
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ५३६ वी यादी 
 

महाराष्ट्र ववधानसभा 
  

पहहले अधधवेशन, २०१९ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

  नीरा-भीमा (ता.इांद्रापूर, जि.पुणे) सहिारी िारखाना उभारणीसाठी शेतिऱयाांनी पैस े 
भरुन देखील सभासद िरुन न घेतल्याबाबत 

  

(१) ४७२६ (२७-०१-२०१५) श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर) : सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पूणे जिल्ह्यातील इींदापूर येथील नीरा-भीमा सहकारी कारखाना उभारणीसाठी तेथील 
शेतकऱयाींनी पुणे जिल्हहा मध्यवती सहकारी बँकेकडून व ववववध सोसायट्याकडून किज घेवनू 
शेअसज खरेदीसाठी सभासद होण्यासाठी ववववध कायजकारी सोसायट्यामार्ज त १५ वर्ाज पूवी पैस े
भरले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, या शेतकऱयाींनी पसैे भरुनही सभासद करण्यात आले नाही, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, तयाींची कारणे काय आहेत व तयाींना सभासद केव्हा करुन घेण्यात येईल? 
 

श्री. सुभाष देशमखु (३०-०१-२०१९) : (१) होय हे खरे आहे. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
(३) कारखान्याींकड े ववववध कायजकारी सोसायट्यामार्ज त रक्कम िमा केलेल्हया एकूण २९२६ 
शेतक-याींपैकी १७१९ शेतक-याींना तयाींनी सभासदतवासाठी आवश्यक तया कागदपत्ाींची पूतजता 
केली नसल्हयामुळे तयाींना कारखान्याने सभासद करून घेतले नाही पैसे भरलेल्हया शेतक-याींपैकी 
१२०७ शेतक-याींना सभासद करून घेतले आहे. 
 सभासदतवासाठी आवश्यक असलेल्हया कागदपत्ाींची पतूजता केलेनींतर व पो्ननयमाप्रमाणे 
रक्कम रू. १०,०००/-पूणज िमा केल्हयानींतर उवजररत लोकाींना सभासदतव देणेबाबत कारखान्याच्या 
स्तरावर ननणजय घेण्यात येईल. 
 
 

___________ 
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येवला व ननफाड येथील अनुसूधचत िातीच् या मासासवस य ववयायाथ याांना शाळेमध्ये  
सणवेश पुरवठा िरण् यात येत नसल् याबाबत 

  

(२) १२८८८ (१०-०४-२०१५) श्री.योसेश (बापू) घोलप (देवळाली) : सन्माननीय सामाजिि न् याय 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शासकीय ननवासी शाळा, बाभूळगाींव (येवला) व रसलपूर (ननर्ाड) या शाळाींमधील 
अनुसूचचत िातीच् या मागासवगीय ववयायाथ याांना वर्ज सींपत आले तरी गणवेश पुरवठा करण् यात 
आला नसल्ह याच ेमाहे िानेवारी, २०१५ मध्ये वा तया सुमारास ननदशजनास आले हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्ह यास, उक्त प्रकरणी शासनान ेकाय कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे तसेच याींस 
िबाबदार असणा-या प्रादेशशक उपायुक् त व सहायक आयुक् त समािकल्ह याण, नाशशक 
याींचेववरुध् द कोणती कारवाई केली वा करण् यात येत आहे, 
(३) नसल्ह यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. राििुमार बडोले (०१-०१-२०१९) :(१) नाही 
सन २०१३-२०१४ व सन २०१४-२०१५ या शैक्षणणक वर्ाजमध्ये ववयायाथयाांना प्रनत ववयायाथी दोन 
गणवेशाींचे वा्प करण्यात आलेले असनू, या ननवासी शाळेतील ववयायाथी गणवेशापासून वींचचत 
राहहलेले नाही. 
(२) प्रश्न उया भवत नाही. 
(३) प्रश्न उया भवत नाही. 

___________ 
 

िोल्हापूर आयटी पािक पररसरातील प्राथममि शाळेसाठी राखीव असलेला भूखांड  
ज्ञानप्रबोधधनी सांचलीत अांध शाळेिरीता उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

  

(३) ५९४४७ (२४-१२-२०१६) श्री.रािेश क्षीरसासर (िोल्हापूर उत्तर) : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि 
४१०१३ ला हदनाांि ११ माचक, २०१६ रोिी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाकत: सन्माननीय सामाजिि 
न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हहापूर येथील आय्ी पाकज  पररसरातील प्राथशमक शाळेसाठी राखीव असलेल्हया िागा 
ज्ञानप्रबोचधनी सींचशलत अींधशाळेकररता देण्याची मागणी गत १६ वर्ाजपासून करीत आहेत हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्हयास, यावर अयायापही प्रशासनाने ननणजय घेतला नाही हेही खरे आहे काय, 
(३) अयायाप ननणजय घेतला नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राििुमार बडोले (२७-१२-२०१८) : (१) होय. 
(२) नाही. 
शैक्षणणक सींस्थाना िमीन देणे ही बाब महसुल व वन ववभागाच्या अखतयारीतील असून 
जिल्हहाचधकारी कोल्हहापूर याींनी सदरहू शाळेसाठी िमीन मागणीचा प्रस्ताव हदनाींक २१/११/२००२ 
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अन्वये सादर केला होता. महसलु व वन ववभागातील याबाबतची नस्ती मींत्ालयीन आगीत 
नष् झाल्हयाने जिल्हहाचधकारी कोल्हहापूर याींना रे्र प्रस्ताव सादर  करण्याबाबत कळववले होते. 
सदर कागदपत्ाची पूतजता करण्याबाबतची कायजवाही जिल्हहाचधकारी स्तरावर सुरु आहे. 
(३) प्रश्नच उयाभवत नाही.  

___________ 
  

राज्य शासनाने सहिारी साखर िारखान ेउभ ेिरण्यासाठी हदलेले भासभाांडवल  
िारखान्याच ेबाांधिाम अपूणक असल्याने अडिून पडल्याबाबत 

  

(४)  ५९५८९ (२६-०९-२०१६).   श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानसरी) :   सन्माननीय सहिार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 
  

(१) राज्य शासनाने सहकारी साखर कारखान े उभे करण्यासाठी सन १९९२ त े २००० या 
दरम्यान ६ सहकारी साखर कारखान्याींना अींदािे ५९.८९ को्ी रुपये भागभाींडवल कारखान्याचे 
बाींधकाम अपूणज असल्हयान ेअडकून पडल्हयाच ेमाहे िनू, २०१६ वा तयासुमारास ननदशजनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर ६ कारखान्याींच े अींदाि े ३० त े ९५ ्क्के बाींधकाम पूणज होऊनही 
भागभाींडवलाअभावी साखर कारखाने अपूणज अवस्थेत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देशमुख (०१-०१-२०१९) : (१), (२) व (३) राज्य शासनाने सहकारी साखर कारखान े
उभे करण्यासाठी  सन १९९२ ते २००० च्या दरम्यान  राज्यातील सहा सहकारी साखर 
कारखान्याींना रू.२७२४.३९ लाख इतके भागभाींडवल ववतरीत केले आहे.कारखान्याींच्या अपूणज  
बाींधकामामळेु सदर भागभाींडवल अडकून पडले आहे. शासनान े भागभाींडवल ववतरीत केले 
असल्हयान ेभागभाींडवलाअभावी साखर कारखान ेअपूणज अवस्थेत आहेत, हे खरे नाही. 
(४) प्रश्न उयाभवत नाही. 
  

___________ 
  

दाररद्र्यरेषेखालील अनसुूधचत िाती व नवबौध्द याांना रमाई आवास 
 (घरिुल) योिनेचा लाभ ममळत नसल्याबाबत 

  

(५) ६१३१३ (२०-०८-२०१६) िुमारी प्रणणती मशांदे (सोलापूर शहर मध्य) : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि 
४६७८५ ला हदनाांि २१ माचक, २०१६ रोिी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाकत: सन्माननीय सामाजिि 
न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील दाररद्र्यरेर्ेखालील अनुसूचचत िाती व नवबौध्द नागररकाींना रमाई आवास 
(घरकुल) योिनचेा लाभ शमळत नसल्हयान ेशासन ननणजय सामाजिक न्याय व ववशेर् सहाय्य 
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ववभाग हदनाींक १५ माचज, २०१६ अन्वये शहरी भागात रमाई आवास योिनेंतगजत पात् 
लाभाथयाांनी ७/१२ चा उतारा सादर करण्याची अ् वगळण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, ७/१२ ची अ् रयाद करुनही या योिनेचा लाभ सोलापूर शहरात 
शमळाला नसल्हयास सोलापूर महानगरपाशलकेला या योिनेसाठी शमळालेला १७ को्ी रुपयाींचा 
ननधी शासनाकड ेपरत पाठवावा लागाला हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, या सींदभाजत चौकशी करुन रमाई योिनेचा लाभ सोलापूर शहरातील अनुसूचचत 
िाती व नवबौध्द नागररकाींना शमळण्यासाठी कोणती उपाययोिना करण्यात आली आहे वा येत 
आहे, 
(४) नसल्हयास, तयाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. राििुमार बडोले (१९-१२-२०१८) : (१) होय. 
(२) होय. 
        रमाई आवास योिनेंतगजत सन २०१६-१७ चे उयादीष् पूणज न झाल्हयान े सोलापूर 
महानगरपाशलकेकड े शशल्हलक असलेल्हया  ननधीतून रु.१७९६.०० लक्ष इतका ननधी नाींदेड 
महानगरपाशलकेकड े देण्यात आलेला आहे. 
(३)सोलापूर महानगरपाशलका के्षत्ातील २४४ लाभाथयाांना ननधी ववतरणाचे काम सुरु असून, 
पुढील ४६३ बी.पी.एल. लाभाथयाांना मींिूरी देण्याची प्रक्रिया सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उयाभवत नाही. 
 

___________ 
  

राज्यातील पाच सहिारी जिल्हा बॅंिाांचे राज्य सहिारी बॅंिेत ववमलनीिरण िरणेबाबत. 
  

(६)  ७७६८८ (०६-०५-२०१७) श्री.सुननल प्रभ ू (हदांडोशी) : सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील, नागपूर, वधाज, बुलढाणा, नाशशक आणण धुळे या पाच सहकारी जिल्हहा बॅंकाींनी 
आचथजक जस्थती न सुधारल्हयास बॅंकाींचा परवाना रयाद करून तयाींचे राज्य सहकारी बॅंकेत 
ववशलनीकरण करण्याचा राज्य  शासनाने माहे िानेवारी,२०१७ रोिी वा तयासमुारास ननणजय 
घेतला असल्हयाचे ननदशजनास आले आहे, हे  खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, ववदभाजतील नागपरू, वधाज, बुलढाणा या तीन सहकारी जिल्हहा बॅंकाींचा  बॅंक्रकीं ग 
परवाना रयाद करणे व सदर बॅंका अवसायनात काढण्याचे ररझव्हज बॅंकेने आदेश हदले आहेत, हे 
ही खरे आहे काय,   
(३) असल्हयास, उक्त, पाचही जिल्हहा बॅंका आचथजकदृषट्या अडचणीत येण्याची सवजसाधारण 
कारणे काय आहेत व तया अडचणी दरू करण्याच्या दृष्ीने शासनान ेकोणती कायजवाही केली वा 
करत आहे,   
(४)  नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
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श्री. सुभाष देशमखु (३१-१२-२०१८) :  (१) नाही. 
(२) नाही. 
(३) उक्त पाच बॅंकाींना आचथजक समस्या आहेत, तयाची कारणे  व तयासाठी केलेल्हया 
उपाययोिना पुढीलप्रमाणे आहेत. 
(१) नागपूर- जिल्हहा मध्यवती सहकारी बॅंकेत रोख े खरेदीत केलेल्हया गुींतवणुकीत आचथजक 
गैरव्यवहार झाल्हयाचे ननदशजनास आल्हयामुळे बॅंकेस ताळेबींदात रू. १५३ को्ीींची तरतूद करण्यात 
आली, तयामुळे बॅंकेच्या सींचचत तोट्यात वाढ होऊन बॅंकेचे नक्त मलू्हय उणे झाले. 
(२) वधाज  जिल्हहा मध्यवती सहकारी बॅंकेन े होमटे्रड कीं पनीच्या रोख्यामध्ये केलेल्हया रू. २५ 
को्ी रक्कमेची गुींतवणूक अननयशमत झाली. तयामुळे बॅंकेस ताळेबींदात तरतूद करता आली 
नाही. वधाज जिल्ह्यात सतत ५० पैशाींपेक्षा कमी पैसेवारी असल्हयाने बॅंकेस शेतीकिाजच्या  
वसुलीस सक्ती करता आली नाही. बॅंकेच्या येणे किाजमध्ये पीक किाजच े प्रमाण ७६ ्क्के 
असल्हयाने व किजवसुली अल्हप असल्हयाने बॅंक आचथजकदृषट्या अडचणीत आली. तयामुळे बॅंकेच े
नक्त मूल्हय व भाींडवल पयाजप्तता उणे झाली. 
(३) बुलडाणा जिल्हहा मध्यवती सहकारी बॅंकेन ेमुख्यतव ेसतूचगरण्या व साखर कारखान ेयाींना 
हदलेले किज थक्रकत झाल्हयामुळे मोठ्या प्रमाणात सींचचत तोट्यात वाढ झाली व बॅंक 
आचथजकदृषट्या अडचणीत आली. 
(४) नाशशक जिल्हहा मध्यवती बॅंकेने स्वभाींडवलातून उयाहदष्ापेक्षा िास्त किजवा्प केल्हयामुळे 
तसेच किज हदलेले साखर कारखाने एन.पी.ए झालेले असनू बींद जस्थतीत असल्हयामुळे, ३२३ 
ववववध कायजकारी सींस्थाींकड ेरू. १७४ को्ी पेक्षा िास्त रक्कमचेी अननष् तर्ावत असल्हयामुळे, 
उपसा िलशसींचन सींस्थाींकड े रू.५४ को्ी ६५ लाख थक्रकत किज असल्हयामुळे, दषुकाळी 
पररजस्थतीमुळे किजवसुलीवर मयाजदा येत असल्हयाने बॅंक आचथजकदृषट्या अडचणीत आली आहे. 
(५) धुळे व नींदरूबार जिल्हहा मध्यवती सहकारी बॅंक उपसा िलशसींचन सुववधा व पाणीपुरवठा 
सींस्थाींना किजवा्प केल्हयामळेु व या सींस्था तोट्यात गेल्हयामुळे, पीक किजवा्पात झालेल्हया 
तोट्यामळेु, शशरपूर सहकारी साखर कारखाना व वप्रयदशशजनी सूतचगरणी याींच्याकड ेकिज थक्रकत 
झाल्हयामुळे व  ठेवीदाराींनी बॅंकेतनू मोठ्या प्रमाणात ठेवी काढून घेतल्हया व धळेु व नींदरूबार  
जिल्हहा पररर्द/ पींचायत सशमती याींनी तयाींच े व्यवहार राषट्रीयीकृत बॅंकाकड े वळववले 
असल्हयामळेु आचथजकदृषट्या अडचणीत आली. 
उपाय योिना- नागपूर, वधाज, बुलडाणा तसेच धळेु- नींदरूबार या चार जिल्हहा मध्यवती सहकारी 
बॅंकाींना  ररझवज बॅंकेचा परवाना प्राप्त करण्यासाठी बॅंकेचे नक्त मूल्हय अचधक्यदशजक (Positive) 
तसेच बॅंकेस ररझवज बॅंकेन े ववहहत केलेल्हया प्रमाणात भाींडवल पयाजप्तता साध्य करणे आवश्यक 
होते. तयानसुार राज्य शासनान े धुळे- नींदरूबार जिल्हहा मध्यवती सहकारी बॅंकेस रू. ५८.२० 
को्ी अथजसहाय्य हदले असून बॅंकेस भारतीय ररझवज बॅकेचा परवाना प्राप्त झाला आहे. 
       कें द्र शासनाच्या योिननेुसार नागपूर, वधाज, बुलडाणा या तीन जिल्हहा मध्यवती 
सहकारी बॅंकाना ७ % भाींडवल पयाजप्तता साध्य करण्यासाठी राज्य शासनान े अनुिमे रू. 
१५६.५५ को्ी, रू. १६१.२१ को्ी व रू. २०६.९९ को्ी  अथजसहाय्य हदले आहे. या 
अथजसहाय्यामुळे बॅंकाींना  ररिवज बॅंक परवाना प्राप्त झाला आहे.       
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(४) प्रश्न उयाभवत नाही. 
___________ 

