
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ४६४ वी यादी 

 
महाराष्ट्र ववधानसभा 

  

ततसरे अधधवेशन, २०१८ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

राज् य सहिारी िष ीी व ्ामीण वविास ताा भूवविास ँकिेती  िममचचारी याांना  
मागी  २ त े३ वीाांचे वेतन ममळण्याँाँत  

  

(१)  ९६३ (२२-१२-२०१४).   श्री.सुतन  राऊत (ववक्रोळी), श्री.सांजय साविारे (भसुावळ), 
श्री.उन्मेश पाटी  (चाळीसगाव), श्री.ँळीराम मसरसिार (ँाळापूर), श्री.अममत झनि 
(ररसोड) :   सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यातील राज् य सककारी कष ीी   ्ामी  ि कास ताा ूवि कास ँककत तील कममचचारी याींना 
मागील २ तत ३  ीामचपासवन  ततन  ममळालत नसल् यामळुत  याींच् या र ापासमारीची  तळ ीली 
असल् याचत माकत नो केंँर, २०१४ मध्यत  ा यादरम्यान ननदर्मचनास ीलत ीकत, कत खरत ीकत काय, 
(२)असल् यास, सदरकव कममचचाऱयाींना  याींचत  ततन ल करात ल कर ममळय याँाँत र्ासनानत 
को ती कायमच ाकी कत ली  ा करययात  यतत ीकत, 
(३) नसल् यास, ि लींँाची कार त काय ीकतत ? 
  
श्री. सुभाी देशमखु (२०-०८-२०१८) : (१) अींर्त: खरत ीकत. 
(२) राज्यातील राज्य सककारी कष िी   ्ामी  ि कास ताा ूवि कास ँककाींँाँत र्ासनानत 
धोर ामक नन मचय घततला असवन यानसुार दद. २४.०७.२०१५   दद. ०३.०८.२०१७ रोजी र्ासन 
नन मचय ननगमचममत करययात ीलत ीकतत. सदर नन मचयानुसार ूवि कास ँककाींतील कममचचाऱयाींचत 
 ततन कजामचच्या  सुलीतवन तसतच ँककत च्या मालमता ि क्रीतवन अदा करा याचत ीकत. ँककत च्या 
मालमता ि क्री करुन कममचचाऱयाींची दत ी अदा करययाची कायमच ाकी सींँींधीत अ सायकाींमार्मच त 
चालव ीकत. 
(३) प्रश्न ाद् ा त नाकी.  
  

___________ 
  
 



ि .स. ४६४ (2) 

रामटेि (जज.नागपूर) येाी  भोजापूर उपसा मसांचन योजनअेांतगमचत ँाधीत  
शेतिऱयाांच ेािीत िजमच माफ िरण्याँाँत 

  

(२)  ४००२ (२३-१२-२०१४).   श्री.डड मल् ीिाजूमचन रेड्डी (रामटेि) :   सन्माननीय सहिार 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राम त्क (जज.नागपवर) यताील ूोजापवर ापसा मसींचन योजना अपव मच जथातीत ीकत, कत खरत 
ीकत काय, 

(२) असल्यास, सदर मसींचन योजनतत अधध्दकत करययात ीलतल्या र्ततकऱयाींच्या ७/१२  र 
ाकीत पैसत नमुद कत लतलत असवन यामुळत याींना र्ासन कजमच मींजवर करीत नाकी, कत की खरत ीकत 
काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकर ी र्ततकऱयाीं र असलतलत ाकीत कजमच मार् करययाँाँत र्ासनानत 
को ती कायमच ाकी कत ली  ा करययात यतत ीकत ? 
  
श्री. सुभाी देशमखु (२०-०८-२०१८) : (१)   (२) कोय.  
(३) सदर सींथातच्या सूासद र्ततकऱयाीं रील ाकीत कजमच मार् करययाच्या अनुीींगानत र्ासन 
थतरा रुन को तीकी कायमच ाकी सुरु नाकी. 
    ताािप सींथातच्या २२ सूासद र्ततकऱयाींनी ूुि कास ँककत साठीच्या एक रकमी कजमच 
परतर्त ड योजनेंतगमचत एकव   रु. ५४.२३ लाख (याजासक) इतक्या रक्कमतच्या कजामचची परतर्त ड 
कत ली असवन सींँींधधताींच्या एकव   १२७ एकर जमीनी रील  कजामचचा ँोजा कमी करययात ीला 
ीकत. 

___________ 
  

राज् यात तापी खो-याती  शेति-याांनी स् ाापन िे ेल् या ज मसांचन 
योजनाांना िजमच माफी देण् याँाँत 

  

(३)  ६१६३ (२३-१२-२०१४).   श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरेगाव), श्री.हनुमांत डोळस (माळमशरस), 
श्री.राहु  जगताप (श्रीगोंदा), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.मिरांद जाधव-पाटी  (वाई), 
श्री.अवधूत तटिरे (श्रीवधमचन), श्री.भास्िर जाधव (गुहागर), श्री.रमशे िदम (मोहोळ), श्री.सुरेश 
 ाड (िजमचत), श्री.हसन मुश्रीफ (िाग ) :   सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) राज् यात तापी खो-यातील र्ततक-याींनी थ ाापन कत लतल् या जलमसींचन योजनाींना र्ासनामार्मच त 
कजमच मार्ी दतय यात ीली असवन राज् यातील इतर ापसा जलमसींचन योजनाींना कजमचमार्ी न 
ददल् यानत ूव-ि कास ँककाकडवन कजमच  सवली करय यात यतत ीकत, कत खरत ीकत काय, 

(२) असल् यास, ाक् त प्रकर ी र्ासनामार्मच त चककर्ी कत ली ीकत काय, 
(३) असल् यास, चककर्ीत काय ीढळवन ीलत   तदनुसार तापी खो-यातील जलमसींचन 
योजनाप्रमा त राज् यातील इतर जलमसींचन योजनाींना कजमचमार्ी दतययाँाँत र्ासनानत को ती 
कायमच ाकी कत ली  ा करय यात यतत ीकत, 
(४) नसल् यास, ि लींँाची कार त काय ीकतत ? 
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श्री. सुभाी देशमखु (१८-०८-२०१८) : (१) कोय. 
(२)   (३) राज्यातील इतर ापसा जलमसींचन योजनाींच्या कजमचमार्ीच्या अनुीींगानत र्ासनानत 
ददनाींक २२.३.२०१३ रोजीच्या पररपत्रकान् यत  सवचना ददल्या ीकतत. 
     यानसुार ापसा मसींचन सींथााींना कजमच दत ाऱया ँककाींनी याींचत थतरा र सींचालक 
मींडळाच्या मान्यततनत एक रकमी कजमच परतर्त ड योजना लागव करुन यानुसार सींँींधीत ापसा 
मसींचन सींथााींनी याींच्या एकव   दतयँाकी कजामचपैकी मुद्दलाची रक्कम ँककाींकडत परतर्त ड कत ल्यास 
अर्ा कजामच रील याजात सव् दतययाँाँतचा नन मचय सींँींधीत ँककाींनी याींचत थतरा रुन 
घ्या याचा ीकत.  
(४) प्रश्न ाद् ा त नाकी. 

___________ 
  
अहमदनगर जजल्हापररीदेच्या समाजिल्याण ववभागािडून राँववल्या जाणाऱया मॅरीिपूवमच 

मशष्ट्यवषत्तीच्या  ाखो रुपयाांच्या अखधचमचत तनधीँाँत 
  

(४)  ४१८५९ (२८-०४-२०१६).   श्री.ववजय औटी (पारनेर) :   सन्माननीय सामाजजि न् याय 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अकमदनगर जजल्का पररीदतच्या समाजकल्या  ि ूागाकडवन राँि ल्या जा ाऱया मॅट्रीकपव मच 
मर्षय षतीचा ८९ लाख रुपयाींचा ननधी मर्ल्लक असल्याचत ददनाींक ८ जानत ारी, २०१६ रोजी  ा 
यासुमारास ननदर्मचनास ीलत, कत खरत ीकत काय, 

(२) असल्यास, सदरप्रकर ी सींँींधधताींची ि ूागीय चककर्ी करययात ीली ीकत काय, 
(३) असल्यास, सींँींधधत ननधी अखधचमचत असल्याची कार त काय ीकतत, 
(४) असल्यास, ीतापयतं सदरकव ननधी खचमच करययात ीला ीकत काय, नसल्यास याची 
कार त काय ीकतत ? 
  
श्री. राजिुमार ँडो े (३०-०८-२०१८) : (१) कोय. 
(२) नाकी 
(३)   (४) सन २०१४-१५ मध्यत प्राप्त झालतला ननधी सन २०१४-१५   सन २०१५-१६ मध्यत 
खचमच करुन १०७२३ ि दयार्थयांना लाू ददलतला ीकत. 

___________ 
  
 

राज्यात मेट्ररिेत्तर मशष्ट्यवषत्ती योजनेंतगमचत ववदयााी व महाववद्या याांना  
ट्रदल्या जाणा-या मशष्ट्यवषत्ती दरम्यान येत अस ेल्य अनेि अडचणी 

(५)  ४२६६३ (२८-०४-२०१६).   श्री.जयिुमार गोरे (माण), डॉ.सांतोी टारफे (िळमनुरी), 
श्री.अस् म शेख (मा ाड पजश्चम), श्री.अममन पटे  (मुांँादेवी) :   सन्माननीय सामाजजि 
न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) राज्यात मकाि दयालयातील ि ि ध प्र गामचतील मागास गीय ि दयार्थयांसाठी र्ासनाकडवन 
ददल्या जा ाऱया ूारत सरकार मतदट्रकत तर थकललरमर्प योजनतत गतल्या र्ै्षणि क  ीामचपासवन 
ि दयााी   मकाि दयालय याींना अनतक अडच ीींचा सामना करा ा लागत असल्याचत माकत 
जानत ारी, २०१६ मध्यत  ा या दरम्यान ननदर्मचनास ीलत ीकत, कत खरत ीकत काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकर ी ि दयााी   मकाि दयालयाींना ि कीत मुदतीत र्लममच ूरता ीलत 
नाकीत, कत की खरत ीकत काय, 
(३) असल्यास, सदर थकललरमर्पचत र्लममच ूरययासाठी मुदत ाढ दतययाँाँत र्ासनानत को ती 
कायमच ाकी कत ली ीकत  ा करययात यतत ीकत, 
(४) नसल्यास, ि लींँाची कार त काय ीकतत ? 
  
श्री. राजिुमार ँडो े (३०-०८-२०१८) : (१) नाकी. 
(२) नाकी. 
(३) सन २०१५-२०१६ या  ीामचसाठी ऑनलाईन अजमच ूरययाची मुदत ददनाींक ३१.०३.२०१६ पयतं 
दतययात ीली कोती. 
(४) प्रश्न ाद् ा त नाकी. 
  

___________ 
  

ववद्युत के्षत्राती  नव्या अधधतनयनानुसार खासगी ववजतनमममचतीच्या िां पन्याांनाही  
राज्यात मुक्त प्रवशे  ागू िरण्याँाँत 

  

(६)  ४२८१६ (२८-०४-२०१६).   श्री.अममन पटे  (मुांँादेवी), श्री.अब् द ु सत्तार (मसल् ोड), 
डॉ.सांतोी टारफे (िळमनुरी), श्री.नसीम खान (चाांट्रदव ी), श्री.अस् म शेख (मा ाड पजश्चम), 
श्री.राज पुरोट्रहत (िु ाँा), श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.सुधािर देशमखु (नागपूर पजश्चम), 
श्री.सुधािर िोहळे (नागपूर दक्षक्षण), श्री.िष ष्ट्णा खोपड े(नागपूर पूवमच), श्री.वविास िुां भारे (नागपूर 
मध्य), श्रीमती मतनीा चौधरी (दट्रहसर), श्रीमती सीमाताई ट्रहरे (नामशि पजश्चम), अॅड.आमशी 
शे ार (वाांदे्र पजश्चम), अॅड.पराग अळवणी (वव ेपा े), श्री.नरेंद्र पवार (िल्याण पजश्चम), 
श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवे ), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.सुरेश हाळवणिर (इच िरांजी), 
श्री.सांजय साविारे (भुसावळ), श्री.डड मल् ीिाजूमचन रेड्डी (रामटेि) :   सन्माननीय ऊजामच मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ि दयुत ्षणतत्रातील नया अधधननयनानुसार खासगी ि जननमममचतीच्या कीं पन्याींनाकी राज्यात 
मुक्त प्र तर् लागव करययात ीला ीकत, कत खरत ीकत काय, 
(२) असल्यास, या  ीज कीं पन्याींनी औदयोधगक कीं पन्याींना ५ रुपयत ४० पसैत प्रनत युनन् या 
दरानत  ीजपुर ठा कत ला ीकत, कत खरत ीकत काय, 
(३) असल्यास, राज्यात मकाि तर चत ि जतचत दर प्रनत युनन् साडतीठ रुपयत ीकत सदर दर 
इतर राज्यापत्षणा जाथत असल्याचत यापव ी मकाि तर ाच्या ननदर्मचनास ी वन दतययात ीलत 
असतानाकी मकाि तर  याींनी याची दखल घततली नाकी, कत की खरत ीकत काय, 
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(४) असल्यास, यामुळत ादयोगाींनी ँाकतरच्या राज्यात थालाींतर कत लत असल्यानत गतल्यापाच 
 ीामचत मकाि तर  ि जतची ि क्री तब्ँल अडीच कजार दर्ल्षण युनन्नत कमी झाली असल्याचत 
ददनाींक ११ जानत ारी, २०१६ रोजी  ा यासुमारास ननदर्मचनास ीलत ीकत, कत खरत ीकत काय, 
(५) असल्यास, सदर प्रकर ी मकाि तर  प्रर्ासनानत याची दखल घतऊन को ती कायमच ाकी 
कत ली ीकत  ा करययात यतत ीकत, 
(६) नसल्यास ि लींँाची कार त काय ीकतत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर ँावनिुळे (२९-०८-२०१८) : (१) कत खरत ीकत. 
(२) मुक्त प्र तर् अींतगमचत  ीज खरतदीदार ्ाकक    ीज ि क्रत ता याींचत दरम्यान  ीज ्षणमता   
दर याँाँत दि प्षणीय  ीजपुर ठा करार करययात यततो 
(३)  ीज दर ठरि ययाचत अधधकार ि दयुत अधधननयम, २००३ नुसार मकाराषट्र ि दयुत 
ननयामक ीयोगास ीकतत. सदर दर ठरि ताींना ्ाकक सींख्या,  गमच ारी,  ीज कीं पन्याचा 
सींचालन   दतखूाल खचमच,  ीज खरतदी दर इ. गोष्ी ि चारात घतययात यततात 
(४) कत खरत नाकी. 
(५) प्रश्न ाद् ा त नाकी. 

___________ 
  

अच पूर व चाांदरूँाजार (जज.अमरावती) ता ुक्याती  ववद्युत िामे पूणमच िरण्याँाँत 
 

(७)  ४५०३० (२१-०४-२०१६).   श्री.ओमप्रिाश ऊफमच  ँच्च ू िडू (अच पूर) :   सन्माननीय 
ऊजामच मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अचलपवर   चाींदवरँाजार (जज.अमरा ती) तालुक्यातील ीसतगा  पव ामच   करजूा  यतात 
१३२ कत  की ापकें द्र ननमममचती, १३२ कत .की. ापकें द्र अचलपवर यतात चाींदवर ँाजार   अींजनगा  
यतात अनतररक्त २५ एम.की. ट्रान्सर्ाममचर ँसि  त, इन्रा -२   ददन दयाळ ापाध्या्षण ्ाम 
जोती योजनेंतगमचत तालुका अचलपवर   चाींदवरँाजार यताील करम, मैानाापवर, कि ठा, ँतलोरा 
ब्राम्क  ाडा पाठक लखन पाडी यतात ३३ कत .की ापकें द्र ननमममचतीँाँत ीि  चाींदवर ँाजार 
र्कराकररता अनतररक्त ३३ कत .की. ापकें द्र ननमममचती ीदद मागययाींँाँत थााननक 
लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक १९ नोकेंँर २०१५ रोजी ीयोजजत कत लतला ूाला पुरा ी मोचामच 
  ददनाींक २६ माचमच २०१३ तत १४ जुलै, २०१५ या काला धीत सलग ३  ीे सींँींधधत अधधकारी 
याींचतकडत लतखी पत्रय कार कत ला ीकत, कत खरत ीकत काय, 
(२) असल्यास, ददनाींक २३ जानत ारी, २०१५ रोजी  ा या समुारास मा. पालकमींत्री अमरा ती 
याींनी याँाँत मा. ऊजामच मींत्री नन मचय घततील असत  लतखी पत्राद ारत कळि लत ीकत, कत की खरत 
ीकत काय, 
(३) असल्यास, सन २०१३ तत सन २०१६ या काला धीत ि दयुत ि ीयक कामत प्रलींबँत 
ठत ल्यामुळत र्ततकऱयाींचत नकुसान झालत ीकत, कत खरत ीकत काय, 
(४) असल्यास सदर प्रकर ी र्ासनानत चककर्ी कत ली ीकत काय, 
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(५) असल्यास, चककर्ीत काय ीढळवन ीलत   या अनुीींगानत ाक्त स मच दठका ी ापकें द्र 
ाूारययाँाँत र्ासनानत को ती कायमच ाकी कत ली  ा करययात यतत ीकत,  
(६) नसल्यास, ि लींँाची कार त काय ीकतत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर ँावनिुळे (२०-१०-२०२४) : (१) कत खरत ीकत. 
(२) कत खरत ीकत. 
(३) कत खरत नाकी. 
(४) प्रश्न ाद् ा त नाकी. 
(५) ीसतगा  पव ामच ककीं  ा करजगा  यतात १३२/३३ कत .की.ापकें द्र ाूारययाचा प्रथता  राज्य 
पारती  ापक्रमाच्या ीराखडयात सन २०२१-२२ मध्यत कायामचजन् त करययासाठी समाि ष् 
करययात ीला ीकत. 
     १३२ कत .की.अचलपवर ापकें द्रात २५ एम.की.ए., १३२/३३ कत .की. चत एक अनतररक्त रोदकत्र 
ददनाींक २१.०६.२०१७ रोजी कायामचजन् त करययात ीलत ीकत. 
     १३२ कत .की. चाींदवरँाजार ापकें द्रात सदयजथातीत १३२ कत .की चाींदवरँाजार ापकें द्रातील 
सरासरी ूार (७७%) पाकता अनतररक्त रोदकत्राची ी श्यकता ददसवन यतत नाकी 
     १३२ कत .की. अींजनगा  ापकें द्राचा सरासरी ूार (७०%)   या ापकें द्राज ळच २२० 
कत .की अींजनगा  ापकें द्र असल्यानत १३२ कत .की.अींजनगा  यतात अनतररक्त रोदकत्राची 
ी श्यकता ददसवन यतत नाकी. 
 करम   मतघनाापवर यतात न ीन ३३ कत .की ापकें द्रत इन्रा-२ या योजनेंतगमचत प्रथताि त असवन 
सदरील ापकें द्राचत काम प्रगतीपाा र ीकत. ब्राम्क  ाडा पाठक   लाखन ाडी र्कर यतात न ीन 
३३ कत .की. ापकें द्रत पीं. ददनदयाळ ्ामज्योती योजनतअींतगमचत प्रथताि त असवन सदरील ापकें द्राींचत 
काम प्रगतीपाा र ीकत. तसतच चाींदवर ँाजार कत ापकें द्र ीय.पी.डी.एस.योजनतअींतगमचत प्रथताि त 
असवन सदरील ापकें द्राचत काम प्रगतीपाा र ीकत. तसतच कि ठा कत गा  लाखन ाडी 
गा ाज ळच असल्यामळुत सदर गा ामध्यत न ीन ापकें द्र ताींबत्रकदृष्या र्क्य कोत नाकी. 
(६) प्रश्न ाद् ा त नाकी. 

