
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ४९३ वी यादी 

 
महाराष्ट्र ववधानसभा 

  

ततसरे अधधवेशन, २०१८ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

धचखली (जि.बुलढाणा) येथील ५ महाववद्यालयाांना ववद्युत शुल्ि  
भरण्यापासून सुट ममळणेबाबत 

  

(१) ६९२७२ (२७-०१-२०१७). श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली), श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.अस्लम 
शेख (मालाड पजश्चम), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी) : सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चचखली (जि.बलुढाणा) येथील ५ महाविद्यालयाींचे विद्युत लुक क णरयायापास न सु् ि 
णरलेले विद्युत लुक क परत ममळणेबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी प्रधान सचचि, उिाा 
विणाग याींना पत्राद्िारे विनींती केली असक याच े माहे सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान 
ननदलानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असक यास, या लैक्षणणक सींस्थाींनी या सींदणाातील प्रस्ताि मा.उपकायाकारी अमणयींता, 
महाराषर राज्य विद्युत वितरण कीं पनी, चचखली याींच्याकड ेददनाींक १६ सप् े्ंबर, २०१६ रोिी िा 
त्या समुारास सादर केलेला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असक यास, सदर प्रकरणी लासनान ेननणाय घेऊन येथील लैक्षणणक सींस्थेस विद्युत लुक क 
पुिालक्ष्यी प्रणािाने परत करयायाबाबत कोणती कायािाही केली िा करयायात येत आहे, 
(४) नसक यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (२४-१०-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
(२) महावितरण कीं पनीकड न प्राप्त दद.१६.११.२०१६ च्या पत्रानसुार महावितरण चचखली मींडळ 
कायाालयास दद.१५.०९.२०१६ रोिी प्राप्त झाक याचे कळविले आहे. 
(३) महाराषर विद्युत लुक क अचधननयम, २०१६ अींमलात आक यानींतर, सािािननक विश्िस्त 
व्यिस्था अचधननयम, १९५० अींतगात नोंदणीकृत लैक्षणणक सींस्थाींच ेविद्युत लुक क परताव्याच्या 
महावितरणकड ेप्राप्त प्रस्तािािर महावितरणद्िारे ऊिाा विणागाच्या स चना अपेक्षक्षक या होत्या. 
त्यात चचखली येथील लैक्षणणक सींस्थेच्या प्रस्तािाचा समािेल आहे. त्यास अनसुरुन ऊिाा 
विणागाद्िारे दद.०४.०६.२०१८ च्या पत्रान्िये अला लैक्षणणक सींस्थाींना दद.०१.०९.२०१६ पयतं 
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विद्युत लुक क परतािा अनुजे्ञय ठरत असक याचे नम द करुन पुढील आिश्यक कायािाही 
करणेबाबत महावितरणला स चचत करयायात आले आहे. 
(४) प्रश्न उद् णित नाही. 
  

___________ 
  

राज्यात गहृतनमााण सांस्थाांचे स्वतांत्र प्राधधिरण िरणेबाबत 
  

(२) ७७६१० (२१-०४-२०१७). श्री.सांिय िेळिर (ठाणे), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड) : सन्माननीय 
सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात महाराषर गहृननमााण सींस्थाींचे स्ितींत्र प्राचधकरण कराियाची घोषणा सहकार 
मींत्रयाींनी ददनाींक १८ िानेिारी, २०१७ रोिी िा त्या सुमारास केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असक यास, याबाबत लासककय स्तरािर धोरण ननजश्चत करयायात आले आहे काय, 
(३) असक यास, त्याचे स्िरुप काय आहे, 
(४) नसक यास, सदर धोरण ननजश्चत ककती कालािधीत ठरवियायात येणार आहे ? 
  
श्री. सुभाष देशमखु (२४-१०-२०१८) : (१) ि (२) महाराषर सहकारी सींस्था अचधननयम १९६० 
मध्ये सहकारी गहृननमााण सींस्थासाठी स्ितींत्र प्रकरण समाविष् करयायासाठी दद.१०/२/२०१७ 
च्या लासन ननणायान्िये सममती गदठत करयायात आली अस न सममतीने लासनास सादर 
केलेक या अहिालाच्या अनुषींगान े अचधननयमात सुधारणा करयायाबाबतचा अध्यादेल प्रख्यावपत 
करयायाची कायािाही लासनामार्ा त सुरु आहे. 
(३) २०० पयात सदस्यसींख्या असलेक या सहकारी गहृननमााण सींस्थाींच्या ननिडण का घेयायासाठी 
ननिडण कीचे अचधकार, सदस्यािर मयाादा, सणासदािर ना दस्तऐिि ननरीक्षणाच े अचधकार, 
ननधी ननममाती ि गुींतिण कीच े अचधकार, गणप तीसाठी सींख्याबाबतची तरत द, ण खींड िा्प 
करयायाची पद्धत इत्यादी बाबीचा अचधननयमात कलमात समािेल आहे.  
(४) लासनामार्ा त अध्यादेल प्रख्यावपत करयायाची कायािाही सुरु आहे. 

___________ 
    

महाववतरण िां पनीने जहहलीांग चािसे मागे घेण्याबाबत 
  

(३) ७७८७९ (२८-०४-२०१७). डॉ.सुजित ममणचेिर (हातिणांगले), श्री.उल्हास पाटील (मशरोळ) : 
सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महावितरण कीं पनीन ेबेकायदेलीरपणे जव्हलीींग चािसे लाग  करुन राज्यातील समुारे १ लाख 
यींत्रमागधारक आणण सुमारे ४० लाख कृवष ग्राहकाींना याचा आचथाक त्रास होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असक यास, जव्हलीींग चािेस मागे घेयायाबाबत त्रस्त लेतकरी ि यींत्रमागधारकाींच्या महाराषर 
राज्य िीि ग्राहक सींघ्नेने लासनाकड ेमागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असक यास, याबाबत लासन रे्रविचार करणार आहे काय, 
(४) नसक यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
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श्री. चांद्रशखेर बावनिुळे (०९-१०-२०१८) : (१) महाराषर विद्युत ननयामक आयोगाच्या ददनाींक 
०३.११.२०१६ च्या िीि दर आदेलानुसार महावितरणच्या िीि ग्राहकाींच्या िीि बबलात िहन 
आकार (Wheeling Charges) स्ितींत्रपणे दलावियायात येत आहे. प िी िहन आकार हा िीि 
आकाराचाच एक णाग होता. सदर िीिदर आदेलापास न प्रथमच महावितरणच्या ग्राहकाींना िीि 
दरातील अजस्थर आकाराची आता िहन आकार आणण िीि आकार अला दोन घ्काींमध्ये 
विणागणी केलेली आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) िीि वितरण परिाना धारकाच्या कोणत्याही िगािारीतील ग्राहकाींच े िीि दर ठरवियायाचे 
अचधकार महाराषर िीि ननयामक आयोगास आहेत. 
(४) प्रश्न उद् णित नाही. 
  

___________ 
  

राज्यातील अनेि िुटुांबबय ववद्युत िोडणीपासून वांधचत असल्याबाबत 
  

(४) ८५१८१ (०९-०८-२०१७). श्री.सतुनल मशांदे (वरळी), प्रा.वषाा गायिवाड (धारावी), श्री.अममन 
पटेल (मुांबादेवी), श्रीमती तनमाला गाववत (इगतपूरी), श्री.नसीम खान (चाांददवली), श्री.मनोहर 
भोईर (उरण), डॉ.राहूल पाटील (परभणी), श्री.नारायण पाटील (िरमाळा), श्री.सुतनल राऊत 
(ववक्रोळी) : सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यामध्ये १९ लक्ष कु्ुींबबयाींना अदयापही िीि पोहचली नसक याची कबलुी मा.ऊिाामींत्री 
याींनी ददली असक याचे माहे एवप्रल, २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदलानास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असक यास, लासनाच े डडजि्ल गाि तयार करयायाच े धोरण असताना सुमारे १९ लक्ष 
कु्ुींबबयाींपयतं िीि न पोहचयायाच ेकारण काय आहे, 
(३) तसेच लासनाने १९ लक्ष कु्ुींबबयाींपयतं िीि पुरिठा करयायासाठी अद्यापपयतं कोणती 
कायािाही केली िा करयायात येत आहे, यासींदणाात विणागाने आराखडा तयार केला आहे काय ि 
िीि पुरिठा करयायासाठी अि न ककती कालािधी अपेक्षक्षत आहे, 
(४) अदयाप, कोणतीच कायािाही केली नसक यास, विलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. चांद्रशखेर बावनिुळे (०९-१०-२०१८) : (१), (२) ि (३) राज्यामध्ये माचा, २०१५ अखेर एक ण 
१९,३६,६९० घराींचे विद्युतीकरण मलक लक होत.े ददनाींक २८.०९.२०१८ अखेर विद्युतीकरण 
मलक लक असणाऱ्या १,२०,०८७ इतक्या घरकुलाींना सौणाग्य योिनअेींतगात डडसेंबर, २०१८ अखेर 
विद्युतीकरण करयायाचे प्रस्तावित आहे.  
(४) प्रश्न उद् णित नाही. 
 
  

___________ 
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महाराष्ट्रातील उद्योििाांना वीि दरात सवलत ममळण्याबाबत 

  

(५) ८६३१७ (०९-०८-२०१७). श्री.रािेश क्षीरसागर (िोल्हापूर उत्तर), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल) : 
सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लासनाने विदणा ि मराठिाड्यातील उद्योगाींना िीिेच्या दरात विलेष पॅकेि माहे माचा, 
२०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान िाहीर केक यामुळे पजश्चम महाराषरातील उद्योग अडचणीत आले 
आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असक यास, कोक हाप र जिक हयातील उद्योगाींिर महावितरण कीं पनीन े िीि गळतीचा णार 
उद्योिकाींिर िहन खचााच्या नािाखाली िाढ करुन ्ाकयायात आला अस न यामुळे आचथाक णार 
िाढणार असक यान े त्याींनी त्याींच े उद्योग लिेारील कनाा्क राज्यात स्थलाींतरीत करयायाचा 
ननणाय घेतला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असक यास, विदणा, मराठिाडयाप्रमाणेच उिाररत महाराषरातील उद्योिकाींना िीि दरात 
सिलत ममळयायाकररता लासनान ेकोणती कायािाही केली िा करयायात येत आहे, 
(४) नसक यास, विलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (०९-१०-२०१८) : (१) हे खरे नाही.  
(२) हे खरे नाही 
(३) प्रश्न उद् णित नाही. 
(४) प्रश्न उद् णित नाही. 
  

___________ 
  

ठाणे जिल्हयातील घाटघर उदचांन िलववद्युत प्रिल्पामळेु बाधधत झालेल्या 
 प्रिल्पग्रस्ताांना नोिरीत सामावून घेण्याबाबत  

  

(६) ८७६२२ (०९-०८-२०१७). श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर) : सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे जिक हयातील घा्घर उदींचन िलविद्युत प्रकक पामुळे बाचधत झालेक या 
प्रकक पग्रस्ताींच्या पाक याींना सेिेत सामाि न घेयायाची मागणी मखु्य महाव्यिस्थापक (मास), 
प्रकालगड, मुींबई याींचेकड ेस्थाननक लोकप्रनतननधी ि प्रकक पग्रस्त सातत्याने करीत आहेत, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असक यास, उक्त मागणीच्या अनुषींगाने लासनान ेआतापयतं कोणती कायािाही केली िा 
करयायात येत आहे, 
(३) अद्याप कोणतीच कायािाही केली नसक यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१७-१०-२०१८) : (१) होय, खरे आहे. 
(२) घा्घर उदींचन िलविदयुत प्रकक पाची उणारणी िलसींपदा विणागामार्ा त झाली अस न सदर 
िलविदयुत ननममाती कें द्र णाडतेत्िािर चालवियायासाठी महाराषर राज्य विदयुत ननममाती 
कीं पनीकड ेसोपवियायात आले आहे. सदर कें द्राची उणारणी करयायासाठी िलसींपदा विणागाकड न 
िममन सींपाददत करयायात आलेली असक यान ेसदर प्रकक पग्रस्ताींना महाननममाती कीं पनीच्या सेिेत 
सामाि न घेणे लक्य नाही.  
(३) प्रश्न उद् णित नाही. 
  

___________ 
  

बासांबा (ता.जि.दहांगोली) येथील नागररिाांना डडपीवरुन  
ववद्युत िोडणी देण्याबाबत 

  

(७) ८९८२७ (०९-०८-२०१७). डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), प्रा.वषाा 
गायिवाड (धारावी), श्रीमती तनमाला गाववत (इगतपूरी), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), श्री.अस्लम 
शेख (मालाड पजश्चम), श्री.नसीम खान (चाांददवली) : सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बासींबा (ता.जि.दहींगोली) येथील लेतक-याींनी सन २०१० मध्ये विद्युत वितरण कीं पनीकड े
अनामत रक्कम णरुन िीि घेतली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असक यास, या विद्युत िोडणीचा विद्युतदाब कमी असक यान ेििळच्या डडपीिरुन विद्युत 
िोडणीची त्याींनी मागणी केली अस न सदरह  मागणी प णा होत नसक याने लेतक-याींनी ददनाींक 
१४ एवप्रल, २०१७ रोिी िा त्यासुमारास जिक हाचधकारी, दहींगोली याींना ननिेदन ददले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(३) असक यास, लेतक-याींच्या ननिेदनाची दखल घेऊन मागणी प णा करयायाबाबत लासनाने 
कोणती कायािाही केली िा करयायात येत आहे, 
(४) नसक यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (०९-१०-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे.  
(३) बासींबा येथील लेतकऱ्याींची िीि िोडणी असलेक या दठकाणच ेरोदहत्र अनतणारीत असक याने 
सदर रोदहत्रािरील णार कमी करयायासाठी सन २०१३ मध्ये एसपीए योिनेअींतगात निीन रोदहत्र 
मींि र करयायात आले. सदर मींि र असलेले रोदहत्र नागरे डीपीचे काम करुन कायााजन्ित 
करयायात आक यान ेअनतणारीत रोदहत्रािरील णार कमी झाला आहे. त्यामळेु सद्य:जस्थतीत या 
दठकाणी निीन डीपीची आिश्यकता नाही. सद्य:जस्थतीत सदर लतेकऱ्याचा िीि पुरिठा योग्य 
दाबाने सुरळीत चाल  आहे. 
(४) प्रश्न उद् णित नाही 
  

___________ 
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नामशि जिल््यामध्ये आददवासी उपयोिनेंतगात दधुाळ गाईंचा  

पुरवठा िरण्याच्या प्रिल्पाबाबत 
  

(८) ९५६७८ (२९-१२-२०१७). श्री.छगन भुिबळ (येवला) : सन्माननीय आददवासी वविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नामलक जिक ्यामध्ये आददिासी िाती उपयोिनेतींगात राबवियायात येणाऱ्या नाविन्यप णा 
योिनेत न आमदार आदला ग्राम योिनेसाठी ननिडलेक या लासलगाि, देिगाि (ता.ननर्ाड) ि 
अींदरसुल (ता.येिला) या गािातील मदहलाींचे सक्षमीकरण करयायासाठी दधुाळ गाईंचा पुरिठा 
करणे हा पथदली प्रकक प राबवियायाची मागणी लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक ४ सप् े्ंबर, २०१७ रोिी 
िा त्यासमुारास जिक हा प्रलासनाकड ेि प्रकक प अचधकारी, एकाजत्मक आददिासी विकास प्रकक प, 
नामलक याींचेकड ेकेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असक यास, उक्त मागणीबाबत लासनान ेकोणती कायािाही केली िा करयायात येत आहे, 
(३) नसक यास, विलींबाची कारणे काय आहेत? 
  

