
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ४८७ वी यादी 

 
महाराष्ट्र ववधानसभा 

  

ततसरे अधधवेशन, २०१८ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

राज् यातीआ िवदवासी ववभागाच्या िश्रमशाळाांमध् ये ववयायाथ याांना णो ण िहार ममळण् याबाबत 
  

(१)  १८१३ (३०-०१-२०१५).   श्री.राधािृष्ट् ण ववे-ेणाटीआ (मशर्डी) :   सन्माननीय िवदवासी 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यातील विविग रामामीआ िवािासी गागाींम ये लसले या सासक य िरमशमसांाींम ये 
िवािासी विकास विगागाच् या ितीने विययार्थ याांना ाेण्यात येआाऱ्या पोषआ िहारात ागू, लींडी, 
केंी ि इतर फंे िा्प करण् यात येत नस याचे माहे ् ्ोबर, २०१४ म ये िा  याार यान 
ननासशनास िले, हे खरे िहे काय, 
(२) लस यास, याप्रकरआी सासनाने चौकसी केली िहे काय, यात काय ननासशनास िले 
यानुसार सासनान ेकोआती कायशिाही केली िा करण्यात येत िहे,  
(३) नस यास, विलींबाची कारआे काय िहेत ? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (२०-०९-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
(२) ि (३) प्रश्न उय् ाित नाही. 

___________ 
  

राज्यातीआ यांत्रमाग व् यवसायात मांदी ि् याने िारेानदाराांनी  
यांत्रमाग बांद ठेव्याबाबत 

  

(२)  १९७३० (०५-०९-२०१५).   श्री.रुणेश म् हात्र े (मभवांर्डी णूव ), र्डॉ.सांजय रायमआुिर (मेहिर), 
र्डॉ.बाआाजी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.गणणत गायिवार्ड (ि्याण णूव ), श्री.अजय चौधरी 
(मशवर्डी) :   सन्माननीय वस्त त्रोयायोग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील यींत्रमाग व् यिसायात मींाी ि यान े कारखानााराींनी यींत्रमाग माहे म,े २०१५ 
मये िा याारयान २० वािस बींा ठेिले होते, हे खरे िहे काय, 
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(२) लस यास, या बींाम ये सहगागी मानससरोिर येथील यींत्रमाग व् यिसानयक महेस नस्या 
बासा ि गींगाराम राजम या बुाु ला याींनी यींत्रमाग बींा न ठेि याने डचडले या सुरेस महेसुनी 
ि  याच् या नतघा ममत्राींनी कारखान् याम ये कामगाराींना मारहाआ केली ि कारखान् यातील विययुत 
ट्युब फोडून लाखो रुपयाींचे नकुसान के याचे उघडक स िले िह, हे खरे िहे काय, 
(३) लस यास, या प्रकरआी चौकसी केली िहे काय, चौकसीत काय िढंून िले, यानसुार 
सासनाने कोआती कारिाई केली िा करण्यात येत िहे, 
(४) नस यास, विलींबाची कारआे काय िहेत ? 
  
श्री. सुभा  देशमुे  (१७-१०-२०१८) : (१) होय. 
(२) होय, सुरेस महेसुनी ि याच्या नतघा ममत्राींिर गुन्हा ााखल करण्यात िलेला िहे. 
(३) होय, सार गुन््याचा तपास पोमलस उपननरीक्षक सलेे याींनी केला लसुन तपासात फफयाशाी 
याींनी फफयाशाीत िरोपी हआुन नािे नमुा केलेया इसमाींनी सारचा गुन्हा केला नसयाच ेि 
सारची नाि ेममंालेया चकु च्या मावहतीच्या िगारे वाले लसयाचे ननषपन्न झायान ेमुं 
िरोपीचा सोग लागलेला नाही. सार गुन््याची  ल िगश समरी मींजुरीकरीता साार करण्यात 
िली िहे. 
(४) प्रश्न उय् ाित नाही. 

___________ 
  

िमगाव, देवरी, साआिेसा (जज.गोंवदया) ताआकु् यातीआ प्रत्येि 
गावात णथवदवा योजना राबववण्याबाबत 

  

(३)  ३५३९० (१६-०१-२०१६).   श्री.सांजय णुराम (िमगाव) :   सन्माननीय ऊजा  मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गोंवाया जज्यातील िमगाि, ाेिरी, सालकेसा तालु यातील प्रयेक गािात गाि तेथ े
पथवािा ही योजना राबविण्यात येत िहे, हे खरे िहे काय, 
(२) लसयास, तीन तालुयातील ५० ्के गािे येथ ेसार योजनपेासून िींडचत िहेत, हे खरे 
िहे काय, 
(३) लसयास, सार योजना यसस्िीपआे राबविण्यासाठी सासनान ेकोआती कायशिाही केली िा 
करण्यात येत िहे, 
(४) नसयास, विलींबाची कारआे काय िहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेे र बावनिुळे (११-१०-२०१८) : (१) ि (२) गािा गािात पथवािे लािण्याच ेननयोजन 
ि यासाठी ििश्यक योजना राबविण्याचे काम जजहापररषा, गोंवाया तफे करण्यात येते. 
(३) माचश, २०१८ पयांत जजहा पररषा, गोंवायाकडून िषश २०१६-१७ पयांत मींजुरी प्राप्त झालेले 
सिश पथवाव्याींची कामे पूआश झालेली िहेत. 
(४) प्रश्न उय् ाित नाही. 

___________ 
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राज्यातीआ उयायोजिाांना वीज णुरवठ्याच्या असआे्या समस्तयाांबाबत 
  

(४)  ४७२६३ (२०-०४-२०१६).   श्री.सदा सरवणिर (मावहम), श्री.राजाभाऊ (णराग) वाजे 
(मसन्नर), श्री.प्रताणराव णाटीआ धचेआीिर (आोहा), र्डॉ.शमशिाांत ेेर्डिेर (मसांदेेर्ड राजा), 
र्डॉ.सांजय रायमआुिर (मेहिर), श्री.सांतो  दानवे (भोिरदन), श्री.मांगेश िुर्डाळिर (िुआा ), 
श्री.नारायण णाटीआ (िरमाळा) :   सन्माननीय ऊजा  मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) राज्यातील िीज पुरिठ्याच्या लसलेया समस्याींबाबत उपाययोजना करण्यासाठी 
मा.उययोग मींत्रयाींनी माहे जानेिारी, २०१६ मये उययोजकाींची बठैक मुींबईत ियोजजत केली 
होती, हे खरे िहे काय, 
(२) लसयास, सार बठैक स उजाशमींत्रीही उपजस्थत होत,े हे खरे िहे काय, 
(३) लसयास, महाराषरातील विज ार, इतर सेजारी राज्याच्या तुलनते महाग लसयान े
राज्यातील उययोग लन्य राज्यात स्थलाींतरीत होत िहेत, हे खरे िहे काय, 
(४) लसयास, परिडआाऱ्या विजसेाठी उययोजकाींनी रात्री िीज िापरण्याचा पयाशय सासनान े
वाला िहे, हे खरे िहे काय, 
(५) लसयास, सार पयाशय उययोजकाींना जस्िकारता येआार नाही ि याबाबतच्या लडचआी 
उपजस्थत उययोजकाींनी सासनापुढे माींडया िहेत, हे खरे िहे काय, 
(६) लसयास, मके-इन महाराषरासाठी उययोजकाींना िीज, पाआी ि पायागूत सुविगा सासनाने 
उपलब्ग करुन ाेण्याबाबत कोआती कायशिाही केली िा करण्यात येत िहे, 
(७) नसयास, विलींबाची कारआे काय िहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेेर बावनिुळे (१४-१०-२०१८) : (१) हे खरे िहे. 
(२) हे खरे िहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) हे खरे िहे. 
(५) हे खरे नाही. 
(६) विागश, मराठिाडा, उतर महाराषर, डी ि डी+ के्षत्रातील औययोडगक रामाहकाींना उययोगाींच्या 
कायशक्षमतेिर िगाररत ि इींगन समायोजन िकार या सिलती वा. ०१.०४.२०१६ पासनू 
ाेण्यात येत िहेत. 
(७) प्रश्न उय् ाित नाही. 

___________ 
  

महाववतरणाच्या वीजेचा वाणर िसा होतो याची णर्डताळणी िरण्याबाबत  
नेमआे्या सांस्तथेच्या अहवाआाबाबत 

  

(५)  ४७९१० (२०-०४-२०१६).   श्री.अजय चौधरी (मशवर्डी), श्री.मनोहर भोईर (उरण) :   
सन्माननीय ऊजा  मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) महावितरआच्या विजेचा सेतीसाठी िापर फकती होतो याची पडतांआी करण् याची जबाबाारी 
मुींबई ियिय्ीच् या ‘’सें्र फॉर ्े नॉलॉजी ल ्रने्ीि फॉर रुलर रररया’’ (सी्ीरिरर) या 
सींस् थेिर ाेण्यात िली, हे खरे िहे काय, 
(२) लस यास, सार सींस् था राज् यातील फफडरिर िीज िापराचे सिेक्षआ ि आ डे् ा 
लॅनामलमससचे ि मम्र ि आ विनामम्र िीज िापराचे सिेक्षआ करआार िहे, हे ही खरे िहे 
काय, 
(३) लस यास, याबाबतचा लहिाल सार सींस् था महावितरआला फकती कालािगीत साार करआार 
िहे ि  यानुषींगान े की षीपींप रामाहकाींना ाेयके पाठविण् याबाबत महावितरआने कोआती सक्षम 
यींत्रआा कायाशजन्ित केली िहे ि या कायशिाहीची सययःजस्थती काय िहे, 
(४) नसयास, विलींबाची कारआे काय िहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेेर बावनिुळे (११-१०-२०१८) : (१), (२) ि (३) की षी रामाहकाींचा प्रयक्ष जोडगार, की षी 
रामाहकाींचा प्रयक्ष िीज िापर ि आ याींना ाेण्यात येआारी िीज ाेयके याचा ल्यास 
करण्यासाठी तज्ञ व्यतीींचा समािेस लसआारी सममती महाराषर राज्य विययुत मींडं सूत्रगारी 
कीं पनीलींतगशत स्थापन करण्यात िली िहे. सार तज्ञ सममतीने िय.िय.्ी मुींबई 
सींस्थेमाफश त ननिडलेया १०० की षीपींप िावहन्याींचे सिेक्षआाची मावहती विचारात घेऊन िपला 
लहिाल सूत्रगारी कीं पनीस साार केला. यािर महावितरआचे लमगप्राय घेण्यात िले लसून 
सारचा लहिाल सूत्रगारी कीं पनीच्या विचारागीन िहे. 
(४) प्रश्न उय् ाित नाही. 

___________ 
  

उ्हासनगर येथ ेनवीन वीज उणिें द्र तनमा ण िरण्याबाबत  
  

(६)  ४९३४८ (२१-०४-२०१६).   श्रीमती ज्योती िआानी (उ्हासनगर) :   सन्माननीय ऊजा  
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उहासनगर हे औययोडगक के्षत्र लसयाने िीजपुरिठ्याची मोठी समस्या ननमाशआ झाली 
लसयान ेनिीन सबस््ेसन ननमाशआ करून २२० के.व्ही.ल. उच्चााबाची लाईनसाठी औडीनन्स 
फॅरी–लींबरनाथ याींच्या कडून मान्यता घेरुन िर.र.पी.डी.िर.पी. योजनेलींतगशतची कामे 
ठेकेााराींनी लपूआश ठेिली लसयाने पौलामास कीं पनीची मी्र जजपींग होत लसून यासाठी 
सममती स्थापन करण्याची लोकप्रनतननगी याींनी िीज मींडंाच्या सींबींडगत लडगकाऱ्याींना 
््ोबर, २०१६ रोजी विनींती करूनही लययाप कोआतीही कामे केली नाहीत हे खरे िहे िहे, 
(२) लसयास, या प्रकरआी सासनाने चौकसी केली िहे काय, 
(३) लसयास, चौकसीच्या लनषुींगाने सासनाने कोआती कायशिाही करण्यात िली िहे िा 
करण्यात येत िहे, 
(४) नसयास, विलींबाची करआे काय िहेत ? 
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श्री. चांद्रशेेर बावनिुळे (११-१०-२०१८) : (१) २२० के.व्ही. उहासनगर उपकें द्राच्या सींलग्न 
िावहनीस लींबरनाथ सस्त्रागार कारखान्याच्या पररसरातून उगारण्यास लययाप सस्त्रागार 
कारखाना प्रसासनाकडून परिानगी ममंाली नसयान ेउपकें द्राचे काम सुरु करता िलेले नाही. 
(२) ि (३) होय. 
     ननयोजजत २२० के.व्ही. उहासनगर उपकें द्रासाठी २२० के.व्ही. पडघे-लींबरनाथ II  
(जाींगूं ) िावहनीिर मललो पातीने िावहनी उगारआे प्रस्तावित िहे. लन्य मागश नसयाने 
सार िावहनी लींबरनाथ सस्त्रागार कारखाना पररसरातूनच उगारआे लपररहायश िहे. यामुं े 
लींबरनाथ सस्त्रागार कारखान्याची प्रसासनाकडून परिानगीची ििश्यकता िहे. सार परिानगी 
प्राप्त झायािर िावहनी ि उपकें द्र उगारआीचे काम सुरु करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उय् ाित नाही. 

___________ 
  

राज्यातीआ मशष्ट्यवतृ्त्तीच्या तनधीत होत असआे्या गैरवाणरािररता  
'टास्ति फोस ' ची स्तथाणना िरण्याबाबत 

  

(७)  ६७२२९ (२७-०१-२०१७).   श्री.प्रिाश फातणिेर (चेंबूर), श्री.राजाभाऊ (णराग) वाज े
(मसन्नर), श्री.बाबुराव णाचणे (मशरुर), श्री.रुणेश म् हात्र े (मभवांर्डी णूव ), श्री.सदा सरवणिर 
(मावहम), श्री.सुतनआ प्रभू (वदांर्डोशी), श्री.सांतो  दानवे (भोिरदन), श्री.प्रिाश सुवे (मागाठाणे), 
र्डॉ.सुजजत ममणचेिर (हातिणांगआे), श्री.उ्हास णाटीआ (मशरोळ) :   सन्माननीय सामाजजि 
न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील मसषयिीती ननगीत गैरिापर झायान ेयाप्रकरआी सखोल चौकसी करण्यासाठी 
मा.मुख्यमींत्री याींनी ज्येषठ पोलीस लडगकारी डॉ.के.व्यींक्ेसम याींच्या लयक्षतेखाली “्ास्क 
फोसश” ची स्थापना वानाींक १५ जानेिारी, २०१६ रोजी िा यासुमारास केली होती, हे खरे िहे 
काय, 
(२) लसयास, या ्ास्क फोसशन े वानाींक २६ फेब्रुिारी, २०१६ ि वानाींक ३० म,े २०१६ रोजी 
लनुक्रमे पवहला ि ासुरा लहिाल राज्याींच्या मुख्य सडचिाींना साार केला िहे, हे ही खरे िहे 
काय, 
(३) लसयास, याप्रकरआी सासनाने ितपयांत कोआती कारिाई केली िहे, 
(४) नसयास, होआाऱ्या विलींबाची कारआे काय िहेत ि याबाबतची सयय:जस्थती काय िहे ? 
  
श्री. राजिुमार बर्डोआे (३०-१०-२०१७) : (१) लींसत: होय. 
(२) ि (३) सन २०१५-१६ या सकै्ष आक िषाशमये चींद्रपूर जजहयात मसषयिीतीच ेनोंाआीकी त 
लजश रकूआ ५४४४९ इतके होत,े यापैक  ५२१७८ इतया विययार्थयाांना मसषयिीती मींजूर 
करण्यात िली. उिशरीत १५८१ विययार्थयाांच े लजश महाविययालयाकडुन प्राप्त झालेले नाहीत. 
विययार्थयाांचे सारील लजश िरेने ननकाली काढण्याबाबत सींबींडगत महाविययालयाींना 
ियुतालयामाफश त सूचना ाेण्यात िलेया िहेत. 
(४) प्रश्न उय् ाित नाही. 

___________ 
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वसई-ववरार शहर महानगरणामआिा हद्दीतीआ महाववतरण िां णनीयावारा णुरववण्यात  
येणा-या वीज ववतरण प्रणाआी मध्ये सुधारणा िरणेबाबत 

  

(८)  ७८४१८ (२८-०४-२०१७).   श्री.वहतेंद्र ठािूर (वसई), श्री.क्षितीज ठािूर (नाआासोणारा), 
श्री.ववआास तरे (बोईसर) :  सन्माननीय ऊजा  मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िसई-विरार सहर महानगरपामलका हद्दीतील महाराषर राज्य िीज वितरआ कीं पनीयिारा 
पुरविण्यात येआा-या िीज वितरआ प्रआालीमये सुगारआा करण्यासाठीचा प्रस्ताि मा.ऊजाशमींत्री 
महोायाींकड ेस्थाननक लोकप्रनतननगीींनी वानाींक ३१ जानेिारी, २०१५ रोजीच्या पत्रान्िये ाेण्यात 
िला िहे, हे खरे िहे काय, 
(२) लसयास, या मागआीबाबत सासनाने कोआती कायशिाही केली िा करण्यात येत िहे,  
(३) नसयास, विलींबाची कारआे काय िहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेेर बावनिुळे (०९-१०-२०१८) : (१) हे खरे िहे. 
(२) िसई मींडं लींतगशत ाेखगाल ि ारुुस्तीच्या कामाचा िराखडा महावितरआमाफश त मींजूर 
करण्यात िला लसून ि सार कामे कीं पनीच्या ाेखगाल-ारुुस्तीच्या उपलब्ग ननगीतींगशत 
करण्याचे प्रस्तावित िहे. 
(३) प्रश्न उय् ाित नाही. 