___________ 
 

तुड्ये (ता.चांदनगड, जज.िोल्हापूर) येाी  वीज ववतरण िां पनीच ेसँस्टेशन ँांद असल्याँाँत 
  

(८)  ४५३८५ (२८-०४-२०१६).   श्रीमती सांध् यादेवी देसाई-िुपेिर (चांदगड), श्री.जजतेंद्र आव्हाड 
(मुांब्रा िळवा), श्री.शामराव ऊफमच  ँाळासाहेँ पाटी  (िराड उत्तर), श्री.हसन मुश्रीफ (िाग ) :   
सन्माननीय ऊजामच मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) तुड्यत (ता.चींदनगड, जज.कोल्कापवर) यताील  ीज मींडळाचत सँथ त्र्न मध्यत ननकष ष् 
दजामचचत सादकय  ापरल्यानत माकत जवन, २०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान सँथ त्र्न ँींद ीकत, कत 
खरत ीकत काय, 

(२) असल्यास, ाक्त प्रकर ी र्ासनाने चककर्ी कत ली ीकत काय, 
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(३) असल्यास, चककर्ीत काय ीढळवन ीलत   तदनुसार ननकष ष् दजामचचत सादकय 
 ापरल्याँाँत सींँींधधताीं र र्ासनानत को ती कार ाई कत ली  ा करययात यतत ीकत, 
(४) नसल्यास ि लींँाची कार त काय ीकतत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर ँावनिुळे (२९-०८-२०१८) : (१) कत खरत ीकत. 
     सदर ापकें द्र खराँ इन्सुलत्समच ँदलल्यानींतर ददनाींक ०१.०५.२०१६ रोजी पुन्का कायामचजन् त 
करययात ीलत. 
(२) मकाि तर  कीं पनीमार्मच त चककर्ी करययात ीली ीकत. 
(३) ३३/११ कत .की तुड्यत ापकें द्र   सींँींधधत ३३ कत .की  ादकनी ददनाींक १२.०६.२०१४ रोजी 
कायामचजन् त करययात ीली कोती. सदर ३३ कत की लाईनसाठी  ापरययात ीलतलत ३३ कत .की 
डडस्क इन्सुलत्र  ारीं ार नादरुुथत कोत असल्यानत सदर ापकें द्र जवन, २०१५ पासवन ँींद 
ठत ययात ीलत कोतत. की ँाँ कामाचत ठतकत दार मत. ॲथ्र त्मलसकीसतस प्रा.मल., कैद्राँाद याींचत 
ननदर्मचनास ी वन ददली. ताािप याींनी खराँ डडथक इन्सलुत्र न ँदलल्यामुळत सदरचत काम 
या कीं पनीच्या जोखीम र दसुऱया ठतकत दाराींकडवन करुन घतययात ीलत. याअींतगमचत सुमारत ५०० 
डडथक इन्सुलत्र ँदलययात ीलत असवन याचा अींदाजत खचमच रु.१,००,३७६/- इतका झाला. ती 
रक्कम  सवल करययाची कायमच ाकी गडदकींग्लज ि ूाग, कोल्कापवर पररमींडळ अींतगमचत यतात सुरु 
ीकत. 
(४) प्रश्न ाद् ा त नाकी. 

___________ 
  

यांत्रमागाची वीज बँ े जुन्या दरानेच भरुन घेण्याचा घेत े ा तनणमचय  
  

(९)  ४७६६५ (२८-०४-२०१६).   डॉ.सुजजत ममणचेिर (हातिणांग े) :   सन्माननीय ऊजामच मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) यींत्रमागाची  ीज बँलत जुन्या दरानतच ूरुन घतययाचा यंत्रमागाच्या  ीजदरात को तीकी  ाढ 
न करययाचा नन मचय मा.ाजामच मींत्री याींनी घततला कोता, कत खरत ीकत काय, 
(२) असल्यास, याकररता दोनर्त को्ी रुपयाींची तरतवद करययाँाँतचा प्रथता  मींत्रीमींडळापुढत 
सादर करययात ीला ीकत. कत ही, खरत ीकत काय, 
(३) असल्यास, मींत्रीमींडळानत या प्रथता ास मान्यता ददली ीकत, कतकी खरत ीकत काय, 
(४) असल्यास, या नन मचयाची अींमलँजा  ी कत कापासवन करययात यत ार ीकत  ा 
करययात यतत ीकत, 
(५) नसल्यास, ि लींँाची कार त काय ीकतत ? 
  
श्री. चांद्रशखेर ँावनिुळे (२९-०८-२०१८) : (१), (२), (३)   (४) राज्यातील ्ाककाींच्या 
 गमच ारीनुसार  ीजदर ननजश्चत करययाचत अधधकार मकाराषट्र ि दयुत ननयामक ीयोगास 
ीकतत. मकाराषट्र ि द्दुत ननयामक ीयोगाच्या ददनाींक २६.०६.२०१५ च्या  ीजदर ीदतर्ानुसार 
लघुदाँ यींत्रमाग ्ाककाींच्या  ीजदर स लतीकररता मकाि तर  कीं पनीस अनुदान दतऊन २७ 
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अश् र्क्तीच्या खालील   या रील लघुदाँ यींत्रमाग ्ाककाींच्या परर ामी  ीजदर का रु.२.६६ 
प्रनत युनन् ए ढा ठत ययात ीला कोता. परींतु ददनाींक ०३.११.२०१६ च्या ँकु ािीमचक  ीजदर 
ीदतर्ामध्यत झालतली  ीज दर ाढ की ददनाींक ०७.११.२०१५ च्या र्ासन नन मचयानुसार र्ासन 
अनुदानाची मयामचदा कायम ठत ा याची असल्यानत जवन, २०१५ च्या तुलनतत को ारा  ीजदरातील 
 ाढीचा ूार का यींत्रमाग ्ाककाींकडवन  सवल करययात यतत ीकत. 
(५) प्रश्न ाद् ा त नाकी. 

___________ 
  

राज् याती  उद्योगाांना अखांडडत ववजपुरवठा ममळण्याँाँत 
  

(१०)  ५२६५६ (२८-०४-२०१६).   श्री.वव ास तरे (ँोईसर), श्री.क्षक्षतीज ठािूर (ना ासोपारा) :  
सन्माननीय ऊजामच मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील ादयोग य सायाींना अखींडडत  ीज पुर ठा ममळा ा या ाद्दतर्ानत ादयोग 
 य सायाींसाठी थ  तींत्र यींत्र ा ाूारय याचा प्रथ ता  मकाि तर   ीज कीं पनीच् या ि चाराधीन ीकत 
कत खरत ीकत काय, 
(२) असल् यास, या प्रथ ता ा र नन मचय घततला ीकत काय,  याचत थ  रुप काय ीकत    याची 
अींमलँजा  ी करय यात ीली ीकत काय, 
(३) असल्यास राज् यात माकत जानत ारी, २०१६ पासवन मागतल  याला  ीज दतय याचा नन मचय 
मकाि तर   ीज कीं पनीनत घततला ीकत, हे ही खरत ीकत काय,  
(४) असल् यास, या नन मचयाचत थ  रुप काय ीकत    याची अींमलँजा  ी करय यात ीली ीकत 
काय, 
(५) असल्यास, सदर प्रकरणी अींमलँजा  ी करययाँाँत शासनान ेको ती कायमच ाकी कत ली  ा 
करययात यतत ीकत, 
(६) नसल् यास, ि लींँाची कार त काय ीकतत ? 
  
श्री. चांद्रशखेर ँावनिुळे (२९-०८-२०१६) : (१)   (२) मकाराषट्र औदयोधगक ि कास मकामींडळा 
यनतररक्त मकाराषट्रातील एकबत्रत समवकात असलतल्या   गा ठा /इतर ममश्र  ादकनीींद ारत  ीज 
पुर ठा असलतल्या औदयोधगक ्ाककाींना अखींडडत  ीज पुर ठा ममळा ा याँाँत 
दद.१७.०८.२०१५ रोजी ादयोग ि ूागामार्मच त ँैठक घतययात ीली. सदर ँैठकीत मकाराषट्र 
औदयोधगक ि कास मकामींडळायनतररक्त मकाराषट्रातील एकबत्रत समवकात असलतल्या   
गा ठा / इतर ममश्र  ादकींनीद ारत  ीज पुर ठा असलतल्या औदयोधगक ्ाककाींना अखींडीत 
 ीजपुर ठा ममळययाकररता एक्सप्रतस कर्डर पुरि ययाचा नन मचय घतययात ीला. ादयोग 
ि ूागामार्मच त मकाि तर  कीं पनीस रु.७.८६ को्ी दतययात ीलत असवन रु.२.१७ को्ीींची कामत 
पव मच करययात ीली ीकतत   ा मचररत कामत प्रगतीपाा र ीकतत. 
(३)   (४) ूारत सरकार   मकाराषट्र र्ासन याींच्या सींयुक्त पुढाकारानत कष ीी ्ाककाींयनतररक्त 
इतर स मच ्ाककाींना पुढील पाच  ीामचत २४ X ७ अखींडडत  ीज ापलब्ध करुन दत तँाँतचा 
प्रथता  तयार करययासाठी कें द्र र्ासनामार्मच त मत. डडललई् याींची ननयुक्ती करययात ीली. 
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यानुसार सदर कीं पनीनत याँाँतचा ीराखडा तयार करुन ूारत सरकार   मकाराषट्र र्ासन 
याींना सादर कत ला ीकत. मकाि तर नत २४ X ७ स ांना  ीज ापलब्ध करुन दतययासाठी 
रु.२८,३९४/- को्ीींची गुींत  वक सन २०१६ तत २०१९ या काला धीत प्रथताि त कत ली ीकत.  
यानींतर रु. ९,६९१/- को्ी सन २०१९-२० मध्यत गुींत  वक करययाचत ननयोजजत कत लत ीकत. की 
गुींत  वक कजमच, ूागूाींड ल ीि  ननधी या माध्यमातवन ापलब्ध करययात यत ार ीकत. 
     राज्यात “मागतल याला  ीज” दतययाचत मकाि तर चत धोर  असवन यासाठी ी श्यक 
अस ारी पायाूवत सुि धा ाूार ीचत काम प्रगतीपाा र ीकत. 
(५)  रीलप्रमा त. 
(६) प्रश्न ाद् ा त नाकी. 

___________ 
  
नांदरूँार जिल््याती  सांस् ाेने मागासवगीय ववद्याथ याांसाठयच्या मशष्ट् यवषत् तीत केलेला गैरव्यवहार 
  

(११)  ५६१७८ (२०-०८-२०१६).   श्री.डी.एस.अट्रहरे (साक्री), श्री.अममन पटे  (मुांँादेवी), डॉ.सांतोी 
टारफे (िळमनुरी) :   सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) मागास गीय ि दयार्थ यासंाठी ज् याींचत कक्ुींबँक  ािीमचक ा पन् न रु. २.५ लाखापत्षणा कमी ीकत 
 याींना कें द्रर्ासनाकडवन दर ीी रु. ३,००० को्ी मर्ष य ष ती यतत असतत. नींदवरँार यताील सींथ ातनत 
मागील पाच  ीामचत रु. ७८ लाख ँोगस ि दयार्थ यांच् या ना ा र मर्ष य ष ती घततली असवन 
ाथ मानाँाद यताील १७  या सानयक सींथ ााींनी रु. २.२ को्ी ँोगस ि दयार्थ याचंी ना त सादर 
करुन मर्ष य ष तीत गैरव्यवहार कत ला असल् याचत माकत मत, २०१६ मध्यत  ा या दरम् यान 
ननदर्मचनास ीलत ीकत, कत  खरत ीकत काय, 

(२) असल् यास, मर्ष य ष ती घतणा-या राज् यातील स मच र्ै्षणि क सींथ ााची तपास ी करय यात 
ीली ीकत काय, 
(३) असल् यास,  यानुसार सदर प्रकरणी गैरव्यवहार कर ा-या अधधका-याीं र शासनाने कोणती 
कार ाई केली वा करय यात येत आहे,  
(४) असल् यास,  याचा तपमर्ल काय, 
(५) नसल् यास, याींची कार त काय ीकतत ? 
  
श्री. राजिुमार ँडो े (२९-०८-२०१८) : (१) कत खरत नाकी. 
     अनुसवधचत जातीच्या मागास गीय ि दयार्थयांसाठी कें द्रर्ासनाकडवन सन २०१२-१३ तत सन 
२०१७-१८ या काला धीत एकव   रु.१३२८.५६ को्ी इतका ननधी प्राप्त झाला. 
     ददनाींक १ जानत ारी २०१० तत ३१ माचमच २०१६ या काला धीत ूारत सरकार मर्षय षती   
मर््षण  र्ी परी्षणा र्ी योजनेंतगमचत झालतल्या अननयममतततची ि र्ती चककर्ी पाकानत चककर् 
कत ली असवन, यामध्यत नींदरुँार   ाथमानाँाद यताील र्ै्षणि क सींथााचा समा तर् ीकत. 
(२) नाकी, ि र्ती चककर्ी पाकामार्मच त एकव   १७०४ र्ै्षणि क सींथााींची तपास ी करययात 
ीली. 
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(३), (४)   (५) ि र्ती चककर्ी पाकाच्या लतखा परी्षण  अक ालातील ँाँी, ननषकीमच   
ीकडत ारीची जजल्का कायामचलयातील अमूलतख्याींर्ी पडताळ ी करययाची कायमच ाकी ीयुक्त, 
समाजकल्या  ीयुक्तालय, पु त याींच्यामार्मच त करययात यतत ीकत. 

___________ 
  

राज्यात दषु्ट्िाळ व नावपिीमळेु िजमँच ाजारी शेति-याांना िजमचमाफी देण्याँाँत  
  

(१२)  ५७८४७ (१५-०५-२०१७).   श्री.सुतन  राऊत (ववक्रोळी) :   सन्माननीय सहिार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील दषुकाळ्थत र्ततकऱयाींना पव मच पीक कजमचमार्ी दतता यतऊ र्कतत काय अर्ी 
ि चार ा मुींँई ाच्च न्यायालयाच्या सींूाजीनगर यताील खींडपीठानत र्ासनाला कत ली असल्याचत 
माकत मत, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्मचनास ीलत कत खरत ीकत काय, 
(२) असल्यास, र्ततकऱयाींच्या न्याय कक्कासाठी तसतच जना राींच्या िपययाच्या पाययासाठी 
सींूाजीनगर यताील ाच्च न्यायालयाच्या खींडपीठानत र्ासनाला कजमचमार्ी दतता यतत असल्या र 
तातडीनत सकारामक नन मचय घतययाँाँत र्ासनानत कोणती कायमच ाकी कत ली  ा करययात यतत 
ीकत, 
(३) नसल्यास, ि लींँाची कार त काय ीकतत ? 
  
श्री. सुभाी देशमखु (२७-०८-२०१८) : (१) कोय. 
(२) सन २०१५-१६ या ीधामचक  ीामचतील खरीप तसतच रब्ँी कींगामातील ज्या गा ाींची पैसत ारी 
५० पत्षणा कमी घोिीत करययात ीलतली ीकत. अर्ा गा ाींतील र्ततकऱयाींकडील र्ततीर्ी ननगडीत 
कजमच  सलुीस र्ासनानत थाधगती ददली असवन या कींगामातील पीककजामचचत ५  ीमच मुदतीच्या 
मध्यम मुदत कजामचमध्यत पुनगमचठन करययाचा नन मचय र्ासनानत घततला ीकत. 
     सततच्या दषुकाळ   नािपकीमुळत कजमँच ाजारी झालतल्या राज्यातील र्ततकऱयाींना ददलासा 
दतययासाठी ददनाींक २८/०६/२०१७ च्या र्ासन नन मचयान् यत छत्रपती मर् ाजी मकाराज र्ततकरी 
सन्मान योजना-२०१७, या अींतगमचत कजमचमार्ी दतययाचा नन मचय घततला असवन या योजनतची 
अींमलँजा  ी चालव ीकत. 
(३) प्रश्न ाद् ा त नाकी. 