श्री. ववष्ट् णु सवरा (२१-०९-२०१८) : (१) खरे आहे. 
(२) ि (३) लासलगाि, देिगाि (ता.ननर्ाड) ि अींदरसुल (ता.येिला), जि.नामलक या गािाींचा 
समािेल आददिासी उप योिनेंतगात नसक याने या गािाींतील महीलाींना नाविन्यपुणा योिनेंतगात 
लाण देता येणार नाही. 

___________ 
  

ठाणे शहरात सुरु असलेल्या अतनयममत भारतनयमनाबाबत 
  

(९) ९५७७० (०१-०१-२०१८). श्री.जितेंद्र आहहाड (मुांब्रा िळवा), श्री.अजित पवार (बारामती), 
श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरेगाव), श्री.ियांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्रीमती 
ददवपिा चहहाण (बागलाण), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.वैभव वपचड (अिोले), 
श्री.राणािगिीतमसांह पाटील (उस्मानाबाद) : सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) ठाणे लहर ‘अ’ िगाात मोडत अस न लहरिासीयाींकड न िादा दराने िीि देयक िसुल केले 
िात असतानाही माहे ऑक््ोबर, २०१७ पासुन अननयममत णारननयमन सुरु केक याप्रकरणी 
लोकप्रनतननधी तसचे नागररकाींनी मा.मुख्यमींत्री, मा.ऊिाामींत्री याींचेकड े ददनाींक ५ आक््ोबर, 
२०१७ रोिी िा त्यासमुारास तक्रार केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असक यास, लासनान ेउक्त प्रश्नी चौकली केली आहे काय, चौकलीत काय आढळ न आले ि 
त्यानुसार लासनान े णारननयमन कमी करयायाबाबत कोणती उपाययोिना केली िा करयायात 
येत आहे, 
(३) असक यास, उक्त प्रकरणी अद्याप कोणताही ननणाय घेतला नसक यास, त्याची कारणे काय 
आहेत, तसेच ठाणे लहराबरोबरच कळिा, मुींब्रा येथील िीि ग्राहकाींना णेडसािणा-या समस्या 
सोडवियायासींदणाात आतापयतं कोणता पाठपुरािा केला िा करयायात येत आहे ? 
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श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (०९-१०-२०१८) : (१) ि (२) हे खरे आहे.  
माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये महावितरण कीं पनीने सिा स्त्रोताींकड न उपलब्ध असलेली 

िीि ि मागणी याींचा ताळमळे घाल न देखील कोळलािर आधारीत सींच बींद पडणे, कोळसा 
कमी उपलब्ध होणे या कारणाींमळेु णारननयमनाची जस्थती ननमााण झाली होती. या अडचणीींिर 
मात करयायासाठी महावितरणची िीि उपलब्धता िाढवियायासाठी महाननममाती कीं पनीस स चना 
देणे, सींचाींची दरुुस्ती ि देखणालाच े िेळापत्रक बदलणे, कें द्रीय िा्ा ि पॉिर एक्सेंि मध न 
अनतररक्त िीि विकत घेणे, लघकुालीन ननविदा प्रकामलत करुन त्याद्िारे िीि खरेदी करणे, 
असे णार ननयमनबाबत उपाय करयायात आले.  
(३) माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये ददनाींक ०३.१०.२०१७ त े ०७.१०.२०१७ या कालािधीकररता 
तात्पुरत्या स्िरुपाच ेणारननयमन लाग  करयायात आले होते. तसचे ठाणे लहराबरोबरच कळिा, 
मुींब्रा येथील िीि ग्राहकाींना णडेसािणाऱ्या समस्याींचे ननराकरण करयायाकररता ि विद्युत 
यींत्रणाींचे सक्षमीकरण करयायाकररता एकाजत्मक ऊिाा विकास योिनअेींतगात निीन रोदहत्र,े उच्च/ 
लघुदाब िीि िादहन्याींच ेिाळे उणारणी यासारखी इतर कामे समाविष् केलेली आहेत. 
  

___________ 
  

ििात (जि.रायगड) येथील महाववतरण िायाालयातील अधधिारी रोदहत्र बदलून देण्याच्या 
िामामध्ये आधथाि गैरहयवहार िरीत असल्याबाबत 

  

(१०) ९५८७४ (२९-१२-२०१७). श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), श्री.अस्लम शखे (मालाड 
पजश्चम), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), श्री.नसीम खान (चाांददवली), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), 
श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.अममत ववलासराव देशमखु (लातूर शहर) : सन्माननीय ऊिाा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) किात (जि.रायगड) येथे महावितरणचे किात, िामखेड आणण श्ीींगोदे या तीन तालुक्याच े
उपविणागीय कायाालय अस न लतेक-याींना रोदहत्रात बबघाड झाक यािर त े बदल न देयायासाठी 
सदरील कायाालयातील अचधकारी हे आचथाक गैरव्यिहार करत असक याच ेमाहे ऑगस््, २०१७ 
मध्ये िा त्यादरम्यान ननदलानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असक यास, महावितरणचे अचधका-याींकड न लेतकरी ि नागरीकाींची अडिण क होत असक यान े
अला अचधका-याींिर कारिाई करयायाची मागणी येथील नागररकाींकड न होत आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) तसेच प्रतीक्षा यादीतील प्राधान्यक्रमानुसार रोदहत्र देयायासाठी लासनान ेएक सममती स्थापन 
करयायाबाबत तसेच महावितरणच्या अचधका-याींनी यादीमध्ये नाि नसताना रोदहत्र ददक यास 
त्याींचेिर कारिाई करयायाबाबत लासनाने कोणती कायािाही केली िा करयायात येत आहे, 
(४) नसक यास, विलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (०९-१०-२०१८) : (१) हे खरे नाही.  
(२) हे खरे नाही. 
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(३) साधारणत: महावितरणच्या उपविणागीय कायाालयाींकड न नादरुुस्त वितरण रोदहत्राींचा 
दैनींददन अहिाल विणागीय कायाालयाच्या गाळणी कक्षाकड े सादर करयायात येतो. गाळणी 
कक्षाकड ेनादरुुस्त वितरण रोदहत्राींची विणागस्तरीय िेषठता यादी उपलब्ध असते. या िेषठता 
यादीनुसारच गाळणी कक्षाकड न वितरण रोदहत्र वितरीत केली िातात. 
(४) प्रश्न उद् णित नाही. 
  

___________ 
  

खोपडी ख.ु गावातील (ता. मसन्नर, जि. नामशि) िृवषपांप धारिाांना 
 पुरेशा दाबान ेवीि पुरवठा िरण्याबाबत 

  

(११) ९५९८३ (२९-१२-२०१७). श्री.रािाभाऊ (पराग) वाि े (मसन्नर) : सन्माननीय ऊिाा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) खोपडी ख.ु गािातील (ता. मसन्नर, जि. नामलक) कृवषपींप धारकाींना पुरेला दाबान े िीि 
पुरिठा होत नसक यान े लेतमालाचे नकुसान होत अस न सदर रान्सर्ामारची क्षमता िाढि न 
ममळणेसाठी कृवषपींप धारकाींनी ि स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक १५ सप् े्ंबर २०१७ रोिी िा 
त्या सुमारास कायाकारी अमणयींता, म. रा. वि. वि. कीं पनी याींना लेखी ननिेदनाद्िारे मागणी 
केली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असक यास, उक्त मागणीच्या अनुषींगान ेलासनान ेकोणती कायािाही केली िा करयायात येत 
आहे, 
(३) नसक यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (०९-१०-२०१८) : (१) हे खरे आहे.  
(२) सदर दठकाणी १५ x ३ केव्हीए मसींगलरे्िच े१ रोदहत्र कें द्र अस न ते अनतणारीत झालेले 
आहे. त्या दठकाणी ६३ केव्हीए क्षमतेच्या निीन रोदहत्राची उणारणी तसेच सध्याच्या रोदहत्राींची 
क्षमता ४५ केव्हीए िरुन ७५ केव्हीए करयायासाठी रु. ५.२३ लाखाींचा प्रस्ताि जिक हा ननयोिन 
योिनेअींतगात िषा २०१८-१९ मध्ये समाविष् करयायासाठी जिक हा ननयोिन सममतीकड े
महावितरण कीं पनीमार्ा त सादर करयायात आला आहे. 
(३) प्रश्न उद् णित नाही. 
  

___________ 
  

िुसुर, अांगुलगाव व भरवसफाटा (जि.नामशि) येथे नवीन ववद्युत  
उपिें द्र तनमााण िरण्याबाबत 

  

(१२) ९६३३९ (०१-०१-२०१८). श्री.छगन भुिबळ (येवला) : सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) नामलक जिक ्यातील कुसुर, अींगुलगाि ि णरिसर्ा्ा येथ े स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी 
मागणी केलेक या निीन विद्युत उपकें द्राींना पीं. दीनदयाळ उपाध्याय ग्राम ज्योती योिना ककीं िा 
इन्रा २ िा ३ मध्ये अींतण ात करयायाचे मा.उिाा मींत्री याींनी ददनाींक ११ डडसेंबर, २०१५ रोिी िा 
त्यासुमारास महावितरणाच्या सींचालकास ननदेल देऊनही माहे ऑक््ोंबर, २०१७ पयतं सदर 
निीन विद्युत उपकें द्राींना उक्त योिनेमध्ये अींतण ात करयायात आलेले नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असक यास, याबाबतची कारणे काय आहेत तसेच प्रश्न णाग (१) मधील निीन विद्युत 
उपकें द्र ननमााण करयायासाठी लासनान ेकोणती कायािाही केली िा करयायात येत आहे, 
(३) नसक यास, विलींबाची कारणे काय आहेत तसेच याबाबतची सद्य:जस्थती काय आहे? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (०९-१०-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
(२) नामलक जिक ्यातील मालेगाि मींडलाींतगात अींगुलगाींि कुस र येथील ३३/११ के.व्ही. 
उपकें द्राींचा प्रस्ताि पीं.दीनदयाळ उपाध्याय ग्रामज्योती योिनेंतगात प्रस्तावित होत.े परींतु या 
योिनेतील ननधीच्या मयाादेमळेु सदरचे प्रस्तावित उपकें द्र सदर योिनेमध न िगळयायात आले. 
नामलक जिक ्यातील नामलक लहर मींडलाींतगात णरिस र्ा्ा, ता.ननर्ाड ि त्या बाि च े
पररसरात सद्यजस्थतीत ३३/११ के.व्ही. (१X५MVA) मारलगाि उपकें द्र, ३३/११ के.व्ही. (३x५ 
MVA) देिगाि उपकें द्र ि ३३/११ के.व्ही. (२x५ MVA) विींच र उपकें द्र याद्िारे िीि पुरिठा 
करयायात येतो. तसेच पायाण त आराखडा-२ योिनअेींतगात कानळद, ता. ननर्ाड येथे ३३/११ 
के.व्ही. उपकें द्राच ेकाम कीं त्रा्दारास ददनाींक ३०.१२.२०१३ रोिी देयायात आलेले होत ेपरींतु िागा 
उपलब्ध नसक यामळेु उपकें द्राच ेकाम कीं त्रा्ात न काढ न घेयायात आले. सदर उपकें द्राची िागा 
ददनाींक १८.०१.२०१८ रोिी ताब्यात आली अस न सदर उपकें द्राची ननविदा प्रकक्रया काढयायाचे 
काम सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद् णित नाही. 
  

___________ 
  

डोंबबवली (जि.ठाणे) येथील औद्योधगि ववभागातील अतत धोिादायि  
िारखाने स्थांलातरीत िरण्याबाबत 

  

(१३) १००२२२ (०३-०१-२०१८). श्री.प्रिाश सुवे (मागाठाणे) : सन्माननीय उद्योग मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) डोंबबिली (जि.ठाणे) येथील सरुके्षसाठी औद्योचगक विणागातील अनतधोकादायक रासायननक 
कारखान्याींना इतरत्र स्थींलातरीत करणार असक याचे मा.उद्योग मींत्री याींनी माहे नोव्हेंबर, २०१७ 
मध्ये िा त्यादरम्यान घोवषत केले हे खरे आहे काय, 
(२) असक यास, उपरोक्त प्रकरणी आतापयात रासायननक कारखान े स्थींलाींतरीत करयायाबाबत 
लासनाने कोणती कायािाही केली िा करयायात येत आहे, 
(३) नसक यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
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श्री. सुभाष देसाई (०८-१०-२०१८) : (१) अली बाब नाही. 
तथावप, स्थाननकाींकड न मा. मींत्री (उद्योग) महोदयाींना अनत धोकादायक कारखाने 

स्थलाींतररत करयायाबाबत विनींती केली असता याबाबत लासन सकारात्मक विचार करेल अस े
साींगयायात आले होते.  
(२) ि (३) प्रश्न उद् णित नाही.  
  

___________ 
  

िुां भोि (ता. हातिणांगले, जि.िोल्हापूर) येथ ेमळे भागातील शेतिरी व ग्रामस्थाांनी वीि 
ववतरण िायाालयावर मोचाा िाढल्याबाबत 

  

(१४) १००८२९ (०१-०१-२०१८). डॉ.सुजित ममणचेिर (हातिणांगले) : सन्माननीय ऊिाा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कुीं णोि (ता. हातकणींगले, जि.कोक हाप र) येथे मळे णागातील लतेकरी ि ग्रामस्थाींनी ददनाींक 
९ ऑक््ोबर, २०१७ रोिी िा त्या सुमारास महावितरण कायाालयािर मोचाा काढ न मोचेक-याींनी 
सींबचधत अचधका-याींना लेखी ननिेदन ददले, हे खरे आहे काय, 
(२) असक यास, या ननिेदनात सींबचधताींनी कोणत्या मागयाया केक या आहेत, याबाबत लासनान े
चौकली केली आहे काय, त्यानुसार मागयाया प णा करयायाबाबत लासनाने कोणती कायािाही केली 
िा करयायात येत आहे, 
(३) नसक यास, विलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (०९-१०-२०१८) : (१) हे खरे आहे.  
(२) दद. ०९.१०.२०१७ रोिीच्या ननिेदनान्िये कुीं णोि येथे मळे णागातील लेतकरी ि ग्रामस्थाींनी 
मसींगल रे्िीींग िरील णार ननयमन मागे घेयायासाठी तसेच महावितरणच्या ननयमाप्रमाणे थ्री 
रे्ि पुरिठा ममळािा अली मागणी केली होती. 