___________ 
  

नागणूर ववभागाांतग त मागासवगीय ववयायाथयाांना देण्यात येणारी मशष्ट्यवतृ्ती  
देण्यात िआी नस्याबाबत 

  

(९)  ७९९७३ (२१-०४-२०१७).   श्री.ववजय रहाांगर्डाआे (ततरोर्डा) :   सन्माननीय सामाजजि 
न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर विगागालींतगशत लन.ूजाती, लनु.जमाती, विमुत जाती ि इतर मागासिगीय 
विययार्थयाांना ाेण्यात येआारी मसषयिीती सन २०१४-१५ ि २०१५-१६ या िषाशकररता ाेण्यात 
िली नसयाची बाब वानाींक २० डडसेंबर, २०१६ रोजी िा यासमुारास ननाषशनास िली, हे खरे 
िहे काय, 
(२) लसयास, सार मागासिगीय विययार्थयाांना सन २०१४-१५ मये २,८१,३७३ तर २०१५-१६ 
मये ३,३८,९१५ विययार्थयाांच े लजश प्रलींबबत लसयाचे राजक य पक्षाच्या पााडगकाऱ्याींनी 
ननासशनास िआून वाले िहे, हे ही खरे िहे काय, 
(३) लसयास, याप्रकरआी सासनाने कोआती कायशिाही केली िा करण्यात येत िहे, 
(४) नसयास, विलींबाची कारआे काय िहेत ?  
  
श्री. राजिुमार बर्डोआे (१२-१०-२०१८) : (१) लींसत: खरे िहे. 
(२) हे खरे नाही. 
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(३) नागपूर विगागालींतगशत ६ जज्यातील सन २०१४-१५ ि सन २०१५-१६ या सैक्ष आक 
सत्रात लजश केलेया लनुक्रमे ३,६२,५१७ ि ३,६४,०३१ विययार्थयाांपैक  माहे माचश,२०१६ लखेर 
३,३०,०६५ (सन २०१४-१५) ि २,२१,०४० (सन २०१५-१६)  विययार्थयाांना मसषयिीती मींजूर 
करण्यात िली िहे.  
     यानींतर, यामगील माहे माचश,२०१७ लखेरीस २,०५५ (सन २०१४-१५) ि १,०३,१८८ (सन 
२०१५-१६) विययार्थयाांना मसषयिीती मींजूर करण्यात िली लसून, िषाशखेरीस जजहास्तरािर 
प्रलींबबत लसलेले लजाांपैक  पररपूआश/ पात्र लसलेले लजश ननकाली काढण्याची  कायशिाही सुरु 
िहे. 
(४) प्रश्न उय् ाित नाही. 

___________ 
  

राज्य ववज तनयामि ियोगाने महाववतरणच्या वीज ग्राहिाांना  
दीर्ड टक्िा वीजदरवाढ आागू िेआी अस्याबाबत 

  

(१०)  ८०८५३ (२८-११-२०१७).   श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), श्री.अममन णटेआ 
(मुांबादेवी) :   सन्माननीय ऊजा  मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य िीज ननयामक ियोगान ेमहावितरआच्या िीज रामाहकाींना ाीड ्का ारिाढ लागू 
केली लसयाचे माहे नोव्हेंबर, २०१६ मये िा याारयान ननासशनास िले िहे, हे खरे िहे 
काय, 
(२) लसयास, ही ारिाढ १ नोव्हेंबरपासून लागू होआार लसून ती पुढील चार िषाशपयांत कायम 
राहआार लसयान ेयाचा सिाशत जास्त िडथशक त्रास घरगुती रामाहकाींना होआार िहे, हे ही खरे  
िहे काय, 
(३) लसयास, यामुंे घरगुती रामाहकाींचा जस्थर िीज बबल िकार ५० िरुन ५५ रुपये होआार 
लसून सागारआपआे पाच रुपयाींची िाढ करण्यात लसयाने सासनाने घरगुती रामाहकाींसाठी लागु 
केलेली ही लन्यायकारक ारिाढ मागे घेण्याबाबत कोआती कायशिाही केली िा करण्यात येत 
िहे, 
(४) नसयास, विलींबाची कारआे काय िहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेे र बावनिुळे (०९-१०-२०१८) : (१), (२) ि (३) राज्यातील िीज रामाहकाींच ेिीज ार 
ठरविण्याचे लडगकार महाराषर विययुत ननयामक ियोगास िहेत. ियोगाने बहुिवषशय िीजार 
वानाींक ०३.११.२०१६ रोजी सन २०१६-१७ ते २०१९-२० साठी जारी केले होते. सार िाेसानुसार 
घरगुती रामाहकाींच्या िीज ारात सरासरी १.००% ते १.३% इतक  माफक ारिाढ करण्यात िली 
होती.   
(४) प्रश्न उय् ाित नाही. 

___________ 
  



वि.स. ४८७ (8) 

राज्यातीआ शतेिऱयाांना िज माफी देण्याबाबत 
  

(११)  ८२७१० (२१-०४-२०१७).   श्री.जयांत णाटीआ (इस्तआामणूर), श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरेगाव), 
श्री.राजेश टोण े (घनसावांगी) :   सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) राज्यातील सतेकऱ्याींना उतर प्राेसाप्रमाआ े कजशमाफ  ाेण्याची मागआी मा.मुख्यमींत्री 
याींचेकड ेरका राजफकय पक्षायिारे वानाींक ०८ फेब्रुिारी, २०१७ रोजी िा यासमुारास केली िहे, 
हे खरे िहे काय, 
(२) लसयास, सार मागआीच्या लनुषींगाने सासनाने कोआती कायशिाही केली िा करण्यात येत 
िहे, 
(३) नसयास, विलींबाची कारआे काय िहेत ?  
  
श्री. सुभा  देशमुे  (११-१०-२०१८) : (१) लींसत: खरे िहे. 
     सार विषयाबाबतच े वानाींक ०७/०४/२०१७ च ेरमशी.लविनास ्नमन ेि इतर याींनी वालेले 
ननिेान जजहााींडाडगकारी नाींाेड याींच्यायिारे सासनास प्राप्त झाले. 
(२) राज्यातील सेतकऱ्याींची थक त कजे माफ करण्यासींागाशत सासन ननआशय वानाींक 
२८/०६/२०१७ लन्िये “छत्रपती मसिाजी महाराज सेतकरी सन्मान योजना - २०१७” जाहीर केली 
लसून योजनचेा लाग ाेण्याची कायशिाही सुरू िहे. 
(३) विलींबाचा प्रश्न उय् ाित नाही. 

___________ 
  

णराांर्डा (जज.उस्तमानाबाद) ताआकु्यातीआ महाववतरणच्या िम चाऱयाांिरू्डन  
शेतिऱयाांना नाहि त्रास वदआा जात अस्याबाबत 

  

(१२)  ८३४५७ (२८-११-२०१७).   श्री.राहुआ मोटे (णराांर्डा) :   सन्माननीय ऊजा  मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पराींडा (जज.उस्मानाबाा) तालुयात मौ. ाेऊंगाींि येथ ेसलग चार वािस तर मौ. घारगाींि 
ि मौ. राजुरी येथ े सलग पाच वािस पुआशिें िीजपुरिठा खींडीत लसयाच े माहे जानेिारी 
२०१७ मये ननासशनास िले, हे खरे िहे काय, 
(२) लसयास, याबाबत सेतकऱ्याींनी लनेकिें ा विनींती करुनही ि प्रयक्ष कायाशलयामये 
जाऊन विनींती करुनही महावितरआच्या कमशचाऱ्याींनी ाखल न घेतयाने सारील गािात सलग 
पाच वािस िीजपुरिठा नव्हता, हे ही खरे िहे काय, 
(३) लसयास, तयनींतर सुमारे २०० पेक्षा जास्त सेतकरी जिंा (नन) सब स््ेसनमये ननिेान 
ाेण्यासाठी गेले लसता रकही लडगकारी यावठकाआी ननिेान जस्िकारण्यासाठी उपजस्थत 
नसयान े ७ तास िा् बनघतयानींतर सेतकरी नाईलाजाने तथेून ननघुन गेयाचे खरे िहे 
काय, 
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(४) लसयास, या सींागाशत येथील लोकप्रनतननगीींनी वानाींक २० फेब्रुिारी, २०१७ रोजी िा 
याारयान मा.उजाशमींत्री याींना लेखी ननिेानायिारे याची चौकसी करण्याबाबत ि विययुतपुरिठा 
ताकां सुरु करण्याबाबत विनींती केली, हे खरे िहे काय, 
(५) लसयास, सासनान े चौकसी केली िहे काय ि यानुसार ाोषी लडगकाऱ्याींिर कोआती 
कारिाई केली िा करण्यात येत िहे, नसयास, विलींबाची कारआे काय िहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेेर बावनिुळे (०९-१०-२०१८) : (१) हे खरे िहे.  
     सार गागाचा विययुत पुरिठा सागारआपआे ाोन वािस लनतगारामुं े विस्कंीत झाला 
होता. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
     सारहू उपकें द्रात सार उपकें द्राच े प्रगान यींत्रचालक उपजस्थत होते. उप कायशकारी 
लमगयींता उप विगाग, पराींडा याींनी सेतकऱ्याींचे ननिेान पराींडा उप विगागात जस्िकारले. 
(४) हे खरे िहे. 
(५) सार गागाचा विययुत पुरिठा सागारआपआे ाोन वािस लनतगारामुं े विस्कंीत झाला 
होता ि यासाठी लनकु्रम े निीन ३३ के.व्ही. ि ११ के.व्ही. जोडिावहनी उगी करुन ासुऱ्या 
िावहनीिर गार विगागआी करुन विययुत पुरिठा सुरंीत करण्यात िला िहे. 

___________ 
  

नाांदरू (ता.िांबेगाांव, जज.णुणे) येथ ेवीज मीटर जळा्याने 
णररसरातीआ वीज णुरवठा बांद झा्याबाबत 

  

(१३)  ८६३९६ (०९-०८-२०१७).   श्री.वदआीण वळस-ेणाटीआ (िांबेगाव), श्री.जयांत णाटीआ 
(इस्तआामणूर), श्री.वभैव वणचर्ड (अिोआे), श्री.णाांरु्डरांग बरोरा (शहाणूर), श्री.शमशिाांत मशांदे 
(िोरेगाव) :   सन्माननीय ऊजा  मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाींारू (ता.िींबेगाींि, जज. पुआे) येथ ेवानाींक १५ म,े २०१७ रोजी ३३ के.व्ही उपकें द्रात िायर 
रकत्र ियाने स्फो् होऊन ५० िीज मी्र जंाले, हे खरे िहे काय, 
(२) लसयास, िीज मी्र जंायान े या पररसरात िीज पुरिठा बींा झायान े याबाबत 
स्थाननकाींनी क ींंब विज वितरआ कीं पनीच्या कायाशलयासी सींपकश  सागूनही कोआतीही कायशिाही 
करण्यात िली नाही, हे ही खरे िहे काय, 
(३) लसयास, याबाबत सासनाने चौकसी केली िहे काय, यानुसार सींबडगताींिर कोआती 
कारिाई केली िा करण्यात येत िहे, 
(४) नसयास, विलींबाची कारआे काय िहेत ? 
 
श्री. चांद्रशेेर बावनिुळे (०९-१०-२०१८) : (१) ि (२) हे खरे नाही. 
(३) मौजे नाींारू, ता.िींबेगाि या गािातील िीज पुरिठा ३३/११ के.व्ही उपकें द्र क ींंब येथून 
करण्यात येत लसनू वा. १५.०५.२०१७ रोजी ११ के.व्ही फुलेिाडी या उच्चााब विययुत 
िावहनीची तार िाांी िाऱ्यामुंे तु्ून मौजे नाींारू गािातील लघुााब विययुत िावहनीिर 
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पडयाने िीज प्रिाहातील ााब िाढयाने सार गािातील घरगुती िापराचे २६ मी्र ि की षीपींप 
रामाहकाींच े७ मी्र लसे रकूआ ३३ मी्र जंाले होते. वानाींक १७.०५.२०१७ रोजी घरगुती िीज 
रामाहकाींचे २६ मी्र बालून याींचा िीज पुरिठा सुरंीत चाल ू करण्यात िला. तसेच 
की षीपींपाचा िीज पुरिठा ाेखील चालू करण्यात िलेला िहे. मसिाय ११ के.व्ही विययुत 
िावहनीची पूआश तपासआी करुन गविषयात लसा प्रकार होऊ नये हआून ाेखगालीचे काम सुाा 
पूआश करण्यात िले िहे. 
(४) प्रश्न उय् ाित नाही. 

___________ 
  

गांगाणूर (जज.औरांगाबाद) ताआुक्यात वीज न वाणरताही शेति-याांना  
हजारो रुणयाांच ेदेयि णाठवव्याबाबत 

(१४)  ८६६२६ (०९-०८-२०१७).   श्री.अमर िाळे (िवी), श्री.सुतनआ िेदार (सावनेर), श्री.अस्तआम 
शेे (माआार्ड णजश्चम), र्डॉ.सांतो  टारफे (िळमनुरी), श्री.ववजय वर्डटे्टीवार (ब्रम्हणूरी), 
श्री.राधािृष्ट् ण ववे-ेणाटीआ (मशर्डी) :   सन्माननीय ऊजा  मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) गींगापूर (जज.औरींगाबाा) तालुयात “महावितरआ िपया ाारी” ही योजना सुरू केली 
लसता या योजनेसाठी लनेक सेतक-याींनी की षीपींपाच्या िीज जोडआीसाठी ४ हजार ७२० 
रूपयाींची लनामत रकम गरली लसता लगेच या सिश सेतक-याींना महावितरआ कीं पनीन े
प्रयेक  ३० ते ५० हजार रूपयाींच ेि न िापरलेले िीज ाेयक पाठियाची मावहती वानाींक १६ 
जून, २०१७ रोजी िा या समुारास ननासशनास िली, हे खरे िहे काय, 

(२) लसयास, न िापरलेया या िीज ाेयकासींागाांत सेतकरी महावितरआ कायाशलयात गेले 
लसता लडगका-याींनी लगोार िीजेच्या ाेयकाचा गरआा करण्यास साींडगतले, हे ही खरे िहे 
काय 
(३) लसयास, या प्रकरआाची सासनान ेचौकसी केली िहे काय, यानुसार सींबींडगताींिर कोआती 
कारिाई केली िा करण्यात येत िहे 
(४) नसयास, विलींबाची कारआे काय िहेत ? 
 
श्री. चांद्रशेे र बावनिुळे (०९-१०-२०१८) : (१), (२) ि (३) ”महावितरआ िपया ाारी” या 
योजनेंतगशत ज्या रामाहकाींना ताकां िीज जोडआीची ििश्यकता होती ि केबलयिारे लाईनिर 
िकडा ्ाकून जे िीजेचा िापर करीत होते लसा की षीपींप गारकाींनी को्ेसन गरयानींतर िहे 
या जस्थतीत कोआतीही ाींडामक कारिाई न करता िीज बबल सुरु करण्यात िले. सार 
योजनेत की षीपींप गारकाींना िीज जोडआीसाठी महावितरआने पायागतू उगारआी न करता रामाहक 
िापरत लसलेया केबलयिारे िीज जोडआी करण्यात िली होती ि िीजेच्या िापराप्रमाआेच 
िीज बबल ाेण्यात िलेली िहेत.  तसेच ज्या रामाहकाींची केबल िारींिार क् होऊन िीज 
पुरिठा खींडीत होत लसयामुं े केबल काढून घेतयाच ेिढंून िले या रामाहकाींची जानेिारी, 
२०१७ नींतरची बीले ारुुस्त करुन ाेण्यात िली िहेत. 
(४) प्रश्न उय् ाित नाही. 

