
 
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ५०० वी यादी 

 
महाराष्ट्र ववधानसभा 

  

ततसरे   अधधवेशन, २०१८ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

राज्यातील आश्रमशाळाांमध्ये सोयीसुववधाांच्या अभावापायी ववद्यार्थयाांचा मतृ्यू होत असल्याबाबत 
  

(१)  (२२-११-२०१४).   प्रा.वर्ाा गायिवाड (धारावी), डॉ.सांतोर् टारफे (िळमनुरी), श्री.िुणाल 
पाटील (धळेु ग्रामीण), श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.सांग्राम थोपटे (भोर) :   सन्माननीय आददवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील आश्रमशाळाींमध्ये सोयीसुविधाींच्या अभािापायी सपपदींशान े ककीं िा विींचू दींशान े
मतृ्यू पािणाऱ्या विद्यार्थयाांची सींख्या मोठी असल्याने याला आळा घालण्यासाठी आश्रमशाळाींना 
कोणत्या सुविधाींची आिश्यकता आहे याची सींपूणप माहहती ममळण्यासाठी मा.उच्च न्यायालयान े
शासनाला माहे जुल-ै२०१४ च्या समुारास आदेश हदले होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त आदेशनुसार सदरील आश्रम शाळाींना आिश्यक त्या सोयी सुविधा 
उपलब्ध करून देण्याबाबत शासनाने कोणती कायपिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (१८-११-२०१८) :(१), (२) ि (३) राज्यातील आश्रमशाळाींमधील 
सोयीसुविधाींबाबतच्या उपलब्धतेबाबतची ्ा्ा इन्््ीट्यु् ऑफ सोशल सायन्सेस,मुींबई या 
त्रय्त सीं्थेकडून करण्याबाबतच े ननदेश मा.उच्च न्यायालय याींनी हदले होते.त्यास अनुसरुन 
विभागाने  ्ा्ा इन्््ीट्यु् ऑफ सोशल सायन्ससे,मुींबई याींच्या सद्याींचा समािेश करून 
त्याींचे सींननयींत्रणाखाली सामाजजक न्याय,महहला ि बाल विकास ि ग्रामविकास या विभागाचे 
अधधकारी ि कमपचारी याींचा समािेश करून ऑग््-२०१४ मध्ये सिप आश्रमशाळाींची तपासणी 
करण्यात आली.सदर तपासनी अहिालाचे विश्लेषण करत TISS ने ऑग्् ,२०१६ मध्ये 
शासनास अहिाल सादर केला. 
     त्यानुसार मुलभुत सुविधाींच्या आधारे आश्रमशाळाींच े अ,ब,क ि ड असे िधगपकरण 
करण्यात आले.त्याींच्या अहिालानसुार एकूण शाळाींपैकी १६७ इतक्या शाळा क ि ड िगापत 
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होत्या.त्यामध्ये ६ महहन्यात सधुारणा करण्याची मशफारस होती.त्यानुसार आश्रमशाळाींना नो्ीस 
देऊन सुधारणा करण्याबाबत कळविले होते.विभागाच्या अधधका-याींनी सन २०१७ मध्ये केलेल्या 
तपासणीमध्ये बहुताींशी आिश्यक सुधारणा केल्याचे ननदशपनास आले आहे. 

___________ 
  

मोखाडा तालुक्यातील आददवासी आश्रमशाळाांना खाद्य व इतर  
सुववधा पुरवठा बांद असल्याबाबत. 

  

(२)  २४४ (३०-११-०००२).   श्रीमती तनमाला गाववत (इगतपूरी), डॉ.सांतोर् टारफे (िळमनुरी), 
श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम) :   सन्माननीय आददवासी 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मोखाडा तालुक् यातील आहदिासी मुलाींच् या आश्रमशाळाींना आहदिासी महहला बचत ग्ाींद्िारे 
भाजीपाला, म्ण, दधुपुरिठा तसेच इतर सुविधा पुरिठा करण् यात येतो मात्र त् याींना माल 
पुरिठयाचे बबल प्रकल् प कायापलयाने मागील काही महहन् यापासून देण् यात आले नसल् यान ेत् याींना 
माल पुरिठा बींद करण् यात आल् याच ेमाहे ऑक् ्ोबर, २०१४ रोजी िा त्यासुमारास ननदशपनास 
आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, आहदिासी महहला बचत ग्ाींनी आहदिासी आश्रमशाळेत पुरविण् यात आलेल् या 
मालाची देयके त् याींना देण् याबाबत शासनाने कोणती कायपिाही केली िा करण् यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. ववष्ट् णु सवरा (१८-११-२०१८) :(१) हे खरे नाही. 
(२) ि (३) प्रश्न उद्् ाित नाही.  
  

___________ 
  
धुळे श्िल् ्यातील नरडाणा ोद्योधगि वसाहतीतील भूखांड वाटपात अतनयममतता ाल् याबाबत 
  

(३)  ६०२९७ (२२-०८-२०१६).   श्री.चांद्रिाांत सोनवणे (चोपडा) :   सन्माननीय उद्योग मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) धुळे जजल् ्यातील नरडाणा ोद्योधगक िसाहतीतील भखूींड िा्पात अननयममतता 
झाल् याबाबतची तरारार लघुउद्योग भारतीच् या शाखेन ेकेल् याचे नकुतेच माहे म,े २०१६ मध् ये िा 
त्या दरम्यान ननदशपनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, उक् त तरारारीनसुार भूखींड िा्पातील अननयममतेसींदभापत चौकशी करण् यात आली 
आहे काय, 
(३) असल् यास, त् यात काय आढळून आले, तदनुसार दोषी व् यक् तीींिर शासन ् तरािर कोणती 
कायपिाही केली आहे िा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, त् याची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सुभार् देसाई (१८-११-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) नरडाणा ोद्योधगक के्षत्रातील अजापतील नमूद भूखींडाचे िा्प हे ्थाननक भूखींड िा्प 
सममती ि मुख्यालयीन भखूींड सममतीच्या ननणपयानसुार भूखींडाच ेिा्प करण्यात आलेले आहे. 
त्यामुळे भूखींड िा्पात अननयममतता होण्याचा प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(३) ि (४) प्रश्न उद्् ाित नाही.  

