
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ४९४ वी यादी 

 
महाराष्ट्र ववधानसभा 

  

ततसरे अधधवेशन, २०१८ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

ठाणे जिल्हा मध्यवती सहिारी बॅंिेचे ववभािन िरण्याबाबत 
  

(१) ६६७३७ (१७-१२-२०१६).  श्री.भरतशेठ गोगावले (महाड) :  सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे जिल्ह्याचे २ जिल्हहे होऊन पालघर हा नविन जिल्हहा होऊन त्याठठकाणी विविध 
कायाालये सुरू झाली. परींत ु जिल्हहा मध्यिती सहकारी बॅंकेच े अदयापी विभािन झालेले 
नसल्हयाच ेमाहे सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदर्ानास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्ह यास, या बॅंकेच्या िव्हार, मोखाडा, िाडा येथील विविध र्ाखाींमध्ये मोठ्या प्रमाणात 
कमाचारी, सोनार ि बॅंकेच्या सींचालकाींच्या सींगनमताने बनाि् (खो्े) सोन ेतारण ठेिून लाखो 
रूपयाींची बॅंकेची फसिणूक केलेली असून बॅंकेच्या अध्यक्ाींच े नातिेाईक, बँक सींचालक याींनी 
डोंबबिली ि कल्हयाण मो्ार सायकल ि र्ेकडो दचुाकी िाहनाींची प्रत्यक् खरेदी न करता 
मोठया प्रमाणात बोगस लाभाथींना किािा्प केलेले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच बॅंकेतील ७५ सुरक्ारक्काींची भरतीदेखील र्ासनाची परिानगी न घेता ि कोणत्याही 
ितृ्त्तपत्रात िाठहरात न देता केली असून हाडाडडस्क ि सॉफ््िेअर खरेदीत मोठा गैरव्यिहार 
केल्हयाचेही ननदर्ानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, सदर प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले, 
(५) तद् नुसार सदर प्रकरणातील दोषीींिर तात्काळ कारिाई करण्याची ि बॅंकेच्या विभािनाचा 
प्रश्न मागी लािण्याबाबत र्ासनाने काय कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्हयास, त्याची कारणे काय आहेत, ? 
  
श्री. सुभाष देशमखु (०६-११-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) अींर्त: खरे आहे. 
(३) नाही. 
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 
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(५) i) (अ) बनाि् सोने तारण ि िाहन किा िा्प प्रकरणी फौिदारी/ठदिाणी स्िरूपाची 
कारिाई बकेँमाफा त करण्यात आली आहे. 
ii) बँकेच्या मोखाडा र्ाखेतील सोने तारण किा फसिणूकीबाबत बँकेच्या ितीन े सींबींधधत 
किादार, बँकेचे सोनार, र्ाखा व्यिस्थापक, र्ाखा ठहर्ोबनीस याींच्या विरूध्द ठदनाींक 
२८/०४/२०१६ रोिी एफ.आय.आर. क्र. I २१ दाखल केला आहे. या प्रकरणात १९ किादार, १ 
सोनार ि २ बकेँच ेअधधकारी अर्ा एकूण २२ आरोपीींचा समािेर् आहे. 
iii) लोढा हेिन (शर्ळफा्ा) र्ाखतेील िाहन किा फसिणूक प्रकरणाबाबत शर्ळ डायघर पोलीस 
स््ेर्नमध्ये सींबींधधत किादार, िाशमनदार, िाहन डडलर याींचे विरोधात एफ.आय.आर. क्र. I 
६१/२०१६ नुसार गुन्हा दाखल केला आहे. या प्रकरणाचा पोलीस तपास पूणा होऊन ठाणे 
फौिदारी न्यायालयात सींबींधधताींविरूध्द फौिदारी दािा क्र.८४५/१६ चालू आहे. 
iv) डोंबबिली (प.) र्ाखेतील िाहन किा फसिणूक प्रकरणाबाबत सींबींधधत किादार, त्याींचे 
िाशमनदार आणण डडलसा ि त्याींच ेसाधथदार याींनी एकाच पध्दतीने एकाच तींत्राचा अिलींब करून 
खो्ी ि बनाि् कागदपत्र ेतयार करून प्रत्यक्ात िाहन खरेदी न करता बँकेची ठदर्ाभलु करून 
एकूण ५ िाहन किा प्रकरणे दाखल करून बकेँची रू.६४ लाख ६४ हिार एिढ्या रकमेची 
फसिणूक केल्हयाबाबत त्याींचेविरूध्द डोंबबिली (प.) येथ ेएफ.आय.आर. क्र. ४०/१६, ठदनाींक 
१२/०३/२०१६ नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला असून आधथाक गुन्हे र्ाखा ठाणे याींच्यामाफा त 
तपासाच ेकाम चाल ूआहे. 
v) डोंबबिली (पू.) र्ाखेतील एकूण २५ िाहन किा प्रकरणी िाहन डडलर, किादार ि िाशमनदार 
याींचेविरूध्द बँकेस बोगस कागदपत्र ेसादर करून सींगनमताने बँकेची फसिणूक केल्हयाप्रकरणी 
गुन्हा क्रमाींक ६५/१६, ठदनाींक १६/०३/२०१६ रोिी दाखल करण्यात आला आहे. सदर प्रकरण 
पुढील कायािाहीकरीता आधथाक गुन्हे र्ाखा, ठाणे र्हर याींच्याकड ेसोपविण्यात आलेले आहे. 
लोढा हेिन (शर्ळफा्ा), डोंबबिली (प.) ि (पू.) या र्ाखेतील िाहन किा फसिणूक प्रकरणात 
फसिणूक झालेल्हया रकमा िसलू करण्याकरीता बँकेने ठद ओररएीं्ल इन्श्युरन्स कीं पनीकड े
ठदनाींक २६/०४/२०१६ रोिी क्लेम सादर केला असून त्याचा पाठपरुािा चालू आहे. तसेच बँक 
किा िसुलीबाबत महाराषर राज्य सहकारी सींस्था अधधननयम, १९६० च्या कलम १०१ (१) 
अींतगात सींबींधधत किादार ि िाशमनदार याींच्यािर िसलूी प्रमाणपत्र प्राप्त झाले आहे. पुढील 
कायािाही चाल ूआहे. 
(ब) सहकार आयुक्ताींनी ठदनाींक ०९/०५/२०१८ च्या पत्रान्िये बँकेची ठदनाींक ३१/०३/२०१८ 
अखेरची आधथाक पत्रके बँकेच्या िैधाननक लेखापरीक्काकडून तपासून घेऊन बँकेच्या सींचालक 
मींडळाच्या ठरािासह बकँ विभािनाचा प्रस्ताि सादर करण्याच्या सचूना ठदलेल्हया आहेत. 
(६) प्रश्न उद् भित नाही. 

___________ 
  

राज्यात आददवासी ववभागािड ेसमुारे अडीचश ेिोटी वापराववना पडून असल्याबाबत 
  

(२) ६८९५७ (२७-०१-२०१७).  श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), 
श्री.नरहरी झिरवाळ (ददांडोरी) :  सन्माननीय आददवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
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(१) राज्यात आठदिासी विभागाकड े सुमारे अडीचर्े को्ी िापराविना पडून असल्हयाच े माहे 
सप् े्ंबर, २०१६ च्या र्ेि्च्या आठिड्यात ननदर्ानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, त्याची कारणे काय आहेत, 
(३) तसेच सदर िापराविना पडून असलेल्हया ननधीचा िापर करणेबाबत र्ासनान े कोणती 
कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (०१-११-२०१८) : (१), (२) ि (३) सन २०१६-१७ या आधथाक िषाात माहे 
सप् े्ंबर अखेर वित्त विभागामाफा त आठदिासी विकास विभागास कें द्र ि राज्य योिनाींगात 
एकूण अथासींकजल्हपत रु.८०५१.४६२ को्ी पैकी रु.७७२५.६६६ को्ी इतका ननधी अथासींकजल्हपय 
वितरण प्रणालीिर या विभागास वितरीत करण्यात आलेला होता. उिाररत तरतुद ही प्रामुख्यान े
Shadow स्िरुपाची असून कें द्राकडून कें द्र ठहस्सा प्रत्यक्ात प्राप्त झाल्हयानींतर वितरीत 
करण्यात येत असल्हयान ेरु.३२५.७९६ को्ी इतकी तरतुद वितरीत करण्यात आली नव्हती. 
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 

___________ 
 

  
ससरोंचा (जि.गडधचरोली) येथील शासिीय आश्रमशाळेत मुख्याध्यापिाची तनयुक्ती िरण्याबाबत 

 

(३) ७८७४८ (२८-०४-२०१७). श्री.सरेुश धानोरिर (वरोरा) :  सन्माननीय आददवासी वविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गडधचरोली येथील आठदिासी विद्यार्थयाांना शर्क्णाच्या प्रिाहात आणण्यासाठी आठदिासी 
विकास विभागाच्याितीन े शसरोंचा येथ े को्यिधी रुपये खचा करुन बाींधण्यात आलेल्हया 
र्ासकीय आश्रमर्ाळेत मुख्याध्यापकाची ननयुक्ती अद्याप करण्यात आलेली नसल्हयाच े माहे 
िानेिारी, २०१७ मध्ये ननदर्ानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर प्रकरणी आठदिासी विकास विभागाच े दलुाक् होत असल्हयान े पालक 
िगाामध्ये असींतोष असून याबाबत र्ासनान े चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय आढळून 
आले, 
(३) तदनुसार, र्ासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, त्याची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (०२-११-२०१८) : (१) अींर्त: खरे आहे. 
(२), (३) ि (४) शसरोंचा येथील र्ाळेत प्राथशमक मुख्यध्यापकाचे पद मींिूर नाही. सद्यजस्थतीत 
शसरोंचा येथील र्ाळेच्या मुख्याध्यापक पदाचा कायाभार तेथील िेषठ प्राथशमक शर्क्काकड े
सोपविण्यात आला आहे. तसचे र्ाळेतील शर्क्क ि अधधक्काींची सिा पदे भरण्यात आली 
आहेत. 
  

___________ 
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जिल्हा तनबांधि तथा जिल्हा तनवडणूि अधधिारी, बुलढाणा याांनी तनवडणूि  
खचाात िेलेल्या गैरव्यवहाराची चौिशी िरण्याबाबत 

  

(४) ८६६४४ (०४-०९-२०१७).  डॉ.शसशिाांत खेडिेर (ससांदखेड रािा) :  सन्माननीय सहिार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जिल्हहा ननबींधक तथा जिल्हहा ननिडणूक अधधकारी, बुलढाणा श्री.एन.डी.करे याींनी ननिडणूक 
खचाात केलेल्हया कोट्यिधी रूपयाींच्या गैरव्यिहाराबाबतची सखोल चौकर्ी करण्याकरीता 
नेमण्यात आलेल्हया सशमतीने आपला अहिाल र्ासनास सादर केला आहे काय,  
(२) असल्हयास, उक्त अहिालाच ेसिासाधारण स्िरूप काय आहे,  
(३) तसेच अहिालात दोषी आढळून आलेल्हया व्यक्तीींविरूध्द र्ासनाने कोणती कारिाई केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देशमखु (०२-११-२०१८) : (१) होय. 
(२) सदर अहिालात श्री. एन.डी.करे, तत्कालीन जिल्हहा उपननबींधक सहकारी सींस्था, तथा 
जिल्हहा ननिडणूक अधधकारी याींच े ननयींत्रणामध्ये ननिडणूक ननणाय अधधकारी याींनी त्याींच्या 
स्तरािर आलेला खचा हा अिास्ति केला असनू श्री. करे याींनी महाराषर कृवष उत्पन्न बािार 
खरेदी विक्री (विकास ि ननयमन) अधधननयम १९६३ च ेकलम १४ (अ) (१) (अे) ि १४ (अ) 
(५) च्या तरतूदीींच ेउल्हलींघन केले असल्हयाच ेनमूद करण्यात आले आहे. 
(३) श्री.एन.डी.करे, तत्कालीन जिल्हहा उपननबींधक सहकारी सींस्था, बुलढाणा तथा जिल्हहा 
ननिडणूक अधधकारी, कृवष उत्पन्न बािार सशमती याींच्याविरुध्द महाराषर नागरी सेिा (शर्स्त 
ि अवपल) ननयम १९७९ च्या ननयम ८ अींतगात शर्स्तभींगविषयक कारिाई आदेशर्त करण्यात 
आली असून ठदनाींक १७/४/२०१८ च्या ज्ञापनान्िये दोषारोप बिािण्यात आले आहेत. 
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 

___________ 
  
ठाणे येथील अनुसूधचत िमाती प्रमाणपत्र पडताळणी ससमतीच्या िायाालयातील ररक्त पदाांबाबत 
  

(५) ९०९१४ (०९-०८-२०१७).  श्री.ववलास तरे (बोईसर), श्री.क्षितीि ठािूर (नालासोपारा), 
श्री.दहतेंद्र ठािूर (वसई) : सन्माननीय आददवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) ठाणे येथील अनुसूधचत िमाती प्रमाणपत्र पडताळणी सशमतीच्या कायाालयातील अपुऱ्या 
कमाचारी सींख्येमळेु िातपडताळणीची कामे विलींबाने होत असल्हयाने याबाबत स्थाननक 
लोकप्रनतननधीींनी ठदनाींक ३ म,े २०१७ रोिी िा त्यासमुारास मा.मुख्यमींत्रयाींना ननिेदन ठदले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सशमती कायाालयातील ररक्त पदे भरण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायािाही केली 
िा करण्यात येत आहे, 
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(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत तसचे ररक्त पदे ककती कालािधीत भरण्यात 
येणार आहेत ? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (०१-११-२०१८) : (१) होय. 
(२) ि (३) अनुसूधचत िमाती प्रमाणपत्र पडताळणी सशमतीच्या कायाालयातील िगा -१ च्या १० 
पदाींपैकी ८ पदे भरण्यात आली आहेत. तसेच िगा -२ च्या ४ पदाींपैकी २ पदे आणण िगा ३ च्या 
२० पदाींपैकी १६ पदे भरण्यात आली आहे ि िगा ४ ची सिा पदे भरलेली आहेत. अर्ाप्रकारे 
एकूण ३५ पदाींपकैी २७ पदे भरण्यात आली आहेत. 

___________ 
  

राज्यातील उद्योग आधथाि सांिटामुळे बांद पडत असल्याबाबत. 
  