___________ 
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िागआ ताआुक्यातीआ (जज.िो्हाणूर) वेदगांगा िाठावरीआ गावाांचा वीजणुरवठा बांद अस्याबाबत 
  

(१५)  ८७४०६ (०९-०८-२०१७).   श्री.हसन मुश्रीफ (िागआ) :   सन्माननीय ऊजा  मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कागल तालुयातील (जज.कोहापूर) िेागींगा काठािरील कौलगे ि बानगे गािाींचा 
िीजपुरिठा माहे रवप्रल, २०१७ मये बींा केला लसयाने पाण्यालगािी सिश वपके सुकून गेली, 
हे खरे िहे काय, 
(२) लसयास, िीजपुरिठा बींा लसयान ेतेथील सेतकऱ्याींनी सोनगे (ता.कागल, जज.कोहापूर) 
येथील िीज वितरआाच्या कायाशलयािर मोचाश काढून िीज सुरु करण्याबाबत मागआी केली, हे ही 
खरे िहे काय, 
(३) लसयास, याबाबत स्थाननक कायाशलयान े लययापी कोआतीच कायशिाही केली नसून 
सासनाने या प्रकरआाची चौकसी केली िहे काय, यानुसार सार िीजपुरिठा सुरु करण्यासाठी 
सासनाने कोआती कायशिाही केली िा करण्यात येत िहे, 
(४) नसयास, विलींबाची कारआे काय िहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेेर बावनिुळे (१०-१०-२०१८) : (१) हे खरे िहे. 
     कौलगे ि बानगे पररसरातील की षीपींप िावहनीिर माहे रवप्रल, २०१७ मये ताींबत्रक 
कारआास्ति लनतररत गारननयमन करण्यात िले होत.े 
(२) हे खरे िहे. 
(३) माहे रवप्रल, २०१७ मये ननमाशआ झालेया िीजेच्या समस्याींच े ननराकरआ करुन 
वा.३०.०४.२०१७ पासून कौलगे ि बानगे पररसरातील सिश की षी िावहन्याींिरील की षी रामाहकाींना 
रात्रीच्या कांात १० तास ि वािसा ८ तास थ्री फेज िीजचेी उपलब्गता चक्राकार पातीन े
ाेण्यात येत िहे. 
(४) प्रश्न उय् ाित नाही. 

___________ 
  

राज्यातीआ ७० हजार यांत्रमाग धारिाांना वीज देयिात सवआत देण्याबाबत 
  

(१६)  ८९३८३ (०९-०८-२०१७).   श्री.प्रिाश फातणेिर (चेंबूर), श्री.तुिाराम िाते (अणुशक्ती 
नगर), श्री.सभुा  साबणे (देगआूर), श्री.अतनआ िदम (तनफार्ड) :   सन्माननीय ऊजा  मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील ७० हजार यींत्रमाग गारकाींना िीज ाेयकात सिलत ाेण्याबाबत ि याींच्या 
कजाशिरील पाच ्के व्याज पुढील पाच िषश राज्य सासनामाफश त गरण्याबाबतच्या प्रस्तािास 
सासनाकडून तितः मींजूरी ाेण्यात िली िहे, हे खरे िहे काय, 
(२) लसयास, या ननआशयाच े स्िरुप काय िहे ि या ननआशयाबाबत राज्य सासनान े लींनतम 
ननआशय घेतला िहे काय ि लसयास, याची लींमलबजािआी कगीपासून होआार िहे, 
(३) लसयास, या ननआशयामुं े फकती रकमेची सासनाला तरतूा करािी लागआार िहे ? 
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श्री. चांद्रशेेर बावनिुळे (०९-१०-२०१८) : (१), (२) ि (३) सासन ननआशय क्र. सींक आश-
२०१५/प्र.क्र.१७५/ऊजाश-५, वा. ७.११.२०१५ नुसार यींत्रमागगारकाींना िीज ार सिलतीसाठी 
सासनामाफश त ाेण्यात येआाऱ्या लनुाानाची मयाशाा कायम ठेऊन िीज ारात होआाऱ्या िाढीचा 
गार सींबींडगत यींत्रमाग गारक रामाहकाींना िकारण्यात येत िहे. २७ लश्िसतीचा खालील 
यींत्रमागगारक रामाहकाींना रु.२.७७/- प्रती युनन् ि २७ लश्िसतीचा िरील यींत्रमागगारक 
रामाहकाींना रु.४.२२/- प्रती युनन् िीजार सिलतीसाठी सासनाकडून महावितरआ कीं पनीस लनुाान 
ाेण्यात येत.े िावषशक लनुाानाची रकम समुारे रु.१२०० को्ी रिढी िहे.   
  

___________ 
  

बदआाणूर येथ ेराजिीय णिाच्या वतीने महाववतरणच्या िाया आयासमोर  
िरण्यात िआेआे िांदोआन 

  

(१७)  ९०८८१ (०९-०८-२०१७).   श्री.भरतशेठ गोगावआे (महार्ड), श्री.अममन णटेआ (मुांबादेवी), 
श्री.किसन िथोरे (मुरबार्ड), श्री.नरेंद्र णवार (ि्याण णजश्चम), श्री.नरेंद्र महेता (ममरा भाईंदर), 
श्री.बळीराम मसरसिार (बाळाणूर) :  सन्माननीय ऊजा  मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) बालापूर (जज.ठाआे) येथे िीजपूरिठा िारींिार खींडडत होत लसूनही लिाजिी येत लसलेली 
ाेयके तसेच मुात सींपयानींतर ाेयके प्राप्त होआे, मी्र िाचन उसीराने हआजे ाीड ते ाोन 
मवहन्याने घेआे, पररआामी नेहमीपेक्षा ाेयके जास्त येआ,े रोखीने ाेयके गरण्याच्या नािाखाली 
कमशचा-याींकडून होत लसलेली फसिआूक याविरोगात राजक य पक्षाच्याितीन े महावितरआच्या 
कायाशलयासमोर माहे जून, २०१७ मये िा या समुारास िींाोलन करण्यात िले तसेच 
याबाबत तातडीन े ाखल घेऊन कारिाई करण्याची मागआी तेथील नागररकाींनी यासुमारास 
उपलमगयींता, महावितरआ बालापूर (पुिश) याींच्याकड ेकेली िहे, हे खरे िहे काय, 

(२) लसयास, सासनाने याबाबत  चौकसी केली िहे काय,यात काय िढंून िले, 
(३) तानुसार चौकसीच्या ननषकषाशनुसार जबाबाार लसआा-या सींबडगताींिर कोआती कारिाई केली 
िा करण्यात येत िहे, 
(४) नसयास, विलींबाची कारआे काय िहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेेर बावनिुळे (०९-१०-२०१८) : (१) हे खरे िहे. 
(२) रामाहकाींना येआाऱ्या लिाजिी ाेयकाच्या तक्रारी लक्षात घेिून ताबडतोब महावितरआच्या 
के्षबत्रय कायाशलयामाफश त स्थं तपासआी करुन १०८१ रामाहकाींची िीज बबले ारुुस्ती करुन ाेण्यात 
िली िहेत. मी्र िाचन घेआाऱ्या रजन्सीला योग्य ररडीींग घेण्याच ेननाेस वालेले िहेत.  
(३) सींबींडगत प्रकरआात ाोषी कमशचाऱ्याींना ननलींबबत करुन याींच्याविरुा विगागीय चौकसीची 
कारिाई चाल ूिहे. तसेच मी्र िाचन रजन्सीिर ाींडामक कारिाई करण्यात िली िहे. 
(४) प्रश्न उय् ाित नाही. 
  

___________ 
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रांगराजन सममतीच्या मशफारशीनसुार साेर िारेान्याच्या प्रत्येि व ा च्या उत्णादनातून ७५ 

टक्िे रक्िम शेतिऱ याांना अदा िरण्याबाबत 
  

(१८)  ९२५३६ (१८-०८-२०१७).   श्रीमती सीमाताई वहरे (नामशि णजश्चम) :   सन्माननीय 
सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) रींगराजन सममतीच्या मसफारसीनुसार सह िीज ननममशती प्रकप लसलेया साखर 
कारखान्याच्या प्रयेक िषाशच्या उपाानातून ७५ ्के रकम सेतक-याींना लाा करण्यात यािी 
लसी नो्ीस साखर ियुताींनी १५० साखर कारखान्याींना माहे जून, २०१७ मये िा 
याारयान बजािली िहे, हे खरे िहे काय, 
(२) लसयास, को-जनरेसन लसलेया साखर कारखान्याींच्या प्रयेक िषाशच्या उपाानातनू 
िलेया रकमेपैक  ७५ ्के रकम सेतकऱ् याींना ि २५ ्के रकम प्रसासनािर खचश 
करािी ि को-जनरेसन नसलेया कारखान्याींनी ७० ्के रकम ऊस उपााक सेतक-याींिर ि 
३० ्के रकम प्रसासनािर खचश करािी लसा ननयम लसूनही सार रकम सेतक-याींना 
ममंत नाही, हे ही खरे िहे काय, 
(३) लसयास, १५० साखर कारखान्याींपकै  फकती कारखान्याींनी सारची रकम ऊस उपााक 
सेतक-याींना वाली, 
(४) तसेच ज्या कारखान्याींनी सारची रकम ऊस उपााक सेतक-याींना वाली नाही याींच्यािर 
सासनाने कोआती कारिाइ केली िा करण्यात येत िहे, 
(५) नसयास, याची कारआे काय िहेत ? 
  
श्री. सुभा  देशमुे  (०३-१०-२०१८) : (१) नाही. 
(२) ि (३) महाराषर (कारखान्याींना पुरविण्यात िलेया) ऊसाराचे विननयमन लडगननयम 
२०१३ मये महसलूी उपन्न विगागआी (RSF) सूत्राबाबत खालील तरतूा िहे. 
    ऊस ननयींत्रआ मींडंास कलम ४ (क) नसुार FRP व्यनतररत उपन्न विगागआीयिारे 
७०:३० फकीं िा ७५:२५ प्रमाआे ऊस पुरिठाााराींना ऊसाचा ार ठरविआेचे लडगकार िहेत. सार 
कलमानसुार “ऊसाचा ार ननजश्चत करताना बगॅस, मंी. प्रेसमड या उपपााथाांच्या मुयासह 
साखरेच्या मूयाच्या िगारे ७०% इतका ऊसार राहील फकीं िा केिं साखरेच्या मूयाींच्या 
िगारे ऊसार ७५% इतका राहील. या नुसार उपन्न विगागआी सूत्रानुसार ७०% फकीं िा ७५% 
प्रमाआे ननघआारा ार ऊस पुरिठाााराींना लाा करआे ि आ ३०% फकीं िा २५% रकम 
कारखान्याींन ेखचश करआे लसी तरतूा िहे. 
     हींगाम २०१६-१७ मये १५० साखर कारखान्याींनी हींगाम घेतला होता. या कारखान्याींपैक  
१४१ कारखान्याींच ेRSF सुत्रानुसार ार ननजश्चत करआेकरीता प्रस्ताि प्राप्त झाले होते. सार 
कारखान्याींच ेRSF नुसारच ेऊसार ऊस ननयींत्रआ मींडंाच्या वा.०८/११/२०१७ च्या बैठक मये 
साार करण्यात िले. सययजस्थतीत १४१ कारखान्याींपकै  ११९ कारखान्याींनी RSF नुसार ार 
लाा केलेला िहे. २ कारखान्याींचे ार RSF सुत्रानुसार लसागारआ ननघत लसयाने मींडंान े
या कारखान्याींनी प्रयक्षात लाा केलेया ऊसारास मान्यता वाली िहे. उिशरीत २० 
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कारखान्याींनी RSF सुत्रानुसार ार लाा केला नाही.  RSF सुत्रानुसार ऊसार ननजश्चत 
करआेसाठी प्रस्ताि साार न केलेया ९ कारखान्याींच े प्रस्ताि प्राप्त झाले लसून ते ऊस 
ननयींत्रआ मींडंाच्या िगामी बैठक त साार करण्यात येत िहेत.  
(४) RSF सुत्रानुसार ननघआाऱ्या ाराप्रमाआे थकबाक  लसआाऱ्या कारखान्याींना सार थकबाक  
लाा करआेबाबत साखर ियुत याींनी वा. १३/१२/२०१७ रोजी ने िाेमसत केले िहे.तसेच 
थकबाक  लसआाऱ्या कारखान्याींचा लहिाल साार करण्यास प्रााेमसक सहसींचालक (साखर) याींना 
वा.०४/०१/२०१८ ि वा. १८/०४/२०१८ च े पत्रान्िये साखर ियुत याींनी सूडचत केले लसून 
वा.०१/०९/२०१८ चे पत्रान्िये कारिाई सुचक लहिाल साार करण्याबाबत कंविले िहे. 
(५) प्रश्न उय् ाित नाही. 

___________ 
  

घणसोआी, तळवआी, गोठवआी, राबार्डा इ.गावाांत स्तवतांत्र 
 सब स्तटेशन होणेबाबत 

  

(१९)  ९५६२३ (०१-०१-२०१८).   श्री.सांदीण नाईि (ऐरोआी) :  सन्माननीय ऊजा  मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) घआसोली, घआसोलीगाि, तंिली गाि, गोठिली गाि, राबडा गाि या पररसरात िारींिार 
िीज खींडडत होत,े हे खरे िहे काय, 
(२) लसयास, सार पररसरातील विजेची समस्या ारू करण्यासाठी स्ितींत्र सब स््ेसन 
उगारण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननगीनी माहे जून, २०१७ मये मा.ऊजाश मींत्री महोायाींकड े
लेखी ननिेानायिारे मागआी केली िहे, हे ही खरे िहे काय, 
(३) लसयास, या ननिेानाच्या लनुषींगान ेसासनान ेकोआती कायशिाही केली िा करण्यात येत 
िहे, 
(४) नसयास, विलींबाची कारआे काय िहेत तसचे सार पररसरात स्ितींत्र सब स््ेसन 
कगीपयांत सुरु होआे लपेक्षक्षत िहे ? 
  
श्री. चांद्रशेे र बावनिुळे (०९-१०-२०१८) : (१) घआसोली गाींि ि याींचा िजूबाजूचा पररसर 
जला गतीन ेविकमसत होत लसनू िीजेची मागआी वािसेंवािस िाढत िहे. घआसोली फफडरची 
लाींबी लींााज े १४ फकमी लसून यािर सया लनतररत लोड लसयामुंे तंिली गागातील 
रामाहकाींना खींडीत होआाऱ्या िीज पुरिठयाच्या समस्येस सामोरे जाि ेलागत िहे. 
(२) याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननगीचे ननिेान प्राप्त झाले िहे. 
(३) ि (४) घआसोली पररसरात स्ितींत्र उपकें द्र उगारण्यासाठी लागआाऱ्या जागेची मागआी 
मसडको कायाशलयास महावितरआच्या के्षबत्रय कायाशलयायिारे करण्यात िलेली िहे.  जागा 
प्राप्त होताच यावठकाआी निीन उपकें द्र प्रस्तावित करण्यात येईल. 
  

___________ 
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सावर्ड ेबुद्रिु चौर्डाळा (ता.िागआ, जज.िो्हाणूर) णररसरातीआ शेतिऱयाांना  
मीटर जोर्डणी देण्यात िआेआी नस्याबाबत 

  

(२०)  ९६०३७ (२९-१२-२०१७).   श्री.हसन मुश्रीफ (िागआ), श्री.जजतेंद्र िव्हार्ड (मुांब्रा िळवा), 
श्री.चांद्रदीण नरिे (िरवीर), श्री.सत्यजीत णाटीआ-सरुर्डिर (शाहूवार्डी) :   सन्माननीय ऊजा  मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सािड े बुद्रकु चौडांा (ता.कागल, जज.कोहापूर) पररसरातील सेतकऱ्याींनी सुमारे ४ 
मवहन्याींपूिी सेतीसाठी पींपासाठी कागापत्राींची पूतशता ि मम्रसाठी लागआारी िगाऊ रकम 
गरुन ाेखील लययाप याींना मी्र जोडआी ाेण्यात िलेली नाही, हे खरे िहे काय, 
(२) लसयास, िीज वितरआ कीं पनीच्या बेजबाबाार कारगारामुं े कागल सहर ि पररसरातील 
(जज. कोहापूर) पाचसेहून लडगक घरगुती, सेती ि आ औययोडगक रामाहकाींना गेया चार-पाच 
मवहन्याींपासून मागआी करुनाेखील विजेची मी्र ममंत नसयाचे माहे सप् े्ंबर, २०१७ मये 
ननासशनास िले िहे, हे खरे िहे काय, 
(३) लसयास, याबाबत सासनान ेचौकसी केली िहे काय, चौकसीत काय िढंून िले ि 
यानुसार या प्रकरआी सासनाने कोआती कायशिाही केली िा करण्यात येत िहे, 
(४) नसयास, विलींबाची कारआे काय िहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेे र बावनिुळे (१०-१०-२०१८) : (१) ि (२) कोहापूर जजहयामये सन २०१७-१८ 
मये ४२७२ की षीपींपाना िीज जोडण्या ाेण्यात िया िहेत. 
(३) प्रलींबबत की षीपींपाना निीन उच्चााब वितरआ प्रआाली योजन ेलींतगशत िीज जोडण्या ाेण्याच े
काम महावितरआ कीं पनीमाफश त करण्यात येआार िहे. 
(४) प्रश्न उय् ाित नाही. 

___________ 
  

राज्यातीआ शतेिऱ याांच्या बुर्डीत िजा चा भार राष्ट्रीयिृत, व्याणारी व सहिारी बिँानी 
उचआण्याच्या प्रस्ततावास बँिानी मान्यता वद्याबाबत. 