___________ 
  

अिो ा जजल््याती  ्ामीण ववभागात ववद्युत सहाय्यि पदावर  
अपांग उमेदवाराची तनयुक्ती केल्याबाँत 

  

(१३)  ६२२८४ (१८-०८-२०१६).   श्री.हररी वपांपळे (मुतत मचजापूर) :   सन्माननीय ऊजामच मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मकाि तर  कीं पनीच्या अकोला जजल््यातील अकोला ्ामी  ि ूागात ि दयुत सकाय्यक 
पदा र अपींग ामतदवाराची ननयुक्ती झाली कोती परींत,ु  ैदयकीय मींडळ अकोला याींनी या 
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ामतद ाराची र्ारीररक क् ामता तपास ी न करता अपींग ाची तपास ी करुन ४० ्क्क्याींच्या 
ीत असलतलत अपींग प्रमा ात दतययात ील्यानत याींच्या र अन्याय झाल्याचत ननदर्मचनास ीलत 
ीकत, कत खरत ीकत काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकर ाची चककर्ी करुन दोीी अधधकाऱयाीं र कार ाई करण्याची माग ी 
मकाराषट्र राज्य अपींग कममचचारी अधधकारी सींघ्ना मुींँई जजल्का शाखा अकोल्याचत अध्य्षण याींनी 
कत ली ीकत, कत खरत ीकत काय, 
(३) असल्यास, याप्रकर ी र्ासनानत चककर्ी कत ली ीकत काय, 
(४) असल्यास, चककर्ीत काय ीढळवन ीलत   या अनुीींगानत अींपग ामतद ाराची ननयुक्त 
करुन दोीी अस ाऱया अधधकाऱया र कार ाई करययात शासनाने कोणती काययवाही केली  ा 
करययात यतत ीहे   कत लतल्या कार ाईचत थ रुप काय ीकत, 
(५) नसल्यास, ि लींँाची कार त काय ीकतत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर ँावनिुळे (२८-०८-२०१८) : (१) अींर्त: खरत ीकत. 
(२) कोय. 
(३)   (४) र्ासकीय  ैदयकीय मींडळ, अकोला याींनी ामतद ारास प्राम अपींग  ४०% पत्षणा 
कमी असल्यामुळत, अपींग प्र गामचत मोडत नाकी, असत प्रमा पत्र ददलत कोतत. 
     यानींतर याींनी सकपत्र सदर अक ाल रद्द करुन जजल्का र्ल्य धचककसक,स ोपचार 
रुग् ालय अकोला याींच्याकडवन  याींनी सदर ामतद ार सींँींधधत पदा र काम करययास पात्र ीकत 
ककीं  ा नाकी याँाँत  अक ाल प्राप्त करुन घ्या ा, असत कळि लत. जजल्का र्ल्य धचककसक, 
अकोला याींनी ामतद ार कर्् असल्याचत प्रमा पत्र ददल्यामुळत, सींँींधीत ामतद ारास मकाि तर  
कीं पनीनत रुजव करुन घततलत. 
     सदर प्रकर ात ननयमानसुार कायमच ाकी झाल्यानत मकाि तर  कीं पनीनत को याकी 
कममचचारी/अधधकारी याींच्या र कार ाई कत लतली नाकी. 
(५) प्रश्न ाद् ा त नाकी. 

___________ 
  

वसई रोड, आनांदनगर येाे रान्सफॉममचरच्या स्फोटाती  मतृाांच्या  
वारसाांना आधामचि मदत देण्याँाँत  

  

(१४)  ६४१०३ (१८-०८-२०१६).   श्री.वव ास तरे (ँोईसर) :  सन्माननीय ऊजामच मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१)  सई रोड, ीनींदनगर यतात ट्रान्सर्लममचरच्या झालतल्या थर्ो्ातील मषताींच्या  ारसाींना मा. 
ऊजामचमींत्री याींनी जाकीर कत लतली ३ लाख रूपयाची अनतररक्त ीधामचक मदत   जखमीच्या 
औीधोपचारासाठी रुग् ालयाचा झालतला स मच खचमच दतययाचत सूागषकामध्यत जाकीर करूनकी 
अदयापी याची पवतमचता करययात ीलतली नाकी कत खरत ीकत काय, 

(२) असल्यास, मकाि तर  कीं पनीनत या मदतीच्या अनतररक्त रकमतची र्ासनाकडत माग ी 
करून दतखील मींजवर करययात ीलतली नाकी कत की खरत ीकत काय, 
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(३) असल्यास, सदर प्रकरणी ा मचररत रक्कम सींँींधधताना अदा करययाँाँत र्ासनानत को ती 
कायमच ाकी कत ली ीकत  ा करययात यतत ीकत, 
(४) नसल्यास ि लींँाची कार त काय ीकतत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर ँावनिुळे (२९-०८-२०१८) : (१) कोय, कत खरत ीकत. 
(२) र्ासन पत्र ददनाींक २१ मत, २०१८ च्या पत्रान् यत “सींँींधधताींच्या  ैदयककय खचामचची प्रनतपवती 
कररता यत ारा खचमच मकाि तर  कीं पनीमार्मच त करययात या ा” असत मकाि तर  कीं पनीस 
कळि ययात ीलत ीकत. 
(३) प्रश्न ाद् ा त नाकी. 
(४) प्रश्न ाद् ा त नाकी. 

___________ 
  

राज्याती  महाववतरण ववज िां पन्याांच्या पररमांड ामध्ये  
नवीन वीज जोडण्या प्र ांबँत असल्याँाँत 

(१५)  ६७५०९ (२७-०१-२०१७).  श्री.ँाँुराव पाचणे (मशरुर) :  सन्माननीय ऊजामच मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील मकाि तर  ि ज कीं पन्याींच्या १६ की पररमींडलामध्यत सुमारत २ लाख न ीन  ीज 
जोडयया प्रलींबँत असल्याचत ददनाींक १७ जवन २०१६ रोजी  ा यासमुारास ननदर्मचनास ीलत ीकत, 
कत खरत ीकत काय, 

(२) असल्यास, राज्यातील कल्या  पररमींडलात स ामचत अधधक २६ कजार  ीज जोडयया ाकीत 
ीकतत, कत ही खरत ीकत काय, 
(३) असल्यास, राज्यातील ज ळपास स मचच पररमींडलामध्यत पायाूवत सुि धा ( ीज  ादकन्या, 
खाींँ, रोदकत्रत, रोदकत्राींची कायमच्षणमता, इ.) अपुऱया असल्यामुळत ि ज जोडयया प्रलींबँत ीकतत, कत 
की खरत ीकत काय, 
(४) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनान ेचौकशी करुन त्यानुषंगान ेको ती कायमच ाकी कत ली  ा 
करययात यतत ीकत, 
(५) नसल्यास, ि लींँाची कार त काय ीकतत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर ँावनिुळे (२०-०८-२०१८) : (१) कत खरत ीकत.  
(२), (३)   (४) कल्या  पररमींडळात दद.३१ माचमच, २०१८ अखतर एकव   १५०६ कष ीीपींप ्ाकक 
पैसत ूरुन  ीज जोड ीकररता प्रलींबँत ीकतत.   राज्यात माचमच, २०१८ अखतरपैसत ूरुन प्रलींबँत 
राक ाऱया सींूाय २,२४,७८५ कष िीपींप ्ाककाींना ाच्चदाँ प्र ाली (HVDS) द ारत  ीज पुर ठा 
करययासाठी लाग ारा रु. ५०४८.१३ को्ीींचा प्रथता ास मींजुरी दतययात ीलतली ीकत. 
   तसतच पायाूवत ीराखडा-२ प.ददनदयाळ ्ाम ज्योती योजना, एकाजमक ऊजामच ि कास 
योजना, सकूाग्य योजना   जजल्का  ािीमचक योजनतअींतगमचत पायाूवत सुि धा ाूार त   घरगुती, 
 ाि जज्यक   औदयोधगक ्ाककाींना  ीज जोडयया दत त इ. कामत प्रगतीपाा र ीकतत.    
(५) प्रश्न ाद् ा त नाकी. 

___________ 
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ररसोड (जज.वामशम) ता ुक् यात महाववतरण िां पनीच्या िारभारामुळे शेतिरी त्रस्त असल्याँाँत 
  

(१६)  ६८२८७ (२७-०१-२०१७).   श्री.अममत झनि (ररसोड), श्री.अममन पटे  (मुांँादेवी), 
डॉ.सांतोी टारफे (िळमनुरी), श्री.अस् म शखे (मा ाड पजश्चम), श्री.ँाळासाहेँ ाोरात 
(सांगमनेर) :  सन्माननीय ऊजामच मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ररसोड (जज. ामर्म) तालुक् यात मकाि तर  कीं पनीच्या कारूारामुळत र्तकडो र्ततकरी त्रथत 
झालत असवन तालुक्यातील र्तकडो र्ततकऱयाींनी गतल्या ककयतक  ीामचपासवन पैसत ूरूनकी पींपाला 
ि दयुत जोडयया दतययात ील्या नसल्याचत माकत मत, २०१६ मध्यत  ा यादरम्यान ननदर्मचनास 
ीलत ीकत, कत खरत ीकत काय, 

(२) असल्यास, या प्रकर ी र्ासनानत ीढा ा घत वन यताील र्ततकऱयाींच्या िपकाींचत ीधामचक 
नुकसान कोऊ नयत यासाठी कष ीीपींपाला ि जजोडयया दतययाँाँत को ती कायमच ाकी कत ली  ा 
करययात यतत ीकत, 
(३) नसल्यास, ि लींँाची कार त काय ीकतत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर ँावनिुळे (२०-०८-२०१८) : (१) कत खरत ीकत.  
     माचमच, २०१६ अखतर ररसोड तालुक्यातील ११७९ कष ीीपींप  ीजजोड ी कररता प्रलींबँत कोतत. 
(२) ररसोड तालुक्यात माचमच, २०१६ अखतर ११७९ कष ीीपींप ाजीकर  प्रलींबँत कोतत. एिप्रल, २०१६ 
तत माचमच, २०१७ पयतं ३६७ कष ीीपींपाचत ि दयुतीकर  करययात ीलत. माचमच, २०१७ अखतर ररसोड 
तालुक्यात १४३९ कष ीीपींप  ीजजोड ी कररता प्रलींबँत कोतत. एिप्रल, २०१७ तत माचमच, २०१८ 
दरम्यान ४२८ कष ीीपींपाचत ि दयुतीकर  करययात ीलत. मत, २०१८ अखतर ररसोड तालुक्यातील 
१४५४ कष ीीपींप पसैत ूरुन प्रलींबँत ीकतत   याींची कामत प्रगतीपाा र ीकतत. 
(३) प्रश्न ाद् ा त नाकी. 

___________ 
  

मसांधुदगुमच जजल्हयात २५ हजार हून अधधि शेति-याांना िष ीी पांपासाठय  
वीज जोडणी देण्यात आ ी नसल्याँाँत 

  

(१७)  ७१९८३ (२७-०१-२०१७).   श्री.वैभव नाईि (िुडाळ) :   सन्माननीय ऊजामच मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मसींधुदगुमच जजल्कयात सुमारत २५ कजार कवन अधधक र्ततक-याींना कष ीी पींपासाठी लाग ारी 
अनामत रक्कम ूरुनकी एक ीामचचा काळ पव मच झाला तरी अदयाप ि ज जोड ी दतययात ीली 
नसल्याचत माकत ऑक््ोँर, २०१६ मध्यत  ा यादरम्यान ननदर्मचनास ीलत, कत खरत ीकत काय, 

(२) असल्यास, सदरच्या र्ततक-याींना  ीज जोडयया न दतययाची कार त काय ीकतत, 
(३) असल्यास, सदर शेतक-यांना  ीज जोडयया दतययाँाँत र्ासनाने को ती कायमच ाकी केली 
 ा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ि लींँाची कार त काय ीकतत ? 
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श्री. चांद्रशेखर ँावनिुळे (२०-०८-२०१८) : (१) मसींधुदगुमच जजल््यामध्यत माकत माचमच, २०१६ अखतर 
१५८८ कष ीीपींप पसैत ूरुन  ीज जोड ीकररता प्रलींबँत कोतत. सन २०१६-१७ मध्यत १५२४  ीज 
जोडयया दतययात ील्या असवन माचमच, २०१७ अखतर १५७२ कष ीीपींप पसैत ूरुन  ीज जोड ीकररता 
प्रलींबँत कोतत. यापकैी सन २०१७-१८ मध्यत  ९६८ इतक्या कष ीीपींपाींचत ाजीकर  करययात ीलत 
ीकत.  
(२) ननधीच्या ापलब्धततनसुार जतषठता यादीप्रमा त कष ीीपींपाना  ीज पुर ठा करययात यततो. 
(३) ि ि ध योजनाअींतगमचत प्रलींबँत कष ीीपींपाना  ीज जोडयया दतययात यतत ीकतत. 
(४) प्रश्न ाद् ा त नाकी. 

___________ 
 

राज्यात  सणाच्या वाढत्या किां मतीमुळे ्ाहि त्रस्त झा े असल्याँाँत 
  

(१८)  ७५०३८ (२१-०४-२०१७).   श्रीमती तनममच ा गाववत (इगतपूरी), डॉ.सांतोी टारफे 
(िळमनुरी), श्री.अममन पटे  (मुाँं ादेवी), श्री.राधािष ष्ट् ण ववख-ेपाटी  (मशडी), श्री.अस् म शखे 
(मा ाड पजश्चम), श्री.िा ीदास िोळांँिर (वडाळा), श्री.डी.एस.अट्रहरे (साक्री), प्रा.वीामच 
गायिवाड (धारावी) :   सन्माननीय पणन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यात ूाज्या, काींदत-ँ्ा त् इयादीींच्या ककीं मतीत घ् झाली असवन लस ाच्या  ाढया 
ककीं मतीमुळत ्ाकक त्रथत झाले असल्याचत माकत डडसेंँर, २०१६ मध्यत  ा यादरम्यान ननदर्मचनास 
ीलत, कत खरत ीकत काय, 

(२) असल्यास, लस ाच्या दरात प्रनतककलो ४० तत ५० रुपयाची  ाढ झाली असवन मुींँई कष ीी 
ापन्न ँाजार सममतीच्या (एपीएमसी) घाऊक ँाजारात लस ाचा दर १३५ तत १४० रुपयत प्रनत 
ककलो झाला असवन ककरकोळ ँाजारात लसव  १६० तत २०० रुपयाींपयतं प्रनत ककलो झाला ीकत, 
कत की खरत ीकत काय, 
(३) असल्यास, ापरोक्त प्रकर ी लस ाचत दर कमी करययाँाँत र्ासनानत को ती कायमच ाकी 
कत ली  ा कर ार ीकत, 
(४) नसल्यास, याची कार त काय ीकतत ? 
  
श्री. सुभाी देशमखु (१३-०८-२०१८) : (१) अर्ींत: खरत ीकत. 
(२)   (३) मुींँई कष ीी ापन्न ँाजार सममतीमध्यत १ जानत ारी तत ३१ डडसेंँर, २०१६ या 
काला धीतील लस ाचत दर रुपयत ४५ तत रुपयत ६० प्रनत ककलो प्रमा त कोतत. तर  सरासरी दर 
रुपयत ६०/- प्रनत ककलो कोतत.घाऊक ँाजारात लस ाचत ँाजारूा  ी कत नुसार कमी/जाथत 
कोतात. मुींँई कष ीी ापन्न ँाजार सममतीमध्यत मध्यप्रदतर्, गुजरात   राजथाान या राज्यातवन 
लस ाची ी क कोतत. याचाकी परर ाम ँाजारूा ा र कोतो. जानत ारी, २०१७ नींतर 
ँाजारातील लस ाची ी क  ाढल्यानत लस ाच्या ककीं मतीमध्यत घ् झालतली ीकत. 
(४) प्रश्न ाद् ा त नाकी. 

___________ 
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मा ेगाांव (ता.जज.नामशि) येाे यांत्रमागधारिाांची गैरसोय होत असल्याँाँत 
  

(१९)  ७५२८८ (२८-०४-२०१७).   श्री.आमसफ शेख (मा ेगाांव मध्य) :   सन्माननीय ऊजामच मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मालतगाीं  (ता.जज.नामर्क) यतात अींदाजत अडीच लाख पल रलुमधारक असवन ट्रान्सर्लममचरमध्यत 
ओकर लोड झाल्यामुळत पल रलमु ँींद पडतात   तदनींतर नि न ट्रान्सर्लममचर १५ तत २० 
दद साींपयमचत ापलब्ध कत लत जात नाकीत कत खरत ीकत काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी नि न ट्रान्सर्लममचर ापलब्ध झालत तरी सन १९७२ पासवनच्या  ीज 
तारा असल्यानत या  ारीं ार नादरुुथत कोत असल्याचत माकत जानत ारी, २०१७ मध्यत  ा या 
सुमारास ननदर्मचनास ीलत ीकत, कत की खरत ीकत काय, 
(३)  असल्यास, ाक्त प्रश्न ूाग १   २ ँाँत र्ासनानत चककर्ी कत ली ीकत काय, यानुसार 
यींत्रमागधारकाींची गैरसोय दवर करययाकररता र्ासनानत को ती कायमच ाकी कत ली  ा करययात यतत 
ीकत, 
(४) नसल्यास, ि लींँाची कार त काय ीकतत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर ँावनिुळे (२०-०८-२०१८) : (१) कत खरत नाकी. 
     मालतगाीं  (ता.जज.नामर्क) यतात  एकव   १२,४४३ यींत्रमागधारक  ीज ्ाकक ीकतत. माकत 
एिप्रल, २०१६ तत माचमच, २०१८ या काला धीत एकव   ५८४ रोदकत्रत अनतूारीत असल्यानत नादरुुथत 
झाली कोती. यापैकी यींत्रमाग धारक  ीज ्ाककाींना  ीज पुर ठा करययासाठी एकव   १७६ 
रोदकत्रत कोती.  माचमच, २०१७ अखतर ५८४ नादरुुथत रोदकत्रत ँदलययात ीली. यामध्यत यींत्रमाग 
धारकाींना  ीज पुर ठा करययासाठीच्या १७६ रोदकत्राींचा समा तर् ीकत. 
(२) जुन्या झालतल्या  ीज तारा ँदलययाची कामत पायाूवत ीराखडा ूाग-१, २   
ीरएपीडीीरपी या योजनतत करययात ीलत ीकतत   प्रथताि त ीय.पी. डी.एस. 
योजनतअींतगमचत सदरच्या कामाींचा अींतूामच  करययात ीलतला ीकत.   
(३) मालतगाीं , जज.नामर्क यतात जुन्या झालतल्या ाच्चदाँ   लघुदाँ  ादकन्याींच्या तारा 
ँदलि ययाची कामत पायाूवत ीराखडा २   ीरअतपीडीीरपी या योजनतत करययात ीलतली 
ीकतत. तसतच ीयपीडीएस अींतगमचत ६३.३४ ककमी. ११ कत .की.ाच्चदाँ  ादकनी   १३४ ककमी 
लघुदाँ  ादकनी कायामचजन् त करययाची कामत प्रथताि त असवन प्रगनतपाा र ीकतत. 
(४) प्रश्न ाद् ा त नाकी. 