 
राज्य शासनाच्या ‘अ’ शे्रणीच्या मान्यता प्राप्त खािसी अपांस  

शाळाना अनुदान ममळत नसल्याबाबत 
  

(७) ७८८७३ (२१-०४-२०१७)  श्री.सुधािर देशमुख (नासपूर पजश्चम) : सन्माननीय सामाजिि 
न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्य शासनाच्या ‘अ’ शे्रणीच्या मान्यता प्राप्त १२३ खािगी अपींगाच्या शाळा व 
कमजशाळाींना हदनाींक ०८ एवप्रल,२०१५ रोिी १०० ्क्के अनुदान देण्याचा आदेश सामाजिक 
न्याय ववभागामार्ज त ननगजशमत करण्यात आला असून तयाला अयायापपयांत पदमान्यता शमळाली 
नसल्हयाबाबतची  बाब ननदशजनास  आली आहे, हे  खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, या १२३ खािगी अपींगाच्या शाळा व कमजशाळा मागील १५ वर्ाजपासून 
अववरत कायजरत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, या सींस्थेत शशक्षण व प्रशशक्षण घेत असलेल्हया ववयायाथी व  कमजचा-याींचे 
भववतव्य धोक्यत आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, याबाबत शासनान ेकोणती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय ? 

  
श्री. राििुमार बडोले (१५-१२-२०१८) : (१) व (२) शासन ननणजय हदनाींक ६/११/२०१८ रोिी १२३ 
पैकी कायजरत असलेल्हया १२१ शाळा / कमजशाळाींना पद मान्यता देण्यात आली आहे. 
(३) नाही. 
४) व (५) प्रश्नच उयाभवत नाही. 

___________ 
  

ठाणे जिल््यातील शेणवा येथील महाराष्ट्र राज्य ववयायुत  
महामांडळातील सहायि अमभयांता, याांनी िेलेला सैरव्यवहार  

  

(८)  ८०१२८ (२८-११-२०१७) श्री.रुपेश म् हात्र े (मभवांडी पूवक) : सन्माननीय ऊिाक मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे जिल्ह्यातील शेणवा येथील महाराषट्र राज्य ववयायुत महामींडळातील सहायक 
अशभयींता, श्रीननवासन याींच्या कायजकालात अनागोंदी व गैरप्रकार सुरु असल्हयाबाबतच्या अनेक 
तिारी स्थाननक नागररकाींनी मखु्य अशभयींता, कल्हयाण याींच्याकड े केल्हयाच े माहे िानेवारी, 
२०१७ मध्ये वा तया दरम्यान ननदशजनास आल्हया आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच स्थाननक नागररकाींना ववयायुत िोडणीसाठी दोन ते तीन महहने थाींबावे लागत असून 
अहदवली येथील कान्हे या र्ामजहाऊसवर मात् ३१५ के.व्ही.चा ट्रान्सर्ामजर बसववण्याचे काम 
तातडीन ेस्वत: सहायक अशभयींता याींच्या उपजस्थतीत करण्यात आले, हेही खरे आहे काय, 
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(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून 
आले व तयानसुार सींबींचधत सहायक अशभयींता याींच्याववरुध्द शासनाने कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१४-१२-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये सहायक अशभयींता, शेणवा शाखा याींच्याबाबत तिार 
झाल्हयानींतर महाववतरणच्या कल्हयाण मींडळ-२ कायाजलयाकडून सदर तिारीची चौकशी करण्यात 
आली असून सींबींचधतावर शशस्तभींगाची कारवाई करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उयाभवत नाही.  

___________ 
  

सालेिसा (जि. सोंहदया ) येथील महाववतरण वीि िां पनीच्या स्थाननि अधधिाऱयाांच्या 
अननयममतेमुळे वीि ग्राहिाांची होत असलेली फसवणूि  

 
 

(९)  ८०४४१ (२८-०४-२०१७).   श्री.सांिय पुराम (आमसाव) :   सन्माननीय ऊिाक मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सालेकसा (जि. गोंहदया) येथील महाववतरण वीि कीं पनीच्या स्थाननक अचधकायाांच्या 
अननयशमततेमुळे वीि ग्राहकाींच्या मी्रसाठी  एिन्सी ननयुक्त केलेली असून सदर एिन्सी 
शहरी व ग्रामीण भागात वीि मी्र युनन्चे देयक आकारणीचे दरमहा र्ो्ो व ररडड ींग न घेता 
दोन-तीन महहन्याींचे रीडड ींग घेऊन वीि ग्राहकाींना अवास्तव देयके तयार करून ग्राहकाींची 
र्सवणूक करत असल्हयाचे माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये वा तया समुारास आढळून आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले 
तयानुर्ींगान ेसींबींचधताींवर कोणती कारवाई  करण्यात आली वा येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१२-०२-२०१९) : (१) हे खरे नाही.    
(२) माहे नोव्हेंबर, २०१६ मध्ये १६५२ ग्राहकाींना व डडसेंबर, २०१६ मध्ये १५६६ ग्राहकाींना 
सरासरी वीि बबल देण्यात आले. नींतर मोबाईल ॲपयावारे माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये या 
ग्राहकाींच्या वीि मी्रच े अचूक वाचन घेऊन वीि बबल देण्यात आलेले आहे. याप्रकरणी 
केलेल्हया चौकशीत सींबींचधत मी्र वाचन एिन्सीन ेचुकीचे मी्र वाचन व पींचीग केल्हयामुळे 
वर्ज २०१६-१७ मध्ये रुपये १८९४९/- इतका दींड म्हणून कपात करण्यात आलेली आहे.   
(३) प्रश्न उयाभवत नाही. 
  

___________ 
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माांिरा, तावरिा (जि.लातूर) प्रिल्पातील शेतीपांपाच्या वीिबबलात झालेलेा सैरप्रिार. 

 

(१०) ८४२२७ (२८-११-२०१७) श्री.त्र्यांबिराव मभसे (लातूर ग्रामीण) : सन्माननीय ऊिाक मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) लातूर जिल्ह्यात सन २०१२ पासून माींिरा, तावरिा आदी प्रकल्हपात मुबलक पाणीसाठा 
नसल्हयान े या प्रकल्हपातील व प्रकल्हपाच्या कालव्यावरील पाण्याअभावी अनके गावातील 
शेतकऱयाींच ेशेतीपींप  बींद असतानाही ववयायुत देयके देण्यात येत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, शेतकऱयाींच्या मागणीनुसार  व सींबचधत पा्बींधारे कायाजलयाच्या प्रमाणपत्ानसुार 
बींद असलेल्हया ववयायुत पींपाची  िास्तीची व चकुीची ववयायुत देयके कमी करून देण्याबाबत उप 
अशभयींता, महाववतरण उपववभाग मुरुड (ता.जि.लातूर) याींनी  कायजकारी अशभयींता, महाववतरण 
ववभाग, लातूर याींच्याकड े हदनाींक २५ रे्ब्रुवारी, २०१५ रोिीच्या पत्ानुसार शशर्ारस केली, हे 
खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, शासनाने याची चौकशी  केली आहे काय, तयानुसार कोणती कायजवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्हयास ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
 
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१४-१२-२०१८) : (१)  हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) सींबींचधत उपववभागीय अशभयींता याींनी पा्बींधारे कायाजलयाच े प्रमाणपत् व स्थळपाहणी 
अहवालानसुार चुकलेली वीि बबले दरुुस्त करुन देण्यात आली आहेत. 
(४) प्रश्न उयाभवत नाही. 

___________ 
  

वाडा (जि.पालघर) येथ ेररलायन्स सॅस िां पनी पाईपलाईनमळेु बाधधत 
 शेतिऱयाांना नुिसानभरपाई देण्याबाबत 

  

(११)  ८८८८५ (१८-०८-२०१७)  श्री.पास्िल धनारे (डहाणू), श्री.अिय चौधरी (मशवडी) :  
सन्माननीय उयायोस मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ररलायन्स गेस कीं पनीची दहेि-नागोठणे पाईपलाईन पालघर जिल्ह्यातून िात असून  पेसा 
काययायाचे उल्हलींघन करुन भसूींपाहदत शेतकऱयाींना अयायाप नुकसानभरपाई शमळालेली 
नसल्हयाच े हदनाींक १७ म,े२०१७ रोिी वा तयासुमारा ननदशजनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास,सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केलेली आहे काय, 
(३) असल्हयास,चौकशीअींती भसूींपाहदत शेतकऱयाींना नकुसानभरपाई देण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास,ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
 
श्री. सुभाष देसाई (०७-०१-२०१९) : (१) हे खरे नाही     



वव.स. ५३६ (9) 

(२), (३) व (४) पालघर  जिल्हहयातील ररलायन्स कीं पनीच ेगॅस पाईप लाईनमळेु शेतकऱयावर  
झालेल्हया अन्यायाबाबत  मा. श्री. रािेंद्र गावीत लोकसभा सदस्य याींच्या अध्यक्षतखेाली 
पालघर जिल्हहयातील  आहदवासी शेतकऱयाींच्या शशष्मींडळाने मा. मुख्यमींत्ी महोदयाींची भे् 
घेऊन झालेल्हया चचेनसुार मा. मुख्यमींत्ी महोदयाींनी ववभागीय आयुक्त कोकण ववभाग, 
जिल्हहाचधकारी पालघर, सहसींचालक, नगर रचना   कोकण ववभाग याींची सशमती गठीत  
करण्यात आली आहे.  
सदर सशमती शासनास पाठववलेल्हया अहवालानुसार  खालील ननणजय घेण्यात आलेला आहे. 
(१) सशमतीने शशर्ारस केल्हयाप्रमाणे  रुपये ५९८४०/-  प्रती गुींठा  या दरास सींबचधत शेतकरी व 
ररलायन्स कीं पनी याींची सहमती असल्हयास तयाचप्रमाण ेखात्ी करुन तयानुसार कायजवाही 
करावी.  
(२) सींबचधत शेतकऱयाींना  यापूवी  देण्यात आलेल्हया मोबदल्हयाची  रक्कम िमाींक १ मध्ये 
नमूद केलेल्हया रकमेपेक्षा कमी असल्हयास तयाचा वाढीव मोबदल्हयासाठी ववचार करण्यात यावा. 
(३)  सदर वाढीव मोबदल्हयाच्या  रकमेतून तयाींना यापुवी देण्यात आलेल्हया  रकमेतून  तयाींना 
यापुवी देण्यात आलेली रक्कम विा करुन र्क्त र्रकाची रक्कम  तयाींना देण्यात यावी.  
(४) ज्या शेतकऱयाींना रुपये ५९८४०/- क्रकीं वा तयापेक्षा िास्त दर हदला आहे तयाचा वाढीव 
मोबदला देण्यासाठी ववचार करण्यात येऊ नये.  

___________ 
 

महाववतरणच्या फेरआढावा याधचिेमुळे राज्यात वीि दरवाढीची असलेली शक्यता 
 

(१२) ९०८०६ (०९-०८-२०१७)  श्री.सुननल मशांदे (वरळी), अॅड.भीमराव धोंड े (आष्ट्टी) :   
सन्माननीय ऊिाक मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाववतरणने तयाींच्या िमाखचाजचा ताळेबींद माींडताना आलेली महसलुी तु् भरून 
काढण्यासाठी राज्य वीि ननयामक आयोगाकड ेमहसुल वाढीसाठी रे्रआढावा याचचका दाखल 
केली असल्हयाची बाब माहे िून, २०१७ च्या पहहल्हया सप्ताहात वा तया सुमारास ननदशजनास 
आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदरहू याचचकेत तीन वर्ाजत २४ हिार को्ीींची मागणी करण्यात आली असनू 
सदरहू याचचका मान्य झाल्हयास राज्यातील वीि ग्राहकाींवर सरासरी १२ ्क्के वीि दरवाढ 
होण्याची शक्यता आहे, हे  खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सदरहू वीि दरवाढ न होण्यासाठी शासनान ेकोणतया उपाययोिना केल्हया वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, तयाची कारणे काय आहेत? 
 
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१४-१२-२०१८) : (१) सन २०१८-१९ ते २०१९-२० या कालावधीकररता 
सुधाररत वीिदराबाबतची याचचका महाववतरण कीं पनीन े हदनाींक ०४.०७.२०१८ रोिी महाराषट्र 
वीि ननयामक आयोगाकड ेदाखल केली होती. 
(२) महाराषट्र वीि ननयामक आयोगान े हदनाींक १२.०९.२०१८ च्या वीिदर आदेशान्वये 
महाववतरण कीं पनीच्या वीि ग्राहकाींकररता सधुाररत वीि दर लागू केले आहेत. सदर वीि दर 
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हदनाींक १.९.२०१८ पासून अींमलात आले असून सन २०१८-१९ च्या ववयायमान लागू असलेल्हया 
वीि दरामध्ये सरासरी ३ ते ५% इतकी वाढ व सन २०१९-२० च्या वीि दरामध्ये सरासरी ४ 
ते ६% इतकी वाढ करण्यात आली आहे. 
(३) प्रश्न उयाभवत नाही. 
(४) प्रश्न उयाभवत नाही.  
 

___________ 
 

जिल्हा बॅिेिडून (जि.िळसाांव) शतेिऱयाांनी घेतलेल्या पीि ििाकबाबत  

(१३) ९१९९५ (१८-०८-२०१७) श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) : सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िळगाींव जिल्ह्यातील शेतक-याींनी जिल्हहा बॅंकेकडून घेतलेल्हया पीक किाजची माहहती 
हदनाींक १८ िून,२०१७ रोिी वा तया सुमारास शासनाकड ेपाठववण्यात आली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्हयास, या माहहतीनसुार शासनान े थकीत किाजबाबत  कोणता ननणजय घेतला वा 
घेण्यात येत आहे, 
(३) असल्हयास, याबाबतची सयायःजस्थती काय आहे ?  
  
