींत्री, याींच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात आली होती, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सब स््ेशन होिेबाबत प्रस्ताव शासनास सािर करण्याच े आिेश मुख्य 
अमभयींता, कोल्हापूर ववभाग याींना िेण्यात आले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने कोिती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१२-०२-२०१८) : (१) भुिरगि तालुक्यातील (त्ज.कोल्हापूर) आकुि ेयेर्थे 
३३क११ के.व्ही. ववद्युत उपकें द्र होिेकररता बैठक घेण्यात आली नव्हती. तर्थावप, आकुि े येर्थ े
अनतउच्चिाब ववद्युत उपकें द्र होिेकररता मा.मींत्री, ऊजाा याींच्या अध्यक्षतेखाली मुख्य अमभयींता, 
महाववतरि, पररमींिल कायाालय, कोल्हापूर याींची दिनाींक २३.०८.२०१६ रोजी त्व्हिीओ 
कडन्र्रत्न्सगद्वारे बैठक घेण्यात आली होती. 
(२) आकुि े येर्थ े अनतउच्चिाब ववद्युत उपकें द्र करिेबाबतचा ताींत्रत्रक ससुाध्यता व योग्यता 
तपासून प्रस्ताव सािर करण्याबाबत  ननिेश दिले होत.े 
(३) आकुि ेयेर्थे १३२/३३ के.व्ही. ववद्युत उपकें द्र उभारिीचा प्रस्ताव महापारेर्ि (MSETCL) 
कीं पनीकि े सािर करण्यात आला असता महापारेर्ि कीं पनीने केलेल्या तपासिीनुसार 
सद्यत्स्र्थतीत आकुि े येर्थ े १३२/३३ के.व्ही. ववद्युत उपकें द्र प्रस्ताववत करण्याची आवश्यकता 
नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

ब्रम्हा सहिारी गतहतनमासण सांस्र्था( ता.धचखली, जज.बुलडाणा) या सांस्र्थेला  
शासनाने िजस हदल्याबाबत 

  

(९)  ७७११४ (२१-०४-२०१७).   श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली) :   सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) ब्रम्हा सहकारी गहृननमााि सींस्र्था (ता.चचखली, त्ज.बुलिािा) या सींस्र्थेला शासनाने कजा 
दिले असल्याचे माहे डिसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्या िरम्यान ननिशानास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उक्त सींस्र्थेच े सींचालक मींिळ हे चचखली येर्थे स्र्थानयक नसून सिर सींस्र्थेन े
सभासिाींना सिननका न िेताच कजा वसूली केली असून त्याबाबत सभासिाींचे सव्हीस बुकमध्ये 
नोंि घेतल्याने त्याींना ननवतृ्ती वेतन ममळिे कठीि झाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीअींती िोर्ी आढळिाऱ्याींवर शासनाने कोिती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाा देशमुख (१२-०२-२०१८) : (१) हे खरे नाही, मात्र सिर सींस्र्थेस ग् ववमा 
योजन ेअींतगात सन २००७ मध्ये रु.१, १९,७७, ५००/- इतके कजा मींजूर करण्यात आले असुन 
त्यापैंकी रु, ८२,९८,१६०/- इतके कजा ववतररत करण्यात आले आहेत. 
(२) सिर सींस्र्थेचे सींचालक मींिळ ५ सिस्यीय असून त्यापैंकी २ चचखली येर्थे स्र्थानयक आहेत. 
तर ३ सिस्याींबाबत स्पष् बोध होत नाही. सींस्र्थेत एकूि २१ सभासि असून त्यापैकी १६ 
सभासिाींना शासनाकिून कजा मींजरू करण्यात आले आहे. शासन ननिायानुसार सभासिाींच ेकजा 
मींजूरीनींतर त्याींच्या सेवापुस्तकात नोंि घेण्यात येऊन कजा वसुलीची कायावाही सींबींचधत 
कायाालय प्रमुखाींमार्ा त त्याींच्या वेतनातून करण्यात येत.े सभासिाच्या ननवतृ्ती दिनाींकापयांत 
कजााची व्याजासह वसूली न झाल्यास सभासिाकि े प्रलींत्रबत असलेल्या रक्कमेइतकी रक्कम 
उपिानामधनू राखून ठेवण्यात येत.े 
(३) व (४) त्जल्हा उपननबींधक, सहकारी सींस्र्था, बुलढािा याींचेकि ेप्राप्त झालेल्या तक्रारीच्या 
अनुर्ींगाने यासींिभाात चौकशी करण्यासाठी ववशेर् लेखापरीक्षक वगा २ (कर्रते पर्थक), सहकारी 
सींस्र्था, बुलढािा याींची ननयुक्ती करण्यात आली असनू सद्य:त्स्र्थतीत चौकशी सुरु आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

िोल्हापूर जजल््यातील िशरोळ तालुिा िष्ट्टिरी शेतमजूर सांघटनेन े 
ववववध माग्याांसाठी तहिसल िायासलयावर िाढलेला मोचास 

  

(१०)  ७८४९५ (१४-०४-२०१७).   श्री.उल्हास पाटील (िशरोळ) :   सन्माननीय ववशेा सहाय्य 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मशरोळ तालुका कष्करी शेतमजूर सींघ्नेच्या वतीन े ववववध मागण्याींसाठी मशरोळ 
(त्ज.कोल्हापूर) येर्थ ेतहमसल कायाालयावर दिनाींक २२ सप् े्ंबर, २०१६ रोजी वा त्या समुारास 
मोचाा काढला, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, या सींघ्नेने कोिकोित्या मागण्या केल्या आहेत, 
(३) असल्यास, या मागण्याींसिभाात शासनान ेकोिती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ?  
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श्री. राजिुमार बडोले (०७-०२-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) सींघ्नेन े केलेल्या मागण्या व त्यावर शासनान े केलेली कायावाही खालीलप्रमाि े 
आहे :- 

सींघनेच्या मागण्या शासनाने केलेली कायावाही 
१. सींजय गाींधी योजनेची मम्ीींग 
सहा मदहने झालेली नसिे, 

सींजय गाींधी योजनेच्या दि.०७/१२/२०१६, ७/०१/२०१७ व 
२८/६/२०१७ रोजी बठैका घेण्यात आल्या. सिर बठैकीमध्ये 
अनकु्रमे ७३५, १३६ व ८४७ प्रकरिे मींजरू करण्यात आली. 

२. नतसरा मदहना सींपत आला 
तरी, लाभार्थयाांना पेंशन न ममळिे, 

माहे जलु ै व ऑगस््, २०१६ या िोन मदहन्याचे अनिुान 
सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये बेकेत जमा करण्यात आले आहे. 

३. वाढीव पेंशन न ममळिे, लाभार्थयाांच्या अनिुानात वाढ करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या 
ववचाराधीन आहे. 

४. सींजय गाींधी ववभागात सावळा 
गोंधळ व मनमानी कामकाज चाल ू
असिे, त् यामुळे लाभार्थयाांवर 
उपासमारीची वेळ येिे, सींबींचधत 
अचधकारीक कमाचारी याींच्यावर 
कारवाई करिे, 

सींजय गाींधी, इींदिरा गाींधी व श्राविबाळ याींचे २९६०, २२७७ व 
२१७४ एवढे लाभार्थी असून त्यापकैी अनकु्रमे २९३६, २२१० व 
२१३१ इतक्या लाभार्थयाांना अनिुानाचे वा्प करण्यात आले 
आहे. तर्थावप, अनकु्रमे २४, ६७ व ४३ लाभार्थयाांचे हयातीच े
प्रमािपत्र सािर न केल्यामुळे अनिुान वा्प करण्यात आलेले 
नाही. 

५. सेतूमध्ये उत्पन्नाचे िाखले 
वेळेवर ममळत नाहीत, 

सींबींचधत सेतूचालक याींना लेखी सचूना तहमसलिार, मशरोळ 
याींचे स्तरावरुन िेण्यात आल्या आहेत. 

६. ित् तवाि व मशरोळ या दठकािी 
िडक््राींच्या मनमानी कारभारामुळे 
वदै्यकीय िाखले वेळेवर न 
ममळिे, 

ग्रामीि रुग्िालय, मशरोळ येर्थील िड.कुीं भोजकर याींनी मागिी 
करिाऱ्या लाभार्थयाांना मींगळवार व गुरुवार या िोन 
दिवसामध्ये िाखले दिले जातील असे मान्य केले आहे. 

७. रेशन धारक िकुानिाराकिून 
कमी प्रमािात धान्य ममळिे व 
नवीन रेशन कािा न ममळिे 

अन्न सुरक्षा योजनेअींतगात प्राधान्य कु्ूींब लाभार्थयाांना प्रनत 
व्यक्ती ३ ककलो गहू व २ ककलो ताींिळू तसेच अींत्योिय 
लाभार्थयाांना प्रनतकािा २१ ककलो गहू व १४ ककलो ताींिळू 
िेण्याबाबतची कायावाही सुरु आहे. 
     अन्न, नागरी परुवठा व ग्राहक सींरक्षक ववभाग, शासन 
ननिाय, दि.१५ जानेवारी, २०१६ अन्वये राषरीय अन्न सुरक्षा 
अचधननयम, २०१३ अींतगात समाववष् न झालेल्या मशधापत्रत्रका 
धारकाींना अन्नधान्याचा लाभ िेण्याबाबत स्र्थचगती िेण्यात 
आलेली आहे. त्यामुळे सध्या नववन व अन्न सुरक्षा योजनेत 
समावेश नसलेल्या मशधापत्रत्रका धारकाींचे धान्य वा्प बींि 
आहे. 

८.    िषुकाळी पररत्स्र्थतीमुळे 
शेतमजरूाींना वाढीव धान्य 
ममळिेबाबत 

९. िाररद्ररेर्ेची यािी जाहीर करिे 
इ. 

िाररद्रय रेर्ेचा सव्हे सन २००२-२००७ मध्ये झाला असून, 
त्यामध्ये ग्रामीि भागातील एकूि १०,४६७ कु्ूींब आहेत व 
त्याची गावपातळीवर यािी प्रमसध्ि करण्यात आली आहे. 

(४) प्रश्न उद्् ावत नाही 
___________ 
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गडधचरोली जजल््यातील महाववतरणच्या िां पनीचे मांजुर सब स्टेशनच्या  
तनमीतीला ववलांब लागल्याबाबत 

  

(११)  ७९८४६ (०९-०५-२०१६).   श्री.ित ष्ट्णा गजब े(आरमोरी), श्री.राजेश िाशीवार (सािोली) :  
सन्माननीय ऊजास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गिचचरोली त्जल््यातील मौजा-पुरािा (ता.कुरखेिा) मौजा-को्गुल (ता.कोरची) मौजा-विधा 
(ता.आरमोरी) व मौजा-येिापूर (ता.चामोशी) येर्थ े राज्य ववियुत ववतरि कीं पनीने सब 
स््ेशनच्या ननममातीला मींजुरी प्रिान केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, येिापूर येर्थील सब-स््ेशन उभारिीस होत असलेल्या ववलींबाबाबत स्र्थाननक 
पींचायत सममतीच्या सिस्यान े केलेल्या तक्रारीवर मा.मुख्यमींत्री महािेयाींनी व्हीिीओ 
कडन्र्रसीींगव्िारे आढावा घेऊन तातिीने सब-स््ेशन उभारिीच ेआिेश दिले हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, येिापूर तसेच त्जल््यातील इतरही मींजुर सब-स््ेशनच्या उभारिीला ववलींब 
होण्याची कारिे काय आहेत, 
(४) असल्यास, या प्रकरिी शासनाने िोर्ी अचधकारी व कीं त्रा्िारावर कोिती कारवाई केली वा 
करण्यात येिार आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशखेर बावनिुळे (०१-०२-२०१८) : (१) गिचचरोली त्जल््यामध्ये मौजा पुरािा, 
ता.कुरखेिा येर्थे ३३/११ के.व्ही. नवीन उपकें द्र दिनियाल उपाध्याय ग्राम ज्योती योजना मध्ये 
मींजूर करण्यात आले आहे. 
     मौजा-को्गुल, ता.कोरची व मौजा येिापूर, ता.चामोशी येर्थे नवीन उपकें दे्र कृवर्पींप 
अनुशेर् योजनअेींतगात मींजूर करण्यात आलेली आहेत. 
     मौजे विधा, ता.आरमोरी येर्थील ३३/११ के.व्ही.उपकें द्र महाववतरि कीं पनीतरे् प्रस्ताववत 
करण्यात आले आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३)  मौज े येिापूर, ता.चामोशी येर्थ े नवीन ३३/११ के.व्ही उपकें द्र दि. २७.०७.२०१७ रोजी 
कायाात्न्वत करण्यात आले आहे. 
 मौजा पुरािा, ता.कुरखेिा येर्थील उपकें द्र दिनियाल उपाध्याय ग्राम ज्योती योजनेमध्ये मींजूर 
करण्यात आले होते. परींतु ताींत्रत्रक कारिास्तव सिर उपकें द्र मौजा कढोली, ता.कुरखेिा येर्थ े
प्रस्ताववत करण्यात आले असून ननवविा प्रकक्रयेचे काम अींनतम ्प्प्यात आहे. 
     मौजे को्गुल येर्थील उपकें द्रास लागिारी ३३ के.व्ही.ची वादहनी घनिा् जींगलातून जात 
असल्यान ेिेखभाल करिे अशक्य आहे. त्यामुळे सिर उपकें द्राचा प्रस्ताव रद्द करण्यात आलेला 
आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
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बुलढाणा जजल््यातील अपांगाांच्या ववववध समस्याांबाबत 