(६) ९५५५२ (१३-०७-२०१८).  श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील (सशडी), श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), 
श्री.नसीम खान (चाांददवली), श्री.असमत ववलासराव देशमुख (लातरू शहर), श्री.असमन पटेल 
(मुांबादेवी), श्री.त्र्यांबिराव सभसे (लातूर ग्रामीण), श्री.सुतनल िेदार (सावनेर), श्री.अस्लम शखे 
(मालाड पजश्चम), श्री.हषावधान सपिाळ (बुलढाणा), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी) :  सन्माननीय 
उद्योग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील उद्योग के्त्र आधथाक सींक्ात असून बािारातील तीव्र स्पधाा, आधथाक मींदी, 
र्ासनाच्या िाचक अ्ी ि र्ती, बँकाची कि,े नो्ाबींदी, तींत्रज्ञानाचा अभाि अर्ा अनेक 
कारणामळेु उद्योग, विर्ेषत: छो्े उद्योग बींद पडत असल्हयाची बाब माहे ऑगस््, २०१७ 
मध्ये िा त्यादरम्यान ननदर्ानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, आिारी उद्योगाींच्या पुनरुज्िीिनाबाबत र्ासनाकड े ठोस उपाययोिना अथिा 
धोरण नसल्हयामुळे बेरोिगारी िाढत आहे तसेच उद्योग विभागाच्या विकास आयुक्तालयाच्या 
माठहतीनुसार राज्यात सुमारे ५२ ्क्के उद्योग विविध कारणामळेु बींद आहेत, हे खरे आहे 
काय, 
(३) असल्हयास, याप्रकरणी मा.विरोधी पक्नेता विधानसभा याींनी ठदनाींक १३ सप् े्ंबर, २०१७ 
रोिी िा त्या सुमारास मा.उद्योग मींत्री याींना पत्र पाठिून उद्योग व्यिसायाला पोषक 
िातािरण तयार करण्यासींदभाात विनींती केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, उद्योग बींद पडण्याची सिासाधारण कारणे काय आहेत, त्यानुसार उद्योगाींना 
विर्ेषत: लघुउद्योगाींना सींजििनी देण्याच्या दृष्ीने र्ासनाने कोणती कायािाही केली आहे 
तसेच राज्यातील बींद उद्योगाच्या िागा निीन कीं पनीला देण्याच्या दृष्ीने र्ासनाने कोणती 
कायािाही केली आहे िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देसाई (०८-११-२०१८) : (१) ि (२) हे खरे नाही. 
  राज्यातील एकूण १,५१,०१९ सुक्ष्म, लघु ि मध्यम उद्योग घ्काींपैकी अणखल भारतीय 
चौर्थया प्रगणनेनुसार ३७,७५३ इतके उद्योग घ्क बींद आढळलेले आहेत. 
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(३) मा.विरोधी पक्नेता, विधानसभा याींनी ठदनाींक सप् े्ंबर, २०१७ रोिी िा त्यासुमारास 
मा.उद्योगमींत्री याींना पत्र पाठिून उद्योग व्यिसायाला पोषक िातािरण तयार करण्यासींदभाात 
विनींती केली आहे. 
(४) उद्योग घ्क बींद होण्याची सिासाधारण कारणे खालीलप्रमाण ेआहेत. 

अ) मालकी हक्कातील अींतगांत कलह. 
ब) बािारपेठेतील उत्पादनात पयाायी स्िस्त उत्पादनाींची उपलब्धता. 
क) अपुरा वित्त पुरिठा ( खेळते भाींडिल ) 
ड) उद्योगातील भाग भाींडिलाचा उद्योगाव्यनतररक्त अन्य अनुत्पादक कारणाकररता     
   िापर, इ. 

आिारी उद्योगाींच्या पुनािसनासाठी राज्य र्ासनाकडून खालीलप्रमाणे सोयी ि सिलती देण्यात 
येतात :- 
अ) राज्यातील सिा भागातील आिारी उद्योगाींच े पुनािसनासाठी र्ुश्रूषा ठदनाींकापयांतची सिा 
र्ासकीय थकबाकीची ( उदा. विक्रीकर -मूल्हयिधधात कर, खरेदी कर, अनतररक्त कर, िमीन 
महसूल, ्नोिर कर, विद्युत कर, शसींचन कर, इ.) िसूली ७ ्क्के व्याि आकारुन समान ६० 
माशसक हप्त्यामध्ये करण्यात येते. महाराषर सहकारी सींस्था अधधननयम अींतगांत आयुक्त 
(सहकार) याींचकेड ेनोंदणीकृत आलेल्हया उद्योगाींनाही लागू राहील. 
ब) सामुठहक प्रोत्साहन योिनेंतगांत पात्रता प्रमाणपत्र घेतलेल्हया उद्योग घ्क आिारी 
प्रमाणपत्र धारक असतील तर अर्ा घ्काींना र्ासनाकडून ठदले िाणारे अनुदान प्रा०धान्यान े
वितररत करण्यात येत.े 
क) एमआयडीसी ककीं िा सहकारी औद्योधगक िसाहतीतील बाहेरील आिारी उद्योगाींना बाहेर 
पडण्यासाठी ि त्यासाठी उद्योगाींना जस्थर मालमत्ता विकण्यास परिानगी देण्यात येईल. परींत ु
सदर िागा ही यापुढे अनुक्रमे स्थाननक विकास ननयमानुसार औद्योधगक ककीं िा सेिा उद्योग 
या कारणासाठी िापरण्यात यािी. परींत ु त्या िागेचा िापर हा स्थाननक विकास 
आराखडयानुसार असलेल्हया झोन प्रमाणेच त्याचा पुनािापर करण्यात यािा या अ्ीिर 
मालमत्ता विकण्यास परिानगी देण्यात येते. मात्र निीन मालकान े अगोदरच्या घ्काची 
दानयत्िे जस्िकारणे बींधनकारक आहे. 
   राज्याचे औद्योधगक धोरण (२०१८) यामध्ये आिारी उद्योगाींच्या समस्याींचे ननराकरण 
करण्यासाठी यींत्रणा ननमााण करण्याचा ननणाय घेण्यात आला आहे. 
(५) लागू नाही. 

___________ 
  

िोल्हापूर जिल्हयातील सशरोली औद्योधगि वसाहतीमधील सँड ररक्लमेशन  
प्लँट तनधी अभावी अपुणाावस्थेत असल्याबाबत 

(७) ९७९९५ (०३-०१-२०१८).  श्री.रािेश िीरसागर (िोल्हापूर उत्तर), डॉ.सुजित समणचेिर 
(हातिणांगले) :  सन्माननीय उद्योग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हहापूर जिल्हहयातील शर्रोली औद्योधगक िसाहतीमधील फॉड्री क्लस््रच्या महत्िाकाींक्ी 
प्रकल्हपातील सँड ररक्लमेर्न प्लँ् ननधी अभािी अपूणाािस्थेत असल्हयाचे माहे सप् े्ंबर, २०१७ 
मध्ये िा त्यादरम्यान ननदर्ानास आले हे खरे आहे काय, 



वि.स. ४९४ (7) 

(२) असल्हयास, सदरहू प्रकल्हप तातडीने पूणा करण्याकररता र्ासनाने कोणती कायािाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(३) असल्हयास, याबाबतची सद्यःजस्थती काय आहे ?  
  
श्री. सभुाष देसाई (०३-११-२०१८) : (१), (२) ि (३) सदर प्रकल्हप म-ेिून २०१७ पासून 
कायााजन्ित झाला असून पूणापणे व्यिजस्थत ि सुजस्थतीत सुरु आहे. 

___________ 
  

राज्यात रोिगार उपलब्धततेच ेप्रमाण वाढण्याबाबत. 
  

(८) १०४०७५ (१३-०७-२०१८).  प्रा.वषाा गायिवाड (धारावी), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील (सशडी), 
श्री.असमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.नसीम खान (चाांददवली), 
श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्रीमती तनमाला गाववत (इगतपूरी), 
अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा) :  सन्माननीय उद्योग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) 'मेक इन महाराषर' या कायाक्रमाचे सुरुिात झाल्हयानींतर र्ासनाने महाराषरात मोठी 
उद्योगक्राींती होणार असल्हयाचा प्रसार करत ८० लाख लघुउद्योिकाींसोबत करार करण्यात 
येऊनही मुींबईची उद्योग नोंदणी ि रोिगार ननशमातीत अल्हप प्रमाणात नोंदणी झाली असून 
नागपूर जिल्ह्यात सन २०१५-१६ यािषाात केिळ १२ उद्योिकाींची नोंदणी झाल्हयाच ेमाठहतीच्या 
अधधकारात माधगतलेल्हया माठहतीमध्ये माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान उघडकीस 
आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, याप्रकरणी र्ासनाने अधधक चौकर्ी केली आहे काय, 
(३) असल्हयास, उद्योग उभारणीत ि रोिगार ननशमातीत घ् होण्याची सिासाधारण कारणे काय 
आहेत, 
(४) असल्हयास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, तदनुषींगाने उद्योगिाढीसाठी 
ि रोिगार िाढीसाठी कोणती कायािाही केली आहे िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सुभाष देसाई (०३-११-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
   मेक इन महाराषर-२०१६ या कायाक्रमामध्ये महाराषर औद्योधगक विकास महामींडळामाफा त 
एकूण ३३८ सामींिस्य करार करण्यात आले असून, नागपूर जिल्हहयामध्ये ४९ सामींिस्य करार 
करण्यात आले आहेत. तसेच सदर कायाक्रमामध्ये उद्योग सींचालनालय, मुींबई याींचमेाफा त 
एकूण २५१२ सामींिस्य करार करण्यात आले असनू, त्यातील प्रस्तावित गुींतिणुक 
रु.२८,८६९.१२ को्ी ि १,७७,८४५ इतकी रोिगार ननशमाती अपेक्षक्त आहे. त्यापैकी १,०५६ घ्क 
कायााजन्ित झाले असून, त्यात रु.९,००५.०० को्ी गुींतिणुक ि ५८,४३९ व्यक्तीींना रोिगार 
उपलब्ध झालेला आहे.    
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   यामध्ये नागपूर जिल्हहयात एकूण २७४ सामींिस्य करार करण्यात आलेले असून, त्यापैकी 
१५४ घ्क कायााजन्ित झालेले आहेत. ि यामध्ये रु.८३३ को्ी गुींतिणुक ि ५८५८ इतका 
रोिगार उपलब्ध झालेला आहे.उिाररत प्रकल्हपाींचे काम प्रगतीपथािर आहे.    
(२), (३), (४) ि (५) प्रश्न उद् भित नाही.  

___________ 
  

राज्यात मेि इन इांडडयाच्या माध्यमातून गुांतणूविीच ेप्रमाण वाढण्याबाबत. 
  

(९) १०५६५७ (०४-०४-२०१८).  श्री.असमत ववलासराव देशमखु (लातूर शहर), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-े
पाटील (सशडी), श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), 
श्री.त्र्यांबिराव सभस े(लातूर ग्रामीण), श्री.नसीम खान (चाांददवली), प्रा.वषाा गायिवाड (धारावी), 
अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.अमर िाळे (आवी), डॉ.सांतोष 
टारफे (िळमनुरी), िुमारी प्रझणती सशांदे (सोलापूर शहर मध्य) सन्माननीय उद्योग मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात मेक इन इींडडयाच्या माध्यमातून उद्योग के्त्रात ११ लाख ३७ हिार ७८३ को्ीींची 
गुींतिणूक होणार असली तरी प्रत्यक्ात मात्र सदर गुींतिणुक २ लाख ६९ हिार ८१० को्ीींिर 
पोहोचली असल्हयाच ेमाहे िानेिारी, २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदर्ानास आले आहे,  
(२) असल्हयास, नो्ाबींदी आणण िीएस्ीच्या अींमलबिािणीनींतर उद्योगाींच्या सींख्येत 
साडपेाचर्नेे घ् झाली आहे आणण गुींतिणुकीच ेप्रमाण साडसेात ्क्क्याींिरुन ६.७ ्क्क्याींिर 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सदर प्रकरणी नव्या उद्योगाींची उभारणी करणे तसचे गुींतिणूक िाढविण्यासाठी 
र्ासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देसाई (०३-११-२०१८) : (१) मेक इन इींडडया सप्ताह दरम्यान उद्योग विभागार्ी 
ननगडीत एकूण २८५० सामींिस्य करार झाले ि त्याव्दारे एकूण ३.९३ लक् को्ी गुींतिणुक 
अपेक्षक्त होती. त्यापैकी २३२० सामींिस्य करार केलेले उद्योग प्रगतीच्या विविध ्प्प्यात 
आहेत. त्याव्दारे ३ लक् ८३ हिार को्ीींची गुींतिणुक प्रगतीपथािर आहे.    
(२) हे खरे नाही. 
(३) नविन उद्योग आकवषात करण्यासाठी सामुठहक प्रोत्साहन योिना २०१३ च्या माध्यामातनू 
उद्योगाींना तालुका ग्ाच्या िगािारी प्रमाणे विविध प्रोत्साहन े देण्यात येत आहेत. राज्यात 
विविध उद्योग आकवषात करण्यासाठी उद्योग के्त्र ननहाय विर्ेष धोरण आखनु त्याींना विर्ेष 
प्रोत्साहने देि ूकेली आहेत. महाराषर माठहती तींत्रज्ञान धोरण, इलेक्रॉननक्स ि फॅब धोरण, डॉ. 
बाबासाहेब आींबेडकर अ.िा. ि अ.ि. विर्ेष प्रोत्साहन योिना ि नकुतेच मठहला 
उद्योिकाींसाठी विर्ेष धोरण विहीत करुन उद्योगाींना पोषक िातािरण तयार करण्यात येत 
आहे.  
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   तसेच मेक इन महाराषर ि Ease of Doing Business उपक्रमाच्या माध्यमातनू 
उद्योगाींसाठी विविध सधुारणा केल्हया आहेत. 
   मैत्री कक्ा माफा त उद्योगाींना आिश्यक सुविधा ि नाहरकती/परिाने सलुभ ि िलद ररत्या 
देण्यासाठी ऑनलाईन एक णखडकी प्रणाली व्दारे विविध सेिा देण्यात येत आहेत.  
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 

___________ 
  

चेहेडी सशवारात (ता.तनफाड, जि.नासशि) रोदहत्र दरुुस्तीबाबत महाववतरणिड े 
पाठपुरावा िरुनही िायावाही न िाल्याबाबत 

(१०) १०६०२१ (०४-०४-२०१८).  श्री.अतनल िदम (तनफाड) :  सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चेहेडी शर्िारात (ता.ननफाड, जि.नाशर्क) रोठहत्रामध्ये र्ॉ ा्सकी्मुळे आग लागून साडतेीन 
एकर ऊस िळाल्हयाची घ्ना ठद.१९ डडसेंबर, २०१७ रोिी िा त्यासुमारास घडली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्हयास,ऊस िळालेल्हया र्ेतातील रोठहत्र दरुुस्तीबाबत ग्रामपींचायतीन े महावितरणकड े
पाठपुरािा करुनही महावितरणन ेकोणतीही कायािाही केली नसल्हयाचे ननदर्ानास आले आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, या नकुसानीला िबाबदार असणा-याींिर र्ासनाने कारिाई करण्याबाबत ि 
नुकसानाग्रस्त र्ेतक-याला नुकसान भरपाई देण्याबाबत र्ासनान ेकोणती कायािाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (३१-१०-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
   ठदनाींक १७.१२.२०१७ रोिी चेहेडी शर्िारात र्ॉ ा्सकका ्मळेु आग लागून साडतेीन एकर ऊस 
िळाल्हयाची घ्ना घडली आहे.  
(२) हे खरे नाही. 
   सदर ग्रामपींचायतीन े सींबींधधत रोठहत्राबाबत कोणत्याही प्रकारची लेखी अथिा तोंडी सचूना 
महावितरणच्या सींबींधधत कायाालयाकड ेकेलेली नाही.  
(३) सदर िळीत प्रकरणाींची चौकर्ी विद्युत ननरीक्क, नाशर्क कायाालयामाफा त करण्यात 
आलेली आहे. सदर िळीत प्रकरणास महावितरण कीं पनी िबाबदार असल्हयाच े आढळून 
आल्हयामुळे िीिसींच माींडणीतील त्रु्ीींचे ननिारण करण्यासाठी ि नुकसान भरपाई देण्याबाबत 
सदर कायाालयाकडून कायाकारी अशभयींता, नाशर्क ग्रामीण विभाग, महावितरण कीं पनी याींना 
ठद. २०.०१.२०१८ च्या पत्रान्िये कळविण्यात आले आहे.  
(४) सदर नुकसानग्रस्त र्ेतकऱ्याकडून नुकसान भरपाई शमळण्यासाठी कागदपत्र े महावितरण 
कीं पनीस प्राप्त झाली असून सींबींधधत कृषी अधधकारी याींच्याकडून अद्याप दाखला प्राप्त झालेला 
नाही. 
  