श्री. सुभाष देशमखु (१९-१२-२०१८) : (१) होय.  
(२) शासनान े शेतकऱयाींच्या थकीत किाजच्या मार्ीबाबत “छत्पती शशवािी महाराि शेतकरी 
सन्मान योिना २०१७” अींमलात आणलेली आहे. 
(३) या योिनेअींतगजत िळगाव जिल्ह्यात ऑनलाईन नोंदणी प्रिीया राबववण्यात आली असनू 
हद.२४.१०.२०१८ अखेर एकुण २.३५ लाख खातेधारकाींना रु. ९८३.१३ को्ी रकमचेा लाभ देण्यात 
आला असून सदर योिनचेी कायजवाही सरुू आहे. 
 
 

___________ 
  

सांिाड, रायतळी (ता.डहाणू, जि. पालघर) तसेच िांसलपट्टी भासातील  
आहदवासी पाडयात मीटर ररडड ांस मध्ये झालेला सैरप्रिार 

  

(१४) ९३०६७ (०९-०८-२०१७)  श्री.अममत घोडा (पालघर) : सन्माननीय ऊिाक मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) डहाणू तालुक्यातील (जि. पालघर) गींिाड, रायतळी तसेच िींगलपट््ी भागातील आहदवासी 
पाडयात मी्र ररडड ींग न घेताच ३५ ते ४० हिाराींच ेवीि देयक हदल्हयाचे माहे मे, २०१७ मध्ये 
वा तया समुारास ननदशजनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच तालुक्यातील वधना, ननकन,े रानशेत तलासरी सूत्कार, डोंगरपाडा येथे ननववदा 
होऊनही वीि खाींब आणण  वाहहनीची िोडणी करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्हयास, उक्त प्रश्न भाग १ व २ बाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, तयात काय 
आढळून आले,तयानुसार अवास्तव वीि देयक देणा-याींवर शासनान ेकोणती कारवाई केली तसचे 
वीि खाींब आणण  वाहहनीची िोडणी देण्याबाबत कोणती कायजवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४)  नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. चांद्रशखेर बावनिुळे (१४-१२-२०१८) : (१) तीन ग्राहकाींना रु. ३५,०००/- च्या वर वीि देयके 
देण्यात आलेली होती. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) शम्र ररडीींग न घेतल्हयामळेु सरासरी वीि देयके हदल्हयान े ३ ग्राहकाींना वीि बबलाच्या 
थकबाकीसह रु.३५,०००/- च्या वर वीि देयके हदल्हयाच ेआढळून आले. सदर ग्राहकाींचे मी्र 
ररडीींग घेणाऱया एिन्सीवर दींडातमक कारवाई करुन तयाींच्याकडून काम काढून घेऊन दसुऱया 
एिन्सीला देण्यात आले आहे. तसेच डहाणू तालुक्यातील वधन,े ननकने, रानशेत आणण 
तलासरी सूत्कार, डोंगरपाडा या गावातील ववयायुत वाहहनीच्या कामासाठी हद. २०.१०.२०१६ 
रोिी काढण्यात आलेल्हया ननववदेला प्रनतसाद न शमळाल्हयाने पनु:श्च महाववतरण कीं पनीच्या 
पालघर लघुमींडळ अींतगजत ्या ननववदेला ५ वेळा मुदतवाढ देऊनही प्रनतसाद शमळाला नव्हता. 
तयानींतर ववभागीय स्तरावर पनुश्च: ननववदा प्रक्रिया राबवून ठेकेदारास कायाजदेश देण्यात आले 
असून काम ेप्रगतीपथावर आहेत.   
(४) प्रश्न उयाभवत नाही. 
  

___________ 
बारवी धरण (ता.मुरबाड,जि.ठाणे) या प्रिल्पातील प्रिल्प  

बाधधताांना शासन सेवेत सामावून घेण्याबाबत 
  

(१५) ९६२८८ (२९-१२-२०१७) श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.वविय वडटे्टीवार 
(ब्रम्हपूरी), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), श्री.सुभाष भोईर (िल्याण ग्रामीण), श्री.महेश चौघुले 
(मभवांडी पजश्चम), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.ियांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.शमशिाांत 
मशांदे (िोरेसाव), श्री.हसन मुश्रीफ (िासल), श्री.भास्िर िाधव (सुहासर), श्री.नरहरी णझरवाळ 
(हदांडोरी), श्री.पाांडुरांस बरोरा (शहापूर), श्री.वभैव वपचड (अिोले), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), 
श्री.हदपि चव्हाण (फलटण), श्री.सुरेश लाड (ििकत) :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ९०००५ ला 
हदनाांि ३१ िलु,ै २०१७ रोिी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाकत: सन्माननीय उयायोस मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बारवी धरण (ता.मुरबाड, जि.ठाणे) या प्रकल्हपातील प्रकल्हप बाचधताींना शासन सेवेत 
सामावून घेण्याच ेननदेश मा.उयायोग व मा.सावजिननक बाींधकाम मींत्ी याींना हदनाींक ८ सप् े्ंबर, 
२०१७ रोिी वा तयासुमारास हदले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्हयास, सदर प्रस्तावाच्या मान्यतेबाबत शासनामार्ज त प्रक्रकया सुरु आहे, हे खरे आहे 
काय, 
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(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. सुभाष देसाई (१९-१२-२०१८) : (१) बारवी धरणाची उींची वाढववल्हयामुळे  ववस्थापनत 
झालेल्हया प्रकल्हपबाचधताींना  पाण्याच्या वापराच्या समन्यायी पध्दतीने  सींबींचधत आस्थापनेवर  
नेमणूकीबाबतचा  शासन ननणजय हदनाींक १८/०९/२०१७ रोिी नगर ववकास  ववभागाने ननगजशमत 
केलेला आहे.  
(२), (३) व (४)  
        शासन ननणजय हदनाींक १८/०९/२०१७ अन्वये ११६३ पदाींना  मींिुरी  देण्यात आली 
आहे. तथावप प्रकल्हपबाचधत कु्ुींबाची सींख्या वाढल्हयामुळे महामींडळाकडून ९५ वाढीव पदाींचा 
प्रस्ताव शासनास प्राप्त झाला असून  ११६३ ऐविी १२५८ पदाींना मान्यता देण्याची बाब 
शासनाच्या ववचाराचधन आहे.   
 

___________ 
  

बोईसर-तारापूर औयायोधसि वसाहतीत बॉम्बे ररयॉन फॅशन िां पनीत 
 वविेचा शॉि लासून झालेला िामसाराचा झालेला मतृ्यु  

 
 

(१६) ९८४८३ (०६-०१-२०१८) श्री.सरेुश धानोरिर (वरोरा), श्री.शाांताराम मोरे (मभवांडी ग्रामीण) :   
सन्माननीय ऊिाक मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बोईसर- तारापूर औयायोचगक वसाहतीत बॉम्ब े ररयॉन रॅ्शन प्लॉ् िमाींक सी-६/७ या 
कीं पनीत हदनाींक ७ ऑक््ोबर, २०१७ रोिी वा तयासुमारास वविचेा शॉक लागून श्री.रािशे 
राधेश्याम दबुे या ३५ वर्ीय कामगाराचा मतृयु झाला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, बोईसर औयायोचगक के्षत्ातील कीं पन्यामध्ये महहन्यातून क्रकमान एक कामगाराचा 
मतृयु होत असल्हयाचेही उघडकीस आहे आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, वविेचा शॉक लागून झालेल्हया सदर मतृयुबाबत चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्हयास, चौकशीत काय आढळून आले व तयानुसार बोईसर औयायोचगक के्षत्ातील 
कीं पन्याींमध्ये होणारे कामगाराींच े मतृयु रोखण्यासाठी उपाययोिना करण्याबाबत तसेच सदर 
कामगाराच्या कु्ुींबबयाींना आचथजक मदत देण्याबाबत कोणती कायजवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१४-१२-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) होय. ववयायुत ननरीक्षक, ठाण-े१ याींनी सदर अपघाताची चौकशी केली आहे. 
(४) हदनाींक ०७.१०.२०१७ रोिी मे.बॉम्बे रेयॉन रॅ्शन शलशम्ेड या कीं पनीमध्ये श्री.रािेश 
राधेश्याम दबु े हे जस््चचींग मशीनवर काम करीत असताना तयाींचा सींपकज  सदोर् वीिसींच 
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माींडणीमळेु ववयायुतभारीत झालेल्हया जस््चचींग मशीनशी आल्हयामळेु तयाींना ववयायुत धक्का बसून 
सदर प्राणाींनतक अपघात घडल्हयाचे आढळून आले. सदर अपघातास सदोर् वीिसींच माींडणी 
ठेवल्हयामुळे कारखान्याच े व्यवस्थापन िबाबदार असल्हयाचे आढळून आले आहे. मयत 
इसमाच्या वारसास रु.२,५०,०००/- कारखाना व्यवस्थापनाने हदलेले आहेत. तसेच The 
Employee Compensation Act १९२३ मधील तरतुदीनसुार रु.७,६८,५६०/- इतक्या रकमेची 
भरपाई देण्यात आली आहे. 
   शासनाच्या वतीन ेऔयायोचगक आस्थापना मधील ववयायुत अपघात ्ाळण्यासाठी ववयायुत 
ननरीक्षक कायाजलयाकडून औयायोचगक आस्थापनाींच्या ववयायुत सींचमाींडणीची ववयायुत सुरके्षच्या 
दृष्ीकोनातून वावर्जक ननरीक्षणे केली िातात. तयाचप्रमाणे ववयायुत सुरक्षक्षततेबाबत िनिागतृी 
अशभयान राबववण्यात येते. दरवर्ी ववयायुत सुरक्षा सप्ताहाच्या माध्यमातून औयायोचगक 
के्षत्ातील कीं पन्यामध्ये ववयायुत सुरके्षबाबत प्रबोधन करण्यात येते. 
(५) प्रश्न उयाभवत नाही. 

___________ 
  

अहेर बाहेर (ता.सेवराई, जि.बीड) या सावात वीि देयिामध्ये झालेला सैरप्रिार  
  

(१७) ९९१४७ (०२-०१-२०१८) श्री.सनुनल प्रभू (हदांडोशी) : सन्माननीय ऊिाक मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अहेर बाहेर (ता.गेवराई, जि.बीड) गावातील ग्रामस्थाींनी वीि देयक भरुनही गत ५ 
महहन्याींपासून तयाींचा वीि पुरवठा खींडडत करण्यात आल्हयाची बाब हद. २६.०९.२०१७ रोिी 
ननदशजनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त गावाींत वीि देयक भरुनही वीि पुरवठा खींडडत ठेवण्याची  कारणे काय 
आहेत,  
(३) असल्हयास, शासनाने याची चौकशी केली आहे काय, तयानुसार वीि पुरवठा  पूवजवत 
सुरळीत करण्याबाबत शासनान े कोणती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१४-१२-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) बीड जिल्ह्यातील गेवराई उपववभागातील मौिे आहेर बाहेर या गावामध्ये एकूण 
२०२ वीि ग्राहक असनू तयापकैी थकबाकीपो्ी एकून १६४ ग्राहकाींचा ववयायुत पुरवठा 
कायमस्वरुपी बींद केलेला आहे. तयाींची थकीत रक्कम एकूण रु.३४.०६ लक्ष आहे.   
(४) प्रश्न उयाभवत नाही.  

___________ 
खोमनाळ वव.स.िा.स.सो. मयाकहदत खोमनाळ (ता.मांसळवेढा, जि.सोलापूर)  

या सोसायटीमध्ये झालेला सैरव्यवहार 
(१८) १०००६४ (०६-०१-२०१८) श्री.भारत भालिे (पांढरपूर) : सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) खोमनाळ  वव.स.का.स.सो. मयाजहदत खोमनाळ (ता. मींगळवेढा, जि.सोलापूर) या 
सोसाय्ीमध्ये बनाव् रोखे करून पैशाचा गैरव्यवहार झाल्हयाच े ननदशजनास आले असून या 
प्रकरणामध्ये प्रशासनाने अयायाप कोणतीच कारवाई केली नसल्हयाच ेआढळून आले आहे, हे खरे 
आहे का, 
(२) असल्हयास, या खोमनाळ सींस्थेमध्ये शासनाच्या पींिावराव देशमुख व्याि सू् योिना 
अींतगजत खोमनाळ गावामध्ये िमीन व वपके नसलेल्हया व्यक्तीच्या नाव े बनाव् कागदपत् े
तयार करून, तयावर खो्े शशक्के मारून पशैाचा गैरव्यवहार झाल्हयाच े ही ननदशजनास आले 
आहे, हे ही खरे आहे का, 
(३) असल्हयास, सदर प्रकरणी दोर्ीींवर सींबींचधत ववभागाकडून शासनाने कोणती कारवाई केली व 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींब कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देशमखु (२७-१२-२०१८) : (१)  नाही. 
(२)  नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उयाभवत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील मध्यवत  सहिारी बॅिाांचे राज्य सहिारी बिेॅत ववमलनीिरण िरण्याबाबत 
  

(१९) १०१३७४ (१३-०७-२०१८) श्री.भारत भालिे (पांढरपूर) : सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सोलापूर जिल्हहा मध्यवती सहकारी बँक यासह राज्यातील इतरही १६ जिल्हहा बँकाींच ेराज्य 
सहकारी बँकेत ववशलनीकरण करण्याचा अभ्यास करण्यासाठी शासनाने नाबाडजच ेमािी अध्यक्ष 
याींच्या अध्यक्षतेखाली ७ सदस्याींची अभ्यास सशमती गठीत केली असल्हयाच ेहदनाींक ४ नोव्हेंबर, 
२०१७ रोिी वा तयासुमारास ननदशजनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, राज्यातील आचथजक हदवाळखोरीत ननघालेल्हया जिल्हहा बँकाींचे राज्य सहकारी 
बँकामध्ये ववलीनीकरण करण्याच े राज्य शासन ववचाराधीन असल्हयाचेही आढळून आल्हयामुळे 
राज्यातील ग्रामीण भागातील िनतेची मोठ्या प्रमाणात गैरसोय होण्याची शक्यता हदसून येत 
आहे हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सुभाष देशमखु (०२-०१-२०१९) : (१)  नाही. 
राज्यातील बत्स्तरीय सहकारी पतपुरवठा सींरचनेच े मुल्हयमापन करून तयाबाबत शासनास 
आवश्यक ती उपाययोिना सचुववण्यासाठी शासनान े नाबाडजच े मािी अध्यक्ष याींच्या 
अध्यक्षतेखाली ७ सदस्याींची अभ्यास सशमती हदनाींक  ६ नोव्हेंबर, २०१७ च्या शासन ननणजयाने 
गठीत केली. 
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(२) प्रश्न उयाभवत नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उयाभवत नाही. 
 