  

(१२)  ७९९९१ (२४-०४-२०१७).   श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली), श्री.हासवधसन सपिाळ (बुलढाणा) :  
सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अपींगाींच्या पनुावसनासाठी १९९५ चा कायिा लागू असताना बुलढािा त्जल््यातील 
अपींगाच्या समस्या स्र्थाननक स्वराज्य सींस्र्था तसेच शासनाकिून मागी लागत नसल्याचे माहे 
जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्या िरम्यान ननिशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, बुलढािा त्जल््यातील अपींगाच्या समस्या मागी लावण्यासाठी सींघ्ननेे दिनाींक 
२७ जानेवारी, २०१७ रोजी वा त्या सुमारास त्जल्हाचधकारी, बुलढािा याींना ननवेिन दिले आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, प्राप्त ननवेिनानसुार अपींगाच्या ववववध समस्या सोिववण्यासाठी शासनान े
कोिती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले (२०-०२-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रहार अपींग क्राींती सींघ्नने े त्जल्हाचधकारी, बुलढािा याींच्याकि े बुलढािा त्जल्हयातील 
अपींगाच्या समस्या मागी लाविे ववर्यी ननवेिन सािर केलेले आहे. 
(३) त्जल्हाचधकारी बुलढािा याींनी सींघ्नेच्या ननवेिनाच्या अनुर्ींगाने दि.२८.०२.२०१७ रोजी 
बैठक आयोत्जत करुन अपींगाच्या प्रश्नाींबाबत सींबधीत अचधकारी व खातेप्रमुख याींना आवश्यक 
कायावाही करण्याच े ननिेश दिलेले आहेत. त्याचप्रमािे सिर बठैकीच्या अनुर्ींगान े सींबींचधत 
अचधकारी व खातेप्रमखु याींनी केलेल्या कायावाहीबाबत आढावा घेण्यात येत आहे.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

वािशम जजल््यातील उपसा िसचांन योजनेला ववद्युत पुरवठा होत नसल्याबाबत 
  

(१३)  ८३१०७ (२८-०४-२०१७).   श्री.अिमत झनि (ररसोड) :   सन्माननीय ऊजास मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वामशम त्जल्हयात कालवा मसचींनापेक्षा ववहीर व कुपनमलकेच्या माध्यमातून उपसा मसचींन 
जास्त प्रमािात होत आहे परींतु उपसा मसचींन करण्यासाठी आवश्यक असलेला ववद्युत पुरवठा 
ममळत नसल्याचे माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्या िरम्यान ननिशानास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, शासनान े शेतकऱ्याींचे होत असलेले नुकसान ्ाळण्यासाठी उपसा मसींचन 
योजनेला तात्काळ वीज उपलब्ध होण्याबाबत कोिती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे. 
(३) नसल्यास, ववलबाींची कारिे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रशखेर बावनिुळे (१२-०२-२०१८) : (१) व (२) वामशम त्जल््यात उपसा मसींचनासाठी 
सींभाव्य कृर्ीपींपाना “मुख्यमींत्री सौर कृर्ी वादहनी” या योजनेद्वारे वीज पुरवठा िेण्याचे प्रयत्न 
करण्यात येत आहेत. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मोबाईल मनोऱयाांसाठी औद्योधगि दरानुसार देयि आिारल्याबाबत 
  

(१४)  ८५७६६ (०९-०८-२०१७).   श्री.अिमत ववलासराव देशमुख (लातूर शहर), श्री.राधाित ष्ट् ण 
ववखे-पाटील (िशडी) :   सन्माननीय ऊजास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मोबाईल मनोऱ्याींसाठी वाणित्ज्यक ग्राहकाींना आकारण्यात येिा-या ववज िेयकाींनुसार  
िेयकाची आकारिी करण्याऐवजी औद्योचगक िरानुसार िेयक आकारले गेले असल्यान ेत्यातनू 
शासनाचे २ को्ी रुपयाींच ेनुकसान झाल्याच ेआढळून आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मोबाईल मनोऱ्याींना वीज सवलत िेण्यामागील कारिे काय आहेत, 
(३) असल्यास, याबाबत जबाबिार असिाऱ्याींची शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानसुार 
त्याींचेवर कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशखेर बावनिुळे (१२-१०-२०१८) : (१) मा.महाराषर ववद्युत ननयामक आयोगाच्या 
वीजिर आिेशानुसार शासनाच्या आय्ी आय्ीईएस पडमलसी अींतगात कायम नोंििीकृत 
घ्काींना औद्योचगक िरान े वीज आकारिी करण्यात येत.े परींतु नोंििी नसल्यास, 
व्यावसानयक िरानुसारच वीज त्रबलाची आकारिी करण्यात येत.े त्यामुळे महाववतरि कीं पनीच े
नुकसान झालेले नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

आहदवासी वविास ववभागात राबववल्या गेलेल्या ववववध प्रिशक्षण  
योजनाांमध्ये आधर्थसि गैरव्यवहार झाल्याबाबत 

  

(१५)  ८६०६४ (०९-०८-२०१७).   श्री.शरददादा सोनावणे (जुन्नर), श्री.सरदार तारािसांह (मलुुांड), 
डॉ.सांजय रायमलुिर (मेहिर), श्री.राजु तोडसाम (अणी), श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.सुतनल 
िेदार (सावनेर), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), डॉ.सांतोा टारफे (िळमनुरी), श्रीमती 
मतनाा चौधरी (दहहसर), डॉ.अशोि उईिे (राळेगाव), श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.अतुल 
भातखळिर (िाांहदवली पूवस), श्री.ववलासराव जगताप (जत), डॉ.भारती लव्हेिर (वसोवा) :   
सन्माननीय आहदवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अध्यक्ष, आदिवासी सममती प्रमखु याींनी मा.मुख्यमींत्री याींच्याकि े आदिवासी ववकास 
ववभागात राबववल्या गेलेल्या आचारी प्रमशक्षिासह ववववध प्रमशक्षि योजनाींमध्ये प्रचींि आचर्थाक 
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गैरव्यवहार झाल्याची तक्रार करून या प्रकरिी उच्चस्तरीय चौकशी व्हावी अशी लेखी तक्रार 
मा.मुख्यमींत्री याींच्याकि े दिनाींक २५ एवप्रल, २०१७ रोजी वा त्या सुमारास केल्याची बाब 
ननिशानास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सन २०१३-१४ या वर्ाात अमरावती येर्थील यशवींत मानव ववकास प्रमशक्षि 
बहुउदे्दशीय सींस्र्थेकि े ववशेर् कें द्रीय सहाय्य योजने अींतगात आदिवासी समाजातील युवक, 
युवती, मदहला याींच्या प्रमशक्षिाची जबाबिारी सोपवून अमरावती, नागपुर, नामशक व ठाि ेया 
चार अप्पर आयकु्त, आदिवासी ववभाग याींच्याकि े या प्रमशक्षिावर ननयींत्रि ठेवण्याची 
जबाबिारी सोपववली होती, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच प्रनत प्रमशक्षिार्थी ४७,२०५ रुपये िेयक काढण्यात आले असून या माध्यमातून प्रचींि 
आचर्थाक गैरव्यवहार झाला असून अशी ककती िेयके या चार त्जल्हयातील ककती प्रमशक्षिार्थींच्या 
नावे काढण्यात आली आहेत, 
(४) असल्यास, या प्रकरिाची शासनान ेचौकशी केली आहे काय, चौकशीतनू काय ननषपन्न 
झाले, त्यानुसार िोर्ीींवर कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (२०-०२-२०१८) : (१) व (२) होय हे खरे आहे. 
(३) प्रनत प्रमशक्षिार्थी रु. ४७,२०५/- प्रमािे एकुि ४०० लाभार्थयाांसाठी रु.१८८.८२ लक्ष ननधी 
उपलब्ध करुन दिलेला असून यापकैी रु. १५१.९७ लक्ष इतका ननधी खचा झाला आहे. 
(४) व (५) या प्रकरिी वतृ्तपत्रात प्रमसद्ध झालेल्या बातमीच्या अनुर्ींगाने सवा अपर आयुक्त, 
आदिवासी ववकास याींना चौकशीचे ननिेश िेण्यात आले आहेत. चौकशी अहवाल प्राप्त 
झाल्यानींतर कमाचारी िोर्ी आढळल्यास ननयमानुसार कायावाही करण्यात येईल. 

___________ 
  

हहांगोली जजल््यात र्थकित ववज देयिाांमळेु सावसजतनि पाणीपुरवठा  
िरणाऱया मोटारीांची वीज जोडणी खांर्डत िेल्याबाबत 

  

(१६)  ८६८९८ (०९-०८-२०१७).   डॉ.सांतोा टारफे (िळमनुरी), श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), 
श्री.सुतनल िेदार (सावनेर), श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम) : 
सन्माननीय ऊजास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) दहींगोली त्जल््यात र्थककत ववज िेयकाींमुळे अनके गावातील सावाजननक पािी पुरवठा 
करिाऱ्या मो्ारीींची वीज जोििी खींडित केल्याचे माहे एवप्रल, २०१७ मध्ये वा त्या िरम्यान  
कायाकारी अमभयींता, महाववतरि, दहींगोली याींना ननवेिनाद्वारे ननिशानास आिण्यात आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त घ्नेची चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय ननषपन्न झाले आहे, 
(३) असल्यास, सिरहू मो्ारीींची वीज जोििी पूवावत करण्याबाबत शासनान ेकोिती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (०२-०२-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
(२) सिर घ्नेची महाववतरि कीं पनीमार्ा त चौकशी केली असता माहे एवप्रल, २०१७ मध्ये ६४३ 
पािी पुरवठा ग्राहकाींपकैी ३४४ ग्राहकाींकि े वीज िेयकाची र्थकबाकी असल्यान े त्याींचा वीज 
पुरवठा तात्पुरता खींिीत करण्यात आला होता.   
(३) ज्या ग्राहकाींनी चाल ूवीज िेयकाचा भरिा केलेला आहे अशा ग्राहकाींचा वीज पुरवठा पुवावत 
करण्यात आलेला आहे. तसेच र्थकबाकी असिाऱ्या ग्राहकाींपकैी एकूि ५५ पािी पुरवठा 
ग्राहकाींनी चाल ूवीज िेयकाचा भरिा केल्यामुळे त्याींच्या पािी पुरवठा योजनाींना वीज पुरवठा 
जोिून िेण्यात आला आहे.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