___________ 
  

िळगाांव एमआयडीसीन ेशेतिऱयाांच्या इच्छेववरुध्द िमीन सांपादीत िेल्याबाबत 
  

(४)  ६१०८९ (२२-०८-२०१६).   डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील (एरांडोल) :   सन्माननीय 
उद्योग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जळगाींि एमआयडीसीन े सध्या ४० को्ी रुपये बाजारमुल्य असलेला २ हेक््र २३ आर 
भुखींड प्लॉ् नींबर पी-१०६ ि प्लॉ् नींबर पी-१०७ असे भाग करुन दोघाना देण्यात आले आहेत, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर जमीन सींपादीत करणे एमआरयडीसीच्या हाती नसल् यान े महसलू 
विभागाच्या मदतीन ेननयम बा्य,कुठलेही ननकष न पाळता शेतकऱ्याींच्या इच्छेविरुध्द जमीन 
सींपादीत करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर जमीनीिर जमीनमालक ्ित: उद्योग सुरु करणार असल्यान ेतत्कालीन 
जजल्हाधधकाऱ्याींनी सन १९८३ मध्ये तर न्यायालयान े १९९८ मध्ये एमआयडीसीला जमीनीचा 
ताबा घेऊ नये असे आदेश हदलेले होते, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, यासींदभापत शासनाने सखोल चौकशी केली आहे काय, 
(५) असल्यास, त्यात काय आढळून आले ि तद्नुसार शासनान ेकोणती कायपिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभार् देसाई (१८-११-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
सदर मौजे मेहरूण ता. जज. जळगाि येथील ग् नीं. १०७/१+२ अ, मधून महामींडळान ेभूखींड 
रार. पी १०६, के्षत्र ८००० चौ. मी.  भूखींड रार. पी १०७ के्षत्र ६३०० चौ. मी. ि भखूींड रार. पी १०८ 
के्षत्र ५९० चौ. मी. असे भूखींडाचे आरेखन करून सन २०१५ साली उद्योजकाींना महामींडळाच्या 
तत्कालीन  व्यापारी दरान े (रू. १३३०/-प्रती चौ. मी )  प्रमाणे िा्प केले आहे.  त्यानुसार 
सदर तीन्ही भूखींडाच ेएकूण मूल्य रू. १,९८,०३,७००/- इतके होत.े 
         सदरहू ोद्योधगक के्षत्रात व्यापारी भखूींडाचे दर रू. ३४००/-प्रती चौरस मम्र आहे. 
त्यानुसार उपरोक्त नतन्ही भखूींडाच ेएकूण मूल्य रू. ५,०६,२६,०००/- इतके आहे. 
(२) हे खरे नाही. 

जजल्हाधधकारी, जळगाि याींचे माफप त सदर जमीन महाराषर ोद्योधगक विकास 
अधधननयम १९६१ मधील तरतुदीनसुार सींपाहदत करण्यात आली आहे. 
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(३), (४) ि (५) सदर जमीनीच्या मालकाने भसूींपादन न करण्याबाबत ननिेदन हदल्यामुळे 
त्यािर तत्कालीन जजल्हाधधकारी जळगाि याींनी सन १९८० ि सन १९८३ साली उपरोक्त 
शेतजमीनीच्या सींपादनास ्थधगती आदेश हदला होता.  त्यानींतर जमीन मालकाने जळगाि 
येथील हदिाणी न्यायालयात दािा दाखल केला, सदर जमीनीच्या भूसींपादनाअींतगपत जमीन 
मालकास सींधी देिून कायदेशीर प्रकरारयेचा अिलींब करून जमीन अधधगहृीत करण्याबाबत मा. 
हदिाणी न्यायालय जळगाि याींनी हदिाणी दािा रार. ६५५/१९८५ मध्ये हद. १५/१२/१९९८ रोजी 
ननणपय हदलेला आहे.   मा. उच्च न्यायालय ोरींगाबाद येथ े श्री. तींबाकूिाला याींनी रर् 
याधचका रार.५३४/२००८ दाखल करून सदर रर् याधचकेमध्ये मा. उच्च न्यायालय ोरींगाबाद 
याींनी िादी याींचा भूसींदभप दाखल करण्याचा अधधकार अबाधधत ठेिून दािा ममळकतीचा ताबा 
घेण्यास कोणताही प्रनतबींध नाही. 
असा आदेश हद.२५/८/२००९ रोजी पारीत केला.त्यानसुार हद. १६/१२/२०१३ रोजी विशेष भूसींपादन 
अधधकारी जळगाि याींनी प्र्तुत  प्रकरणी अींतीम ननिाडा पाररत केला. विशेष भूसींपादन 
अधधकारी याींनी प्र्तुत जमीनीचा ताबा हद. १/९/२०१४ रोजी महामींडळाकड े हदला. त्यानींतर 
श्री.तींबाकूिाला याींनी मा. उच्च न्यायालय ोरींगाबाद येथे अिाडप रद्द करणे, त्रय्थ पक्षकाराचा 
हहतसींबींध ननमापण न करणे इत्यादी कारणा्ति  भूसींपादन प्रकरारयेविरोधात रर् याधचका रार. 
७१३४/२०१४ दाखल केली. सध्या प्रकरण न्यायप्रविषठ आहे. 
(६) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

मराठवाडयातील पांचताराांकित ोद्योधगि वसाहत िृष्ट्णूर एमआयडीसीतील  
पाइपलाईनेच ेतनिृष्ट्ट िाम ाल्याबाबत 

  

(५)  ६३०२८ (२२-०८-२०१६).   श्रीमती अममता चव्हाण (भोिर), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड 
उत्तर) :   सन्माननीय उद्योग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मराठिाडयातील पींचताराींककत ोद्योधगक िसाहत म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या कृषणूर 
एमआयडीसीतील पाइपलाईनच े ननकृष् काम झाल्यामुळे अनेक हठकाणी पाईपलाईन फु्ून  
लाखो ली्र पाणी िाया जात असल्याचे माहे जनू, २०१६ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदशपनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मराठिाडयासह नाींदेड जजल््यातही दषुकाळ पडलेला असून पाण्याची तीव्र ी्ंचाई 
ननमापण झाली असून कुण्णरुच्या पींचताराींककत ोद्योधगक िसाहतीमध्ये पाण्याचा अपव्यय होत 
आहे हे लक्षात घेता शासन त्िररत आिश्यक कायपिाही केली िा करीत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभार् देसाई (१८-११-२०१८) : (१) खरे नाही. तथावप कृषणूर ोद्योधगक के्षत्रासाठी शुध्द 
जल पुरिठा ही  ५०० मी.मी. व्यासाच्या २८.०९ कक.मी. लाींबीचा एम.एस. पाईपव्दारे केला 
जातो. या पाईपलाईनिर एअर िॉल्ि, तसेच Expsandion joint बसिलेले असनू काही िेळेस 
र्त्यालगतच्या गािकऱ् याकडून या िॉल्ि ््म्पर करुन पाणी घेतले जात,े परींतू लगेच 
महामींडळाकडून हे बींद करण्यात येते. 
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(२) ि (३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
___________ 

  
खटाव (श्ि.सातारा) तालुक्यातील ोांध, पुसेगाव, भोसरे, मसध्देश्वर, बुरोली,  

बुध पररसरातील बटाटा पीिाला हमी भाव देण्याबाबत 
  

(६)  ८२८३७ (१४-०४-२०१७).   श्री.ियिुमार गोरे (माण), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), 
डॉ.सांतोर् टारफे (िळमनुरी) :   सन्माननीय पणन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील   
काय :- 
(१) ख्ाि तालुक्यातील (जज.सातारा) ब्ा्याचे आगर म्हणून ओळखल्या जाणा-या ोींध, 
पुसेगाि, भोसरे, मसध्देश्िर, बुरोली, बुध पररसरात खरीप हींगामातील ब्ा्याचे दर कमी 
झाल्यान े ि उत्पादनात घ् झाल्यान े येथील शेतक-याींनी गुींतिणूक केलेल्या लाखो रुपयाींच े
नुकसान झाले असल्याच ेमाहे नोव्हेंबर, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशपनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यासींदभापत शासनाने चौकशी केली आहे काय ि त्यात काय आढळून आले, 
(३) असल्यास, तदनुसार शासनाने येथील ब्ा्ा पीकाला हमी भाि देण्याबाबत कोणती 
कायपिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्यास विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभार् देशमखु (१८-११-२०१८) : (१) ि (२) नाही, 
            िडूज कृषी उत्पन्न बाजार सममती, िडूज, ता. ख्ाि या बाजार सममतीच्या 
के्षत्राींतगपत येणाऱ्या गािाींमध्ये काींदा ि ब्ाट्याच ेपीक मोठ्या प्रमाणात घेतले जात.े तथावप, 
शेतकरी ब्ाट्याची विरारी बाजार सममतीमध्ये न करता इतरत्र हठकाणी ि थे् व्यापाऱ्याना 
करतात. ख्ाि तालुक्यातील ब्ा्ा वपकाींखालील के्षत्र ि उत्पादन पुढील प्रमाणे आहे:- 
सन  लागिडी खालील के्षत्र(हेक््र) उत्पादन(म.े्न) 
२०१४-१५ १९३८.४३ ३४८९१.७४ 
२०१५-१६ १८४६.३६ ३३७०२.४८ 
२०१६-१७ २१४६.५१ ३८६३७.१८ 
२०१७-१८ २२७८.८२ ४१०१८.७६ 
(३) शेतमालाला हमीभाि कें द्रशासनामाफप त घोवषत केले जातात. ब्ा्ा हा नाशिींत शेतमाल 
असल्यामळेु, त्यासाठी हमी भाि घोवषत केला जात नाही.   
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  
राज्यातील अपांगाांच्या सवाांगीण वविासासाठी राज्य अपांग आधथाि वविास महामांडळािरीता 