माहे सप् े्ंबर ि ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये कोळलाच्या उपलब्धतेत आलेक या 
अडचणीमुळे माहे सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये दद.७.०९.२०१७, ०९.०९.२०१७ ते दद. १८.०९.२०१७,    
दद.२६.०९.२०१७ ते दद.२९.०९.२०१७ तसेच माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये दद. ०३.१०.२०१७ ते 
दद.०७.१०.२०१७ या कालािधीसाठी मा. िीि ननयामक आयोगान ेददलेक या ननकषानुसार राज्यात 
तात्पुरत्या स्िरुपाच े णारननयमन करयायात आले होत.े िीिचेी उपलब्धता िाढवियायासाठी 
महावितरणने माहे सप् े्ंबर मध्ये ३९५ मे.ि.ॅ ि माहे ऑक््ोबर मध्ये ७०० मे.ि.ॅ एिढी िीि 
लघुकालीन ननविदेद्िारे खरेदी केली होती. सदर उपाययोिनेमळेु ददनाींक ०८.१०.२०१७ पास न 
िीिेच्या कमतरतेच्या कारणास्ति णारननयमन करयायात आलेले नाही 
(३) प्रश्न उद् णित नाही. 
  

___________ 
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उरण तालुक्यातील (जि. रायगड) िुां डगेाव, पाणददव,े सारड,े वशेणी, वपरिोन, पाले, गोवठणे, 
पाले, िडापे, या गावातील ववद्युत पोलची दरुवस्था झाल्याबाबत 

  

(१५) १००८९६ (०१-०१-२०१८). श्री.मनोहर भोईर (उरण) : सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उरण तालुक्यातील (जि.रायगड) कुीं डगेाि, पाणददि,े सारड,े िलेणी, वपरकोन, पाले, गोिठणे, 
पाले, कडापे, या गािातील विद्युत पोल दरुिस्था झालेली आहे हे खरे आहे काय, 
(२) असक यास, उक्त दरुिस्था द र करणेबाबत तसेच विि पुरिठ्याच्या अन्य समस्याींबाबत 
सींबचधताींकड ेग्रामस्थाींनी िारींिार लेखी ननिेदनाद्िारे विनींती केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असक यास, याबाबत लासनान ेकोणती कायािाही केली िा करयायात येत आहे, 
(४) नसक यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ि याबाबतची सद्य:जस्थती काय आहे? 
  
श्री. चांद्रशखेर बावनिुळे (०९-१०-२०१८) : (१) उरण तालुक्यातील सदर गाि ेखाडी णागाच्या 
ििळ असक यान ेउच्चदाब ि लघदुाब िादहनीींच ेपोल ि तार गींियायाचे प्रमाण िास्त आहे.  
(२) हे खरे आहे.  
(३) उरण लहरातील विद्युत िादहनी बदलयायाच े ि न तनीकरणाचे काम पीं. ददनदयाळ 
उपाध्याय ग्रामीण विद्युतीकरण योिनअेींतगात मींि र आहे. सदर कामाचा कायाादेल ददनाींक 
२४.०४.२०१७ ि ०२.११.२०१७ रोिी कीं त्रा्दारास देयायात आला अस न कामे प्रगतीपथािर आहेत.  
(४) प्रश्न उद् णित नाही. 
  

___________ 
  

ओझर ववभागातील शॉटा सकिा ट मळेु नुिसान झालेल्या  
शेतिर याांना भरपाई देणेबाबत 

  

(१६) १०१२८९ (०१-०१-२०१८). श्री.अतनल िदम (तनफाड) : सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ओझर विणागातील (जि. नामलक) १९ लेतकऱ्याींच्या लेतात झालेक या लॉ ा् सकका ्मुळे त्याींच े
नुकसान झाले अस न त्याची णरपाई देयायात यािी यासाठी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक   
८ नोव्हेंबर, २०१७ रोिी मुख्य अमणयींता, महावितरण याींना ननिेदन ददलेले आहे, हे खरे आहे 
काय,  
(२) असक यास, लॉ ा् सकका ्मळेु नुकसान झालेक या लेतकऱ्याींना नकुसान णरपाई देयायाबाबत 
लासनाने कोणती कायािाही केली िा करयायात येत आहे, 
(३) नसक यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (०९-१०-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
(२) ओझर विणागात एक ण ०८ िळीत प्रकरणे झाली आहेत. त्यापैकी ५ प्रकरणामध्ये 
महावितरण कीं पनी िबाबदार आहे ि या ५ िळीत प्रकरणात एक ण ७ लेतकऱ्याींच े नुकसान 
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झाले आहे. उिाररत ३ प्रकरणात महावितरण कीं पनी िबाबदार नाही. या ३ प्रकरणामध्ये एक ण 
१३ लेतकऱ्याींचे नुकसान झाले आहे. सींबींचधताींना नुकसान णरपाई देयायाची कायािाही महावितरण 
कीं पनीमार्ा त करयायात येत आहे. 
(३) प्रश्न उद् णित नाही. 
  

___________ 
  

नाांदेड जिल्हयातील मन्नेरवारल,ू िोळी महादेव, ठािूर, ठािर, रािगोंड  
िमातीच्या लोिाांना िात वधैता प्रमाणपत्र ेदेण्याबाबत 

  

(१७) १०२५७० (२९-१२-२०१७). श्री.सुभाष साबणे (देगलूर) : सन्माननीय आददवासी वविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मराठिाडयातील विलेषतः नाींदेड जिक हयात मन्नेरिारल , महादेि कोळी, ठाक र, ठाकर, 
रािगोंड इ. अनसु चचत िमातीच्या लोकाींना िात िैधता प्रमाणपत्र े देयायामध्ये लासकीय 
अचधका-याींकड न अन्याय होत असक याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीनी ददनाींक २५ सप् े्ंबर, 
२०१७ रोिी िा त्यासुमारास मा.मुख्यमींत्री, मा.आददिासी विकास मींत्री, सचचि, आददिासी 
विकास विणाग ि आयुक्त, आददिासी विकास विणाग याींच्याकड े लेखी ननिेदन ददले आहे,    
हे खरे आहे काय, 
(२) असक यास, या ननिेदनािर कोणतीही कायािाही झाली नसक याने अणखल महाराषर 
मन्नेरिारल  सींघ्ना, नाींदेड याींनी जिक हाचधकारी कायाालय, नाींदेड या कायाालयािर ददनाींक   
३० नोव्हेंबर, २०१७ रोिी मोचाा काढयायाबाबत मा.मखु्यमींत्री, मा.आददिासी विकास मींत्री, ददनाींक 
१५ नोव्हेंबर, २०१७ रोिी लेखी ननिेदन ददले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असक यास, मन्नेरिारल , कोळी महादेि समािाच्या व्यक्तीींना िात िैधता प्रमाणपत्र े
देयायामध्ये होणारा अन्याय द र करयायाबाबत लासनाने कोणती कायािाही केली िा करयायात येत 
आहे ? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (१०-१०-२०१८) : (१) ि (२) मन्नेरिारल , कोळी महादेि ि ठाक र इत्यादी 
िमातीिर होत असलेक या अन्यायासींदणाात आयुक्त, आददिासी सींलोधन ि प्रमलक्षण सींस्था, 
पुणे याींच्यासमिेत बैठक आयोजित करयायाबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी दद.२५.०९.२०१७ 
रोिी ननिेदन ददले होते. सदर ननिेदनाच्या अनुषींगाने मन्नेरिारलु ि कोळी महादेि िात 
िैधता प्रलींबबत प्रकरणाींच्या अनुषींगाने दद.२४.०४.२०१८ ि दद.०३.०५.२०१८ रोिी बैठकाींच े
आयोिन करयायात आले होते. तथावप, काही अपररहाया कारणामळेु सदर बैठक होि ुलकली नाही.  
(३) मा.सिोच्च न्यायालयान े कु.माधुरी पा्ील विरुध्द महाराषर लासन ि इतर प्रकरणी 
ददलेक या मागादलाक सुचना ि त्याअनुषींगाने सन २००१ चा महाराषर अचधननयम २००३ मधील 
विदहत तरतुदी अन्िये प्राप्त होणारे िात प्रमाणपत्र प्रस्ताि तपासयायात येतात. प्रत्येक प्रकरण 
हे स्ितींत्रपणे मादहती ि पुराव्याच्या आधारे पडताळणी करयायात येते.  
  

___________ 
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उस्मानाबाद जिल््यातील महाववतरण िां पनीच्या 
िायाालयातील ररक्त पदे भरण्याबाबत 

  

(१८) १०३११० (०१-०१-२०१८). श्री.राणािगिीतमसांह पाटील (उस्मानाबाद) : सन्माननीय ऊिाा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उस्मानाबाद जिक ्यामध्ये महावितरण कीं पनीमध्ये अचधकारी ि कमाचारी याींची पदे ररक्त 
अस न त्यामध्ये कायाकारी अमणयींता १, उपकायाकारी अमणयींता ५, व्यिस्थापक (वििले) १, 
सहाय्यक अमणयींता १०, कननषठ अमणयींता १८, सहायक लेखापाल (वििले) १०, लाईनमन १६६ 
तसेच ऑपरे्र पद ररक्त आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असक यास, उक्त ररक्त िागा णरयायासाठी लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक ३० जून, २०१७ रोिी 
लेखी ननिेदन ददले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असक यास, याबाबत लासनाने चौकली केली आहे काय, त्यात काय ननदलानास आले, 
त्यानुसार ररक्त पदे णरयायाबाबत लासनाने कोणती कायािाही केली िा करयायात येत आहे, 
(४) नसक यास, विलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१७-१०-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) महावितरण कीं पनीकड न अमणयींत्याींची ररक्त पदे बदली ि पदोन्नतीन ेणरयायाची प्रक्रीया 
चाल  आहे. िादहनी ि उपकें द्र चालक सींिगाातील कमाचाऱ्याींच्या ३४४ ररक्त पदाींपकैी २४४ ररक्त 
पदाींिर बाहयस्त्रोत पध्दतीन ेकमाचाऱ्याींची णरती महावितरण कीं पनीकड न करयायात आली आहे.  
(४) प्रश्न उद् णित नाही. 
  

___________ 
  

जिल्हा पररषदेच्या शाळा, आरोग्य िें दे्र या सावाितनि सेवा देणारया सांस्थाांिडून 
 घरगुती दराने वीि देयिे आिारण्याबाबत 

  

(१९) १०३४१९ (०१-०१-२०१८). श्री.बसवराि पाटील (औसा), अॅड.आमशष शेलार (वाांदे्र पजश्चम), 
श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.सांिय िेळिर (ठाणे), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), अॅड.पराग 
अळवणी (ववलेपाले), िॅप्टन आर.तममल सेल्वन (सायन-िोळीवाडा), अॅड.गौतम चाबुिस्वार 
(वपांपरी) : सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जिक हा पररषदेच्या लाळा, प्राथममक आरोग्य कें द्र, उपकें द्र, पलुिैद्यकीय दिाखान े या 
सािािननक सेिा देणाऱ्या सींस्थाींना महावितरणमार्ा त व्यािसानयक दराने िीिदेयक आकारणी 
केली िात,े हे खरे आहे काय, 
(२) असक यास, सािािननक सेिा देणाऱ्या सींस्थाींमार्ा त जिक हा पररषदेला उत्पन्न ममळत नस न 
जिक हा पररषदाींना सरकारी अनुदान ममळत असले तरी योिना राबवियायाच्या माध्यमात न 
अनुदान खचा होत असक यान ेिीि देयकासाठीही रक्कम बाकी राहत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असक यास, महावितरणने सािािननक सेिा देणाऱ्या सींस्थाींना घरगुती दरान े िीिदेयक 
आकारणी करािी अली मागणी अहमदनगर जिक हा पररषदेने महावितरणकड े केली अस न 
लासनाने या मागणीच्या अनुषींगाने कोणती कायािाही केली िा करयायात येत आहे, 
(४) नसक यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (०९-१०-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न उद् णित नाही. 
(३) जिक हा पररषदेच्या लाळा, प्राथममक आरोग्य कें द्र, उपकें द्र, पलुिैद्यकीय दिाखान े याींना 
विद्युत ननयामक आयोगान े ननधाारीत केलेक या सािािननक सेिा िगािारीनुसार िीि दर 
आकारयायात येतो. लघुदाब सािािननक सेिा िगािारीच े दर हे घरगुती िगािारीतील दराच्या 
तुलनेत कमी आहेत. 
(४) प्रश्न उद् णित नाही. 

___________ 
  

अधाापूर (जि.नाांदेड) तालुक्यात वीि देयिे थिल्याने शेतातील मोटार पांपाचा  
वीि पुरवठा खांडडत िरण्यात आल्याबाबत 

  

(२०) १०३५४३ (०१-०१-२०१८). श्रीमती अममता चहहाण (भोिर), श्री.वसांतराव चहहाण 
(नायगाांव), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर) : सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) अधााप र तालुक्यात (जि.नाींदेड) िीि देयके थकक यान ेलेतातील मो्ार पींपाला िीिपुरिठा 
खींडडत करयायात आला असक याच े माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदलानास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असक यास, त्यामळेु विदहरीत पाणी अस नही वपकाींना पाणी देता न आक याने लतेक-याींच े
आचथाक नुकसान होत आहे हे खरे आहे काय, 
(३) असक यास, लेतीपींपाचा पुरिठा खींडीत न करयायाबाबत लासनान ेकोणती कायािाही केली िा 
करयायात येत आहे, 
(४) नसक यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (०९-१०-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) कृषी ग्राहकाींना म ळ िीि देयकाची रक्कम हप्त्याने णरयायासाठी लासनाने मुख्यमींत्री कृषी 
सींिीिनी योिना २०१७ दद.३१.०३.२०१७ रोिी िाहीर केलेली आहे. या योिनेत िीि देयकाच्या 
थकबाकीनुसार प्रथम रु.३,०००/- ककीं िा ५,०००/- णरुन सहणागी होता येत.े या योिनते पदहला 
हप्ता णरयायासाठी तीन मदहन्याींची मुदतिाढ दद.२८.०२.२०१८ पयतं ि लेि्चा हप्ता णरयायाची 
मुदतिाढ ददनाींक ३१.०३.२०१९ पयतं देयायात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद् णित नाही. 