___________ 
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पाांढरिवडा (जि.यवतमाळ) आददवासी प्रिल्प ववभागात  
सुमारे ३२० पदे ररक्त असल्याबाबत 

  

(११) १०६२६४ (०४-०४-२०१८).  श्री.राि ु तोडसाम (अणी), श्री.सांिय पुराम (आमगाव), 
श्री.सांतोष दानवे (भोिरदन) : सन्माननीय आददवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) पाींढरकिडा (जि.यितमाळ) आठदिासी प्रकल्हप विभागात सुमारे ३२० पदे ररक्त असल्हयाने 
आठदिासीींसाठी योिना राबविताना विलींब होत असल्हयाचे माहे सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये िा त्या 
सुमारास ननदर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त ३२० पदे ररक्त असण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्हयास, उक्त पदे तातडीन ेभरण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (०२-११-२०१८) : (१) अींर्त: खरे आहे.  
पाींढरकिडा आठदिासी विकास प्रकल्हप कायाके्त्रात सद्यजस्थतीत १०० पदे ररक्त आहेत. 
(२) ि (३) विद्याथी सींख्या अभािी काही आश्रमर्ाळा बींद झाल्हया आहेत. त्यामळेु तेथील 
पदाींचे समायोिन अन्य आश्रमर्ाळेत करण्याची कायािाही सुरु होती. अपर आयुक्त, अमरािती 
कायाके्त्रातील अनसुूचीत के्त्रातील शर्क्क सींिगााची ४९ ि शर्क्केतर ६ अस े एकूण ५५ पदे 
भरण्यासाठी िाहीरात प्रशसध्द करण्यात आली आहे. तसचे पदोन्नतीची ि प्रनतननयुक्तीची पदे 
भरण्याबाबत कायािाही करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 

___________ 
  

वाघुांड ेबुद्रि (ता.पारनेर, जि.अहमदनगर) येथील जि.प. प्राथसमि शाळेच्या मैदानावरील 
रोदहत्रामधील ववदयुत वाहि तारा असांरक्षित असल्याबाबत 

  

(१२) १०६३६६ (०४-०४-२०१८).  श्री.वविय औटी (पारनेर) :  सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िाघुींड े बुद्रक (ता.पारनेर, जि.अहमदनगर) येथील जि.प. प्राथशमक र्ाळेच्या मैदानािरील 
रोठहत्राींमधील विदयुत िाहक तारा असून ज्या खोक्यात रोहीत्र आहे त्याच े दार कायम उघड े
असल्हयान ेविद्यार्थयाांच्या जिविताला धोका ननमााण झाल्हयाचे ठदनाींक १२ िानेिारी, २०१८ रोिी 
िा त्यासुमारास ननदर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, या प्रकरणी पालकाींनी महावितरणकड ेयाबाबत िारींिार तक्रार करुनही कोणतीही 
कायािाही होत नसल्हयाने मलुाींना र्ाळेत न पाठविण्याचा ननणाय पालकाींनी घेतल्हयाचेही 
ननदर्ानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्हयास, र्ासनाने या प्रकरणी चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय आढळून आले ि 
त्यानुसार सींबींधधत रोठहत्र स्थलाींतररत करण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत 
आहे,तसेच या प्रकरणी तातडीने कायािाही न करणाऱ्या सींबधधताींविरुध्द कोणती कारिाई केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (३१-१०-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
   महावितरणकड े ठद.१२.०१.२०१८ रोिीचा तक्रार अिा प्राप्त आहे. सदर अिाामध्ये मुलाींना 
र्ाळेत न पाठविण्याचा ननणाय पालकाींनी घेतल्हयाबाबतचा उल्हलेख नाही..  
(३) महावितरणच्या स्थाननक कायाालयास ठद.१२.०१.२०१८ रोिी ठदलेल्हया तक्रार अिाामध्ये 
रोठहत्र स्थलाींतरीत करण्याची मागणी केली होती. परींतु ठदनाींक २७.१०.२०१७ च्या पत्रान्िये 
रोठहत्र स्थलाींतरीत करण्याबाबतच ेअींदािपत्रक जिल्हहा ननयोिन अधधकारी, अहमदनगर याींना 
प्रर्ासकीय मान्यता ि ननधी हस्ताींतरीत करण्याकररता महावितरणमाफा त सादर करण्यात आले 
आहे. तसेच रोठहत्राच्या खोक्याच्या दाराची दरुुस्ती करण्यात आलेली आहे. त्याचप्रमाणे लघुदाब 
िाठहनीच्या तारा ओढून घेण्यात आल्हया आहेत. तसचे त्यामध्ये स्पेससा बसविण्यात आलेले 
आहेत. 
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 

___________ 
  

वासशम (ता.मालेगाव) जिल्हयातील हायड्रोिाबानचा साठा असल्याची शक्यता तपासण्याच्या 
मोदहमेमध्ये बाधीत होणा-या शेति-याांना मोबदला देण्याबाबत 

  

(१३) १०६६७५ (०१-०४-२०१८).  श्री.असमत िनि (ररसोड), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील (सशडी), 
श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.असमत ववलासराव देशमुख (लातूर शहर), श्री.हषावधान 
सपिाळ (बुलढाणा), श्रीमती तनमाला गाववत (इगतपूरी), प्रा.वषाा गायिवाड (धारावी), 
अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), श्री.असमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), 
श्री.नसीम खान (चाांददवली), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), 
श्री.त्र्यांबिराव सभसे (लातूर ग्रामीण), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर) :  सन्माननीय ऊिाा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िाशर्म (ता.मालेगाि) जिल्हहयातील हायड्रोकाबानचा साठा असल्हयाची र्क्यता तपासण्याची 
मोठहम तेल आणण नैसधगाक िायु महामींडळामाफा त करण्यात येत असनू या मोठहमेसाठी 
िापरण्यात येत असलेली िाहने आणण इतर साठहत्यामुळे रब्बीच्या वपकाींच ेनुकसान होत आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, या नुकसानीसाठी प्रर्ासनाकडून मोबदला ठदला िात असला तरी तो अनतर्य 
नगण्य असल्हयाने र्तेक-याींचे आधथाक नकुसान होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
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(४) असल्हयास, चौकर्ीअींती उक्त मोठहमेमध्ये बाधीत होणा-या र्ेतक-याींना मोबदला 
देण्याबाबत र्ासनान ेकोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (२५-१०-२०१८) : (१) अींर्त: खरे आहे.  
(२), (३) ि (४) देर्ातील गाळयुक्त अज्ञात खोऱ्यामध्ये हायड्रोकाबानचे साठे असल्हयाचे र्क्यता 
तपासण्याची, सेसमीक डे् ा सींकलीत करण्याचे काम ओ.एन..िी.सी. कड ेसुपूदा करण्यात आले 
होते. सदर काम राषरीय / आींतरराषरीय स्तरािरील नामिींत सविास प्रोव्हाईडसाच्या माध्यमातून 
करुन घेण्याबाबत महसलू ि िन विभागाकडून त्याींच्या ठदनाींक ३० िून,२०१६ च्या पत्रान्िये 
जिल्हहाधधकारी,िाशर्म याींना कळविण्यात आले होते. त्यानुषींगाने मालेगाि तालुक्यातील 
ननजश्चत केलेल्हया ११ गािामध्ये सिेक्णाचे काम करणाऱ्या अल्हफा जिओ (इींडडया) शल., हैद्राबाद 
या सींस्थसे योग्य सहकाया करण्यासाठी सूचना देण्यात आल्हया होत्या. सिेक्णाच्या कामाकररता 
ननजश्चत केलेल्हया ठठकाणच्या र्तेकऱ्याींची परिानगी घेऊन तसचे कीं पनीकडून िापरण्यात येत 
असलेले िाहन े ि इतर साठहत्यामुळे त्याींच्या रब्बी वपकाच्या झालेल्हया नुकसानीचा आधथाक 
मोबदला नकुसानग्रस्त र्ेतकऱ्याींना देऊन सिेक्णाच े काम करण्यात आले आहे. अधधक 
मोबदला शमळणे कररता कोणत्याही तक्रारी उक्त कालािधीत जिल्हहाधधकारी कायाालय िाशर्म, 
याींना प्राप्त झालेल्हया नाहीत.   
(५) प्रश्न उद् भित नाही. 

___________ 
  

मनमाड व चाांदवड (जि.नासशि) ववभागातील शेतिऱयाांनी िृषी पांपासाठी अनामत रक्िमा 
भरूनही त्याांना ववद्युत िोडण्या देण्यात न आल्याबाबत 

  

(१४) १०६७१९ (०४-०४-२०१८).  श्री.छगन भुिबळ (येवला), श्री.ियांत पाटील (इस्लामपूर), 
श्री.ददलीप वळस-ेपाटील (आांबेगाव), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा) सन्माननीय ऊिाा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मनमाड ि चाींदिड (जि.नाशर्क) विभागातील सुमारे १७,००० र्ेतकऱ्याींनी कृषी पींपासाठी 
अनामत रक्कमा भरूनही त्याींना विद्युत िोडण्या देण्यात न आल्हयाबाबत स्थाननक 
लोकप्रनतननधीींनी ठद १५ नोव्हेंबर, २०१७ रोिी मा.उिाा मींत्री याींचेकड ेलेखी तक्रार केलेली आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, मनमाड ि चाींदिड विभागातील प्रलींबबत कृषी पींपाींना िीि िोडणी देण्याच्या 
कामाचा सन २०१५ मध्ये इन्रा-२ या योिनेत समािेर् केल्हयामुळे ही प्रलींबबत काम े सहा 
मठहन्याींत पूणा होणे अपेक्षक्त असताींना दोन िष े होिूनही इन्रा २ मधून र्तेकऱ्याींना िीि 
िोडण्या देण्यात आलेल्हया नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, याबाबत र्ासनान ेचौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय आढळून आले ि 
त्यानुसार र्ेतक-याींना तात्काळ िोडण्या देण्याबाबत र्ासनान े कोणती कायािाही केली िा 
करण्यात येत आहे,  
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(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (३१-१०-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
  प्रलींबबत कृषी पींपाची काम े लिकरात लिकर पूणा व्हािेत यासाठी मनमाड ि चाींदिड 
विभागातील एकूण १६९० कृषीपींप िोडणीच े काम पायाभूत आराखडा-२ योिनेअींतगात 
कीं त्रा्दारास देण्यात आलेले होत.े परींतु त्याींनी नेमून ठदलेले काम अत्यींत धीम्या गतीन े
केल्हयामुळे, सदर काम त्याींच्याकडून काढून घेण्यात आले. त्यानींतर सदर काम िलद गतीन े
व्हािे याकररता समाींतर ननविदा प्रकक्रया राबविण्यात आलेली आहे. पायाभूत आराखडा-२ 
समाींतर ननविदाींतगात चाींदिड विभागाकररता १००१ ि मनमाड विभागाकररता १२०५ अस ेएकूण 
२२०६ कृषीपींप ग्राहकाींच्या िोडणीकरीताच ेकाम ननधााररत आहे. त्यापैकी चाींदिड विभागात ि 
मनमाड विभागात अनुक्रमे ५५३ ि ५९८ (एकूण ११५१) कृषीपींप िीि िोडणीच ेकाम पूणा झाले 
आहे.  
(३) राज्यात माचा, २०१८ अखेर पैसे भरुन प्रलींबबत असलेल्हया २,२४,७८५ कृषीपींप ग्राहकाींना 
उच्चदाब प्रणाली (HVDS) द्िारे िीि िोडणी देण्यासाठी रु.५०४८.१३ को्ीच्या निीन योिनेस 
मींिुरी देण्यात आली असून सदर योिनेअींतगात नाशर्क जिल्ह्यातील १९६२८ कृषीपींप ग्राहकाींचा 
समािेर् आहे. 
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 

___________ 
  
नवी मुांबई िृषी उत्पन्न बािार ससमती प्रशासनान ेसेवािर वसुलीमध्ये गैरप्रिार िेल्याबाबत 

  

(१५) १०६९४७ (२०-०४-२०१८).  श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.सांिय िेळिर (ठाणे), श्री.जितेंद्र 
आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.बळीराम ससरसिार (बाळापूर), श्री.नरेंद्र पवार (िल्याण पजश्चम), 
श्री.सुतनल प्रभू (ददांडोशी) : सन्माननीय पणन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) निी मुींबईतील मुींबई कृषी उत्पन्न बािार सशमती प्रर्ासनान ेसिेाकर िसलूीमध्ये गैरप्रकार 
केल्हयाबाबत ठदनाींक २८ सप् े्ंबर, २०१७ रोिीच्या र्ासनाच्या आदेर्ान्िये द्विसदस्यीय सशमती 
नेमली असून या सशमतीने चौकर्ी अहिाल अद्याप र्ासनास सादर केला नसल्हयाच ेननदर्ानास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त सशमतीन ेचौकर्ी अहिाल अद्याप र्ासनास सादर न करण्याची ि त्यास 
लागत असलेल्हया विलींबाची सिासाधारण कारणे काय आहेत, 
(३) असल्हयास, याबाबत सशमतीने चौकर्ी अहिाल र्ासनास सादर केला असल्हयास, त्याच े
ननषकषा काय आहेत, त्यानुसार दोषी अधधकारी ि कमाचारी याींचेविरुध्द र्ासनान े कोणती 
कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सभुाष देशमखु (२३-१०-२०१८) : (१) सेिाकर िसुलीमध्ये गैरप्रकार तसचे सेिार्ुल्हक 
आकारणी/िसूलीबाबत िस्तुजस्थतीदर्ाक अहिाल देण्यासाठी मुींबई कृषी उत्पन्न बािार सशमतीने 
त्याींच े स्तरािर ठदनाींक २८.९.२०१७ च ेकायाालयीन आदेर्ाद्िारे द्विसदस्यीय सशमती ननयुक्त 
केलेली असनू सदर सशमतीचा अहिाल अद्यावप त्याींना प्राप्त झालेला नाही. 
र्ासनाने सशमतीची ननयुक्ती केलेली नाही. 
(२) प्रश्न उद् भित नाही. 
(३) प्रश्न उद् भित नाही. 
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 

___________ 
  

चांदगड शहरातील गांिलेले ववदयुत खाांब बदलण्याबाबत 
  

(१६) १०७२२५ (०४-०४-२०१८).  श्रीमती सांध् यादेवी देसाई-िुपेिर (चांदगड), श्री.ियांत पाटील 
(इस्लामपूर), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्रीमती सुमन पाटील (तासगाव - िवठेमहाांिाळ) : 
सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चींदगड र्हरातील (जि.कोल्हहापूर) गींिलेले धोकादायक खाींब बदलण्याची मागणी स्थाननक 
लोकप्रनतननधीींनी मा.उिाा मींत्री याींचेकड ेठदनाींक १८ डडसेंबर, २०१७ रोिी िा त्यासुमारास लेखी 
ननिेदनाद्िारे केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त मागणीच्या अनुषींगान े र्ासनान े पाहणी केली आहे काय, त्यानुसार 
र्ासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (३१-१०-२०१८) : (१) हे खरे आहे.   
(२) चींदगड र्हरातील (जि.कोल्हहापूर) गींिलेले/धोकादायक/मोडकळीस आलेले खाींब सरळ करणे 
इत्यादी काम ेसन २०१७-१८ मधील देखभाल ि दरुुस्ती योिनअेींतगात करण्यात आलेली आहेत. 
त्याचा तपर्ील खालीलप्रमाणे आहे. 
 १) गींिलेले/धोकादायक/मोडकळीस आलेले खाींब बदलणे -२४ नग 
 २) िाकलेले खाींब सरळ करणे-०८ नग 
 ३) लोंबकळणाऱ्या िीि िाठहन्या दरुुस्ती करणे-१३ इत्यादी काम ेकरण्यात आली आहेत. 
   सद्यपररजस्थतीत विद्युत िाठहन्या दरुुस्ती ि देखभाल करण्याच्या कामाींकररता चींदगड 
तालुक्यासाठी दोन ठेकेदाराींची ननयुक्ती केली असून प्रत्येकी रक्कम रु. ७.५ लाखाींच्या कामाींचे 
आदेर् ननगाशमत केलेले आहेत.  
(३) प्रश्न उद् भित नाही. 
  