___________ 
  

मभवापूर मशवाराती  ट्रटटवी-नाांद्रा येाे ववद्युत रोट्रहत्रा ा आग  ागल्याँाँत 
  

(२०)  ८१४४२ (२८-०४-२०१७).   डॉ.सांजय रायमु िर (मेहिर) :   सन्माननीय ऊजामच मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मू ापवर मर् ारातील द्् ी-नाींद्रा यतात माकत जानत ारी, २०१७ मध्यत  ा या दरम्यान ि दयुत 
थपाककमच ग झाल्यानत रोदकत्राला ीग लागली, कत खरत ीकत काय, 
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(२) असल्यास, सदरच्या ीगीमुळत ककती ि तकानी झाली ीकत, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी र्ासनानत चककर्ी कत ली ीकत काय, चककर्ीनसुार सींँधधताींना 
नुकसान ूरपाई दतययाबाबत र्ासनानत को ती कायमच ाकी कत ली  ा करययात यतत ीकत, 
(४) नसल्यास, ि लींँाची कार त काय ीकतत ? 
 
श्री. चांद्रशेखर ँावनिुळे (२१-०८-२०१८) : (१) कत खरत ीकत. 
    ताािप, रोदकत्रास ीग लागली नसवन कत ँलला ीग लागली कोती.  
(२) सदरच्या ीगीमळुत ्ाककाींची को तीकी ि तकानी झाली नाकी. 
(३) सदर अपघाताची चककर्ी ि दयुत ननरी्षणक, ँुलढा ा कायामचलयामार्मच त ददनाींक २०.०१.२०१८ 
रोजी करययात ीलतली ीकत. सदर जळीत प्रकर ामळुत र्ततीमालाचत कुठलतकी ीधामचकररया 
नुकसान झाल्याचत ीढळवन यतत नाकी. यामुळत सींँींधधतास कुठलीकी नकुसान ूरपाई दत त  ीज 
ि तर  कीं पनीला दतय कोत नाकी. 
(४) प्रश्न ाद् ा त नाकी. 

___________ 
  
इमारतीमध्ये ँसववण्यात येणाऱया उद्वाहनाांना (म प्ट) परवानगी जजल्हा स्तरावर देण्याँाँत 

  

(२१)  ८२५०६ (२८-११-२०१७).   श्री.अम  महाडीि (िोल्हापूर दक्षक्षण) :   सन्माननीय ऊजामच 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील कोल्कापवर र्कराचा ि कास दद सेंदद स  ाढत असवन या दठका ी र्ासनाच्या 
ननयमानवसार नयानत इमारतीीं ँाींधकामाची सींख्या  ाढत ीकत परींतव, अजवनकी इमारतीमध्यत 
ँसि ययात यत ाऱया ाद ाकनाची (मलप््) पर ानगी की मखु्य ि दयवत ननरर्षणक, मुींँई 
याींचतकडवन घ्या ी लागत ीकत, कत खरत ीकत काय, 

(२) असल्यास, सदर प्रकरणी नाींगररकाींचा   ि कासकाींचा  तळ   पैसा याींचा अपयय कोत 
ीकत, कत खरत ीकत काय, 
(३) असल्यास, सदरहू अपयय ्ाळययासाठी सदरचत अधधकार थााननक जजल्कयाच्या दठका ी 
दतययाँाँत र्ासनाकडवन को ती कायमच ाकी कत ली ीकत काय  ा करययात यत ार ीकत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर ँावनिुळे (२३-०८-२०१८) : (१) कत खरत ीकत. 
(२) कत खरत नाकी. 
   ददनाींक ०२.१०.२०१६ पासवन  मुख्य ि दयुत ननरी्षणक कायामचलयातरे् ाद ाकन ाूार ीस 
पर ानगी   ाद ाकन चालि ययाची अनुज्ञप्ती  या दोन्की सत ा, मकाराषट्र लोकसत ा कक्क 
अधधननयम, २०१५ अींतगमचत “ऑनलाईन प्र ाली र कायामचजन् त झालतल्या ीकतत. यामुळत 
नागररक   ि कासक कुठव नकी, अनुज्ञप्तीसाठी अजमच करुन सींँींधधत पर ानगी   अनुज्ञप्ती 
प्राप्त करु र्कतात. 
(३) प्रश्न ाद् ा त नाकी. 

___________ 
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करमाळा (जि.सालापूर) तालुक्यातील ववद्युत ववीयक कामाांना मांजूरी ममळण्याबाबत 
 

(२२)  ८२७०२ (२८-०४-२०१७).   श्री.नारायण पाटी  (िरमाळा) : सन्माननीय ऊजामच मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जऊेर (ता.करमाळा, जज.सोलापूर) ाजामच मींडळाचत न ीन ि ूागीय कायामचलय थाापन कर त, 
मक.रायगा , पोपल ाडी   लकत यतात ३३/११ कत .की. ि दयुत ापकें द्र थाापन कर त, र्ततीपींपाना  
मींजवरी  ममळा ी इयादी ि ि ध मागययाींँाँत मा.ाजामचमींत्री याींच्या सम तत ददनाींक २० 
जानत ारी, २०१६ रोजी  ा यासुमारास ँैठक घतययात ीली, कत खरत ीकत काय, 
(२) असल्यास, सदर ँैठकीत को को या ँाँीीं र चचामच झाली   याप्रकर ी को को तत 
नन मचय घतययात ीलत, 
(३) सदर नन मचयाची अींमलँजा  ी करययासाठी सम तत को ती ापाययोजना कत ली  ा 
करययात यतत ीकत, नसल्यास ि लींँाची कार त काय ीकतत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर ँावनिुळे (२१-०८-२०१८) : (१) कत खरत ीकत. 
(२)   (३) मकाि तर  कीं पनीनत सदयजथातीत न ीन कायामचलय ननमममचतीची मानकत  ननजश्चत 
करययासाठी नयानत प्रकक्रया सुरु कत ली ीकत   याअनुीींगानत न ीन मानकत  प्रसषत कत ल्यानींतर 
जतऊर यतात न ीन ि ूागीय कायामचलय को त प्रथता ासींदूामचत ीधामचक दानय ाचा ि चार करुन 
धोर ामक नन मचय घतऊन ाधचत कायमच ाकी करययात यतईल. 
     सदयजथातीत करमाळा मतदार सींघातील १२४ अनतररक्त ि तर  रोदकत्रासाठी त त: 
ताींबत्रक मींजुरी दतययात ीली ीकत. 
     जुनी लाईन ँदल त, गा ठा  रोदकत्राींची ँलक्स/कत ँल ँदल त   जुनत/गींजलतलत पोल 
ँदलययासाठी दतखूाल दरुुथती योजना (O&M) अींतगमचत  ापलब्ध ननधीमधवन ्प्प्या्प्प्यानत 
करययात यतत ीकतत. 
     मकजत लकत, ता.करमाळा यतात ३३/११ कत .की. ापकें द्रासाठी खाजगी जागतची खरतदी दद. 
०६.०७.२०१७ रोजी करययात ीली ीकत. यामुळत मकजत लकत यतात नि न ापकें द्रासाठी पुनश्च 
ताींबत्रक सुसाध्यततचा अक ाल सादर करुन ापकें द्र ाूार ीसाठी ननि दा प्रकक्रयतस मान्यता प्राप्त 
करुन घतययासाठी मकाि तर तरे् प्रथता  प्रगतीपाा र ीकत.    
     पैसत ूरुन  ीज जोड ीकररता प्रलींबँत अस ाऱया कष ीीपींपाींना ाच्च दाँ ि तर  प्र ाली 
(HVDS) द ारत  ीज पुर ठा करययाच्या योजनतला र्ासनानत मींजुरी ददली असवन ननि दा प्रकक्रया 
मकाि तर  कीं पनीमार्मच त सुरु ीकत. 

___________ 
  

राजुरा (जज.चांद्रपूर) ता ुक्याती  इांट्रदरा जजतनांग प्रोमसांग सांस्ाेती  गैरव्यवहाराँाँत 
  

(२३)  ८४६९४ (२८-०४-२०१७).   अॅड.सांजय धोटे (राजूरा) :   सन्माननीय पणन मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राजुरा (जज.चींद्रपवर) तालुक्यातील इींददरा जजननींग प्रोमसींग की सींथाा मागील २०  ीांपासवन 
ँींद ीकत, कत खरत ीकत काय, 
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(२) असल्यास, सदर सींथात र ५० लाखाचत ँककत चत कजमच ीकत, कत की खरत ीकत काय, 
(३) असल्यास, सदरकु सींथाा ँींद जथातीत असतानाकी अ सायनात काढययात ीलतलत नाकी, कत 
की खरत ीकत काय, 
(४) असल्यास, ाक्त सींथाा अ सायनात काढययासाठी र्ासनानत को ती कायमच ाकी कत ली  ा 
करययात यतत ीकत, 
(५) नसल्यास, ि लींँाची कार त काय ीकतत ? 
  
श्री. सुभाी देशमखु (२९-०८-२०१८) : (१) कत खरत ीकत. 
(२) सींथातच्या सन २०१६-१७ च्या अींकत ्षण  अक ाला रुन सदर सींथात र रु. २१.४९ लाख कजमच 
असल्याचत ददसवन यततत. 
(३) सदरकु सींथाा दद.१७/७/२०१७ रोजी अ सायनात काढययात ीलतली ीकत. 
(४) प्रश्न ाद् ा त नाकी. 
(५) प्रश्न ाद् ा त नाकी. 

___________ 
  
सामाजजि न्याय ववभागाचे सांिेतस्ाळ ँांद असल्यामुळे ओँीसी आणण अनुसूधचत जातीांच्या 

ववद्याथयाांना देण्यात येणारी मशष्ट्यवषत्ती स्ाधगत असल्याँाँत 
  

(२४)  ८५२३८ (०९-०८-२०१७).   श्री.ववजय औटी (पारनेर), डॉ.ँा ाजी किणीिर (अांँरनाा), 
श्री.ववजय िाळे (मशवाजीनगर) :   सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) सामाजजक न्याय ि ूागाचत सींकत तथाळ ँींद असल्यामुळत ओँीसी ीि  अनुसवधचत 
जातीींच्या ि दयार्थयानंा दतययात यत ारी मर्षय षती थाधगत असल्यानत तसतच कें द्र र्ासनाकडवन  
सन २०१७-१८ करीता  ननधी अदयाप ममळाला नसल्यानत ि दयार्थयांना  नि न र्ै्षणि क 
 ीामचच्या सुर ातीस त्रास कोत असल्याची ँाँ ददनाींक १५ जवन, २०१७ रोजी  ा यासुमारास 
ननदर्मचनास ीली ीकत, कत खरत ीकत काय, 

(२) असल्यास, सदर या प्रकर ाची र्ासनानत चककर्ी कत ली ीकत काय, 
(३) असल्यास, चककर्ीत काय ीढळवन ीलत   यानुसार मागास गीय ि दयार्थयांना सींपव मच  
मर्षय षती ममळ तँाँत र्ासनानत को ती कायमच ाकी कत ली  ा करययात यतत ीकत, 
(४) असल्यास, कें द्र र्ासनाकडवन मर्षय षतीचा ननधी ममळ तँाँत को या ापाययोजना 
कत ल्या  ा करययात यतत ीकत, 
(५) नसल्यास, ि लींँाची कार त काय ीकतत ? 
  
श्री. राजिुमार ँडो े (२३-०८-२०१८) : (१) अींर्त: कोय,  
(२)   (३) सन २०१७-१८ पासवन स मच ि ूागाींच्या मर्षय षतीच्या योजनाींसाठी मादकती   
तींत्रज्ञान ि ूागानत माकत ऑगथ्, २०१७ मध्यत मका-डडँी्ी पो म्चल सुरु कत लत असुन या र अजमच 
ूरताना ताींबत्रक अडच ी यतत असल्याची ँाँ ननदर्मचनास ीली.  
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     सन २०१७-१८ मध्यत मकाडडँी्ी पो म्चल पु मचत: कायामचजन् त को व न र्कल्यानत, ऑर्लाईन 
पध्दतीनत ि दयार्थयामचना अदा कत लतलत लाू  गळवन, ा मचरीत ि दयार्थयांची मर््षण  र्ुल्काची 
रक्कम न्यायालयाच्या ननदेर्ानुसार सींँींधधत र्ै्षणि क सींथााना अदा करययाचा नन मचय ददनाींक 
१७ मत,२०१८ च्या र्ासन नन मचयान् यत घतययात ीला ीकत.  यानुसार सन २०१७-१८ मधील 
मर्षय षतीचत प्रलींबँत अजमच ननकाली काढययात ीलत/यतत ीकतत. 
(४) सन २०१७-१८ मध्यत ूारत सरकार मॅट्रीकोतर मर्षय षती योजनतअींतगतं अनवसवधचत जाती 
प्र गामचतील ि दयार्थयाकंरीता कें द्र र्ासनाकडवन रु.५०४.०० को्ी इतका ननधी प्राप्त झाला असुन, 
तो सदर प्रयोजनाामच खची पडलतला ीकत.  
(५) प्रश्न ाद् ा त नाकी. 

___________ 
  
साांग ी जजल््यात माहे मे मट्रहन्यामध्ये ६० मेगावटॅ वीजेची टांचाई तनमामचण झाल्याँाँत 

  

(२५)  ८८६६२ (०९-०८-२०१७).   श्री.अतन  ँाँर (खानापूर) :  सन्माननीय ऊजामच मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) साींगली जजल््यात माकत मत, २०१७ मध्यत  ा यादरम्यान ६० मतगा ॅ्   ीजतची ी्ंचाई ननमामच  
झाली कोती, कत खरत ीकत काय, 
(२) असल्यास, यामुळत र्ततक-याींच्या र्ततीमालाचत नुकसान झालत असवन   ीजतची ी्ंचाई दवर 
कर त ँाँत र्ासनानत को ती कायमच ाकी कत ली  ा करययात यतत ीकत, 
(३) नसल्यास, ि लींँाची कार त काय ीकतत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर ँावनिुळे (२१-०८-२०१८) : (१) कत खरत नाकी. 
     माकत मत, २०१७ मध्यत प्रचींड ाष ततमुळत  ीजतची माग ी  ाढली कोती. दद.०३.०५.२०१७,    
दद.२४.०५.२०१७   दद.२५.०५.२०१७ रोजी ११० कत .की. ि श्रामँाग ीष्ा की अनताच्चदाँ 
 ादकनी अनतूारीत झाल्यानत सदर दद र्ी कष ीी  ादकन्याीं र सक्तीचत ूारननयमन करययात 
ीलत कोतत.  
(२) सदयजथातीत  ीजतची ी्ंचाई नसवन कष ीीपींपाना दद सा ८ तास   रात्री १० तास चक्राकार 
पध्दतीनत  ीज पुर ठा करययात यतत ीकत. 
(३) प्रश्न ाद् ा त नाकी. 

___________ 
 

छत्रपती मशवाजी महाराजाांचे सहिारी वीर जीवा महा ा याांच ेचौदाव े 
तेरावे वांशज मो मजुरी िरत असल्याँाँत 

  

(२६)  ९०३०१ (०९-०८-२०१७).   श्री.योगेश सागर (चारिोप) : सन्माननीय सामाजजि न् याय 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  ाई (जज.सातारा) तालुक्यातील कमळगडाच्या पायर्थयार्ी असलतल्या कोंढी ली  या गा ात 
छत्रपती मर् ाजी मकाराजाींचा ि श् ासव सककारी जी ा मकाला याींचत ततरा त  ींर्ज झोपडीमध्यत 
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कलाखीच्या अ थातत राकत असवन तत मोल मजुरी करीत असल्याचत ददनाींक १७ जवन, २०१७ 
रोजी  ा यासमुारास ननदर्मचनास ीलत ीकत, कत की खरत ीकत काय, 
(२) असल्यास, मर् ाजी मकाराजाींना थ राज्य ननमममचतीमध्यत सककायमच कर ाऱया कु्ुींँातील 
 ींर्जाची  ाताकत कोत असवन याच्याींकडत र्ासनानत ल्षण दया त, अर्ी राज्यातील जनततची 
अपत्षणा ीकत, कत की खरत ीकत काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकर ी र्ासनानत को ती कायमच ाकी कत ली  ा करययात यतत ीकत, 
(४) नसल्यास, ि लींँाची कार त काय ीकतत ?  
  