___________ 
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येवला व तनफाड (जि.नामशि) मधील रस्त्याांच्या  
िामाांना मांिुरी ममळण्याबाबत 

  

(२१) १०६३५३ (०४-०४-२०१८). श्री.छगन भिुबळ (येवला) : सन्माननीय खतनिमा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) खाण ि खननिे (विकसन ि विननयमन) सुधारणा अचधननयम, २०१५ मधील कलम ९ – ब 
मधील तरतुदीनसुार राज्यातील प्रत्येक जिक ्याींमध्ये खाणबाचधत के्षत्राच्या विकासाकरीता 
जिक हा प्रनतषठान स्थापन करणे बींधनकारक अस नही माहे िानिेारी, २०१८ पयतं नामलक 
जिक हा खननि प्रनतषठानची स्थापना करयायात आलेली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असक यास, खननि विकास ननधीमध न येिला ि ननर्ाड (जि.नामलक) तालुक्यातील 
रस्त्याींच्या कामाींना मींिुरी ममळयायाची स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक ११ म,े २०१७ ि 
ददनाींक ३ ऑगस््, २०१७ रोिी िा त्या सुमारास मा.पालकमींत्री नामलक ि जिक हाचधकारी, 
नामलक याींचेकड ेमागणी केलेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असक यास, उपरोक् त प्रकरणी नामलक जिक हा खननि प्रनतषठानची स्थापना कूनन नामलक 
जिक ्यातील ननर्ाड ि येिला येथील रस्त्याींच्या कामाींना मींिरुी ममळयायासाठी लासनान े
कोणती कायािाही केली िा करयायात येत आहे, 
(४) नसक यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देसाई (१६-१०-२०१८) : (१) लासन अचधस चना ददनाींक ०१.०९.२०१८ अन्िये नामलक 
जिक हा खननि प्रनतषठानची स्थापना करयायात आलेली आहे. 
(२) ननर्ाड ि येिला तालुक्यातील कामाींना ममळणेबाबत श्ी. छगन णुिबळ, विधानसणा 
सदस्य याींनी ददनाींक १०.०५.२०१७ च्या पत्रान्िये मागणी केलेली आहे. 
(३) जिक हा खननि प्रनतषठानच्या स्थापननेींतर यापुिीचा महाराषर खननि विकास ननधी 
अचधननयम २००१ ननरमसत करयायात आला आहे. यास्ति लासनपत्र ददनाींक १७.०४.२०१८ 
अन्िये खननि विकास ननधी अींतगात मींि र प्रकक प / विकास कामे जिक हा खननि प्रनतषठान 
मार्ा त उपलब्ध ननधीत न पुणा करयायाचे ननदेल ददलेले आहे. 
(४) प्रश्न उद् णित नाही. 
  

___________ 
  

म.ुदेवाडा खुदा (ता.पोम्भूणाा, जि.चांद्रपूर) येथील शेतिर याने  
ििाबािारीपणामुळे िेलेली आत्महत्या 

  

(२२) १०६५३२ (०१-०४-२०१८). श्री.ओमप्रिाश ऊफा  बच्च ू िडू (अचलपूर), श्री.ववनायिराव 
िाधव-पाटील (अहमदपूर), श्री.मशरीषदादा चौधरी (अमळनेर) : सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मु.देिाडा खुदा (ता.पोम्ण णाा, जि.चींद्रप र) येथील श्ीमती णारती साईनाथ कोपािार या 
मदहलेच्या पतीन े ददनाींक २८ डडसेंबर, २०१४ रोिी किाबािारीपणामुळे आलेक या नैराश्यात न 
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राहत्या घरी गळर्ास घेि न आत्महत्या केक यान ेत्याींच ेसींप णा कु्ुींब ननराधार झाले अस न किा 
देणारी मदहींद्र र्ायनान्स कीं पनी याींनी त्याींच्या राहत्या मालमत्तेिर ्ाच आणयायासाठी को्ाात 
दािा दाखल केक यान ेसदर मदहलेस या किाामुळे आलेक या नैराश्यापो्ी कीं ्ाळ न लासनाकड े
किामुक्ती कररता विनींती अिा केला आहे हे खरे आहे काय, 
(२) असक यास, याबाबत लासनान ेचौकली केली आहे काय, 
(३) असक यास, चौकलीअींती किाबािारीपणामुळे नैराश्य आलेक या राज्यातील आत्महत्याग्रस्त 
लेतकरी विधिा आणण त्याींचे कु्ुींबीय याींना सींप णा किामुक्ती देयायाबाबात लासनान े कोणती 
कायािाही केली िा करयायात येत आहे, 
(४) नसक यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सभुाष देशमुख (२२-१०-२०१८) : (१) किाबािारीपणामुळे आत्महत्या केली तसचे किााच े
िस लीकरीता सींबींधीत कीं पनीन ेको्ाात दािा दाखल केला हे खरे आहे. 
(२) मतृकाींनी ददनाींक १५/०१/२०१४ ला मदहींद्रा ूनरल हाउमसींग कीं पनीकड न घर सुधारणेसाठी 
मौिे देिाडा खुदा येथील मालमत्ता गहाण ठेि न किा घेतले होते. सदर अिादाराकड न 
आत्महत् येनींतर किा हप्त्याची परतरे्ड न झाक यान ेकीं पनीन ेअिादाराविूनध्द दािा दाखल केला, 
सदर दािा ददिाणी न्यायाधील िरीषठ स्तर, चींद्रप र याींचेकड ेसुून आहे. 
(३) लासन ननणाय ददनाींक २८/०६/२०१७ अन्िये छत्रपती मलिािी महाराि लेतकरी सन्मान 
योिना २०१७ योिनेअींतगात ज्या लेतकऱ्याींनी पीक किा ि मध्यम मुदत किा जिक हा 
मध्यिती सहकारी बँक ि व्यापारी बँकाींकड न घेतले आहे अला लतेकऱ्याींना किामार्ीचा लाण 
काही अ्ी ि लतीच्या अधीन राह न ददला िातो. सदर मतृकाींच्या कु्ुींबबयास महस ल 
विणागाकड न सानुग्रह अनुदान मींि र करयायात आले आहे, परींतु सदर किा मदहींद्रा ूनरल 
हाऊमसींग कीं पनीकड न घेतले अस न या प्रकरणाचा समािेल किामार्ी योिनेच्या व्याप्तीमध्ये 
होत नाही. 
(४) प्रश्न उद् णित नाही. 
  

___________ 
  

िोल्हापूर जिल्हयात शेतीपांप वीि धारिाांना ररडड ांग न घेताच  
वीि देयिे ददल्याबाबत 

  

(२३) १०७४२९ (०४-०४-२०१८). श्री.हसन मुश्रीफ (िागल) : सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोक हाप र जिक हयात पािसाळयात लेती पींपाचा िापर होत नसतानाही मागील दोन िीि 
देयकाींच ेररडीींग न घेताच नतसरे देयके काढण,े विद्युत बबले िेळेिर न ममळणे, प्रत्यक्ष िागेिर 
न िाता ि मी्रचा र्ो्ो न घेता अिास्ति देयके काढली िात असक याने महावितरणच्या या 
गैरकारणारामळेु लेतक-याींनी आींदोलन करयायाचा इलारा लासनाला ददला आहे, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असक यास, विद्युत पींपाचे ररडीींग घेणे, देयकाची वप्री्ं  काढ न ते ग्राहकापयतं पोहचविणे 
यासाठी महावितरणने खािगी ठेकेदार ि ठेकेदाराींनी उपठेकेदार नेमले असक याने देयकाींमध्ये 
विसींगती ननमााण झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असक यास,याबाबत लासनाने चौकली केली आहे काय, त्यात काय आढळ न आले आहे ि 
त्यानुसार याप्रकरणी िबाबदार असणा-याींिर लासनाने कोणती कारिाई केली िा करयायात येत 
आहे, 
(४) नसक यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (०९-१०-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 

कोक हाप र जिक ्यात ९२% कृषी ग्राहकाींना मी्र बसविणेत आलेले आहे. सदर 
ग्राहकाींचे मोबाईल ॲपद्िारे ररडड ींग घेयायात येत अस न त्याींच्या मी्र िाचनाप्रमाणे िीि देयके 
देयायात येतात. ज्या ग्राहकाींनी मोबाईल नींबर महावितरण कीं पनीकड ेरजिस््र केलेला आहे. त्या 
ग्राहकाींना त्याींच्या मोबाईल नींबरिर ररडड ींग कळविले िात.े ि चुकीच े ररडड ींग असक यास 
ग्राहकाींकड न मोबाईल ॲपद्िारे ररडड ींग आक यास त्याप्रमाणे िीि देयक देयायात येत.े  

कोक हाप र जिक ्यामध्ये कर्डरननहाय कृषीपींपाचे िीि देयकाचे ननराकरण करयायासाठी 
ददनाींक ३१.०१.२०१८ अखेर एक ण १७२३ ग्राहकाींच्या चुकीची देयकासींदणाात तक्रारी प्राप्त 
झालेक या होत्या त्यापकैी एक ण १७२१ देयके दरुुस्त करुन देयायात आलेली आहेत. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रश्न उद् णित नाही. 
(४) प्रश्न उद् णित नाही. 
  

___________ 
  

राज्यातील शतेिर याांना ििामाफे देण्याबाबत 
  

(२४) १०८३८९ (२३-०४-२०१८). श्री.बाळासाहेब मुरिुटे (नेवासा) : सन्माननीय सहिार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य लासनान ेराज्यातील लतेकऱ् याींच े३४ हिार को्ीची किामार्ी िाहीर केली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असक यास, माहे नोव्हेंबर, २०१७ अखेर किामार्ीसाठी राज्यात ककती लेतकऱ् याींनी अिा केले 
आहेत ि त्यापैकी ककती लेतकऱ् याींची प्रत्यक्षात किामार्ी झाली आहे ि अद्याप ककती 
लेतकऱ् याींना किामार्ी देणे बाकी आहे, 
(३) उिाररत लेतकऱ् याींना किामार्ी देयायास होत असलेक या विलींबाची कारणे काय आहेत ि 
त्याींना तातडीने किामार्ी देयायासाठी कोणत्या उपाययोिना केक या आहेत ? 
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श्री. सुभाष देशमखु (२३-१०-२०१८) : (१) होय. 
(२) ि (३) या योिनअेींतगात लाण ममळयायासाठी लेतकऱ्याींकड न समुारे ५६.५९ लाख अिा प्राप्त 
झाले अस न यापकैी ददनाींक २०/१०/२०१८ पयतं एक ण ४०.१४ लाख लेतकऱ्याींना ूनपये १६,६३६ 
को्ी रकमचेा लाण देयायात आला आहे. उिाररत पात्र लेतकऱ्याींना योिन ेअींतगात लाण देयायाची 
कायािाही सूुन असक यामळेु पात्र लाणार्थयांना लाण देयायास कोणताही विलींब झालेला नाही. 
  

___________ 
  
शासनाच्या ििामाफेच्या धोरणाची अांमलबिावणी िरण्यािररता वापरण्यात येत असलेल्या 

आज्ञावलीमधील त्रुटी दरू िरण्याबाबत 
  

(२५) १०८७३४ (१९-०४-२०१८). श्री.सुधािर िोहळे (नागपूर दक्षक्षण) : सन्माननीय सहिार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लासनाच्या किामार्ीच्या धोरणाींअींतगात किामार्ीच्या ऑनलाईल र्ाईल सादर 
करयायाकररता विमलष् आज्ञािली िापरयायात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असक यास, आज्ञािलीमध्ये काही त्रु्ी रादहक यामुळे सींपुणा र्ाईल ननरींक होिुन परत येत 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असक यास, याबाबत लासनान ेकोणती कायािाही केली िा करयायात येत आहे, 
(४) नसक यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देशमखु (२२-१०-२०१८) : (१) होय. 
(२) ि (३) आज्ञािलीमध्ये ददस न आलेक या त्रु्ीचे ननरसन िेळचेिळेी कूनन छत्रपती मलिािी 
महाराि लतेकरी सन्मान योिना २०१७ या योिनचेी अींमलबिािणी यलस्िीरीत्या करयायात 
येत आहे.  
(४) प्रश्न उद् णित नाही. 
  

___________ 
  
बबलोली (जि.नाांदेड) तालुक्यातील गोदावरी नदीवर उपसा िलमसांचन प्रिल्प उभा िरण्यासाठी 

घेण्यात आलेल्या ििाात वाढ झाली असल्याबाबत 
  

(२६) १०९१७२ (१०-०४-२०१८). श्रीमती अममता चहहाण (भोिर), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), 
श्री.वसांतराव चहहाण (नायगाांव) : सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) बबलोली (जि.नाींदेड) तालुक्यातील गोदािरी नदीिर सन १९८५ साली उपसा िलमसींचन प्रकक प 
उणा करयायासाठी घेयायात आलेले २ को्ी ५ लाखाच्या किााच ेव्याि ५ को्ी ५५ लाखाींपयात 
पोहचले अस न एक ण ४८९ लेतक-याींिर ७ को्ी ५५ लाखाींचा किाात िाढ झाली असक याच े
ददनाींक २५ डडसेंबर, २०१७ रोिी िा त्यासुमारास ननदलानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असक यास, ३२ िषाापास न हा प्रकक प प णा होि  लकला नाही पण लेतक-याींच्या ७/१२ िर 
किाात िाढ झाक याने सदरील लेतकरी लासनाच्या विविध योिनाींपास न िींचचत असक याच े
ननदलानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असक यास, याबाबत लासनान ेचौकली केली आहे काय ि त्यानुसार सदरील लेतक-याींना 
सींप ाण किामार्ी देयायाबाबत कोणती कायािाही केली आहे िा करयायात येत आहे, 
(४) नसक यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देशमखु (११-१०-२०१८) : (१) होय. 
(२) होय.  
(३) प्रा. िैद्यनाथन सममतीने मलर्ारस केक यानुसार या योिनेसाठी रु.२ को्ी ७ लाख इतके 
अनुदान देयायात आले अस न सदर रक्कम बकेँने व्यािात िमा करुन घेतले आहेत.  
(४) प्रश्न उद् णित नाही. 

___________ 
  

मांगळवेढा (जि.सोलापूर) येथील सांिय गाांधी तनराधार योिनेबाबत 
  

(२७) १०९७१२ (२३-०४-२०१८). श्री.भारत भालिे (पांढरपूर) : सन्माननीय सामाजिि न् याय मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मींगळिेढा (जि. सोलाप र) येथील सींिय गाींधी ननराधार योिना या सममतीची सन २०१६ 
पास न आितागायत कोणतीही बठैक झाली नसक यान े सदर योिनेचा लाण िींचचत घ्काींना 
ममळत नसक याबाबतची तक्रार स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक १८ नोव्हेंबर, २०१७ रोिी िा 
त्यासुमारास जिक हाचधकारी, सोलाप र याींचेकड ेकेक याचे ननदलानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असक यास, सींिय गाींधी ननराधार योिनेच्या कामाींमध्ये प्रगती नसक यामुळे अनेक 
ननराधाराींची प्रकरणे प्रलींबबत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असक यास, याबाबत लासनान ेचौकली केली आहे काय, चौकलीत काय आढळ न आले ि 
चौकलीच्या अनुषींगाने सींबींचधताींिर कोणती कारिाई केली िा करयायात येत आहे, तसेच 
योिनेतील त्रु्ी द र करुन ननराधाराींना लाण देयायाबाबत लासनान ेकोणती कायािाही केली िा 
करयायात येत आहे 
(४) नसक यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. राििुमार बडोले (१९-१०-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२)  नाही. 
(३) मींगळिेढा, जि.सोलाप र येथ ेसींिय गाींधी ननराधार अनुदान सममतीच्या बैठका आचारसींदहता 
ि ताींबत्रक अडचणीचा कालािधी िगळता िेळोिेळी घेयायात आलेक या आहेत. त्यामुळे 
सद्य:जस्थतीत सींिय गाींधी ननराधार अनुदान योिना सममतीसमोर एकही प्रकरण प्रलींबबत नाही. 
(४) प्रश्न उद् णित नाही. 