___________ 
  
चांदगड ववधानसभा मतदार सांघातील शेतिऱयाांनी शेतीपांपासाठी वीि िोडणी समळण्याबाबत 
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(१७) १०७२२८ (०४-०४-२०१८).  श्रीमती सांध् यादेवी देसाई-िुपेिर (चांदगड), श्री.ियांत पाटील 
(इस्लामपूर), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्रीमती सुमन पाटील (तासगाव - िवठेमहाांिाळ) :   
सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चींदगड विधानसभा मतदार सींघातील र्ेतकऱ्याींनी र्ेतीपींपासाठी िीि िोडणी शमळण्याबाबत 
गत सहा मठहन्याींपूिी अनामत रक्कम भरुनही त्याींना अद्याप िीि िोडणी शमळालेली नाही, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, र्ेतकऱ्याींच्या र्ेतीपींपाना िीि कनेक्र्न देण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी 
मा.उिाा मींत्री याींना ठदनाींक ३० ऑक््ोबर, २०१७ रोिी िा त्यासमुारास ननिेदन ठदले आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यानुसार र्ासनाने कोणती 
कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (३१-१०-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) राज्यात माचा, २०१८ अखेर पैसे भरुन प्रलींबबत असणाऱ्या सुमारे २.२५ लाख कृषीपींप 
ग्राहकाींना उच्चदाब प्रणालीद्िारे (HVDS) िीि िोडणी देण्यासाठी निीन योिना अींमलात 
आणण्यात आली असून सदर योिनेअींतगात कोल्हहापूर जिल्ह्यातील १०४०२ कृषीपींप ग्राहकाींचा 
समािेर् आहे.  
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 

___________ 
  

मौि ेवपांपळघर (ता.सभवांडी, जि.ठाणे) येथे राहत्या घरावरुन गेलेल्या  
२२ िे.व्ही. (हायटेंशन) ताराांचे स्थलाांतरण िरणेबाबत 

  

(१८) १०७६६७ (०४-०४-२०१८).  श्री.रुपेश म् हात्र े(सभवांडी पूवा) :  सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौिे वपींपळघर (ता.शभिींडी, जि.ठाणे) येथ े ग्रामस्थाींच्या राहत्या घरािरुन गेलेल्हया २२ 
के.व्ही. (हाय े्ंर्न) ताराींच े स्थलाींतरण करणेबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी कायाकारी 
अशभयींता, महावितरण कीं पनी, कल्हयाण याींच्याकड े ठदनाींक ३ िानेिारी, २०१८ रोिी िा 
त्यासुमारास केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, या ननिेदनानसुार र्ासनाने पाहणी केली आहे काय, त्यानुसार र्ासनाने कोणती 
कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (३१-१०-२०१८) : (१) हे खरे आहे.   
(२) सदर ननिेदनानुसार महावितरण कीं पनीमाफा त स्थळ पाहणी करुन ताींबत्रक अींदािपत्रक 



वि.स. ४९४ (16) 

जिल्हहा िावषाक योिनेअींतगात (डी.पी.डी.सी.) मींिूर होऊन कीं त्रा्दारास कायाादेर् देण्यात आले 
होते. परींतु सदर कामाींचे दर परिडत नसल्हयामळेु कायाादेर् रद्द करण्याबाबत कीं त्रा्दारान े
कळविले. त्यामुळे ठदनाींक ०७.०४.२०१८ च्या पत्रान्िये सदर कीं त्रा्दाराची अनामत रक्कम िप्त 
करण्याची कायािाही सुरु असून सदरील ननविदा प्रकक्रया रद्द करुन निीन ननविदा प्रकक्रया 
प्रस्तावित आहे. 
(३) प्रश्न उद् भित नाही. 

___________ 
  

लातूर जिल्हयात महाववतरण िां पनीने िृषीपांपाच्या िोड भारमध्ये वाढ िेल्याबाबत 
  

(१९) १०७८३७ (०४-०४-२०१८).  श्री.अब् दलु सत्तार (ससल्लोड), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील 
(सशडी), श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.असमत ववलासराव देशमखु (लातूर शहर), श्री.असमन 
पटेल (मुांबादेवी), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.नसीम खान (चाांददवली), श्री.बाळासाहेब 
थोरात (सांगमनेर), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.त्र्यांबिराव 
सभसे (लातूर ग्रामीण) :  सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लातूर जिल्हहयात महावितरण कीं पनीने पाच िषाांपूिी माचा, २०१२ मध्ये सेल िाढलेला 
दाखविण्यात येऊन राज्यातील कृषीपींपाच्या िोड भारमध्ये बकेायदेर्ीर को्यािधी रुपयाींची 
परस्पर िाढ करण्यात आल्हयाचे माहे िानेिारी,२०१८ रोिी िा त्यासमुारास आढळून आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, याप्रकरणी चौकर्ी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्हयास, चौकर्ीत काय आढळून आले ि त्यानुसार या प्रकरणात दोषी आढळून येणा-
याींिर कारिाई करण्याबाबत तसचे कृषीपींपाच्या िोड भारमध्ये बकेायदेर्ीर करण्यात आलेली 
िाढ रद्द करण्याबाबत र्ासनान ेकोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (३१-१०-२०१८) : (१) ि (२) हे खरे नाही. 
  लातूर मींडळाींतगात माचा, २०१२ मध्ये माचा, २०११ च्या तुलनेत ९६११ न े कृषीपींपाच्या 
सींख्येत िाढ झाली. तसेच सदर कालािधीत कृषी ग्राहकाींच्या स्थळ तपासणीमध्ये िाढीि 
िोडभार आढळल्हयान े माचा, २०१२ मध्ये कृषीग्राहकाींचा िीििापर िाढल्हयाचे आढळून आले 
आहे. 
(३) कृषीपींप ग्राहकाींना त्याींच्या िापरातील अश्िर्क्तीप्रमाणे विद्युत देयके देण्यात येतात. 
महावितरण कीं पनी अींतगात कृषी पींपधारक ग्राहकाींचे सिेक्ण करण्यात येत.े या सिेक्णामध्ये 
ग्राहकाींचा िोडलेला भार मींिूर भारापेक्ा िास्त असल्हयाच ेकाही ग्राहकाींकड ेआढळून आल्हयास 
त्याअनुषींगान ेिाढीि मींिूर भाराप्रमाणे त्याींना िीि बबले देण्यात येतात. चुकीच्या अश्िर्क्तीच े
विद्युत देयके ठदल्हयाबाबतच्या तक्रारी के्बत्रय कायाालयास प्राप्त झाल्हयास त्याची र्हाननर्ा 
करुन िीि बबले स्थाननक के्बत्रय कायाालयाकडून दरुुस्त करण्यात येतात. तसेच कृषीपींप 
ग्राहकाींच्या िीि देयकाच्या दरुुस्तीबाबत प्राप्त झालेल्हया तक्रारीच्या दरुुस्तीसाठी 
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ठद.०१.१२.२०१७ त े ३१.१२.२०१७ या कालािधीत कफडर ननहाय शर्बीराच े आयोिन करण्यात 
आले होते. 
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 
  

___________ 
  

मुख्यमांत्री िृवष सांिीवनी योिनेला मुदतवाढ देऊनही प्रततसाद समळाला नसल्याबाबत 
  

(२०) १०७९२१ (०४-०४-२०१८).  श्री.बाळासाहेब मुरिुटे (नेवासा) :  सन्माननीय ऊिाा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुख्यमींत्री कृषी सींिीिनी योिनेला ठद. ३० नोव्हेंबर पयात मुदतिाढ देऊनही प्रनतसाद 
शमळाला नसल्हयान ेअहमदनगर जिल्हहयातील कृवष पींप थकबाकी ग्राहकाींचा िीि पुरिठा माहे 
डडसेंबर, २०१७ च्या समुारास खींडीत करण्याची कारिाई महावितरण कीं पनीने सुरु केली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, यामुळे र्ेतक-याींच्या वपकाचे नकुसान होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३)असल्हयास, महावितरणाच्या चकुीच्या बबलाींमुळे सदरील थकबाकी असून र्ासनान े याची 
चौकर्ी केली आहे काय, त्यानुसार र्ासनान ेकोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (३१-१०-२०१८) : (१) हे खरे आहे.   
  माहे डडसेंबर, २०१७ पयांत अहमदनगर जिल्ह्यातील ५४,८८४ कृषीपींप थकबाकी ग्राहकाींचा 
िीि पुरिठा मुख्यमींत्री कृषी सींिीिनी योिनेत सहभागी न झाल्हयामुळे तात्पुरता खींडीत केलेला 
होता. 
(२) ि (३) कृषीपींप ग्राहकाींना ज्या ठठकाणी िीिमी्र लािलेले आहे, तेथे मोबाईल ॲपद्िारे 
ररडीींग घेऊन िीिबबले देण्यात येत आहेत. तसचे महावितरणच्या ठदनाींक २१.१२.२०१७ च्या 
पररपत्रान्िये आदेर् काढून चुकीच्या बबलाच्या दरुुस्तीकरीत कफडरननहाय शर्बीर घेण्याच ेननदेर् 
ठदले. त्यानुसार डडसेंबर, २०१७ मध्ये अहमदनगर जिल्ह्यात एकूण ६४ शर्बीरे घेऊन ९३५ िीि 
देयकाींची दरुुस्ती सदर शर्बीरात करण्यात आली आहे.  
(४) प्रश्न उद् भित नाही 

___________ 
  

सोनईच्या दत्त्तानगर (जि.अहमदनगर) येथील पाणी पुरवठा योिनचे्या  
वीि पांपाचा वीिपुरवठा महाववतरण िां पनीन ेखांडीत िेल्याबाबत 

  

(२१) १०७९२४ (१८-०४-२०१८).  श्री.बाळासाहेब मुरिुटे (नेवासा) :  सन्माननीय ऊिाा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सोनईच्या-दत्त्तानगर (जि.अहमदनगर) येथील पाणी पुरिठा योिनेच्या िीि पींपाचा 
िीिपुरिठा महावितरण कीं पनीन े माहे िानेिारी, २०१८ मध्ये िा त्या सुमारास खींडीत केला 
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आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास,सदरील िीि पुरिठा पूिाित सुरु न केल्हयास िीि वितरण कायाालय बींद 
करण्याचा इर्ारा ग्रामपींचायत सदस्याींनी ठदला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, र्ासनान े याची चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय ननदर्ानास आले, 
त्यानुसार िीि पुरिठा तातडीन े सुरु करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायािाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशखेर बावनिुळे (३१-१०-२०१८) : (१) सदरील योिनेचा िीि पुरिठा थकीत िीि 
देयकाचा भरणा न केल्हयामळेु माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये कायमस्िरुपी खींडीत करण्यात 
आलेला आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) महावितरणच्या घोडगेाि उपविभागाअींतगात असलेल्हया पाणी परुिठा योिना, सोनई, ता. 
नेिासा, जि.अहमदनगर याींचेकडील िीि देयक थकीत असल्हयाकारणाने महावितरणकडून 
ठदनाींक १३.०७.२०१७ ि ठदनाींक १४.०९.२०१७ रोिी िीिपुरिठा तात्पुरता खींडीत करण्याबाबत 
नो्ीस देण्यात आली होती. परींतु सदर ग्राहकाकडून थकबाकीचा भरणा न झाल्हयामुळे माहे 
सप् े्ंबर, २०१७ अखेर ग्राहकाकड े रु.४.२३ लाख थकबाकी झाली होती. थकबाकी भरण्यास 
ग्राहकाकडून प्रनतसाद न शमळाल्हयामुळे माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये सदर पाणी पुरिठा 
योिनेचा िीि पुरिठा कायमस्िरुपी खींडीत करण्यात आलेला आहे. 
(४) प्रश्न उद् भित नाही.  

___________ 
  

ववदभाातील िृषी पांप वीि िोडणीचा अनुशेष दरू िरण्याबाबत 
  

(२२) १०७९८३ (१८-०४-२०१८).  श्री.रणधीर सावरिर (अिोला पूवा) : सन्माननीय ऊिाा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) विदभाातील कृषी पींप िीि िोडण्याींचा अनुर्ेष सन २०१४ अखरे सुमारे ६ लक् ९० हिार 
५२१ इतका असून माचा, २०१४ पयांत विदभाातील एकूण ६५,६४८ प्रलींबबत अिाांपकैी ५५,४४३ 
अिादाराींनी आिश्यक र्ुल्हक सुद्धा भरले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त प्रलींबबत अिादाराींपैकी सन २०१३ - २०१४ या िषाात फक्त २५,८५९ कृषी 
पींपाींना िीि िोडणी देण्यात आली आहे , हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास. उक्त प्रकरणी कृषी पींपाींचा अनुर्ेष दरू करुन िीि िोडणी तात्काळ देण्याबाबत 
र्ासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशखेर बावनिुळे (०१-११-२०१८) : (१) राज्यात सन २०१३-१४ मध्ये २०२३५२ ि सन 
२०१४-१५ मध्ये १७३८५२ कृषीपींप पैसे भरुन प्रलींबबत असनू त्यापैकी विदभाामध्ये सन २०१३-१४ 
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मध्ये ५८०७९ ि सन २०१४-१५ मध्ये ६५७७२ कृषीपींप पैस ेभरुन प्रलींबबत होते. 
(२) हे खरे आहे. राज्यात सन २०१३-१४ मध्ये २०२३५२ अिादार पैसे भरुन प्रलींबबत असनू 
विविध योिनाींतगात १२४७६९ कृषी पींपाना िीििोडणी देण्यात आली आहे. त्यापैकी विदभाात 
सन २०१३-१४ मध्ये विविध योिनाींतगात २५८५९ कृषी पींपाींना िीि िोडणी देण्यात आली आहे. 
(३) राज्यात माचा, २०१८ अखेर पैस े भरुन प्रलींबबत असणाऱ्या सुमारे २.२५ लाख कृवषपींप 
ग्राहकाींना उच्चदाब प्रणालीद्िारे (HVDS) िीििोडणी देण्यासाठी निीन योिना अींमलात 
आणण्यात आली असनू सदर योिनेतींगात विदभाातील सदर कृवषग्राहकाींचा समािेर् आहे.  
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 

___________ 
  

राज्यातील अनुसूधचत िमाती प्रमाणपत्र तपासणी ससमतीच्या िायाालयातील  
िमाचा-याांची ररक्त पदे भरण्याबाबत 

  

(२३) १०८५३७ (०४-०४-२०१८).  श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), श्री.असमन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.अमर िाळे (आवी), अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), 
श्रीमती तनमाला गाववत (इगतपूरी), प्रा.वषाा गायिवाड (धारावी), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), 
श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), 
श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली)  सन्माननीय आददवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) राज्यातील अनसुूधचत िमाती प्रमाणपत्र तपासणी सशमतीच्या कायाालयातील कमाचा-याींची 
ररक्त पदे भरण्याबाबत महाराषर लोकसेिा आयोगाकड ेमागणी करण्यात आली असनू िगा ३ ि 
४ ची ररक्त पदे भरण्याबाबत कायािाही करण्यात येत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदरहू ररक्त पदे भरण्याची प्रकक्रया पूणा झाली आहे काय, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ि कधीपयांत सदर प्रकक्रया पूणा होणे अपेक्षक्त 
आहे ?  
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (०२-११-२०१८) : (१) होय. 
(२) ि (३) होय. महाराषर लोकसेिा आयोगाकडून उपलब्ध करून देण्यात आलेले िगा -२ 
सींिगाातील ७ उमेदिाराींना तसचे पदोन्नतीने िगा-२ च्या १० उमेदिाराींना अनुसूधचत िमाती 
प्रमाणपत्र तपासणी सशमती कायाालयात ननयुक्ती देण्यात आलेली आहे. या शर्िाय िगा -१ ची 
उपसींचालक सींिगाातील पदे पदोन्नतीने भरण्याची कायािाही अींनतम ्प्यात आहे तसचे िगा-३ 
च्या एकूण १६६ पदाींपैकी १४३ पदे भरण्यात आलेली आहेत. सद्याजस्थतीत एकूण २९७ मींिूर 
पदाींपैकी २३१ पदे भरण्यात आली आहे. 
  