___________ 
 

योसेश्वरी (जि.बीड) येथील सूतधसरणी बांद पडल्याबाबत 
  

(२०) १०३२५४ (१३-०७-२०१८) श्री.ओमप्रिाश ऊफक  बच्च ू िडू (अचलपूर) : सन्माननीय 
वस् त्रोयायोस मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) योगेश्वरी (जि.बीड) येथील सूतचगरणी बींद पडल्हयान े शेतकरी आणण सुशशक्षक्षत बेरोिगार 
याींचेवर ववपरीत पररणाम झाला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास शेतकऱयाींच्या सतुचगरणीसाठी घेण्यात आलेल्हया िशमनीवर ४ को्ीींचा बोिा आहे, 
हेही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, याबाबत वस्त्ोयायोग सींचालक याींनी चौकशीचे आदेश हदले असताींना देखील 
सहकार ननबींधकाींकडून याबाबत िाणीवपूवजक ववलींब केला िात आहे, हेही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, याबाबत शासन कोणती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे ? 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
  
श्री. सभुाष देशमुख (०१-०१-२०१९) : (१) व (२) चगरणीने प्रकल्हपाची पूणज क्षमतेने उभारणी न 
केल्हयाने चगरणीचे उतपादन माहे िून २०१४ पासून बींद झाले आहे. सूतचगरणीने प्रकल्हप 
उभारणीकरीता सन १९९३ मध्ये ३१ एकर १० गुींठे िमीन रु. ३,९०,६१०/- इतक्या रकमेस 
खरेदी केली असून सदर िमीन तहशसलदार, केि याींच्या हद.२०.९.१९९३ च्या आदेशान्वये बबगर 
शेती मान्यता देण्यात आली आहे.  तयात वेळोवेळी झालेल्हया सुधारणाींनी खचाजत वाढ होऊन 
हद.३१.३.२०१३ च्या प्रमाणणत ताळेबींदानसुार रु.९,२२,६९,४४७/- इतका सींचचत तो्ा आहे. 
सूतचगरणीने महाराषट्र राज्य सहकारी बँक शल., ववभागीय कायाजलय, औरींगाबाद याींच्याकडून 
रु.३६०.०० लाख इतके मध्यम मदुती किज घेतले होते व तयासाठी चगरणीन े हद. २७.९.१९९३ 
रोिी गहाणखत करुन हदले आहे. सदरच ेकिज थक्रकत झाल्हयामुळे बँकेने सररे्सी काययायाींतगजत 
सूतचगरणीची मालमत्ता पूणजपणे िप्त केली आहे. 
(३) नाही. श्री. बलभीम मुींड,े सामाजिक कायजकताज, क्रकल्हलेधारुर, ता. धारुर, जि. बीड याींनी 
योगेश्वरी सहकारी सूतचगरणी, होळ ता. केि, जि. बीड या सतूचगरणीच्या अचधग्रहहत केलेल्हया 
िशमनी शतेक-याींना परत करुन सूतचगरणीत झालेल्हया भ्रष्ाचाराची चौकशी करण्याबाबत व 
तसे न केल्हयास आमरण उपोर्णास बसण्याबाबत शासनाकड ेवारींवार ननवेदने सादर केली होती. 
तयाअनुर्ींगान े सदर सूतचगरणीबाबत सखोल चौकशी करुन तयाबाबतचा अहवाल शासनास 
सादर करण्याबाबत सींचालक वस्त्ोयायोग, नागपूर याींना वेळोवळेी कळववण्यात आले होते. 
तयानुसार सींचालक वस्त्ोयायोग याींनी हद.७.१.२०१७ च्या पत्ान्वये प्रादेशशक उपसींचालक, 
वस्त्ोयायोग, औरींगाबाद याींच्याकडून तिार अिाजची सखोल चौकशी करुन मुयादेननहाय 
स्वयींस्पष् अहवाल मागववला होता. प्रादेशशक उपसींचालकाींनी हद.२२.१.२०१८ च्या पत्ान्वये 
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चौकशी अहवाल वस्त्ोयायोग सींचालनालयास सादर केला असनू सींचालनालयान े हद. २१.३.२०१८ 
अन्वये चौकशी अहवाल शासनास सादर केला आहे. सदर अहवालात, योगेश्वरी सूतचगरणी बींद 
असून चगरणीने महाराषट्र राज्य सहकारी बँकेकडून घेतलेले किज थक्रकत झाल्हयामळेु बँकेन े
सररे्सी काययायाींतगजत सूतचगरणीची सींपूणज मालमत्ता िप्त केली आहे असे नमूद केले आहे. 
तसेच लेखापररक्षण अहवालात अपहार, गैरव्यवहार याबाबत अशभप्राय नसल्हयाचे हदसून येते 
असे ववशेर् लेखापररक्षक, वगज -१, सहकारी सींस्था (सूतचगरणी) सोलापूर याींनी नमूद केले आहे. 
(४) प्रश्न उयाभवत नाही. 
(५) प्रश्न उयाभवत नाही. 
 
 

___________ 
  

मौिा तुमसर व मोहाडी (जि. भांडारा) तालुक्यातील साविारी ििकमाफी योिनेत पात्र 
लाभाथयाांना लाभ ममळण्यािररता वांधचत राहावे लासल्याबाबत 

  

(२१) १०३५५२ (०६-०१-२०१८) श्री.चरण वाघमारे (तुमसर) : सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौिा तुमसर व मोहाडी (जि. भींडारा) तालुक्यातील सावकारी किजमार्ी योिनेत पात् 
असूनही अचधकाऱयाींच्या चुकीमुळे लाभाथयाांना लाभ शमळण्याकररता वींचचत रहावे लागले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर वींचचत लाभाथयाांस लाभ शमळण्याकररता स्थाननक लोकप्रनतननधीनी 
मा.सहकार व पणन मींत्ी याींना हदनाींक ७ ऑगस््, २०१७ रोिी वा तयासुमारास ननवेदन हदले, 
हे खरे आहे का, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाचे कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. सुभाष देशमखु (२७-१२-२०१८) : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) व (३) खरे आहे. 
तुमसर व मोहाडी तालुक्यातील सावकारी किजमार्ीसाठी पात् असलेल्हया ६६ लाभाथयाांची 
माहहती किजमार्ी योिनेची मुदत सींपल्हयानींतर प्राप्त झाल्हयाने तयाींना सदर योिनचेा लाभ 
शमळू शकला नाही.  
   सींबींधीत तलाठ्याींनी किजदार शेतकऱयाींची माहहती योिनेची मुदत सींपल्हयानींतर सादर 
केल्हयाची बाब सहाय्यक ननबींधक, सहकारी सींस्था, तुमसर व भींडारा याींनी हदनाींक २.१२.२०१७ 
रोिीच्या अहवालान्वये जिल्हहाचधकारी, भींडारा याींच्या ननदशजनास आणून हदली आहे. 
(४) प्रश्न उयाभवत नाही.  
 

___________ 
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साांधीनसर, (ता.लोहा, जि. नाांदेड) येथील िलांबर ववभास सहिारी  
साखर िारखाना मल. ववक्रीबाबत 

  

(२२) १०४०१२ (१३-०७-२०१८) श्री.हेमांत पाटील (नाांदेड दक्षक्षण) : सन्माननीय सहिार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गाींधीनगर, (ता.लोहा, जि. नाींदेड) येथील कलींबर ववभाग सहकारी साखर कारखाना शल. 
वविीबाबतचा प्रस्ताव साखर आयुक्तालयाने हदल्हयानींतर सदरच्या ननववदा प्रक्रियेत एकच 
ननववदा प्राप्त झाली होती हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, या ननववदा प्रक्रियेनुसार सदरचा साखर कारखाना प्रणव ऑ्ो पा ज्स प्रा.शल. , 
औरींगाबाद या कीं पनीला ववकण्यात आला आहे हेही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सदर कीं पनीने या कारखान्याची देय असलेली सवज रक्कम भरण्यात येऊनही 
अयायापही सदरील साखर कारखाना या कीं पनीला हस्ताींतरीत करण्यात आला नाही हे खरे आहे 
काय, 
(४) असल्हयास, सदरील साखर कारखाना हस्ताींतरीत न करण्याची कारणे काय आहेत, 
(५) असल्हयास, शासनान ेयाबाबत कोणती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे, नसल्हयास, 
ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
श्री. सुभाष देशमखु (०१-०१-२०१९) : (१) होय. 
(२), (३) , (४) व (५) गाींधीनगर,(ता.लोहा,जि.नाींदेड) येथील कलींबर ववभाग सहकारी साखर 
कारखाना शल. या काऱखान्याच्या वविीबाबत पाचव्याींदा राबववण्यात आलेल्हया  ननववदा 
प्रक्रियेमध्ये हद.२०/१०/२०१६ रोिी उघडण्यात आलेल्हया ननववदाींमध्ये  प्रणव ऑ्ो पाट्जस 
प्रा.शल.,औरींगाबाद या एकाच  कीं पनीची रू.२०,५१,११,५२१/-रकमेची  ननववदा प्राप्त झाली होती. 
प्रणव ऑ्ो पाट्जस प्रा.शल.,औरींगाबाद याींनी  ननववदेमधील अ्ीस अनुसरून ईएमडी 
रू.२,०४,३७,८००/- इतकी रक्कम अवसायक याींच्या नाींदेड जिल्हहा मध्यवती सहकारी बकँ 
शल.शाखा नाींदेड  येथील खातयावर  हद.१९/१०/२०१६ रोिी आर.्ी.िी.एस.यावारे िमा केली 
आहे.तथावप  इ.एम.डी.रू.२,०४,३७,८००/-रक्कमेशशवाय प्रणव ऑ्ो पा ज्स प्रा.शल याींचकेडून 
उवजरीत रू.१८,४६,७३,७२१/- इतकी रक्कम बँक खातयात िमा  केली नाही.तयामुळे वविी प्रक्रिया 
अींनतम झाली नाही.   

___________ 
  

जिल्हा मध्यवत  बँि (जि.नाशिक) येथील बॅकेत झालेला गैरप्रकार  
  

(२३) १०५५८४ (२३-०४-२०१८) श्री.आमसफ शखे (मालेसाांव मध्य), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील 
(मशड ), श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), श्री.अमर िाळे (आव ), 
श्री.सुननल िेदार (सावनेर), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.पथृ वीराि चव्हाण (िराड दक्षक्षण), 
श्री.अममत झनि (ररसोड), श्रीमती ननमकला साववत (इसतपूरी), श्री.अममत ववलासराव देशमुख 
(लातूर शहर), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी) : सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
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(१) नाशशक जिल्हहा मध्यवती सह. बँकेकड ेकोट्यवधी रुपयाींच्या िनतेच्या ठेवी असून  हदनाींक 
८ नोव्हेंबर, २०१६ रोिी झालेल्हया  नो्ाबींदीनींतर झालेल्हया सींशयास्पद व्यवहाराबाबत बॅंकेची  
चौकशी सुरु असल्हयाचे माहे िानवेारी, २०१८ मध्ये वा तयादरम्यान ननदशजनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, या बँकेमध्ये गरीब िनतेच्याही ठेवी असून या ठेवी बँक अदयापही गरीब 
िनतेस परत करु शकली नाही, तसेच या बँकेमध्ये लाखो कमजचाऱ याींच ेपगार, ननराधार, अपींग 
लोकाींचे मानधन असते परींत ु वळेेवर बँकेच्या ठेवी परत शमळत नसल्हयाने तयाींची आचथजक 
गैरसोय होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३)  असल्हयास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, तयानुसार सामान्य ग्राहकाींना 
हदलासा देण्यासाठी शासनान े कोणती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. सुभाष देशमखु (१९-१२-२०१८) : (१) नाही. 
(२) नाही, 
परींतु भारतीय ररझव्हज बँकेने नाशशक जिल्हहा मध्यवती सहकारी बकेँकडील रु ५०० व रु १००० 
अशा एकूण रु. ३४१ को्ीच्या बाद नो्ा हदघजकाळ न जस्वकारल्हयाने नाशशक जिल्हहा मध्यवती 
सहकारी बकेँस शलजक्वडड्ीचा प्रश्न ननमाजण झाला होता. तयानींतर बँकेची अतयल्हप वसूली झाली 
पररणामी ठेवीदाराींच्या ठेवी परत देणे अवघड झाले.  
सयायजस्थतीत नाशशक जिल्हहा मध्यवती सहकारी बँकेन े शाखाींना ननधी उपलब्ध करुन देऊन 
सुमारे १.२५ लाख ठेवीदाराींना रू. ३५० को्ी रक्कम उपलब्ध करुन हदलेली आहे. तसेच 
बँकेच्या प्रधान कायाजलयामार्ज त खातेदाराींच्या मागणीनुसार NEFT/RTGS सुववधा उपलब्ध 
करुन देत आहे. 
३) व ४) प्रश्न उयाभवत नाही.  

___________ 
 

राज्यातील जिल्हा सहिारी िृषी ग्रामीण बहुउयादेशीय बिेँतील सेवाननव्त्त  
िमकचाऱ याांना देण्यात येणाऱया आधथकि लाभाांबाबत 

  
 

(२४) १०५७५९ (०४-०४-२०१८) श्री.अतलु भातखळिर (िाांहदवली पूवक), श्री.प्रशाांत ठािूर 
(पनवेल), श्री.समीर िुणावार (हहांसणघाट), अॅड.आमशष शेलार (वाांदे्र पजश्चम), श्री.अममत साटम 
(अांधेरी पजश्चम), श्रीमती मननषा चौधरी (दहहसर), श्री.सांतोष दानवे (भोिरदन), श्री.सांिय 
िेळिर (ठाणे), श्री.चांद्रदीप नरिे (िरवीर), श्री.सत्यिीत पाटील-सरुडिर (शाहूवाडी), अॅड.परास 
अळवणी (ववलेपाले), श्री.चरण वाघमारे (तुमसर), डॉ.देवराव होळी (सडधचरोली) : सन्माननीय 
सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 

(१) राज्यातील जिल्हहा सहकारी कृर्ी ग्रामीण बहुउयादेशीय बकेँतील सेवा ननवॄत्त कमजचाऱ याींना 
सेवा ननवतृ्ती पश्चात गॅ्रज्युए्ी रिा रोखीकरण व प्रलींबबत महागाइज भत्ता इतयादी रक्कमेचा 
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आचथजक लाभ तातडीन े देण्याची मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये 
वा तयादरम्यान मा.सहकार मींत्ी याींच्याकड ेननवेदनायावारे केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, राज्य सहकारी कृर्ी व ग्रामीण ववकास बँकासह (भ-ूववकास) शशखर बँक 
अवसायनात काढल्हयानींतर सहकार व पणन ववभागाने बँकीींची वविी करुन कमजचाऱयाींची देणी 
भागववण्याचा ननणजय घेतला असल्हयाच ेमाहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा तयादरम्यान ननदशजनास 
आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, कोल्हहापूर व नाशशक वगळता कोणतयाही बँकेच्या वविीसाठी काढण्यात 
आलेल्हया ननववदेला प्रनतसाद शमळाला नसल्हयाने भ-ूववकास बकँाींची वविी प्रक्रिया ठप्प झाली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, उक्त कमजचाऱ याींना सेवा ननवॄत्तीच्या पश्चात एक महहन्याच्या आत आचथजक लाभ 
देणे िमप्राप्त असताना मागील आठ त ेदहा वर्ाजचा कालावधी होऊनसुध्दा आचथजक लाभ न 
शमळाल्हयामळेु कमजचाऱ याींना आपल्हया कु्ूींबबयाींचा उदरननवाजह करणे अडचणीच ेझाले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(५) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने सखोल चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व तयानुर्ींगाने शासनाने कोणती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे, 