चांदगड तालुक्यातील (जज.िोल्हापूर) वीज वाहहन्याांच े 
खाांब व ताराांची दरुुस्ती िर्याबाबत 

  

(१७)  ८७२३८ (०९-०८-२०१७).   श्रीमती सांध् यादेवी देसाई-िुपेिर (चांदगड) :  सन्माननीय 
ऊजास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चींिगि तालुक्यातील (त्ज.कोल्हापूर) वीज वादहन्याचे खाींब वाकलेले असल्याचे व ववद्युत 
तारा जममनीच्या दिशेने लोंबकळत असल्याचे माहे एवप्रल, २०१७ च्या िसुऱ्या आठवड्यात 
ननिशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनान ेपाहिी केली आहे काय ,पाहिीच ेननषकर्ा काय आहेत 
व तद्नुसार सिर खाींब व ताराींची िरुुस्ती करिेबाबत शासनान े कोिती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (०२-०२-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
(२) चींिगि तालुक्यात (त्ज. कोल्हापूर) िेखभाल व िरुुस्ती योजनेअींतगात सिरचे वाकलेले पोल 
सरळ करिेकररता ववभागीय कायाालयीन स्तरावर ननवविा काढलेल्या असून त्याद्वारे सिरचे 
काम पूिा करण्यात येत आहे.        
      सन २०१६-१७ मध्ये २७७ मोिकळीस आलेलेकवाकलेले पोल सरळ करण्यात आले व ११ 
कक.मी. ताराींचा ताि सुत्स्र्थतीत करण्यात आला. तसेच सन २०१७-१८ मध्ये १६ मोिकळीस 
आलेलेकवाकलेले पोल सरळ करण्यात आले व ५.४२ कक.मी. ताराींचा ताि सुत्स्र्थतीत करण्यात 
आला. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
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लोहा (जज.नाांदेड) तालुक्यातील अपांग, ववधवा, वतध्द लाभार्थयाांना अनुदान  
दे्याच्या योजनते झालेला गैरव्यवहार 

  

(१८)  ८७२८६ (१८-०८-२०१७).   श्रीमती अिमता चव्हाण (भोिर), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड 
उत्तर), श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव) :   सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लोहा (त्ज.नाींिेि) तालुक्यातील अपींग, ववधवा, वधृ्ि लाभार्थयाांना िेण्यात येिारे अनुिान 
ननराधाराींना घरपोच उपलब्ध करुन िेण्याच े काम आयसीआयसी बेकेमार्ा त नेमलेल्या 
कमाचाऱ् याींकिून ववववध कारिे िेवून  केले जात नसल्याचे दिनाींक ७ एवप्रल, २०१७ रोजी वा 
त्यासुमारास ननिशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आयसीआयसी बेकेमार्ा त नेमलेल्या कमाचा-याींकिून लाभार्थयाांची र्सविूक 
करुन मोठ्या प्रमािात गैरव्यवहार करीत असल्याचे ननिशानास आले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिाची शासनाने सखोल चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, याप्रकरिी सींबींचधत िोर्ीींवर शासनाने कोिती कारवाई केली आहे तसेच 
लाभार्थयाांना वेळीच रक्कम घरपोच ममळण्याबाबत शासनाने कोित्या उपाययोजना केल्या वा 
करण्यात येत आहेत, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले (०३-०२-२०१८) : (१) व (२) हे खरे नाही.   
(३), (४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
  

बागलाण तालुक्यातील (जज.नािशि) शहर आणण पररसरातील नागररिाांना  
ववद्युत देयिे वळेेत िमळ्याबाबत 

(१९)  ८७३०९ (०९-०८-२०१७).   श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा 
िळवा), श्री.हदलीप वळस-ेपाटील (आांबेगाव), श्री.नरहरी णझरवाळ (हदांडोरी), श्री.वभैव वपचड 
(अिोले), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा) :   सन्माननीय ऊजास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बागलाि तालुक्यातील (त्ज. नामशक) नामपूर शहर आणि पररसरातील नागररकाींना ववद्यूत 
िेयकाींचा भरिा करण्याच्या अींनतम दिवशी िेयक ममळत असल्याच ेमाहे मे, २०१७ च्या िसुऱ्या 
आठवड्यात ननिशानास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तद्नूसार ग्राहकाींना ववद्युत िेयके ववदहत 
मुितीत भरता यावीत म्हिून ववद्यूत िेयके वेळेवर ममळावीत म्हिून शासनाने कोिती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 



वव.स. ४०७ (16) 

श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (०१-०२-२०१८) : (१) हे खरे नाही.  
   सिर कालावधीमधील ववद्युत िेयके, भरिा करण्याच्या अींनतम तारखेनींतर, ममळाल्याची 
कुिाही वीज ग्राहकाींची तक्रार महाववतरिच्या स्र्थाननक कायाालयास प्राप्त झालेली नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यात ित वापांपाना वीज सवलत दे्याबाबत 
  

(२०)  ८७४९३ (०९-०८-२०१७).   श्रीमती सांध् यादेवी देसाई-िुपेिर (चांदगड), श्री.भारत भालिे 
(पांढरपूर) :   सन्माननीय ऊजास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील शेती पींपाच्या वीज िरात महाराषर राज्य ववद्यूत ननयामक आयोगाने गत तीन 
वर्ाात २७४ ्क्के िर वाढ लागू केली असल्याचे माहे एवप्रल, २०१७ मध्ये वा त्या िरम्यान 
ननिशानास आले आहे, हे खरे आहे काय 

(२) असल्यास, यामळेु शेतक-याींचे वीज िर ककमान िपु्प् त ेनतप्प् होिार असून शासनान े
त्वरीत शेती पींपाच्या वीजिरात सवलत िेण्याबाबत कोिती कायावाही केली  वा करण्यात  येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशखेर बावनिुळे (१२-०२-२०१८) : (१) मा.आयोगाच्या दि. ०३.११.२०१६ च्या वीजिर 
आिेशानुसार एकूि सरासरी वीजिर वाढ केवळ १.२०% त े२.००% इतकी झाली आहे. 
(२) सन २०१७-१८, २०१८-१९ व २०१९-२० साठी मा. आयोगान े ननत्श्चत केलेल्या िरानुसार 
ववना मी्र कृर्ी ग्राहकाींच्या वीज िरात अनकु्रमे ५.२%, ५.२%, ४.६%  व मी्र असलेल्या 
कृर्ी ग्राहकाींच्या वीज िरात अनुक्रमे ३.५%, ३.४% व  ४.२% इतकी वाढ होिार आहे. शासन  
ननिाय दि. ११.१०.२०१२ नुसार कृर्ीपींप ग्राहकाींना वीज िर सवलतीसाठी िेण्यात येिाऱ्या 
अनुिानाची मयाािा कायम ठेवण्यात आली आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील ित वापांप (सहिारी पाणीपुरवठा सांस्र्था) याांच ेवाढीव वीज  
दर िमी िर्याच्या मागणीबाबत 

  

(२१)  ८७५२५ (०९-०८-२०१७).   श्री.शामराव ऊफस  बाळासाहेब पाटील (िराड उत्तर) :  
सन्माननीय ऊजास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील कृवर्पींप (सहकारी पािीपुरवठा सींस्र्था) याींचे वाढीव वीज िर कमी करण्याची 
मागिी मा.मुख्यमींत्री याींचेकि े इररगेशन रे्िरेशन, कोल्हापूर याींनी दिनाींक १४ माचा, २०१७ 
रोजी वा त्या सुमारास केली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त मागिीच्या अनुर्ींगाने शासनान ेआतापयांत कोिती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (०५-०२-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
(२) दि. २४/०८/२०१७ रोजी मा.मुख्यमींत्री महोियाींच्या अध्यक्षतखेाली झालेल्या बैठकीमध्ये 
यासींिभाात दिलेल्या ननिेशानुसार राज्यातील उपसा मसींचन योजनेच्या ग्राहकाींना दि. १/११/२०१६ 
पासून रु. १.२६ प्रती युनन् हा सवलतीचा वीजिर आकारण्याबाबत महाववतरि कीं पनीकिून 
प्रस्ताव मागववण्यात आला आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

जानेफळ (जज.बुलढाणा) येर्थील सवणा गावाच्या पूवस िशवारात महाववतरण िां पनीमाफस त 
बसवव्यात आलेले खाांब तनित ष्ट्ट दजासचे असल्याबाबत 

  

(२२)  ८७९८९ (०९-०८-२०१७).   डॉ.सांजय रायमुलिर (मेहिर) :   सन्माननीय ऊजास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) जानेर्ळ (त्ज.बुलढािा) येर्थून जवळच असलेल्या सविा गावाच्या पूवा मशवारात 
महाववतरि कीं पनीमार्ा त खाजगी कीं त्रा्िाराला िोन रोदहत्र े बसववण्याच े िेण्यात आलेले काम 
ननकृष् िजााच ेझाले आहे तसेच माहे म,े २०१७ च्या सुमारास वािळी वाऱ् यामळेु चार ववद्युत 
खाींबही कोसळले आहेत, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, याबाबत सींबचधत शेतक-याींनी महाववतरिकि ेतक्रार केली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, चौकशीनुसार पुढे कोिती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत व याबाबतची सद्यःत्स्र्थती काय आहे ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (०१-०२-२०१८) : (१) सिर बाब सविा गावातील नसून लाविा 
गावातील आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) श्री. श्रीकृषि काकि,े मु.पो. जानेर्ळ, ता. मेहकर याींनी मा.उपलोक आयुक्त, महाराषर 
राज्य याींच्याकि े िाखल केलेल्या तक्रारीच्या सुनाविीनुसार महाववतरिच्या स्र्थाननक 
अमभयींत्यास सिरहू कामातील त्रु् ी िरू करण्याकररता आिेमशत करण्यात आले. त्यानुसार 
सींबींचधत कीं त्रा्िाराकिून त्रु्ी िरुुस्त करुन घेण्यात आल्या आहेत. 
   तसेच माहे म,े २०१७ च्या सुमारास वािळी वाऱ्यामुळे महेकर उपववभागाींतगात आठ 
 ववद्युत खाींब कोसळले असल्याच ेननिशानास आले होते व त्याचे पनुाउभारिीच ेकाम करण्यात 
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आलेले असून लघुिाब वादहनीचे िोन ववद्युत खाींब पनुाउभारिीचे काम प्रलींत्रबत आहे. सिरच े
काम करण्यासाठी कीं त्रा्िारास आिेश िेण्यात आले आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

साांगली जजल््यातील घरगुती मीटर ररडीांग वेळेवर न घेतल्याबाबत 
  

(२३)  ८८५९० (०९-०८-२०१७).   श्री.अतनल बाबर (खानापूर) :   सन्माननीय ऊजास मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) खानापूर, आ्पािी, तासगाींव, किगेाींव व पलुस (त्ज.साींगली) तालुक्यातील घरगुती वीज 
मी्रचे ररिीींग प्रत्येक मदहन्याला न घेता ४५ ते ५० दिवसाींनी घेत असल्याची तक्रार माहे मे, 
२०१७ च्या समुारास ग्राहकाींनी केली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, या तक्रारीनसुार शासनान ेचौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले, 
(३) असल्यास, चौकशीनुसार पुढे कोिती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (०१-०२-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
    साींगली त्जल््याींतगात आ्पािी, किगेाींव, पलुस व तासगाींव या तालुक्यातील घरगुती वीज 
कनेक्शनच े ररिीींग घेण्यासाठी महाववतरिमार्ा त खाजगी एजन्सीची नमेिूक करण्यात आली 
असून सिर एजन्सीद्वारे प्रत्येक मदहन्यास ररिीींग घेऊन ग्राहकाींना वीज त्रबलाची आकारिी 
करण्यात येत े
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
  

िसल्लोड तालुक्यात (जज.औांरगाबाद) महाववतरण िडून शेति-याांची  
जळालेली रोहहत्र ेबदलुन िमळत नसल्याबाबत 