___________ 
पुणे येथील स्माटा ग्रीड प्रिल्पाबाबत 

  

(२४) १०८८९९ (०४-०४-२०१८).  श्री.वविय िाळे (सशवािीनगर) :  सन्माननीय ऊिाा मांत्री 
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पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे येथील औींध,बालेिाडी,बाणेर येथे स्मा ा् शस्ी योिनेंतगात राबविण्यात येत असलेल्हया 
प्रकल्हपाींसाठी तसेच नागररकाींना मुींबईच्या धतीिर चोिीस तास अखींडडत आणण योग्य दाबान े
िीिपुरिठा करण्यासाठी स्मा ा् ग्रीड प्रकल्हप प्रस्तावित करण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, स्मा ा् ग्रीड प्रकल्हपाींतगात सोलर पॅनेलचा िापर करून ननमााण होणारी िीि 
स्मा ा् मी्रद्िारे महावितरणाच्या ग्रीडला िोडण्यात येणार असनू या ग्रीड प्रकल्हपास कें द्र 
र्ासन ि राज्य र्ासनाकडून आधथाक तरतूद करण्यात येणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, तथावप सदर प्रकल्हपाला बँक हमी नसल्हयामुळे स्मा ा् ग्रीड प्रकल्हप कायाजन्ित 
होण्यास विलींब लागत असून हमी देण्याबाबत ि र्ासनाकडून योग्य ती आधथाक तरतूद 
उपलब्ध करणेबाबत र्ासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशखेर बावनिुळे (३१-१०-२०१८) : (१) महावितरणने स्मा ा् शस्ी योिनअेींतगात पुणे 
र्हरामध्ये विद्युत पुरिठा अखींडीत ि योग्य दाबाने करण्यासाठी ि पायाभूत सुविधा सुधार 
करण्यासाठी रु. २०४.१७ को्ीचा प्रकल्हप अहिाल ठदनाींक २६.१२.२०१६ रोिी कें द्र र्ासनास 
सादर केला. परींत ुत्यास अद्याप मींिूरी/ननधी प्राप्त झालेला नाही. पुणे र्हराकररता स्मा ा् ग्रीड 
प्रकल्हप प्रस्तावित करण्यात आलेला नाही. 
(२) प्रश्न उद् भित नाही. 
(३) प्रश्न उद् भित नाही. 
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 

___________ 
  

येवला (जि.बीड) तालुक्यातील १४ गावे िृवष उत्पन्न बािार ससमती,  
सशरूर याांच्याशी सांलग्न िरण्याबाबत 

  

(२५) १०९०४४ (२०-०४-२०१८).  अॅड.भीमराव धोंड े(आष्ट्टी), श्री.सुतनल सशांदे (वरळी), श्री.सांतोष 
दानवे (भोिरदन) :  सन्माननीय पणन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील  काय :- 
  

(१) शर्रूर (जि.बीड) तालुक्याच्या ननशमातीनींतर येिला तालुक्यातील १४ गाि ेशर्रूर तालुक्यात 
समाविष् करण्यात आली आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदरहू १४ गाि ेसद्य:जस्थतीत कृवष उत्पन्न बािार सशमती, येिला याींच्यार्ी 
सींलग्न असल्हयान े सदरहू १४ गािे कृवष उत्पन्न बािार सशमती, शर्रूर याींच्यार्ी सींलग्न 
करण्याची मागणी लोकप्रनतननधी ि स्थाननकाींनी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
 
(३) असल्हयास, सदरहू मागणीच्या अनुषींगान ेयेिला तालुक्यातील १४ गािे कृवष उत्पन्न बािार 
सशमती, शर्रूर याींच्यार्ी सींलग्न करण्याबाबत र्ासनान ेकोणती कायािाही केली िा करण्यात 
येत आहे; 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
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श्री. सुभाष देशमखु (२३-१०-२०१८) : (१) नाही.  
   शर्रूर (जि.बीड) तालूक्याच्या निननशमातीनींतर येिला तालकु्यातील १४ गािे शर्रूर 
तालूक्यात समाविष् करण्यात आलेली नसून गेिराई तालूक्यातील १४ गािे शर्रूर (कासार) 
तालुक्यात समाविष् करण्यात आली आहेत. 
(२) नाही.  
(३) प्रश्न उद् भित नाही. 
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 

___________ 
  

नाांदेड जिल्हयातील शेति-याांना अदयाप वीििोडणी देण्यात आली नसल्याबाबत 
  

(२६) १०९४१४ (०४-०४-२०१८).  श्रीमती असमता चव्हाण (भोिर), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड 
उत्तर), श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव) :  सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) नाींदेड जिल्हहयातील करमोडी येथील ३, धचींचगव्हाण येथील २ ि शर्िदरा येथील १ या 
र्ेतक-याींनी महावितरण कीं पनीकड ेठदनाींक ११ िुलै, २०१४ ि ठदनाींक २९ डडसेंबर, २०१५ रोिी 
कृषीपींपाची िीि िोडणी घेण्यासाठी ५ हिार २०० रुपये भरुनही त्याींना अदयाप िीि िोडणी 
देण्यात आली नसल्हयाचे माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदर्ानास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, अद्यापही या कृषीपींपाच्या िीि िोडण्या ठदल्हया नसून र्ेतक-याींना 
महावितरणने मात्र १० त े५० हिाराींची िीिबीले ठदली आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, यासींदभाात र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यानुसार येथील र्ेतक-याींना 
तातडीन ेकृषीपपाींना विदयुत िोडण्या देण्याबाबत ि बेकायदेर्ीरपणे िीिबीले देणा-या अधधका-
याींिर कारिाई करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (३१-१०-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
 सदर ग्राहकाींना “महावितरण आपल्हया दारी” या योिनेअींतगात केबलद्िारे िीि िोडणी देण्यात 
आल्हयामुळे बबले देण्यात आलेली आहेत. 
 
 
(३) राज्यात “महावितरण आपल्हया दारी” या योिनेअींतगात केबलद्िारे विद्युत िोडण्या देण्यात 
आलेल्हया एकूण १२९६५४ कृषीपींपाींना पायाभूत सुविधा उपलब्ध करुन देणे आिश्यक असून 
त्यासाठी एकूण रु.१२५८.६७ को्ीींची योिना महावितरण कीं पनीमाफा त तयार करण्यात आली 
असून त्यामध्ये नाींदेड जिल्ह्यातील १०३८१ कृषीपींप ऊिीकरणाकररता रु.१००.७८ को्ी इतका 
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ननधीचा समािरे् आहे. 
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 

___________ 
  

सुधागड तालुक्यात (जि.रायगड) महाववतरणिडून ग्राहिाांना वाढीव  
ववि बबल देण्यात येत असल्याबाबत 

  

(२७) १०९९३५ (०४-०४-२०१८).  श्री.मनोहर भोईर (उरण) :  सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सुधागड तालुक्यात (जि. रायगड) दर मठहन्याला महावितरणकडून ग्राहकाींना िाढीि विि 
बबल देण्यात येत असल्हयाबाबतच्या अनके तक्रारी माहे डडसेंबर,२०१७ मध्ये िा त्या सुमारास 
करण्यात आल्हया आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच शम्र ररडड ींं ींग करणा-या एिन्सीकडून योग्य प्रकारे ररडड ींग घेत नसल्हयाच्याही 
तक्रारी असून सदर एिन्सी बदलण्याची मागणी करण्यात येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले, 
चौकर्ीनुसार पुढे र्ासनान ेकोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (३१-१०-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) कल्हयाण पररमींडळ अींतगात पणे मींडळातील रोहा विभागातील सुधागड तालुक्यात डडसेंबर, 
२०१७ मध्ये घरगुती, िाणणज्य, औद्योधगक ि इतर िगािारीच्या िीि ग्राहकाींची एकूण २६७४९ 
सींख्या आहे. त्यापैकी ८८० ग्राहकाींच्या चुकीचे िीि देयकाच्या तक्रारीच े ननिारण करुन सदर 
देयके दरुुस्त करुन देण्यात आली आहेत. मी्र िाचन (ररडड ींग) घेणाऱ्या तीन एिन्सीकडून, 
सदोष मी्र िाचनामळेु, एकूण रु.१८,०००/- इतका दींड आकारण्यात आलेला आहे.  
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 
  

___________ 
  

अिोला शहरातील इांधन समायोिन आिार या नावाखाली नागररिाांिडून  
िरण्यात येत असलेली वसलुी बांद िरण्याबाबत 

  

(२८) १०९९६३ (०४-०४-२०१८).  श्री.गोवधान शमाा (अिोला पजश्चम) :  सन्माननीय ऊिाा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अकोला र्हरातील कीं झ्युमर फेििर लािलेल्हया पथठदव्याींची चोरी अथिा गळती झाल्हयास 
त्याचा मोबदला इींधन समायोिन आकार या नािाखाली प्रत्येक ग्राहकाकडून िसूल केला िात 
असल्हयाची बाब माहे िानेिारी, २०१८ मध्ये ननदर्ानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, ग्राहकाींकडून इींधन समायोिन आकार या नािाखाली करण्यात येणारी िसुली ही 
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महापाशलका ि वितरण कीं पनीमध्ये समन्िय नसल्हयाने करण्यात येते, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, इींधन समायोिन आकार या नािाखाली नागररकाींकडून करण्यात येत असलेली 
िसुली बींद करण्याबाबत र्ासनान ेकोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (३१-१०-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) ि (४) प्रश्न उद् भित नाही. 

___________ 
  

बोईसर (जि.पालघर) येथील सी.बी.सांख ेशाळेच्यालगत व ववियनगर या नागरी  
वसाहतीमध्ये रोदहत्राच्या खाांबाची दरुवस्था िाल्याबाबत 

  

(२९) १०९९६५ (०४-०४-२०१८).  श्री.पास्िल धनारे (डहाणू) :  सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बोईसर (जि.पालघर) येथील सी.बी.सींखे र्ाळेलगत ि विियनगर या नागरी िसाहतीमध्ये 
रोठहत्राच्या खाींबाींची दरुिस्था होऊन कोसळण्याच्या जस्थतीत असल्हयाचे ठदनाींक ३ िानेिारी, 
२०१८ रोिी ननदर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर प्रकरणी र्ासनाने पाहणी केली आहे काय, 
(३) असल्हयास, त्यात काय ननदर्ानास आले, त्यानुसार दरुिस्थसे कारणीभूत असणा-याींिर 
कारिाई करण्याबाबत तसेच रोठहत्राच्या खाींबाची दरुुस्ती करण्याबाबत र्ासनान े कोणती 
कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (३१-१०-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
(२) महावितरणच्या स्थाननक अधधकाऱ्याींमाफा त सी.बी.सींख ेर्ाळेलगत ि विियनगर या नागरी 
िसाहतीची पाहणी करण्यात आली. 
(३) सदर ठठकाणी पाहणी केल्हयानींतर खाींबाची दरुुस्ती करण्याची आिश्यकता आढळून आली. 
त्यानुसार ठद. ११ िानेिारी, २०१८ रोिी सदर ठठकाणच े रोठहत्राचे खाींब बदलण्यात आले 
आहेत.  
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 
  

___________ 
उमरगा व लोहारा तालुक्यातील (जि.उस्मानाबाद) ववि देयिे दरुूस्त िरण्याबाबत. 

  

(३०) ११०८२५ (०४-०४-२०१८).  श्री.ज्ञानराि चौगुले (उमरगा) :  सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महावितरणच्या नव्याने ननघालेल्हया कृषी सींिीिनी योिनेत उमरगा ि लोहारा तालुक्यातील 
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(जि.उस्मानाबाद) अनेक ग्राहकाींनी या योिनेतींगात वििबील भरूनही त्याींना अिुनही िुन्याच 
देयकाप्रमाणे वििबीले येत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर बीले दरुूस्ती करून र्ेतकऱ्याींना होणारी गैरसोय दरू करण्याबाबत 
स्थाननक लोकप्रनतननधी ि सामाजिक सींघ्नाींनी कायाकारी अशभयींता, म.रा.वि.वि. तळुिापूर 
याींना लेखी ननिेदनादिारे मागणी केली होती, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, असे असुनही ग्राहकाींना चुकीचे वििबीले दरुूस्त करणेबाबत अदयापयांत 
कोणतीही कायािाही करण्यात आली नसून र्ासनाने याची चौकर्ी केली आहे काय, त्यानुसार 
र्ासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (३१-१०-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
  व्याि ि दींड व्यनतररक्त मूळ मुद्दलाच्या थकबाकीची दहा/पाच समान हप्त्याींमध्ये विभागणी 
करुन स्ितींत्र िीि देयकाबाबत माठहती कृषी ग्राहकाींना देण्यात आलेली आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
   परींत ुिाणणज्य पररत्रक ठदनाींक २८.१२.२०१७ प्रमाणे कृषीपींप िीि बबल दरुुस्तीसाठी कफडर 
ननहाय शर्बीराींच ेआयोिन करण्यात आलेले आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
   उस्मानाबाद जिल्ह्यामध्ये कृषी ग्राहकाींच्या िीि बबल दरुुस्तीसाठी कफडर ननहाय १९ शर्बीरे 
घेण्यात आलेली आहेत. त्यापैकी उमरगा उपविभागामध्ये ०२ ि लोहारा मध्ये उपविभागामध्ये 
०२ शर्बीरे घेण्यात आलेली आहेत. 
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 

___________ 
  

पुणे जिल््यासह इतर जिल््यातील अनिे शेतिऱयाांना िृषीपांपाांना  
वीििोडणी समळण्यास ववलांब होत असल्याबाबत 

  

(३१) १११४६१ (०४-०४-२०१८).  श्री.राहूल िुल (दौंड) :  सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात इन्रा- २ नींतर कोणतीही योिना महावितरणने पजश्चम महाराषरासाठी सुरु 
केलेली नसल्हयामुळे पुणे जिल्ह्यासह इतर जिल्ह्यातील अनके र्ेतकऱ्याींना कृषीपींपाींना 
िीििोडणी देण्यास विलींब होत असल्हयाची बाब माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये िा त्यासमुारास 
ननदर्ानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, याबाबत उक्त योिनेला पयाायी योिना सुरु करण्याची मागणी स्थाननक 
लोकप्रतीननधीनी माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये िा त्यासुमारास केली असून याबाबत उक्त योिना 
१५ ठदिसाचे आत सुरु करण्याचे ननदेर् मा. उिाामींत्री याींनी ठदले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त योिना सुरु करणेबाबत र्ासनाने अद्यापपयांत कोणती कायािाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
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(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (०१-११-२०१८) : (१), (२) ि (३) राज्यात माचा, २०१८ अखेर पैस े
भरुन प्रलींबबत असणाऱ्या सुमारे २.२५ लाख कृषीपींप ग्राहकाींना उच्चदाब प्रणालीद्िारे (HVDS) 
िीि िोडणी देण्यासाठी निीन योिना िाहीर करण्यात आली असनू सदर योिनअेींतगात िीि 
िोडणीच ेकाम प्रगतीपथािर आहे. 
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 

___________ 
  
साांगली जिल् हयातील सशराळा उपववभागामध् ये चरण, मनधूर व टािवे हे तीन गावठाण कफडर 

ववभक् त िरुन शेतीपांपासाठी स् वतांत्र कफडर तनमााण िरण् याबाबत 
  

(३२) १११६४० (०४-०४-२०१८).  श्री.सशवािीराव नाईि (सशराळा) :  सन्माननीय ऊिाा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) साींगली जिल्ह हयातील शर्राळा उपविभागामध् ये चरण, मनधूर ि ्ाकि े हे तीन गािठाण 
कफडर विभक् त करुन र्ेतीपींपासाठी स् ितींत्र कफडर ननमााण करण् याच ेकाम मागील २ िषाांपासनू 
अपूणाािस् थेत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ह यास, सींबींधधत र्ेतक-याींनी शर्राळा उपविभागाकड ेविद्युत कनेक् र्न शमळािे म् हणून 
अिा केले असनू त् यािर र्ासनाकडून कोणतीच कायािाही न झाल्हयाने तेथील र्ेतक-याींना 
वपींकाींना पाणी देता न आल्हयाने नुकसान झाले असून याबाबत स् थाननक लोकप्रनतननधीींनी 
मा.उिाा मींत्री याींना ठदनाींक २१ सप् े्ंबर, २०१६ रोिी लेखी ननिेदन ठदले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्ह यास, र्ासनाने या ननिेदनाच्या अनुषींगाने चौकर्ी केली आहे काय, यानुसार 
र्ासनाने र्ेतीपींपासाठी स् ितींत्र कफडर ननमााण करण् याचे काम पूणा करण्याबाबत तसेच शर्राळा 
उपविभागाकड े विद्युत कनेक् र्न शमळािे म् हणून अिा केलेल्हया र्ेतक-याींना कनेक्र्न 
शमळण्याबाबत र्ासनान ेकोणती कायािाही केली िा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (०१-११-२०१८) : (१) हे खरे आहे.  
(२) हे खरे आहे. 
 