(६) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 

श्री. सुभाष देशमखु (१२-१२-२०१८) : (१) होय. 
(२) व (३) अींशत: खरे आहे. 
       राज्यातील २० भुववकास बँकाींच्या ४५ मालमत्ताींची ई- े्ंडरयावारे वविी करण्याबाबत 
सहकार आयुक्ताींना हदनाींक २४.७.२०१७ रोिीच्या शासन पत्ान्वये कळववण्यात आले होते.  
     उपरोक्त २० बकँाींपैकी ९ भवुवकास बकँाींच्या अींतरीम अवसायन आदेशाववरुयाध मा. उच्च 
न्यायालयात याचचका दाखल असल्हयाने या बकँाींच्या मालमत्ताींच्या वविीची कायजवाही सुरु 
करण्यात आलेली नाही. उवजरीत ११ भुववकास बकँाींच्या २० मालमत्ता ई- े्ंडरयावारे वविी 
करण्याची कायजवाही सींबींधीत बकँाींच्या अवसायकाींमार्ज त सुरु आहे. मात् काही भुववकास 
बँकाींच्या मालमत्ता वविी  ननववदा क्रकमान तीन वळेा प्रशसयाध करुनदेखील तयास  प्रनतसाद 
शमळालेला नाही. याव्यनतररक्त काही बकँाींच्या मालमत्ताींच्या नोंदीबाबत स्पष्ता नसल्हयान ेया 
बँकाींच्या मालमत्ता वविी झालेली नाही. 
(४) व (५) राज्यातील भुववकास बँकाींबाबत शासनाने हदनाींक २४.७.२०१५ च्या शासन 
ननणजयान्वये धोरणातमक घेतला आहे. तसेच हदनाींक ३.८.२०१७ च्या शासन ननणजयान्वये 
भुववकास बकँाींच्या कमजचाऱयाींचे दानयतव वाढू नये यास्तव उक्त शासन ननणजयामध्ये सुधारणा 
करण्यात आली आहे. कमजचाऱयाींची देणी किज वसलूीतून तसचे मालमत्ता वविीतून देण्यात 
येणार असल्हयाने सींबींधीत भुववकास बँकाींच्या अवसायकाींमार्ज त मालमत्ता वविीची कायजवाही सुरु 
आहे.   
(६) प्रश्न उयाभवत नाही. 

___________ 
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सुराणानसर भासात (जि.हहांसोली) ववयायुत रोहहत्रातुन ऑईल चोरीला सेल्याबाबत 
 

(२५) १०६१९५ (०४-०४-२०१८)  डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), 
प्रा.वषाक सायिवाड (धारावी), प्रा.ववरेंद्र िसताप (धामणसाव रेल्वे), अॅड.यशोमती ठािूर 
(नतवसा), श्री.अममत झनि (ररसोड), श्री.अममत ववलासराव देशमखु (लातूर शहर), श्री.भारत 
भालिे (पांढरपूर), श्री.तानािी मटुिुले (हहांसोली) : सन्माननीय ऊिाक मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) हहींगोली येथ ेमहाववतरण कीं पनीकडून भींगारमध्ये काढण्यात आलेल्हया  रोहहत्ाींचे सु्े भाग 
िागेअभावी उतरवून घेण्यास परभणी कायाजलयाने नकार हदला असल्हयान े हहींगोली येथे नवीन 
५० रोहहत्ाींसाठी िागा शमळणे कठीण झाल्हयामुळे महाववतरणला शेतक-याींना नवीन रोहहत्ाींचा 
पुरवठा करता येत नसल्हयाच ेहद. २४/१२/२०१७ रोिी ननदशजनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, हहींगोली शहरातील सुराणानगरात ठेवण्यात आलेल्हया ववयायुत रोहहत्ातुन ४०० 
शल्र ऑईल चोरीला गेले असल्हयाचेही हदनाींक २८.१२.२०१७ रोिी वा तया सुमारास ननदशजनास 
आले असून या प्रकरणी सींबींचधत ग्रामीण पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला  आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच उक्त जिल्ह्यामध्ये ऑईलची मोठ्या प्रमाणावर चोरी होत असल्हयामुळे ऑईलचा 
तु्वडा ननमाजण झालेला असून ऑईलच्या अभावी बींद पडलेले रोहहत् तयामुळे वेळेवर दरुुस्त 
होत नसल्हयामुळे शेतक-याींची गैरसोय होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, यासींदभाजत शासनाने चौकशी केली आहे काय, तयात काय ननदशजनास आले, 
तयानुसार शेतक-याींना नवीन रोहहत् ेदेण्याबाबत, ऑईल चोरी करणा-याींवर कारवाई करण्याबाबत 
व  नादरुुस्त रोहहत् दरुुस्त होण्याबाबत शासनान े कोणती कायजवाही केली वा करण्यात येत 
आहे 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
 

. चांद्रशखेर बावनिुळे (१४-१२-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
  भाींडार कक्ष परभणी येथील ई शललावाची प्रक्रिया पूणज न झाल्हयामुळे भींगारमध्ये काढण्यात 
आलेले रोहहत्ाचे सु्े भाग उतरवून घेण्यास ववलींब झाला.  
(२), (३) व (४) सुराणानगर भागात चाल ूअसलेल्हया डीपीवरील ऑईल अज्ञात चोरट्याींनी चोरुन 
नेल्हयामुळे हहींगोली ग्रामीण पोलीस स््ेशन येथे हद.२६.१२.२०१७ रोिी गुन्हा दाखल करण्यात 
आला आहे. तसेच ६१ दरुुस्त केलेली ववतरण रोहहत् े दरुुस्ती कीं त्ा्दाराकडून प्राप्त झालेली 
असून नादरुुस्त रोहहत्ाींच्या हठकाणी बसववण्यात आली आहेत. गाळणी कक्ष, हहींगोली येथे अस े
चोरीच ेप्रकार घडू नयेत म्हणून सीसी्ीव्ही कॅमेरा बसववण्यात आले असनू बा्यस्त्ोत सुरक्षा 
रक्षकाींची नेमणूक करण्यात आलेली आहे. 
(५) प्रश्न उयाभवत नाही.   

___________ 
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अपांस सांममश्र (जि.वधाक) िें द्रामध्ये झालेला सैरिारभार  
 

(२६) १०६६०२ (१९-०४-२०१८) श्री.सांिय साविारे (भुसावळ) : सन्माननीय सामाजिि न् याय 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वधाज जिल्ह्यातील अपींग सींशमश्र कें द्रातील गैरकारभारातून अजस्ततवात नसलेल्हया 
भोिनालयातून िेवण पुरववल्हयाची घ्ना माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा तयादरम्यान ननदशजनास 
आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर प्रकरणी अजस्ततवात नसलेल्हया भोिनालयाचा २ लाख ७२ हिार इतक्या 
रकमेचे देयक देखील अदा करण्यात आले आहे, हेही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, या कें द्रात ननवासी ववयायाथयाांना प्रवेश देण ेअपेक्षक्षत असताींना सात अननवासी 
ववयायाथयाांना प्रवेश देण्यात आला आहे, हेही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, सदर सींपूणज प्रकरणी शासनान े चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तयानुर्ींगाने दोर्ीववरुयाध शासनान ेकोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे? 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. राििुमार बडोले (२१-१२-२०१८) : (१) व (२) नाही. 
(३) होय. 
(४) सदरहू प्रकरणी जिल्हहा समाि कल्हयाण अचधकारी, जिल्हहा पररर्द, वधाज याींनी चौकशी केली 
असून तयामध्ये कुठलाही गैरप्रकार झाला नसल्हयाचे ननदशजनास आले आहे.  
(५) प्रश्नच उयाभवत नाही. 

___________ 
  

खामसाव, शेसाांव, सांग्रामपूर, मेहिर व लोणार (जि. बुलढाणा ) या तालुक्यातील दाररद्र्य 
रेषेखालील समुारे दोन हिाराांवर िुटूांबे वविेपासून वांधचत असल्याबाबत 

 

(२७) १०८६२५ (०४-०४-२०१८) श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), 
श्री.हषकवधकन सपिाळ (बुलढाणा), प्रा.ववरेंद्र िसताप (धामणसाव रेल्वे), डॉ.सांतोष टारफे 
(िळमनुरी) :  हदनाांि १० ऑसस्ट, २०१७ रोिी सभासहृाच्या पटलावर ठेवण्यात आलेल्या 
अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या यादी क्रमाांि ३२७ मधील प्रश्न क्रमाांि ६६५९९ ला हदलेल्या उत्तराच्या 
सांदभाकत: सन्माननीय ऊिाक मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) खामगाव,  शेगाींव, सींग्रामपूर, मेहकर व लोणार  (जि. बुलढाणा ) या तालुक्यातील 
दाररद्र्य रेर्ेखालील समुारे दोन हिाराींवर कु्ूींब े वीिेपासून वींचचत असल्हयाच ेमाहे िानेवारी, 
२०१८ मध्ये  वा तयासमुारास आढळून आले आहे, हे खरे आहे  काय 
(२) असल्हयास,  दाररद्ररेर्ेखालील कु्ूींबाना वीि पुरवठा देण्याबाबत तसेच वीिपुरवठा देण्यात 
दलुजक्ष करणा-या दोर्ी अचधकारी व कमजचारी याींचेवर कारवाई होण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
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श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१४-१२-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
(२) कें द्र शासनाच्या सौभाग्य योिनेअींतगजत बुलढाणा जिल्ह्यातील दाररद्र्य रेर्ेखालील सवज 
कु्ुींबाींना ऑक््ोबर, २०१८ अखेर वीि पुरवठा करण्यात आला आहे. 
(३) प्रश्न उयाभवत नाही.   
 

___________ 
 

राज्यातील अपांस शाळाांतील एिािी पदाांना एि ववशेष वेतन शे्रणी देण्याबाबत 
  

(२८) १०९१२७ (२०-०४-२०१८)  श्री.बाळासाहेब थोरात (सांसमनेर), श्री.अममत ववलासराव देशमुख 
(लातूर शहर), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), श्री.नसीम खान 
(चाांहदवली), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), प्रा.वषाक सायिवाड (धारावी), श्रीमती ननमकला साववत 
(इसतपूरी), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.वसांतराव चव्हाण (नायसाांव), श्री.िुणाल पाटील 
(धुळे ग्रामीण), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.भारत भालिे 
(पांढरपूर), श्री.अब् दलु सत्तार (मसल्लोड) : सन्माननीय सामाजिि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात सवज शासकीय ववभागातील एकाकी पदाींना ववशेर् वेतनशे्रणी देण्यात येते, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्हयास, तयाच धतीवर राज्यातील अपींग शाळाींच्या एकाकी पदाींना एक ववशेर् वेतन 
शे्रणी देण्यात येणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सदर प्रकरणी अपींग शाळाींतील एकाकी पदाींना एक ववशेर् वेतन शे्रणी 
देण्याबाबत शासनान ेकोणती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
 

श्री. राििुमार बडोले (१२-१२-२०१८) : (१) होय  
(२) नाही. 
(३) व (४) प्रश्नच उयाभवत नाही.  
 

___________ 
  

रायसड जिल््यातील नासोठणे अ गॅ्रो फामक प्रा.मल. या िां पनीतील स्थाननि 
 प्रिल्पग्रस्ताांना हीन वासणूि देण्यात येत असल्याबाबत 

 
 

(२९) १०९८६३ (१९-०४-२०१८)  श्री.मनोहर भोईर (उरण) : सन्माननीय उयायोस मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रायगड जिल्ह्यातील नागोठणे अ ॅग्रो र्ामज प्रा.शल. ही कीं पनी ररलायन्स इींडस्ट्रीिची एक 
सहकीं पनी असून या कीं पनीत स्थाननक प्रकल्हपग्रस्ताींना हीन वागणूक देण्यात येत असून 
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कीं पनीमध्ये काम करीत असलेल्हया प्रकल्हपग्रस्ताींमध्ये दिुाभाव करीत असल्हयाप्रकरणी 
जिल्हहाचधकारी कायाजलयावर माहे डडसेंबर, २०१७ च्या सुमारास मोचाज काढला आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,  
(३) असल्हयास, चौकशीत काय आढळून आले, तयानुर्ींगाने सदर प्रकरणी सींबचधत कीं पनीच्या 
व्यवस्थापनावर शासनान ेकोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 
 
श्री. सभुाष देसाई (२०-१२-२०१८) : (१), (२) व (३)  नागोठाणे अॅग्रो र्ामज प्रा.शल. या 
कीं पनीच्या कमजचाऱयाींना कीं पनी व्यवस्थापन व कमजचारी याींच्यामध्ये हदनाींक ३१ माचज, २००६ 
रोिी  झालेल्हया सामींिस्य करारानुसार व हदनाींक ०२ सप् े्ंबर, २०१५ रोिी सहाय्यक कामगार 
आयुक्त तथा समे् अचधकारी याींच्यामध्ये झालेल्हया कामगार कलह कायदा, १९४७ कलम १८ 
(३) प्रमाणे झालेल्हया करारनाम्यानसुार  सवलती देण्यात येतात. 
        सदर हदनाींक ०२ सप् े्ंबर, २०१५ रोिी  करारनामा झाल्हयानींतर कामगार व 
व्यवथापन  याींच्यामध्ये कोणताही कलह झालेला नसून तयाींनी माहे डडसेंबर, २०१७ च्या 
सुमारास कोणताही मोचाज जिल्हहाचधकारी कायाजलयावर काढलेला नाही.    
 ४) प्रश्न उयाभवत नाही.  

___________ 
  

ववशेष ववयायाथयाकसाठी असलेल्या अनुदाननत शाळाांमध्ये 
 ववशेष मशक्षि ननयुक्त िरण्याबाबत 

  

(३०)  ११०८८६ (२३-०४-२०१८).   श्री.सणपत सायिवाड (िल्याण पूवक), श्री.नरेंद्र पवार 
(िल्याण पजश्चम) :   सन्माननीय सामाजिि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

१. ववशेर् ववयायाथयाजसाठी असलेल्हया अनुदाननत शाळाींमध्ये अपींग मुलाींना व कमजचाऱयाींना सहाय 
करण्यासाठी ववशेर् शशक्षक ननयुक्त करणे हा ननयम असल्हयान ेसवज अनुदाननत शाळाींमध्ये अस े
ववशेर् शशक्षक ननयुक्त करण्याचे ननदेश माहे डडसेंबर, २०१७ वा तयादरम्यान मा.उच्च 
न्यायालयान ेशासनास हदले आहे हे खरे आहे काय, 
२. असल्हयास, या ननदेशानुसार शासनाने कोणती कायजवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
३. नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राििुमार बडोले (१५-१२-२०१८) : (१) होय. 
(२) सदरहू प्रकरणी आयुक्त, अपींग कल्हयाण, पुणे याींच्या स्तरावर कायजवाही सुरु आहे. 
(३) प्रश्नच उयाभवत नाही.  