___________ 
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सोलापूर जिल््यातील सोलापूर जिल्हा बँिेतफे शेतिर याांना नवीन ििा देण्याबाबत 
  

(२८) ११०९९४ (२१-०४-२०१८). श्री.भारत भालिे (पांढरपूर) : सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सोलाप र जिक हा बँकेत लेतकऱ् याींना निीन किा घेणेसाठी त्याींच्याकड े असलेक या एक ण 
के्षत्रापैकी वपक ि ७/१२ उताऱ् यािरील नोंदी पाह नच किा ददले िाणार असक याचे ददनाींक     
२५ नोव्हेंबर, २०१७ रोिी िा त्यासुमारास ननदलानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असक यास, उपरोक्त ननणायाची अींमलबिािणी करणेसाठी लासन स्तरािूनन बँकेच्या सिाच 
अचधकाऱ् याींना सक्त ननदेल ददक यामुळे लेतकऱ् याींना नव्याने किा घेता येत नसक यामळेु 
लेतकऱ् याींच ेआचथाक नुकसान होणार असक याचेही ननदलानास येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असक यास, लेतकऱ् याींना नव्याने किापुरिठा करयायाबाबत जिक हा बँकाींनी कोणत्या 
उपाययोिना केक या िा करयायात येत आहेत, 
(४) नसक यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देशमखु (२२-१०-२०१८) : (१) नाही. 

सोलाप र जिक हा मध्यिती सहकारी बँकेकड न लेतकऱ्याींना किा घेयायासाठी बँकेच्या 
किा विषयक धोरणानसुार प्राथममक सहकारी सींस्थेच्या सणासदाींचे प्रत्यक्ष पीकाखालील के्षत्राची 
पाहणी ि मोिणी कूनन किा वितरण केले िात आहे. 
(२), (३) ि (४) प्रश्न उद् णित नाही. 
  

___________ 
  

दावडी (ता.खेड,जि.पुणे) येथ ेस्पाकििं ग होऊन पॉलीहाउसने पेट घेतल्यान े
 शेतिरयाचे झालेले निुसान 

  

(२९) १११००९ (०४-०४-२०१८). श्री.सुरेश गोरे (खेड आळांदी) : सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दािडी (ता.खेड, जि.पुणे) येथे रोिी िीिेच्या ताराींमध्ये स्पाककंग होऊन आग लाग न 
पॉलीहाउसने पे् घेतक यान े लेतकऱ्याचे मोठे नुकसान झाले असक याचे ददनाींक २४ िानेिारी, 
२०१८ रोिी िा त्यासुमारास ननदलानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असक यास, सदर लेतकऱ्यान ेयाप िी िीििाहक तारा धोकादायक असक याची लेखी तक्रार 
सहायक अमणयींता, रािगुरुनगर येथे िारींिार करुनही तारा बदलक या गेक या नाहीत, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असक यास, धोकादायक तारा बदलयायाची विनींती करुनही कायािाही न करणा-या ि 
नुकसानीला िबाबदार असणाऱ्या अचधकाऱ्याींिर कारिाई करयायाबाबत ि सींबचधत लेतकऱ्याला 
नुकसान णरपाई देयायाबाबत लासनाने कोणती कायािाही केली िा करयायात येत आहे, 
(४) नसक यास, विलींबाची कारणे काय आहेत? 
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श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (०९-१०-२०१८) : (१) हे खरे आहे.  
(२) हे खरे नाही. 
(३) सींबींचधत लतेकऱ्याींचा नुकसान णरपाई ममळणेबाबत लेखी अिा महावितरणच्या कायाालयास 
प्राप्त झाला अस न इतर आिश्यक कागदपत्राींची मागणी करयायात आली अस न नकुसान 
णरपाई देणेसींबींधीची कायािाही सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद् णित नाही. 

___________ 
  

लातूर जिल््यातील लातूर ग्राममण व औसा उपववभागाची पुनराचना िरणेबाबत 
  

(३०) ११११३० (०४-०४-२०१८). श्री.त्र्यांबिराव मभसे (लातूर ग्रामीण), श्री.अममत ववलासराव 
देशमुख (लातूर शहर), श्री.राधािृष्ट् ण ववखे-पाटील (मशडी), श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), 
प्रा.वषाा गायिवाड (धारावी), अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), िुमारी प्रणणती मशांदे (सोलापूर शहर 
मध्य), श्री.नसीम खान (चाांददवली), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), श्री.अस्लम शेख (मालाड 
पजश्चम), श्री.िुणाल पाटील (धळेु ग्रामीण), श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.वविय वडटे्टीवार 
(ब्रम्हपूरी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी) : सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) महावितरण विणाग ननलींगा (जि.लात र) अींतगात असलेक या औसा उपविणागाची पुनराचना 
करयायाबाबत ि लात र विणागाचे दोन विणाग कूनन लात र लहर ि लात र ग्रामीण अस ेदोन 
विणाग कायााजन्ित करयायाबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीींच्या मागणीिूनन सदर प्रस्ताि 
तात्काळ सादर करयायाचे ि या प्रस्तािास मींिुरी देयायाबाबत कायािाही करयायाचे आदेल 
मा.ऊिाा मींत्री महोदयाींनी लात र येथे ददनाींक २९ ि न २०१७ रोिी िा त्यासमुारास झालेक या 
आढािा बैठकीत अधीक्षक अमणयींता, महावितरण लात र याींना ददले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असक यास, सदर प्रस्ताि सादर करयायाबाबत ि तातडीन े मींिुरी देयायाबाबत लासनान े
कोणती कायािाही केली िा करयायात येत आहे, 
(३) नसक यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ि सदर पुनराचना करयायाबाबत लासनास ककती 
कालािधी लागेल? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (०४-१०-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
(२) ि (३) महाराषर राज्य िीि वितरण कीं पनीने विदहत केलेक या मानाींकनातील तरतुदीींनुसार 
विणाग ननममातीसाठी ककमान १ लाख २०हिार िीि ग्राहक सींख्या असणे आिश्यक आहे. सदर 
ननकषाची प ताता होत नसक यामुळे सद्य:जस्थतीत लात र विणागीय कायाालयाच ेविणािन करणे 
सयुजक्तक होणार नाही. तथावप महावितरण कीं पनीकड न निीन कायाालय ननममातीची मानके ि 
कमाचारी/ग्राहक मानके यासींदणाातील पुनविालोकनाची कायािाही सुरु आहे. सदर कायािाही प णा 
झाक यानींतर, या प्रस्तािासींदणाातील आचथाक दानयत्ि विचारात घेऊन उपरोक्त विणािनाबाबत 
कीं पनीकड न उचचत ननणाय घेयायात येईल. 
  

___________ 
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तुळिापूर (जि.उस्मानाबाद) येथील मागासवगीय व इतर मागासवगीय ववद्यार्थयािंिरीता 

वसतीगहृाच्या इमारतीचे बाांधिाम मांिूर िरण्याबाबत 
  

(३१) ११३१७४ (१९-०४-२०१८). श्री.मधिुरराव चहहाण (तळुिापूर) : सन्माननीय सामाजिि 
न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) तुळिाप र (जि.उस्मानाबाद) तालुक्यातील मागासिगीय ि इतर मागासिगीय १०० 
विद्यार्थयांसाठी िसतीगहृाच्या इमारतीच े बाींधकाम करयायाचे प्रस्तावित अस न, त्याकरीता 
प्रलासनाकड न िागा उपलब्ध करुन देयायात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असक यास, सदर प्रकरणी मागासिगीय ि इतर मागासिगीय विद्याथी उपलब्ध अस न 
त्याींची िारींिार मागणी असताना त्यासाठी आिश्यक ती िागा उपलब्ध करुन देयायाबाबत 
अडचणी होत आहेत, हेही खरे आहे काय, 
(३) असक यास, सदर इमारतीकरीता िागा उपलब्ध अस न देखील िसतीगहृ इमारत बाींधकाम 
मींि र करयायाबाबत लासनान ेकोणती कायािाही केली िा करयायात येत आहे, 
(४) नसक यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. राििुमार बडोले (०५-१०-२०१८) : (१) होय. 
(२) नाही. जिक हाचधकारी उस्मानाबाद याींच े दद. ३०/५/२०११ च्या आदेलान्िये डॉ. बाबासाहेब 
आींबेडकर मागासिगीय मुलाींच े िसतीगहृ तळुिाप र, ता. तुळिाप र जि. उस्मानाबाद या 
िसतीगहृाच्या इमारत बाींधकामासाठी तुळिाप र येथील सव्हे नीं. २१५ मधील के्षत्र १.२० हे. 
आर. िमीन सामाजिक न्याय ि विलेष सहाय्य विणागाच्या ताब्यात देयायात आली आहे. 
(३) लासन ननणाय दद. १२ माचा, २०१८ अन्िये मागासिगीय मुलाींचे लासकीय िसतीगहृ 
तुळिाप र या िसतीगहृाच्या निीन बाींधकामाकरीता ून.९,२५,४६,५३८/- (अक्षरी ूनपये नऊ को्ी 
पींचिीस लक्ष लेहचाळीस हिार पाचले अडतीस र्क्त) इतक्या रकमेच्या अींदािपत्रकास 
प्रलासकीय मींि री देयायात आलेली आहे.  
(४) प्रश्न उद् णित नाही.  
  

___________ 
  
अमळनेर (जि.िळगाांव) येथे मागासवगीय मलुीांच ेवसतीगहृ इमारत बाांधिामाला प्रशासिेय 

मान्यता ममळण्याबाबत 
  

(३२) ११३२३० (२१-०४-२०१८). श्री.मशरीषदादा चौधरी (अमळनेर), श्री.ओमप्रिाश ऊफा  बच्चू िडू 
(अचलपूर), श्री.चांद्रिाांत सोनवणे (चोपडा) : सन्माननीय सामाजिि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) अमळनेर (जि.िळगाींि) येथ े मागासिगीय मुलीींचे िसतीगहृ बाींधकामाचा अथासींकक पीय 
अींदािपत्रकात समािले होणेबाबतची मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी मा.सामाजिक न्याय 
मींत्री याींच्याकड ेददनाींक १० रे्ब्रुिारी, २०१६ रोिीच्या पत्रान्िये केली होती, हे खरे आहे काय, 
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(२) असक यास, सदर पत्रान्िये अथासींकक पीय अींदािपत्रकात निीन िसतीगहृाच्या इमारत 
बाींधकामाचा समािेल करािा, अस ेननदेल माहे रे्ब्रुिारी, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान ददले होते, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असक यास, मागासिगीय मुलीींच े लासकीय िसतीगहृ अमळनेर (जि.िळगाींि) येथे 
िसनतगहृाकरीता इमारत णाड े तत्िािर न घेता िसनतगहृाच्या निीन बाींधकामास लासन 
स्तरािर उचचत उपाययोिना ि कायािाही होयायाबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी मा.सामाजिक 
न्याय मींत्री याींच्याकड ेददनाींक ११ मे, २०१७ रोिी पत्रान्िये केली होती, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असक यास, उक्त प्रकरणी माहे रे्ब्रुिारी, २०१६ पास न प्रलींबबत असलेक या प्रस्तािािर 
लासनाने अद्यापपयतं कोणती कायािाही केली िा करयायात येत आहे, 
(५) नसक यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. राििुमार बडोले (१०-१०-२०१८) : (१), (२) व (३) होय, हे खरे आहे 
(४) मागासिगीय मुलीींच ेलासकीय िसनतगहृ अमळनेर जि.िळगाि येथील लासकीय िसनतगहृ 
इमारतीच्या बाींधकामास दद.१३ माचा, २०१८ अन्िये प्रलासकीय मान्यता देयायात आलेली आहे. 
(५) प्रश्न उद् णित नाही 
  

___________ 
  

मशरवळ (ता.खांडाळा, जि.सातारा) येथील मागासवगीय मुलीांसाठीच्या  
वसततगहृाचे िाम अपुणाावस्थेत असल्याबाबत 

  

(३३) ११५५४० (१९-०४-२०१८). श्री.परृ्थ वीराि चहहाण (िराड दक्षक्षण), श्री.अस्लम शेख (मालाड 
पजश्चम), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), प्रा.वषाा गायिवाड (धारावी), प्रा.ववरेंद्र िगताप 
(धामणगाव रेल्वे), अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा) : सन्माननीय सामाजिि न् याय मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मलरिळ (ता.खींडाळा, जि.सातारा) येथील नायगाि विकास आराखड्याअींतगात प्रस्तावित 
असलेले मागासिगीय मुलीींसाठी १०० खा्ाींचे मोर्त िसनतगहृाचे काम अनेक िषा 
अपुणाािस्थेत असक याचे ननदलानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असक यास, यामुळे खींडाळा तालुक्यातील मागासिगीय विद्याचथानीींची गैरसोय होत 
असक याने मलरिळ ि नायगाि येथील ग्रामस्थाींनी िारींिार पाठपुरािा कूनन देखील सदर 
िसनतगहृ इमारत बाींधणीसाठी प्रलासकीय मान्यता ममळालेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असक यास, सदर प्रकरणी लासनाने चौकली केली आहे काय, चौकलीच्या अनुषींगाने सदर 
िसनतगहृाचे काम तातडीन ेसुरु करयायाकरीता लासनाने कोणती कायािाही केली िा करयायात 
येत आहे, 
(४) नसक यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
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श्री. राििुमार बडोले (१०-१०-२०१८) : (१) नाही. 
(२) लासन ननणाय दद. १२ माचा, २०१८ अन्िये या िसनतगहृाच्या कामास प्रलासकीय मान्यता 
देयायात आलेली अस न या कामासाठी आिश्यक ननधी सािािननक बाींधकाम विणागाकड े िगा 
करयायात आलेला आहे. 
(३) प्रश्न उद् णित नाही.  
(४) प्रश्न उद् णित नाही.  
  