(३) राज्यात माचा, २०१८ अखेर पैसे भरुन प्रलींबबत असणाऱ्या सुमारे २.२५ लाख कृषीपींप 
ग्राहकाींना उच्चदाब प्रणालीद्िारे (HVDS) िीि िोडणी देण्यासाठी निीन योिना अींमलात 
आणण्यात आली असून असून सदर योिनेंतगात साींगली जिल्ह्यातील १८५९४ कृषीपींप 
ग्राहकाींचा समािेर् आहे. 
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 

___________ 
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भेंडवड े(ता.हातिणांगले, जि.िोल्हापूर) येथील श्री महावीर ववववध 

िायािारी सहिारी सांस्थेतील गैरव्यवहाराबाबत 
  

(३३) १११७२५ (२१-०४-२०१८).  डॉ.सुजित समणचिेर (हातिणांगले) :  सन्माननीय सहिार 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)भेंडिड े (ता.हातकणींगले, जि.कोल्हहापूर) येथील श्री महािीर विविध कायाकारी सहकारी 
सींस्थेच्या गैरव्यिहारात िारणा सींस्थेचे सींचालक, िारणा सहकारी साखर कारखान्याींचे सींचालक, 
ि भेंडिड े गािच े सरपींच, िारणा सहाकरी दधू सींघाच े मािी सींचालक याींच्यासह सींस्थेचे 
अध्यक्, उपाध्यक्, सींचालक अर्ा ६ िणाींना सहकारी सींस्था ननबींधक याींनी ५ िषाांसाठी माहे 
डडसेंबर, २०१७ िा त्यादरम्यान अपात्र ठरविले आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर प्रकरणी र्ासनान े अधधकची चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय 
आढळून आले ि त्यानुषींगान ेसींबींधधतािर अद्यापपयांत कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देशमखु (०२-११-२०१८) : 
(१) ि (२) ठद.२८.११.२०१७ रोिी उपननबींधक सहकारी सींस्था, हातकणींगले याींनी श्री.अण्णासाहेब 
बा. देसाई ि इतर ५ सदस्याींना श्री महािीर विविध कायाकारी सहकारी (विकास) सेिा सींस्था 
मयाा. भेंडिड े या सींस्थचेे सींचालक म्हणून अपात्र ठरविण्याच े आदेर् पाररत केले. सदर 
आदेर्ाींविरुद्ध सींबींधधताींनी विभागीय सहननबींधक सहकारी सींस्था, कोल्हहापूर याींचकेड े अपील 
दाखल केले असून उपननबींधक सहकारी सींस्था, हातकणींगले याींच्या आदेर्ाींना ठदनाींक 
१३/१२/२०१७ रोिी तात्पुरती स्थधगती देण्यात आली असून सदर प्रकरणी सुनािणी अद्याप 
सुरू आहे. 
(३) प्रश्न उद् भित नाही. 

___________ 
  

िळांब (जि. यवतमाळ) सशवारातील शेति-याांना महाववतरणने ववद्युत मीटर  
तसेच ववद्युत िोडणी न देता गैरिारभार िेल्याबाबत 

  

(३४) ११२६३० (१८-०४-२०१८).  डॉ.अशोि उईिे (राळेगाव) :  सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कळींब (जि. यितमाळ) शर्िारातील काही र्तेक-याींना महावितरणने विद्युत मी्र तसेच 
विद्युत िोडणी न देता माहे नोव्हेंबर, २०१७ चे रू. ४९७० रूपयाींच ेबबल पाठिुन विि कीं पनीन े
गैरकारभार केल्हयाचे माहे डडसेंबर,२०१७ मध्ये िा त्या सुमारास उघडकीस आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्हयास, र्ासनाने विि वितरण कीं पनीच्या या गैरकारभाराची चौकर्ी केली आहे काय, 
(३) असल्हयास, त्यानुसार सींबधधत र्ेतक-यास भरपाई देण्याबाबत ि अिास्ति बबल देणा-याींिर 
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कारिाई करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (०१-११-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
(२) होय. महावितरण कीं पनीमाफा त चौकर्ी करण्यात आली. 
(३) कायाकारी अशभयींता, यितमाळ विभाग याींनी सींबींधधत सहाय्यक अशभयींता, कळींब र्हर 
याींना ठदनाींक १७.०२.२०१८ रोिी कारणे दाखिा नो्ीस बिािली होती ि त्यानसुार सींबींधधत 
अशभयींत्याने खुलासा सादर केला होता. सदर खुलासा समाधानकारक नसल्हयामळेु सक्म 
अधधकारी तथा कायाकारी अशभयींता, यितमाळ विभाग याींनी सींबींधधत अशभयींत्यास रु.५,०००/- 
रकमेचा दींड ठोठािला आहे. महावितरण कीं पनीस खो्ी माठहती पुरिून ठदर्ाभलू करणारी 
एिन्सी म.े अतलु इलेक्रीकल्हस ि इींिीननयसा, यितमाळ याींचकेडून खुलासा प्राप्त झालेला 
नाही. त्यामुळे एकतफी कारिाई करुन एिन्सीकडून रु.१०,०००/- दींड अनामत रकमेतून िसूल 
करण्यात आला.  
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 

___________ 
  

बारामती (जि.पुणे) तालुक्यातील १७ पाणीपुरवठा योिनाांचा व न्हावरे (ता.सशरुर, जि.पुणे) 
येथील पाणीपुरवठा योिनाांचा वीि पुरवठा वीि देयि न भरल्यामुळे खांडडत िेल्याबाबत 

  

(३५) ११३१९९ (०४-०४-२०१८).  श्री.बाबुराव पाचणे (सशरुर) :  सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बारामती (जि.पुणे) तालुक्यातील १७ पाणीपुरिठा योिनाींचा ि न्हािरे (ता.शर्रुर, जि.पुणे) 
येथील पाणीपुरिठा योिनेचा िीि पुरिठा िीि देयक न भरल्हयामळेु माहे िानेिारी, २०१८ च्या 
पठहल्हया आठिड्यात खींडीत करण्यात आला होता, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, या पाणीपुरिठा योिनाींची कोट्यािधी रुपयाींची िीि देयक थकलेली असल्हयान े
ती ग्रामपींचायतीींना भरणे अर्क्य झाले असल्हयान े महावितरणने या थककत देयकाींचा भरणा 
करण्यासाठी हप्त ेपाडून ठदले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, र्ासनान े या प्रकरणी चौकर्ी केली आहे काय, त्यानुसार पाणी पुरिठा 
योिनाींची विि देयके पूणा माफ करण्याबाबत र्ासनान ेकोणती कायािाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (३१-१०-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
(२) ठदनाींक १६.०५.२०१८ च्या र्ासन ननणायानुसार सािािननक पाणी पुरिठा योिनेच्या ठदनाींक 
३१.०३.२०१८ अखेरच्या िीि बबलाच्या मूळ थकबाकी रक्कमेपैकी ५०% रक्कम ग्राम विकास 
विभागाने महावितरण कीं पनीस वित्त आयोगाच्य ननधीमधून थे् अदा कराियाच े आहे ि 
उिाररत ५०% रक्कम सींबींधधत ग्रामपींचायतीन े महावितरण कीं पनीकड े सुलभ हप्त्याींमध्ये 
भराियाची आहे.  



वि.स. ४९४ (28) 

(३) ग्रामपींचायत, न्हािरे, ता. शर्रुर, जि. पुणे याींनी न्हािरा येथील पाणीपुरिठा योिनेच्या 
िीि पुरिठ्याची थकबाकी हप्त्याने भरणेसाठी महावितरणच्या साींनघक कायाालयाने मींिुरी ठदली 
असून सदर ग्रामपींचायतीन ेठदनाींक १८.०१.२०१८ रोिी रु. २.०९ लाख रक्कम भरणा केल्हयानींतर 
सदर पाणी पुरिठा योिनचेा िीि पुरिठा पूिाित िोडून देण्यात आलेला आहे. तसचे बारामती 
तालुक्यातील खींडीत केलेल्हया ६६ पाणी पुरिठा योिनाींची एकूण रु.२७.२२ लाख देयकाची 
रक्कम भरल्हयानींतर िीि पुरिठा पूिाित िोडून देण्यात आलेला आहे. 
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 

___________ 
  

सोलापूर जिल््यातील शतेि-याांना वीि िनेक्शन देण ेव रोदहत्र  
बसववणेची िामे अपूणा जस्थतीत असल्याबाबत 

  

(३६) ११३७९४ (०४-०४-२०१८).  श्री.बबनराव सशांदे (माढा) :  सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) माढा, पींढरपूर, माळशर्रस (जि. सोलापूर) यासह अनके तालुक्यातील र्ेतक-याींना िीि 
कनेक्र्न देणेची तसेच निीन रोठहत्र बसविणेची कामे इन्रा २ अींतगात अपूणा जस्थतीत आहेत, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, बार्ी विभागातील माढा तालुक्यामध्ये सुमारे २४०० र्ेतक-याींची िीि 
कनेक्र्नची को्ेर्न भरलेले असनू १७० रोठहत्र मींिूर आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, ग्रामीण भागातील र्ेतक-याींनी नव्याने को्ेर्न मागणी केली असता िीि 
को्ेर्न के्त्रीय अधधका-याींकडून ठदले िात नसल्हयाच्या तक्रारी सातत्याने येत आहेत, हे खरे 
आहे काय, 
(४) असल्हयास, नव्याने मागणी केलेल्हया र्ेतक-याींना को्ेर्न देणेसींदभाात तसेच को्ेर्न 
भरलेल्हया र्ेतक-याींना कनेक्र्न देणे ि निीन रोठहत्र बसविणसेाठी ननधी उपलब्ध करून 
देणेसाठी र्ासनान ेकोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (३१-१०-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
   पायाभूत सुविधा आराखडा-२ अींतगात सोलापूर जिल्ह्यातील माढा, माळशर्रस, करमाळा, 
बार्ी, उत्तर सोलापूर, दक्षक्ण सोलापूर, अक्कलको् ि मोहोळ या तालुक्यातील एकूण २२७० 
निीन वितरण रोठहत्र ेउभारणीच ेकाम पूणा करण्यात आले आहे. तसेच पींढरपूर, मींगळिेढा ि 
साींगोला तालुक्यामध्ये पायाभतू सुविधा आराखडा-२ अींतगात अनुक्रमे ४४९, २०२ ि २९९ निीन 
वितरण रोठहत्र प्रस्तावित आहेत, त्यापैकी अनुक्रमे ४१४, १७२ ि २६१ निीन वितरण रोठहत्राींची 
काम ेपूणा करण्यात आली आहेत.   
(२) माचा, २०१८ अखेर माढा तालुक्यात कृषीपींप िीि िोडणीसाठी २४७६ ग्राहक पैस ेभरुन 
प्रनतक्ा यादीत प्रलींबबत आहेत. सदर प्रलींबबत कृषीपींप ग्राहकाींना िीि पुरिठा करण्यासाठी 
२१०४ वितरण रोठहत्राींना HVDS योिनेअींतगात मींिुरी देण्यात आली आहे. 
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(३) हे खरे नाही.  
  सोलापूर जिल्ह्यातील र्ेतकऱ्याींनी कृषी िीि िोडणीसाठी अिा केला असता त्याींना ररतसर 
मींिुरी देऊन को्ेर्न देण्यात येत आहे. 
(४) राज्यात माचा, २०१८ अखेर पैसे भरुन असणाऱ्या समुारे २.२५ लाख कृषीपींप ग्राहकाींना 
उच्चदाब प्रणाली (HVDS) द्िारे िीि िोडणी देण्यासाठी निीन योिना अींमलात आणण्यात 
आली असून सदर योिनेअींतगात सोलापूर जिल्ह्यातील १४७१६ कृषीपींप ग्राहकाींचा समािरे् 
आहे.  
(५) प्रश्न उद् भित नाही. 