  

(२१)  ९६१०१ (०६-०१-२०१८).   श्री.अजय चौधरी (मशवर्डी), श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा), 
श्री.मांगेश िुर्डाळिर (िुआा ) :   सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) राज्यातील सेतकऱ् याींच्या बुडीत कजाशचा ७० ्के गार राषरीयकी त, व्यापारी ि सहकारी 
बँकानी उचलण्याच्या सासनाच्या प्रस्तािास बँकानी मान्यता वाली िहे, हे खरे िहे काय, 
(२) लसयास, यामुंे सासनाच ेहजार को्ी रुपये िाचआार िहेत, हे ही खरे िहे काय, 
(३) लसयास, उपरोत प्रकरआी सासनाने कोआती कायशिाही केली िा करण्यात येत िहे, 
(४) नसयास, विलींबाची कारआे काय िहेत ?  
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श्री. सुभा  देशमुे (०४-१०-२०१८) : (१), (२) ि (३) लींसत: खरे िहे. कजशमाफ  योजना 
राबविताना बुडीत कज े लसलेया कजशमाफ स पात्र लसआाऱ्या सेतकऱ्याींसाठी रक रकमी 
परतफेड योजनेचा सासनाचा प्रस्ताि राज्यस्तरीय बकँसश सममतीमाफश त सिश बँकाींना पाठविण्यात 
िला होता. यास सिश सींबींडगत बँकाींनी सहमती ासशविली लसनू याप्रमाआे लींमलबजािआी 
करण्यात येत िहे. यामुंे पात्र लजशााराींच्या बुडीत कजाशची रकम कमी होऊन याींना नव्यान े
कजश ममंण्याची िा् प्रसस्त होआार िहे. 
(४) प्रश्न उय् ाित नाही. 

___________ 
  

साांगआी जज््यात िृव णांणािररता १२ तास थ्री फेज वीज णुरवठा िरण्याबाबत 
  

(२२)  ९७२६६ (०१-०१-२०१८).   श्री.अतनआ बाबर (ेानाणूर) :   सन्माननीय ऊजा  मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) साींगली जज्यात की षीपींपाकररता ८ ते १० तास िीजपुरिठा न करता १२ तास थ्री फेज 
िीज पुरिठा करण्याच्या सचूना मा. मुख्यमींत्रयाींनी वानाींक ६ सप् े्ंबर, २०१७ रोजी सींबींडगत 
विगागाला वाया िहेत, हे खरे िहे काय, 

(२) लसयास, सार िाेसाची लींमलबजािआी लययापही झालेली नसून  याबाबत सासनान े
चौकसी केली िहे काय, यात काय िढंून िले, 
(३) तयनुसार यास जबाबाार लसआाऱ् याींविरुद्ध सासनान ेकोआती कारिाई केली िा करण्यात येत 
िहे, 
(४) नसयास, विलींबाची कारआे काय िहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेे र बावनिुळे (०९-१०-२०१८) : (१), (२) ि (३) राज्यात कमी पजशन्यमान लसलेया 
तालुयामये की षी पींपासाठी १२ तासाींचा थ्री फेज िीज पुरिठा उपलब्ग करुन ाेण्याबाबत मा. 
पालकमींत्री याींच्या लयक्षतेखाली सममती गठीत करुन सार सममतीच्या मसफारसीनुसार 
लनतररत िीज पुरिठा करण्याबाबत सासन ननआशय वानाींक ०७ सप् े्ंबर, २०१७  लन्िये वानाींक 
३१.१०.२०१७ पयशत कायशिाही करण्याच्या सचूना महावितरआ कीं पनीस ाेण्यात िया होया. 
यानुसार मागील िषी कायशिाही झालेली िहे.   
(४) प्रश्न उय् ाित नाही. 

___________ 
  
णुणे जज्हयात जज्हा णरर देच्या शाळा, अांगणवार्डया तसेच िरोग्य िें द्राांिररता वीज ववतरण 

िां णनीन ेऔयायोधगि दर ििारणी न िरता तनवासी दर ििारण्याबाबत 
(२३)  ९७८७६ (२९-१२-२०१७).   श्री.सांग्राम थोणटे (भोर), श्री.जयिुमार गोरे (माण), श्री.अममत 
ववआासराव देशमुे (आातूर शहर), श्री.अममन णटेआ (मुांबादेवी), श्री.अस्तआम शेे (माआार्ड 
णजश्चम), श्रीमती तनम आा गाववत (इगतणूरी), श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), श्री.र्डी.णी.सावांत 
(नाांदेर्ड उत्तर), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदाणूर) :   सन्माननीय ऊजा  मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
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(१) पुआे जजहयात जजहा पररषाेच्या सांा, लींगआिाडया तसचे िरोग्य कें द्राींकररता िीज 
वितरआ कीं पनीन ेऔययोडगक ार िकारआी न करता ननिासी ार िकारआी करािी लसा ठराि 
पुआे जजहा पररषाेच्या स्थायी सममतीन ेसासनाकड ेपाठविला िहे, हे खरे िहे काय, 
(२) लसयास, िीज ाेयक गरण्यासाठी ४ हप्याींऐिजी १० हप्याींची मुात ययािी लसेही या 
ठरािात नमूा केले िहे, हे ही खरे िहे काय, 
(३) लसयास, सासनाने या ठरािाची ाखल घेतली िहे काय, यानुसार कोआती कायशिाही 
केली िा करण्यात येत िहे, 
(४) नसयास, विलींबाची कारआे काय िहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेेर बावनिुळे (०९-१०-२०१८) : (१) जजहा पररषाेच्या सांा, लींगआिाडया तसेच 
िरोग्य कें द्राींकररता सािशजननक सेिा (सासक य) या िगशिारीनुसार िीज बबलाची िकारआी 
करण्यात येत.े  लघुााब सािशजननक सेिा िगशिारीचे ार हे औययोडगक तसेच घरगुती 
िगशिारीतील ाराच्या तुलनेत कमी िहेत. 
(२) प्रश्न उय् ाित नाही. 
(३) प्रश्न उय् ाित नाही. 
(४) प्रश्न उय् ाित नाही. 

___________ 
  

राज्यातीआ शतेिऱयाांचा वीज णुरवठा चिुीच्या णद्धतीने ेांडर्डत िेआा जात अस्याबाबत 
  

(२४)  ९७९४७ (२९-१२-२०१७).   श्री.राजेश िीरसागर (िो्हाणूर उत्तर) :   सन्माननीय ऊजा  
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य सासनाने माहे जून, २०१५ मये सेती पींप िीज िापर सयसोगन सममती गठीत 
करून या सममतीमये रमशी. विश्िास पाठक, रमशी. प्रताप होगड,े रमशी. िमसष चींााराआा याींची 
नेमआूक केली होती, हे खरे िहे काय, 
(२) लसयास, या सममतीन ेलहिाल माहे जुल,ै २०१७ मये राज्य सरकारच्या रमरसईबीकड े
साार केला लसून मा. उजाशमींत्री महोायाींनी  सेतकऱ्याींची िीज ाेयके चकु च्या पद्धतीन े वाली 
लसून ती ारुुस्त करून कमी करण्यात येईल लस ेसाींडगतले िहे,  हे ही  खरे िहे काय, 
(३) लसयास, जुनी ाेयके ारुुस्त न करता  सेतकऱ्याींचा िीज पुरिठा खींडडत करण्याची 
कारिाई केली जात लसून सासनान े याची चौकसी केली िहे काय, यानुसार िीज ाेयके 
ारुुस्त करण्याबाबत सासनाने कोआती कायशिाही केली िा करण्यात येत िहे, 
(४) नसयास, विलींबाची कारआे काय िहेत ? 
 
श्री. चांद्रशेेर बावनिुळे (१०-१०-२०१८) :  (१) हे खरे िहे. 
(२) सार सममतीन े वालेया लहिालािर महाराषर राज्य विययुत मींडंान े (सूत्रगारी कीं पनी) 
महावितरआ कीं पनीचे लमगप्राय माडगतले होते. महावितरआ कीं पनीन ेलमगप्राय साार केले लसून 
सारचा लहिाल सूत्रगारी कीं पनीच्या विचारागीन िहे. 
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(३) िीज बबलाबाबत उपविगागीय कायाशलयास प्राप्त झालेया लेखी तक्रारीच्या लनुषींगान ेिीज 
रामाहकाींच्या बबलाच्या तक्रारीच ेननरसन करण्यात येत िहे. 
(४) प्रश्न उय् ाित नाही. 

___________ 
  
राज्यातीआ यांत्रमाग आघुउयायोजिाांना २६६ णसैे प्रततयुतनट या वीज ििारास मान्यता देणेबाबत 
  

(२५)  ९८२९२ (२९-१२-२०१७).   श्री.सुतनआ मशांदे (वरळी) :   सन्माननीय ऊजा  मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील यींत्रमाग लघुउययोजकाींना माचश, २०१८ पयांत २६६ पैसे प्रनतयुनन् या िीज 
िकारास मान्यता ययािी ि ती कायम करािी लसी मागआी मा. ऊजाशमींत्री याींच्याकड ेवानाींक 
८ ्गस््, २०१७ रोजी िा यासमुारास लेखी ननिेानायिारे यींत्रमाग गारकाींनी केली िहे, हे 
खरे िहे काय, 
(२) लसयास, या ननिेानायिारे सासनाने कोआता ननआशय घेतला िहे ि याचे स्िरुप काय 
िहे,  
(३) लययाप ननआशय घेतला नसयास, विलींबाची कारआे काय िहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेेर बावनिुळे (०९-१०-२०१८) : (१) सींबींडगत ननिेान प्राप्त झाले िहे.     
(२) सासन ननआशय वानाींक ७.११.२०१५ नुसार िीज ार सिलतीसाठी लघुााब यींत्रमाग रामाहकाींना 
ाेण्यात येआारी लनुाानाची मयाशाा कायम ठेिाियाची लसयान े वानाींक १.११.२०१६ पासून 
बहुिावषशक िीजार िाेसातील िाढीि िीज ार सींबींडगत रामाहकाींना िकारण्यात येत िहे. 
(३) प्रश्न उय् ाित नाही. 

___________ 
  

माआेगाव (जज.नामशि) ताआुक्यातीआ घरगुती मीटर व थ्रीफेज इआेरीि मीटस ची  
शासन मान्य प्रयोग शाळेिरू्डन तणासणी िरण्याबाबत 

  

(२६)  ९८४२५ (२९-१२-२०१७).   श्री.िमसफ शेे (माआेगाांव मध्य) :   सन्माननीय ऊजा  मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मालेगाि (जज.नामसक) या तालुयातील घरगुती मम्र ि थ्रीफेज इलेरीक मम्रची सासन 
मान्य प्रयोग सांेकडून तपासआी करािी यासाठी लोकप्रनतननगी ि नागररकाींनी मा.मुख्यमींत्री 
याींना वानाींक २३ ्गस््, २०१७ रोजी िा यासुमारास लेखी ननिाेन वाले िहे, हे खरे िहे 
काय, 
(२) लसयास, घरगुती मम्र ि थ्रीफेज इलेरीक मम्रची सासन मान्य प्रयोग सांेकडून 
तपासआी करण्याबाबत सासनाने कोआती कायशिाही केली िा करण्यात येत िहे, 
(३) नसयास, विलींबाची कारआे काय िहेत ? 
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श्री. चांद्रशेेर बावनिुळे (०९-१०-२०१८) : (१) सार ननिेान प्राप्त झायाचे िढंून येत नाही. 
     परींत ु विययुत मी्र खरेाी करताना ननविाेसोबत िलेया नमुना मी्सशची सासन 
मान्यता प्रयोग सांेकडून तपासआी करण्यात येत.े ज्या ननविााकाराींच े नमनुा मी्सश सासन 
मान्यता प्राप्त प्रयोगसांेत ताींबत्रक तपासआीत योग्य िढंतात याींना पुरिठा िाेस ाेण्यात 
येतो. तसेच मी्सशचा पुरिठा झायानींतर सुाा पुरिठा केलेया मी्सशपैक  काही मी्सशची 
सासनमान्यता प्राप्त प्रयोगसांेत तपासआी करण्यात येते. 
(२) प्रश्न उय् ाित नाही. 
(३) प्रश्न उय् ाित नाही. 

___________ 
  

णॉवर ग्रीर्ड टॉवर िां णनीच्या तारेेाआी असआे्या सोयाबीनच्या गांज्या  
िगीमुळे जळून नष्ट्ट झा्याबाबत 

  

(२७)  ९८६६२ (२७-१२-२०१७).   र्डॉ.शमशिाांत ेेर्डिेर (मसांदेेर्ड राजा), श्री.राहुआ बोंदे्र 
(धचेआी) :   सन्माननीय ऊजा  मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पॉिर रामीड ्ॉिर कीं पनीच्या तारेखाली लसलेया सोयाबीनच्या गींज्या तारेचे घषशआ होऊन 
लागलेया िगीमुं े जंून नष् झालेया सोयाबबनची नकुसान गरपाई 
ममंआेबाबत रमशी.मगमराि मसताराम तंेकर, राजेंा मगमराि तंेकर रा.खैरि (ता.मसींाखेड राजा, 
जज.बुलढाआा) याींनी वानाींक ३० ््ोबर, २०१७ रोजी तहमसलाार मसींाखेडराजा याींच्याकड ेलजश 
करुनही लायापही कोआतीच कायशिाही झालेली नाही हे खरे िहे काय, 
(२) लसयास, सार प्रकरआी सासनान े चौकसी केली िहे काय, 
(३) लसयास, चौकसीलींती उत नुकसानरामस्त सेतक-याींना गरपाई ाेण्याबाबत सासनान े
कोआती कायशिाही केली िा करण्यात येत िहे, 
(४) नसयास, विलींबाची कारआे काय िहेत ? 
 
श्री. चांद्रशेेर बावनिुळे (२५-१०-२०१८) : (१) हे खरे नाही.  
(२) ि (३) सार प्रकरआी ननयुत केलेया सममतीन े प्रयक्ष पहाआी करुन वालेया चौकसी 
लहिालातील मसफारसीनुसार मानितेच्या ि कीं पनीच्या सामाजजक जबाबाारीच्या दृष्ीकोनातून 
सींबींडगत नुकसानरामस्त सेतकऱ्यास सानुरामह लनुाान ाेआेबाबत पॉिर रामीड कॉपोरेसन ्फ 
इींडडया मल. कीं पनीस कंविण्यात िले िहे.  
(४) प्रश्न उय् ाित नाही.     

___________ 
  

गर्डवहांग्आज (जज.िो्हाणुर) ताआुक्यातीआ िप्णासाहेब नआवर्ड ेगर्डवहांग्आज साेर  
िारेान्यातीआ िम चाऱयाांची देय रक्िम थिववण्यात ि्याबाबत 

  

(२८)  ९८८७८ (१३-०७-२०१८).   श्री.सुरेश हाळवणिर (इचआिरांजी) :   सन्माननीय सहिार 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) गडवहींग्लज (जज.कोहापुर) तालुयातील िप्पासाहेब नलिड े गडवहींग्लज साखर 
कारखान्यातील समुारे २०० कमशचाऱ्याींची ाेय रकम थकविण्यात ियाने या कारखान्यातील 
कमशचाऱ्याींनी माहे मे, २०१७ मये िा याारयान िींाोलन केले, हे खरे िहे काय, 
(२) लसयास, सारील ाेआी ाेण्याबाबत साखर ियुत याींच्या लयक्षतेखाली लिाा 
नेमण्यात िला लसून िारींिार मागआी करूनही लिाााच्या बैठक  होत नाहीत, हे ही खरे िहे 
काय, 
(३) लसयास, उत रकम थक त राहीयान ेकमशचाऱ्याींच्या कु्ूींबबयाींची िडथांक लडचआ होत 
लसून लिाााची बठैक घेिून ाेआी गागविण्याबाबत मागश काढण्याची मागआी स्थाननक 
लोकप्रनतननगी याींनी सासनाकड ेकेली िहे, हे ही खरे िहे काय, 
(४) लसयास, सार ाेय ाेआी कमशचाऱ्याींना लाा करण्याबाबत सासनाने कोआती कायशिाही 
केली िा करण्यात येत िहे, 
(५) नसयास, विलींबाची कारआे काय िहेत ? 
  
श्री. सुभा  देशमुे  (०४-१०-२०१८) : (१) होय. 
     कारखान्याच्या कमशचाऱ् याींनी ाेय रकम न ममंायामुंे वा.२७.०२.२०१८ ते 
वा.१.०३.२०१८ ारयान उपविगागीय लडगकारी कायाशलय, गडवहींग्लज विगाग, कोहापूर याींच े
कायाशलयासमोर गरआे िींाोलन केले होत.े      
(२) नाही. 
(३) होय. 
(४) कमशचाऱ् याींच्या ाेय रकमा लाा करण्यासींागाशत साखर ियुत कायाशलयान े
वा.२७.१०.२०१७ च्या पत्राने सींबींडगत कीं पनीस ि कारखान्यास ििश्यक कायशिाही करआेबाबत 
कंविले िहे. याचप्रमाआ े थक त रकम येआ े बाबत कामगाराींनी औययोडगक न्यायालय, 
कोहापूर येथे याडचका क्र.ULP No. १२३/२०१५ ााखल केली िहे. 
(५) प्रश्न उय् ाित नाही. 