___________ 
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मालेसाांव (जि.नामशि ) येथील मदनीनसर ववदयुत उपिें द्रात प्रशासनाच्या दलुकक्षामुळे मुख्य 

ववदयुतवाहहनीत बबघाड होऊन आस लासल्याबाबत 
  

(३१) ११४२७६ (१८-०४-२०१८) श्री.आमसफ शेख (मालेसाांव मध्य), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम) :  सन्माननीय ऊिाक मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

१) मालेगाींव (जि.नाशशक ) येथील मदनीनगर ववदयुत उपकें द्रात प्रशासनाच्या दलुजक्षामळेु मुख्य 
ववदयुतवाहहनीत बबघाड होऊन मोठी आग लागली असल्हयाच े हद. ३०.१२.२०१७ रोिी वा तया 
सुमारास ननदशजनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
२) असल्हयास, शासनाने या प्रकरणाची चौकशी केली आहे काय, तयात काय ननदशजनास आले, 
३) असल्हयास,  तयानुसार दोर्ीींवर शासनाने कोणती कारवाई केली  वा करण्यात येत आहे, 
तसेच पुन्हा अशा घ्ना घडू नये यासाठी शासनान ेकोणती कायजवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
४) नसल्हयास,  ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१४-१२-२०१८) : (१) मालेगाींव ववभागाींतगजत मदनीनगर नावाचे उपकें द्र 
अजस्ततवात नाही. मालेगाींव (जि.नाशशक) येथील ३३/११ के.व्ही. आझादनगर उपकें द्रात ११ 
के.व्ही.ची सी.्ी. नादरुुस्त झाल्हयामुळे हदनाींक २९.१२.२०१७ रोिी महाववतरण कीं पनीच्या 
्ेजस् ी्ंग ्ीमयावारे आझादनगर उपकें द्रात पाहणी करण्यात आली असता ११ के.व्ही.इनकमवर ३ 
च्या सवज सी.्ी.नादरुुस्त झाल्हयामुळे D.C.केबल िळाली व ११ के.व्ही वाहहन्याींचे ररलेसुध्दा 
नादरुुस्त झाले होते. सदर हदवशी उपकें द्रातील चाल ू जस्थतीतील ऑईलने भरलेली सी.्ी. 
रु््ल्हयान े सदरच्या सी.्ी.ने पे् घेतला होता. सदरील नादरुुस्त झालेली उपकरणे बदलून 
ववयायुत पुरवठा सुरळीत केला. 
(२) व (३) तसेच ३३/११ के.व्ही. आझादनगर उपकें द्रात आचथांग खराबीमुळे १० एम.व्ही.ए. 
क्षमता असलेला ववयायुत रोहहत् हदनाींक ३०.१२.२०१७ रोिी नादरुुस्त झाला होता व हदनाींक 
०२.०१.२०१८ रोिी १० एम.व्ही.ए.चा रोहहत् बदलववण्यात आला होता.  तसेच हदनाींक 
१५.०१.२०१८ रोिी सदर उपकें द्रातील बॅ्री से् बदलववण्यात आला आहे.  
(४) प्रश्न उयाभवत नाही.   

___________ 
  

महाराष्ट्रात स्वदेशी ववमान बनववण्याच्या िारखान्याबाबत 
  

(३२) ११६२७४ (२३-०४-२०१८) श्री.ववलास तरे (बोईसर), श्री.हहतेंद्र ठािूर (वसई), श्री.क्षक्षतीि 
ठािूर (नालासोपारा) : सन्माननीय उयायोस मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) ‘मॅग्नेह्क महाराषट्र’ पररर्देत भारतीय बनाव्ीचे ववमान बनववणारे उयायोिक कॅप््न 
अमोल िाधव याींचेशी हदनाींक १९ रे्ब्रुवारी, २०१८ रोिी वा तयासुमारास ३५ हिार को्ीींचा 
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करार (MOU) करण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्हयास, उपरोक्त प्रकल्हप राज्यातील कोणतया भागात व प्रतयक्ष केव्हा सुरु करण्यात 
येणार आहे व तयासाठी क्रकती िशमनीची तसचे रोिगार क्षमतेची आवश्यकता लागणार आहे, 
(३) असल्हयास, सदर प्रकरणी शासनाने कोणती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. सुभाष देसाई (२१-१२-२०१८) : (१) होय हे खरे आहे. 
(२) सदर प्रकल्हप राज्यातील कोकण ववभागात(पालघर) सुरु करण्याची कीं पनीन ेइच्छा व्यक्त 
केली आहे. तयाकररता अींदाि े३०० एकर इतक्या प्रमाणात िशमनीची मागणी आहे. तसेच सदर 
प्रकल्हपास अींदाजित १०,००० इतकी रोिगार ननशमजती प्रस्ताववत असल्हयाच ेकीं पनीने नमूद केले 
आहे. 
(३) घ्कासमवेत पाठपुरावा करण्यात येत असून, शासनाच्या प्रचशलत ननयामनुसार कायजवाही 
करण्याचे प्रस्ताववत आहे.  
(४) प्रश्न उयाभवत नाही. 
 

___________ 
  

िणकबधीर व मुिबधीर अननवासी शाळेतील ववयायाथयाांच्या अनुदानात वाढ िरण्याबाबत 
  

(३३) ११६४९८ (२३-०४-२०१८)  प्रा.(श्रीमती) मधेा िुलिण  (िोथरुड) : सन्माननीय सामाजिि 
न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कणजबधीर व मुकबधीर अननवासी शाळेतील ववयायाथयाांना शासनाकडून प्रतयेकी हिार रुपये 
अनुदान शमळत असल्हयाच ेमाहे नोव्हेंबर २०१७ मध्ये वा तया दरम्यान ननदशजनास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, शासनाकडून मोर्त गणवेश व मुबलक अनुदान शमळत नसल्हयान ेपालकाींना या 
ववयायाथयाांचे सींगोपन करण्यासाठी अडचणी ननमाजण होत आहेत, हेही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सामान्य ववयायाथयाांना शशक्षणाच्या ववशेर् योिना असून कणजबचधर ववयायाथयाांना 
शशक्षणासाठी कोणतीही शासकीय योिना नाही, हेही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, शासनाकडून शमळणाऱया कणजबधीर व मकुबधीर अननवासी शाळेतील 
ववयायाथयाांच्या अनुदानात वाढ करण्याबाबत तसेच शासकीय योिना राबववण्याबाबत शासनान े
कोणती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. राििुमार बडोले (२१-१२-२०१८) : (१) अींशतः खरे आहे. 
(२) व (३) नाही. 
(४) व (५) प्रश्नच उयाभवत नाही. 
 

___________ 
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राज्यस्तरीय बिँसक सममतीच्या बठैिीत िृवष के्षत्रासाठी बॅिानी आणण 
 पतसांस्थाांनी ििक पुरवठा िरण्याबाबत घेण्यात आलेला ननणकय 

  

(३४) ११६८०० (०४-०८-२०१८) श्री.नारायण पाटील (िरमाळा), श्रीमती तपृ्ती सावांत (वाांदे्र पूवक), 
डॉ.राहूल पाटील (परभणी), श्री.मांसेश िुडाळिर (िुलाक) : सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मा.मखु्यमींत्र्याच्या अध्यक्षतखेाली राज्यस्तरीय बकँसज सशमतीच्या हद. १० म,े २०१८ रोिी 
झालेल्हया १३९ व्या बैठकीत सन २०१८-१९ च्या सुमारे ५ लाख ७९ हिार ५३१ को्ी रुपयाींच्या 
पतधोरणास मींिूरी देण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास,  यामध्ये कृर्ी के्षत्ासाठी ८५ हिार ४६४ को्ी रुपयाींचा समावशे करुन शेती 
आणण पुरक के्षत्ासाठी बकँाींनी आणण पतसींस्थाींनी प्राथम्यिमान े किज पुरवठा करावा असाही 
ननणजय घेण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, ननणजयाच्या अनुर्ींगाने अींमलबिावणीची सयायःजस्थती काय आहे ?  
  
श्री. सुभाष देशमखु (१९-१२-२०१८) : (१) होय     
(२) अींशत: खरे आहे, 
सदर पतधोरणाची अींमलबिावणी राज्यस्तरीय बँकसज सशमतीच्या सदस्य बँकाींनी महाराषट्र 
राज्यात प्राथम्य िमाने करावयाची आहे. या सशमतीयावारे कृर्ी के्षत्ासाठी ८५ हिार ४६४ को्ी 
रुपयाींचा लक्षाींक ननधाजरीत केलेला आहे. राज्यस्तरीय बकँसज सशमतीच्या सदस्य बँकामध्ये 
सावजिननक के्षत्ातील बकँा, लघ ु ववत्त बँका, ग्राशमण बँका, जिल्हहा मध्यवती सहकारी बकँा व 
सुभद्रा स्थाननक बकँ या बकँाींचा समावेश होतो. 
(३) हद. ३०.०६.२०१८ अखेर राज्यातील बँकाींनी रु. ४,३४,५९१ को्ी उयाहदष्ापैकी रु. १,०२,०९९ 
को्ी इतकी उयाहदष् पुती केलेली आहे. 

___________ 
  

पडळ (ता.पन्हाळा, जि.िोल्हापूर ) उपिें द्रातील रोहहत्र दरुुस्ती  
भवनाच ेिाम प्रलांबबत असल्याबाबत 

  

(३५) ११९९७८ (२८-०७-२०१८) श्री.चांद्रदीप नरिे (िरवीर), श्री.सत्यिीत पाटील-सरुडिर 
(शाहूवाडी) : सन्माननीय ऊिाक मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पन्हाळा तालुक्यामधील (जि.कोल्हहापूर) पडळ उपकें द्राला तीन वर्ाजपूवी मींिूर शमळूनही 
रोहहत् दरुुस्ती भवनाच े काम प्रलींबबत असल्हयाचे माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा तया सुमारास 
ननदशजनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदरचे काम प्रलींबबत राहण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्हयास, या दरुुस्ती भवनाचे काम तातडीने सुरु करण्याबाबत शासनान े कोणती 
कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
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श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१४-१२-२०१८) : (१), (२) व (३)   नादरुुस्त वीि ट्रान्सर्ॉमजर तवररत 
दरुुस्त करण्याच्या दृष्ीन े तालकु्याच्या हठकाणी महाववतरण कीं पनीमार्ज त रोहहत् भवन 
उभारण्याचा ननणजय डडसेंबर, २०१५ मध्ये घेण्यात आला. परींत ुरोहहत् भवनाच्या उभारणीकररता 
के्षत्ीय कायाजलय स्तरावर काढण्यात आलेल्हया ननववदाींना वारींवार मुदतवाढ देऊनही अल्हप 
प्रनतसाद प्राप्त झाला. राज्यात पहहल्हया ्प्प्यामध्ये ननवड केलेल्हया एकूण ५० रोहहत् दरुुस्ती 
भवन कें द्राींच्या यादीमध्ये कोल्हहापूर पररमींडळाचा समावेश नाही. तयामुळे पडळ येथे रोहहत् 
भवन उभारणी करण्यात आलेले नाही.   
(४) प्रश्न उयाभवत नाही. 
 

___________ 
  

दमलत वस्ती (जि.अिोला) वविास योिनेतील िामे अयायाप अपूणक असल् याबाबत 
  

(३६) १२०१७६ (२६-०७-२०१८) श्री.रणधीर सावरिर (अिोला पूवक), श्री.सोवधकन शमाक (अिोला 
पजश्चम), श्री.वविास िुां भारे (नासपूर मध्य), श्री.सांिय िेळिर (ठाणे) : सन्माननीय सामाजिि 
न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अकोला जिल्ह्यातील दशलत वस्ती ववकास योिनेतील ४१८ कामाींपैकी १२७ कामे अयायाप 
ही अपूणज असल्हयाची बाब माहे म,े २०१८ मध्ये वा तयादरम्यान ननदशजनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त कामे पूणज करण्यासाठी जिल्हहा पररर्देने ननधी देऊन ही काम े अपूणज 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय व तयानुसार अपूणज कामे पूणज 
करण्याबाबत शासनान ेकोणती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राििुमार बडोले (२१-१२-२०१८) : (१) खरे आहे, 
(२) व (३) ४१८ कामाींपकैी २० कामे अपूणज असून अपूणज कामाींबाबत सींबींचधताींववरुध्द िबाबदारी 
ननजश्चत करुन कारवाई करण्याच ेप्रस्ताववत करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उदभवत नाही.  

___________ 
  

सुधासड तालुक्यातील (जि.रायसड) सावातील ववयायुत समस्याांबाबत 
  

(३७) १२०५७१ (२८-०७-२०१८)  श्री.सुभाष उफक  पांडडतशेठ पाटील (अमलबास), श्री.धैयकशील पाटील 
(पेण) : सन्माननीय ऊिाक मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िाींभूळपाडा, नवघर, वऱहाड, गाठेमाळ, दाींडकातकरवाडी (ता.सुधारगड, जि.रायगड) आहद 
गावाींमध्ये ववयायुत वहहन्या लोंबकळत असून अनेक हठकाणी रोहहत् उघड्या जस्थतीत आहेत 
तसेच अनेक गावाींमध्ये वविेचे खाींब िीणज झालेले आहेत, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, या भागातील अनेक हठकाणी लोंबकळणाऱया ववयायुतवाहहन्याचा एकमेकाींना 
स्पशज होऊ नये म्हणून ववयायुत वाहहन्या दोरीला दगड बाींधून  ल्कवून ठेवल्हया आहेत हे खरे 
आहे काय, 
(३) असल्हयास, सदर ववयायुत वाहहन्या कधीही तु्ण्याची शक्यता असल्हयान े तेथील 
नागररकाींच्या िीवीतास धोका ननमाजण झाला असून याची शासनाने पाहणी केली आहे काय, 
तयानुसार सदर कामे करण्याबाबत  शासनाने कोणती उपाययोिना केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४)  नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
 
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१४-१२-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
   सन २०१७-१८ मध्ये पाली उपववभागाअींतगजत सवज गावाींमध्ये ववववध हठकाणी ल्कलेल्हया 
वाहहन्याींना एकूण ४२९९ स्पसेसज ठेकेदारामार्ज त योग्य तया अींतरावर लावण्यात आलेले आहेत.  
(३) रायगड जिल्ह्यातील सधुागड तालुक्यातील िाींभळुपाडा, नवघर, वऱहाड, गाठेमाळ, 
दाींडकातकरवाडी आहद गाव े व इतर गाव े रोहा ववभागातील पाली उपववभागात येतात. सदर 
गावाींमध्ये उन्नतीकरण व आधुननकीकरण (U &amp; M) व देखभाल व दरुुस्ती 
(O&amp;M) या योिनेअींतगजत आिपयांत लघुदाब वाहहनीचे एकूण २१० गींिलेल्हया खाींबाींपैकी 
११५ खाींब तसेच एकूण जिणज झालेल्हया १२ क्रकमी लघुदाब वाहहनीपैकी ६.३० क्रकमी लघुदाब 
वाहहन्या बदलण्यात आल्हया आहेत. तसचे उवजररत गींिलेले ववयायुत खाींब व िीणज ववयायुत 
वाहहन्या बदलण्याची काम ेपीं. हदन दयाळ उपाध्याय ग्राम ज्योती योिनेअींतगजत करण्यात येत 
आहेत. तयामध्ये पाली उपववभागाींतगजत एकूण लघुदाब वाहहनीच े ३५ खाींब बदली करण्याच े
प्रस्ताववत आहे.  तसेच ववभागीय स्तरावर गींिलेले खाींब व ववयायुत वाहहनीचे सींचलन व 
सुव्यस्थेकरीता (ओ ॲण्ड एम) रु.१०/- लाख क्रकमतीची काम े हद.१३.०६.२०१८ रोिीच्या 
कायाजदेशायावारे ववयायुत ठेकेदारास देण्यात आली आहेत. सदर ननववदे अींतगजत अींदाि े६० खाींब 
व ३ क्रकमी वाहहनी बदलण्याचे काम प्रस्ताववत आहे.  
(४) प्रश्न उयाभवत नाही. 
  