___________ 
  
राज्यातील अनुसूधचत िमाती व इतर पारांपाररि वन तनवासीांना ‘वन ममत्र मोदहम’ अांतगात 

िममनीांचा ताबा देणेबाबत 
  

(३४) ११८९३३ (३०-०७-२०१८). श्री.सुतनल प्रभ ू(ददांडोशी) : सन्माननीय आददवासी वविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील िषाानुिषे िींगलात राह न उपिीविका करणा-या अनुस चचत िमाती ि इतर 
पारींपाररक िन ननिासीींना अनुस चचत िमाती ि इतर पारींपाररक िन ननिासी (िन हक्काची 
मान्यता) कायदयातील तरत दीींची का्ेकोरपणे अींमलबिािणी करुन प्रलींबबत िन हक्क दािे ि 
अपीले याींचा ननप्ारा करयायासाठी मा.मुख्यमींत्री याींनी राज्यात ‘िन ममत्र मोदहम’ राबवियायाचा 
ननणाय ददनाींक १३ म,े २०१८ रोिी िा त्यासमुारास घेतला, हे खरे आहे काय, 
(२) असक यास, माहे ि न २०१८ अखेरपयतं, राज्य लासनान े िन हक्क मोदहम े अींतगात, 
राज्यातील ककती अनुस चचत िमाती ि िन ननिासीींना त्याींच्या हक्काच्या िममनी ि १० 
िषाापास नच ेप्रलींबबत दािे ि अवपले ननकाली काढ न प्रत्यक्षात िमीनीचा ताबा देयायात आला आहे, 
(३) असक यास, अद्यापपयात ककती िमीनीचा ताबा लासनाकड न आददिासी ि िन ननिासीींना 
ममळणे बाकी आहे  
(४) असक यास, सदर जिममनीचा ताबा ककती कालािधी पयतं लासनाकड न आददिासीींना ममळणे 
अपेक्षक्षत आहे,  
(५) नसक यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (१६-१०-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 

अनुस चचत िमाती ि इतर पारींपारीक िन ननिासी (िन हक्काची मान्यता) 
अचधननयम २००६ ननयम २००८ ि सुधारणा ननयम २०१२ मधील तरत दीींची का्ेकोर 
अींमलबिािणी कूनन प्रलींबबत िनहक्क दािे ि अवपल याींचा ननप्ारा करयायासाठी दद.११ म े
२०१८ अन्िये विलेष “िनममत्र मोदहम” राबवियायात येत आहे. 
(२) अनुस चचत िमाती ि इतर पारींपारीक िन ननिासी (िन हक्काची मान्यता) अचधननयम 
२००६ ननयम २००८ ि सधुारणा ननयम २०१२ अींतगात दद. ३० ि न २०१८ अखेर पयतं ३६०३९० 
इतके िैयक्तीक िनहक्क दािे ग्रामसणेकड ेप्राप्त झाले आहेत. त्यापैकी एकुण १५६३१७ इतके 
दािे ि अवपल जिक हास्तरीय सममतीन े अींनतमररत्या मान्य केले अस न एकुण ३,४३,४४२.०६ 
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एकर इतक्या िन िममनीच े के्षत्र मींि र करयायात आले आहे तसेच एकुण १२०१३ इतके 
सामुहीक िन हक्क दािे ग्रामसणाींकड ेप्राप्त झाले अस न त्यापकैी एकुण ७५४२ इतक दािे ि 
अवपल जिक हास्तरीय सममतीने मान्य केले आहेत ि त्याींना एकुण २७,२३,७६९.७८ एकर इतक्या 
िन िममनीचे के्षत्र मींि र करयायात आले आहे. 
(३) ि (४) अनुस चचत िमाती ि इतर पारींपारीक िन ननिासी (िन हक्काची मान्यता) 
अचधननयम २००६ ननयम २००८ ि सुधारणा ननयम २०१२ अन्िये ग्रामसणा / उपविणागस्तरीय 
सममती/ जिक हास्तरीय सममतीकड े प्राप्त होणाऱ्या दाव्याींची अचधननयमातील तरत दीनसुार 
तपासणी करयायात येत अस न कूनन त्याअनुषींगान ेपुढील कायािाही सुून आहे. 
(५) प्रश्न उद् णित नाही. 
  

___________ 
  

नामशि ववभागात आददवासी योिनेचा तनधी अखधचात रादहल्याबाबत 
  

(३५) ११९०४१ (२६-०७-२०१८). श्रीमती ददवपिा चहहाण (बागलाण) : सन्माननीय आददवासी 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नामलक विणागात गेक या दोन िषांपास न आददिासी विकास महामींडळान े सींचालक 
मींडळाच्या स चना आणण ठरािाची अींमलबिािणी न केक यामुळे आददिासी योिनाींचा 
को्यािधीींचा ननधी लासनाला परत गेला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असक यास, याबाबत लासनान ेचौकली केली आहे काय, 
(३) असक यास, चौकलीत काय आढळ न आले आहे, त्यानुसार दोषीींिर कोणती कारिाई केली िा 
करयायात येत आहे, 
(४)  नसक यास, विलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (१०-१०-२०१८) : (१) हे खरे नाही. लासन पत्र दद.०९.०३.२०१८ अन्िये 
ददलेक या ननदेलानुसार खाि्ी किा योिनेचे ून.७०.२४ को्ी ि न्युक्लीस बिे् समिताक 
ननधीतील ून. ४.७३ को्ी असे एक ण ७४.९७ को्ी इतकी रक्कम लासन खाती िगा करयायात 
आली. 
(२), (३) ि (४) प्रश्न उद् णित नाही. 
  

___________ 
  

पुणे जिल्हयात ददहयाांग व तनराधार वयोवधृ्दाांना ममळणारे  
अनुदान उमशराने ममळत असल्याबाबत 

  

(३६) ११९१३२ (२६-०७-२०१८). श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.ियिुमार गोरे (माण), श्री.अममत 
झनि (ररसोड) : सन्माननीय ववशेष सहाय्य मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) पुणे जिक हयातील ददव्याींग ि ननराधार ियोिधृ्दाींना मदहन्याकाठी ममळणारे अनुदान दोन त े
तीन मदहने उमलरा ममळत असक याबाबतची तक्रार लाणाथीनी ददनाींक १६ एवप्रल, २०१८ रोिी िा 
त्या समुारास केली असक याचे ननदलानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असक यास, सदरच्या अनुदानासाठी लाणार्थयांना िारींिार बँक ि तहमसल कायाालयात िाि े
लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असक यास, यासींदणाात चौकली करुन सदर लाणार्थयानंा ननधााररत ददिली अनुदान 
देयायाबाबत लासनान ेकोणती कायािाही केली िा करयायात येत आहे 
(४) नसक यास, विलींबाची कारणे काय आहेत? 
 
श्री. राििुमार बडोले (१९-१०-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) ि (४) प्रश्न उद् णित नाही. 
  

___________ 
  

अनुसूधचत िमाती िात पडताळणीचे िाम सुरळीत िरण्याबाबत 
  

(३७) ११९४२८ (२६-०७-२०१८). श्री.रािु तोडसाम (अणी) : सन्माननीय आददवासी वविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अनुस चचत िमाती िात पडताळणी सममतीचे काम सुरळीत करयायाबाबत आददिासी हक्क 
सींरक्षण सममती, महाराषर राज्य याींनी मा.आददिासी विकास मींत्रयाींना ददनाींक १४ ऑगस््, 
२०१७ रोिी ननिेदन देऊन मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय? 
(२) असक यास, उक्त ननिेदनािर लासनाने चौकली केली आहे काय, 
(३) असक यास, त्यानुसार लासनान ेपुढे कोणती कायािाही केली िा करयायात येत आहे, 
(४) नसक यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. ववष्ट् णु सवरा (१०-१०-२०१८) : (१) होय 
(२) ि (३) राज्यामध्ये आददिासी विकास विणागाींतगात ८ अनुस चचत िमाती प्रमाणपत्र 
तपासणी सममत्या गठीत करयायात आलेक या आहेत. सदर सममत्याींचे कामकाि हे अधान्यानयक 
स्िरुपाचे अस न सममत्याींकड ेप्राप्त होणारे प्रत्येक प्रकरण गुणित्तेनसुार तपासयायात येते. सदर 
सममत्या सक्षम करयायाच्या दृष्ीने सममतीमधील ररक्त पदे णरयायाबाबत आिश्यक कायािाही 
करयायात येत आहे. तसेच सममतीिरील अचधकाऱ्याींना आददिासी सींलोधन ि प्रमलक्षण 
सींस्थेमार्ा त िेळोिेळी आिश्यक प्रमलक्षण देयायात येत.े  
(४) प्रश्न उद् णित नाही. 
  

___________ 
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मानेगाव (रािुरी) (तर.साांगोले, जि.सोलापूर) येथील १३२ िे.हही.  
ववद्युत उपिें द्राच्या िामाबाबत 

  

(३८) १२०४७० (२७-०७-२०१८). श्री.गणपतराव देशमखु (साांगोले) : सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मानेगाि (रािुरी) (ता.साींगोले, जि.सोलाप र) येथील १३२ के.व्ही. विद्युत उपकें द्राचे ि 
बुध्देहाळ, धाय्ी, चचकमहुद, सोनींद येथील ३३/११ केव्हीए उपकें द्राचे काम सींथ गतीने सुरु 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असक यास, साींगोले तालुक्यामधील वििेच्या समस्या लक्षात घेता सदरह  काम ेत्िररत प णा 
करयायाच्या दृष्ीने लासनान ेकोणती कायािाही केली िा करयायात येत आहे, 
(३) नसक यास, विलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. चांद्रशखेर बावनिुळे (१९-१०-२०१८) : (१) ि (२) १३२ के.व्ही. मानेगाि उपकें द्राच ेकाम प णा 
होऊन ददनाींक ३१.०३.२०१६ रोिी कायााजन्ित झाल आहे. तसेच बुध्देहाळ, धाय्ी चचकमहुद, 
सोनींद येथील ३३/११ के.व्ही. उपकें दे्र पायाण त आराखडा -२ योिने अींतगात प णा होऊन ती 
कायााजन्ित करयायात आलेली आहेत. सद्यजस्थतीत सदर णागामध्ये िीिपुरिठयाबाबतची 
समस्या नाही.  
(३) प्रश्न उद् णित नाही.  
  

___________ 
  

मुांबई उपनगरातील ववि हयवसाय व ववक्रे सांबधी ररलायन्स, अदानी 
या दोन्ही िां पन्याांमध्ये झालेल्या िराराबाबत 

  

(३९) १२०७५२ (२८-०७-२०१८). श्री.सुतनल राऊत (ववक्रोळी), श्री.नसीम खान (चाांददवली), 
श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), श्री.प्रिाश फातपिेर (चेंबूर), 
श्री.प्रिाश सुव े (मागाठाणे), श्री.तुिाराम िात े (अणुशक्ती नगर), श्री.सुतनल मशांदे (वरळी) : 
सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई उपनगरातील विि व्यिसाय ि विक्री सींबधी ररलायन्स ि अदानी या दोन्ही 
कीं पन्याींमध्ये १८ हिार ८०० को्ी ूनपयाींचा करार झालेला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असक यास, या करारान्िये मुींबईतील ननममाती, वितरण आणण पारेषण हे नतन्ही 
व्यिसाय अदानी कीं पनीकड ेदेयायात येतील, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असक यास, लासनाची अींनतम मींि री न ममळाक यान ेहा करार सध्या प्रलींबबत आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असक यास, या कराराला अींनतम मींि री न देयायाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१९-१०-२०१८) : (१) महाराषर िीि ननयामक आयोगान े          
दद. २८.६.२०१८ च्या आदेलान्िये ररलायन्स इन्रास्रक्चर मलमम्ेड ि ररलायन्स इलेक्रीक 
िनरेलन ॲयाड सप्लाय प्रायव्हे् मलमम्ेड या कीं पनीींचे मुींबई लहारातील िीि व्यिसायाच े
अदानी रान्सममलन कीं पनीला हस्ताींतरण करयायाबाबत त्याींची अनजेु्ञयता पाह न काही अ्ीींिर 
मान्यता ददली आहे. या आदेलात ररलायन्स इन्रास्रक्चर मलमम्ेडच्या अखत्याररतील मुींबई 
िीि व्यिसायची मालकीचे हस्ताींतरण ररलायन्स इलेक्रीक ॲयाड िनरेलन सप्लाय प्रायव्हे् 
मलमम्ेड या कीं पनीचे १०० ्क्के समणाग अदानी रान्सममलन मलमम्ेड कीं पनीन े रु.१३,२५१ 
को्ी इतकी ककीं मत देऊन खरेदी करणार असक याच ेनम द आहे. 
(२) मा. उच्च न्यायालय, मुींबई याींच्या दद. १९ िानेिारी, २०१७ ि दद. २० नोव्हेंबर, २०१७ च्या 
आदेलान्िये स्कीम ऑर् अरेंिन्मे् (Scheme of Arrangement) अींतगात मुींबईतील 
ररलायन्स इन्रास्रक्चर मल. याींच ेननममाती, वितरण ि पारेषण हे व्यिसाय अदानी इलेक्रीमस्ी 
मुींबई मल. याींच्याकड ेदद. १.४.२०१८ पास न ननदहत (Vesting) करयायात आले. 
(३) प्रश्न उद् णित नाही. 
(४) प्रश्न उद् णित नाही. 

___________ 
  

मशरोळ तालुक्यामध्ये ( जि.िोल्हापूर ) पॉवरग्रीड िॉपोरेशन ऑफ इांडडया मल. िां पनीतफे 
उभारण्यात आलेल्या टॉवरबाबत 

  

(४०) १२१३१६ (२८-०७-२०१८). श्री.उल्हास पाटील (मशरोळ) : सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मलरोळ तालुक्यामध्ये ( जि.कोक हाप र ) पॉिरग्रीड कॉपोरेलन ऑर् इींडडया मल. या णारत 
लासनाच्या कीं पनीतरे् उणारयायात आलेक या ्ॉिरची सींख्या ककती आहे, 
(२) असक यास, या ्ॉिरसाठी ज्या लेतक-याींच्या िममनी सींपाददत करयायात आक या त्या 
नुकसानग्रस्त लेतक-याींना लासनाने ककती नुकसान णरपाई ददली िा देयायात येत आहे, 
(३) असक यास, या नुकसान णरपाईबाबत पुन्हा सिेक्षण होणेबाबत सींबचधत लेतक-याींकड न 
मागणी होत आहे हे ही खरे आहे काय, 
(४) असक यास, याबाबत लासनान ेकोणती कायािाही केली िा करयायात येत आहे, 
(५) नसक यास, विलींबाची कारणे काय आहेत? 
  

श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१९-१०-२०१८) : (१) पॉिरग्रीड कॉपोरेलन ऑर् इींडडया मल. या कीं पनी 
मार्ा त मलरोळ तालुक्यामध े(जि.कोक हाप र) ४४ ्ॉिर उणारयायात आले आहेत. 
(२) सींबींचधत िममनधारकाींना एक ण रु. २,७९,५२,०८९ इतका मोबदला पॉिरग्रीड कॉपोरेलन ऑर् 
इींडडया मल. कीं पनीकड न देयायात आला आहे.  
(३) ि (४) मलरोळ तालुक्यातील ३ लेतकऱ्याींनी जिक हा ग्राहक न्यायालय येथ े तक्रार दाखल 
केली अस न सदर प्रकरणे न्यायप्रविष् आहेत.  
(५) प्रश्न उद् णित नाही.  