(२४)  ८८८४७ (२४-०८-२०१७).   श्री.अब् दलु सत्तार (िसल्लोड), श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), 
श्री.अिमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्रीमती तनमसला गाववत (इगतपूरी) :   
सन्माननीय ऊजास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मसल्लोि तालकु्यात (त्ज.औींरगाबाि) महाववतरि किून शेतक-याींची जळालेली रोदहत्र 
लवकर बिलुन ममळत नसल्याच ेमाहे म,े २०१७ िरम्यान ननिशानास आले आहे हे खरे आहे 
काय, 

(२) असल्यास, याबाबत शेतक-याींनी अनेक दिवसापासून वीज कनेक्शनच े पैसे भरुनही 
प्रशासनाकिून बिलुन ममळण्याबाबत िलुाक्ष होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यासिींभाात शासनाने चौकशी करुन येर्थील शेतक-याींच्या वीजववर्यक समस्याींच े
जलिगतीने ननराकरि करण्याबाबत कोिती कायावाही केली आहे वा करण्यात येत आहे 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (०१-०२-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
(२) औरींगाबाि पररमींिळाअींतगात औरींगाबाि ग्रामीि मींिळातील मसल्लोि उपववभागामध्ये एकूि 
१५८४ ववतरि रोदहत्र ेकायारत आहेत. माहे  एवप्रल, २०१७ मध्ये ११ ववतरि रोदहत्र ेतात्काळ 
४८ तासात बिलण्यात आली व उवाररत ३ ववतरिे रोदहत्र े७-१७ दिवसाच्या अींतरान ेबिलण्यात 
आली. माहे म,े २०१७ मध्ये २९ ववतरि रोदहत्राींपैकी १३ ववतरि रोदहत्र े १ त े ४ दिवसाींच्या 
अींतराने बिलण्यात आली असनू उवाररत १६ ववतरिे रोदहत्र े ५ ते २० दिवसाींच्या अींतराने 
बिलण्यात आली आहेत. औरींगाबाि ग्रामीि मींिळाअींतगात सप् े्ंबर, २०१७ अखेर एकूि 
२,१७,१२२ कृर्ी ग्राहक असून त्याींच्याकि े एकूि सुमारे रु. १४८३ को्ी इतकी वीज त्रबल 
र्थकबाकी आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

रत्नाधगरी जजल्हयातील राजापूर लाांजा तालकु्यातील ववदयुत खाांब गांजलेले  
असून वारांवार ववज पुरवठा खांडीत होत असल्याबाबत 

  

(२५)  ८८९३५ (०९-०८-२०१७).   श्री.राजन साळवी (राजापूर) :  सन्माननीय ऊजास मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रत्नाचगरी त्जल्हयातील राजापूर लाींजा तालुक्यातील दठकदठकािी बसववण्यात आलेले 
ववियुत खाींब जुन े व गींजलेले असल्यामळेु वारींवार ववज पुरवठा खींडित होत असून सिर 
गींजलेले खाींब कोित्याही क्षिी कोसळून मोठी त्जवीत व ववत्त हानी होण्याची शक्यता आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिरहू ववियुत खाींब बसववण्याच े कीं त्रा् घेिारे प्रकाश इलेत्क्रकल, चचपळून 
याींना वारींवार ववद्युत खाींब बिलण्याबाबत लेखी कळवूनही अियापी कोितीच िखल घेण्यात 
आलेली नाही हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले, 
(४) तिनुसार उक्त प्रकरिी िोर्ी असिाऱ् या कीं त्रा्िाराींवर कोिती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे तसेच सिर गींजलेले ववद्युत खाींब तात्काळ बिलण्याबाबत कोिती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (०१-०२-२०१८) : (१) रत्नाचगरी त्जल््यातील खाऱ्या व िम् 
हवामानामळे राजापूर व लाींजा तालुक्यातील लोखींिी वीजेचे खाींब गींजण्याचे प्रमाि मोठया 
प्रमािावर होत असते.  महाववतरिकिून असे गींजलेले खाींब बिलण्याच े काम ननरींतर चाल ू
असते. गींजलेले वीज खाींब बिलताना त्या भागातील वीजपुरवठा तात्पुरता खींिीत करण्यात 
येतो. 
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(२) हे खरे नाही.  
     पोल बिलण्याच े कीं त्रा् महाववतरिमार्ा त इन्रा भाग १ योजनेअींतगात म.ेप्रकाश 
इलेक्रीकल, चचपळूि याींना िेण्यात आलेले होत े व त्याअींतगात राजापूर, लाींजा तालुक्यातील 
जैतापूर, िळे, हानतवले, केळवली, मोसम, भू राजापूर इत्यािी गावाींमध्ये एकूि १६६६ पोल 
यापूवी बिलण्यात आले आहेत. तसेच सध्या चाल ूअसलेल्या आय.पी.िी.एस. व पीं. दिन ियाळ 
उपाध्याय ग्राम ज्योती या िोन्ही योजनेअींतगात लाींजा व राजापरू तालुक्यामध्ये २८० पोल 
बिलिे प्रस्ताववत असून त्याच े कीं त्रा् मे.प्रकाश इलेक्रीकल्स, चचपळूि याींना दिले आहे. 
सद्यत्स्र्थतीत राजापूर शहरामध्ये ४० पोल बिलववण्यात आले असून उवाररत कामे प्रगतीपर्थावर 
आहेत. 
(३), (४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

नाांदेड जजल्हयासह राज्यात सांजय गाांधी तनराधार योजनेच े 
अनुदान िजस ऑनलाईन घे्याबाबत 

(२६)  ८९०१४ (०९-०८-२०१७).   श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव), श्रीमती तनमसला गाववत 
(इगतपूरी), श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.अिमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.नसीम खान 
(चाांहदवली), डॉ.सुजजत िमणचेिर (हातिणांगले) :   सन्माननीय ववशेा सहाय्य मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नाींिेि त्जल््यासह राज्यात सींजय गाींधी ननराधार योजनचेा लाभ ममळावा यासाठी 
अनुिानाचे कजा ऑनलाईन घेण्यात येिार असून त्यामुळे प्रत्येक लाभार्थयााला ३५ रुपयाींचा 
अचधभार द्यावा लागिार असल्याचे माहे मे,२०१७ मध्ये वा त्या िरम्यान ननिशानास आले, हे 
खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त अजा मींजूरीबाबत कोिती पध्ित अवलींबिार आहे याची मादहती अद्याप 
नागरीकाींना नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या योजनेच्या लाभाबाबत महसूल, ग्रामपींचायत, ग्रामसभा इ.माध्यमातून 
जनजागतृी करण्याबाबत कोिती कायावाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले (३१-०१-२०१८) : (१) व (२) हे खरे नाही. 
(३) सींजय गाींधी ननराधार अनुिान योजनेच्या मादहती क प्रसार कप्रमसध्िीकरीता र्लक लाविे, 
िवींिी िेि,े ववववध माध्यमाींद्वारे प्रमसध्िी िेिे याींचा वापर करण्यात येतो. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

नालासोपारा (जज.पालघर) येर्थील महाववतरणच्या सुरु असलेल्या गैरप्रिाराांबाबत 
  

(२७)  ८९४२८ (२४-०८-२०१७).   श्री.वविास िुां भारे (नागपूर मध्य), श्री.योगेश सागर 
(चारिोप) :   सन्माननीय ऊजास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) नालासोपारा (त्ज.पालघर) येर्थ े महाववतरिच्या अवास्तव वीजिेयक येिे, मुित 
सींपल्यानींतर िेयके प्राप्त होि,े मी्रचे र्ो्ो न घेता िेयके िेिे अशा गैरप्रकाराींमुळे ग्राहकाींची 
गैरसोय होत असनू याबाबत तातिीने िखल घेऊन कारवाई करण्याची मागिी शासनाकि े
येर्थील नागररकाींनी माहे एवप्रल, २०१७ मध्ये वा त्या िरम्यान केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरिाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीनुसार सींबचधताींवर शासनान े कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (०१-०२-२०१८) : (१) माहे एवप्रल, २०१७ मध्ये वीज िेयके वेळेवर न 
ममळिे, वीज िेयकावर मम्रचा र्ो्ो नसिे याबाबतच्या काही तक्रारी महाववतरिच्या 
नालासोपारा येर्थील स्र्थाननक कायाालयास प्राप्त झाल्या होत्या.  
(२)  महाववतरि कीं पनीकिून शहाननशा करुन चुकीची िेयके गेलेल्या ग्राहकाींना वीज िेयके 
िरुुस्त करुन िेण्यात आलेली आहेत. 
(३) मी्र वाचन घेिाऱ्या व वीज त्रबल वा्प करिाऱ्या सींबींचधत ठेकेिारावर िींिात्मक कारवाई 
करण्यात आलेली असून, सक्त ताकीि िेण्यात आलेली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

अिोला जजल्हयातील शेरी येर्थ ेवीज ववतरण िां पनीने गावाला पाणीपूरवठा  
िरणाऱ या योजनेचा वीजपुरवठा खांडीत िेल्याबाबत 

  

(२८)  ९०४८९ (०९-०८-२०१७).   श्री.बळीराम िसरसिार (बाळापूर) :   सन्माननीय ऊजास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अकोला त्जल्हयातील शेरी येर्थे िोन लाख रुपयाींचे वीज िेयक र्थकल्याने वीज ववतरि 
कीं पनीन ेगावाला पािीपुरवठा करिा-या योजनेचा वीजपुरवठा खींडित केल्यान ेगावात वपण्याचा 
पाण्याचा प्रश्न ननमााि झाला आहे, ही खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, गावाचा पािीपुरवठा सुरळीत होण्यासाठी वीज ववतरि कीं पनीन े वीज पुरवठा 
तात्काळ सुरु करिेबाबत कोिती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशखेर बावनिुळे (०८-०२-२०१८) : (१) व (२) अकोला त्जल््यातील शेरी (बुद्रकु), 
ता.तेल्हारा येर्थील िोन पािी पुरवठा योजनाींचे र्थकीत वीज त्रबल प्रत्येकी सुमारे रु.२ लाखाच्या 
र्थकीत वीज िेयकाचा भरिा ररतसर नो्ीस िेऊनही न केल्यामुळे कीं पनीच्या ननयमानुसार 
दिनाींक २७.१०.२०१७ रोजी महाववतरिच्या स्र्थाननक कायाालयाकिून वीज पुरवठा तात्पुरता 
खींडित  करण्यात  आला  होता.  र्थकीत  वीज त्रबलाच्या रकमेपकैी  र्थोिया  रक्कमेचा भरिा  
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केल्यामुळे सिर योजनाींचा वीज पुरवठा माहे ११.११.२०१७ मध्ये हमीपत्र घेऊन सुरु करण्यात 
आला होता. परींत ुहमी पत्रानुसार उवाररत र्थकबाकीचा हप्ता व चाल ूबील न भरल्यामळेु दिनाींक 
३१.०१.२०१८ रोजी िोन्ही पािीपरुवठा योजनाींचा ववद्युत पुरवठा तात्पुरता खींिीत करण्यात 
आला आहे.  
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

आवी (जज.वधास) नगरपररादेच्या तत्िालीन नगराध्यक्षाांनी बनावट िागदपत्राांच्या  
आधारे ववववध योजनाांचा लाभ घेतल्याबाबत 

  