___________ 
  
 

 
शासनाने स्थापन िेलेल्या महाराष्ट्र राज्य बबसर िृषी सहिारी  

पतसांस्था ननयामि मांडळाच्या िामिािाबाबत 
 

  

(३८) १२०६७९ (२३-०७-२०१८) श्री.सुरेश सोरे (खेड आळांदी) : सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यात समुारे १६ हिाराच्या आसपास कायजरत असलेल्हया पतसींस्थाच्या कामकािावर 
प्रभावी ननयींत्ण ठेवण्यासाठी राज्य शासनान े महाराषट्र राज्य बबगर कृर्ी सहकारी पतसींस्था 
ननयामक मींडळ स्थापन करण्याचा ननणजय घेवून माहे सप््ेबर, २०१७ मध्ये अचधसूचना िाहहर 
केली आहे हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, पतसींस्था ननयामक मींडळ स्थापनचेी रचना शासनस्तरावर ननजश्चत करण्यात 
येऊन सदर पतसींस्था ननयामक मींडळाचे कामकाि सुरु झाले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सदर ननयामक मींडळाच्या माध्यमातून कामकाि सुरु झाल्हयानींतर शासनान े
कोणती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देशमखु (०२-०१-२०१९) : (१) अींशत: खरे आहे. 
राज्यातील ग्रामीण / नागरी सहकारी पतसींस्थाींच्या कामकािामध्ये गुणातमक सुधारणा 
करण्याच्या दृष्ीन े हदनाींक ७.९.२०१७ रोिीच्या अचधसूचनेन्वये महाराषट्र सहकारी सींस्था 
अचधननयम, १९६० मध्ये प्रकरण अकरा -१अ समाववष् करण्यात आले आहे.  
       सदर प्रकरणातील कलम १४४-१३अ मध्ये पतसींस्थाींसाठी  महाराषट्र राज्य बबगर कृर्ी 
सहकारी पतसींस्था ननयामक मींडळ स्थापन करण्याची तरतूद आहे. 
(२) व (३) सदर तरतूदीनुसार ननयामक मींडळ गठीत करावयाची कायजवाही सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उयाभवत नाही. 

___________ 
 

महासाव (जि.यवतमाळ) तालुक्यातील मुलाांच ेवसनतसहृाच ेबाांधिाम  
िरण्यािररता ननधी उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

  

(३९) १२०९४६ (२६-०७-२०१८)  श्री.रािेंद्र निरधन े (उमरखेड) : सन्माननीय सामाजिि न् याय 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महागाव (जि.यवतमाळ) तालुक्यात सामाजिक न्याय ववभागामार्ज त मुलाींचे वसनतगहृाचे 
बाींधकाम करण्याकररता ननधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीनी 
मा.सामाजिक न्याय राज्यमींत्ी याींना हदलेल्हया लेखी ननवेदनानुसार सचचव, सामाजिक न्याय 
ववभाग याींना प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा तयासुमारास हदले 
होते, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर प्रस्तावाच्या अनुर्ींगान ेमुलाींचे वसनतगहृाचे बाींधकाम करण्याकररता ननधी 
उपलब्ध करुन देण्याबाबत शासनाने कोणती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. राििुमार बडोले (१३-१२-२०१८) : (१) नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उयाभवत नाही. 
 

___________ 
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खडिी (ता. मांसळवेढ़ा, जि. सोलापुर ) येथील एिा व्यक्तीचा 
 वविेचा शॉि लासुन झालेला मतृ्यु 

 
  

(४०) १२१०४५ (२८-०७-२०१८)  श्री.भारत भालिे (पांढरपूर) : सन्माननीय ऊिाक मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) खडकी (ता. मींगळवेढ़ा,  जि. सोलापुर) येथील श्री तकुाराम कामािी कसबे या ६५ वर्ीय 
व्यक्तीचा वविेचा शॉक लागुन ददैुवी मतृयु झाल्हयाची घ्ना हद.२५.०५.२०१८ रोिी वा तया 
दरम्यान ननदशजनास आली  आहे ते खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास,  उपरोक्त घ्नेबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, तयात काय ननदशजनास 
आले, 
(३)  असल्हयास, मतृाच्या कु्ुींबबयाींना आचथजक मदत शमळणेबाबत तसेच सींबचधत दोर्ीींवर 
कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोणती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे  काय  आहेत ?   
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१४-१२-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
(२) होय, ववयायुत ननरीक्षक, सोलापूर याींच्या चौकशी अहवालानुसार श्री.तुकाराम कामािी कसब े
हे खडकी ता.मींगळवेढा, ग् नीं. ९०/१ मधील ववहहरीवरील पे्ीतून पींपासाठी िाणाऱया ववयायुत 
भारीत केबलच ेउघड ेिोड पक्कडच्या सहाय्यान ेहाताळत असताना हदनाींक २५.०५.२०१८ रोिी 
वीिेच्या सींपकाजत आल्हयाने वीिचेा धक्का बसून तयाींना प्राणाींनतक अपघात घडला, अस े
आढळून आले.  
(३) ववयायुत ननरीक्षक, सोलापूर याींच्या अशभप्रायानुसार सदर अपघात ग्राहकच्या सींच माींडणी 
आवारात (Consumer Premises) झाला असल्हयान,े सदर अपघातास मयत हे स्वत: 
िबाबदार असल्हयाने तयाींच्या कु्ुींबबयाींना आचथजक मदत देय नाही. 
(४) प्रश्न उयाभवत नाही. 
 

___________ 
  

बुलढाणा जिल्हयात एनसीसी िां पनी,हैद्राबाद याांचे एमएसईडीसी मल. िां पनीची 
 सावठाण कफडर सेप्रेशनची िाम ेिेलेल्याना त्याांच ेदेयि अदा िरण्याबाबत 

  

(४१) १२१०८१ (२८-०७-२०१८) डॉ.शमशिाांत खेडिेर (मसांदखेड रािा) : सन्माननीय ऊिाक मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) श्री.अरुण कुलकणी याींनी बुलढाणा जिल्हहयात एनसीसी कीं पनी, हैद्राबाद याींच ेएमएसईडीसी 
शल. कीं पनीची गावठाण क्रर्डर सपे्रेशनची कामे करुनही तयाींचे देयक देण्यास ्ाळा्ाळ करीत 
असल्हयाप्रकरणी स्थाननक लोकप्रनतननधीनी हद.५.४.२०१७ च्या सुमारास मा.उिाजमींत्ी याींना लेखी 
ननवेदन देऊन अयायाप कोणतीच कायजवाही करण्यात आली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, याबाबत शासनान ेयाबाबत चौकशी केली आहे काय,तयानुसार याबाबत शासनान े
कोणती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे 
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(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत व  कायजवाहीच ेस्वरुप काय आहे ?  
 

श्री. चांद्रशखेर बावनिुळे (१४-१२-२०१८) : (१) मे. लक्ष्मी कीं स्ट्रक्शन वक्सज याींचेकडून हदनाींक 
२७.०४.२०१७ रोिी सदरच ेननवेदन महाववतरण कीं पनीस प्राप्त झालेले आहे. 
(२) महाववतरण कीं पनीतरे् गावठाण क्रर्डर सेपरेशन योिनेअींतगजत बुलढाणा जिल्ह्यातील 
कामाींचे कीं त्ा् मे.एन.सी.सी. शलशम्ेड, हैद्राबाद याींना हदनाींक ०७.०१.२०११ रोिीच्या 
कायाजदेशान्वये देण्यात आलेले होत.े सदर काम ेपूणज झालेली आहेत. 
   मे.लक्ष्मी कीं स्ट्रक्शन वक्सज याींचेकडून हदनाींक २७.०४.२०१७ रोिी प्राप्त झालेल्हया 
ननवेदनानुसार असे कळते की, सदरच्या कामात मे. लक्ष्मी कीं स्ट्रक्शन वक्सज हे एन.सी.सी. 
शलमी्ेड याींचे उप कत्ाीं्दार होते. या दोघाींमधील व्यवहार ही सवजस्वी या दोघाींमधील बाब 
असून महाववतरण व मे. एन.सी.सी. शलमी्ेड, हैद्राबाद याींच्या दरम्यानच्या कीं त्ा्ातील अ्ी व 
शतीनुसार १०% रर े्ंशन (Retention) वगळता कीं त्ा्दाराच्या सवज देयकाींची रक्कम तयाींना 
अदा करण्यात आलेली आहे. 
(३) प्रश्न उयाभवत नाही. 
 

___________ 
  

आहदवासी वविास ववभासातांसकत सरुु िेलेल्या खािसी नामाांकित इांग्रिी माध्यम  
शाळेत मराठी माध्यमाचे मशक्षि िायकरत असल्याबाबत 

  

(४२) १२१०९० (२६-०७-२०१८) श्री.वैभव वपचड (अिोले) : सन्माननीय आहदवासी वविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात आहदवासी ववकास ववभागाच्या शशर्ारसीने सुरु असलेल्हया नामाींक्रकत इींग्रिी 
माध्यम शाळेमधील बहुताींश शशक्षक हे मराठी माध्यमातील शशक्षण घेतलेले आहेत, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्हयास, मराठी माध्यमातील शशक्षकाींच्या ननयुक्तीमळेु नामाींक्रकत इींग्रिी माध्यम 
शाळेतील आहदवासी ववयायाथयाांना गुणवत्तापूवजक शशक्षण शमळत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, नामाींक्रकत इींग्रिी माध्यमाच्या शाळेत आहदवासी ववयायाथयाांना गुणवत्तापूवजक 
शशक्षण शमळणेबाबत शासनाने कोणती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 

 
श्री. ववष्ट् णु सवरा (१३-१२-२०१८) : (१) अींशत: खरे आहे. 

शासन ननणजय हदनाींक १८.५.२०१८ मधील पररशशष् अ मधील प्रपत्-अ (१) नुसार 
शाळाववर्यक अननवायज ननकर्ामधील ननकर् िमाींक २ नुसार “नामाींक्रकत शाळेतील क्रकमान ९० 
्क्के शशक्षकाींचे (भार्ा व क्रिडा ववर्याच े शशक्षक वगळता) शशक्षण हे इींग्रिी माध्यमातनुच 
झालेले असाव ेतसेच शशक्षकाींची शकै्षणणक अहजता ननयमानुसार आवश्यक आहे. 
     तसेच हदनाींक ११.६.२०१८ रोिीच्या पत्ान्वये शाळेची ननवड करताना सींबींधीत शाळेतील 
एकूण शशक्षकाींपैकी ९० ्क्के शशक्षकाींचे इींग्रिी भार्ेवर प्रभतुव असणे आवश्यक आहे.  तयाींना 
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इींग्रिी शलहीता, वाचता व अस्खशलतपणे बोलता येण ेआवश्यक आहे. याबाबत सदर शशक्षकाींची 
आहदवासी ववकास ववभागामार्ज त चाचणी घेण्यात येईल व ती सदर शाळा/सींस्थावर बींधनकारक 
राहील.   

शासन ननणजयातील सुधारीत तरतुदीमुळे नामाींक्रकत शाळाींमध्ये इींग्रिी माध्यमातून 
शशक्षण घेतलेल्हया व शैक्षणणक अहजता धारण केलेल्हया शशक्षकाींची ननयुक्ती करणे बींधनकारक 
असून ववभागाकडून नामाींक्रकत शाळाींची चाचणी घेण्यात आल्हयानींतर ज्या नामाींक्रकत शाळामध्ये 
अशाप्रकारे शशक्षकाींची ननयुक्ती केलेली आढळून येणार नाही अशा नामाींक्रकत शाळाींवर 
ननयमानुसार कायजवाही करण्यात येईल. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) आहदवासी ववयायाथयाांना गुणवत्तापूवजक शशक्षण शमळणेबाबत शासन ननणजय हदनाींक 
१८.५.२०१८ नूसार नामाींक्रकत शाळा ननवडीकरीता खालील बाबी अननवायज करण्यात आलेल्हया 
आहेत. 
अ) “नामाींक्रकत शाळेतील क्रकमान ९० ्क्के शशक्षकाींचे (भार्ा व क्रिडा ववर्याच ेशशक्षक वगळता) 
शशक्षण हे इींग्रिी माध्यमातुनच झालेले असाव ेतसेच सवज शशक्षक अहजताप्राप्त असावेत. 
ब) नामाींक्रकत ननवासी इींग्रिी माध्यमाच्या शाळेमधनू इयत्ता १० वी च्या कमीत कमी तीन बॅच 
उत्तीणज झालेल्हया असाव्यात. 
क) शाळेमध्ये भौतीकशास्त्, िीवशास्त् व रसायनशास्त् प्रयोगशाळा असाव्यात. 
 ड) शाळेमध्ये ग्रथाींलय, सींगणक प्रयोगशाळा, स्पो ज्स रुम, म्यूझीक रुम, आ ज् रुम इतयादी 
करीता स्वतींत् वगजखोल्हया असाव्यात. 
इ) सींगणक प्रयोगशाळेत पूणजवेळ प्रशशक्षक्षत सींगणक तज्ञ/प्रशशक्षक उपजस्थत असणे आवश्यक 
आहे. 
ई) शाळेत पूणजवेळ िीडा प्रशशक्षक, सींगीत शशक्षक व कला शशक्षक असणे आवश्यक आहे. 
(४) प्रश्न उयाभवत नाही. 
  

___________ 
  

मुांबईप्रमाणे मभवांडीत (जि.ठाणे) स्वतांत्र िापड मािेटच्या उभारणीबाबत. 
  

(४३) १२११५३ (२३-०७-२०१८) श्री.महेश चौघुले (मभवांडी पजश्चम) : सन्माननीय वस् त्रोयायोस मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) देशाची कापडाची मागणी पणूज करण्याची क्षमता असलेल्हया शभवींडीत ११ ते १२ लाख 
यींत्माग असून िवळपास १५ लाख कामगार काम करत असनूही येथ े माके् नसल्हयान े
शभवींडीतील लाखो यींत्माग व्यावसानयकाींना मुींबईची वा् धरावी लागत असल्हयाचे ननदशजनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, मुींबईप्रमाणे शभवींडीत स्वतींत् कापड माके् उभारणीला शासनान ेप्राधान्य यायाव े
अशी मागणी यींत्मागधारकाींची शशखर सींस्था असलेल्हया पॉवरलूम डवे्हलपमें् अॅण्ड एक्स् पो ज् 
प्रमोशन कौंजन्सलन ेकेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्हयास, सदर मागणीच्या अनुर्ींगाने शासनाने कोणती कायजवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सुभाष देशमखु (०१-०१-२०१९) :(१) हे अींशत: खरे आहे. 
(२) नाही. 
(३) प्रश्न उयाभवत नाही. 
(४) प्रश्न उयाभवत नाही. 