श्िल्हास्तरीय प्राधीिाऱयाांची नामतनयुक्तीद्वारे वा थेट पदस्थापना िरण्याबाबत 
(७)  ९००६४ (१८-०८-२०१७).   श्री.अबू आिमी (मानखूदा मशवािीनगर) :   सन्माननीय 
सामाश्िि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यातील अपींगाींच्या सिाांगीण विकासासाठी राज्य अपींग आधथपक विकास महामींडळाकरीता 
व्यि्थापकीय सींचालक तथा अध्यक्ष आणण आिश्यकतेनुसार जजल्हा्तरीय प्राधीकाऱ्याींची 
नामननयुक्तीद्िारे िा थे् पद्थापना  करण्याची मागणी राषरीय अपींग विकास महासींघाच्या 
जजल्हाध्यक्ष तसेच कायपध्यक्ष याींनी माहे एवप्रल,२०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान मा.मींत्री(अपींग 
कल्याण), मा.मींत्री (उद्योग), मा.राज्यमींत्री (अपींग कल्याण)  ि प्रधान सधचि (अपींग कल्याण) 
आणण जजल्हा अपींग सहाय्यता अपींग कल्याण वित्तीय सीं्था आणण  मींडळाच े सक्षम 
प्राधधकारी याींच्याकड ेमाहे मे, २०१७ िा त्यासुमारास लेखी ननिेदनाद्िारे केली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने कोणती ठोस कायपिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) असल्यास, माहे जून, २०१७ अखेरपयांत ककती जजल्हा प्रशासनाकडून या सींदभापतील प्र्ताि 
शासनास प्राप्त झाले आहे ि त्यापैकी ककती प्र्तािास तत्ितम मींजुरी प्रत्यावपपत करण्यात 
आली आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राििुमार बडोले (१८-११-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 

राषरीय अपींग विकास महासींघाच्या जजल्हाध्यक्ष तसेच कायापध्यक्ष याींचे याबाबतचे 
ननिेदन विभागास प्राप्त झालेले नाही. 
(२), (३) ि (४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

राज्यातील महामांडळे आणण सममत्याांवर सदस्याांची नेमणूि न ाल्याने मागासवगीय 
घटिाांसाठी राबववण्यात येणाऱया योिना बांद ाल्याबाबत 

  

(८)  ९५३९२ (०६-०१-२०१८).   श्री.रािाभाऊ (पराग) वािे (मसन्नर) :   सन्माननीय 
सामाश्िि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील महामींडळे आणण सममत्याींिर सद्याींची नेमणूक न झाल्यान े मागासिगीय 
घ्काींसाठी राबविण्यात येणाऱ्या सिप योजना गेल्या हदड िषाांपासनू बींद असल्याची बाब माहे 
ऑक््ोबर २०१७ िा त्यादरम्यान ननदशपनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, अपींग वित्तीय विकास महामींडळ, महाराषर राज्य इतर मागासिगीय वित्त ि 
विकास महामींडळ, चमपकार महामींडळ, महात्मा फुले मागासिगप विकास महामींडळ, लोकशाहीर 
अण्णाभाऊ साठे विकास महामींडळ, मौलाना आझाद अल्पसींख्याींक आधथपक विकास 
महामींडळाींतील योजना पुन्हा सुरु करणेबाबत लोकप्रनतननधीींनी  ननिेदने देऊन मागणी केली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, महामींडळाींिरील सद्याींची नेमणूक करून योजना पुिपव्रत सुरु करण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायपिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे ? 
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श्री. राििुमार बडोले (१३-११-२०१८) : (१) ि (२) लोकप्रनतननधीची ननिेदने प्राप्त झाली आहेत. 
तथावप, महामींडळामाफप त राबविण्यात येणा-या राज्य महामींडळ योजना सुरु असून 
सद्याींअभािी योजना बींद नाहीत.  
(३) ि (४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

अिोला(श्ि. अमरावती) येथ ेोद्योधगि वविास महामांडळाच ेप्रादेमशि  
िायाालय सुरु िरुन अधधिारी तनयुक्त िरण्याबाबत 

  

(९)  ९९४३३ (०३-०१-२०१८).   श्री.अममत नि (ररसोड) :   सन्माननीय उद्योग मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अमरािती जजल्हयातील सिापत जा्त उद्योगधींदे असलेल्या अकोल्यात ोद्योधगक विकास 
महामींडळाचे प्रादेमशक कायापलय सुरु करण्यात याि,े अशी येथील उद्योजकाींची गेल्या १० 
िषापपासून मागणी आहे हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, विदभापतील  ११ जजल्हयाींचा प्रभार गेल्या अनेक महहन्यापासून एकाच 
अधधकाऱ् याकड ेआहे, हे ही  खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनाने येथील उद्योजकाींची होणारी गैरसोय लक्षात घेत अकोला येथ े
कायापलय सुरु करण्याबाबत कायम्िरुपी अधधकाऱ्याची ननयुक्त करुन देण्याबाबत शासनान े
कोणती कायपिाही केली आहे िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभार् देसाई (१८-११-२०१८) :(१) हे खरे आहे.   
(२) हे खरे आहे. 

तथावप  प्रादेमशक अधधकारी, अमरािती या पदाचा  अनतररक्त कायपभार  प्रादेमशक 
अधधकारी, नागपूर याींचकेडून  काढून अन्य अधधकाऱ्याकड ेदेण्यात आलेला आहे. 
(३) ि (४) प्रादेमशक अधधकारी, अमरािती या पदािर  उपजजल्हाधधकारी सींिगापतील 
अधधकाऱ्याची त्िरीत ननयुक्ती करण्याची विनींती महसूल ि िन विभागास करण्यात आली 
आहे. तसचे अकोला येथे कायापलय सुरु करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधधन नाही.  