श्री. राजिुमार ँडो े (३०-०८-२०१८) : (१) सातारा जजल्कयातील  ाई तालुक्यात कोंढी ली  ँु. 
या गा ी  छत्रपती मर् ाजी  मकाराजाींचत ि श् ासव सककारी  ीर जी ा मकालत याींचत १४  त  ींर्ज 
श्री. प्रकार् ँाळासाकतँ सपकाळ कत सध्या पक्क्या घरामध्यत राकत ीकतत. याींच्या कु्ुींँातील 
सदथय र्तती   मोल मजुरी करुन ादरनन ामचक करीत ीकतत. 
(२)   (३) श्री.सपकाळ याींना अन्न सुर्षणा कायदा २०१३ अींतगमचत प्राधान्य कु्ुींँ लाूााी 
म्क वन पुर ठा ि ीयक लाू दतययात यततात. तसतच याींना सामाजजक अामच सकाय्य योजनततवन 
लाू दतययाची कायमच ाकी स र सरुु ीकत. 
(४) प्रश्न ाद् ा त नाकी. 

___________ 
 

डोंबँव ी (जज.ठाणे) येधा  वीज तांत्रज्ञाचा झा े ा मषत्यु  
  

(२७)  ९०३२१ (०९-०८-२०१७).   श्री.गणपत गायिवाड (िल्याण पूवमच) :   सन्माननीय ऊजामच 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) डोंबँ ली पजश्चम (जज.ठा त) ि ूागामधील जुनी डोंबँ ली पररसरामध्यत ि जतच्या खाींँा र 
दरुुथतीसाठी चढलतल्या  ायरमनच्या मषयवनींतर सुमारत ३ तत ४ तास मषतदतक ि जतच्या तारत र 
लोंँकळत असल्याचत ननदर्मचनास ीलत, कत खरत ीकत काय, 
(२) असल्यास, ाक्त प्रकर ाची र्ासनानत चककर्ी कत ली ीकत काय, चककर्ीत काय ननदर्मचनास 
ीलत, तसतच सदर प्रकर ी दोीी अस ा-याीं र र्ासनानत को ती कार ाई कत ली  ा करययात 
यतत ीकत, 
(३) नसल्यास, याची कार त काय ीकतत, 
(४) तसतच, मषयवमुखी पडल्या सदर कममचचाऱयाच्या  ारसदाराींना ीधामचक मदत दतययाँाँत  
र्ासनाननत कायमच ाकी कत ली  ा करययात यतत ीकत ?  
 
श्री. चांद्रशेखर ँावनिुळे (२१-०८-२०१८) : (१) कत खरत नाकी. 
(२) सदर अपघाताची चककर्ी ि दयुत ननरी्षणक, ननरी्षण  ि ूाग क्र.२ ठा त याींचत 
कायामचलयामार्मच त दद. ३१.०५.२०१७ रोजी करययात ीली. ददनाींक ३०.०५.२०१७ रोजी समुती 
सदन ँींगला, र्ाथत्रीनगर, डोंबँ ली (पजश्चम) यताील लघुदाँ ्ाककाचा ि दयुत पुर ठा ँींद 
असल्याच्या तक्रार नन ार ासाठी मकाि तर  कीं पनीचत  रीषठ तींत्रज्ञ गतलत असता सदर 
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्ाककाची सजकमचस  ायर ँदलययासाठी ि दयुत पुर ठा खींडीत करुन मध्यमदाँ ापरी 
तारमागामचच्या पोल र चढवन सजकमचस  ायर जोडत कोतत. सदर मध्यमदाँ ापरी तारमागामच रील 
लघुदाँ  ीजसींच माींड ीस जोडलतल्या ँऱयाच सदननकामध्यत इन्क म्चर असलतलत ीढळवन ीलत 
ीकत. यापैकी एका अज्ञात  ीज्ाककाचत इन्क म्चर मधवन ापरी मध्यमदाँ  ादकनीत  ीजप्र ाक 
यतऊन याच्या प्रय्षण सींपकामचत ील्यानत  ीजतचा धक्का लागवन  प्रा ाींनतक अपघात झाला.   
(३)   (४) सदर मषत कममचचाऱयाच्या  ारसदारास मकाि तर  कपनीच्या ननयमानुसार अींयि धी 
मदत म्क वन रु. २९०८१/- इतकी रक्कम ताकाळ रोखीनत अदा करययात ीली ीकत. 
     कममचचारी कल्या  ननधी अींतगमचत रक्कम रु.१०,०००/- ची ीधामचक मदत मयताच्या 
अ लींबँत पनीस ददनाींक ०६.०७.२०१७ रोजी दतययात ीली. 
     Workmens compensation Act, १९२३ नुसार मयत कममचचाऱयाच्या  ारसास तातडीची 
ीधामचक मदत रक्कम रु.८,१५,४००/- दतययात ीली ीकत. 

___________ 
  

ठाणे जजल््याती  िल्याण पररमांडळ अांतगमचत वीज्ाहिाांना अवास्तव  
वीज देयिे आिारल्याँाँत 

  

(२८)  ९०५०७ (०९-०८-२०१७).   श्री.गणपत गायिवाड (िल्याण पूवमच), श्री.किसन िाोरे 
(मुरँाड), श्री.सांजय साविारे (भसुावळ) :  सन्माननीय ऊजामच मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) ठा त जजल््यातील कल्या  पररमींडळाींतगमचत यत ाऱया ्षणतत्रात  युनन्मध्यत र्त रर्ार कर त, 
मी्रची छायाधचत्रत न दतता  खाजगी कीं पनीकडवन  ीज्ाककाींना अ ाथत   ीज दतयकत  पाठि  त  
अर्ा प्रकारचा गैरप्रकार कोत असल्याचत माकत जवन, २०१७ मध्यत ननदर्मचनास ीलत ीकत, कत खरत 
ीकत काय, 

(२) असल्यास, याँाँत  ीज्ाककाींनी ि चार ा कत ली असता सींँधधत ि दयुत कायामचलयाकडवन 
प्राम   ीज दतयक ूर ा करा तदनींतर तक्रार जथ कारययात यतत असल्याचत ननदर्मचनास ीलत 
ीकत, कत खरत ीकत काय, 
(३) असल्यास, याँाँत र्ासनानत चककर्ी कत ली ीकत काय, तदनुसार ँोगस  ाढी  युनन् 
दाख वन अ ाथत   ीज दतयकत  दत ाऱया एजन्सी र तसतच सींँींधधत अधधकाऱयाीं र को ती 
कार ाई कत ली  ा करययात यतत ीकत, 
(४) नसल्यास, ि लींँाची कार त काय ीकतत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर ँावनिुळे (२१-०८-२०१८) : (१) कत खरत ीकत. 
(२) कत खरत नाकी. 
(३) चुकीचत मी्र  ाचन घत ाऱया एजन्सी र मकाि तर  कीं पनीकडवन दींडामक कार ाई 
करययात ीलतली ीकत. 
(४) प्रश्न ाद् ा त नाकी. 

___________ 
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महाववतरणने पुरवठा िे ेल्या ववजेच्या ववज देयिाांची  
२३ हजार िोटीची ािँािी असल्याँाँत 

  

(२९)  ९०६३८ (०९-०८-२०१७).   श्री.सांजय साविारे (भसुावळ), श्री.अतन  ँाँर (खानापूर), 
श्री.अजय चौधरी (मशवडी) :  सन्माननीय ऊजामच मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) राज्यात कष ीी पींपाची  ीज खींडीत न करययाच्या र्ासनाच्या नन मचयामळुत मकाि तर नत 
पुर ठा कत लतल्या ि जतच्या दतयकाींची २३ कजार को्ीींची ाकँाकी असल्याची ँाँ माकत मत, २०१७ 
मध्यत  ा यादरम्यान ननदर्मचनास ीली ीकत, कत खरत ीकत काय, 

(२) असल्यास, ाककत रकमत र अस ा-या दींडाच्या याजाची रक्कम मार् करययाचा प्रथता    
ाजामच ि ूागानत र्ासनापुढत ठत ला ीकत, कत की खरत ीकत काय, 
(३) असल्यास, या  प्रथता ा र मा.ाजामच मींत्रयाींनी काय नन मचय घततला ीकत  ा यानुीींगानत सुरु 
असलतल्या कायमच ाकीची सदयःजथाती काय ीकत, तसतच ाककत रक्कम तातडीनत  सुल 
करययाँाँत र्ासनानत को ती कायमच ाकी कत ली  ा करययात यतत ीकत, 
(४) नसल्यास, ि लींँाची  कार त काय ीकतत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर ँावनिुळे (२३-०८-२०१८) : (१) कत खरत ीकत.    
(२) कत खरत नाकी.   
(३) कष ीी ्ाककाींना ाकँाकीची मवळ रक्कम सुलू कप्यानत ूरययाकररता “मुख्यमींत्री कष ीी 
सींजी नी-२०१७” ददनाींक ३१.१०.२०१७ पासवन सुरु करययात ीली कोती. ज्यामध्यत ाकँाकीची 
मवळ रक्कम ५ सुलू कप्यामध्यत ूरययाची सुि धा ापलब्ध असवन र्त ्चा कप्ता ूरययाचा 
काला धी माचमच, २०१९ पयतं  ाढि ययात ीला कोता.   
(४) प्रश्न ाद् ा त नाकी.   

___________ 
  

िळिवणे (ता.धचपळूण जज.रत्नाधगरी) गावाती  ररांगीवाडी, टािीवाडी व खम फावाडी  
या तीनही वाड्याांसाठय वीज जोडणी देण्याँाँत 

(३०)  ९१६२० (०९-०८-२०१७).   श्री.सदानांद चव्हाण (धचपळूण) :   सन्माननीय ऊजामच मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :  
( १) कळक  त (ता.धचपळव , जज.रनाधगरी) गा ातील ररींगी ाडी, ्ाकी ाडी   खमलर्ा ाडी या 
तीनकी  ाड्याींसाठी पाच  ीांपव ी जजल्का  ािीमचक योजनततींगमचत ि दयुतीकर ासाठी ननधी मींजवर 
कोऊनकी अदयाप  ीज जोड ी करययात ीलतली नाकी, कत खरत ीकत काय, 
(२) असल्यास, सदरकव कामाींसाठी ननधी मींजवर असताींनाकी  ीज जोड ी न दतययाची कार त काय 
ीकतत, 
(३) तसतच  ीज जोड ी ताकाळ दतययाँाँत र्ासनानत  को ती कायमच ाकी कत ली  ा  करययात 
यतत ीकत, 
(४) नसल्यास, ि लींँाची कार त काय ीकतत ? 
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श्री. चांद्रशेखर ँावनिुळे (२०-०८-२०१८) : (१) कत खरत नाकी. 
     धचपळव  तालुक्यातील (जज.रनाधगरी) कळक  त गा ातील ररींगी ाडी, ्ाकी ाडी   
खमलर्ा ाडी या तीनकी  ाड्याींचत ि दयुतीकर  यापव ीच झालत ीकत   अजमचदाराींना अनुक्रमत 
एिप्रल, २०१३, ऑगथ्, २०१५   एिप्रल, २०१७ मध्यत  ीजजोड ी दतययात ीली ीकत. 
(२) प्रश्न ाद् ा त नाकी.   
(३) प्रश्न ाद् ा त नाकी.   
(४) प्रश्न ाद् ा त नाकी.   

___________ 
  

नाांदगाव (जज.नामशि) येा ेउघड्या रोट्रहत्रामुळे ६ जनावराांचा झा े ा मूत्यू  
  

(३१)  ९२०९९ (०९-०८-२०१७).   श्री.अतन  िदम (तनफाड) :   सन्माननीय ऊजामच मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नामर्क  जजल््यातील नाींदगा  यतात ६ जना राींचा ाघड्या रोदकत्रामुळत मवयव झाल्याची 
घ्ना ददनाींक १ मत २०१७ रोजी  ा या समुारास ननदर्मचनास ीली ीकत, कत खरत ीकत काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकर ाची र्ासनानत चककर्ी कत ली ीकत काय, यात काय ननदर्मचनास 
ीलत, 
(३) असल्यास, यानुसार मषत जना राींच्या मालकाींना नुकसान ूरपाई ममळययाँाँत र्ासनानत 
को ती कत ली  ा करययात यतत ीकत, 
(४) नसल्यास, ि लींँाची कार त काय ीकतत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर ँावनिुळे (२१-०८-२०१८) : (१) सदर घ्ना नाींदगा  तालुक्यातील मनमाड यतात 
ददनाींक ०८.०५.२०१७ रोजी घडलतली ीकत. 
(२) सदर अपघाताची चककर्ी ि दयुत ननरर्षणक, नामर्क कायामचलयामार्मच त ददनाींक ११.०५.२०१७ 
रोजी करययात ीली ीकत. 
     सदर दठका ी रोदकत्रापासवन डडथट्रीब्युर्न ँलक्सला जा ारी लघुदाँ इनकममींग कत ँल 
ाष ततच्या प्रूा ामुळत ि तळवन पींक्चर झाली. यामुळत कत ँलमधील ि दयुतप्र ाक डडथट्रीब्युर्न 
ँलक्स, डँलपोल थट्रक्चर   तताील ओल्या जममनीत ातरला. सदर  ीज सींचमाींड ीस कुीं प  
घातलतलत नसल्यामुळत ददनाींक ०८.०५.२०१७ रोजी सदर घ्नाथाळा रुन जा ारी ँत ारस ६ 
जना राींचा सदर ि दयुतूारीत ि दयुत सींचमाींड ीर्ी सींपकमच  ील्यामुळत स मच जना राींना ि दयुत 
धक्का ँसवन तत मषत पा लत.  
(३) सदर अपघातामध्यत पोलीस पींचनाम्यानसुार मषत पा लतली जना रत ँत ारस असल्याँाँत 
तसतच नुकसान ूरपाईँाँत को ीकी माग ी अजमच दाखल न कत ल्यानत ीधामचक मदत ददलतली 
नाकी. 
(४) प्रश्न ाद् ा त नाकी. 
  

___________ 
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िरांजाळ (ता.जज.ट्रहांगो ी) येाी  ँरड देवीिडी  िष ीीपांपाांना  
वीज पुरवठा िरणा-या रोट्रहत्राांच्या दरुूस्तीँाँत 

  

(३२)  ९२५०० (०९-०८-२०१७).   श्री.तानाजी मुटिु े (ट्रहांगो ी) :   सन्माननीय ऊजामच मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) करींजाळ (ता.दकींगोली, जज.दकींगोली) यताील ँरड दत ीकडील कष ीीपींपाींना  ीज पुर ठा कर ारत 
रोदकत्र जळालत असवन खाींँ  ाकल्यानत मागील तीन मदकन्याींपासवन यताील  ीजपुर ठा ँींद 
असल्याचत माकत एिप्रल, २०१७ मध्यत  ा या सुमारास ननदर्मचनास ीलत ीकत, कत खरत ीकत काय, 

(२) असल्यास, सदर रोदकत्राींची अदयापकी दरुुथती झाली नसल्यानत अनतक र्ततक-याींच्या िपकाींचत 
नुकसान झालत असवन याँाँत  ीज कीं पनीच्या कममचचा-याींनी दलुमच्षण कत लत ीकत, कत की खरत ीकत 
काय, 
(३) असल्यास, जळालतल्या रोदकत्राींची दरुुथती न करययाची कार त काय ीकतत, 
(४) असल्यास, सदर प्रकर ी र्ासनानत चककर्ी कत ली ीकत काय, चककर्ीच्या अनुीींगानत को ती 
कायमच ाकी कत ली  ा करययात यतत ीकत, नसल्यास ि लींँाची कार त काय ीकतत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर ँावनिुळे (२१-०८-२०१८) : (१) कत खरत नाकी. 
(२) कत खरत नाकी. 
(३) मकजत करींजाळ, ता.दकींगोली यताली गा ठा  मधील २ (६३ कत .की.ए.)   कष ीीपींपासाठी ०७ 
(६-१०० कत .की.ए.   १-६३ कत .की.ए.) असत एकव   ०९ रोदकत्राींपैकी माकत एिप्रल, २०१७ तत जुल,ै 
२०१७ या काला धीत एककी रोदकत्र जळालतलत ीढळवन ीलतलत नाकी. 
(४) प्रश्न ाद् ा त नाकी. 

___________ 
  
वाडा (जज.पा घर) ता कु्याती  अततदगुमचम आट्रदवासी गावाांचा वीजपरुवठा ँांद असल्याँाँत 

  

(३३)  ९३९२० (०९-०८-२०१७).   श्री.रुपेश म् हात्र े (मभवांडी पूवमच) :   सन्माननीय ऊजामच मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१)  ाडा (जज.पालघर) तालुक्यातील ाजेंनी, गारगा , परळी, माींगरुळ, तुसत   सरर्ी या 
अनतदगुमचम ीदद ासी गा ाींचा  ीजपुर ठा ँींद असल्यामुळत नळपा ी योजनाकी ँींद असवन 
तताील नागररकाींना दिुीत पा ी प्या त लागत असल्याचत माकत जवन, २०१७ मध्यत  ा या 
दरम्यान ननदर्मचनास ीलत ीकत, कत खरत ीकत काय, 

(२) असल्यास, यासींदूामचत तताील जज.प.सदथय-पालघर याींनी  ारीं ार ि दयुत मकाि तर  
कीं पनीला पत्रय कार कत ला असवनकी र्ाखा अमूयींता,  ीज ि तर  कीं पनी याींच्याकडवन 
जा ी पव मचक दलुमच्षण करययात यतत ीकत, कत की खरत ीकत काय, 
(३) असल्यास, ाक्त स मच प्रकर ी र्ासनानत चककर्ी कत ली ीकत काय, चककर्ीत काय ीढळवन 
ीलत   तदनुसार  ीज पुर ठा ननयममत कोययासाठी र्ासनानत को ती कायमच ाकी कत ली तसतच 
याकडत दलुमच्षण कर ाऱया सींँींधधताीं र र्ासनानत को ती कार ाई कत ली  ा करययात यतत ीकत, 
(४) नसल्यास, ि लींँाची कार त काय ीकतत ? 
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श्री. चांद्रशखेर ँावनिुळे (२३-०८-२०१८) : (१) ाजेंनी, गारगाीं , परळी, माींगरुळ, तुसत   सरर्ी 
की गा त दगुमचम पररसरात मोडत असल्यानत मुसळधार पाऊस,  ीज प्र   ्षणतत्र    ादळ यामळुत 
या ूागात  ीज पुर ठा कर ाऱया  ादकनी र दद. २० जवन,  २०१७ पासवन मोठया प्रमा ात 
डडथक   िपन इन्सुलत्र खराँ कोऊन तसतच ि ि ध जागी सोसा्याच्या  ादळ  ाऱयामळुत 
लगतची झाडत ि दयुत  ादकनी र पडवन   ि दयुत खाींँत पडल्यामळुत ताींबत्रक बँघाड झाल्यानत 
 ीज पुर ठा सुरळीत करययास ि लींँ झाला कोता. 
(२) यासींँींधी सींँींधधत जजल्का पररीद सदथय याींनी सदर गा ाींतील  ीजपुर ठा सुरु 
कर तसींँींधीचत पत्र र्ाखा अमूयींता,  ाडा (्ामी ) याींना ददलत कोतत, कत खरत ीकत. 
(३) मकाि तर  कीं पनीमार्मच त चककर्ी करययात ीली ीकत. चककर्ीमध्यत  ीज पुर ठा सुरळीत 
करययात ि लींँ झाल्याचत ीढळवन ीलत ीकत. मकाि तर  कीं पनीकडवन ि लींँास जँाँदार 
अस ाऱया सींँींधधत सकाय्यक अमूयींता याींना रु. ३,०००/-   जनममत्र याींना रु. १,०००/- असा 
दींड ठोठा ययात ीलतला ीकत. 
(४) प्रश्न ाद् ा त नाकी. 