(२९)  ९१४७६ (२३-०८-२०१७).   श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), 
श्री.सुतनल िेदार (सावनेर), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), डॉ.सांतोा टारफे (िळमनुरी) :   
सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) आवी (त्ज.वधाा) नगरपररर्िेच्या तत्कालीन नगराध्यक्षाींची आचर्थाक पररत्स्र्थती सबळ 
असताींनाही बनाव् कागिपत्राच्या आधारे कमी उत्पन्न िाखवून बीपीएल धारकाचे प्रमािपत्र 
प्राप्त केले व या बनाव् प्रमािपत्राच्या आधारे श्राविबाळ येाजनेसह ववववध योजनेचा लाभ 
घेऊन त्याींनी शासनाची र्सविूक केली असल्याची मादहती दिनाींक ४ जून, २०१७ रोजी वा त्या 
सुमारास ननिशानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, या गींभीर प्रकरिी चौकशी करून शासनान ेकोिती कायावाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले (०७-०२-२०१८) : (१) व (२) तत्कालीन नगराध्यक्ष, श्रीमती उर्ा रामचींद्र 
अजाापूरे याींनी श्रावि बाळ सेवा राज्य ननवतृ्तीवेतन योजनेकरीता अजा केला होता. सिर 
अजाावर सींजय गाींधी ननराधार अनुिान सममतीने कागिपत्राच्या आधारे प्रकरि मींजुर केले.  
परींतु वतामान पत्रातील बातमीवरुन सिर प्रकरिाचे पुनववालोकन करुन पनुववालोकनानींतर 
प्रकरि नामींजूर करण्यात आले. 
     श्रीमती अजाापूरे तत्कालीन नगराध्यक्ष, नगरपररर्ि, आवी याींनी अजाासोबत जोिलेले 
बीपीएल प्रमािपत्र तपासले असता, सिर प्रमािपत्र हे नगरपररर्ि आवी येर्थील मळू बीपीएल 
यािीच्या आधारावर दिल्याचे दिसून येते. मळू बीपीएल यािीत सुध्िा त्याींचे कु्ुींब समाववष् 
असल्याच े दिसून आले आहे. तद्नींतर श्रीमती अजाापूरे याींनी सिर योजनेच ेलाभार्थी म्हिून 
कोित्याही प्रकारचा लाभ घ्यायचा नाही, याबाबत केलेल्या ववनींतीनुसार पुनववालोकन करुन 
त्याींचे लाभ बींि करण्यात आले. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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लोणार (जज.बुलढाणा) तालुक्यातील ग्रामीण भागात वीजेच ेखाांब व तारा जीणस झाल्याबाबत 
  

(३०)  ९१७२८ (०९-०८-२०१७).   डॉ.सांजय रायमुलिर (मेहिर) :   सन्माननीय ऊजास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लोिार (त्ज.बुलढािा) तालुक्यातील ग्रामीि भागात अनेक दठकािी वीज पुरवठा करिारे 
खाींब वाकले असून ते पिण्याच्या त्स्र्थतीत आहेत तसेच वीजवाहक तारा लोंबकळत असून 
याबाबतच्या तक्रारी वारींवार सींबचधत अचधकाऱ् याींकि ेकरण्यात आल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, वीज ताराींचा धक्का लागून लोकाींचा मतृ्य ूहोण्याची शक्यता असल्यान ेयाबाबत 
शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले, 
(३) असल्यास, चौकशीनुसार पुढे कोिती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशखेर बावनिुळे (०१-०२-२०१८) : (१) याबाबतच्या तक्रारीकसूचना तोंिी स्वरुपात 
महाववतरिच्या खामगाींव ववभागीय कायाालयास तसेच लोिार उपववभागीय कायाालयास लोिार 
तालुक्यातील नागररकाींकिून तर्था वीज ग्राहकाींकिून करण्यात आलेल्या आहेत. 
(२) व (३) वीज ताराींचा धक्का लागून लोकाींचा मतृ्य ू होण्याची शक्यता असलेले िोर्युक्त 
स्र्थळाींच े ननरीक्षि करुन िेखभाल िरुुस्ती करण्याकररता लोिार उपववभागाींसाठी रु.७.०१ को्ी 
रुपयाींचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. लोिार उपववभागीय कायाके्षत्रात तातिीन ेिेखभाल 
िरुुस्ती करण्यासाठी कीं त्रा् िेण्यात आलेले असून सिरहू कीं त्रा्िारामार्ा त िेखभाल िरुुस्ती 
आवश्यक असलेल्या स्र्थळाींच े िरुुस्ती काम करुन घेण्यात आलेले आहे. त्यामध्ये लघुिाब 
वादहनी खाींब-३६, उच्चिाब वादहनी खाींब-१६, उच्चिाब वादहनी-४.६० ककमी व लघुिाब वादहनी-
८.३५ ककमी इ. कामाींचा समावेश आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

शाहुवाडी (जज.िोल्हापूर) तालुक्यातील ववजेच ेखाांब धोिादायि बनल्याबाबत 
  

(३१)  ९२०७२ (०९-०८-२०१७).   श्री.सत्यजीत पाटील-सरुडिर (शाहूवाडी) :  सन्माननीय ऊजास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शाहुवािी (त्ज.कोल्हापूर) तालकु्यातील ११६६ ववजेचे खाींब गींजलेले असून धोकािायक बनले 
असून ते तात्काळ बिलिे गरजचेे असून ते न बिलल्यास जीववत व ववत्त हानी होण्याची 
शक्यता ननमााि झाली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महाववतरिच्या य ुअॅण्ि एम योजनेतून पोल बिलिे बींि आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, सिरचे धोकािायक ववजेच े गींजलेले खाींब बिलण्याबाबत शासनाने कोिती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ?     
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श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१२-०२-२०१८) : (१) माहे सप् े्ंबर, २०१७ अखेर शाहुवािी 
तालुक्यामध्ये एकूि ९०१ गींजलेले पोल बिलण्याचे काम महाववतरि कीं पनीमार्ा त प्राधान्यान े
सुरु आहे. 
(२) यु ॲण्ि एम योजनेतून ७ पोल बिलण्याचे काम प्रगतीपर्थावर आहे व ८९४ पोल 
बिलण्याचे काम िोंगरी तालुक्यातील ववतरि प्रिाली सुधारिा या योजनेअींतगात करण्यात 
येिार आहे. 
(३) सिर कामाींचा कायाािेश यु ॲण्ि एम योजनअेींतगात म.े ्ेकमलि इन्रा. प्रोजेक्् प्रा.मल. 
पुिे याींना िेण्यात आला असनू कामे प्रगतीपर्थावर आहेत. उवाररत ८९४ पोलचे काम ननधीच्या 
उपलब्धतेनुसार करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

भातिुली, अमरावती, मोशी व ततवसा या तालुक्यात वीज पुरवठा 
 सुरळीत व तनयिमत हो्याबाबत 

  

(३२)  ९२२७७ (०९-०८-२०१७).   अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा) :   सन्माननीय ऊजास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) भातकुली, अमरावती, मोशी व नतवसा या तालुक्यात वारींवार वीजपुरवठा खींिीत होत असून 
कमी िाबाने वीज पुरवठा होत असल्यान े स्र्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी अचधक्षक अमभयींता 
म.रा.वव.वव. कीं पनी मयाा. अमरावती याींना वाींरवार लेखी ननवेिन दिले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, वीजपुरवठा सुरळीत व ननयममत होण्याबाबत अद्याप शासनान े कोिती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (०१-०२-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
(२) माहे म ेव जून, २०१७ मध्ये वािळी पावसामळेु  भातकुली, अमरावती, नतवसा वा मोशी 
तालुक्यामध्ये व उच्चिाब वादहनीचे पोल वाकल्यान ेतसेच पोलवरच्या तारा तु्ल्यामुळे वीज 
पुरवठा खींिीत झाला होता. परींत ुसिर पररसरातील तु्लेल्या तारा जोिण्याच े व पोल सरळ 
करण्याच े काम युध्ि पातळीवर पूिा करुन वीज पुरवठा पूवावत करण्यात आला व कमी 
िाबाच्या वीज पुरवठयासींिभाात अमरावती ग्रामीि, नतवसा, भातकुली व मोशी २ 
उपववभागातील एकूि १९१ नवीन रोदहत्राींची काम े करण्यात आली. त्यामध्ये कृर्ीपींप ववशेर् 
योजनेअींतगात १४०, पायाभूत आराखिा योजनेअींतगात ४२, ववशेर् घ्क योजनेअींतगात ९ असे 
एकूि १९१ रोदहत्राींची उभारिी करण्यात आली. तसचे कृवर् पींप वीज वादहनी ववलगीकरिाचे 
काम पीं. दिन ियाळ उपाध्याय ग्राम ज्योती या योजनेत प्रस्ताववत आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
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चांद्रपूर जजल््यातील ब्रम्हपूरी येर्थे ररडीांग न घेताच ववद्युत देयिे  
पाठववल्यामुळे नागररिाांनी िाढलेला मोचास  

  

(३३)  ९२७५९ (०९-०८-२०१७).   श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.ववजय वडटे्टीवार 
(ब्रम्हपूरी), श्री.सुतनल िेदार (सावनेर), श्री.अमर िाळे (आवी), डॉ.सांतोा टारफे (िळमनुरी) :   
सन्माननीय ऊजास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) चींद्रपूर त्जल््यातील ब्रम् हपूरी शहरासह ग्रामीि भागातील ववज मी्रची ररिीींग घेण्याच े
काम उमरेि (त्ज.नागपूर) येर्थील एका कीं त्रा्िारास िेण्यात आले आहे मात्र कीं त्रा्िार ररींिीग 
घेण्यास येत नाही तसेच ग्राहकाींना अवास्तव िेयके पाठववण्यात येत असल्याचेही ननिशानास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२)  असल्यास, काही नागररकाींनी ववज िेयकाींची िरुूस्ती करून माचगतली असता ववज 
ववतरि कीं पनीच्या अचधकाऱ् याींनी आधी िेयक भरा नींतर िरुूस्ती करून िेव ू अशी भुममका 
घेतल्यामुळे नागररकाींनी दिनाींक २९ जून, २०१७ रोजी कायाकारी अमभयींता, ववद्युत ववतरि 
कीं पनी, ब्रम्हपूरी या कायाालयावर मोचाा काढला, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्याचा तपमशल काय आहे, 
(४) असल् यास, यानुसार नागररकाींच्या मागण्याींबाबत शासनान े कोिती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, तसेच सींबचधत िोर्ी अचधकारी व कमाचारी याींचेवर कोिती कारवाई केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (०२-०२-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
(२) ब्रम्हपूरी ववभागाअींतगात महाववतरिच्या कुठल्याही अचधकाऱ्याींनी आधी िेयक भरा व नींतर 
वीज त्रबलाची िरुुस्ती करु अशी भूममका घेतलेली नाही. तसचे दिनाींक २९.०६.२०१७ रोजी 
मा.लोकप्रनतननधीींच्या नेततृ्वाखाली सुमारे १५० लोकाींचा मोचाा ब्रम्हपुरी ववभागीय कायाालय येर्थे 
आलेला होता. मोचाामध्ये चकुीच ेवीज िेयक तसेच वारींवार खींिीत होिाऱ्या वीज पुरवठयाबाबत 
तक्रारी करण्यात आल्या होत्या. त्याबाबत अचधक्षक अमभयींता, गिचचरोली ववभाग व कायाकारी 
अमभयींता, ब्रम्हपूरी ववभाग याींनी मोचेकऱ्यासोबत चचाा केली. 
(३) व (४) सिर प्रकरिी महाववतरि कीं पनीमार्ा त चौकशी करण्यात आलेली असून, त्यात 
जून, २०१७ ते सप् े्ंबर, २०१७ िरम्यान एकूि ३१७  चुकीच्या आकारिीची वीज िेयके िरुुस्त 
करण्यात आलेली आहेत. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