___________ 
  

मागासवगीय आधथाि वविास महामांडळाांनी ददलेले ििा माफ िरण्याबाबत 
  

(१०)  १०२९१६ (०६-०१-२०१८).   श्री.ओमप्रिाश ऊफा  बच्चू िडू (अचलपूर) :   सन्माननीय 
सामाश्िि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मागासिगीय आधथपक विकास महामींडळाींनी हदलेले कजप माफ करण्यात याि ेअशी मागणी 
लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे महामींडळ बचाि सममती याींनी हदनाींक २० ऑक््ोबर, २०१७ रोजी 
िा त्यासुमारास मा.मुख्यमींत्री याींचकेड ेकेली, हे खरे आहे काय 
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(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायपिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राििुमार बडोले (१३-११-२०१८) :(१) होय. ननिेदन प्राप्त झाले आहे.  
(२) कजपमाफीचा कोणताही प्र्ताि शासनाच्या विचाराधीन नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

राज्यात रोदहदास महामांडळािडून ििा प्रिरणे मांिूर िरताना अटी मशथील िरण्याबाबत 
  

(११)  १०४२९४ (१३-०७-२०१८).   िुमारी प्रणणती मशांदे (सोलापूर शहर मध्य) :   सन्माननीय 
सामाश्िि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात रोहहदास महामींडळाकडून लाभार्थयाांना रुपये ३७,००० कजप हदले जात ेया कजापसाठी 
व्यािसायी ररक्षा, परमी्, ््क्सबुक, आर.सी.बुक हे सिप काही पत्र े बँकाींकड े जमा करण्यात 
येऊनही सरकारी जामीन घेण्यात येतो, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त कजप प्रकरणे मींजूर करताना अनके महहन्याींचा कालािधी जात असल्याने 
लाभार्थयाांचे परमी् रद्द होत असल्यान े रोहहदास महामींडळाकडून कजप प्रकरणाींचा लाभ 
लाभार्थयाांना ममळत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, प्रश्न भाग १ ि २ बाबत चौकशी करुन या योजनेचा लाभ जा्तीत जा्त 
लाभार्थयाांना ममळािा यासाठी उक्त अ्ी मशथील करण्याबाबत शासनाने कोणती कायपिाही केली 
िा करण्यात येत आहे 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राििुमार बडोले (१८-११-२०१८) : (१) होय. हे खरे  आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) ि (४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

शासनाच्या ववववध ४२ योिना तनधी अभावी बांद पडल्याबाबत 
  

(१२)  १०६६०३ (२०-०४-२०१८).   श्री.सांिय साविारे (भुसावळ), श्री.बाळासाहेब थोरात 
(सांगमनेर), प्रा.वर्ाा गायिवाड (धारावी), श्री.परृ्थ वीराि चव्हाण (िराड दषिण), श्री.वविय 
वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.अममत ववलासराव देशमखु (लातूर शहर), अॅड.यशोमती ठािूर 
(ततवसा), श्रीमती तनमाला गाववत (इगतपूरी), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), श्री.अस्लम शखे 
(मालाड पश्श्चम), श्री.नसीम खान (चाांददवली), डॉ.सांतोर् टारफे (िळमनुरी), श्री.डी.पी.सावांत 
(नाांदेड उत्तर), श्री.सुतनल िेदार (सावनेर), श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.हर्ावधान सपिाळ 
(बुलढाणा), श्री.आमसफ शेख (मालेगाांव मध्य), श्री.िुणाल पाटील (धळेु ग्रामीण) :  सन्माननीय 
सामाश्िि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) महात्मा फुले विकास महामींडळ, अण्णाभाऊ साठे विकास महामींडळ, महाराषर राज्य इतर 
मागासिगीय वित्त ि विकास महामींडळ, िसींतराि नाईक विमुक्त जाती ि भ्क्या जमाती 
विकास महामींडळ आणण सींत रोहहदास चमोद्योग ि चमपकार विकास मींडळाच्या ,एकूण ४२ 
योजना ननधी अभािी बींद पडल्या आहेत, हे खरे आहे काय? 
(२)असल्यास, राज्यातील विविध जजल््यातील जजल्हाधधकारी याींना सदर योजना सुरु 
करण्याबाबत ननिेदन प्राप्त झाली आहेत, हेही खरे आहे काय, 
(३)असल्यास, सदर योजना पूिपित सुरु करण्याबाबत शासनान े कोणती कायपिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राििुमार बडोले (१८-११-२०१८) : (१) ि (२) ननिेदन े प्राप्त झाली आहेत. तथावप, 
महामींडळामाफप त राबविण्यात येणा-या राज्य महामींडळ योजना सुरु असून योजना बींद नाहीत. 
(३) ि (४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

राज्यातील िृवर्पांपाांची देयिे अवास्तव येत असल्याबाबत 
  

(१३)  ११०४८९ (०४-०४-२०१८).   श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरेगाव), 
श्री.शामराव ऊफा  बाळासाहेब पाटील (िराड उत्तर) :   सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  महाराषर राज्य विद्युत कायदा, २००३ नुसार ग्राहकाींना मी्रद्िारे विद्युत पुरिठा करणे 
बींधनकारक असतानाही महावितरणने ३८ ्क्के कृषीपींपाना अश्िशक्तीद्िारे जोडणी हदली तर 
६२ ्क्के कृषीपींपाना मी्रद्िारे िीज जोडणी हदल्यामुळे सरासरी ि ननजश्चत अश्िशक्तीच्या 
आधारािर मोजमाप न करता ग्राहकाींना अिा्ति िीज देयके हदल्याच ेननदशपनास आले आहे,  
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, त्यात काय आढळून आले ि त्यानुसार याप्रकरणी पुढे कोणती कायपिाही केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१८-११-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 

महाराषरात एकूण ४१,२१,८२८ कृषीपींप ग्राहक आहेत. त्यापैकी १५,०८,३८२ मी्र 
नसलेले ि २६,१३,४४६ मी्र असलेले कृषीपींप ग्राहक आहेत. मा.विद्युत ननयामक आयोगाच्या 
मान्यतेनुसार मी्र असलेल्या कृषीपींप ग्राहकाींना िीज िापराप्रमाणे ि मी्र नसलेल्या कृषीपींप 
ग्राहकाींना अश्ि शक्तीनसुार िीज देयकाची आकारणी करण्यात येते. विद्युत कायदा, २००३ 
अज्तत्िात आल्यानींतर सिप कृषीपींप ग्राहकाींची निीन िीज जोडणी मी्रद्िारेच करण्यात येत.े 
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महावितरणतफे ग्राहकाींचा जो मींजूर जोडभार आहे, त्याप्रमाणेच िीज बबले हदली 
जातात. काही हठकाणी तपासणीमध्ये अनतररक्त जोडभार आढळून आल्यास तेथ ेजो िा्तविक 
जोडभार आहे, त्याप्रमाणे िीज बबले हदली जातात. चकुीच्या िीज बबलाच्या आकारणीबाबत 
प्राप्त तरारारीचे महावितरमाफप त तातडीन े ननराकरण करण्यात येते.  ६४ ्क्के कृषी ग्राहकाींना 
मी्र असल्यामुळे त्याींना मी्र िाचनाप्रमाणे िीज देयक आकारण्यात येते. त्यामळेु िीज 
पुरिठा बींद कालािधीतील देयकाची आकारणी केली जात नाही. 
(२) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही.  
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

सदोर् वीि मीटर रीडीांग घेणा-या खािगी एिन्सीवर फौिदारी गुन्हे दाखल िरण्याबाबत 
  

(१४)  १११५०८ (०४-०४-२०१८).   डॉ.सुश्ित ममणचेिर (हातिणांगले) :   सन्माननीय ऊिाा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सदोष िीज मी्र रीडीींग घेणा-या खाजगी एजन्सीिर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचा 
सूचना महावितरणच े सींचालक याींनी माहे जानेिारी, २०१८ मध्ये िा त्या सुमारास हदल्या 
आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या सूचनेनुसार कोल्हापूर जजल्हयात विभागान ेअद्यापपयांत कोणती कारिाई 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. चांद्रशखेर बावनिुळे (१८-११-२०१८) : (१) प्रादेमशक सींचालक, महावितरण कीं पनी, पुणे 
याींच्या हदनाींक १३.१०.२०१७ रोजीच्या सूचनेनसुार ि िाणणज्य पररपत्रक रार. ६७४९, हदनाींक 
२९.०२.२०१६ अन्िये मी्र िाचन एजन्सीिर कराियाच्या कायपिाहीबाबत सचूना ननगपममत 
करण्यात आलेल्या आहेत.  
(२) चुकीचे मम्र ररडड ींग घेणाऱ्या खाजगी एजन्सीिर दींडात्मक कारिाई करण्यात आलेली आहे. 
फौजदारी गुन्हे अद्यापपयांत दाखल झालेले नाहीत. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  
मौि ेफाटा मशवार (ता.वसमत, श्ि.दहांगोली) येथील ३०० टन उसाचे पीि शेतातून िाणा-या 