___________ 
  

मुांँईती  वीज ्ाहिाांना स्वस्त वीज देण्याचा घेत े ा तनणमचय 
  

(३४)  ९६९४४ (०१-०१-२०१८).   श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरेगाव), श्री.जयांत पाटी  (इस् ामपूर), 
श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.हनुमांत डोळस (माळमशरस), श्री.वैभव वपचड (अिो े), 
श्री.ट्रदपि चव्हाण (फ टण), श्री.जयदत्त क्षीरसागर (ँीड), श्री.शामराव ऊफमच  ँाळासाहेँ पाटी  
(िराड उत्तर) :  सन्माननीय ऊजामच मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींँईतील  ीज ्ाककाींना थ थत  ीज दतययाचा नन मचय र्ासनानत माकत ऑगथ्, २०१७ मध्यत 
घततला असवन मात्र माकत सप् े्ंँर, २०१७ अखतर  ीज थ थत दरानत ्ाककाींना ददली नसल्याचत 
ननदर्मचनास ीलत ीकत,  कत खरत ीकत काय, 
(२) असल्यास, याची कार त काय ीकतत, 
(३) तसतच मुींँईतील  ीज ्ाककाींना ननजश्चत कत कापासवन थ थत  ीज दतययाींत यत ार ीकत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर ँावनिुळे (२१-०८-२०१८) : (१), (२)   (३) राज्यातील  ीज ि तर  कीं पन्याींचत 
 ीजदर कत मकाराषट्र राज्य ि दयुत ननयामक ीयोगामार्मच त ठरि ययात यततात. ि दयुत 
ननयामक ीयोगानत नोकेंँर, २०१६ मध्यत राज्यातील स मच  ीज ि तर  कीं पनीचत सन २०१६-१७ 
 तत सन २०१९-२० पयतंचत  ीज दर ठरि लत ीकतत. सदरचत  ीज दर कत  ीज ि तर  कीं पन्याींना 
याींच्या ्ाककाींपयतं  ीज पोकोचि ययासाठी यत ारा खचमच, सींचलन   दतखूाल खचमच, ्ाकक 
सींख्या  गमच ारी,  ीज खरतदी खचमच इयादीीं र अ लींँवन असतो. 
  

___________ 
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िजमचत (जज.रायगड) ता ुक्याती  शेतिऱयाांनी ए पीजी गॅस  
वाट्रहनीस ववरोध दशमचववल्याँाँत 

  

(३५)  ९७४४५ (२९-१२-२०१७).   श्री.सुरेश  ाड (िजमचत), श्री.पाांडुरांग ँरोरा (शहापूर), श्री.वैभव 
वपचड (अिो े), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा) :   सन्माननीय उद्योग मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कजमचत (जज.रायगड) तालुक्यातवन जात असलतल्या एलपीजी  ादकनीला जाींमू ली,  डप, 
 त गा  यताील र्ततकरी चार  ीामचपासवन ि रोध करीत ीकत कत खरत ीकत काय, 

(२) असल्यास, र्ततकऱयाींच्या मागययाींकडत सातयानत दलुमच्षण कत ल्यानत थााननक लोकप्रनतननधीसक 
र्ततकऱयाींनी ददनाींक १८ ऑक््ोँर, २०१७ रोजी  ा सुमारात ीींदोलन कत लत ीकत, कत की खरत ीकत 
काय, 
(३) असल्यास, ापरोक्त प्रकर ी र्ासनानत को ती कायमच ाकी कत ली  ा करययात यतत ीकत, 
(४) नसल्यास, ि लींँाची कार त काय ीकतत ? 
  
श्री. सुभाी देसाई (२४-०८-२०१८) : (१)   (२) कत खरत ीकत. 
(३)   (४) पाईपलाईन प्रकल्पासाठी पतट्रोमलयम ीि  ममनरल्स गॅस पाईप लाईन (जममनीच्या 
 ापराच्या कक्काच्या सींपादनाचा) अधधननयम १९६२ च्या कलम ६ (१) नुसार जमीन  ापर 
कक्क सींपाददत झाल्या र र्ततजमीन  ापर करययासाठी जमीनीमध्यत जाऊन कामत करयया र 
ँींधन नाकी. कजमचत तालकु्यातील एकव   १६ गा ामधवन पाईपलाईन जात असवन यापैकी ८ 
गा ाचत काम पव मच झालतलत ीकत. तसतच खालापवर तालुक्यातील ८ की गा ामध्यत पाईपलाईनचत 
काम पव मच झालतलत ीकत. मात्र पन तल, पत , ार  यताील दषुमी (पत )  कळींँसुरत (ार ) यागा ी 
थााननकाींचा ि रोध असल्यामळुत  काम अपव मच ीकत. ँकुततक दठका ी कामत पु मच झाली ीकतत. 
कजमचत तालुक्यातील  दप, जाींमू ली, गकरकामत या गा ामधील र्ततकऱयाींनी पाईपलाईनच्या 
मागामचस ि रोध दर्मचि लतला असवन  न खायाच्या अा ा पयामचयी मागामचनत पाईपलाईन ्ाक तची 
माग ी ीकत. पतट्रोमलयम ीि  ममनरल्स गॅस पाईप लाईन (जममनीच्या  ापराच्या कक्काच्या 
सींपादनाचा) अधधननयम १९६२ च्या कलम ६ (१) ची अधधसवचना अींनतम असवन पाईपलाईनचा 
मागमच ँदल त र्क्य नसल्याचत  तळो तळी सींँींधधताना प्रर्ासनाकडवन साींगययात ीलत ीकत. 
रायगड जजल्कयातील पाईपलाईनचत काम अींनतम ्प्यात असवन कजमचत तालुक्यातील  ापरोक्त 
दोन्की गा ाींच्या दोन्की ँाजुनत पाईपलाईनचत काम पव मच झालत असल्यानत पाईलाईनचा मागमच 
ँदल त र्क्य  को ार नाकी. पाईपलाईनसाठी जमीन सींपाददत झाल्या र जमीनीमध्यत र्तती 
करयया र ँींधन नाकी. ताािप या जमीनीमध्यत ँाींधकामत, झाडत   ि दकर खोद त या र ँींधनत 
ीकतत. ार -चाक -मर्क्रापवर गॅस पाईपलाईन का प्रकल्प कें द्र र्ासनाचा असवन IOCL, BPCL, 
HPCL याींच्या सींयुक्त मालकीचा असवन या प्रकल्पामुळत एल.पी.जी. गॅस पाईपलाईनद ारत पु त 
जजल्कयातील कीं पनीच्या ूराई यींत्र तला जा ार असवन यामळुत रथया र रोजची सुमारत ५०० 
एल.पी.जी क्करची अ जड  ाकतवक कमी को ार ीकत. या प्रकल्पाचा ीढा ा पींतप्रधान 
कायामचलयामार्मच त तसतच मुख्य सधच  (PMG) याींचत मार्मच त ननयममतप त घततला जातो. ि ूागीय 
ीयुक्त, कोक  ि ूाग याींचत अध्य्षणततखाली ददनाींक १६/०२/२०१८ रोजी   जजल्काधधकारी  
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रायगड याींचत थतरा र ददनाींक ३०/११/२०१७ रोजी दकतसींँींधधताच्या अडी अडीच ीँाँत  
सींँींधधत ूवसींपादन सींथाा    स्षणम प्राधधकारी याींच्यार्ी  ँैठक ीयोजजत करययात ीलतली  
कोती. 

___________ 
  

खामगाव (जज.ँु ढाणा) येाी  एमआयडीसीती  ७० टक्िे ँांद असल्याने  
ऑई  मम  अडचणीत सापडल्याँाँत 

  

(३६)  ९८२१९ (२९-१२-२०१७).   डॉ.सांजय रायमु िर (मेहिर) :   सन्माननीय उद्योग मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) खामगा  (जज. ँुलढा ा) एमीयडीसीतील सरकीची ी क नसल्यानत ७० ्क्कत  ऑईल 
ममल  ँींद असवन ऑईल ममल अडच ीत सापडल्याचत माकत ऑक््ोँर, २०१७ मध्यत  ा 
यादरम्यान ननदर्मचनास ीलत कत खरत ीकत काय, 
(२) असल्यास, यामुळत मजवराींना रोजगारापासवन  ींधचत रका त लागत ीकत, कत की खरत ीकत काय, 
(३) असल्यास, ापरोक्त प्रकर ी र्ासनानत को ती कायमच ाकी कत ली  ा करययात यतत ीकत, 
(४) नसल्यास, ि लींँाची कार त काय ीकतत ?  
  
श्री. सुभाी देसाई (२४-०८-२०१८) : (१) कत खरत नाकी. ऑईल ममल का ादयोग कींगामी थ रुपाचा 
ीकत. जुल ै तत ऑगथ् या काला धीत ब्रॅन्डतड ढतप   ऑईल चत ापादन कर ारत ादयोग 
 गळता ऑईल ममल ँींद असतात. ऑक््ोँर   नोकेंँर या मदकन्याींमध्यत ऑईल ममल याींच्या 
ापादन ्षणमततच्या २०% तत ३०% ापादन घततात. ऑक््ोँर-नोकेंँर मध्यत ापादन कत का 
चालव करा याचत याचा नन मचय सरकीची ी क, सरकीचत ूा , ढतप ँाजारातील ततजी/मींदी याींचा 
ि चार करुन घततला जातो. जानत ारी तत माचमच या मदकन्याींमध्यत सरकी मोठया प्रमा ा र ऑईल 
ममल ादयोगाींना ापलब्ध कोत असल् यानत, जानत ारी तत जवन या काला धीत पव मच ्षणमततनत ऑईल 
ममल मध्यत ापादन घततलत जातत.  
     खामगाीं  (जज.ँुलढा ा) यताील एमीयडीसी मध्यत एकव   ७१ ऑईल ममल असवन, माकत 
ऑक््ोँर, २०१७ च्या सुमारास ६६ ऑईल ममल चालव कोया. ा मचररत ५ ऑईल ममल मागील 
ँऱयाच  ीामचपासवन ँींद अ थातत ीकतत.  
     ऑक््ोँर, २०१७ च्या सुमारास खामगाीं  (जज.ँुलढा ा) यताील एमीयडीसीतील ऑईल 
ममल सरकीची ी क नसल्यानत ँींद पडलतल्या नाकीत.   
(२), (३)   (४) प्रश्न ाद् ा त नाकी. 

___________ 
  

मसरोंचा (जज.चांद्रपूर) ता ुक्याती  डडजजट  झा ेल्या अनेि शाळाांमध्ये  
ववद्युत पुरवठयाचा अभाव असल्याँाँत 

  

(३७)  ९८४८१ (२९-१२-२०१७).   श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा) :   सन्माननीय ऊजामच मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मसरोंचा (जज.चींद्रपवर) तालुक्यातील डडजज्ल झालतल्या अनतक र्ाळाींमध्यत ि दयुत पुर ठयाचा 
अूा  असल्याचत माकत ऑक््ोँर,२०१७ मध्यत  ा या दरम्यान ननदर्मचनास ीलत, कत खरत ीकत 
काय, 
(२) असल्यास, ४३ जजल्का पररीद र्ाळाींमध्यत ि दयुत परु ठाच नसल्यानत ि दयुत 
पुर ठयाअूा ी सादकय ि ना ापर पडवन असल्याचतकी ननदर्मचनास ीलत ीकत, कत की खरत ीकत 
काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकर ी र्ासनानत चककर्ी कत ली ीकत काय,यात काय ीढळवन ीलत, 
तदनुसार यास जँाँदार अस ा-याीं ि रुद्ध र्ासनानत को ती कार ाई कत ली  ा करययात  यतत 
ीकत, 
(४) नसल्यास, ि लींँाची कार त काय ीकतत, ? 
  
श्री. चांद्रशेखर ँावनिुळे (२१-०८-२०१८) : (१)   (२) गडधचरोली जजल््यामधील मसरोंचा 
तालुक्यामध्यत एकव   ९४ डडजी्ल र्ाळा ीकतत. यापकैी ५१ डडजी्ल र्ाळाींमध्यत  ीज पुर ठा 
सुरु ीकत. ा मचररत ४३ र्ाळाींपैकी  ीज बँलाच्या ाकँाकीमुळत १० र्ाळाींचा  ीज पुर ठा 
कायमथ रुपी खींडीत करययात ीलतला ीकत. सदर १० र्ाळाींनी ाकँाकीची रक्कम ूरल्यास 
याींचा ि दयुत पुर ठा सुरु करययात यतईल. 
तसतच ३३ र्ाळाींनी  ीज पुर ठयासाठी मकाि तर कडत अजमच सादर कत लतला नाकी. परींतु जर सदर 
र्ाळाींनी मकाि तर च्या A-१ र्लममच   इतर कागदपत्राींची पवतमचता करुन ी श्यक या रक्कमतचा 
ूर ा कत ल्यानींतर याींना ि दयुत पुर ठा जोड ी  दतययात यतईल. 
(३) प्रश्न ाद् ा त नाकी. 
(४) प्रश्न ाद् ा त नाकी. 

___________ 
  

ठाणे जजल्हा मध्यवती सहिारी ँकिेचे ववभाजन िरण्याँाँत 
  

(३८)  ९९९७८ (२९-१२-२०१७).   श्री.ट्रहतेंद्र ठािूर (वसई), श्री.वव ास तरे (ँोईसर), श्री.क्षक्षतीज 
ठािूर (ना ासोपारा), श्री.पास्ि  धनारे (डहाणू), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.अजजत 
पवार (ँारामती), श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरेगाव), श्री.जयांत पाटी  (इस् ामपूर), श्रीमती ट्रदवपिा 
चव्हाण (ँाग ाण), श्री.नरहरी णझरवाळ (ट्रदांडोरी), श्री.किसन िाोरे (मुरँाड), श्री.पाांडुरांग ँरोरा 
(शहापूर), श्री.वैभव वपचड (अिो े), श्री.राणाजगजीतमसांह पाटी  (उस्मानाँाद), श्री.सरदार 
तारामसांह (मु ुांड), श्री.सुतन  िेदार (सावनेर), श्री.मशवाजीराव िडड मच े (राहुरी), श्री.सांतोी दानव े
(भोिरदन) : सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठा त जजल्का मध्य ती सककारी ँककत चत ि ूाजन करुन पालघर जजल्का मध्य ती सककारी 
ँककत ची ननमममचती करययाँाँत पालघर जजल््यातील लोकप्रनतननधीनी माग ी कत ली ीकत, कत खरत 
ीकत काय, 
(२) तसतच, ाक्त माग ीसींदूामचत ददनाींक ४ ऑगथ्, २०१७ रोजी  ा यासुमारास पालघर 
जजल््यातील गा पाड्यातील र्ततकरी   ीदद ासीींनी ठा त जजल्काधधकारी कायामचलया र मोचामच 
काढवन जजल्काधधकाऱयाींना नन तदन ददलत ीकत, कत की खरत ीकत काय, 
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(३) असल्यास, याँाँत र्ासनानत चककर्ी कत ली ीकत काय, असल्यास, चककर्ीत काय ीढळवन 
ीलत   तदनुसार र्ासनानत को ती कायमच ाकी कत ली  ा करययात यतत ीकत, 
(४) नसल्यास, ि लींँाची कार त काय ीकतत ? 
  
श्री. सुभाी देशमखु (११-०६-२०१८) : (१)   (२) कोय, कत खरत ीकत. 
(३) ठा त जज.म.स. ँककत चत ि ूाजन कोययाँाँत ि ूागीय सकननँींधक, सककारी सींथाा कोक  
ि ूाग न ी मुींँई याींनी ददनाींक ०१.११.२०१७   जजल्का ापननँींधक, सककारी सींथाा, ठा त 
याींनी ददनाींक १६.११.२०१७ रोजी ँकक ि ूाजनाचा प्रथता  दाखल करययाँाँतच्या ँककत स 
सुचना ददलतल्या ीकतत. यानुीींगानत ँककत नत दद.२४.११.२०१७ रोजीच्या पत्रान् यत ँककत च्या ि ूाजन 
कामास अ धी लाग ार असवन सनदी लतखापाल याींचतकडवन दोन्की ँककाींच्या ीधामचक 
जथातीँाँतचा अक ाल प्राप्त झाल्यानींतर ि ूाजनाचा प्रथता  सादर करययात यतईल असत 
कळि लत ीकत. 
(४) प्रश्न ाद् ा त नाकी. 