 
___________ 

  
हातिणांसले तालुक्यातील ( जि. िोल्हापूर ) ३६३ सहिारी सांस्थाच े 

लाखो रुपये जिल्हा मध्यवत  बँिेिड ेपडून असल्याबाबत 
  
 

(४४) १२१२१२ (०४-०८-२०१८)  डॉ.सुजित ममणचेिर (हातिणांसले) : सन्माननीय सहिार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) हातकणींगले तालुक्यातील (जि. कोल्हहापूर) ३६३ सहकारी सींस्थाींवर माहे रे्ब्रुवारी, २०१६ 
मध्ये वा तया दरम्यान सहकार ववभागान ेअवसायक ननयुक्त करुन दोन वर् ेपूणज झाली असून 
अवसायक सींस्थाींचे लाखो रुपये जिल्हहा मध्यवती बँकेकड ेप्रलींबबत असल्हयाच ेमाहे माचज, २०१८ 
मध्ये वा तया सुमारास ननदशजनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, या अवसायक सींस्थाची रक्कम वगज न करण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्हयास, शासनान ेयाबाबत चौकशी केली आहे काय, तयानुसार रक्कम वगज करण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देशमखु (१९-१२-२०१८) : (१) नाही, 
हातकीं णगले तालकु्यातील अवसायन सींस्थाींचे ननधी कोल्हहापूर जिल्हहा मध्यवती सहकारी बकँ 
शल. कोल्हहापूर, शाखा हातकणींगले येथे ववना कारवाई प्रलींबीत नाहीत. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उयाभवत नाही.  
 

___________ 
  

महाराष्ट्र राज्य सहिारी ग्राहि सांघ. मयाक. मुांबई येथे झालेला सैरिारभार 
  

(४५) १२१२६३ (२८-०७-२०१८)  श्री.ियप्रिाश मुांदडा (बसमत) : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ८१४०५ 
ला हदनाांि ३१ माचक, २०१७ रोिी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाकत: सन्माननीय पणन मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) महाराषट्र राज्य सहकारी ग्राहक सींघ. मयाज. मुींबई याींच्या गैरकारभाराबाबत लोकप्रनतननधीींनी 
मा.मुख्य सचचव, महाराषट्र शासन हदनाींक ६ डडसेंबर, २०१७ रोिी वा तयासुमारास याींना पत् 
हदले आहे, हे खरे आहे काय. 
(२) असल्हयास, सदर पत्ातील मयुादेननहाय हदलेल्हया  गैरकारभाराची चौकशी केली गेली आहे 
काय, 
(३) असल्हयास, केलेल्हया चौकशीत काय आढळले, तयानसुार गैरकारभारास िबाबदार 
अचधकारी/कमजचारी याींचेवर कोणती कारवाई केली वा  करण्यात  येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. सुभाष देशमखु (१९-१२-२०१८) : (१) होय.        
(२) लोकप्रनतननधीनी केलेल्हया तिारीच्या अनुर्ींगान ेमहाराषट्र राज्य सहकारी ग्राहक सींघ. मयाज. 
मुींबई या सींस्थेच्या कामकािाबाबत चौकशी करण्यासाठी, श्री.शशवािी पहहनकर, याींची एक 
सदस्यीय सशमती पणन सींचालनालयान े हदनाींक २५/१०/२०१८ च्या पत्ान्वये ननयुक्त  केली 
आहे. 
(३) चौकशी अहवाल प्राप्त झाल्हयानींतर उचचत कायजवाही करण्यात येईल 
(४) प्रश्न उयाभवत नाही.  
 

___________ 
  

नासठाणे (ता.पलसू,जि.साांसली) येथे महाववतरणिडून होत असलेला अनासोंदी िारभार 
  
 

(४६) १२३७६७ (२८-०७-२०१८) श्री.ववश्वजित िदम (पलूस िडसेाव), श्री.वविय वडटे्टीवार 
(ब्रम्हपूरी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), श्री.नसीम खान 
(चाांहदवली), श्री.बाळासाहेब थोरात (सांसमनेर), प्रा.वषाक सायिवाड (धारावी) : सन्माननीय ऊिाक 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागठाणे (ता.पलसू, जि.साींगली) येथे सुमारे  ५०० हून अचधक कृर्ीपींपाच्या िोडण्या 
असून  महाववतरण शेतक-याींना अस्पष् बबले पाठवून तातकाळ न भरल्हयास सरसरक् दहा 
रुपये प्रमाणे प्रतयेकाकडून दींड वसूल करत असल्हयाच ेमाहे िून,२०१८ मध्ये वा तयासुमारास 
ननदशजनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, महाववतरणने रीडड ींग घेण,े बबल वा्प करणे यासाठी कीं त्ा्ी पध्दतीन ेयींत्णा 
राबववली असून  कीं त्ा्ी यींत्णा मनमानी पयाध्तीन ेशेतक-याींना  दींडाची आकारणी करत आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्हयास, चौकशीअींती नाहक दींड वसूली करणा-या सींबींचधताींवर  कारवाई करण्याबाबत 
तसेच बबले योग्य रीतीन ेपाठववण्याबाबत शासनाने कोणती कायजवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्हयास, तयाची कारणे काय आहेत ? 



वव.स. ५३६ (35) 

 
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१४-१२-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
बबल  वप्रींह्ींग मशशनच्या तातपुरतया दोर्ामुळे काही बबलाींची छपाई क्रर्क् झाली होती मात् 
सदर बबले वाचनीय होती. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) सींबींचधत अशभयींता याींनी गावातील वीि ग्राहकाींकड े व बबल वा्प एिन्सीकड े याबाबत 
चौकशी केली. 
(४) वीि बबल वप्रह्ींग एिन्सीला यापुढे वीि बबले सुस्पष् वप्रह्ींग करणेबाबत तासगाींव 
महाववतरण उपववभागीय कायाजलयाकडून पत्ायावारे सूचना देण्यात आल्हया आहेत. 
(५) प्रश्न उयाभवत नाही. 
  

___________ 
  

लातूर जिल््यातील सतत नादरुुस्त होणारे ६३ kva चे रोहहत्र  
१०० kva मध्ये रुपाांतरीत िरण्याबाबत 

  

(४७)  १२४१३२ (२८-०७-२०१८).   श्री.त्र्यांबिराव मभस े (लातूर ग्रामीण) :   सन्माननीय ऊिाक 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) लातूर, रेणापूर व औसा (जि. लातूर ) तालुक्यातील सतत नादरुुस्त होणारे व तयामुळे 
ववयायुत पुरवठा खींडडत होणे  व कमी दाबान े ववयायुत पुरवठा होत असल्हयान े शेतकऱयाींच े  
नुकसान होत असल्हयान े ववयायुत पुरवठा सुरळीत व  योग्य दाबान े शमळण्यासाठी  
सयायजस्थतीत मींिूर व कायाजजन्वत असलेले ६३ kva चे रोहहत् १०० kva मध्ये रुपाींतरीत 
करण्याबाबत लातूर ग्रामीण स्थाननक लोकप्रनतननधीनी हद.२३ एवप्रल, २०१८ रोिी वा 
तयासुमारास मखु्य अशभयींता,महाववतरण पररमींडळ कायाजलय लातरू याींच्याकड े ननवेदनायावारे 
मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर मागणीच्या अनुर्ींगाने शासनान े कोणती कायजवाही केली  वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्हयास.  ववलींबाची सवजसाधारण कारणे काय आहेत व सदर रोहहत् क्षमता वाढवण्यास 
शासनास क्रकती कालावधी लागेल ? 
 
 
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१४-१२-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
(२) स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी रेणापूर, लातूर व औसा तालुक्यातील एकूण ६७ रोहहत् े
बदलण्याची मागणी केली होती. तयापैकी रेणापूर व लातूर तालकु्यातील १२ रोहहत् े जिल्हहा 
वावर्जक ननयोिन सशमती (DPDC) अींतगजत बदलण्यात आले आहेत.  तसेच औसा 
तालुक्यातील ६ रोहहत् े जिल्हहा वावर्जक ननयोिन सशमती (DPDC) अींतगजत बदलण्यात आले 
आहेत. ५ हठकाणाींच्या रोहहत्ाींची काम ेप्रगतीपथावर आहेत. २ रोहहत्ाींवर भार कमी असल्हयान े
बदलण्याची आवश्यकता नाही. उवजररत ४२ रोहहत्ाींच्या क्षमतावाढीच्या कामाींकररता रु.३.९५/- 
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को्ीच्या ननधीची तरतूद करण्यासाठी सन २०१८-१९ मध्ये जिल्हहा वावर्जक ननयोिन सशमती 
(DPDC) योिनेअींतगजत प्रस्ताव जिल्हहाचधकारी कायाजलयास पाठववण्यात आला आहे. सदरील 
ननधी प्राप्त झाल्हयावर उवजररत कामे तवरीत करण्यात येतील. 
(३) प्रश्न उयाभवत नाही. 
 

___________ 
  

 
िळसाांव जिल््यातील वीिववतरण पध्दतीमध्ये आधुननि तांत्रज्ञान आधारीत 

 प्रणाली (System Improvement) राबववण्याबाबत 
 

 
(४८) १२४७७४ (२८-०७-२०१८) श्री.एिनाथराव खडस े (मुक्ताईनसर) : सन्माननीय ऊिाक मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

 

(१) िळगाींव जिल्ह्यातील वीिववतरण पयाधतीमध्ये आधुननक तींत्ज्ञान आधारीत प्रणाली 
(System Improvement) राबववण्यासाठी भरीव ननधीची आवश्यकता आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, तयानसुार शासनाने ननधी उपलब्ध 
करण्याबाबत कोणती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
 
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१४-१२-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
(२) वीि ववतरण पध्दतीमध्ये आधुननक तींत्ज्ञान आधारीत प्रणाली (System Improvement) 
राबववण्यासाठी हदनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योती (DDUGJY) योिनेअींतगजत रु.२८.१४ को्ी 
इतका ननधी व एकाजतमक उिाज ववकास योिना (IPDS) या योिनाींतगजत रु.३६.३६ को्ी इतका 
ननधी कें द्र शासनान ेमींिूर केला असून तयाअींतगजत कामे सुरु आहेत. 
(३) प्रश्न उयाभवत नाही.  
 

___________ 
  

 
बुलढाणा जिल्हयात व इतर भासात महाराष्ट्र राज्य ववयायुत मांडळाच्या  

िामाांचे िां त्राट हदलेल्या एनसीसीएल िां पनीबाबत 
 

(४९) १२५५२६ (२८-०७-२०१८) डॉ.शमशिाांत खेडिेर (मसांदखेड रािा) : सन्माननीय ऊिाक मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

 

(१) बुलढाणा जिल्हहयात व इतर भागात  ववयायुत मींडळाचे पोल उभारणे, ववयायुत तारा लावणे, 
ट्रान्सर्ामजर, सबस््ेशन इतयादी कामाच े कीं त्ा् एनसीसीएल या कीं पनीला देण्यात आले होत े
मात् तया कीं पनीन ेलक्ष्मी कन्ट्रक्शन कीं पनी या कीं पनीला उपकीं त्ा् हदले,  हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, सदरहू काम लक्ष्मी कन्ट्रक्शन कीं पनीने पूणज करुनही एनसीसीएल या कीं पनीन े
डडपॉणझ्चे १५०००००/- व ब्लाजस् ी्ंगचे ७५००००/- असे एकूण २२५००००/- रुपये एवढी रक्कम 
देणे बाकी आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सदरहू रक्कमेची मागणी केली असता साहहतय पावसात वाहून गेल्हयाच े
साींगण्यात आले मात् तयाींना ववमा कीं पनीकडून सवज साहहतयाची  रक्कम शमळाली असताना   
लक्ष्मी कस्ट्रक्शन कीं पनीला  प्रलींबबत रक्कम देण्यास ्ाळा्ाळ केली िात आहे हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्हयास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, तयात काय आढळून आले, 
(५) असल्हयास, लक्ष्मी कन्ट्रक्शन कीं पनीला तयाींची देय रक्कम तातडीने देण्याबाबत कोणती 
कयजवाही केली वा करण्यात येत आहे, नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१४-१२-२०१८) : (१) व (२)  हे खरे आहे. 
(३), (४) व (५) मे.एन.सी.सी.शलशम्ेड, हैद्राबाद आणण मे.लक्ष्मी कीं स्ट्रक्शन वक्सज या 
दोघाींमधील व्यवहार ही सवजस्वी या दोघाींमधील बाब असनू महाववतरण व मे.एन.एन.सी. 
शलमी्ेड, हैद्राबाद याींच्या दरम्यानच्या कीं त्ा्ातील अ्ी व शतीनुसार १०% रर े्ंशन 
(Retention) वगळता कीं त्ा्दाराच्या सवज देयकाींची रक्कम तयाींना अदा करण्यात आलेली आहे. 
 

___________ 
  

 
राज्यात िाांदा साठवणूिीसाठी चाळी बाांधण्याबाबत 

  

(५०) १३२८०२ (०४-१२-२०१८) श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री) : सन्माननीय पणन मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात ११ हिार मेहट्रक ्न काींदा १२ को्ी रुपये खचूजन खरेदी केला असून, सदर 
काींयायाची साठवण करण्याकरीता पुरेशा चाळी शमळत नसल्हयाने ननधाजररत २५ हिार मेहट्रक ्न 
काींदा खरेदी करावयाचा असल्हयाने, नारे्डला अडचणी ननमाजण होत असल्हयाचे माहे िलु,ै २०१८ 
मध्ये वा तयादरम्यान ननदशजनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्हयास, चौकशीच्या अनरु्ींगाने काींदा साठववण्याकरीता पुरेशा चाळी बाींधण्याकरीता 
शासनाने कोणती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
  
श्री. सुभाष देशमखु (१२-०२-२०१९) : (१) होय, 
(२) चालू हींगामात शेतकऱयाींनी काींदा चाळीमध्ये मोठ्या प्रमाणात काींदा साठवणूक केल्हयामुळे, 
नारे्डसाठी काींदा चाळी उपलब्ध झाल्हया नाहीत.  
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(३) राज्यात एकाजतमक र्लोतपादन ववकास अशभयान व राषट्रीय कृर्ी ववकास योिनेंतगजत 
मागील २ वर्ाजत १७०७२ काींदा चाळी उभारण्यात आल्हया असून, तयाींची साठवणूक क्षमता ३.८८ 
लाख मे. ्न इतकी आहे.      
(४) प्रश्न उयाभवत नाही. 

___________ 
  
  
ववधान भवन :   जितेंद्र भोळे 
मुांबई.   सधचव (िायकभार), 

महाराष्ट्र ववधानसभा. 
__________________________________________________________________ 

मुद्रणपूवज सवज प्रक्रिया महाराषट्र ववधानमींडळ सचचवालयाच्या सींगणक यींत्णेवर 
मुद्रण: शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई. 