ववद्वुत ताराांमुळे िळून नष्ट्ट ाल्याबाबत  
  

(१५)  १११५५९ (०४-०४-२०१८).   श्री.ियप्रिाश मुांदडा (बसमत) :   सन्माननीय ऊिाा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१)   मौजे फा्ा मशिार (ता.िसमत, जज.हहींगोली) येथील ग् रार. ३० मधील ७७ आर, ग् रार. 
३१,३२ मधील १ हे ५२ आर,७७ आर,४० आर,८० आर,३२ आर के्षत्रातील ३०० ्न ऊसाचे पीक 
शेतातून जाणा-या ि विद्युत ताराींमुळे जळून नष् झाले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याकड े सींबींधधत कमपचारी िा अधधकरी याींनी दलुपक्ष  केले असून याबाबत 
लोकप्रनतननधी याींनीही हदनाींक १३/१२/२०१७ रोजी मा. उजाप मींत्री याींना लेखी ननिेदन हदले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी विभागाच्या कमपचा-याींनी पींचनामा केला केला नाही ि तो मींडळ 
अधधकारी, े्ंभुणी याींनी  केला असून विभागाच्या बेजबाबदार कमपचा-याींिर योग्य कारिाई 
करण्याबाबत ि सींबींधधत शेतक-याींना नकुसान भरपाई ममळण्याबाबत शासनान े कोणती 
कायपिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१८-११-२०१८) : (१) हे खरे आहे.  
(२) हे खरे आहे.  
(३) िसमत ग्रामीण-१ शाखेतील महावितरणच े सहाय्यक अमभयींता ि विद्युत ननरीक्षक, 
हहींगोली याींनी पींचनामा केला, परींतु विद्युत ननरीक्षक याींनी आिश्यक असलेला कागदपत्र ेसादर 
करण्यात विलींब केल्यामुळे महावितरणच्या जबाबदार अधधकाऱ्याींना कारणे दाखिा नो्ीस 
बजािण्यात आली आहे ि कीं पनीच्या ननयमानसुार योग्य ती पुढील कायपिाही करण्यात येत 
आहे. सींबींधधत शेतकऱ्याींनी कागदपत्राींची पूतपता केल्यानींतर नकुसान भरपाई देण्याबाबत 
कायपिाही करण्यात येईल.   
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

िळगाांव श्िल््यातील सावदा ववभाग अांतगात महाववतरणमाफा त  
१०० नवीन रोदहत्र ममळण्याबाबत 

  

(१६)  १११८९२ (०४-०४-२०१८).   श्री.चांद्रिाांत सोनवण े(चोपडा), श्री.हरीभाऊ िावळे (रावेर) :   
सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जळगाींि जजल््यातील सािदा विभागातींगपत महावितरणमाफप त १०० निीन रोहहत्र 
ममळण्याबाबत चोपडा येथील लोकप्रनतननधी याींनी हद.०३/१०/२०१७ रोजी मा.उजापमींत्री याींचकेड े
पत्राव्दारे मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मागणीच्या अनषुींगाने निीन रोहहत्र  उपलब्ध करुन देण्याबाबत शासनान े
कोणती कायपिाही केली आहे, 
(३) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहेत ि  याबाबतची सद्यमज्थती काय आहे? 
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श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१८-११-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
(२) सािदा विभागातील नादरुु्त रोहहत्र ेबदलण्याकररता दरुु्त रोहहत्राींचा पुरेसा साठा असािा 
ि िीज ग्राहकाींना अखींड िीज पुरिठा व्हािा या हेतनूे सािदा विभागासाठी १०० के.व्ही.ए. 
क्षमतेचे एकूण ५० रोहहत्राची मागणी करण्यात आली होती. सदर मागणीप्रमाणे महावितरणच्या 
मुख्य कायापलयामाफप त हद.१२.१०.२०१७ रोजी १०० के.व्ही.ए. क्षमतेची २०  रोहहत्र े सािदा 
विभागास राखीि साठ्यातनू उपलब्ध करुन देण्यात आली आहेत. तसेच हद.०८.०६.२०१८ रोजी 
१०० के.व्ही.ए. क्षमतचेी अनतररक्त ५० रोहहत्र े उपलब्ध करुन देण्यात आली आहेत. रोहहत्र 
नादरुु्त झाल्यानींतर िीज पुरिठा जा्त काळ खींडीत राहू नये म्हणून त े तातडीन े दसुऱ्या 
दरुु्त रोहहत्राद्िारे बदलण्यात येते ि नादरुु्त रोहहत्र त्िरीत दरुु्त करण्यात येते. अशाप्रकारे 
सिप के्षबत्रय कायापलयाींकड ेअनतररक्त रोहहत्राींचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे. त्याचप्रमाणे सािदा 
विभागाकड ेदेखील अनतररक्त रोहहत्राींचा पुरेसा साठा उपलब्ध करुन हदला आहे.  
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
 

मशवािीनगर (ता.अांबड, श्ि.िालना) येथील दोन ववद्युत ताराांमध्ये घर्ाण  
होऊन ऊस शतेी नष्ट्ट ाल्याबाबत  

  

(१७)  ११२३०० (१९-०४-२०१८). श्री.सांतोर् दानवे (भोिरदन), अॅड.भीमराव धोंड े (आष्ट्टी), 
श्री.सुतनल मशांदे (वरळी) :    
सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मशिाजीनगर  (ता.अींबड, जज.जालना) येथील श्री. तकुाराम आदमाणे याींचा ४ एकर ऊस ि 
जाफ्राबाद तालुक्यातील कुीं भारझरी येथील श्री. गुलाबराि चव्हाण याींच्या २ एकर ऊसाच्या 
के्षत्राला  महावितरण कीं पनीच्या ताराींमध्ये घषपण होऊन शॉ्सकी्मुळे लागलेल्या आगीत  
शेतक-याींच े नुकसान झाल्याची बाब माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदशपनास 
आले, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, सदर प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानुसार दोषी असणा-या 
कमपचा-याींिर शासनान े कोणती कारिाई केली तसचे सदर तालुक्यातील नुकसानग्र्त 
शेतकऱ् याींना नुकसान भरपाई देण्याबाबत कोणती कायपिाही  केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ि कधीपयांत नकुसान भरपाई देण्यात येणार    
आहे ? 
  

श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१८-११-२०१८) : (१) हे खरे आहे.  
(२) सदर प्रकरणी विद्युत ननरीक्षक, जालना याींनी चौकशी केली असून अहिालानसुार सदरचा 
अपघात िादळी िाऱ्यामळेु लघदुाब िाहहन्याच्या दोन ताराींमध्ये घषपण होऊन पडलेल्या 
हठणग्याींमुळे झालेला आहे. सींबींधधत नकुसानग्र्त शतेकऱ्याींना नुकसान भरपाई  ममळण्यासाठी 
आिश्यक कागदपत्राींची पूतपता करण्यासाठी महावितरण कीं पनीकडून हदनाींक ११/१२ सप् े्ंबर, 
२०१८ रोजी कळविण्यात आले आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही.  