माणिेश्वर (ता.भमू, जज.उस्मानाबाद) येर्थ े३३ िे.व्ही.उपिें द्र उभार्याबाबत 
  

(३४)  ९३१३२ (१८-०८-२०१७).   श्री.राहुल मोटे (पराांडा) :   सन्माननीय ऊजास मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मािकेश्वर (ता.भूम, त्ज.उस्मानाबाि) येर्थ े ३३ के.व्ही. उपकें द्र मींजूर असून सिरील 
उपकें द्राकररता भूसींपािन माहे जलु,ै २०१६ मध्ये करण्यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, तर्थावप एक वर्ा होऊनही अद्याप मानकेश्वर येर्थे उपकें द्र उभारण्यात आले 
नसून त्याची कारिे काय आहेत, 
(३) असल्यास, मानकेश्वर येर्थे उपकें द्र उभारण्याबाबत शासनान े कोिती कायावाही केली वा 
करण्याींत येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (०२-०२-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
(२) मािकेश्वर येर्थे उपकें द्र उभारिीकररता शासकीयकवन जमीन ममळालेली नसून खाजगी 
जमीन भसूींपािनाची कायावाही िोनिा स्र्थाननक वतृ्तपत्राींमध्ये जादहरात िेऊन महाववतरि 
कीं पनीकिून करण्यात येत आहे. आवश्यक जमीन न ममळाल्यामळेु उपकें द्र उभारिीस ववलींब 
होत आहे. 
(३) सिर उपकें द्राकररता भूसींपािन  करण्याकररता स्र्थाननक तहसीलिार, वन ववभाग याींच्याकि े
प्रस्ताव िाखल करण्यात आला. परींतु जागा न ममळाल्याने िोनिा स्र्थाननक वतृ्तपत्रामध्ये 
जादहरात िेण्यात आली. िसु-या वेळीच्या जादहरातीला प्रनतसाि ममळालेल्या जागा मालकाशी 
महाववतरि कीं पनीच्या पररमींिळ सममतीने वा्ाघा्ी करुन जागेची ककीं मत ननत्श्चत करण्यात 
आली व सद्यत्स्र्थतीत सिर प्रस्ताव मींजुरीकररता महाववतरिच्या मुख्य कायाालयात 
 ववचाराधीन आहे. मींजुरीनींतर सिर उपकें द्राच ेकाम हाती घेण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

महागाांव (जज.यवतमाळ) तालुक्यात होत असलेला अतनयिमत वीजपुरवठा 
  

(३५)  ९३८०१ (०९-०८-२०१७).   श्री.राजेंद्र नजरधने (उमरखेड) :   सन्माननीय ऊजास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महागाींव (त्ज.यवतमाळ) तालकु्यात माहे म,े २०१७ च्या शेव्च्या आठवड्यापासून िर िोन 
दिवसाींनी वीज पुरवठा खींिीत करण्यात येत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिासुिीच्या काळात नागररकाींना या अननयममत वीज पुरवठयामुळे त्रास होत  
असून शासनाने याबाबत चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले, 
(३) असल्यास, चौकशीनुसार पुढे कोिती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशखेर बावनिुळे (३१-०१-२०१८) : (१) यवतमाळ त्जल््यातील महागाव तालुक्यामध्ये 
माहे म,े २०१७ च्या शेव्च्या आठवड्यात झालेल्या वािळामळेु सींपूिा तालुक्यातील काही 
पररसरात झािाच्या र्ाींद्या तु्ून ववद्युत वादहनीवर पिल्याने व तारा तु्ल्यान ेवीज पुरवठा 
खींिीत होत होता. सिर वीज परुवठा सुरळीत करण्याकररता वीज वादहनीवर प्रत्यक्ष काम 
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करण्याकररता सींबींचधत वीज जाळ्यावरील वीज पुरवठा बींि करुनच कमाचाऱ्याींना काम ेकरावी 
लागत होती. त्यामुळे काही ववद्यतु ववतरि रोदहत्राींवरील ग्राहकाींचा वीज पुरवठा वीज वादहनी 
िरुुस्तीच्या कालावधीमध्ये बींि ठेविे गरजेचे होत.े 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
राज्यातील ित ाी उत्पन्न बाजार सिमत्याांनी िमसचाऱ याांना शासिीय सेवेत सामावून घे्याबाबत  

  

(३६)  ९६०२८ (०२-०१-२०१८).   श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.ववजय वडटे्टीवार 
(ब्रम्हपूरी), श्री.सुतनल िेदार (सावनेर), श्री.अिमन पटेल (मुांबादेवी) :   सन्माननीय पणन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात ३०५ कृर्ी उत्पन्न सममती अींतगात ५ हजार ५०० कमाचारी असून सिरच्या 
कमाचाऱ् याींना शासकीय सेवेत सामावून घेण्याची मागिी कृर्ी उत्पन्न बाजार सममत्याींनी तसेच 
महाराषर राज्य बाजार सममती कमाचारी सींघ याींनी शासनाकि े माहे जून, २०१७ रोजी वा 
त्यािरम्यान मागिी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या सींिभाात शासनाने कायाकारी सींचालक, कृर्ी पिन मींिळ याींच्या 
अध्यक्षतेखाली सखोल अ्यास करण्यासाठी दिनाींक १४ जून, २०१७ रोजी वा त्या सुमारास 
सममती गठीत करण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरिी सममतीने अहवाल शासनास सािर केला काय, अहवालाच्या 
अनुर्ींगाने शासनाने कोिती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, त्याची कारिे काय आहेत ?  
  
श्री. सुभाा देशमखु (०६-०२-२०१८) : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) कृवर् उत्पन्न बाजार सममतीच्या कमाचाऱ्याींना शासनाच्या सवेेत सामावून घेण्यासींिभाात 
नेमण्यात आलेल्या अ्यास सममतीचा अहवाल दि. २०/११/२०१७ रोजी शासनास प्राप्त झाला 
असून सममतीच्या मशर्ारशी शासनाच्या ववचाराधीन आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

नािशि टिमसनल मािेटच ेिाम पणुस िर्याबाबत 
  

(३७)  ९६३४३ (०३-०१-२०१८).   श्री.छगन भुजबळ (येवला) :  सन्माननीय पणन मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नामशक कृवर् ्ममानल माके्साठी ननत्श्चत केलेल्या मौजे वपींप्रीसय्यि (त्ज.नामशक) येर्थील 
जागेची सहसींचालक (पिन) याींच ेअध्यक्षतेखालील सममतीन ेदिनाींक ६ जानेवारी, २०१७ रोजी 
वा त्या समुारास पाहिी करुन शासनास अहवाल सािर केलेला आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, त्जल्हा प्रशासनान ेव पिन सींचालनालयान े प्रस्ताववत केलेली जागा महाराषर 
कृर्ी पिन मींिळास हस्ताींतररत करुन या ्ममानल माके्च े काम लवकरात लवकर पुिा 
करण्याबाबत शासनान ेकोिती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाा देशमखु (०६-०२-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) खाजगी भागीिारीतून ्ममानल माके् उभारण्याच े प्रस्ताववत असल्यामुळे Business 
Model व प्रकल्प अहवाल तयार करण्याबाबतच्या अहवालावर शासन स्तरावर कायावाही सुरु 
आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील १००४ सहिारी सांस्र्थाना भाग भाांडवल हदल्यानांतरही नफा जाहीर न 
िेल्यामुळे शासनाचे निुसान झाल्याबाबत 

  

(३८)  ९६४४० (०६-०१-२०१८).   श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम) :   सन्माननीय सहिार 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शासनाने राज्यातील १००४ सहकारी सींस्र्थाना भाग भाींिवल दिले असून सिर सहकारी 
सींस्र्थानी आपला नर्ा जादहर न केल्यामुळे लाभाींशापो्ी शासनाला २८.५६ लाखाींचा महसलूाच े
नुकसान झाल्याच ेमाहे ऑगस््, २०१७ मध्ये वा त्या िरम्यान ननिशानास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 

(२) असल्यास, माहे माचा, २०१६ च्या अखेरीस सहकारी ननबींधकाकि े१ लाख ४० हजार ५३० 
सहकारी सींस्र्थेची नोंि असनू त्याींना शासन भाग भाींिवल दिले जात असून, भागभाींिवलाच्या 
रक्कमेची पूिा परतरे्ि केली जात नाही तोपयांत शासनाला िेिे आवश्यक असनूही ती रक्कम 
दिली जात नाही, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले 
व त्यानुर्ींगाने शासनाने कोिती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाा देशमखु (०५-०२-२०१८) : (१) अींशत: खरे आहे. 
     राज्यात सहकार आयुक्त योजनाींतगात, शासकीय भागभाींिवल प्राप्त सींस्र्था १४९१ असून 
त्यातील १२५ सींस्र्था हया नर्यात आहेत. पैकी १२३ सींस्र्था अल्प नर्यात असल्याने या 
सींस्र्थाींनी लाभाींश घोर्ीत केलेला नाही. 
(२) भागभाींिवल दिलेल्या सींस्र्था हया  तो्यातील,अवसायनातील,नोंििीरद्द अशा स्वरूपाच्या 
आहेत. १२३ सींस्र्था हया अत्यल्प नर्यात आहेत. तर्थावप िेवगि तालुका बलुतेिार सहकारी 
सींस्र्थेने जाहीर केलेल्या लाभाींशाची रक्कम रू.०.१९लाख शासनास अिा केलेली आहे. तर 
कोल्हापूर त्जल्हयातील श्रीराम सहकारी ग्राहक भाींिार मयाा, मडिलगे (बु). ता.भूिरगि 
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त्ज.कोल्हापूर या सींस्र्थेन ेलाभाींश घोवर्त केला असून  सींस्र्थेने शासकीय भागभाींिवलाची रक्कम 
पूिा भरपाई केली असल्यान ेसींस्र्थलेा झालेल्या नर्यातून शासनास लाभाींश िेिे लागत नाही. 
(३) व (४) शासकीय अर्थासहाय्य वसूलीचा ननयममत आढावा घेण्यात येतो. 

___________ 
  

जळगाव जजल्हयात आहदवासी मलुा-मुलीांना िमळणारी सुवणस महोत्सवी  
िशष्ट्यवतत्तीची रक्िम जजल्हा बँिेिड ेपडून असल्याबाबत 

  

(३९)  ९८३७२ (०६-०१-२०१८).   श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री) :   सन्माननीय आहदवासी वविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जळगाव त्जल्हयात आदिवासी मलुा-मुलीींना ममळिारी सुविा महोत्सवी मॅदरकपूवा 
आदिवासी मशषयवतृ्तीची सुमारे ८६ लाखाींची रक्कम त्जल्हा बकेेकि े पिून असल्याच े माहे 
ऑगस््, २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, जळगाव त्जल्हा पररर्िेने माहे माचा, २०१७ मध्ये सिर रक्कम त्जल्हा बकेेकि े
धनािेशाद्वारे वगा केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ५ मदहने उल्ूनही त्जल्हा बेकेन ेलाभार्थी ववद्यार्थयाांच्या खात्यावर रक्कम वगा 
केलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, यासींिभाात शासनाने चौकशी करुन सिर मशषयवतृ्तीची रक्कम लाभार्थी 
ववद्यार्थयाांच्या खात्यावर तातिीन ेवगा करण्याबाबत तसेच ववद्यार्थयाांची मशषयवतृ्तीची रक्कम 
खात्यावर जमा न करिाऱ्या सींबींचधत अचधकाऱ्याींवर शासनान े कोिती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (१७-०२-२०१८) : (१) व (२) हे खरे आहे. 
(३) व (४) सुविा महोत्सवी मशषयवतृ्तीचा लाभ ममळावा याकररता प्रकल्प अचधकारी, एकात्त्मक 
आदिवासी ववकास प्रकल्प, यावल, त्ज.जळगाव याींच्यामार्ा त एकूि ६३१६० ववद्यार्थयाांच्या 
ईसीएस याद्या मशक्षिाचधकारी (प्रार्थममक), त्जल्हा पररर्ि, जळगाव याींना सािर केल्या होत्या. 
त्यानुसार मशक्षिाचधकारी याींच्याकिून त्जल्हा बेकेमार्ा त मशषयवतृ्ती लाभाच्या रकमा 
लाभार्थयाांच्या खात्यावर जमा करण्यात आल्या. 
     तर्थावप, ईसीएस याद्याींमध्ये बऱ्याच ववद्यार्थयाांच ेक पालकाींचे बेकखाते बींि असिे, खाते 
क्रमाींक चुकीचे असिे, खातेधारकाींचे नाव चुकीचे असिे इत्यािी कारिाींमुळे बकेेमार्ा त 
ववद्यार्थयाांच्या बके खात्यावर मशषयवतृ्ती रकमा जमा करण्यात आल्या नाहीत. सबब, उपरोक्त 
त्रु्ीींची पूताता करून सधुारीत तपशीलासह यािी पुन्हा सािर करण्याबाबत मशक्षिाचधकारी 
याींच्यामार्ा त सींबींचधत शाळाींच्या मखु्यध्यापकाींना कळववण्यात आलेले आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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राज्यातील ऊस शजेारील राज्यात वविला जात असल्याबाबत  

  

(४०)  ९८४६६ (०६-०१-२०१८).   श्री.र्ड मल्लीिाजूसन रेड्डी (रामटेि) :   सन्माननीय सहिार 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील ऊस मोठ्या प्रमािात कनाा्कातील साखर कारखान्याींना ववकला जात 
असल्यान े याबाबत तात्काळ कायावाही करण्याची मागिी राज्यातील साखर चगरण्याींनी 
शासनाकि ेकेल्याचे दिनाींक १४ ऑक््ोबर, २०१७ रोजी वा त्या समुारास ननिशानास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाने महाराषरातील ऊस महाराषरातच ववकला जाण्याकररता शासनाने 
कोित्या उपाययोजना केल्या आहेत, 
(३) तसेच अद्यापपयांत शासनान ेउपाययोजना केल्या नसल्यास राज्यातील चगरण्याींना ऊसाचा 
तु्विा पिण्याची शक्यता आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने कोिती कायावाही केली आहे वा करिार आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ?    
 