___________ 
  

ठाणे जिल्हा मध्यवती बँिेची नोिरभरती रद्द िरण्याबाबत 
  

(३७) ११६४७० (२३-०४-२०१८).  श्री.ओमप्रिाश ऊफा  बच्च ू िडू (अचलपूर) :  सन्माननीय 
सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) ठाण े जिल्हहा ननशमाती नींतर अद्यावप पालघर जिल्हहा मध्यिती सहकारी बँकेची स्थापना 
करण्यात आली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, ठदनाींक ७ िानेिारी, २०१८ च्या बँकेच्या नोकरभरतीमध्ये मोठ्या प्रमाणात 
गैरव्यिहार झाला असल्हयामुळे बकेँचे विभािन अद्यापपयांत प्रलींबबत ठेिण्यात आले आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच, ्ीडीसीसी च्या नोकरभरतीिर तातडीन ेस्थधगती आणून पालघर जिल्हहा मध्यिती 
सहकारी बँकेची स्थापना करण्याबाबत र्ासनान ेकोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. सुभाष देशमखु (०५-११-२०१८) : (१) होय. 
(२) नाही 
(३) ठाणे जि.म.स. बॅंकेच्या नोकर भरतीबाबत मा. उच्च न्यायालय येथे िनठहत याधचका क्र. 
PIL/३/२०१८ ि रर् याधचका क्र.३९६३/२०१८ दाखल असून सदर बाब न्यायप्रविषठ आहे. 
सहकार आयुक्ताींनी ठदनाींक ०९/०५/२०१८ च्या पत्रान्िये जिल्हहा उपननबींधक सहकारी सींस्था, 
ठाणे याींना बँकेची ठदनाींक ३१/०३/२०१८ अखेरची आधथाक पत्रके तयार करून तसेच ती बँकेच्या 
िैधाननक लेखापरीक्काकडून तपासून घेऊन बकेँच्या सींचालक मींडळाच्या ठरािासह बकँ 
विभािनाचा प्रस्ताि विनाविलींब सादर करण्याच्या सूचना ठदलेल्हया आहेत. 
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 

___________ 
डहाणू (जि.पालघर) येथील सुमारे १२५ जिल्हा पररषद शाळाांची  

वीि िोडणी तोडण्यात आल्याबाबत 
  

(३८) ११७११० (२८-०७-२०१८).  श्री.मनोहर भोईर (उरण), श्री.रुपेश म् हात्र े (सभवांडी पूवा) : 
सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) डहाणू (जि.पालघर) येथील सुमारे १२५ जिल्हहा पररषद र्ाळाींची ऐन उन्हाळयात ि 
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पररक्ाींच्या कालािधीमध्ये िीि िोडणी तोडण्यात आल्हयाच े माहे माचा, २०१८ च्या र्ेि्च्या 
आठिडयात ननदर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२)असल्हयास, र्ासनाने याबाबत चौकर्ी केली आहे काय, ऐन उन्हाळयात िीि तोडण्याची 
कारणे काय आहेत, 
(३)असल्हयास, र्ासनान ेयाबाबत कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ि याबाबतची सद्यःजस्थती काय आहे ?  
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (०१-११-२०१८) : (१) पालघर जिल्ह्यातील डहाणू तालुक्यात एकूण ६८ 
जिल्हहा पररषद र्ाळाींना िीि िोडण्या ठदलेल्हया आहेत. त्यापैकी ५९ र्ाळाींनी माहे फेब्रुिारी, 
२०१८ अखेरच ेिीि देयके भरलेली आहेत ि उिाररत ९ जिल्हहा पररषद र्ाळाींची िीि िोडणी, 
िीि बबल थकबाकी नो्ीस देऊनही भरणा न केल्हयामुळे, माहे माचा, २०१८ मध्ये तात्पुरत्या 
स्िरुपात खींडडत करण्यात आल्हया आहेत. 
(२) माहे माचा, २०१८ अखेर ०९ जिल्हहा पररषद र्ाळाींची िीि देयक थकबाकी रु. ३५,१८०/- 
एिढी असल्हयामळेु सदर ०९ र्ाळाींचा िीि पुरिठा तात्पुरता खींडडत करण्यात आलेला आहे. 
(३) िीि पुरिठा खींडडत ०९ जिल्हहा पररषद र्ाळाींपैकी ०२ र्ाळाींनी थकबाकीचा भरणा 
केल्हयामुळे िीि पुरिठा िोडून देण्यात आलेला आहे. 
(४) सद्य:जस्थतीत ०७ जिल्हहा पररषद र्ाळाींनी थकबाकीचा भरणा न केल्हयामुळे त्याचा िीि 
पुरिठा पूिाित करण्यात आलेला नाही. 

___________ 
  

अांिनवेल (ता.गुहागर, जि.रत्नाधगरी) येथील गॅस आझण वीि िां पनीला  
पाणीपुरवठा िरणाऱया पाईपलाईनच्या दरुुस्तीबाबत 

  

(३९) ११७४४९ (२३-०७-२०१८).  श्री.भास्िर िाधव (गुहागर) :  सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अींिनिेल (ता. गुहागर जि.रत्नाधगरी) येथील रत्नाधगरी गॅस आणण िीि कीं पनीला शर्रळ 
(ता.धचपळूण) येथून पाईपलाईनन ेपाणीपुरिठा केला िात असून सदर पाईपलाईन सुमारे २० 
िषाापूिीची असून सदय:जस्थतीत िीणा झाल्हयाने पाण्याची गळती होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर पाईपलाईनमधून पुरेसा पाणीपुरिठा होत नसल्हयाने रत्नाधगरी गॅस ि िीि 
कीं पनीला अनेकदा ॅ्ंकरन ेपाणी विकत घ्याि ेलागते, हे ही खरे आहे काय, 
 
(३) असल्हयास, उक्त कीं पन्याींची गैरसोय दरू करण्याच्यादृष्ीने सदर पाईपलाईन बदलण्याबाबत 
र्ासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (२५-१०-२०१८) : 
(१) हे खरे आहे. तथावप सदर पाईपलाईनची दरुुस्ती करुन पाणी पुरिठा पूिाित करण्यात 
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येतो.  
(२) माहे म,े २०१८ मध्ये ६० मी. पाईपलाईन बदलण्याचे काम सुरु होते. या कालािधीत 
रत्नाधगरी गॅस ि रत्नाधगरी गॅस ॲण्ड पॉिर प्रा. शल. (RGPPL) याींना ्ँकरन ेपाणी घ्याि े
लागले होते.  
(३) रत्नाधगरी गॅस ॲण्ड पॉिर प्रा. शल. (RGPPL) च्या प्रकल्हपास पाणी पुरिठा करण्यासाठी 
शर्रळ पींप हाऊस ि पाईपलाईन्सचे बाींधकाम, उभारणी ि कशमर्ननींगचे काया एम.आय.डी.सी. 
धचपळूण विभागाने केलेले होते. तत्कालीन डीपीसी/एमआयडीसीकडून महाराषर 
र्ासनाच्या मालकीच ेशर्रळ पींप हाऊस सींचालनासाठी तत्कालीन महाराषर राज्य विद्युत मींडळ 
(MSEB) कड ेठद. ०१.०७.१९९९ रोिी हस्ताींतररत करण्यात आले.  
   सदर योिनेचे आयुषय ििळपास सींपुष्ात आलेले असल्हयामुळे शर्रळ पींप हाऊसची 
कामधगरी ि क्मता कमी झालेली आहे. त्यामुळे पाणी पुरिठा यींत्रणा पूणा क्मतेन े
चालविण्यासाठी बरीच दरुुस्ती ि नूतनीकरण करणे गरिेचे आहे. त्याकररता शर्रळ पींप हाऊस 
ि पाईपलाईनचे सींचलन ि सुव्यिस्था अनुभिी र्ासकीय सींस्थेकड ेअथिा रत्नाधगरी गॅस ॲण्ड 
पॉिर प्रा. शल. कीं पनीकड ेदेणेबाबतचा प्रस्ताि र्ासनाच्या विचाराधीन आहे.  
(४) प्रश्न उद् भित नाही.   

___________ 
  
मौि ेिापडणे व नेर (ता.धुळे) या गावात आददवासी भवन बाांधण्याची होत असलेली मागणी 

  

(४०) ११७९६३ (२६-०७-२०१८).  श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.असमन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), प्रा.वषाा गायिवाड (धारावी), 
अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), श्रीमती तनमाला गाववत (इगतपरूी), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड 
उत्तर), श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव) :  सन्माननीय आददवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौि ेकापडणे ि नेर (ता.जि. धुळे) या गािात आठदिासी समािाची लोकसींख्या मोठया 
प्रमाणात असून या दोन्ही गािाींमध्ये आठदिासी भिनाच े बाींधकाम करुन देण्याची मागणी 
स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यानुसार र्ासनाने कोणती 
कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
श्री. ववष्ट् णु सवरा (२९-१०-२०१८) : (१) होय. 
(२) लोकप्रनतननधीींच्या मागणीच्या अनुषींगाने मौिे कापडणे ि नेर ता.जि. धुळे या ठठकाणी 
साींस्कृनतक भिन ननमााण करण्याचा प्रस्ताि शर्फारर्ीसह सादर करण्याबाबत आयुक्त, 
आठदिासी विकास, नाशर्क याींना विभागाच्या ठदनाींक १ िुल,ै२०१७ च्या पत्रान्िये कळविण्यात 
आले होते. मौि ेकापडण ेि नेर, ता.जि. धुळे ही गाींि ेआठदिासी उपयोिना के्त्राबाहेरील गाींि े
असल्हयान े आठदिासी विकास विभागाच्या र्ासन ननणाय, ठदनाींक १६.३.२०१६ मधील 
तरतुदीनुसार त्याठठकाणी या योिनेचा लाभ देता येणे र्क्य नाही. 
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(३) प्रश्न उद् भित नाही. 
___________ 

  
िोल्हापूर जिल्हयातील पाच औद्योधगि वसाहतीतील ६६ भूखांड ररक्त असल्याबाबत 

  

(४१) ११८२६५ (२३-०७-२०१८).  श्री.रािशे िीरसागर (िोल्हापूर उत्तर) :  सन्माननीय उद्योग 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हहापूर जिल्हहयातील पाच औद्योधगक िसाहतीतील ६६ भखूींड ररक्त असल्हयाचे माहे म,े 
२०१८ मध्ये िा त्या समुारास ननदर्ानास आले हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदरील भखूींड ररक्त असण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्हयास, या ररक्त भूखींडाचे िा्प उद्योिकाींना करण्यासींदभाात र्ासनाने कोणती 
कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देसाई (२९-१०-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) ि (३) म.औ.वि. महामींडळाच्या सुधाररत धोरणानुसार ऑनलाईन ई-ननविदा पध्दतीन ेभखूींड 
िा्प करण्याची कायािाही सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 

___________ 
  

राज्यातील धनगर समािाला अनसुूधचत िमातीच ेआरिण लागू िरण्याबाबत. 
  

(४२) ११८३१९ (२६-०७-२०१८).  श्री.िुणाल पाटील (धळेु ग्रामीण), श्रीमती तनमाला गाववत 
(इगतपूरी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.असमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.अस्लम शखे (मालाड 
पजश्चम), अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.सुतनल िेदार (सावनेर), 
श्री.प्रतापराव पाटील धचखलीिर (लोहा), श्री.असमत ववलासराव देशमुख (लातूर शहर), 
श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील (सशडी), श्री.नसीम खान (चाांददवली), श्री.त्र्यांबिराव सभस े (लातूर 
ग्रामीण), श्री.ियिुमार गोरे (माण)  सन्माननीय आददवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

 
(१) राज्यातील धनगर समािाला अनुसूधचत िमातीच े आरक्ण लागू करण्यात यािे यासह 
विविध मागण्याींसाठी एका सींघ्ननेे जिल्हहाधधकारी कायाालय धुळे येथे प्रर्ासनाला ननिेदन ठदले 
असल्हयाच ेठद.२७.४.२०१८ रोिी िा त्यासमुारास ननदर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच या मागणीबाबत यर्िींत क्राींती सेनेने माहे मे, २०१८ च्या पठहल्हया आठिडयात 
ठदनाींक ३० म,े २०१८ पयांत धनगर समािाला आरक्ण द्याि ेअन्यथा तीव्र आींदोलन करण्याचा 
इर्ारा ठदला आहे हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, या ननिेदनाची दखल घेऊन र्ासनाने ननणाय घेऊन राज्यातील धनगर 
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समािाला अनसुूधचत िमातीच े आरक्ण लागू करण्यासह त्याींच्या इतर मागण्या मान्य 
करण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (३१-१०-२०१८) : (१) ि (२) धनगर समाि युिा मल्हहार सेना महाराषर राज्य, 
धुळे याींच्याितीन े ठदनाींक २६.०४.२०१८ रोिी जिल्हहाधधकारी, धुळे याींना महाराषरातील धनगर 
समािाला अनुसूधचत िमातीच ेआरक्ण लागू करणे ि इतर मागण्याींबाबत ननिेदन देण्यात 
आले होते. सदर ननिेदनात त्याींनी मागण्याींची अींमलबिािणी न झाल्हयास ठद. ३१ म,े २०१८ 
नींतर नतव्र आींदोलन करणार असल्हयाचे नमूद केले होते. 
(३) धनगर समािाला अनुसूधचत िमातीच े आरक्ण देण्याच्यादृष्ीने धनगर ि धनगड हे 
एकच आहेत ककीं िा कसे याचा अभ्यास करण्यासाठी ्ा्ा समाि विज्ञान सींस्थसे 
सुधचत करण्यात आले होते. सदर सींस्थेन े त्याींचा अहिाल र्ासनास सादर केला असनू सदर 
अहिालाची र्ासनस्तरािर छाननी करण्यात येत आहे. तसेच धनगर समाि युिा मल्हहार 
सेनेच्या ठद. २६.०४.२०१८ ननिेदनातील इतर मागण्याींबाबत कायािाही करण्याबाबत सींबींधधत 
विभागाींना सूचीत करण्यात आले आहे.  
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 

___________ 
  

वागळे इस्टेट येथील लोिमान्य नगरमध्ये (जि.ठाणे) महाववतरणच्या उघड्या ववद्युत 
वादहनीचा धक्िा लागून एिा मुलीचा िालेला मतृ्य ु

(४३) ११९४२९ (२८-०७-२०१८).  श्री.सुभाष भोईर (िल्याण ग्रामीण), श्री.प्रताप सरनाईि 
(ओवळा माजिवडा) :  सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) िागळे इस््े् येथील लोकमान्य नगरमध्ये (जि.ठाणे) महावितरणच्या उघड्या विद्युत 
िाठहनीचा धक्का लागून एका मलुीचा मतृ्यू झाल्हयाने नागररकाींनी महावितरण कायाालयािर 
मोचाा काढला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, र्ासनान ेया प्रकरणाची चौकर्ी केली आहे काय, त्यानुसार सींबींधधत िबाबदार 
असणाऱ्या दोषीींिर र्ासनान ेकोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) तसचे भविषयात अर्ी दघुा् ना पुन्हा घडू नये यासाठी महावितरणने कोणती उपाययोिना 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (०१-११-२०१८) : (१) हे खरे आहे.  
(२) विद्युत ननरीक्क, ठाणे याींनी सदर प्रकरणाची चौकर्ी केली असून सदर अपघातास 
प्रथमदर्ानी ननदर्ानास आलेल्हया दोषी कमाचाऱ्यास महावितरण कीं पनीकडून ननलींबबत करण्यात 
येऊन विभागीय चौकर्ी सुरु करण्यात आली आहे. तसेच अपघातग्रस्त कु. शसध्दी रामचींद्र 
गुप्ता ठहच्या कु्ुींबबयास तातडीची मदत म्हणून रक्कम रु. ४,००,०००/- (चार लाख रुपये) 
सींबींधधत िारसदार याींना अदा करण्यात आले आहेत.  
(३) भविषयात अर्ा दघुा् ना घडू नये म्हणून सदर भागातील िीि कनेक्र्च्या खराब सजव्हास 
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िायर बदलण्याच ेकाम सुरु करण्यात आले. तसेच सजव्हास िायरचा सींपका  लोखींडी भागार्ी होऊ 
नये यासाठी पी.व्ही.सी. पाईपमधनू सजव्हास िायर ्ाकण्याच ेकाम प्रगतीपथािर आहे. 
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 

___________ 
  

राज्यात िृवषपांप ग्राहिाांिड े१३ हिार १७८ िोटी रुपयाांची थिबािी असल्याबाबत 
  

(४४) ११९७९० (२८-०७-२०१८).  श्री.सभुाष भोईर (िल्याण ग्रामीण) : सन्माननीय ऊिाा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात कृवषपींप ग्राहकाींकड े१३ हिार १७८ को्ी रुपयाींची थकबाकी असल्हयाचे माहे एवप्रल, 
२०१८ मध्ये िा त्या समुारास ननदर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर रकमेच्या व्यािाची रक्कम शमळून महावितरणचे एकूण २२ हिार ८९१ 
को्ी रुपये येण ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास कृषी पींपािरील महावितरणची थकबाकी ि व्यािाची रक्कम िसूल 
करण्यासींदभाात महावितरणने कोणती कायािाही केली आहे िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (०१-११-२०१८) : (१) हे खरे आहे.  
   राज्यातील कृषीग्राहकाींकडील माहे माचा, २०१८ अखेरची मूळ थकबाकी १४ हिार ३७० को्ी 
रुपये इतकी आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
   राज्यातील कृषीग्राहकाींकडील माहे माचा, २०१८ अखेरची व्यािाची रक्कम शमळून एकूण 
थकबाकी २४ हिार ६५१ को्ी रुपये इतकी आहे. 
(३) कृवष पींपािरील महावितरणची थकबाकी ि व्यािाची रक्कम िसूल करण्यासाठी 
महावितरणतफे सातत्यान े प्रयत्न करण्यात येतो. तसेच कृषीग्राहकाींना मळू देयकाच्या 
थकबाकीची रक्कम हप्त्याने करण्याच्या सोयीसाठी र्ासन ननणाय ठदनाींक ३१.१०.२०१७ अनुसार 
“मुख्यमींत्री कृषी सींिीिनी योिना-२०१७” माहे नोव्हेंबर, २०१७ पासून राबविण्यात आली. 
यामध्ये रु.१९१.२७ को्ी चालू बबलापो्ी िमा झालेले असून थकबाकीमधून ३३१.९५ को्ी 
रुपये रक्कम िसूल झालेले आहेत. तसेच महावितरण कीं पनीच्या ठदनाींक २८.१२.२०१७ च्या 
पररपत्रकानुसार कृषीपींपाची िीि देयके दरुुस्त करण्यासाठी उपविभागीय स्तरािर िाठहनीननहाय 
शर्बीरे आयोजित करण्यात आली असून त्यामध्ये कृषीपींप ग्राहकाींच्या िीि बबलाबाबतच्या 
तक्रारीींच ेननिारण करण्यात येत आहे.  
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 