___________ 
  

िळांँ (जज.यवतमाळ) येाी  नळ पाणी योजने िरीता  ावण्यात  
आ ेल्या स्पेश  कफडरच्या िामाँाँत 

  

(३९)  १००५५५ (२९-१२-२०१७).   डॉ.अशोि उईिे (राळेगाव) :  सन्माननीय ऊजामच मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कळींँ (जज.य तमाळ) यताील नळ पा ी योजनतसाठी  धामच नदीच्या नतरा र ११ कक.मी. 
अींतरा र ि कीरी  र थपतर्ल कर्डर ँसि ययात ीलत असवन सँथ त्र्न पासुन मर्रपुर पयतं 
कर्डरचत काम करययात ीलत ीकत, कत की खरत ीकत काय, 

(२) असल्यास, १५ कक.मी. पयतं ि दयुतपोल नतलत असता या रील डडक्स इन्सुलत्र ननकष ष् 
दजामचचत  ापरययात ीलत असवन पोल जमीनीत ाूत कत लत या तळी मसमें् क्राकक्री्ीकर  कत लत 
नसल्यामळुत पोल ताराींसकीत  ाकलत ीकतत, कत खरत ीकत काय, 
(३) असल्यास, सदर कामाची र्ासनानत चककर्ी कत ली ीकत यात काय ननदर्मचनास ीलत, 
यानुसार ि ूागाचत अधधकारी   कीं त्रा्दार दोीी ीढळल्यास याींचत र को ती कार ाई कत ली 
 ा करययात यतत ीकत, 
(४) नसल्यास, ि लींँाची कार त काय ीकतत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर ँावनिुळे (२१-०८-२०१८) : (१) कत खरत ीकत. 
(२) कत खरत नाकी.   
(३) ापरोक्त कर्डरचत काम पव मच झाल्यानींतर ददनाींक २७.०४.२०१७ रोजी पव मच कत लतल्या कामाची 
पाक ी ापकायमचकारी अमूयींता, कळींँ ीि  सींँींधधत कायमच्षणतत्राचत सकायक अमूयींता, कळींँ 
्ामी  ि तर  कें द्र याींनी कत लत असता यामध्यत काकी त्रु्ी ीढळवन ील्या. सींँधधत 
कामातील त्रु्ीींची कीं त्रा्दारानत दरुुथती कत ल्यानींतर सदर  ीज  ादकनी ददनाींक ०२.०५.२०१७ रोजी 
कायामचजन् त करययात ीली ीकत.   
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     तसतच माकत जवन, २०१७ मध्यत पा साचत काला धीत सदर पररसरामध्यत  ीज पडल्यामुळत 
 ादकनी रील िपन इन्सलुत्र नादरुुथत कोऊन सदर  ीज  ादकनीचा  ीज पुर ठा खींडडत झालतला 
कोता. तदनींतर नादरुुथत िपन इन्सुलत्र सींँींधधत कीं त्रा्दारानत ँदलवन ददलत    ीज पुर ठा 
सुरळीत करययात ीला. याचप्रमा त अज्ञात इसमानत पोलचत थ त्  ायर कापल्यामुळत काकी पोल 
 ाकलत कोतत. याअनुीींगानत सदर कामाची दरुुथती सींँींधधत कीं त्रा्दाराकडवन ताकाळ करुन 
घतययात ीली ीकत.  सदयजथातीत गलमगा  एक्सप्रतस कर्डर  रील  ीज पुर ठा सुरळीत सुरु 
ीकत. 
(४) प्रश्न ाद् ा त नाकी. 

___________ 
  

राज्याती  सदोी वीज मीटर त्वरीत ँद ण्याँाँत 
  

(४०)  १००९२५ (२९-१२-२०१७).   श्री.राहू  िु  (दौंड), श्री.सां्ाम ाोपटे (भोर), श्री.शरददादा 
सोनावणे (जुन्नर), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर), श्रीमती ट्रदवपिा चव्हाण (ँाग ाण), श्री.हसन 
मुश्रीफ (िाग ), श्री.शामराव ऊफमच  ँाळासाहेँ पाटी  (िराड उत्तर), डॉ.सतीश (अण्णासाहेँ) 
पाटी  (एरांडो ), डॉ.अतन  ँोंड े(मोशी), श्री.ओमप्रिाश ऊफमच  ँच्च ूिडू (अच पूर), श्री.मोहन 
फड (पाारी), श्री.इम्तीयाज सय्यद (औरांगाँाद मध्य), श्री.जयांत पाटी  (इस् ामपूर), 
श्री.अजजत पवार (ँारामती), श्री.वैभव वपचड (अिो े), श्री.किसन िाोरे (मुरँाड), श्री.जजतेंद्र 
आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.सांदीप नाईि (ऐरो ी), श्री.पाांडुरांग ँरोरा (शहापूर) : सन्माननीय 
ऊजामच मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील मकाि तर  कीं पनीनत  ँसि लतलत मी्र सदोी असवन यासाठी ननयुक्त कत लतल्या 
रोलॅक्स मी्समच प्रा.मल.कीं पनीची नन ड करताना को या अ्ी, र्ामच   ननकी ठरि ययात ीलत 
कोतत, तसतच सदोी मम्र ँसि ययासाठी एकव   ककती   को या कीं पनीच्या  ननि दा प्राप्त 
झाल्या कोया यापैकी को या कीं पनीची कमीतकमी   जाथतीत जाथत दराची ननि दा प्राप्त 
झाल्या कोया, 
(२) असल्यास, रोलतक्स मी्र प्रा.मल.कीं पनी न्यायालयात कत का गतली ीकत,तसतच रोलतक्स मी्समच 
कीं पनीनत पुर ठा कत लतल्या ३,०२,३३० मी्समच पैकी २,९२,३७५ मी्समच ँदलययात ीलतलत ीकतत कत 
ल्षणात घतता ा मचररत ९२५५ मी्समच अदयाप ँदलययात ीलतलत नाकीत, कत की खरत ीकत काय, 
(३) असल्यास, याची कार त काय ीकतत तसतच सदर सदोी मी्समच ँदलययाँाँतची 
सदय:जथाती काय ीकत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर ँावनिुळे (२१-०८-२०१८) : (१) ननि दा क्र.एसपी/्ी-१००७/११११-मसींगल र्त ज ीर 
एर् मी्रसाठी सन २०११ मध्यत मकाि तर  कीं पनीमार्मच त काढलतल्या ननि दतसाठी अस ारत 
प्रााममक अकमचता ननकी खालीलप्रमा त ीकतत :- 
     (अ) ननि दाकार/ापादक याींची मागील ३  ीामचपैकी ककमान १  ीामचची ीधामचक ालाढाल 
की रु. ३०.०० को्ी असली पादकजत. 
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     (ँ) ननि दाकारानत/ापादकानत मागील ३ ीधामचक  ीामचत ५ लाख थ्ॅ्ीक मी्समचचा पुर ठा 
कत लतला असला पादकजत. यापैकी २ लाख मी्समचचा पुर ठा ननि दाकारानत/ापादकानत मागील 
ीधामचक  ीामचत कत लतला असला पादकजत. 
     (क) ननि दाकार/ापादक याींना थ्ॅ्ीक मी्समच पुर ठा ापादन करययाचा कमीत कमी ३ 
 ीामचचा अनुू  मागील ीधामचक  ीामचपयतं असला पादकजत. 
     जत ननि दाकार  रीलप्रमा त प्रााममक अकमचता ननकीात पात्र ठरतात अर्ा ननि दाकाराींचत 
ननि दतसोँत ीलतलत नमुदा मी्समच स्षणम अधधकाऱयाींच्या पर ानगीनत तपास ीसाठी दोन 
 तग तगळया र्ासनमान्य सींथााींकडत (NABL प्रयोगर्ाळतत) पाठि लत जातात. तसतच नमुना 
मी्समच मकाि तर च्या मादकती   तींत्रज्ञान ि ूागात Interoperabilily तपास ीसाठी पाठि लत 
जातात. 
     ज्या ननि दाकाराींचत ननि दतसोँत ीलतलत नमुना मी्समच को याकी एका र्ासनमान्य 
सींथातकडत (NABL प्रयोगर्ाळतत) तसतच मादकती   तींत्रज्ञान ि ूागात घततलतल्या चाच ीमध्यत 
पास कोतात    ाि जज्यकदृष्या पात्र ठरतात अर्ा ननि दाकाराींचत दरपत्रक ाघडलत जातत. या 
दरपत्रकानुसार ज्या ननि दाकाराींचत दर कत लघुतम (L-१)   या दरासोँत मी्समच पुर ठा 
करययासाठी तयार असलतल्या ननि दाकाराींच्या ननि दा पुर ठा ीदतर् दतययासाठी पात्र ठरि ल्या 
जातात.  या ननि दतमध्यत खालीलप्रमा त ९ ननि दाकाराींनी ननि दा ूरली कोती. 
     १) मत.ददल्ली कीं ट्रोल डडकाइसतस प्रा.मल., नोएडा, २) मत. फ्लॅर् इलतक्ट्राननक्स (इींडडया) 
प्रा.मल., र्रीदाँाद, ३) मत. जजनस पल र इन्राथट्रक्चर मल., कररद ार, ४) मत.दकमाचल एनजी 
प्रा.मल., जँली ५) मत.एचपीएल इलतक्ट्रीक ीि  पल र प्रा.मल., गुडगाीं  ६) मत.लासमचन ॲन्ड ्ुब्रो 
मल., म्कैसवर ७)मत. पालमोकन इलतक्ट्रलननक्स प्रा.मल., न ी ददल्ली ८) मत.रोलतक्स मी्समच प्रा.मल., 
कैद्राँाद ९ मत. युनाई त्ड इलतजक्ट्रकल्स इींडजथट्रज, कोलम 
      रीलपैकी ९ ननि दाकाराींच्या ननि दाींमधवन सका ननि दाकाराींच्या ननि दा ननि दतच्या 
ननकीात पात्र ठरल्या. यापैकी मत. रोलतक्स याींचत दर रु. १३२२.८२ लघुतम (L-१)  ीढळलत. 
तसतच मत. पालमोकन इलतक्ट्रलननक्स प्रा.मल., न ी ददल्ली याींचत दर जाथतीत जाथत म्क जत 
रु.१४७२.०२ इतकत  प्राप्त झालत कोतत. 
(२)   (३) मत.रोलतक्स मी्समच प्रा.मल. कीं पनी याींनी र्कर दद ा ी न्यायालय मसकीं दराँाँत यतात 
माकत मत, २०१६ मध्यत मकाि तर कडवन ँकक कमी रोखीकर  न कोययासाठी अपील सादर कत लत. 
ा मचररत सदोी मी्समच   नयानत ीढळवन ीलतलत सदोी मी्समच तातडीनत ँदलययाची कायमच ाकी 
मकाि तर  कीं पनीमार्मच त चालव ीकत.   

___________ 
  

राज्याती  साखर उद्योगाच ेतनयोजन व तनयांत्रण िरणाऱ या साखर  
आयुक्त िायामच याच्या देखभा  दरुुस्तीँाँत 

  

(४१)  १०१३९२ (२९-१२-२०१७).   श्री.उल्हास पाटी  (मशरोळ) :   सन्माननीय सहिार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यातील साखर ादयोगाचत ननयोजन   ननयींत्र  कर ाऱ या साखर ीयुक्त कायामचलयाचा 
दतखूाल दरुुथतीच्या खचामचपो्ी र्ततकऱ याींकडवन प्रनत ्नास ५० पैर्ाची कपात करययाचा नन मचय 
माकत ऑक््ोँर, २०१७ मध्यत  ा यादरम्यान घततला ीकत कत खरत ीकत काय, 
(२) असल्यास, या नन मचयामळुत र्ततकऱ याींचत ीधामचक नकुसान झालत ीकत कतकी खरत ीकत काय, 
(३) असल्यास, याँाँत र्ासनानत को ती कायमच ाकी कत ली  ा करययात यतत ीकत, 
(४) नसल्यास, ि लींँाची कार त काय ीकतत ?  
  
श्री. सुभाी देशमखु (२७-०८-२०१८) : (१) कोय. 
(२) नाकी. 
     दर ीी ऊस गाळप कींगामाचत धोर  ठरि  तसाठी मींत्री सममतीची ँैठक घतययात यततत. मींत्री 
सममतीच्या दद.२०.०९.२०१७ च्या ँैठकीमध्यत ऊस ँीलातील कपाती   ठत  ीँाँत एर्ीरपीची 
सींपव मच रक्कम र्ततकऱयाींना अदा कत ल्यानींतर साखर सींकुल दतखूाल   दरुुथतीकरीता प्रनत्न ५० 
पैसत प्रमा त कपात करययाचा नन मचय घतययात ीला ीकत. एर्ीरपीची सींपव मच रक्कम 
र्ततकऱयाींना अदा झाल्यानींतर को ाऱया सदरच्या कपातीमळुत ऊस ापादक र्ततकऱयाींचत  ीधामचक 
नुकसान को ार नाकी. 
(३) प्रश्न ाद् ा त नाकी. 
(४) प्रश्न ाद् ा त नाकी. 

___________ 
  

राज्य सहिारी ँकिेमाफमच त गावपातळीवरी  प्रााममि सहिारी वविास 
सेवा सांस्ााांना ाेट पतपुरवठा िरण्याँाँत. 

  

(४२)  १०१४१० (०६-०१-२०१८).   श्री.गणपतराव देशमुख (साांगो े) :   सन्माननीय सहिार 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्य सककारी ँककत नत गा पातळी रील प्रााममक सककारी ि कास सत ा सींथााींना ात् 
पतपुर ठा करययाचा नन मचय माकत सप् े्ंँर २०१७ मध्यत  ा यादरम्यान घततला ीकत, कत खरत 
ीकत काय, 

(२) असल्यास, ापरोक्त प्रकर ी अ्यास करययासाठी सधच , सककार ि ूाग याींच्या 
अध्य्षणततखाली एक सममती ननयुक्ती कत ली ीकत काय, कत की खरत ीकत काय, 
(३) असल्यास, या सममतीच्या मर्र्ारर्ी र्ासनाकडत प्राप्त झाल्या ीकतत काय, 
(४) असल्यास, ाक्त मर्र्ारर्ीच्या अनुीींगानत र्ासनानत को ती कायमच ाकी कत ली  ा करययात 
यतत ीकत 
(५) नसल्यास, ि लींँाची कार त काय ीकतत ? 
  
श्री. सुभाी देशमखु (१८-०८-२०१८) : (१) कोय.  
     ददनाींक ३१/०७/२०१७ च्या प्रर्ासकीय मींडळ-कायमचकारी सममतीच्या सूतत अामच्षणम ि ि ध 
कायमचकारी सत ा सककारी सींथााींना राज्य ँककत मार्मच त ात् कजमच पुर ठा करययाँाँतचत धोर  
सींमत कत लत ीकत. 
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(२) नाकी. 
(३), (४)   (५) प्रश्न ाद् ा त नाकी. 

___________ 
  

महाववतरणच्या ािँािीदार वीज ्ाहिाांचा वीज पुरवठा खांडीत िेल्याँाँत 
  

(४३)  १०४८७२ (०४-०४-२०१८).   श्री.मनोहर भोईर (उरण) :   सन्माननीय ऊजामच मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मकाि तर च्या ाकँाकीदार  ीज ्ाककाींना पव मचकल्पना अा ा सवचना न दतता  ीज पुर ठा 
खींडीत कत ल्यास सींँधधत अधधका-या र न्यायालयीन कार ाई तसतच नोकरी रुन काढवन 
्ाकययात यत ार असल्याचा नन मचय राज्य  ीज ननयामक ीयोगानत माकत जानत ारी, २०१८ 
मध्यत  ा या सुमारास घततला ीकत, कत खरत ीकत काय, 
(२) असल्यास, या नन मचयाची अींमलँजा  ी कर्ाप्रकारत   कत कापासवन करययात यत ार ीकत, 
(३) नसल्यास, ि लींँाची कार त काय ीकतत   याँाँतची सदयःजथाती काय ीकत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर ँावनिुळे (२१-०८-२०१८) : (१) कत खरत नाकी. 
(२) प्रश्न ाद् ा त नाकी. 
(३) प्रश्न ाद् ा त नाकी. 

___________ 
  

यवतमाळ जजल््याती  राष्ट्रीय सामाजजि अामचसहाय्य योजनेतून ममळा े ा  
शासिीय मदतीचा धनादेश न वटल्याँाँत 

(४४)  १०५१७८ (०४-०४-२०१८).   श्री.राधािष ष्ट् ण ववख-ेपाटी  (मशडी), श्री.ववजय वडटे्टीवार 
(ब्रम्हपूरी), श्री.नसीम खान (चाांट्रदव ी), श्री.अममत वव ासराव देशमखु ( ातूर शहर), श्री.अममन 
पटे  (मुांँादेवी), श्री.त्र्यांँिराव मभसे ( ातूर ्ामीण), प्रा.वीामच गायिवाड (धारावी), श्री.सुतन  
िेदार (सावनेर), श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.अस् म शेख (मा ाड पजश्चम), श्री.हीमचवधमचन 
सपिाळ (ँु ढाणा), डॉ.सांतोी टारफे (िळमनुरी), श्री.अब् द ु सत्तार (मसल् ोड), श्री.सां्ाम 
ाोपटे (भोर), श्री.राहु  ँोंदे्र (धचख ी), श्री.भारत भा िे (पांढरपूर), अॅड.यशोमती ठािूर 
(ततवसा), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर) :   सन्माननीय ववशेी सहाय्य मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) य तमाळ जजल््यातील गकतम नगर मधील यक्तीचा ददनाींक १४ माचमच, २०१७ रोजी  ा 
यासुमारास  ीजतच्या धक्क्यानत मषयव झाल्यानत कें द्र र्ासनाच्या राषट्रीय सामाजजक अामचसकाय्य 
योजनततवन २० कजार रुपयाींचा धनादतर् ददनाींक १४ डडसेंँर, २०१७ रोजी  ा यासुमारास 
तकमसलदाराच्या थ ा्षणरी कायमचक्रम घतऊन सींँींधधताींना दतययात ीला ीकत, कत खरत ीकत काय, 

(२) असल्यास, सदरचा धनादतर् सींँींधधत मदकलतनत तीन  तळा थ त्् ँकक ऑर् इींडडयामध्यत 
 ्ि ययासाठी ्ाकला असता सींँींधधत खाया र पुरतसत पैसतच मर्ल्लक नसल्यानत ाक्त धनादतर् 
न  ्ल्यामळुत ँककत नत सींँींधधत मदकलतस दींड ीकारला ीकत, कत की खरत ीकत काय, 
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(३) असल्यास, याप्रकर ी र्ासनानत चककर्ी कत ली ीकत काय, 
(४) असल्यास, चककर्ीच्या अनुीींगानत सदर मदकलतला ीधामचक मदत दतययाँाँत तसतच धनादतर् 
न  ्ल्या प्रकर ी जँाँदार अस ाऱया अधधकाऱयाीं र कार ाई करययाँाँत र्ासनानत को ती 
कायमच ाकी कत ली  ा करययात यतत ीकत, 
(५) नसल्यास, ि लींँाची कार त काय ीकतत ? 
  