___________ 
  

उ्हासनगर (जज.ठाणे) येथीआ ववयायुत तारा व ेाांब िाढण्याच्या  
िामामध्ये ववआांब होत अस्याबाबत 

(२९)  ९८९०० (२९-१२-२०१७).   श्रीमती ज्योती िआानी (उ्हासनगर) :   सन्माननीय ऊजा  
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) उहासनगर (जज.ठाआे) येथील प्रसासक स इमारतीचे बाींगकामासाठी  विययुत तारा ि खाींब 
काढण्याच्या कामामये  कायशकारी लमगयींता, म.रा.वि.वि.कीं  मयाश.उहासनगर याींच्या कडून 
विलींब होत लसयाचे माहे ््ेबर, २०१७ मये ननासशनास िले िहे, हे खरे िहे काय, 

(२) लसयास, याबाबत साीं.बा. विगागाच ेलडगकारी ि राज्य विययूत महामींडंाचे लडगकारी 
याींनी वानाींक ०५ ््ोबर, २०१७ रोजी सींयुत पाहआी करून ाोन त ेतीन वािसात विययूत 
खाींब ि तारा हलविण्याचे लींााजपत्रक तयार करून रकम कंविण्यात येईल लसे साींडगतले 
होते, हे ही खरे िहे काय, 
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(३) लसयास, उत स्थानाींतरआ सुक गरण्याकरीता उपविगागीय लमगयींता, साीं.बा.उपविगाग 
उहासनगर याींनी वानाींक १६ ््ोबर, २०१७ रोजी पत्राने रकमचेी विचारआा केली िहे, हे 
ही खरे िहे काय, 
(४) लसयास, याबाबत सबींडगताींकडून कोआती तातडीची कायशिाही करण्यात िली िा करण्यात 
येत िहे, 
(५) नसयास, विलींबाची कारआे काय िहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेेर बावनिुळे (०९-१०-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे िहे. 
(३) हे खरे िहे. 
(४) महावितरआ, कयाआ मींडं २ कायाशलयाकडून सार कामासींबींगीच े लींााज पत्रक वानाींक 
२१.११.२०१७ रोजी मींजूर झाले िहे. सार लींााजपत्रक रामाहकाडगष् वितरआ सुविगा (१.३% 
DDF) या योजनेलींतगशत मींजूर झाले लसून उपविगागीय लमगयींता, सा.बाीं.वि., उहासनगर 
याींचेकडून सार काम प्रगनतपथािर िहे. 
(५) प्रश्न उय् ाित नाही. 

___________ 
  

राज्यातीआ ग्रामीण व शहरी भागातीआ जीण  झाआे्या  
तारा व ेाांब बदआण्याबाबत 

  

(३०)  ९९३४१ (२९-१२-२०१७).   श्री.किशोर णाटीआ (णाचोरा), श्री.चांद्रिाांत सोनवण े(चोणर्डा) :   
सन्माननीय ऊजा  मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील विययुत के्षत्रातील ताींबत्रक कामगार युननयन याींनी लपघात ्ांण्यासाठी 
उपाययोजना करण्याबाबत रामामीआ ि सहरी गागातील जीआश झालेया तारा ि खाींब 
बालण्यासाठी माहे सप् े्ंबर, २०१७ मये राज्यगर िींाोलन केले होते, हे खरे िहे काय, 
(२) लसयास, या प्रकरआी सासनाने चौकसी केली िहे काय, यात काय ननासशनास िले, 
(३) लसयास, यानुसार सासनान ेकोआती कायशिाही केली िा करण्यात येत िहे, 
(४) नसयास, विलींबाची कारआे काय िहेत ?  
  
श्री. चांद्रशेेर बावनिुळे (०९-१०-२०१८) : (१) हे खरे िहे. 
(२) ि (३) रामाहकाींना ाजेाार, लखींडीत ि सुरंीत िीज पुरिठा ममंािा यासाठी िीज 
िावहन्याींची ि िीज उपकरआाींची ाेखगाल ि ारुुस्तीची काम े करािी लागतात. 
जंालेया/तु्लेया केबल बाली/ारुुस्ती करआे, ननकामी PSC Polesबाली करआे, तु्लेले 
Pin ि आ Dis Insulators बालआे, वितरआ पे्ीचे/लघुााब वितरआ पे्ीचे नसलेले ारिाजे 
बसविआे, AB जस्िच बसविआे इयााी करीता Maintenances DPR महावितरआ कीं पनीमाफश त 
प्रस्तावित िहे. 
(४) प्रश्न उय् ाित नाही. 

___________ 
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जळगाव जज््यातीआ सुमारे ८ हजार ६८९ शेतिरी िृव णांण जोर्डणीच्या प्रतीिेत अस्याबाबत 
  

(३१)  ९९७८८ (२९-१२-२०१७).   श्री.हरीभाऊ जावळे (रावेर) :   सन्माननीय ऊजा  मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जंगाि जज्यातील समुारे ८ हजार ६८९ सेतकरी की वषपींप जोडआीच्या प्रतीके्षत लसयाच े
माहे ््ोबर, २०१७ मये िा या ारयान ननासशनास िले, हे खरे िहे काय, 
(२) लसयास, सेतक-याींनी सिश कागाोपत्री प्रफक्रया पूआश करुनही ि सुक गरूनही ननगीलगािी 
४ िषाांपासून सार प्रस्ताि प्रलींबबत लसयाच ेननासशनास िले िहे, हे ही खरे काय, 
(३) लसयास, उत सेतक-याींच्या की षीपींपाींच्या जोडण्या िररत करआेसाठी सासनान े
ितापयांत कोआती कायशिाही केली िा करण्यात येत िहे, 
(४) नसयास, विलींबाची कारआे काय िहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेेर बावनिुळे (१०-१०-२०१८) : (१) हे खरे िहे. 
(२) हे खरे िहे. 
(३) वानाींक ५ म,े २०१८ च्या सासन ननआशयान्िये सासनाने राज्यातील प्रलींबबत की षीपींप िीज 
जोडण्या ाेण्याकररता उच्चााब वितरआ प्रआाली योजना जाहीर केली िहे. या योजनेलींतगशत 
प्रलींबबत की षीपींपाना िीज जोडण्या ाेण्यात येआार िहेत. 
(४) प्रश्न उय् ाित नाही. 

___________ 
  

राज्यातीआ अनुसूधचत जातीच्या ववयायाथयाांना प्रआांबबत 
मशष्ट्यवतृ्ती व मशिण णररिा फी देण्याबाबत 

  

(३२)  १०४७६३ (१९-०४-२०१८).   श्री.मनोहर भोईर (उरण), श्री.ववजय वर्डटे्टीवार (ब्रम्हणूरी), 
श्री.राधािृष्ट् ण ववे-ेणाटीआ (मशर्डी), श्री.सुतनआ िेदार (सावनेर), श्री.अमर िाळे (िवी), 
श्री.अस्तआम शेे  (माआार्ड णजश्चम), श्री.ह  वध न सणिाळ (बुआढाणा), अॅर्ड.यशोमती ठािूर 
(ततवसा), र्डॉ.सांतो  टारफे (िळमनुरी), श्री.र्डी.णी.सावांत (नाांदेर्ड उत्तर), श्री.अममन णटेआ 
(मुांबादेवी), श्री.णथृ वीराज चव्हाण (िरार्ड दक्षिण), श्री.िाआीदास िोळांबिर (वर्डाळा), प्रा.व ा  
गायिवार्ड (धारावी), श्री.नसीम ेान (चाांवदवआी), श्री.अममत ववआासराव देशमुे (आातूर शहर), 
श्री.िुणाआ णाटीआ (धळेु ग्रामीण), श्री.सांग्राम थोणटे (भोर), श्री.भारत भाआिे (णांढरणूर), 
श्री.अब् दआु सत्तार (मस्आोर्ड), श्री.िमसफ शेे (माआेगाांव मध्य), श्री.बाळासाहेब थोरात 
(सांगमनेर), प्रा.ववरेंद्र जगताण (धामणगाव रे्वे), श्री.अममत झनि (ररसोर्ड), श्रीमती तनम आा 
गाववत (इगतणूरी), र्डॉ.भारती आव्हेिर (वसोवा), श्री.त्र्यांबिराव मभसे (आातूर ग्रामीण), श्री.महेश 
चौघुआे (मभवांर्डी णजश्चम), श्री.राहुआ बोंदे्र (धचेआी), श्री.योगेश वटळेिर (हर्डणसर), श्री.बळीराम 
मसरसिार (बाळाणूर), श्री.राहूआ िुआ (दौंर्ड), श्री.शामराव ऊफ  बाळासाहेब णाटीआ (िरार्ड उत्तर), 
श्री.राहुआ जगताण (श्रीगोंदा), श्री.हसन मुश्रीफ (िागआ), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदाणूर), श्री.सुरेश 
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आार्ड (िज त), श्री.सुधािर देशमुे (नागणूर णजश्चम), र्डॉ.मममआांद मान े (नागणूर उत्तर), 
श्री.अजजत णवार (बारामती), श्री.वदआीण वळस-ेणाटीआ (िांबेगाव), श्री.जयांत णाटीआ (इस्तआामणूर), 
श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरेगाव), श्री.जजतेंद्र िव्हार्ड (मुांब्रा िळवा), श्री.सांदीण नाईि (ऐरोआी), 
श्री.राजेश टोण े (घनसावांगी), श्री.भास्तिर जाधव (गुहागर), श्री.राणाजगजीतमसांह णाटीआ 
(उस्तमानाबाद), श्रीमती वदवणिा चव्हाण (बागआाण), श्रीमती सुमन णाटीआ (तासगाव - 
िवठेमहाांिाळ), श्री.णाांरु्डरांग बरोरा (शहाणूर), श्री.वैभव वणचर्ड (अिोआे), श्री.मिरांद जाधव-णाटीआ 
(वाई), श्री.ववजय भाांबळे (जजांतूर), श्री.भाऊसाहेब णाटीआ - धचिटगाांविर (वैजाणूर), श्री.सांग्राम 
जगताण (अहमदनगर शहर), श्री.सांजय िदम (दाणोआी), श्री.हनुमांत र्डोळस (माळमशरस), 
श्री.वदणि चव्हाण (फआटण), श्री.णांिज भजुबळ (नाांदगाव), र्डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) णाटीआ 
(एरांर्डोआ), श्री.प्रभुदास मभआाविेर (मेळघाट), श्रीमती माधुरी ममसाळ (णव ती), श्री.सुरेश गोरे 
(ेेर्ड िळांदी) :  सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सासनाच्या ्नलाईन सेिाींमये ताींबत्रक लडचआीमुं े सन २०१७-२०१८ चे सैक्ष आक 
िषाशतील लनुसूडचत जातीतील विायार्थयाांना मसषयिीती ि मसक्षआ फफ ममंालेली नसयाची 
बाब माहे जानेिारी, २०१८ रोजी िा यासुमारास ननासशनास िहे, हे खरे िहे काय, 
(२) लसयास, रामामीआ तसचे िवािासी गागातील विययार्थयाांना सारील लजश गरताना सायबर 
कॅफेमये फकमान १०० ते २०० फकीं िा याहीपेक्षा लगीक पैसे ायािे लागत िहे, हे ही खरे 
िहे काय, 
(३) लसयास, या योजनलेींतगशत रायगड जजहयातील २,०६७ विययार्थयाशच ेलजश महाविययालय 
स्तरािर तसेच जजहा स्तरािर ६६७ लस े रकूआ २,७३४ लजश प्रलींबबत लसयाची बाब माहे 
जानेिारी, २०१८ च्या सुमारास ननासशनास िले िहे, हे ही खरे िहे काय, 
(४) लसयास, याबाबत सासनान ेचौकसी केली िहे काय, चौकसीत काय िढंून िले ि 
यानुषींगाने सन २०१७-१८ िषाशतील विायार्थयाांना मसषयिीती ि मसक्षआ फफ तातडीने 
ाेण्याबाबत सासनान ेकोआती कायशिाही केली िा करण्यात येत िहे, 
(५) नसयास, विलींबाची कारआे काय िहेत ? 
  
श्री. राजिुमार बर्डोआे (०५-१०-२०१८) : (१) लींसत: होय, महाडडबी्ी प्रआालीिरील ताींबत्रक 
लडचआीींमुंे सन २०१७-१८ िषाशतील लनुसूडचत जाती प्रिगाशतील विययार्थयाांच्या मसषयिीती, 
फिमसपचे लाग हे ्फलाईन पातीने याींच्या िगारसींलग्न बॅन्क खायािर लाा करण्यास 
वा.२९.१.२०१८ च्या सासन ननआशयान्िये मान्यता ाेण्यात िलेली िहे.  
(२) नाही. 
(३) लींसत: होय, रायगड जज्यातील सन २०१५-१६ ि २०१६-१७ लखेर प्रलींबबत लसलेले 
सारील लजश माहे माचश, २०१८ लखेरीस ननकाली काढण्यात िले िहेत.  
 (४) सन २०१७-१८ मये पात्र िढंून िलेले लनसुूडचत जाती प्रिगाशतील ४३७९ लजाांपकै  
३७३५ लजश ननकाली काढण्यात िले लसून, उिशरीत ७२० लजश ननकाली काढण्याची कायशिाही 
सुरु िहे. 
(५) प्रश्न उय् ाित नाही. 

___________ 
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राज्यातीआ २६ हजार महाववयायाआयाांना िें द्र शासनायावारे उच्च मशिणासाठी देण्यात िआे्या 

मशष्ट्यवतृ्तीमध्ये गैरव्यवहार झा्याबाबत 
  

(३३)  १०५२१३ (०४-०४-२०१८).   श्री.अतुआ भातेळिर (िाांवदवआी णूव ), श्री.सुरेश हाळवणिर 
(इचआिरांजी) :  सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील २६ हजार महाविययालयाींना कें द्र सासनामाफश त सन २०१० त े २०१५ या 
कालािगीत उच्च मसक्षआासाठी ाेण्यात िलेया मसषयिीतीमये गैरव्यिहार झायाचे माहे 
सप् े्ंबर, २०१७ मये िा याारयान ननासशनास िले िहे, हे खरे िहे काय, 

(२) लसयास, सार मसषयिीतीच्या गैरव्यिहाराची चौकसी करण्यासाठी स्थापन केलेया 
रस.िय.्ी. चा लहिाल सासनाकड े प्राप्त झायाच े माहे डडसेंबर, २०१७ मये ननासशनास 
िले, हे ही खरे िहे काय, 
(३) लसयास, सार लहिालामये फकती महाविययालये ाोषी िढंली िहेत, यानुषींगाने 
गैरव्यिहार करआाऱ्या सींबींडगत महाविययालयाविरुद्ध सासनाने कोआती कारिाई केली िा 
करण्यात येत िहे, 
(४) तसेच, राज्य ि कें द्र सासनाच्याितीने ाेण्यात येआाऱ्या मसषयिीतीमये गैरव्यिहार होऊ 
नयेत ि सारची प्रफक्रया पारासशक पार पडण्यासाठी सासन कोआती उपाययोजना करआार िहे, 
(५) नसयास, विलींबाची कारआे काय िहेत ? 
 
श्री. राजिुमार बर्डोआे (१२-१०-२०१८) : (१) ि (२) लींसत: होय, सन २०१० त े २०१५ या 
कालािगीत गारत सरकार मॅरीकोतर मसषयिीती योजनेच्या िा्पात सामाजजक न्याय 
विगागासी सींबींडगत १७०४ सींस्था ि िवािासी विकास विगागासी सींबींडगत १६६३ सींस्थाींच्या 
विसेष चौकसी पथकाने केलेया लेखापरीक्षआालींती मसषयिीतीच्या रकमेचा गैरव्यिहार 
झायाची बाब विसेष चौकसी पथकान े माहे जुल,ै२०१७ मये साार केलेया लींनतम 
लहिालानसुार ननासशनास िली.      
(३) विसेष चौकसी पथकाच्या लींनतम लहिालानुसार ाोषी िढंून िलेया सींस्थािर 
ननयमानुसार कारिाई करण्याचे ि िसुलपात्र रकम सींबींडगत सींस्थाींकडून िसूल करण्याच े
ननाेस ियुत, समाजकयाआ पुआे याींच्यामाफश त सींबींडगत सहायक ियुताींना ाेण्यात िले 
लसून, यानुसार पुढील कायशिाही सींबींडगत सहायक ियुत, समाजकयाआ याींच्यामाफश त सुरु 
िहे. 
(४) राज्य ि कें द्र सासनाच्या ितीने ाेण्यात येआाऱ्या मसषयिीतीमये गैरव्यिहार होऊ नये ि 
सारची प्रफक्रया पारासशक पार पाडण्यासाठी योजनेचा लाग महा-डडबी्ी प्रआालीयिारे 
विययार्थयाांच्या िगारसींलग्न बँक खायािर लाा करण्याचा ननआशय राज्य सासनाने घेतला 
िहे.  
(५) प्रश्न उय् ाित नाही. 