___________ 
  

िागल (जि.िोल्हापूर) पांचताराांकित औद्योधगि वसाहतीमधील  
ववद्युत खाांब दरुुस्त िरण्याबाबत 
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(४५) १२१२१३ (२३-०७-२०१८).  डॉ.सुजित समणचिेर (हातिणांगले) :  सन्माननीय उद्योग 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कागल (जि.कोल्हहापूर) पींचताराींककत औद्योधगक िसाहतीमधील मुख्य रस्त्याींना िोडणाऱ् या 
हमरस्त्यािरील विद्युत खाींब नादरुुस्त असल्हयान ेप्रकार्ा अभािी चोरीच ेि अपघाताच ेप्रमाण 
िाढले असल्हयाच ेमाहे माचा, २०१८ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदर्ानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन औद्योधगक िसाहतीमधील विद्युत 
खाींबाची दरुुस्ती करण्यासींदभाात कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देसाई (२९-१०-२०१८) : (१) हे अींर्त: खरे आहे. 
    मखु्य रस्त्याींना िोडणाऱ्या हमरस्त्यािरील पथठदव्याींपैकी काही पथठदिे, होणाऱ्या 
अपररहाया ताींबत्रक बबघाडाींमळेु अल्हपकाळ बींद होतात. हे बींद पडलेले पथठदि,े पथठदव्याींच्या 
िावषाक देखभाल ि दरुुस्तीबाबत कीं त्रा्दारार्ी करण्यात आलेल्हया प्रचशलत करारनाम्यानुसार 
दरुुस्त करुन कायााजन्ित केलेली आहे. तथावप, यामुळे माचा २०१८ दरम्यान चोरीच े ि 
अपघाताचे प्रमाण िाढले असल्हयाची तक्रार िा माठहती महामींडळास प्राप्त झालेली नाही. 
(२)कागल- हातकणींगले पींचताराींककत औद्योधगक के्त्रातील पथठदव्याींची िावषाक देखभाल ि 
दरुुस्ती कीं त्रा्दारार्ी करण्यात आलेल्हया प्रचशलत करारनाम्यातनू, अल्हपकाळ बींद पडलेले 
पथठदिे दरुुस्त करुन, कायााजन्ित केलेले आहेत. 
(३) प्रश्न उद् भित नाही. 

___________ 

  
महाराष्ट्र राज्य सहिारी आददवासी वविास महामांडळातील ववपणन  

तनरीिि या पदास तनयुक्ती आदेश देणेबाबत 
  

(४६) १२१३१२ (२७-०७-२०१८).  श्री.वैभव वपचड (अिोले) :  सन्माननीय आददवासी वविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषर राज्य सहकारी आठदिासी महामींडळाने विपणन ननरीक्क या पदासाठी पररक्ा 
घेऊन अींनतम ननकाल िाहीर करुन पात्र उमेदिाराींच्या कागदपत्राींची तपासणी करुन दोन िषा 
होिूनही आितागायत पात्र उमेदिाराींना ननयुक्ती आदेर् ठदलेले नाहीत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(३) असल्हयास, चौकर्ीत काय आढळून आले ि तद्नुसार ननयुक्ती आदेर् देण्याबाबत र्ासनान े
कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (०२-११-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) ि (३) आठदिासी विकास महामींडळातफे करण्यात आलेल्हया पदभरती प्रकक्रये सींदभाात काही 
तक्रारी प्राप्त झाल्हयामळेु सदर भरती प्रक्रीयेला र्ासनाने स्थधगती ठदली आहे. या तक्रारीींच्या 
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अनुषींगान ेविभागीय आयुक्त, नाशर्क याींच्या अध्यक्तेखाली उच्चस्तरीय सशमतीमाफा त चौकर्ी 
करण्यात आली आहे. विभागीय आयुक्त याींनी चौकर्ीचा अहिाल र्ासनास सादर केला असून 
याबाबत पुढील कायािाही र्ासन स्तरािर सुरू आहे. 
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 

___________ 
  

महाववतरणच्या ववदभाातील पाच प्रादेसशि िायाालयात मुख्य  
असभयांत्याची पदे ररक्त असल्याबाबत 

(४७) १२२०५२ (२८-०७-२०१८).  प्रा.ववरेंद्र िगताप (धामणगाव रेल्वे) :  सन्माननीय ऊिाा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) विदभाात महावितरणची नागपूर , चींद्रपूर , अकोला , अमरािती , गोंठदया ही पाच 
प्रादेशर्क कायाालये असनू सोबत गुणित्ता ननयींत्रण विभागही कायारत आहे मात्र सिा कामाींिर 
ननयींत्रण ठेिण्यासाठी विदभाात सहा मुख्य अशभयींत्याची पदे ररक्त असून अमराितीच े पद 
गेल्हया सहा मठहन्यापासून, गोंठदयाचे पद गेल्हया पाच मठहन्यापासनू आणण अकोला येथील पद 
गेल्हया मठहनाभरापासून ररक्त असल्हयाने या पदाींचा कायाभार इतर अधधकाऱ् याींकड ेसोपिण्यात 
आल्हयान ेकामाींिर पररणाम होत असल्हयाच ेमाहे िनू, २०१८ मध्ये िा त्यासुमारास ननदर्ानास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, िादळी पाऊस पडल्हयामुळे अनके भागात मोठ्या प्रमाणात नकुसान होिून 
यींत्रणेत ताींबत्रक बबघाड ननमााण झाला मात्र मुख्य अशभयींत्याची पदे ररक्त असल्हयान े या 
कामािरही पररणाम झाल्हयाच ेननदर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, ररक्त पदे भरण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (२५-१०-२०१८) : (१) अींर्त: खरे आहे. 
  अ) अमरािती पररमींडळाच्या मखु्य अशभयींत्याची बदली झाल्हयामळेु ठद. ३०.१२.२०१७ ते ठद. 
२४.०६.२०१८ या कालािधीत मुख्य अशभयींत्याचे पद ररक्त होते ि सदर पदाचा अनतररक्त 
कायाभार अधीक्क अशभयींता, अमरािती मींडल याींचेकड े सोपविण्यात आला होता. अमरािती 
पररमींडळासाठी ननयशमत मुख्य अशभयींता ठद. २५.०६.२०१८ रोिी ननयुक्त करण्यात आले 
आहेत. 
   ब) अकोला पररमींडळातील मखु्य अशभयींता याींची बदली झाल्हयाने ठद. १९.०५.२०१८ ते ठद. 
०२.०७.२०१८ पयांत मुख्य अशभयींत्याचे पद ररक्त होते ि या कालािधीत अधीक्क अशभयींता, 
बुलढाणा याींचेकड े सदर पदाचा कायाभार सोपविण्यात आला होता. अकोला पररमींडळासाठी 
ननयशमत मुख्य अशभयींता ठद. ०३.०७.२०१८ रोिी ननयुक्त करण्यात आले आहेत. 
   क) गोंठदया पररमींडळातील मखु्य अशभयींता याींच्या सेिाननितृ्तीमुळे ठद. ३१.१२.२०१७ ते ठद. 
०१.०७.२०१८ या कालािधीत मुख्य अशभयींता पद ररक्त होत.े सदर पदाचा अनतररक्त कायाभार 
अधीक्क अशभयींता, गोंठदया याींचकेड े ठद. ३१.१२.२०१७ ते ठद. २८.०२.२०१८ या कालािधीत ि 
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अधीक्क अशभयींता, भींडारा याींचकेड े ठद.०१.०३.२०१८ ते ठद. ०१.०७.२०१८ या कालािधीत 
सोपविण्यात आला होता. गोंठदया पररमींडळासाठी ननयशमत मुख्य अशभयींता  ठद. ०२.०७.२०१८ 
रोिी ननयुक्त करण्यात आले आहेत. 
   उपरोक्त मुख्य अशभयींत्याींची पदे ररक्त असताना इतर अधधकाऱ्याींकड ेपदभार सोपविण्यात 
आल्हयामुळे कामािर विपररत पररणाम झाल्हयाचे ननदर्ानास आलेले नाही. 
(२) िादळी पािसामुळे विद्युत यींत्रणेत बबघाड झाल्हयािर उपविभागीय अधधकारी तसचे 
महावितरणच्या िीि वितरण कें द्रातील अधधकारी आणण ताींबत्रक कमाचाऱ्याींनी खींडीत िीि 
पुरिठा त्िरीत पूिाित केला. उपरोक्त मुख्य अशभयींत्याींची पदे ररक्त असल्हयाचा कामािर 
विपररत पररणाम झाल्हयाचे ननदर्ानास आलेले नाही. 
(३) ि (४) अमरािती, अकोला ि गोंठदया पररमींडळातील पदे भरण्यात आली आहेत.  

___________ 
  

वासशम जिल्हयातील िें द्र शासन पुरस्िृत योिनाांतगात लाभार्थयाांचे  
प्रस्ताव फेटाळण्यात आल्याबाबत 

  

(४८) १२३४६० (०२-०८-२०१८).  श्री.असमत िनि (ररसोड), श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), 
श्री.सुतनल िेदार (सावनेर), श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.असमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.अस्लम शखे 
(मालाड पजश्चम), श्री.नसीम खान (चाांददवली), प्रा.ववरेंद्र िगताप (धामणगाव रेल्वे), श्री.िुणाल 
पाटील (धळेु ग्रामीण), अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), श्रीमती तनमाला गाववत (इगतपूरी), 
प्रा.वषाा गायिवाड (धारावी) :  सन्माननीय सामाजिि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) कें द्र र्ासन पुरस्कृत योिनेंतगात इींदीरा गाींधी, राषरीय िधृ्दापकाळ योिना, इींठदींरा गाींधी 
राषरीय विकलाींग योिना तसेच इींठदींरा गाींधी राषरीय विधिा ननितृ्ती िेतन योिनेमध्ये 
र्ासनाच्या धोरणानूसार सािािननक आधथाक व्यिस्थापनप्रणाली अींतगात लाभाथींच्या थे् बँक 
खात्यात र्ासनाकडूनच अनुदान िमा करण्यात येणार आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, िार्ीम जिल्हहयातील १९ हिार १९७ लाभाथीपकैी १३ हिार ५८६ लाभाथींचे 
प्रस्ताि फे्ाळण्यात आल्हयाचे माहे मे २०१८ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदर्ानास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
 
(३) असल्हयास, याबाबत चौकर्ी करुन सिा लाभाथींना लाभ शमळण्यासाठी र्ासनाने कोणती 
कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राििुमार बडोले (१९-१०-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) ि (४) प्रश्न उद् भित नाही. 

___________ 
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िळिोट (जि.लातूर) तालुक्यात महाववतरणचे उपववभागीय िायाालयाची स्थापना िरण्याबाबत. 
  

(४९) १२३६४४ (२८-०७-२०१८).  डॉ.सुधािर भालेराव (उदगीर) :  सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लातूर जिल्ह्यातील िळको् तालुक्यात महावितरणने उपविभागीय कायाालयाची स्थापना 
केली नसल्हयाच ेमाहे मे, २०१८ च्या दसु-या आठिड्यात िा त्यासमुारास ननदर्ानास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, िळको् तालुक्यातील लोकाींना महावितरणच्या कामासाठी ३० कक.मी. िाि े
लागत असनू लातूर जिल्ह्यातील िळको् तालुका िगळून इतर सिा तालुक्यात महावितरणचे 
उपविभागीय कायाालय आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, िळको् तालुक्यात महावितरणचे उपविभागीय कायाालय कधीपयांत सुरु 
करण्यात येणार आहे ि या अनषुाींगाने र्ासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (२५-१०-२०१८) :(१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) ि (४) महावितरण कीं पनीकड े सद्य:जस्थतीत निीन कायाालय ननशमातीची मानींके ि 
कमाचारी / ग्राहक मानींके पुनविालोकनाची कायािाही चालू आहे. निीन कायाालय ननशमातीची 
मानके ि कमाचारी/ ग्राहक मानके याींच्या पुनननाजश्चतीनींतर, लातूर जिल्ह्यातील िळको् 
तालुक्यात महावितरण कीं पनीच े उपविभागीय कायाालय ननशमाती सींदभाातील आधथाक दानयत्ि 
विचारात घेऊन योग्य ननणाय महावितरण कीं पनीकडून घेण्यात येईल.  

___________ 
  

अमरावती जिल्हयातील धान्य खरेदी ववक्री सांस्थाचे शासिीय धान्य खरेदी योिनेतील 
अडचणीांचे तनवारण िरण्याबाबत 

  

(५०) १२४१६४ (०२-०८-२०१८).  अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), प्रा.वषाा गायिवाड (धारावी) :  
सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अमरािती जिल्हहयातील धान्य खरेदी विक्री सींस्थाच े र्ासकीय धान्य खरेदी योिनेतील 
अडचणीींचे ननिारण करण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी जिल्हहा उपननबींधक, सहकारी 
सींस्था, अमरािती याींना ठदनाींक ११ म,े २०१८ रोिी िा त्यासुमारास लेखी पत्र ठदले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर प्रकरणी र्ासनाने चांैकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या अनुषींगान ेधान्य 
खरेदी योिनतेील अडचणीींच े ननिारण करण्याबाबत र्ासनान े कोणती कायािाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 



वि.स. ४९४ (39) 

(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देशमुख (०३-१०-२०१८) : (१) ि (२) ॲड. यर्ोमती ठाकूर, विधानसभा सदस्या 
याींनी जिल्हहा उपननबींधक, सहकारी सींस्था, अमरािती याींना ठदलेल्हया ठदनाींक २३/४/२०१८ 
रोिीच्या पत्रातील ननिेदनाच्या अनुषींगान े अमरािती जिल्ह्यातील १२ खरेदी विक्री सहकारी 
सींस्थाींना हींगाम २०१६-१७ मधील खरेदीचे ठदलेले कशमर्न (रुपये ३.४८ को्ी) ि खरेदी 
खचाापो्ी ठदलेला ॲडव्हान्स (रुपये २.६३ को्ी) तसेच हींगाम २०१७-१८ मधील खरेदी खचाापो्ी 
ठदलेला ॲडव्हान्स (रुपये ८३ लाख) अर्ी एकूण रुपये ६.९४ को्ी इतकी रक्कम अदा करण्यात 
आली आहे.    
(३) प्रश्न उद् भित नाही. 

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

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
__________________________________________________________________ 

मुद्रणपूिा सिा प्रकक्रया महाराषर विधानमींडळ सधचिालयाच्या सींगणक यींत्रणेिर 
मुद्रण: र्ासकीय मध्यिती मुद्रणालय, मुींबई. 