___________ 
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साांगली व िळगाांव श्िल्हयातील शेति-याांनी वीि िनेक्शनिररता  

ररतसर फी भरुनही वीि िनेक्शन न ददल्याबाबत 
  

(१८)  ११४००३ (१८-०४-२०१८). डॉ.सुश्ित ममणचेिर (हातिणांगले) : सन्माननीय ऊिाा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बेडग  ( ता. ममरज, जज.साींगली) या गािातील भाऊसाोो महादेि कोरे आणण जळगाींि 
जजल्हयातील ककसन सुखदेि कळसकर या दोन शेतक-याींनी िीज जोडणीकररता सन २०१५ 
मध्ये ररतसर फी भरुन  तीन िषाांचा कालािधी होऊनही िीज जोडणी न देता अनुरारम े५८९० 
रुपये आणण ७८०० रुपयाींच्या थकबाकीच्या नो्ीसा माहे डडसेंबर, २०१७ च्या समुारास 
पाठविण्यात आल्या आहेत,  हे खरे आहे काय, 
(२)तसेच महावितरणने कृवष पींपाचे मम्र ररडड ींग घेण्यासाठी नेमलेले कीं त्रा्दार प्रत्यक्ष ररडड ींग 
न घेता अधधका-याींच्या सूचनेनसुार अिा्ति ररडड ींोींग मलहून बबले पाठवित  आहेत, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३)असल्यास, याबाबत शासनान े चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले,  
त्यानुसार सींबधधताींिर शासनान े कारिाई करण्याबाबत तसेच दोन शेतक-याींना िीज जोडणी  
देण्याबाबत शासनान ेकोणती कायपिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४)नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१८-११-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
   श्री.भाउसो महादेि कोरे या ग्राहकान ेहदनाींक १९.०१.२०१५ रोजी अनामत रक्कम रु.१५००/- 
भरणा करुन ३ एच.पी शेतीकररता िीज कनेक्शनची मागणी केली होती. त्यानुसार ग्राहकास 
हदनाींक ३०.०३.२०१६ रोजी निीन िीज जोडणी देण्यात आली आहे. ग्राहकाकड ेमाहे जनू, २०१७ 
 अखेर रु.५८८५/- इतकी थकबाकी येण ेअसल्यान ेग्राहकास सदर थकबाकी भरणा करणेसाठी 
हदनाींक ०१.११.२०१७ रोजी नो्ीस हदलेली होती.  
  तसेच जळगाींि जजल््यातील श्री.ककसन सखुदेि कळसकर या ग्राहकाची माहहती सींगणक 
प्रणाली विभागामधून तपासली असता (चाल ूिीज बबल ग्राहक यादी, अनामत रक्कम भरलेल्या 
ग्राहकाींची यादी, कायम्िरुपी िीज पुरिठा खींडीत केलेल्या ग्राहकाींची यादी) या नािाचा ग्राहक 
जळगाींि जजल््यामध्ये आढळून आलेला नाही.  
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही.  
  

___________ 
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ता.ररसोड (श्ि.वामशम) मौिा महागाांव मशवारातील शेति-याच्या  
द्रािबागेचे ालेले नुिसान 

  

(१९)  ११४०७३ (१८-०४-२०१८).   श्री.अममत नि (ररसोड), अडॅ.यशोमती ठािूर (ततवसा), 
प्रा.वर्ाा गायिवाड (धारावी), श्रीमती तनमाला गाववत (इगतपूरी), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), 
श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर) :   
सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौजे महागाींि मशिारातील (ता. ररसोड, जज.िामशम) शेतकरी सुधाकर जजजेबा मिाळ याींच्या 
शेतातील ग् नीं. ५ या शेतातून पॉिरग्रीड कापोरशन ऑफ इींडडया मल. कीं पनीचा मसींगल सकी् 
्ॉिरचा पोल  गेलेला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यामुळे शॉ प्सककप ् होऊन शेतक-याची द्राक्षबागेचे नकुसान झाले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३)  असल्यास, उपविभागीय अधधकारी ररसोड (जज.िामशम) याींनी या शेतक-याला त्याींच्या 
द्राक्षबागेची नुकसान भरपाई सदर कीं पनीने द्यािी असा हद.२७.१२.२०१६ रोजी ननकाल हदला 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४)  असल्यास, मात्र कीं पनी पोमलसाींचा धाक दाखिून या शेतक-याला त्याच्या द्राक्षबागेची 
नुकसान भरपाई देण्याबाबत ्ाळा्ाळ करीत असून यासींदभापत शासनान े चौकशी केली आहे 
काय, त्यानुसार सदर कीं पनीकडून या शेतक-याला त्याच्या द्राक्षबागेच्या नकुसानीची भरपाई 
ममळिून देण्याबाबत शासनाने कोणती कायपिाही केली आहे िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१८-११-२०१८) :(१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) ि (४) विद्युत ननरीक्षक, िाशीम कायापलयान े हदनाींक १२.०९.२०१८ रोजी चौकशी केली 
असून सदर चौकशीत श्री सधुाकर मािळ याींच्या शेतात पॉिर ग्रीड कापोरेशन ऑफ इींडडया मल. 
कीं पनीमाफप त मसींगल सककप ् िधाप-ोरींगाबाद १२०० के.व्ही. िाहहनीचा एक ्ॉिर असून त्याच े
उभारणीचे काम सुरु होते. सदर िाहहनी अपूणप अि्थेत असल्यामुळे विद्युतभारीत नाही. 
तसेच श्री.मिाळ याींच्या शेतातून महावितरण ककीं िा इतर कुणा कीं पनीची विद्युतभारीत िाहहनी 
गेलेली नाही. त्यामुळे शॉ प् सककप ् होऊन श्री.मिाळ याींच्या शतेातील द्राक्ष बागेस नुकसान 
झाल्याचे आढळून आले नाही. त्यामुळे नकुसान भरपाईचा प्रश्न उद्् ाित नाही.  
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही.  
  

___________ 
  

आधारभूत दराने तूर खरेदीसाठी ऑनलाईन नोंदणीबाबत 
  

(२०)  ११४५६८ (२३-०४-२०१८).   श्री.बसवराि पाटील (ोसा) :   सन्माननीय पणन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  



वि.स. ५०० (15) 

(१) नाफेडमाफप त राज्यात १५९ खरेदी कें द्राींच्या माध्यमातून हदनाींक १ फेब्रुिारीपासून आधारभूत 
दराने तूर खरेदीला सुरुिात करण्यात येणार असल्याचे मा.पणन ि सहकार मींत्री  याींनी जाहीर 
केल्याच े हदनाींक १ फेब्रुिारी, २०१८ रोजी िा त्यासुमारास ननदशपनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, या खरेदी योजनचेा लाभ घेण्यासाठी शेतकरी नोंदणी आिश्यक असून त्यासाठी 
NELM पो प्ल सुरु करण्यात येऊन शेतकऱ्याींना खरेदी कें द्रािर अथिा बाजार सममती आिारात 
जाि े लागू नये म्हणून मींडळ ्तरािर अथिा मोठ्या गािामध्ये तुरीची नोंदणी करण्याच े
शासनाने ननजश्चत केले आहे, हेही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेकोणती कायपिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभार् देशमखु (१९-११-२०१८) : (१)होय. 
(२) होय. 
(३) तूर खरेदीसाठी NeML पो प्लिर शेतकऱ्याींची नोंदणी करण्यासाठी अत्यल्प प्रनतसाद ममळत 
असल्यान,ेखरेदी कें द्राच्या पररसरातील ५ ते ६ मोठ्या गािपातळीिर नोंदणी अमभयान 
राबविण्याच्या सुचना जजल्हा पणन अधधकाऱ्याींना हदल्या होत्या. या योजनेंतगपत ग्रामसभेमध्ये 
प्रमसध्दी, नोंदणीसाठी विशेष मशबीर ननयोजन ि ितपमानपत्रात प्रमसध्दी इ. बाबीींचा समािेश 
आहे. 