श्री. सुभाा देशमखु (०७-०२-२०१८) : (१) होय.  
(२), (३) व (४) परराज्यात ऊस ननयाात करण्यास प्रनतबींध करण्यासाठी दिनाींक १० ऑक््ोंबर, 
२०१७ अन्वये शासन अचधसूचना ननगाममत करण्यात आलेली आहे. या सींिभाात परवानगी 
िेिाऱ्या सक्षम अचधकाऱ्याच्या परवानगी मशवाय दिनाींक ३० एवप्रल, २०१८ पयांत  राज्याबाहेर 
ऊस ननयाात करता येिार नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील सवस आहदवासी बाांधवाांना २०१९ पयांत शासनाच्यावतीने  
स्वत:च्या मालिीच ेघर दे्याबाबत 

  

(४१)  ९८८६० (०१-०१-२०१८).   श्री.वैभव वपचड (अिोले) :   सन्माननीय आहदवासी वविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील सवा आदिवासी बाींधवाींना २०१९ पयांत शासनाच्यावतीने स्वत:च्या मालकीची घरे 
िेण्यात येतील अशी घोर्िा दिनाींक १० ऑगस््, २०१६ रोजी वा त्या सुमारास आदिवासी 
दिनाच्या कायाक्रमात मा.मुख्यमींत्री याींनी केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या योजनेच े व त्या अींतगात बाींधण्यात येिा-या घराींच े स्वरुप कस े असेल, 
यासाठी ककती ननधीची तरतूि शासनाने केली आहे, 
(३) असल्यास, या घराींच्या बाींधकामास केव्हापासनू सुरुवात करण्यात येिार आहे व 
याबाबतची सद्य:त्स्र्थती काय आहे ? 
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श्री. ववष्ट् णु सवरा (१६-०२-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
     अनुसूचचत जमातीच्या लाभार्थयाांना घरे बाींधुन िेण्याबाबत मा.मुख्यमींत्री महोियाींच े
अध्यक्षतेखाली रे्ब्रुवारी,२०१५  व रे्ब्रुवारी २०१६ मध्ये बैठक सींपन्न झाली. तसेच  
दि.२५क०२क२०१६ रोजी (बुगी, ता.ए्ापल्ली पोमलस ठािेचे उिघा्न) कायाक्रमाच्या वेळी सन 
२०१९ पयांत त्जल्हयातील सवा अ.जा. कअ.ज. अशा ज्या पररवाराींच्या नाींव े घर नाही. अशा 
सवाांना पक्की घरे िेण्यात येतील अशी घोर्िा केली. 
(२) अनुसूचचत जमातीच्या पात्र लाभार्थयाांना घराच े २६९.०० चौ.रू्. च्ई के्षत्र असलले पक्के 
घरकुल  यामध्ये एक बठैकीची खोली (३.१४ x २.४५ मी.), बेिरुम (२.८२ x २.३७ मी.), 
स्वींयपाक घर (१.६९ x २.४५ मी.), स्नानगहृ (२.०७ x१.०० मी.) व शौचालय (०.९० x १.१० 
मी.) याचा समावशे. 
     शासन ननिाय दि.०६.०१.२०१६ अन्वये शबरी आदिवासी घरकुल योजनेंतगात ग्रामीि 
भागाकरीता शौचालय बाींधकामासह प्रनत घरकुल रु.१३२,०००/-(सवासाधारि के्षत्राकरीता) व 
रु.१,४२,०००/- (नक्षलग्रस्त व िोंगराळ के्षत्राकरीता) अनुिान ननत्श्चत करण्यात आले आहे. 
लाभार्थयाांना MGNREGA अमभसरिाद्वारे साधारि के्षत्रासाठी रु.१७,२८०/- नक्षलग्रस्त व 
िोंगराळ के्षत्रासाठी रु.१८,२४०/- अनुिान उपलब्ध करुन िेण्यास मान्यता िेण्यात आली आहे. 
     सन २०१७-१८ या ववत्तीय वर्ाात शबरी आदिवासी घरकुल योजनेकरीता रु.१४०को्ी 
इतकी तरतुि अर्थासींकल्पात करण्यात आली आहे. 
(३) शासन ननिाय आ.वव.वव.घरकुल २०१६/प्र.क्र.३७/का-१७ दि.१५ माचा,२०१६ अन्वये अनसुूचचत 
जमाती लाभार्थयाांची ननवि प्रकक्रया करण्यात येत.े शबरी आदिवासी घरकुल योजनेंतगात सन 
२०१५-१६ व २०१६-१७ करीता २१०१५ घरकुलाींच े उदद्दष् िेण्यात आले असून त्यापैकी 
२०४२०घरकुलाींना मींजूरी दिली असनू ५८३५ घरकुलाींच ेबाींधकाम पुिा झाले आहे. 

___________ 
  

धमासबाद शहर व तालुिा तसेच भोिर तालुिा (जज.नाांदेड ) येर्थ ेमोठया प्रमाणावर  
अवैध दारु व िशांद्री ववक्री होत असल्याबाबत 

  

(४२)  ९९३८८ (२९-१२-२०१७).   श्रीमती अिमता चव्हाण (भोिर), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड 
उत्तर) :   सन्माननीय राज् य उत् पादन शुल् ि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) धमााबाि शहर व तालकुा तसेच भोकर तालुका (त्ज.नाींिेि ) येर्थे मोठया प्रमािावर अवैध 
िारु व मशींद्री ववक्री होत असल्याचे माहे ऑगस््, २०१७ मध्ये वा त्या िरम्यान ननिशानास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शेजारील तेलगींिा राज्यातून ही अवैध िारु , मशींद्री आिली जात असून या 
सींिभाात शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, त्यानुसार येर्थील अवैध िारु व मशींद्री ववक्री रोखण्याबाबत शासनाने कोिती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (२२-०२-२०१८) : (१), (२) व (३) होय. राज्य उत्पािन शुल्क 
ववभागाकिून धमााबाि शहर व तालुका व भोकर तालुक्यामध्ये एवप्रल, २०१७ ते डिसेंबर, २०१७ 
या कालावधीत अवैध िारू व मशींद्री ववक्रीबाबतच ेएकूि ७९ गुन्हे नोंिववले आहेत.  यामध्ये 
रु.१,८३,१९०क- ककीं मतीचा मुदे्दमाल जप्त करण्यात आला असून ६४ आरोपीींना अ्क करण्यात 
आली आहे. तसेच, अवैध िारू व मशींद्री बाळगिे क ववक्री करिेबाबत पोलीस ववभागाकिून 
िेखील भोकर तालकुा, धमााबाि तालुका तसेच सींपूिा नाींिेि त्जल्हयासाठी एवप्रल, २०१७ ते 
नोव्हेंबर, २०१७ या कालावधीत वेळोवळेी कॅ्रक िाऊन ऑपरेशन राबववण्यात येवून िोर्ी 
व्यक्तीववरूध्ि कायिेशीर कारवाई करण्यात आली आहे. अवैध िारू व मशींद्री बाळगिे, वाहतूक 
व ववक्रीच्या अनुर्ींगाने राज्य उत्पािन शुल्क व पोलीस ववभागामार्ा त वेळोवेळी ववशेर् छापे 
मोदहम राबवून कारवाई करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

अांजनगाव सुजी (जज.अमरावती) तालुक्यातील एम.आय.डी.सी. मध्ये अनेि  
उद्योजिाांनी जागा आरक्षक्षत िरून उद्योगधांदे चाल ून िेल्याबाबत 

  

(४३)  १००५२६ (०३-०१-२०१८).   श्री.रमेश बुांदीले (दयासपूर) :   सन्माननीय उद्योग मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अींजनगाव सजुी (त्ज.अमरावती) तालुक्यातील एम.आय.िी.सी. मध्ये अनेक उद्योजकाींनी 
जागा आरक्षक्षत करून कोिताच उद्योग चालू केला नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नवीन उद्योजकाींना अींजनगाव सुजी येचर्थल एम.आय.िी.सी. मध्ये जागेची 
मागिी करून सुद्धा जागा ममळत नाही, हे ही खरे आहे का, 
(३) असल्यास, उद्योग न उभारिाऱ्या उद्योजकाींवर तसचे नवीन उद्योजकाींना उद्योग 
उभारिी कररता जागा उपलब्ध करुन िेण्याबाबत शासनान े कोिती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाा देसाई (०८-०२-२०१८) : (१) हे खरे नाही 
     अींजनगाव सुजी लघ ुऔद्योचगक के्षत्रात एकूि २७ भूखींि पािलेले असून त्यापैकी २६  
भूखींिाच ेवा्प करण्यात आलेले आहे. १५ भूखींिावर उत्पािन सुरु आहे. 
(२) व (३) हे खरे नाही. 
     अींजनागाव सजुी लघु औद्योचगक के्षत्रात वा्पाकररता भूखींि मशल्लक नाही. तर्थावप 
वा्प केलेल्या ६ भूखींि धारकान े ववदहत वेळेत उद्योग उभारिी न केल्यान ेपींचनामा करुन 
ताब्यात घेण्याची कायावाही सरुु आहे. भूखींि परताव्याची रक्कम परत केल्यानींतर 
महामींिळाच्या धोरिानसुार भूखींि वा्पास उपलब्ध होतील. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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ऊस तोडणी िामगाराांचे दर वाढवव्याबाबत 
  

(४४)  १००५६१ (०३-०१-२०१८).   अॅड.भीमराव धोंड े (आष्ट्टी) :   सन्माननीय पणन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ऊस तोििी कामगाराींच े िर वाढववण्यात यावेत अशी मागिी ऊस वाहतूक सींघ्नानी 
शासनाकि ेकेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर मागिी बाबत शासनान ेकोिती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाा देशमखु (०७-०२-२०१८) : (१) होय. 
(२) ऊस तोििी कामगाराींचे िरवाढीबाबत महाराषर ऊस तोििी व वाहतुक कामगार सींघ्ना 
याींच ेदि.३ ऑगस््, २०१७ च ेननवेिन प्राप्त झाले आहे. त्यानुर्ींगान ेमा.मींत्री (सहकार) महोिय 
याींचे अध्यक्षतखेाली दि.११ ऑक््ोबर, २०१७  रोजी महाराषर ऊस तोििी व वाहतुक 
कामगाराींच्या मागिीबाबत सींघ्नेचे प्रनतननधी व महाराषर राज्य सहकारी साखर सींघाच े
पिाचधकारी याींचेसोबत बैठक आयोत्जत करण्यात आली होती. ऊस तोि कामगाराींचे 
िरवाढीबाबत लवािाने दि.२४.१०.२०१५ रोजी ऊस तोििी व वाहतकू शेतमजूराींच े िर व सेवा 
सवलतीबाबत नवीन िर हींगाम २०१५-२०१६ ते २०१९-२०२० या ५ हींगामाकररता ननत्श्चत केलेले 
आहेत. यानुसार ऊस तोििीच ेिर २० % वाढ करण्यात आली आहे. लवािाच्या ननिायानुसार 
कायावाही चाल ूआहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