___________ 
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औसा व अहमदपूर (जि.लातूर) तालुक्यातील रेशीम ववभागाच्या  

अधधिारयाांच्या मनमानी िारभाराबाबत 
  

(४१) १२१३५२ (२३-०७-२०१८). श्री.त्र्यांबिराव मभसे (लातूर ग्रामीण), श्री.ववनायिराव िाधव-
पाटील (अहमदपूर) : सन्माननीय वस् त्रोद्योग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) औसा ि अहमदप र (जि.लात र) तालुक्यातील रेलीम लागिड केलेक या लेतकऱ्याींना त्याींच्या 
लागिडीचे देयक काढयायासाठी रेलीम अचधकाऱ्याींकड न िाणीिपुिाक विलींब केला िात अस न, 
कामाची मादहती ऑनलाईन णरली िात नसक याबाबत तसेच त्याींच्या कामाबाबत असलेक या 
तक्रारीची चौकली करयायाची मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असक यास, त्यानुषींगान े ददनाींक २३ रे्ब्रुिारी, २०१८ रोिी तहमसल कायाालयात घेयायात 
आलेक या तालुका आढािा बैठकीस सदर विणागाच ेअचधकारी ि कमाचारी गैरहिर असक याबाबत 
योग्य ती चौकली ि कायािाही करयायाबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी उप विणागीय अचधकारी 
औसा, रेणाप र ि तहसीलदार, औसा याींच्याकड ेमागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असक यास, सदर प्रकरणी लासनान ेचौकली केली आहे काय, चौकलीत काय आढळ न आले 
ि त्यानुषींगान ेसींबींचधत दोषी अचधकारी ि कमाचारी याींच्यािर लासनाने कोणती कायािाही केली 
िा करयायात येत आहे, 
(४) नसक यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 
श्री. सुभाष देशमखु (२०-१०-२०१८) : (१) मादहती ऑनलाईन णरली िात नसक याबाबत तसचे 
अचधका-याींच्या कामाबाबत असलेक या तक्रारीची चौकली करयायाची मागणी केलेली आहे. हे खरे 
आहे. 
(२) ददनाींक २७/०२/२०१८ रोिी तहमसल कायाालयात घेयायात आलेक या तालकुा आढािा बैठकीस 
विणागाचे अचधकारी ि कमाचारी गैरहिर असक याबाबतच्या सदर तक्रारीची चौकली 
करयायाबाबत लोकप्रनतननधीनी याींनी मागणी केली आहे. हे खरे आहे. 
(३) ि (४) ददनाींक २३/०२/२०१८ रोिी औसा येथ े मा. विधानसणा सदस्य याींनी घेतलेक या 
बैठकीस उपजस्थत राहयायाबाबत जिक हा रेलीम कायाालय, लात र अचधकारी/कमाचारी याींना 
तहसील कायाालयाकड न पत्र ददलेले नव्हते. त्याऐििी ऐनिेळी भ्रमणध्िनीिरुन सणेला 
उपजस्थत राहयायाच ेआदेलीत करयायात आले होते. रेलीम विकास अचधकारी रिेिर असक याने 
आढािा बैठकीस गैरहिर होत.े याबाबत रेलीम विकास अचधकारी याींनी सदर सणसे उपजस्थत 
राह  लकत नसक याचे ननिेदन सादर केले आहे.  

त्याबाबतचा खलुासा उप विणागीय अचधकारी औसा / लात र याींच ेसमक्ष हिर राह न 
सादर केला आहे. दरम्यान सींचालक रेलीम याींनी ददनाींक ३१/०५/२०१८च्या ननयतकामलक 
बदक याच्या आदेलाव्दारे सींबींचधत के्षत्र सहायक याींची बदली जिक हा रेलीम कायाालय, िालना 
येथे केली आहे. 
  

___________ 
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महाववतरणने राज्यातील िमाचारयाांना प्रमशक्षण  
देण्याच्या आखलेल्या योिनेबाबत 

  

(४२) १२१३९२ (२८-०७-२०१८). श्री.सुभाष उफा  पांडडतशेठ पाटील (अमलबाग) : सन्माननीय ऊिाा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
(१) महावितरणने सन २०१७ - १८ या आचथाक िषाात प्रत्येक कें द्राला कमाचाऱ्याींना प्रमलक्षण 
देयायाचे उद्दीष् ननजश्चत केले अस न त्याद्िारे एक ण ४४ हिार ९१४ कमाचाऱ्याींना प्रमलक्षण 
देयायाचे योिना आखलेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास राज्यातील ठाण,े कक याण, बुलढाणा, चींद्रप र ही चार प्रमलक्षण कें दे्र िगळता 
अन्य २१ कें द्राींना कमाचाऱ्याींना प्रमलक्षण देयायाचे ददलेले उद्दीष् गाठता आलेले नाही, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असक यास, त्याची सिासाधारण कारणे काय आहेत, 
(४) असक यास, महावितरणने ननजश्चत केलेले प्रमलक्षणाच े उद्दीष् विहीत कालािधीत साध्य 
करयायाच्यादृष्ीन ेकोणती कायािाही केली िा करयायत येत आहे, नसक यास विलींबाची कारणे 
काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (०४-१०-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
(२) राज्यातील महाराषर राज्य िीि वितरण कीं पनीच्या ठाणे, कक याण, बुलढाणा, चींद्रप र या ४ 
प्रमलक्षण कें द्राींनी उदद्दष् प ती केलेली आहे ि अन्य २१ कें द्राींनी प्रमलक्षणाचे विविध उपक्रम 
राबि न ६०% उदद्दष्ाींची प ताता केली आहे. 
(३) प्रमलक्षण समन्ियकास प्रमलक्षणाच्या कामकािाव्यनतररक्त इतरही िबाबदाऱ्या पार पाडाव्या 
लागतात. उदा. ग्राहकाींचा िीि पुरिठा सुरळीत ठेियायाकरीता हाती घ्याियाची तातडीची 
काम,ेइत्यादी. तसेच, प्रमलक्षणासाठी ननिडलेक या प्रमलक्षणाथींना आयत्यािेळी उद् णिणाऱ्या 
कामाच्या ननकडीमुळे प्रमलक्षणासाठी हिर होता आले नाही. या कारणाींमुळे उिाररत २१ प्रमलक्षण 
कें द्राींना उदद्दष्ाची प ताता करणे लक्य झालेले नाही. 
(४) प्रादेमलक प्रमलक्षण कें द्राना त्याींच्या के्षत्रातील लघु प्रमलक्षण कें द्राच्या उदद्दष् प्राप्तीसाठी 
सहाय्य करयायास कळवियायात आले आहे. लघु प्रमलक्षण कें द्रातील “प्रमलक्षण समन्ियक” हे प णा 
िेळ प्रमलक्षणाकरीता उपलब्ध रहािेत यासींबींधी आिश्यक स चना सिा सींबींचधत अचधक्षक 
अमणयींत्याींना महावितरण कीं पनीमार्ा त देयायात आक या आहेत. याबाबत सिा लघ ु प्रमलक्षण 
कें द्राींच्या समन्ियकाींची आढािा बठैक मखु्य महाव्यिस्थापक (प्र.ि.सु.) महावितरण, एकलहरे, 
नामलक याींच्यामार्ा त िळेोिेळी घेयायात येत े ि सदर आढािा बैठकीत सींबींचधताींना विदहत 
मुदतीत उदद्दष् प णा करयायासाठी योग्य त्या स चना देयायात येतात. 
  

___________ 
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बबांझवार िमातीची तत्सम िमाती म्हणून इांझवार िमातीचा यादीत समावशे िरण्याबाबत 
  

(४३) १२२३६१ (२७-०७-२०१८). श्री.ओमप्रिाश ऊफा  बच्च ूिडू (अचलपूर), श्री.मशरीषदादा चौधरी 
(अमळनेर) : सन्माननीय आददवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मा. उच्च न्यायालय मुींबईच्या नागप र खींडपीठाच्या ददनाींक २४ रे्ब्रुिारी, २०१८ रोिी िा 
त्या सुमारास ददलेक या आदेलानसुार बबींझिार आणण इींझिार या िमाती एकच असक याने 
राज्याच्या अनुस चचत िमातीच्या यादीत बबींझिार िमातीची तत्सम िमाती म्हण न इींझिार 
िमातीचा समािले करयायाबाबत प्रस्ताि कें द्र लासनाकड े पाठवियायाबाबत उपसचचि महाराषर 
लासन आददिासी विकास विणाग याींनी आयुक्त, आददिासी सींलोधन ि प्रक्षक्षलण सींस्था पुणे 
याींच्याकड न लासन पत्र ददनाींक ७ मे, २०१८ च्या पत्रान्िये अहिाल मागविला आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असक यास, सदर अहिाल मा. आयुक्त, आददिासी सींलोधन ि प्रक्षक्षलण सींस्था पुणे 
याींच्याकड न लासनास प्राप्त झाला आहे काय, 
(३) असक यास, या अहिालात कोणत्या मलर्ारली करयायात आक या आहेत, 
(४) असक यास, राज्याच्या अनसु चचत िमातीच्या यादीत बबींझिार िमातीची तत्सम िमाती 
म्हण न इींझिार िमातीचा समािेल करयायाबाबत प्रस्ताि कें द्र लासनाकड े पाठवियायाबाबत 
लासनाने कोणती कायािाही केली िा करयायात येत आहे, 
(५) नसक यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (१०-१०-२०१८) : (१) आददिासी बबींझिार (इींझिार) समाि सममती नागप र 
याींच्या “महाराषर राज्यातील णींडारा गोंददया, चींद्रप र, गडचचरोली या जिक हयात राहणाऱ्या 
आददिासी झींझिार िमातीचा बबींझिार िमातीची तत्सम (Synonym) िमात म्हण न 
महाराषराच्या अनुसुचचत िमातीच्या यादीत अनु. क्र.१० िर समािेल करयायाबद्दलचा अहिाल 
कें द्र लासनाकड े पाठवियायाबाबत” च्या दद.१८.०२.२०१८ च्या ननिेदनाच्या अनुषींगान े
दद.०७.०५.२०१८ च्या पत्रान्िये आयुक्त, आददिासी सींलोधन ि प्रमलक्षण सींस्था, पुणे 
याींच्याकड न स्ियींस्पष् अमणप्राय मागवियायात आले होते. 
(२) होय 
(३) इझींिार या िातीमध्ये कोणत्याही प्राचीन पध्दतीच ेिीिनमान आढळ न येत नाही, त्याींची 
िस्तीस्थाने ही इतर िातीच्या लोकाींमध्येच आहे. त्यामुळे णौगोमलक अमलप्तता हा ननकष पुणा 
करीत नाही. तसेच मणन्न सींस्कृतीचाही ननकष पुणा करीत नाही. त्यामुळे या िातीचा 
अनुस चचत िमातीच्या यादीत समािेल करता येणार नाही, असा अहिाल प्राप्त झाला आहे. 
(४) ि (५) महाराषर राज्याच्या अनुस चचत िमातीच्या यादीत बबींझिार िमातीची तत्सम 
िमात म्हण न इींझिार िमातीत समािेल करयायाबाबतच े अमणप्राय यापुिी दद.२३.०२.२०१२ 
रोिीच्या पत्रान्िये कें द्र लासनास सादर करयायात आले होते. मा.उच्च न्यायालयान े याचचका 
क्रमाींक १८०/२०१६, ४६२५/२०१६ ि ६४०९/२०१६ मध्ये दद.२४.०२.२०१८ रोिी ददलेक या आदेलानसुार 
सदर कागदपत्र दद.१२.०७.२०१८ च्या पत्रान्िये कें द्र लासनास पुन्हा सादर करयायात आली आहेत.  

___________ 
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िोल्हापूर जिल््यातील शेतिरयाांना गळीतास आलेल्या  
उसाच्या देयिाची थिेत रक्िम देण्याबाबत 

  

(४४) १२३००९ (२८-०७-२०१८). श्री.सुरेश हाळवणिर (इचलिरांिी) : सन्माननीय सहिार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोक हाप र जिक ्यातील दत्त दालममया साखर कारखान्यान ेसन २०१७-१८ मध्ये गळीतास 
आलेक या उसाच्या देयकापो्ी प्रनत्न ४०० रुपयाींची थकबाकी अद्याप कायम ठेिली असक याची 
बाब माहे ि न, २०१८ मध्ये त्यादरम्यान ननदलानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असक यास, सन २०१७-२०१८ च्या समझोत्याप्रमाणे गळीतास आलेक या उसास एर्.आर.पी 
अचधक २०० रुपये अस ेदर प्रनत ्न ठरलेले असताना ददनाींक १७ डडसेंबर २०१७ पयतं २५०० 
रुपये प्रनत ्न ऊस देयक ददले अस न अद्याप चारले रुपये प्रनत्न थकबाकी आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असक यास, सदर प्रकरणी लासनाने चौकली करुन लेतकऱ्याींना थकीत रक्कम देयायाबाबत 
कोणती कायािाही केली िा करयायात येत आहे, 
(४) नसक यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  

श्री. सुभाष देशमखु (०३-१०-२०१८) : (१)  नाही. 
(२) व (३) दालममया णारत लुगसा ॲयाड इींडस्रीि. मल, (दत्त, आसुले- पोले ) ता. पन्हाळा, 
जि.कोक हाप र या कारखान्यान े हींगाम सन २०१७-१८ मध्ये गाळप केलेक या ऊसापो्ी ऊस 
पुरिढादाराींना देय FRP प्रनत्न रु. २७९२.४९ प्रमाणे ऊस ककीं मत अदा केली आहे. सदर 
कारखान्याकड ेFRP थकबाकी ननरींक आहे.   
(४) प्रश्न उद् णित नाही. 
  

___________ 
  

वामशम जिल्हयातील लाभाथी शेतिरयाांिडून थिबािेची मागणी िेल्याबाबत 
  

(४५) १२३४५१ (२८-०७-२०१८). श्री.अममत झनि (ररसोड), श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), 
श्री.सुतनल िेदार (सावनेर), श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.नसीम खान (चाांददवली), श्री.अममन 
पटेल (मुांबादेवी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम) : सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िामलम जिक हयातील लतेकऱ्याींना पीक किा िा्प करताना बँकाकड न थकबाकीची मागणी केली 
िात असक याचे माहे म,े २०१८ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदलानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असक  यास, सदर प्रकरणी िामलम जिक हा प्रलासनान े किा िा्प करणाऱ्या सिा बँकाींना 
कुठक याही लेतकऱ्याींकड ेथकबाकीची मागणी करु नये तसचे पीक किाास पात्र असलेक या सिा 
लेतकऱ्याींना विनाविलींब किा िा्प करािे, असे आदेल देयायात आले आहे काय  
(३) असक यास, सदर प्रकरणी लासनाने कोणती कायािाही केली िा करयायात येत आहे, 
(४) नसक यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सुभाष देशमखु (२२-१०-२०१८) : (१) नाही. 

जिक हाचधकारी िामलम याींचे कायाालयीन आदेल ददनाींक १९/०४/२०१८ अन्िये, सहकारी 
किााच ेपुनगाठण ि लेतीली ननगडीत किााच्या िसुलीस स्थचगती असा आदेल पाररत करयायात 
आला. तसेच सहकार, पणन ि िस्त्रोद्योग विणाग, ददनाींक ३१/०५/२०१८ रोिीच्या लासन 
ननणायानुसार थकीत किााच्या िसलुीला स्थचगती देयायात आली होती. 
(२), (३) ि (४) प्रश्न उद् णित नाही. 
  

___________ 
  
रूझाां (ता.िेळापूर जि.यवतमाळ) पररसरातील शेति-याांना त्याांच्या शेतातून टािण्यात आलेल्या 

पावर लाईनचा अल्प मोबादला ममळाला असल्याबाबत 
  

(४६) १२४२०० (२८-०७-२०१८). डॉ.अशोि उईिे (राळेगाव) : सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ूनझाीं (ता.केळाप र, जि.यितमाळ) पररसरातील कारेगाींि, मोहदरी,कृषणाप र, ूनझाीं येथील 
लेतक-याींच्या लेतामध न पॉिर चग्रड कॉपोरेलन ऑर् इींडडयाची िरोरा ते परळी ७६५ के.व्ही.ची 
लाईन ्ाकयायात आली अस न सदर णागातील लेतक-याींच्या िममनीचे विणागामार्ा त मोिमाप 
करयायात आले पींरतु लेतक-याींना नुकसानीचा अक प मोबदला देयायात आला असक याचे त्याींनी 
ददलेक या ननिेदनािूनन ददनाींक १५ मे २०१८ रोिी िा त्या सुमारास ननदलानास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असक यास, याबाबत उपविणागीय अचधकारी, केळाप र याींच्याकड े बैठक झाली अस न 
सबींचधत लेतक-याींच्या सींपाददत केलेक या लेतिममनी ि वपक नकुसानीचा मोबदला देयायाबाबत 
लासनाने कोणती कायािाही केली िा करयायात येत आहे, 
(३) नसक यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१९-१०-२०१८) : (१) हे खरे नाही.  
(२) लासनाच्या प्रचमलत ननणायानुसार िादहनीग्रस्त िममनीचा मोबदला देयायासाठी उप 
विणागीय अचधकारी याींच्या अध्यक्षतेखालील सममतीन े ददनाींक ०७.०७.२०१८ रोिी मोबदला 
देयायासींदणाात अींनतम ननणाय घेतला आहे. त्यानुसार पॉिर ग्रीड कॉपोरेलन ऑर् इींडडया 
कीं पनीकड न सींबींचधत िमीन धारकाींना मोबदक याची रक्कम देयायाची कायािाही सुरु आहे. 
(३) प्रश्न उद् णित नाही.  
  