राज्यातील २५ जजल््यामध्ये तूर खरेदीसाठी एकूण १९० खरेदी कें द्र सुरु  करण्यात 
आली होती. हदनाींक १८/५/२०१८ अखरेपयपत राज्यामध्ये एकूण २,६५,४७० शेतकऱ्याींनी एकूण 
३३,५३,८८४ जक्िीं्ल तूर करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

साांगली श्िल्हयात शेति-याांच्या शेती पांपाची सुमारे ८० टक्याहून  
अधधि देयिे ररडीांग न घेता ददल्याबाबत 

(२१)  ११५२२१ (१८-०४-२०१८).   श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), श्री.अस्लम शेख (मालाड 
पश्श्चम), श्री.आमसफ शेख (मालेगाांव मध्य) :   सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) साींगली जजल्हयात  शेती पींपाची सुमारे ८० ्क्याहून अधधक देयके ररडीींग न घेता हदली 
असल्याच ेमाहे जानेिारी, २०१८ दरम्यान आढळून आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शेतक-याींनी ६० रुपयाींची िीज िापरली असेल तर त्याींना १०० रुपये िीजदेयके 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यामळेु शासनान ेया िीजदेयकात योग्य बदल करुन देयके आकारािीत आणण 
सींजीिनी योजनेतून ५० ्क्के सिलत देऊन ती भरण्यास मान्यता देण्याबाबत कोणती 
कायपिाही केली आहे िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१९-११-२०१८) : (१) हे खरे नाही.   
(२) हे खरे नाही. 

महावितरण  मोबाईल ॲपद्िारे ग्राहकाींच े ररडीींग घेऊन ररडीींग प्रमाणे िीज देयके 
आकारणी करण्यात येत.े 
(३) माहे ऑग््, २०१८ अखेर साींगली जजल््यातील ४८८७ कृषीपींप ग्राहकाींच्या चुकीच्या देयका 
सींदभापत तरारारी प्राप्त झाल्या होत्या.  त्यानुसार एकूण ४८८७ ग्राहकाींची देयके दरुु्त करुन 
देण्यात आलेली आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही.  

___________ 
  
मौिा ताांदळूवाडी, इसाद व राणीसावरगाांव (ता.गांगाखेड, श्ि.परभणी ) येथील िृर्ी पांप वीि 

देयि व घरगुती वीि देयिाची वाढलेली थिबािीबाबत 
  

(२२)  ११५७४६ (०४-०४-२०१८).   श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील 
(मशडी), श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.सुतनल िेदार (सावनेर), श्री.अमर िाळे (आवी), 
श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), श्री.अममत ववलासराव देशमखु (लातूर शहर), श्रीमती तनमाला 
गाववत (इगतपूरी), डॉ.सांतोर् टारफे (िळमनुरी), श्री.आमसफ शखे (मालेगाांव मध्य), श्री.सांग्राम 
थोपटे (भोर), अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.हर्ावधान सपिाळ 
(बुलढाणा) :   सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौजा ताींदळूिाडी, इसाद ि राणीसािरगाींि (ता.गींगाखेड, जज.परभणी) येथील  कृषी पींप 
िीज देयक ि घरगुती िीज देयकाची थकबाकी िाढल्याने शेतक-याींना त्याींची थकीत िीज 
देयके भरण्याची सक्ती करण्यात येिून सात हदिसात िीज देयके न भरल्यास त्याींचा िीज 
पुरिठा खींडीत करण्यात येईल असा ननणपय शासनाने माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये घेतला आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२)असल्यास, शेतक-याींनी  िीज पुरिठा खींडीत करण्यात येऊ नये अशी मागणी मा.उजाप मींत्री 
याींच्याकड ेमाहे जानेिारी, २०१८ मध्ये िा त्या दरम्यान केली आहे,  हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, त्यानुसार शेतक-याींना ि घरगुती 
ग्राहकाींना हदलासा देण्यासाठी शासनाने  कोणती कायपिाही केली  िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशखेर बावनिुळे (१९-११-२०१८) :(१) परभणी जजल््यामध्ये एकूण ६५७९३ घरगुती , 
िाणणजज्यक ि ोद्योधगक ग्राहकाींनी मागील एक िषापपासनू एकाही िीज देयकाचा भरणा 
केलेला नाही ि १७६४९ घरगुती, िाणणजज्यक ि ोद्योधगक ग्राहकाींनी िीज पुरिठा 
घेतल्यापासनू आजतागायत एकाही िीज देयकाचा भरणा केलेला नाही. 

कृषीपींपाच ेथकीत िीज बबल न भरलेल्या ग्राहकाींचा िीज पुरिठा खींडीत करण्याची 
कायपिाही महावितरण कीं पनीमाफप त माहे ऑक््ोबर, २०१७ च्या अखेर सुरु करण्यात आलेली 
होती. 
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(२) हे खरे नाही. 
(३) कृषी ग्राहकाींना िीज देयकाच्या मूळ थकबाकीची रक्कम हप्त्यान ेभरण्याच्या सोयीसाठी 
शासनाने मुख्यमींत्री कृषी सींजीिनी योजना, २०१७ हदनाींक ३१.१०.२०१७ रोजी जाहीर केलेली 
आहे. तसेच घरगुती ग्राहकाींच े िीज देयक दरुु्ती कररता विविध हठकाणी मशबीरे घेण्यात 
आलेली आहेत ि चकुीच ेिीज बबल दरुु्त करण्यात आले आहेत.   
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

मालेगाांव (ता.श्ि.नामशि) येथे महाराष्ट्र राज्य ववि ववतरण िां पनीच्या 
मनमानी िारभारामुळे नागररि त्रस्त ाल्याबाबत 

(२३)  ११९३९१ (२८-०७-२०१८).   श्री.आमसफ शेख (मालेगाांव मध्य), श्री.अममन पटेल 
(मुांबादेवी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम), श्री.अब् दलु सत्तार (मसल्लोड) :   सन्माननीय 
ऊिाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मालेगाींि (ता.जज.नामशक) येथे महावितरण कीं पनीच्या गैरकारभारामुळे नागररक त्र्त झाले 
असल्याच ेमाहे म,े २०१८ मध्ये  िा त्या दरम्यान ननदशपनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, उक्त पररसरातील श्रीमती जाककया बानो मुश्ताक अहमद रा.नयापुरा 
(मालेगाींि) याींची घरगुती जोडणी विना सुचना खींडीत केली गेली असुन हे िीज अधधननयम, 
२००३ च ेकलम ५६ च ेपो्कलम (२) प्रमाण े ककमान १५ हदिस अगोदर विजपुरिठा खींडडत 
करणेबाबतच्या सुचना देणे आिश्यक असताींनाही तसे न करता सींबींधधत विभाग विना सुचना 
विजपुरिठा खींडीत करीत असल्याने नागररकाींची गैरसोय होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३)   असल्यास, शासनान ेयाबाबत  चौकशी केली आहे काय, त्यानुसार सींबधधताींिर कोणती 
कारिाई केली तसेच महावितरण कीं पनीच्या कारभारात सुधारणा करण्याबाबत कोणती कायपिाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१९-११-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
    सींबींधधत ग्राहकाने माहे फेब्रिुारी, २०१७ नींतर िीज बबलाचा भरणा केलेला नाही. सदरील 
ग्राहकाची थकबाकी रु.२०,४६८/- एिढी असल्याने माहे नोव्हेंबर, २०१७ मध्ये ग्राहकाचा िीज 
पुरिठा, िीज अधधननयम, २००३ चे कलम ५६ प्रमाण,े नो्ीस देऊन खींडीत केलेला आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही.  
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
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ववक्रमगड (श्ि.ठाणे) तालुक्यात लोंबिळत असलेल्या ववद्युत वादहन्या, गांिलेले वविेचे खाांब, 
उघड्या तारा यामळेु नागररिाांच्या श्िववताला धोिा असल्याबाबत 