शासनाने इयत्ता ९ वी ते १२ वीत िशक्षण घेणाऱया ववद्यार्थयाांसाठीची 
 आम आदमी ववमा योजना बांद िेल्याबाबत 

  

(४५)  १०१३७० (०६-०१-२०१८).   श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्रीमती अिमता चव्हाण 
(भोिर) :   सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) शासनान ेइयत्ता ९ वी ते १२ वीत मशक्षि घेिाऱ्या ववद्यार्थयाांसाठीची आम आिमी ववमा 
योजना बींि केल्यान े ववद्यार्थयाांना प्रनतमहा रु.१०० इतका ममळत असलेला लाभ बींि झाला 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ग्रामीि भागातील अल्प भुधारक शेतकरी वा भूममहीन कु्ुींबातील 
ववद्यार्थयाांसाठी ही योजना लाभ िायी होती परींत ूसिरहू योजना बींि केल्याने गरीब ववद्यार्थी 
मशक्षिापासून वींचचत राहत असल्याचे ननिशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त योजना सुरु करण्याबाबत शासनान ेकोिती कायावाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 



वव.स. ४०७ (34) 

श्री. राजिुमार बडोले (२३-०२-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
     कें द्र शासनाची आम आिमी ववमा योजना राज्यात दिनाींक १६ ऑक््ोबर, २००७ पासून 
राबववण्यात येत आहे. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

औद्योधगि सहिारी वसाहत (जज.लातूर) येर्थे उद्योग सांचालनालयाच्या मालिीच्या  
भूखांडावर अनधधित तपणे इमारतीच ेबाांधिाम िेल्याबाबत 

  

(४६)  १०१६९३ (०३-०१-२०१८).   श्री.जयप्रिाश मुांदडा (बसमत) :   सन्माननीय उद्योग मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) औद्योचगक सहकारी वसाहत (त्ज.लातूर) येर्थे उद्योग सींचालनालयाच्या मालकीच्या 
भूखींिावर लातूर अबान बेकेची इमारत, शडवपींग सें्र व फ्लॅ् मसस््ीम इमारती अनचधकृतपिे 
बाींधल्याच ेननिशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानुर्ींगान े सींबींचधताींवर शासनान े कोिती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाा देसाई (१४-०२-२०१८) : (१) लातूर सहकारी औद्योचगक वसाहतीच्या जागेवर अबान 
बेकेची इमारत, शडवपींग सें्र व इमारतीच े बाींधकाम झाले आहे. याबाबत उद्योग 
सींचालनालयाची कोितीही परवानगी घेण्यात आलेली नाही. प्रस्तुत प्रकरिात ववभागीय 
आयुक्त, औरींगाबाि याींचमेार्ा त चौकशी चालू आहे. 
(२), (३) व (४) ववभागीय आयुक्त, औरींगाबाि याींचेमार्ा त चौकशी चालू आहे. 

___________ 
  
वािशम जजल्हयात नाफेडने िेलेल्या तूर खरेदीची देय रक्िम अद्याप प्रलांबबत असल्याबाबत 

 
(४७)  १०१७६७ (०३-०१-२०१८).   श्री.अिमत झनि (ररसोड) :   सन्माननीय पणन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वामशम त्जल्हयात नारे्िन ेकेलेल्या तूर खरेिीच े१४ को्ी ४४ लाख  रुपयाींचे िेय रक्कम 
अियाप प्रलींत्रबत असल्याचे माहे जून, २०१७ िरम्यान ननिशानास आले आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 

(२) असल्यास, यातील २७६ को्ी रुपयाींची रक्कम २६ म ेपयातची असून उवाररत ११६८ को्ी 
रुपयाींची रक्कम २७ म ेते ३ जून या कालावधीमधील आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या सींिभाात शासनाने चौकशी करुन येर्थील शेतकऱ् याींचे तूरववक्रीच ेर्थकीत चकूारे 
तातिीन ेअिा करण्याबाबत कोिती कायावाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
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श्री. सुभाा देशमखु (०७-०२-२०१८) : (१) व (२) हे अींशत: खरे आहे 
      कें द्र शासनाच्या व राज्य शासनाच्या ववववध योजनाींमध्ये दिनाींक २४/१२/२०१६ ते 
दिनाींक ३१/०८/२०१७ या कालावधीत वामशम त्जल््यात खरेिी केलेल्या एकूि ४.९१ लाख 
त्क्वीं्ल तूरीची िेय रक्कम रुपये २४७.९० को्ी  होते. म,े २०१७ अखेरपयात रुपये ९६.७७ को्ी 
एवढी रक्कम शेतकऱ्याींना अिा करण्यात आली आहे. तद्नींतर उवाररत मशल्लक रक्कम 
्प्प्या्प्प्याने दिनाींक १३/१०/२०१७ पयात शेतकऱ्याींच्या बके खात्यात जमा करण्यात आली 
आहे. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मोज ेिोरटा (ता.उमरखेड, जज.यवतमाळ) येर्थ ेआहदवासी साांस्ित तति  
सभागतहासाठी तनधी उपलब्ध िरुन देणेबाबत 

  

(४८)  १०२११७ (२९-१२-२०१७).   श्री.राजेंद्र नजरधने (उमरखेड) :   सन्माननीय आहदवासी 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौजे कोर्ा (ता.उमरखिे, त्ज.यवतमाळ) येर्थे आदिवासी साींस्कृनतक सभागहृ 
उभारण्यासाठी ववशेर् बाब म्हिून रु. १ को्ीचा ननधी उपलब्ध करुन िेिेबाबत अवर सचचव, 
आदिवासी ववकास ववभाग, मींत्रालय, मुींबई याींनी दिनाींक ३० डिसेंबर, २०१६ रोजी आयुक्त, 
आदिवासी ववकास, नामशक याींना आिेश दिले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास,  आजममतीस सिरचा ननधी उपलब्ध करुन िेण्यात आलेला नाही, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबतची कारिे काय आहेत व सिरचा ननधी कधीपयांत उपलब्ध करुन 
िेण्यात येईल ? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (०८-०२-२०१८) : (१) होय. 
    मौजे कोर्ा (ता.उमरखेि त्ज.यवतमाळ) येर्थे आदिवासी साींस्कृनतक सींकूल बाींधण्याच्या 
अनुर्ींगाने आयुक्त, आदिवासी ववकास, नामशक याींना सववस्तर प्रस्ताव सािर करण्याबाबत 
दि.३०.१२.२०१६ च्या पत्रान्वये कळववण्यात आले आहे.  
(२) होय. 
(३) अपर आयुक्त, आदिवासी ववकास, अमरावती याींनी मौज ेकोर्ा, ता.उमरखेि त्ज.यवतमाळ 
येर्थे साींस्कृनतक सभागहृ बाींधकामाचा प्रस्ताव आयुक्त, आदिवासी ववकास, नामशक याींच्या 
कायाालयाकि े दिनाींक १४.१२.२०१७ च्या पत्रान्वये सािर केला आहे. सिर प्रस्ताव शासनास 
सािर करण्याची कायावाही आयुक्त, आदिवासी ववकास, नामशक याींच्या कायाालयाकिून सुरु 
आहे. 
  

___________ 
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औद्योधगि भखूांडासाठी अजस िरणाऱ या उद्योजिाांना भूखांड वाटप िर्याबाबत 
  

(४९)  १०३०१५ (०३-०१-२०१८).   डॉ.अतनल बोंड े(मोशी) :   सन्माननीय उद्योग मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अनतररक्त अमरावती औद्योचगक के्षत्रात औद्योचगक भखूींि वा्पासाठी महाराषर राज्य 
औद्योचगक महामींिळान े सन २०१४ मध्ये आेनलाईन प्रकक्रया सरुु केली होती, हे खरे आहे 
काय, 

(२) असल्यास, या प्रकक्रयेंतगात भूखींि मागिीसाठी उद्योजकाींनी केलेल्या अजाानुसार भखूींि 
वा्प न करता दिनाींक २६ एवप्रल, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास सवा अजा रद्द करण्यात आले, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सन २०१४ पासून औद्योत्जक भूखींिासाठी अजा करिाऱ् या उद्योजकाींना तातिीन े
भूखींि वा्प करण्यासींिभाात शासनाने कोिती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 
श्री. सुभाा देसाई (०९-०२-२०१८) : (१) व (२) हे खरे आहे. 
     मात्र अनतररक्त अमरावती औद्योचगक के्षत्रात औद्योचगक भखूींि क्रमाींकासहीत ननयोजन 
आराखि ेमींजुर नसल्यान ेभूखींिाच ेवा्प करता आलेले नाही. तसेच भूखींि क्रमाींकासदहत मींजुर 
असलेले भूखींि वा्पास उपलब्ध नसल्यामुळे महामींिळाच े पत्र दिनाींक २६/०४/२०१६ अन्वये 
अजा रद्द करण्यात आले आहेत.   
(३) सद्यत्स्र्थतीत महामींिळाचे ई अलाे्मे् धोरिानुसार भूखींि वा्पाची प्रकक्रया आहे.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
  

राज्यातील आश्रमशाळामधील िशक्षिाांसाठीही िशक्षण पात्रता पररक्षा बांधनिारि  
िर्याचा तनणसय आहदवासी ववभागाने घेतल्याबाबत 

  

(५०)  १०३२१८ (२९-१२-२०१७).   श्री.बाळासाहेब र्थोरात (सांगमनेर), प्रा.वाास गायिवाड 
(धारावी), श्रीमती तनमसला गाववत (इगतपूरी), अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), श्री.अस्लम शखे 
(मालाड पजश्चम), श्री.अिमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्री.पतर्थ वीराज 
चव्हाण (िराड दक्षक्षण), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर) :   सन्माननीय आहदवासी वविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील मशक्षि ववभागाप्रमािे राज्यातील आश्रमशाळामधील मशक्षकाींसाठीही मशक्षि 
पात्रता पररक्षा बींधनकारक करण्याचा ननिाय आदिवासी ववभागाने घेतला असल्याचे माहे 
सप् े्ंबर, २०१७ वा त्या िरम्यान ननिशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मशक्षि पात्रता पररक्षा घेण्याकि े शासनाच े िलुाक्ष होत असून मशक्षक पात्रता 
पररक्षा त्वररत घेण्याबाबत शासनाने कोिती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 



वव.स. ४०७ (37) 

  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (३०-०१-२०१८) : (१) शालेय मशक्षि ववभागाप्रमािे राज्यातील आदिवासी 
ववभागातील आश्रमशाळामधील प्रार्थममक मशक्षकाींसाठीही मशक्षक पात्रता पररक्षा बींधनकारक 
करण्याचा ननिाय आदिवासी ववभागान े दिनाींक ३ ऑक््ोबर, २०१३ च्या शासन ननिायान्वये 
घेतला आहे.   
     तसेच जे मशक्षक दिनाींक ३ ऑक््ोबर, २०१३ नींतर ननयुक्त झाले आहेत परींतू मशक्षक 
पात्रता पररक्षा उत्तीिा झालेले नाहीत, अशा मशक्षकाींना दिनाींक २५ सप् े्ंबर, २०१७ च्या शासन 
ननिायान्वये मशक्षक पात्रता पररक्षा प्रर्थम ३ सींधीत उत्तीिा होि ेबींधनकारक करण्यात आले 
आहे.  
(२) मशक्षक पात्रता पररक्षा ही शालेय मशक्षि ववभागाकिून आयोत्जत करण्यात येत.े सिर 
पररक्षा बींधनकारक करण्यात आल्यानींतर शासनाकिून िरवर्ी मशक्षक पात्रता पररके्षचे आयोजन 
करण्यात आलेले आहे.  
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
_________________________ 
शासकीय मध्यवती मुद्रिालय, मुींबई. 