___________ 
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महापारेषणने १७२६ पदाांची िेलेली िपात 
  

(४७) १२४३५० (२८-०७-२०१८). डॉ.मममलांद माने (नागपूर उत्तर), श्री.सुधािर िोहळे (नागपूर 
दक्षक्षण) : सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महापारेषणने १७२६ पदाींची कपात केक यामळेु महापारेषणचे अमणयींते ि याींबत्रकी 
कमाचाऱ्याींमध्ये असींतोष अस न महापारेषण कीं पनीने नव्या कमाचारी सींचरचनेच े दोन प्रस्ताि 
तयार केले असुन पदहक या प्रस्तािात २१३० तर दसुऱ्या प्रस्तािात १७२६ पदाींची कपात 
सुचविली होती, त्यानुसार ददनाींक १७ नोव्हेंबर २०१७ रोिी दसुरा प्रस्ताि जस्िकारत नव्या 
आकृतीबींधाला मींिुरी ददलेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असक यास, महापारेषणच्या नव्या आकृतीबींधाच्या दसुऱ्या प्रस्तािास ददलेक या मींिुरीमुळे 
अनतररक्त कायाकारी अमणयींत्याची २५, उप कायाकारी अमणयींत्याची ४०६, िरीषठ यींत्रचालकाींची 
९२३ ि यींत्रचालकाींची ३७२ अली एकुण १७२६ पदाींची कपात केली िाणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असक यास, नव्या आकृतीबींधाच्या दसुऱ्या प्रस्तािात मोठया प्रमाणात मनुषयबळ कमी 
केक यामुळे महापारेषणमध्ये कायारत कमाचाऱ्याींिर कामाचा अनतररक्त ताण पडत असक यामुळे 
लासनाने याबाबत चौकली केली आहे काय, 
(४) असक यास, त्यानुसार लासनान ेकोणती कायािाही केली िा करयायात येत आहे, 
(५) नसक यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१७-१०-२०१८) : (१) ि (२) अींलत: खरे आहे. 

महापारेषण कीं पनीची विविध कायाालये, उपकें दे्र यामधील कामाच े स्िरुप ि त्या 
दठकाणी लागणारा कमाचारीिगा या सिा बाबीींचा विचार करुन सधुाररत आकृतीबींध महापारेषण 
कीं पनीकड न तयार करयायात आला आहे. सदर सुधाररत प्रलासकीय रचनेमुळे कायारत 
कमाचाऱ्याींच्या सींख्येत कपात करयायात आलेली नाही अथिा कोणत्याही कमाचाऱ्याला पदािनत 
केले िाणार नाही.  
(३), (४) ि (५) महापारेषण कीं पनीने ताींबत्रक सींिगाात कायारत मनुषयबळात कपात केली नस न, 
पदाींची पनुराचना केली आहे. सदरील सधुाररत प्रलासकीय रचनेमुळे कमाचाऱ्याींना प्रत्येक 
्प्प्यािर पदोन्नतीचा मागा उपलब्ध झाला आहे. सबब चौकली करयायाचा प्रश्न उद् णित नाही. 
  

___________ 
  

शाहुवाडी (जि.िोल्हापूर) तालकु्यात अवैधपण ेदेशी दारू ववक्रे होत असल्याबाबत 
  

(४८) १२४३५६ (२७-०७-२०१८). श्री.सत्यिीत पाटील-सरुडिर (शाहूवाडी) : सन्माननीय राज् य 
उत् पादन शुल् ि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लाहुिाडी( जि.कोक हाप र) तालकु्यात अनेक दठकाणी अिैध देली दाून विक्री च ेप्रमाण िाढले 
असक याच ेननदलानास येत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असक यास, सदर अिैध देली दाून विक्री ही स्थाननक हॉ्ेक स, पानपट्टी, ककराणा मालाचे 
दकुान, ्ेलररींग दकुान आदी दठकाणाह न होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असक यास, सदर अिैध देली दाून विक्री मळेु लोकाींच्या आरोग्यािर पररणाम होत अस न 
कायदा सुव्यिस्थेचा प्रश्न ननमााण झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असक यास, लासनान े लाहुिाडी तालुक्यात बकेायदा दाून विक्री व्यिसायाला प्रनतबींध 
घालयायासाठी कोणती कायािाही केली िा करयायात येत आहे, 
(५) नसक यास, विलींबाची कारणे काय आहेत? 
 
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१६-०८-२०१८) : (१), (२) ि (३) अींलत: खरे आहे. मा.सिोच्च 
न्यायालयाच्या आदेलानुसार राषरीय ि राज्य महामागाािरील मद्यविक्री अनुज्ञप्त्या बाधीत 
झाक यामुळे काही हॉ्ेल ि ढाब े या दठकाणी अिैध मद्य विक्रीची प्रकरणे आढळ न आली 
आहेत. सदर अिधै मद्यामळेु आरोग्यािर विपरीत पररणाम होत असतो. परींत ुत्यामुळे कायदा 
ि सुव्यिस्थेचा प्रश्न ननमााण झाक याचे ननदलानास आलेले नाही.  
(४) राज्य उत्पादन लुक क विणागाने लाहुिाडी तालुक्यात सन २०१७-१८ मध्ये एक ण ५४ गुन्हे 
नोंदविले अस न त्यामध्ये रु.५.०२ लक्ष ककीं मतीचा मुदे्दमाल िप्त केला आहे. माहे एवप्रल ि   
म,े २०१८ या कालािधीमध्ये एक ण ५ गुन्हे नोंदवियायात आले अस न रु.३०,६२०/- इतक्या 
ककीं मतीचा मुदे्दमाल िप्त केला आहे. या कारिाईत ९ सराईत गुन्हेगाराींकड न महाराषर दारुबींदी 
कायदा, १९४९ मधील कलम ९३ नुसार चाींगक या िताण कीचे बींधपत्र घेयायाबाबत प्रस्ताि सादर 
करयायात आले आहेत. तसचे, पोलीस विणागाकड नही सन २०१८ मध्ये एक ण १६ गुन्हे 
नोंदवियायात आले अस न यामध्ये १६ आरोपीींना अ्क करयायात येि न रु.२४,४८३ ककीं मतीचा 
मुदे्दमाल िप्त केला आहे. 

राज्य उत्पादन लुक क विणागामार्ा त पोलीस विणागाली समन्िय साध न सींयुक्त 
मोहीमेद्िारे अिैध दाून धींद्याविरोधात कारिाई केली िात.े तसचे अिधै मद्य विक्रीबाबत 
मादहती ममळवियायाकरीता पोलीस पा्ील, तीं्ामुक्ती सदस्य, लासकीय यींत्रणाींली समन्िय 
साधयायात येत अस न ग्रामरक्षक दल स्थापन करयायाबाबत तालुक्यातील ग्रामपींचायतीींना 
कळवियायात आले आहे. 
(५) प्रश्न उद् णित नाही. 
  

___________ 
  

पुवा ववदभाातील ‘माना’ िमातीला िात वधैता प्रमाणपत्र देण्याबाबत 
  

(४९) १२५२७७ (२७-०७-२०१८). श्री.रािेश िाशीवार (सािोली), श्री.िृष्ट्णा गिबे (आरमोरी), 
श्री.चरण वाघमारे (तुमसर) : सन्माननीय आददवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्यात पुिा विदणाात माना िमातीच्या लोकाींचे मोठ्या प्रमाणात िास्तव्य अस न सन 
१९५६ च्या अनसुुचचत िमातीच्या यादीत अ.क्र.१२ िर ि सन १९७६ च्या यादीत अ.क्र.१८ िर 
‘माना’ िमातीचा समािले आहे तसेच या िातीच्या विद्याथी ि नागररकाींना उपविणागीय 
अचधकारी कायाालयातींगात ‘माना’ िमातीच ेिातीचे प्रमाणपत्र सुद्धा देयायात येत,े हे खरे आहे काय,  
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(२) असक यास, आददिासी िात पडताळणी सममतीपुढे िातीचे प्रमाणपत्र सादर कूननही सन 
२०१२ पास न ‘माना’ िमातीच्या विद्याथी ि नागररकाींना िात िधैता प्रमाणपत्र देयायात येत 
नसक याच ेननदलानास आले आहे, हे खरे आहे काय,  
(३) असक यास, िात िैधता प्रमाणपत्राअणािी ‘माना’ िमातीच े विद्याथी मलक्षण ि इतर 
सुविधाींपास न िींचचत राहत अस न ‘माना’ िमातीच े िात िधैता प्रमाणपत्र प्रकरणे तात्काळ 
ननकाली काढ न ‘माना’ िमातीला िात िैधता प्रमाणपत्र देयायासाठी लासनान ेकोणती कायािाही 
केली िा करयायात येत आहे, 
(४) नसक यास, विलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (१०-१०-२०१८) :  (१), (२) ि (३) कें द्र लासनान ेमहाराषर राज्यासाठी प्रमसध्द 
केलेक या अनुस चचत िमातीच्या यादीत अ.क्र. १८ िर “..Mana,..” अली नोंद आढळत.े 
लासनाने महाराषर अनुस चचत िमातीचे प्रमाणपत्र ( देयायाच े ि त्याच्या पडताळणीच े
विननयमन), सदर ननयम २००३ मधील ३ (३) नुसार कागदपत्र ेसादर करणाऱ्या उमेदिाराींना 
अनुस चचत िमातीचे िात प्रमाणपत्र ममळते. तसेच ननयम ११ (२) मध्ये िात पडताळणी 
सममतीला प्रमाणपत्र तपासणीसाठी सादर कराियाची कागदपत्र ेनमदु केलेली आहेत. त्यानसुार 
नमुद केलेली कागदपत्र े ि पुरािे सादर करणाऱ्या व्यक्तीस अनुस चचत िमातीच े िैधता 
प्रमाणपत्र ममळत.े उक्त अचधननयम, २००० मधील कलम ८ नुसार अनुस चचत िमातीचे र्ायदे 
घेणाऱ्या अिादाराने तो ज्या िमातीचे ककीं िा िगााचे आहेत, हे मसध्द करयायाची िबाबदारी असा 
दािा करणाऱ्या अिादार व्यक्तीिर असेल, अली तरतुद आहे.  

अनुस चचत िमाती प्रमाणपत्र तपासणी सममत्याींच्या कामकािाचा आढािा 
लासनाकड न िेळोिळेी घेयायात येतो. तसेच प्रलींबबत प्रकरणे िलद गतीने ननप्ारा करयायाबाबत 
िेळोिेळी सुचनाही देयायात येतात.  
(४) प्रश्न उद् णित नाही. 
  

___________ 
  

ववदभाातील बेरार प्राांतातील महादेव िोळी िमातीला  
िमातीचे िात प्रमाणपत्र ममळण्याबाबत 

  

(५०) १२५६०३ (२६-०७-२०१८). श्री.रवव राणा (बडनेरा) : सन्माननीय आददवासी वविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्याच्या विदणा विणागातील बेरार प्राींतातील सातपुडा पिाताच्या महादेि डोंगराच्या 
पायर्थयाली राहणाऱ्या महादेि कोळी िमातीच्या परींतु नोकरी व्यिसाया ननममत्त राज्यातीत 
इतरत्र स्थालाींतररत झालेक या अश्या िमातीच्या नागररकाींना महादेि कोळी िमातीचे प्रमाणपत्र 
ममळयायाकररता लोकप्रनतननधीींनी लासनाकड ेमागणी केली आहे हे खरे आहे काय, 
(२) असक यास, उक्त िमातीला महादेि कोळी िमातीच ेप्रमाणपत्र ममळणे आिश्यक अस न त े
न ममळाक याने त्याींना नोकरी, व्यिसायासाठी अडचणी ननमााण होत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असक यास, प्रमाणपत्र देयायाबाबत सचचि, आददिासी विणाग याींचेकड ेददनाींक ५ ि न २०१७ 
रोिी पत्र प्राप्त झाले अस न याबाबत िमातीचे िात प्रमाणपत्र देयायाबाबत लासनाने कोणती 
कायािाही केली िा करयायात येत आहे, 
(४) नसक यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (१०-१०-२०१८) : (१) होय. 
(२) ि (३) लासनाने महाराषर अनुस चचत िाती, अनुस चचत िमाती, विमुक्त िाती, ण्क्या 
िमाती, इतर मागासिगा ि विलेष मागास प्रिगा िातीचे प्रमाणपत्र ( देयायाचे ि त्याच्या 
पडताळणीच े विननयमन) अचधननयम २००० लाग  केला अस न त्याअींतगात महाराषर अनुस चचत 
िमातीचे प्रमाणपत्र (देयायाचे ि त्याच्या पडताळणीचे विननयमन) ननयम, २००३ तयार केलेले 
आहेत. सदर ननयम २००३ मधील ननयम ३ (३) नुसार कागदपत्र ेसादर करणाऱ्या उमेदिाराींना 
अनुस चचत िमातीचे िात प्रमाणपत्र ममळते. तसेच ननयम ११ (२) मध्ये िात पडताळणी 
सममतीला प्रमाणपत्र तपासणीसाठी सादर कराियाची कागदपत्र ेनमदु केलेली आहेत. त्यानसुार 
नमुद केलेली कागदपत्र े ि पुरािे सादर करणाऱ्या व्यक्तीस अनुस चचत िमातीच े िैधता 
प्रमाणपत्र ममळत.े उक्त अचधननयम २००० मधील कलम ८ नसुार अनुस चचत िमातीचे र्ायदे 
घेणाऱ्या अिादाराने तो ज्या िमातीचे ककीं िा िगााचे आहेत, हे मसध्द करयायाची िबाबदारी असा 
दािा करणाऱ्या अिादार व्यक्तीिर असेल, अली तरतुद आहे.  

अनुस चचत िमाती प्रमाणपत्र तपासणी सममत्याींच्या कामकािाचा आढािा 
लासनाकड न िेळोिळेी घेयायात येतो. तसेच प्रलींबबत प्रकरणे िलद गतीने ननप्ारा करयायाबाबत 
िेळोिेळी सुचनाही देयायात येतात. 
(४) प्रश्न उद् णित नाही. 
  

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

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
__________________________________________________________________ 

मुद्रणप िा सिा प्रकक्रया महाराषर विधानमींडळ सचचिालयाच्या सींगणक यींत्रणेिर 
मुद्रण: लासकीय मध्यिती मुद्रणालय, मुींबई. 