___________ 
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िोंढाळी (ता.िाटोआ, जज.नागणूर) येथीआ िृ ी उत्णन्न उणबाजार सममती बांद अस् याबाबत 

  

(३४)  १०५२३९ (१९-०४-२०१८).   श्री.सांजय साविारे (भसुावळ) :   सन्माननीय णणन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोंढांी (ता.का्ोल, जज.नागपूर) येथील की षी उपन्न उपबाजार सममती फकयेक 
मवहन्याींपासून बींा िहे, हे खरे िहे काय, 
(२) लसयास, उत प्रकरआी सासनाने चौकसी केली िहे काय, यानुषींगाने सार की षी 
उपन्न उपबाजार सममती सुरु करण्याबाबत सासनान ेकोआती कायशिाही केली िा करण्यात येत 
िहे, 
(३) नसयास, विलींबाची कारआे काय िहेत ? 
 
श्री. सुभा  देशमुे  (२३-१०-२०१८) : (१) हे खरे नाही. कोंढांी उपबाजार हींगामानसुार सरुू 
राहतो. 
(२) प्रश्न उय् ाित नाही. 
(३) प्रश्न उय् ाित नाही. 

___________ 
  

राज्यातीआ एम.िय.र्डी.सी. अजग्नशमन ववभागात ववभागीय अजग्नशमन अधधिारी  
णदावर िेआे जात असआे्या तनयकु्तीबाबत 

  

(३५)  १०५४९० (२३-०४-२०१८).   श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), अॅर्ड.िमश  शेआार (वाांदे्र णजश्चम), 
श्री.किसन िथोरे (मुरबार्ड), श्रीमती देवयानी फराांदे (नामशि मध्य), श्री.प्रिाश फातणिेर 
(चेंबूर), श्री.तुिाराम िात े (अणुशक्ती नगर), श्री.प्रताण सरनाईि (ओवळा माजजवर्डा), 
अॅर्ड.भीमराव धोंर्ड े (िष्ट्टी), श्री.सुतनआ मशांदे (वरळी), श्री.सांतो  दानवे (भोिरदन) :   
सन्माननीय उयायोग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील रम.िय.डी.सी. लजग्नसमन विगागात विगागीय लजग्नसमन लडगकारी या 
महिाच्या पाािर फकीं िा या पााच्या प्रमसक्षआासाठी ननयुती करताना मजीतील लडगकाऱ्याींची 
ननयुती ि प्रमसक्षआासाठी पाठविले जात लसयाचे माहे जानेिारी, २०१८ मये िा 
याारयान ननासशनास िले, हे खरे िहे काय, 
(२) तसेच, प्रमसक्षआाचा महामींडंाला समुारे ३२ लाखाचा गुाांड पडला िहे, हे ही खरे िहे 
काय, 
(३) लसयास, याबाबत सासनाने चौकसी केली िहे काय, यात काय िढंून िले, 
यानुसार कोआती कायशिाही केली िा करण्यात येत िहे, 
(४) नसयास, विलींबाची कारआे काय िहेत ? 
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श्री. सुभा  देसाई (२९-१०-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
     म.औ.वि. महामींडंाच्या लजग्नसमन विगागासाठी १ मुख्य लजग्नसमन लडगकारी ि 
लजग्नसमन सलागार, १ सह मुख्य लजग्नसमन लडगकारी, १ उप मुख्य लजग्नसमन 
लडगकारी, ५ विगागीय लजग्नसमन लडगकारी ि ३० लजग्नसमन कें द्र लडगकारी ही पाे मींजूर 
लसून, महाराषर िग प्रनतबींगामक ि जीि सींरक्षआ उपाययोजना २००६ नुसार लजग्नसमन 
सेिेमये नामननाेमसत लडगकारी हआून काम करण्यासाठी कें द्र सासनाच्या गीह विगागाच्या 
लींतगशत येआाऱ्या राषरीय लजग्नसमन सेिा महाविययालय, नागपूर याींचा विगागीय लजग्नसमन 
लडगकारी पाठ्यक्रम पुआश करआे ििश्यक िहे. यामुंे लजग्नसमन कें द्र लडगकारी याींना सेिा 
ज्येषठतेनुसार या पाठ्यक्रमासाठी महामींडंामाफश त पुरस्की त करण्यात येते.  यामये कुठयाही 
िररषठ लडगकाऱ्याच्या मजीप्रमाआ ेया पाठ्यक्रमासाठी पाठविण्यात येत नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) ि (४) प्रश्न उय् ाित नाही. 

___________ 
  

रामटेि (जज.नागणूर) ताआुक्यातीआ िृ ी उत्णन्न बाजार सममतीचे मखु्य प्रशासि  
हे णद णरवानगी न घेता भर्याबाबत 

  

(३६)  १०५५२६ (२०-०४-२०१८).   श्री.सांजय साविारे (भसुावळ) :   सन्माननीय णणन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राम्ेक (जज.नागपूर) तालुयातील की षी उपन्न बाजार सममतीचे मुख्य प्रसासक हे पा 
रका खासगी लनुााननत सांेतील सहा्यक मसक्षकान े कुठलीही परिानगी न घेता घेतयाचे 
माहे डडसेंबर, २०१७ मये िा याारयान ननासशनास िले िहे, हे खरे िहे काय, 
(२) लसयास, उत घ्नेची चौकसी करण्यात िली िहे काय, 
(३) लसयास, चौकसीत काय िढंून िले ि यानुषींगान ेाोषीिर सासनान ेकोआती कारिाई 
केली िा करण्यात येत िहे, 
(४) नसयास, विलींबाची कारआे काय िहेत ? 
 
श्री. सुभा  देशमुे  (०४-१०-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
     वा.१६ डडसेंबर २०१७ च्या िाेसान्िये राम्ेक की षी उपन्न बाजार सममतीिर रमशी.लननल 
कोहे “सहायक मसक्षक” याींची मखु्य प्रसासक पाी ननयुती करण्यात  िलेली िहे. 
(२) होय. चौकसीचे िाेस वाले 
(३) चौकसीत रमशी.लननल कोहे, मुख्य प्रसासक, की षी उपन्न बाजार सममती, राम्ेक हे 
सेतकरी लसयाच े ि याींच्याकड े २.९८ हे. सेत जमीन लसयाचे ि त े सेतकरी लसयाचे 
वासून िले लसनू याींनी सपथपत्रात सासक य सेिेत कायशरत नाहीत लस ेनमूा करून मुख्य 
व्यिसाय सेती लसयाच े नमूा केले िहे. तथावप, चौकसीत रमशी.कोहे हे राषरीय िासश 
विययालय, राम्ेक या खाजगी लनुाानीत सांेत सहायक मसक्षक या पाािर वा.५.११.१९९८ 
पासून कायशरत िहेत ि याींना सासन ननयमाप्रमाआे िेतन ि गत ेममंतात लसे वासून िले 
िहे. 
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     सार चौकसीच्या लनुषींगाने वा.२५ रवप्रल, २०१८ च्या िाेसान्िये रमशी.कोहे याींची 
ननयुती रद्द करण्यात िलेली िहे. सार िाेसाविरूद्ध सींबींगीताींनी मा.उच्च न्यायालय, मुींबई 
खींडपीठ नागपूर येथे रर् याडचका ााखल केली लसून याबाबत मा.न्यायालयाींनी लींतररम 
िाेस वाले िहेत. सार प्रकरआ सयय:जस्थतीत न्यायप्रविषठ िहे. 
(४) प्रश्न उय् ाित नाही. 

___________ 
  

मुांबई जज्हा मध्यवती सहिारी बिेँच्या ठािूर जव्हआेज िणण अशोि वन 
शाेेत िधथ ि गैरव्यवहार झा्याबाबत 

  

(३७)  १०६४४० (२३-०४-२०१८).   श्री.अस्तआम शेे  (माआार्ड णजश्चम) :  सन्माननीय सहिार 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई जजहा मयिती सहकारी बँकेच्या ठाकूर जव्हलेज ि आ लसोक िन साखते रक 
को्ी रुपयाींचा िडथशक गैरव्यिहार झायाचे माहे नोव्हेंबर, २०१७ मये िा याारयान 
ननासशनास िले िहे, हे खरे िहे काय, 
(२) लसयास, सार प्रकरआी सासनाने चौकसी केली िहे काय, 
(३) लसयास, चौकसीत काय िढंून िले ि यानुषींगाने सासनाने कोआती कायशिाही केली 
िा करण्यात येत िहे, 
(४) नसयास, विलींबाची कारआे काय िहेत ? 
  
श्री. सुभा  देशमुे  (०४-१०-२०१८) : (१) लींसत: खरे िहे. 
बँकेच्या या साखाींमगील काही कजश प्रकरआाींत लननयममतता िढंया िहेत.       
(२), (३) ि (४) लननयममत कजश मींजूरी प्रकरआाींपैक  काही कजश मींजूरी बँकेच्या सींचालक 
मींडंाच्या मान्यतेन े झाली नाहीत. सार कजे साखा व्यिस्थापकाींनी याींना बँकेन े प्राान 
केलेया लडगकाराींत मींजूर केली िहेत. बकेँच्या ाक्षता विगागाने केलेया तपासआी 
लहिालाच्या लनुषींगान े बँकेच े लसोकिन साखेच े व्यिस्थापक रमशी.रस.बी.विचारे ि 
सी.र.खानविलकर, ठाकूर जव्हलेज साखेच े व्यिस्थापक याींना बँकेने वानाींक १४/११/२०१७ च्या 
िाेसान्िये ननलींबबत केले लसून खातेननहाय चौकसी करण्यात िली िहे. चौकसी लहिाल 
सींचालक मींडं सगेपुढे साार करण्यात येत िहे. लननयममतता प्रकरआातील रू.२२.५० लाख 
कजश गरआा करण्यात िले लसून वानाींक ३१/०३/२०१८ लखेर कजश िसूलीची रकम रू.३६.९१ 
लाख मसलक िहे. 

___________ 
  

राज्यातीआ बिँानी शेतिऱयाांना िज  नािारु नये या िदेशाच्या अांमआबजावणीबाबत  
  

(३८)  १०७९१८ (२३-०४-२०१८).   श्री.बाळासाहेब मुरिुटे (नेवासा) :   सन्माननीय सहिार 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यातील बँकाना कजशिा्पासाठी ठरिून वालेली उवद्दष्प्राप्तीची मयाशाा ही कमीत कमी 
लसयान ेकोआयाही सेतकऱ् याींना बॅकानी कजश नाकारु नये लसे िाेस सहकारी ि पआन मींत्री 
याींनी वानाींक ५ जानेिारी, २०१८ रोजी िा यासुमारास लहमानगर जजहाडगकारी कायाशलय 
येथे झालेया िढािा बैठक त वाले, हे खरे िहे काय, 
(२) लसयास, सार बैठक त कोआकोआया बाबीींिर चचाश करण्यात िली िहे, 
(३) लसयास, उत प्रकरआी सासनाने कोआती कायशिाही केली िा करण्यात येत िहे, 
(४) नसयास, विलींबाची कारआे काय िहेत ? 
  
श्री. सुभा  देशमुे  (०४-१०-२०१८) : (१)  होय, हे खरे िहे. 
(२)  सार बैठक त खालीलप्रमाआे रकूआ १३ विषयाींिर चचाश करण्यात िली. 
   i)  छत्रपती मसिाजी महाराज सेतकरी सन्मान योजना. 
   ii)  १००% खातेााराींना विकास सींस्थाींचे सगासाि ाेण्याबाबत. 
   iii)  जजहा मयिती सहकारी बँकेच्या कामकाजाचा िढािा. 
   iv)  सहकार के्षत्रात नाविन्यपूआश सहकारी सींस्थाींची स्थापना करण्याबाबत. 
   v)  बेकायाेसीर सािकारी प्रकरआी कारिाई करआेबाबत. 
   vi)  सहकारी सींस्थाींच्या लेखापरीक्षआ कामकाजाचा िढािा. 
   vii)  सेतमाल तारआ योजनेची लींमलबजािआी. 
   viii)  फकमान िगारगूत योजनेलींतगशत मूग, उडीा ि सोयाबीन खरेाीचा िढािा. 
   ix)  फकमान िगारगूत योजनलेींतगशत तूर खरेाीची पूिशतयारी ि गोाामाची उपलब्गता. 
   x)  सेतकरी - रामाहक बाजार उपक्रम लींमलबजािआीचा िढािा. 
   xi)  ल्ल महापआन विकास लमगयान िढािा. 
   xii)  महारेसीम लमगयान. 
   xiii)  लडगकारी ि कमशचारी याींच्या लडी-लडचआीबाबत िढािा. 
(३) जजहा उपननबींगक, लहमानगर याींनी िरीलपैक  १ त े११ बाबीींिर कायशिाही केलेली लसून 
याींच्या स्तरािर विषयननहाय िढािा िें ोिेंी घेण्यात येत िहे. 
(४) प्रश्न उय् ाित नाही. 

___________ 
  

राज्यातीआ ेाजगी व स्तवयांअथ  सहाजययत ववयायाणीठात अनुसूधचत जाती/जमातीच्या 
ववयायाथयाांना णरीिा शु्ि प्रततणूती ममळण्याबाबत  

  

(३९)  १०८५३९ (१७-०४-२०१८).   श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनरे), श्री.अमर िाळे (िवी), 
श्री.अस्तआम शेे  (माआार्ड णजश्चम), श्री.अममन णटेआ (मुांबादेवी), श्री.र्डी.णी.सावांत (नाांदेर्ड उत्तर), 
अॅर्ड.यशोमती ठािूर (ततवसा), श्रीमती तनम आा गाववत (इगतणूरी), प्रा.व ा  गायिवार्ड (धारावी), 
श्री.ह  वध न सणिाळ (बआुढाणा), श्री.िुणाआ णाटीआ (धळेु ग्रामीण) :  सन्माननीय सामाजजि 
न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) राज्यातील खाजगी ि स्ियींलथश सहा्यीत विययापीठात लनसुूडचत जाती / जमातीच्या 
विययार्थयाांना परीक्षा सुक प्रनतपूती ममंण्याबाबत उच्च ि तींत्र मसक्षआ विगागामाफश त 
कायशिाही करण्याची बाब विचारागीन िहे, हे खरे िहे काय, 

(२) लसयास, उपरोत प्रकरआी विययार्थयाशना परीक्षा सुक प्रनतपूती ममंण्याबाबत सासनान े
कोआती कायशिाही केली िा करण्यात येत िहे, 
(३) नसयास, विलींबाची कारआे काय िहेत ? 
  
श्री. राजिुमार बर्डोआे (१२-१०-२०१८) : (१) नाही. 
(२) राज्यातील मान्यताप्राप्त व्यािसानयक ल्यासक्रमाींमये कें द्रगतू प्रिेस प्रफक्रयेयिारे प्रिसे 
घेआाऱ्या लनुसूडचत जाती, लनुसूडचत जमाती ि िडथशक ाबुशल घ्कातील विययार्थयाांना राज्य 
सासनाची मसक्षआ सुक परीक्षा सुक प्रनतपूती योजना लनुजे्ञय िहे. सारहू योजना खाजगी 
स्ियींलथशसहा्यीत विययापीठे ि खाजगी लमगमत विययापीठाींना लागू नाही. 
(३) प्रश्न उय् ाित नाही. 

___________ 
  

वद ठाणे जज्हा मध्यवती सहिारी बँिेच्या ववभाजनाबाबत 
  

(४०)  १०९४८३ (१९-०४-२०१८).   श्री.णास्तिआ धनारे (र्डहाणू), श्री.वहतेंद्र ठािूर (वसई), 
श्री.ववआास तरे (बोईसर), श्री.क्षितीज ठािूर (नाआासोणारा) :  सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पालघर जजहा ननममशतीला तीन िषे पूआश होऊनही लययाप वा ठाआ े जजहा मयिती सहकारी 
बँकेचे विगाजन झालेले नसयाचे वानाींक ६ नोव्हेंबर, २०१७ रोजी िा यासुमारास ननासशनास िले 

िहे, हे खरे िहे काय, 
(२) लसयास, याबाबत सासनाने चौकसी केली िहे काय, 
(३) लसयास, चौकसीत काय िढंून िले ि यानुषींगान ेसार बँकेचे विगाजन होण्याबाबत 
सासनाने कोआती कायशिाही केली िा करण्यात येत िहे, 
(४) नसयास, विलींबाची कारआे काय िहेत ? 
  
श्री. सुभा  देशमुे  (१८-०८-२०१८) : (१) होय. 
(२) ि (३) होय, ठाआे जजहा मयिती सहकारी बॅंक विगाजनाबाबत बँकेच्या सींचालक मींडंान े
बँक विगाजनाचा प्रयक्ष प्रस्ताि मींजूर केला नाही. वा.३१/०३/२०१८ लखेरच्या लेखापरीक्षआ 
लहिालासह पररपूआश प्रस्ताि साार करण्याच्या सचूना बँकेस वालेया िहेत. 
बँकेचे वा. ३१/०३/२०१८ लखेरच े लेखापररक्षआ सुरू लसून तयनींतर बँकेकडून विगाजनाचा 
प्रस्ताि ााखल करण्यात येईल लसे बँकेन ेकंविलेले िहे. 
(४) बँक विगाजनाचा प्रस्ताि लययाप प्राप्त झाला नसयाने पालघर जजहा सहकारी बँक 
ननममशतीबाबत कायशिाहीस विलींब होण्याचा प्रश्न उय् ाित नाही. 