श्री. राजिुमार ँडो े (३०-०८-२०१८) : (१) श्रीमती सपना इींगळत याींना राषट्रीय सामाजजक 
अामचसकाय्य योजनततींगमचत रु.२०,०००/- चा धनादतर् दतययात ीला. 
(२) कत खरत ीकत. 
(३)   (४) श्रीमती सपना इींगळत याींना ददतलतला धनादतर् सींग कीय प्र ालीतील चुकीमुळत न 
 ्ता परत ीला ीकत. परींतु तकमसल कायामचलय, य तमाळ याींचतकडवन श्रीमती इींगळत याींना दतय 
असलतल्या रक्कमतचत  ा्प करययात ीलत ीकत.  प्रथतुत प्रकर ी चककर्ी करययाकररता अप्पर 
जजल्काधधकारी याींचत अध्य्षणततखाली सममती नतमययात ीली असता, चककर्ीमध्यत तकमसल 
कायामचलयाची को तीकी चवक नसल्याचत ीढळवन ीलत. सँँ, को याकी अधधकारी/ कममचचारी 
याींचत र कायमच ाकी करययात ीली नाकी. 
(५) प्रश्न ाद् ा त नाकी. 

___________ 
  

नवी मुांँईती  घणसो ी पररसरात वीजेची समस्या दरू िरण्यािररता  
स्वतांत्र सँ स्टेशन उभारण्याँाँत 

  

(४५)  १०५३७० (०४-०४-२०१८).   श्री.सांदीप नाईि (ऐरो ी), श्री.जयांत पाटी  (इस् ामपूर), 
श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.किसन िाोरे (मुरँाड), श्री.पाांडुरांग ँरोरा (शहापूर), 
श्री.वैभव वपचड (अिो े) :  सन्माननीय ऊजामच मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  न ी मुींँईतील घ सोली, घ सोली गा , तळ ली गा , गोठ ली गा , राँाडा गा  या 
पररसरात  ारीं ार  ीज खींडडत कोत असल्यानत ि जतची समथया दवर करययासाठी थ तींत्र सँ 
थ त्र्न ाूारययाची ी श्यकता असल्याँाँत थााननक लोकप्रनतननधीनी माकत जवन, २०१७ 
मध्यत मा. ऊजामच मींत्री   य थाापकीय सींचालक, मसडको याींच्याकडत माकत जानत ारी २०१८ 
मध्यत  लतखी नन तदनाद ारत माग ी कत ली ीकत, कत खरत ीकत काय, 
(२) असल्यास, सदर नन तदनाच्या अनुीींगानत र्ासनानत को ती कायमच ाकी कत ली  ा करययात यतत 
ीकत, 
(३) नसल्यास, ि लींँाची कार त काय ीकतत तसतच सदर पररसरात थ तींत्र सँ थ त्र्न कधी 
पयमचत सुरू को त अपतक्ष्षणत ीकत ? 
  
श्री. चांद्रशखेर ँावनिुळे (२३-०८-२०१८) : (१) यासींँींधीची नन तदन मकि तर च्या थााननक 
्षणतबत्रय कायामचलयास प्राप्त झालतली ीकतत.    
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(२)   (३) घ सोली पररसरात थ तींत्र ापकें द्र ाूारययाँाँत लाग ाऱया जागतची माग ी 
मकाि तर  कीं पनीमार्मच त मसडको कायामचलयास करययात ीलतली ीकत. मसडकोकडवन जागा प्राप्त 
झाल्यानींतर न ीन ापकें द्र प्रथताि त करययात यतईल. 

___________ 
  

उमरेड (जज. नागपूर) ता ुक्याती  खादी ्ामोद्योग महामांडळाांतगमचत  
िां ँ  उत्पादन िें द्र ँांद असल् याँाँत 

  

(४६)  १०६०१७ (०४-०४-२०१८).   श्री.सांजय साविारे (भुसावळ) :   सन्माननीय उद्योग मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपवर जजल््यातील खादी ्ामोदयोग मकामींडळाींतगमचत ामरतड यताील ँसथाानकाच्या 
र्तजारी असलतलत कीं ँल ापादन कें द्र सन २००५ पासवन ँींद ीकत, कत खरत ीकत काय? 

(२) असल्यास, ाक्त घ्नतची चककर्ी करययात ीली ीकत काय? 
(३) असल्यास, सदर कीं ँल ापादन कें द्र सुरु करययासाठी र्ासनानत को ती कायमच ाकी कत ली  ा 
करययात यतत ीकत, 
(४) नसल्यास, ि लींँाची कार त काय ीकतत ? 
 
श्री. सुभाी देसाई (२९-०८-२०१८) : (१), (२)   (३) सतत को ाऱया तो्यामुळत ामरतड यताील 
ँस थाानकाच्या र्तजारी असलतलत कीं ँल ापादन कें द्र सन २००५ पासवन ँींद  करययाँाँत 
मकाराषट्र राज्य खादी   ्ामोदयोग मींडळाच्या ददनाींक २६.०६.२००२ रोजीच्या सूतत ठरा  
क्रमाींक ३ पारीत करययात ीला यामुळत सदर कें द्र ँींद ीकत. 
     सदर कें द्र कत अप्रचमलत झालत असवन तताील यींत्रसामु्ी की अयींत खराँ   दरुुथती ना 
करता यतययासारखी झाली ीकत.   
(४) सदर कें द्र  ीधामचकदृष्या पर ड ारत नसल्यानत सततच्या तो्यामुळत   ननधी अूा ी ँींद 
ीकत. सदर कें द्र कत ीज सुजथातीत नाकी. परींतु मींडळाकडवन अनतक लघुादयोगाींसाठी राँि ल्या 
जा ाऱया कायमचक्रमाींमध्यत मकाखादी ब्रकड ना ाखाली स मच लघुादयोजकाींची ापादनत सींपव मच राज्यात 
ि क्री कर त   यासाठी ि क्री कें द्रत ाूारययाची खादी मींडळाची सींकल्पना ीकत. यायनतररक्त 
कापवस ापादन ्षणतत्रामध्यत ्ीन रॅ्ँ ना ाखाली सोलर चरख्या र कापड ापादन करययासाठी 
ापादन कें द्र सुरु करययाचत खादी मींडळाकडवन  प्रथताि त ीकत. 

___________ 
  

साखरखेडामच (ता.मसांदखेडराजा, जज.ँ ुढाणा) येाी  जजल्हा िो.ऑप. ँॅिेच्या  
अधधिाऱ याांनी शेतिऱयाांना िजमच वाटप िेल्याँाँत 

  

(४७)  १०६६७८ (०४-०४-२०१८).   डॉ.शमशिाांत खेडिेर (मसांदखेड राजा) :   सन्माननीय 
सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) साखरखतडामच (ता.मसींदखतडराजा, जज.ँुलढा ा) यताील जजल्का को.ऑप. ँॅकत च्या अधधकाऱ याींनी 
कजमच  सवलीच्या ना ाखाली ६७५ र्ततकऱ याींचत नयानत कजामचचत पुनगमचठन करुन याींना न ीन कजमच 
 ा्प कत ल्याचत माकत डडसेंँर, २०१७ मध्यत  ा यादरम्यान ननदर्मचनास ीलत ीकत, कत खरत ीकत 
काय, 
(२) असल्यास, कत स मच कजमचदार कजमचमार्ीच्या ननकीात ँसल्यानींतर याींच्या ना त सदर कजमच 
कायम राकत ीकत, कत की खरत ीकत काय, 
(३) असल्यास, ाक्त प्रकर ी र्ासनानत चककर्ी कत ली ीकत काय, चककर्ीत काय ीढळवन ीलत 
  यानुीींगानत र्ासनानत को ती कायमच ाकी कत ली  ा करययात यतत ीकत, 
(४) नसल्यास, ि लींँाची कार त काय ीकतत ? 
  
श्री. सुभाी देशमखु (१८-०८-२०१८) : (१) नाकी.    
(२), (३)   (४) प्रश्न ाद् ा त नाकी. 

___________ 
  

श्रीगोंदा (जज. अहमदनगर) ता ुक्यात दषु्ट्िाळ असल्याने शेतिऱयाांची  
वीज खांडीत न िरण्याँाँत िे े ी मागणी 

(४८)  १०७२३९ (०४-०४-२०१८).   श्री.राहु  जगताप (श्रीगोंदा), श्री.अजजत पवार (ँारामती), 
श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरेगाव), श्री.जयांत पाटी  (इस् ामपूर), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), 
श्री.वैभव वपचड (अिो े), श्री.पाांडुरांग ँरोरा (शहापूर), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर) :   
सन्माननीय ऊजामच मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) श्रीगोंदा तालुक्यासक अकमदनगर जजल््यात गत चार  ीापंासवन दषुकाळी पररजथाती 
असल्यानत र्ततकऱयाींचा ि दयुत पुर ठा खींडीत करययात यत व नयत अर्ी माग ी ि दयुत 
मींडळाकडत थााननक लोकप्रनतननधीींनी माकत ऑक््ोँर, २०१७ मध्यत कत ली ीकत, कत खरत ीकत काय, 
(२) असल्यास, ाक्त माग ीच्या अनुीींगानत र्ासनानत चककर्ी कत ली ीकत काय, यानुसार 
र्ासनानत को ती कायमच ाकी कत ली  ा करययात यतत ीकत, 
(३) नसल्यास, ि लींँाची कार त काय ीकतत ? 
  

श्री. चांद्रशेखर ँावनिुळे (२३-०८-२०१८) : (१) कत खरत ीकत.    
(२) कष ीी ्ाककाींना ाकँाकीची मवळ रक्कम सुलू कप्यानत ूरययाकररता “मुख्यमींत्री कष ीी 
सींजी नी योजना -२०१७” ददनाींक ३१.१०.२०१७ पासवन सुरु करययात ीली कोती. ज्यामध्यत 
ाकँाकीची मवळ रक्कम ५ सुलू कप्यामध्यत ूरययाची सुि धा ापलब्ध असवन र्त ्चा कप्ता 
ूरययाचा काला धी माचमच, २०१९ पयतं  ाढि ययात ीला कोता.   
(३) प्रश्न ाद् ा त नाकी. 

___________ 
  

राज्यात राष्ट्रीय िुटूांँ  ाभ योजनेअांतगमचतच्या रक्िमेत वाढ िरण्याँाँत 
 

(४९)  १०९११३ (०४-०४-२०१८). श्री.ँाळासाहेँ ाोरात (सांगमनेर), श्री.ववजय वडटे्टीवार 
(ब्रम्हपूरी), श्री.अममत वव ासराव देशमुख ( ातूर शहर), श्री.अममन पटे  (मुांँादेवी), श्री.अस् म 
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शेख (मा ाड पजश्चम), श्री.नसीम खान (चाांट्रदव ी), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.अमर 
िाळे (आवी), श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव), अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), प्रा.वीामच गायिवाड 
(धारावी), श्रीमती तनममच ा गाववत (इगतपूरी), श्री.सां्ाम ाोपटे (भोर), श्री.िुणा  पाटी  (धुळे 
्ामीण), श्री.भारत भा िे (पांढरपूर), डॉ.सांतोी टारफे (िळमनुरी), श्री.आमसफ शेख (मा ेगाांव 
मध्य), श्री.अब् द ु सत्तार (मसल् ोड) :   सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात कें द्र र्ासनाच्या ननदेर्ानुसार राषट्रीय कु व् ींँ लाू योजनतअींतगमचत एकरकमी २० 
कजार रक्कम ीदतर् ददनाींक १२ माचमच, २०१३ रोजी ननगमचमीत कत लत असवन सदर रक्कमतत सन 
२०१३ तत २०१७ या काला धीत  ाढ झालतली नसल्याचत नकुततच ननदर्मचनास ीलत, कत खरत ीकत 
काय 
(२) असल्यास, या रकमतमध्यत रुपयत एक लाखापयतं  ाढ करययास र्ासन ि चाराधीन ीकत 
काय 
(३) असल्यास, र्ासनानत सदर ँाँत को ती कायमच ाकी कत ली  ा करययात यतत ीकत, 
(४) नसल्यास, ि लींँाची कार त काय ीकतत ? 
  
श्री. राजिुमार ँडो े (२६-०७-२०१८) : (१), (२)   (३) राषट्रीय कु व् ींँ लाू योजना की कें द्र 
पुरथकष त योजना ीकत. कें द्र र्ासनाच्या ननदेर्ानुसार ददनाींक १२ माचमच, २०१३ रोजीच्या र्ासन 
नन मचयान् यत सदर योजनतमध्यत रु.१०,०००/-  रुन रु.२०,०००/- इतकी  ाढ करययात ीलतली 
ीकत. 
    सदर योजना कें द्र र्ासनाच्या अखयारीतील असल्यानत कें द्र र्ासनाकडवन सदर योजनततील 
रक्कम  ाढि ल्यास याप्रमा त कायमच ाकी करययात यतईल. 
(४) प्रश्न ाद् ा त नाकी. 

___________ 
 
 

मुांँई िष ीी उत्पन्न ँाजार सममती प्रशासनान ेँाजारपेठेती  ँाांधिाम  
ववभागाांतगमचत येणाऱ या िामाांिड ेद ुमचक्ष िेल्याँाँत 

  

(५०)  १११०१८ (२०-०४-२०१८).   श्रीमती सीमाताई ट्रहरे (नामशि पजश्चम), श्री.योगेश सागर 
(चारिोप) :   सन्माननीय पणन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींँई कष ीी ापन्न ँाजार सममती प्रर्ासनानत ँाजारपतठततील ँाींधकाम ि ूागाींतगमचत 
यत ाऱ या कामाींकडत दलुमच्षण कत ल्यानत अधध्षणक अमूयींयासक  ररषठ थ च्छता ननरी्षणका र 
ननलींँनाची कार ाई कत ल्याचत माकत जानत ारी, २०१८ मध्यत  ा यादरम्यान ननदर्मचनास ीलत 
ीकत, कत खरत ीकत काय, 
(२) असल्यास, ाक्त प्रकर ी र्ासनानत अधधकची चककर्ी कत ली ीकत, चककर्ीत काय ीढळवन 
ीलत   यानुीींगानत सींँींधधताीं र र्ासनानत अदयापपयतं को ती कार ाई कत ली  ा करययात यतत 
ीकत, 
(३) नसल्यास, ि लींँाची कार त काय ीकतत ? 



ि .स. ४६४ (38) 

  
श्री. सुभाी देशमखु (०४-१०-२०१८) : (१)   (२) कोय. कत खरत ीकत. 
     सदरची ँाँ ँाजार सममतीच्या अमूयाींबत्रकी ि ूाग (ँाींधकाम ि ूाग) तसतच थ च्छता 
ि ूागार्ी ननगडीत असल्यामुळत सींँींधीत ि ूागानत सदर कामामध्यत दलुमच्षण कत ल्यामुळत 
अमूयाींबत्रकी ि ूागाचत प्रमखु म्क वन अधध्षणक अमूयींता तसतच ि कास ्प्पा-२ माके्-२ 
 (धान्य ँाजार) यतात सदर काला धीत कायमचरत असलतलत  रीषठ थ च्छता ननरी्षणक याींना 
प्रामदर्मचनी जँाँदार धरून याींचत र ननलींँनाची कार ाई करययात ीली   दद. ४.१.२०१८ 
रोजीच्या पत्रानुसार ीरोपपत्र दतऊन सींँींधधताींची खाततननकाय चककर्ी प्रथताि त करययात ीली. 
     अधध्षणक अमूयींता याींच्या र ठत ययात ीलतल्या ीरोपाींची चककर्ी करययाकरीता सककार 
ि ूागातील नन षत ि र्ती ननँींधक ताा माजी प न सींचालक याींची चककर्ी अधधकारी 
म्क वन नतम वक करययात ीली असवन चककर्ीचत कामकाज सरुू ीकत. 
     तसतच  रीषठ थ च्छता ननरी्षणक याींच्या र ठत ययात ीलतल्या ीरोपाींची चककर्ी 
करययाकरीता सककार ि ूागातील ापननँींधक याींची चककर्ी अधधकारी म्क वन नतम वक 
करययात यतऊन, चककर्ी अक ालातील मर्र्ारर्ीनुसार  रीषठ थ च्छता ननरी्षणक याींचत र मुींँई 
कष ीी ापन्न ँाजार सममतीच्या सत ाननयमातील तरतवदीनुसार ताकीद दतऊन याींचत 
सत ापुथतकात नोंद घतययात ीली ीकत ीि  याींना दद.२०.४.२०१८ पासवन कामा र कजर करून 
घतययात ीलत ीकत. 
(३) प्रश्न ाद् ा त नाकी.  
  

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

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
__________________________________________________________________ 

मुद्र पव मच स मच प्रकक्रया मकाराषट्र ि धानमींडळ सधच ालयाच्या सींग क यींत्र त र 
मुद्र : र्ासकीय मध्य ती मुद्र ालय, मुींँई. 