___________ 
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मुांबई िृ ी उत्णन्नत बाजार सममतीतीआ णेठाांमध्ये सोयी-सुववधा उणआब्ध िरुन देण्याबाबत 

  

(४१)  १०९५४९ (२०-०४-२०१८).   श्री.सांजय िेळिर (ठाणे) :   सन्माननीय णणन मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई की षी उपन्न बाजार सममतीतील पाचही बाजारपेठाींमये सोयी-सुविगा नसयाने 
माथाडी कामगाराींनी प्रसासकाींच्या ाालनात िींाोलन केयाच ेमाहे जानेिारी, २०१८ मये िा 
याारयान ननासशनास िले िहे, हे खरे िहे काय, 
(२) लसयास, सार प्रकरआी सासनाने लडगकची चौकसी केली िहे काय, 
(३) लसयास, चौकसीत काय िढंून िले ि यानुषींगान े मुींबई की षी उपन्न बाजार 
सममतीमये सोयी-सुविगा उपलब्ग करुन ाेण्याबाबत सासनान े कोआती कायशिाही केली िा 
करण्यात येत िहे, 
(४) नसयास, विलींबाची कारआे काय िहेत ? 
  
श्री. सुभा  देशमुे  (०४-१०-२०१८) : (१)हे खरे िहे. 
(२) ि (३) सार िींाोलनाच्या िेंी िींाोलकाींनी गान्य बाजार ििार येथील खराब झालेले 
रस्ते, सींरक्षआ मगींतीच े पुनबाांगकाम ि सािशजननक मुतारीबाबतच े मुदे्द उपजस्थत केले.बाजार 
सममतीतील घनकचरा व्यिस्थापन विगाग ि लमगयाींबत्रक  विगागाकडून तपरतेन े कायशिाही 
होत नसयाचे लक्षात घेऊन लडगक्षक लमगयींता ि िरीषठ स्िच्छता ननररक्षक याींना ननलींबबत 
करून याची चौकसी िाेमसत केली. 
 लडगक्षक लमगयींता याचेिर ठेिण्यात िलेया िरोपाींची चौकसी करण्याकरीता सहकार 
विगागातील ननिीत विसेष ननबींगक तथा माजी पआन सींचालक याींची चौकसी लडगकारी 
हआून नेमआूक करण्यात िलेली लसून, चौकसी लडगकाऱ्यामाफश त सुनािआी चाल ू लसून 
चौकसीचे कामकाज सुरू िहे. 
     तसेच िरीषठ स्िच्छता ननरीक्षक याींच्यािर ठेिण्यात िलेया िरोपाींची चौकसी 
करआेकरीता सहकार विगागातील उपननबींगक याींची चौकसी लडगकारी हआून नेमआूक करण्यात 
येऊन, चौकसी लहिालातील मसफारसीनसुार िरीषठ स्िच्छता ननरीक्षक याींचेिर मुींबई की षी 
उपन्न बाजार सममतीच्या सेिाननयमातील तरतूाीनुसार ताक ा ाेऊन याींच े सेिापुस्तकात 
नोंा घेण्यात िली िहे ि आ याींना वा.२०.४.२०१८ पासून कामािर हजर करून घेण्यात िले 
िहे. 
(४) प्रश्न उय् ाित नाही.  

___________ 
  

रायगर्ड जज््यातीआ णेण अब न बिेँच्या बोगस िज दाराांवर िारवाई िरण्याबाबत 
  

(४२)  ११०७३० (२३-०४-२०१८).   श्री.जजतेंद्र िव्हार्ड (मुांब्रा िळवा), श्री.जयांत णाटीआ 
(इस्तआामणूर), श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरेगाव), श्री.णाांरु्डरांग बरोरा (शहाणूर), श्री.वदणि चव्हाण 
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(फआटण), श्री.वैभव वणचर्ड (अिोआे), श्रीमती वदवणिा चव्हाण (बागआाण), श्री.राहुआ जगताण 
(श्रीगोंदा), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदाणूर), श्रीमती सुमन णाटीआ (तासगाव - िवठेमहाांिाळ), 
श्री.प्रिाश फातणेिर (चेंबूर), श्री.सुतनआ प्रभ ू (वदांर्डोशी) :   सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रायगड जज्यातील पेआ लबशन बँकेच्या बोगस कजशााराींिर कोआतीही कारिाई केली जात 
नसयाची मावहती पआन विगागाच्या लमलबाग येथील जजहाडगकारी कायाशलयामये वानाींक 
२३ जानेिारी, २०१८ रोजी िा यासुमारास मा.सहकार मींत्री याींच्या उपजस्थत झालेया 
बैठक िेंी ननासशनास िली िहे, हे खरे िहे काय, 
(२) लसयास, उत प्रकरआी सासनाने चौकसी केली िहे काय, चौकसीत काय िढंून िले 
ि 
(३) यानुसार सींबींडगत बोगस कजशााराींिर सासनान ेकोआती कारिाई केली िा करण्यात येत 
िहे तसेच पेआ बँकेच्या सिशसामान्य ठेिीााराींच्या समस्याींच े ननराकरआ करण्यासाठी सासनान े
कोआती कायशिाही केली िा करण्यात येत िहे, 
(४) नसयास, विलींबाची कारआे काय िहेत ? 
  
श्री. सुभा  देशमुे  (०४-१०-२०१८) : (१) नाही. 
(२) ि (३) मा. उच्च न्यायालय, मुींबई याींच्या वानाींक १७.१०.२०१५ च्या िाेसाींनसुार सासनाने 
वानाींक १६.१२.२०१५ च्या िाेसाींन्िये बँकेच्या िसुलीच ेसींननयींत्रआ ि लनुषींगीक कामकाजासाठी 
जजहाडगकारी, रायगड याींच्या लयक्षतेखाली विसेष की ती सममतीची नेमआूक केली िहे. विसेष 
की ती सममतीच्या सूचनेनसुार बँकेतील १२८ बोगस कजशखायाींचा तपास करण्यासाठी  नेमण्यात 
िलेया तपास पथकास सहा्य करण्यासाठी १ विसेष लेखा पररक्षक ि ४ लेखापररक्षकाींची 
नेमआूक करण्यात िलेली िहे. 
     िरील बोगस खायाींच्या तपासामगून जप्त करण्यात िलेली रकम रु.२.१८ को्ी 
जजहा सत्र न्यायालय, लमलबाग येथ ेजमा करण्यात िली लसनू सार रकम बँकेकड ेिगश 
करण्यासाठी विसेष की ती सममतीच्या सूचननेुसार कायशिाही सुरु िहे. सार सूचननेुसार सक्षम 
लडगकारी तथा उपविगागीय लडगकारी, लमलबाग याींनी तकालीन सींचालकाींच्या मालमताींिर 
रमपीियडी कायाा, १९९९ लींतगशत कायशिाही सुरु केली िहे. सया ३९ मालमता जप्त 
करण्यात िलेया िहेत. 
     विसेष की ती सममतीच्या सूचनेनुसार बकेँकडील उपलब्ग ननगीतून जास्तीत जास्त 
ठेिीााराींना ठेिी िा्प करण्यासाठी मा. उच्च न्यायालय ,मुींबई याींचेकड े विनींती केली लसून 
मा. उच्च न्यायालयाने वानाींक २८.४.२०१७ रोजी वालेया िाेसानुसार बँकेच्या सिश साखाींमगनू 
रु. १०,०००/- ते रु. २५,०००/- इतया रकमेच्या ठेिी लसआाऱ्या ठेिीााराींना रकम िा्प 
करण्याचे कामकाज सुरु लसनू वा. २७.६.२०१७ पासून वा. २८.०२.२०१८ पयांत ८९६७ ठेिीााराींना 
रकम रु.११ को्ी ५९ लाख िा्प करण्यात िले िहे. 
(४) प्रश्न उय् ाित नाही. 
  

___________ 
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राज्यातीआ िाय रत उयायोगाांमध्ये स्तथातनिाांना ८० टक्िे रोजगार देण्याबाबत 
(४३)  ११०७३९ (१२-०४-२०१८).   श्री.राहूआ िुआ (दौंर्ड) :   सन्माननीय उयायोग मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील कायशरत उययोगाींमये स्थाननकाींना (गूममपुत्राींना) नोकऱ्या ाेण्याचा ननआशय राज्य 
सरकारने घेतला लसयाच े वानाींक ६ डडसेंबर, २०१७ रोजी िा यासुमारास ननासशनास िले 
िहे, हे खरे िहे काय, 

(२) लसयास, स्थाननकाींना रोजगार न ाेआाऱ्या उययोगाींच्या िडथशक सिलती ाेखील बींा 
करण्याचा ननआशय घेऊन लींमलबजािआीसाठी उययोग ि कामगार विगागातील लडगकाऱ्याींच्या 
समािेस करून रक कक्ष स्थापन करण्याचा ननआशय ाेखील याच सुमारास घेतला िहे, हे ही 
खरे िहे काय, 
(३) लसयास, लययापपयांत राज्यातील फकती उययोगाींमये ८० ्के स्थाननकाींना रोजगार 
उपलब्ग करून ाेण्यात िला िहे, 
(४) नसयास, ८० ्के रोजगार उपलब्ग करून न ाेआाऱ्या उययोगाींिर कोआती कायशिाही 
केली िा करण्यात येत िहे, 
(५) नसयास, विलींबाची कारआे काय िहेत ? 
  

श्री. सभुा  देसाई (०८-१०-२०१८) : (१) ि (२) उययोग, ऊजाश ि कामगार  विगाग, सासन 
ननआशय क्रमाींक स्थालोरो-२०१८/प्र.क्र.९३/उययोग-६, वानाींक १७ नोव्हेंबर, २००८ लन्िये 
औययोडगक विकासातून  राज्यातील स्थाननक लोकाींना जास्तीत जास्त  रोजगार ममंािा या 
दृष्ीकोनातून राज्यातील सिश औययोडगक  घ्कामये/उपक्रमामये पयशिेक्षक य रेमशआीत 
फकमान ५० ्के ि पयशिेक्षक य सहीत इतर रेमशआीत फकमान ८०्के स्थाननक लोकाींना 
नोकऱ्यामये प्रागान्यान े घेण्याबाबत तसेच नोकर गरती करआारा लडगकारी मराठी जाआआारा 
लसािा लसा गोरआाची लींमलबजािआीबाबत कायशपाती ननगशममत करण्यात िलेली िहे. 
     जजहा उययोग कें द्रामाफश त नव्याने स्थावपत होआाऱ्या/विस्तारीकरआ उययोग घ्काींना 
सामुवहक प्रोसाहन  योजन े लींतगशत विविग प्रोसाहन े मींजूर करताना स्थालोरो-१ या विवहत 
नमुन्यात वानाींक ३० जून पयांत वििरआपत्र साार करआे बींगनकारक केले िहे. 
(३) ि (४)  माहे जलुै २०१८ लखरे मोठे ि विसाल उपक्रम ( सींख्या २,५४२) मये पयशिेक्षक य 
रेमशआीत २,०३,२७० तर पयशिेक्षक य सहीत इतर रेमशआीत ७,२९,५२० लसा रकूआ ८,२६,९१६ इतया 
स्थाननक लोकाींना रोजगार उपलब्ग करून ाेण्यात िला लसून याची ्केिारी ८४%  लसी 
िहे. 
     सूक्ष्म, लघु ि मयम उपक्रम (सींख्या २,३१,७४८) मये पयशिेक्षक य रेमशआीत ६,१३,७३१ 
तर पयशिेक्षक य सहीत इतर रेमशआीत  २२,०७,३७६ लसा रकूआ २७,२७,१४० इतया  स्थाननक 
लोकाींना रोजगार उपलब्ग करून ाेण्यात िला लसून याची ्केिारी ९५%  लसी िहे. 
     उपरोत िकडिेारी नुसार राज्यातील औययोडगक उपक्रमाींमये स्थाननक लोकाींची 
्केिारी सासन ननआशय वानाींक १७.११.२००८ मये नमूा ि विवहत ्केिारीची पूतशता करीत 
लसयाच ेस्पष् िहे. 
(५) प्रश्न उय् ाित नाही. ___________ 
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नामशि जज्हयात स्तथातनि बेरोजगार तरुणाांना रोजगार देण्याबाबत 
(४४)  ११०९९८ (२०-०४-२०१८).   श्री.राजाभाऊ (णराग) वाज े (मसन्नर), श्री.राहूआ िुआ (दौंर्ड), 
श्री.सांग्राम थोणटे (भोर), श्री.शरददादा सोनावणे (जुन्नर) :   सन्माननीय उयायोग मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सासनाने राज्यात सुरु लसलेया उययोगाींमये स्थाननकाींना (गूममपुत्राींना) नोकऱ्या ाेण्याचा 
ननआशय घेतला लसयाच ेवानाींक ६ डडसेंबर, २०१७ रोजी िा यासुमारास ननासशनास िले िहे, 
हे खरे िहे काय, 
(२) लसयास, प्रयेक जज्यात उययोग ि कामगार विगागातील लडगकाऱ्याींचा स्ितींत्र कक्ष 
स्थापन करण्याचा ननआशय माहे डडसेंबर, २०१७ मये िा याारयान घेतला, हे ही खरे िहे 
काय, 

(३) लसयास, या कक्षामाफश त नामसक जजहयासह राज्यातील फकती उययोगाींमये ८० ्के 
स्थाननकाींना रोजगार उपलब्ग करून ाेण्यात िला तसेच या गोरआाची लींमलबजािआी 
करण्यास नकार ाेण्याऱ्या राज्यातील रकूआ फकती उययोगाींिर सासनाने कोआती कारिाई केली 
िा करण्यात िा येत िहे, 

(४) नसयास, विलींबाची कारआे काय िहेत ?  
 

श्री. सभुा  देसाई (०८-१०-२०१८) : (१) ि (२) उययोग, ऊजाश ि कामगार  विगाग, सासन 
ननआशय क्रमाींक स्थालोरो-२०१८/प्र.क्र.९३/उययोग-०६, वानाींक १७ नोव्हेंबर, २००८ लन्िये 
औययोडगक विकासातून  राज्यातील स्थाननक लोकाींना जास्तीत जास्त  रोजगार ममंािा या 
दृष्ीकोनातून राज्यातील सिश औययोडगक  घ्कामये/उपक्रमामये पयशिेक्षक य रेमशआीत 
फकमान ५० ्के ि पयशिेक्षक य सहीत इतर रेमशआीत फकमान ८० ्के स्थाननक लोकाींना 
नोकऱ्यामये प्रागान्यान े घेण्याबाबतर तसेच नोकर गरती करआारा लडगकारी मराठी जाआआारा 
लसािा लसा गोरआाची लींमलबजािआीबाबत कायशपाती ननगशममत करण्यात िलेली िहे. 
     जजहा उययोग कें द्रामाफश त नव्याने स्थावपत होआाऱ्या/विस्तारीकरआ उययोग घ्काींना 
सामुवहक प्रोसाहन  योजन े लींतगशत विविग प्रोसाहन े मींजूर करताना स्थालोरो-१ या विवहत 
नमुन्यात वानाींक ३० जून पयांत वििरआपत्र साार करआे बींगनकारक केले िहे.   
(३) माहे जुलै २०१८ लखेर मोठे ि विसाल उपक्रम ( सींख्या २,५४२) मये पयशिेक्षक य रेमशआीत 
२,०३,२७० तर पयशिेक्षक य सहीत इतर रेमशआीत  ७,२९,५२० लसा रकूआ ८,२६,९१६ इतया  
स्थाननक लोकाींना रोजगार उपलब्ग करून ाेण्यात िला लसून याची ्केिारी ८४%  लसी 
िहे. 
     सूक्ष्म, लघु ि मयम उपक्रम (सींख्या २,३१,७४८)  मये पयशिेक्षक य रेमशआीत ६,१३,७३१ 
तर पयशिेक्षक य सहीत इतर रेमशआीत  २२,०७,३७६ लसा रकूआ २७,२७,१४० इतया स्थाननक 
लोकाींना रोजगार उपलब्ग करून ाेण्यात िला लसून याची ्केिारी ९५%  लसी िहे. 
     उपरोत िकडिेारी नुसार राज्यातील औययोडगक उपक्रमाींमये स्थाननक लोकाींची 
्केिारी सासन ननआशय वानाींक १७.११.२००८ मये नमूा ि विवहत ्केिारीची पूतशता करीत 
लसयाच ेस्पष् िहे. 
(४) प्रश्न उय् ाित नाही. 

___________ 



वि.स. ४८७ (34) 

िो्हाणूर जज्हयातीआ २४२३ सांस्तथाांचे आेेाणररिण न झा्यान े 
नोंदणी रद्द िरण्यात ि्याबाबत 

(४५)  १११७४९ (२०-०४-२०१८).   श्री.चांद्रदीण नरिे (िरवीर), श्री.सत्यजीत णाटीआ-सरुर्डिर 
(शाहूवार्डी) :   सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) कोहापूर जजहयातील २४२३ सींस्थाींची पाच िषाशपेक्षा लडगक कां लेखापररक्षआ न 
झायाने सासनाने वालेया िाेसानुसार नोंाआी रद्द करण्यात ियाच ेमाहे डडसेंबर, २०१७ 
मये िा याारयान ननासशनास िले िहे, हे खरे िहे काय, 

(२) लसयास, जजहयातील मागासिगीय सींस्थाींमये सुमारे ५०० को्ीींचा गैरव्यिहार झाला 
लसून या सिश सींस्थाींच े लेखापररक्षआ केयानूसार ३० सींस्थाींमये गैरव्यिहार झायाच ेनमूा 
करण्यात िले िहे, हे ही खरे िहे काय, 
(३) लसयास, सार प्रकरआी सासनान ेचौकसी केली िहे काय, चौकसीत काय िढंून िले 
ि यानुषींगान े सींबींडगत गैरव्यिहार करआाऱ्या सींस्थाींिर सासनान े कोआती कारिाई केली िा 
करण्यात येत िहे, 
(४) नसयास, विलींबाची कारआे काय िहेत ? 
 
श्री. सुभा  देशमुे  (०३-१०-२०१८) : (१) लींसत: खरे िहे. 
(२) लींसत: खरे िहे. 
(३) कोहापूर जज्यातील ४७ मागासिगीय औययोडगक सहकारी सींस्थाींचे चाचआी 
लेखापरीक्षआ  िाेस पारीत  करण्यात िले होते. यापैक  ितापयांत गैरव्यिहार / लपहार 
ननासशनास िलेया १० मागासिगीय औययोडगक सहकारी सींस्थाींिर फौजाारी गुन्हे ााखल 
करण्यात िले िहेत ि १७ सींस्थाींिर प्रसासक य स्िरुपाची कारिाई करण्यात िलेली िहे. 
१२ सींस्थाींची प्रकरआे न्यायप्रविष् िहेत. उिशरीत ८ प्रकरआी कारिाई चाल ूिहे. 
(४) प्रश्न उय् ाित नाही. 

___________ 
  

वधा  जज्हा मध्यवती सहिारी बिेँतीआ ेातेधारिाांच्या ठेवी णरत देण्याबाबत 
  

(४६)  ११४७२८ (२३-०४-२०१८).   र्डॉ.णांिज भोयर (वधा ) :   सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िगाश जज्यातील मयिती सहकारी बकेँतील ाोन लक्ष िीस हजार खातेगारकाींच्या ठेिी 
बँकेत लडकून पडया िहेत, हे खरे िहे काय, 
(२) लसयास, सार खातेााराींची ठेिी प्रलींबबत लसयाची कारआे काय िहेत, 
(३) लसयास, सार प्रकरआी सासनाने चौकसी केली िहे काय, चौकसीच्या लनुषींगान े
खातेााराींच्या ठेिी लडकून पडयाबाबत सींबींडगताींिर सासनाने कोआती कारिाई केली िा 
करण्यात येत िहे, 
(४) तसेच सार खातेााराींच्या ठेिी परत ाेण्याबाबत सासनान े कोआती कायशिाही केली िा 
करण्यात येत िहे, 
(५) नसयास, विलींबाची कारआे काय िहेत ? 
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श्री. सुभा  देशमुे  (१२-१०-२०१८) : (१) लींसत: खरे िहे. जजहा मयिती सहकारी बकँ 
मयाशवात िगाश बँकेमये रकूआ ठेिीाार २,१७,५३८ लसून रकूआ ठेिीची रकम रूपये ३५८.७० 
को्ी िहे. 
(२) बँक िडथशक लडचआीत लसयामुंे ठेिीााराींच्या मागआीप्रमाआे ठेिी परत करण्याकरीता 
बँकेकड ेपुरेसा ननगी उपलब्ग नाही. 
(३) मे.होमरेड कीं पनीच्या रोख्याींमये बँकेन े गुींतविलेली रकम रूपये २५ को्ी परत न 
ममंायामुं े तसेच जज्यातील काही सहकारी साखर कारखाने तसेच सूतडगरण्याींना वालेली 
कजे थक त झायामुंे रोख तरलतेची कमतरता ननमाशआ होऊन बँक िडथशक लडचआीमये 
िली ि ठेिीााराींच्या ठेिी परत करू सकली नाही. 
     सार कारआाींपैक  म.ेहोमरेड कीं . रोख े गैरव्यिहार प्रकरआ सययजस्थतीत मा.सिोच्च 
न्यायालयात न्यायप्रविष् िहे ि सहकारी सींस्थाींकडील थक त कजशप्रकरआी बकेँच्या तकालीन 
सींचालक मींडंाविरूा कायाा कलम ८८ लींतगशत जबाबाारी ननजश्चत करण्याकरीता चौकसी 
िाेस ननगशममत केले होते. परींतु सार कायाा महाराषर सहकारी सींस्था लडगननयम १९६० च्या 
कलम ८८ चा चौकसी िाेस तकालीन मा.मींत्री (सहकार) याींनी रद्द केलेला िहे. 
     यामुं े ठेिीााराींच्या ठेिी बँकेमये लडकून पडआे फकीं िा ठेिीाारास परत न ममंआे या 
बाबी बँक िडथशक लडचआीमये ियामुं े झालेया िहेत ि याकरीता कारआीगूत 
लसलेया बाबीींच्या चौकसीकरीता ननयमानुसार यथायोग्य कायशिाही केलेली िहे.      
(४) िगाश जजहा मयिती सहकारी बकेँने ननगीींच्या उपलब्गतनेुसार ठेिीााराींना ठेिी परत 
करण्याबाबत सासन ननयुत प्राडगकी त लडगकारी सममतीच्या सगमेये खालीलप्रमाआ े गोरआ 
ननजश्चत केलेले िहे. 
     बकेँच्या प्राडगकी त लडगकारी सममतीच्या वानाींक ०६/१०/२०१६ रोजीच्या गोरआानसुार प्रथम 
१० ्के फकीं िा जास्तीतजास्त रूपये ३००००/- यापैक  कमी लसले ती रकम – 
    वानाींक ०८/०३/२०१७ रोजीच्या गोरआानुसार पुन्हा १० ्के ि जास्तीत जास्त रूपये 
३००००/- यापैक  कमी लसेल ती रकम वानाींक ०५/०७/२०१७ रोजीच्या गोरआानसुार ५ ्के ि 
जास्तीत जास्त १५०००/- रिढी रकम ि मुाती ठेिीिर २५ ्के ि जास्तीत जास्त रूपये 
६००००/- पयांत कजश ाेण्यात येत िहे. 
     वानाींक ०७/०२/२०१८ चे नविन गोरआानुसार खातेााराींना ४० ्के रकम फकीं िा १ लाख 
यापैक  जी कमी लसेल या रकमेची उचल ाेआे सुरू िहे. 
     तसेच सहकारी सींस्था याींना १० ्के फकीं िा ५ लाख यापैक  जी कमी लसेल या 
रकमेची उचल ाेआे सुरू िहे. 
(५) बँकेकड े ननगीींच्या उपलब्गतपे्रमाआे तसेच प्राडगकी त सममतीच्या गोरआानुसार ठेिीााराींच्या 
ठेिी परत करण्यात येत िहेत. यामुंे ठेिी िा्प करताींना विलींब झायाचा प्रश्न उय् ाित 
नाही. 
  

___________ 
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मौज ेिरवांजी (ता.आोहारा, जज.उस्तमानाबाद) येथीआ शेतिऱयाचा तूर ववक्री िें द्रावर झाआेआा मतृ्य ु
  

(४७)  ११७१५५ (२६-०७-२०१८).   श्री.अजजत णवार (बारामती), श्री.जयांत णाटीआ 
(इस्तआामणूर) :   सन्माननीय णणन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) करिींजी (ता.लोहारा, जज.उस्मानाबाा) येथील सेतकरी रमशी.रािसाहेब मसिराम हके (िय ६५) 
याचे लोहरा येथील तूर हमी कें द्रािर तूर विकण्यासाठी गेले लसता वानाींक २२ माचश, २०१८ 
रोजी िा यासमुारास की षी उपन्न सममतीच्या ाकुानाजिंच ननगन झायाची ााेुिी घ्ना 
घडली िहे, हे खरे िहे काय, 
(२) लसयास, याबाबत सासनान ेचौकसी केली िहे काय, 
(३) लसयास, यात काय िढंून िले ि यानुसार याप्रकरआी मयत सेतकऱ्याींच्या 
कु्ुींबबयाींना / िारसाींना िडथशक मात ममंण्याबाबत सासनान े कोआती कायशिाही केली िा 
करण्यात येत िहे, 
(४) नसयास, विलींबाची कारआे काय िहेत ? 
  
श्री. सुभा  देशमुे  (०३-१०-२०१८) : (१) ि (२) नाही.  
     करिींजी, ता.लोहारा, जज.उस्मानाबाा येथील सेतकरी रमशी.रािसाहेब मसिराम हके याींनी 
तूरीची विक्र  करण्याकररता वानाींक २५/०२/२०१८ रोजी नोंा केली होती. वानाींक २२/०३/२०१८ 
रोजी याींनी याींचा सेतमाल इतर सेतकऱ्याींसह रकाच िाहनात विक्र साठी िआला होता. 
रमशी.हके याींच्या सेतमालाची  खरेाी याच वािसी झाली होती. 
     रमशी.हके, याींचा मीय ूखरेाी कें द्रािर झालेला नसून याींच्या सेतमाल खरेाी झायानींतर 
की वष उपन्न बाजार सममतीच्या ििारात झालेला िहे. 
     िैययक य लडगकाऱ्याींच्या सिविच्छेान लहिालानुसार रमशी. हके, याींचा मीयू हृाय- 
विकाच्या झ्यामुंे झालेला िहे. 
(३) ि (४) प्रश्न उय् ाित नाही. 

___________ 
  

राज्यात शेतमाआाची िधारभूत किां मतीणेिा िमी दराने ववक्री िरावी आाग्यामुळे  
शेति-याांना िधथ ि नुिसान झा्याबाबत 

  

(४८)  ११८५२७ (२६-०७-२०१८).   श्रीमती अममता चव्हाण (भोिर), श्री.र्डी.णी.सावांत (नाांदेर्ड 
उत्तर), श्री.सुरेश गोरे (ेेर्ड िळांदी) :   सन्माननीय णणन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्यात सोयाबीन, उडीा, तरू ि आ हरगरा िगारगूत फकीं मतीपेक्षा कमी ाराने विकािा 
लागयामुं े विागश ि मराठिाडयातील िहयारामस्त गागातील सेतकऱ् याींना सुमारे ५ हजार 
को्ीींच े िडथशक नुकसान सहन करािे लागले लसयाच े माहे माचश, २०१८ मये िा या 
ारयान ननासशनास िले, हे खरे िहे काय, 
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(२) लसयास, यािषी सेतकरी विषबागा, गुलाबी बोंडलंी, लयप पािसाने मे्ाकु्ीस 
िलेला लसताना नाफेडच े त्रासाायक ननकष गोाामाींच े ि चुका-याींच े सुन्य ननयोजन, 
व्यापारीगाजीआे गोरआ यामुंे िगारगूत फकीं मती ममंाया नसून राज्यातील सेतकऱ् याींना 
हजारो को्ीचे िडथशक नकुसान सहन कराि ेलागले िहे, हे ही खरे िहे काय, 
(३) लसयास, सार प्रकरआी सासनाने चौकसी केली िहे काय, यानुसार सेतकऱ्याींना 
सेतमालाच्या फकीं मतीला हमीगाि ाेण्याबाबत सासनाने कोआती कायशिाही केली िा करण्यात येत 
िहे, 
(४) नसयास, विलींबाची कारआे काय िहेत ? 
  

श्री. सुभा  देशमुे  (०३-१०-२०१८) : (१) नाही. 
(२) राज्यात फकमान िगारगूत फकीं मत ाराने  मूग ि उडीााची खरेाी वानाींक१३/१०/२०१७ 
पासून ि सोयाबीनची खरेाी वानाींक १५/१०/२०१७ पासनू सुरु करण्यात िली होती.हींगाम 
२०१७-१८ मये फकमान िगारगूत फकीं मत राज्यात झालेली  खरेाी पुढीलप्रमाआे िहे:- 

वपक रकूआ खरेाी (जिीं.) लागाथी सेतकरी 
मूग ५४,३४१.५० ११,२८८ 
उडीा ५,८६,६३९.४८ ८०,६५४ 

सोयाबीन २,६२,८३८.४६ १८,३०९ 
तूर ३३,६७,१७७.४८ २,६५,८५४ 

हरगरा १९,४७,२६२.८९ १,३९,१९२ 
(३) सेतमालाचा हमीगाि जावहर करआे ही कें द्रसासनाच्या लखयाररतील बाब िहे. खरीप ि 
रब्बी हींगामाच्या सुरुिातीला सेतमालाच ेहमीगाि कें द्रसासन जावहर करते त ेसिश राज्याला लागू 
लसतात.राज्य की वष  मुय ियोगाकडुन याबाबतच्या मसफारसी कें द्रीय की वष मुय ियोगाकड े
केया जातात. 
(४) प्रश्न उय् ाित नाही. 

___________ 
  

रा.नान्हा माांगआी (ता.िामठी, जज.नागणूर) येथीआ एिा शेतिऱयाचे  
िज माफीच्या यादीत नाव समाववष्ट्ट िरण्याबाबत 

(४९)  १२२३४९ (२८-०७-२०१८).   श्री.ओमप्रिाश ऊफ  बच्चू िरू्ड (अचआणूर) :   सन्माननीय 
सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) रा.नान्हा माींगली (ता.कामठी जज.नागपूर) येथील रमशी.मागिराि तुंसीराम करडगाजन ेयाींचे 
कजशमाफ च्या यााीत नाि समाविष् करून याींना सींपूआश कजशमाफ  करून रकम खायात 
जमा करण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननगीींनी मा.सहकार मींत्री याींचकेड े लेखी ननिेानायिान्िये 
मागआी केली िहे, हे खरे िहे काय, 

(२) लसयास, सार प्रकरआी सासनाने चौकसी केली िहे काय, 
(३) लसयास, चौकसीच्या लनुषींगाने कजशमाफ ची रकम खायात जमा करण्याबाबत 
सासनाने कोआती कायशिाही केली िा करण्यात येत िहे, 
(४) नसयास, विलींबाची कारआे काय िहेत ? 
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श्री. सुभा  देशमुे  (०४-१०-२०१८) : (१) होय. 
(२) ि (३) सार प्रकरआी सासनाने केलेया चौकसीन्िये पींजाब नॅसनल बकँ, साखा खडोाा 
याींनी वानाींक ०७/०४/२०१८ रोजी रूपये १,३८,०००/- इतक  रकम रमशी. मागिराि तुं सीराम 
करडगाजआ,े रा. नान्हा माींगली, ता.कामठी, जज.नागपूर याींच्या खायात जमा केली िहे. 
(४)  प्रश्न उय् ाित नाही. 
  

___________ 
  
िुिी-णुरनार्ड ( ता.मुक्ताईनगर जज.जळगाव) येथ े१३२ िेव्हीए उणिें द्र िाया जन्वत िरण्याबाबत 
  

(५०)  १२४०७५ (२८-०७-२०१८).   श्री.एिनाथराव ेर्डस े (मुक्ताईनगर) :   सन्माननीय ऊजा  
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कुकी-पुरनाड (ता.मुताईनगर, जज.जंगाींि) येथे िीज पुरिठा िारींिार खींडडत होत 
लसयान े प्रस्तावित १३२ के.व्ही.र. उपकें द्राच े काम राज्य पारेषआ उपक्रमाच्या िराखड्यात 
समाविष् करण्याबाबत कायशिाही सुरु करण्यात िली िहे हे खरे िहे काय, 
(२) लसयास, प्रस्तावित उपकें द्राचे काम पूआश झाले िहे काय, 
(३) नसयास, कगीपयांत पूआश होआे लपेक्षक्षत िहे ? 
  
श्री. चांद्रशेेर बावनिुळे (११-०९-२०१८) : (१) हे खरे िहे. 
(२) ि (३)  ककी येथ े १३२/३३ के.व्ही.  उपकें द्र  उगारण्याच्या प्रस्तािाचा राज्य पारेषआ 
उपक्रमाच्या पींचिावषशक  िराखडयात (सन २०२२-२३) समािसे करण्यात िला लसून 
 उपकें द्राच्या प्रस्तािास  महापारेषआ कीं पनीन े प्रसासक य मान्यता वाली िहे. उपकें द्राचा 
सविस्तर प्रकप लहिाल महाराषर िीज ननयामक ियोगास साार करण्यात िला होता. 
यािर िीज ननयामक ियोगान े सार लहिालामये काही त्रु्ी ासशविलेया िहेत. सार 
त्रु्ीींची पूतशता  करुन यास महाराषर िीज ननयामक ियोगाची  तित: मान्यता प्राप्त 
झायािर उपकें द्र उगारण्याच्या दृष्ीने पुढील कायशिाही करण्यात येईल.    

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

महाराष्ट्र ववधानसभा. 
  

__________________________________________________________________ 
मुद्रआपूिश सिश प्रफक्रया महाराषर विगानमींडं सडचिालयाच्या सींगआक यींत्रआेिर 

मुद्रआ: सासक य मयिती मुद्रआालय, मुींबई. 