  

(२४)  १२०६९७ (२८-०७-२०१८). श्री.रुपेश म् हात्र े (मभवांडी पूवा) : सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) विरारमगड (जज.ठाणे) तालुक्यात लोंबकळत असलेल्या विद्युत िाहहन्या, गींजलेले विजेच े
खाींब, उघड्या तारा यामळेु नागररकाींच्या जजविताला धोका असल्याचे माहे म,े २०१८ मध्ये िा 
त्या दरम्यान ननदशपनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच महावितरणाचे कायापलय अनधधकृत इमारती  मध्ये सुरु आहे आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, महावितरणाच्या या गैरकारभाराबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,  
चौकशीनुसार कोणती कायपिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१९-११-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 

महाराषर राज्य िीज वितरण कीं पनीन ेविविध योजनेअींतगपत विरारमगड तालुक्यातील 
लघुदाब िाहहनीच ेि उच्चदाब िाहहनीचे एकूण २२३ गींजलेले विद्यतु खाींब बदली केले आहेत. 
तसेच लघुदाब िाहहनीच्या ५.५६५ ककमी तर उच्चदाब िाहहनीच्या २.५ ककमी जीणप झालेल्या 
िाहहन्या बदली करुन त्या हठकाणी निीन लघुदाब िाहहन्याींना समुारे ३५६३ ्पेससप बसिून 
त्याींची दरुु्ती केलेली आहे. सींभाव्य धोकादायक िा्त असलेल्या लघुदाब ि उच्चदाब 
िाहहन्याींना री-ज्रधगींग ि गाडडांग करण्याचे काम झालेले आहे. 
(२) हे खरे नाही.   
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

िवळिी (ता.नाांदगाांव श्ि.नामशि) येथे शॉटसकिा टमळेु ालेले निुसान. 
  

(२५)  १२०७४२ (२८-०७-२०१८).   श्री.पांिि भुिबळ (नाांदगाव) :   सन्माननीय ऊिाा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाींदगाींि (जज. नामशक) तालुक्यातील भैय्या दादा प्ेल, रा. जिळकी याींच ेग् रारमाींक ७६ 
मध्ये हद. २८ एवप्रल, २०१७ रोजी विद्युत िाहहन्याींच्या घषपणामुळे जनािराींचा चारा, शेती 
ोजारे, हठबक मसींचनाचे साहहत्य नारळ ि रामफळाची झाड ेजळून सुमारे २,३३,०००/- रुपयाींचे 
नुकसान झालेले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महावितरण कीं पनीकडून अद्यापपयांत सींबींधधत शेतक-याला नुकसान भरपाई 
देण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी सींबींधधताींना नकुसान भरपाई देण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायपिाही केलेली आहे िा करीत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१९-११-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
(२) नुकसान भरपाई सींबींधीच्या आिश्यक असणाऱ्या कागदपत्राींची पूतपता अद्यापपयांत पूणप 
केली नसल्यामुळे नुकसान भरपाई देण्यासींबींधीची कायपिाही प्रलींबबत आहे.  
(३) नुकसानग्र्त शेतकरी याींना आिश्यक कागदपत्राींची पतूपता करणेबाबत हदनाींक ०९.०८.२०१८ 
रोजी महावितरणच्या के्षबत्रय कायापलयाने कळविलेले आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

ििात (श्ि.रायगड) येथे आददवासी समािासाठी आददवासी भवन उभारणे बाबत 
  

(२६)  १२०७८८ (२६-०७-२०१८).   श्री.सुरेश लाड (ििात) :   सन्माननीय आददवासी वविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कजपत (जज.रायगड) येथे आहदिासी समाज मोठ्या प्रमाणात असून या समाजासाठी 
्थाननक लोकप्रनतननधीींनी आहदिासी भिन उभारण्याबाबतची मागणी केली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, आहदिासी भिन उभारण्यासाठी शासनान े पाहणी केली आहे काय, त्यानुसार 
शासनाने याबाबत कोणती कायपिाही केली िा करण्यात येत आहे,  
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.ववष्ट् णु सवरा (१९-१०-२०१८) :(१) माहे जुल,ै २०१८ अखरे पयपत आहदिासी भिन 
उभारण्याबाबत लोकप्रनतननधीींची मागणी प्राप्त झालेली नाही. 
(२) ि (३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

बुलडाणा श्िल््यातील ग्राम ववद्युत व्यवस्थापिाांना िामाांवर रुिू िरुन घेण्याबाबत 
  

(२७)  १२०९७१ (२८-०७-२०१८).   श्री.हर्ावधान सपिाळ (बुलढाणा), अॅड.यशोमती ठािूर 
(ततवसा), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम), श्री.भारत भालिे 
(पांढरपूर), श्री.नसीम खान (चाांददवली) :   सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) राज्याच्या ऊजाप ि ग्रामविकास विभागाने सींयुक्तपणे एक गाि एक विदयुत व्यि्थापक 
ही योजना हाती घेतली असनू तीन हजारापयांत लोकसींख्येच्या गािात िीजपुरिठा 
व्यि्थापनासाठी ग्रामविद्युत व्यि्थापक ननयुक्त करण्याचा ननणपय घेतला  आहे, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल्यास, बुलडाणा जजल््यातील बहुताींश ग्राम विद्युत व्यि्थापकाींची  ग्रामपींचायत 
माफप त ननिड होऊन तब्बल दीड िषप होऊन ७९ गािातील ग्राम विद्युत व्याि्थापकाींना  
कामािर रुजू करुन घेतले नसल्याचे माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये िा त्या सुमारास ननदशपनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, गािातील नागररकाींच्या  सम्या तातडीन े सोडविण्यासाठी विदयुत 
व्यि्थापकाींना  कामाींिर रुजू करुन घेण्याबाबत शासनाने कोणती कायपिाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१९-११-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
(२) ि (३) जजल्हा पररषद, बुलढाणा याींचकेडून ननिड केलेल्या ६०६ ग्राम विद्युत 
व्यि्थापकाींची यादी हदनाींक ०९.०७.२०१८ रोजी प्राप्त झाली. ग्राम विद्युत व्यि्थापकाींच्या 
नेमणुकीपूिी त्याींना कौशल्य विकास प्रमशक्षण देणे अननिायप असून प्रमशक्षण देण्याबाबत 
कायपिाही सुरु आहे.  सदर प्रमशक्षणनानींतर ग्राम विद्युत व्यि्थापकाींना सींबींधधत ग्राम 
पींचायत अकरा महहन्याच्या कालािधीसाठी कायापदेश देणेबाबत ननणपय घेईल. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही 
  

___________ 
  

तालुिा पवनी (श्ि.भांडारा) येथ ेिडधान्य खरेदी िें द्र सुरु िरण्याबाबत 
  

(२८)  १२०९७५ (२३-०७-२०१८).   श्री.रामचांद्र अवसरे (भांडारा) :   सन्माननीय पणन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पिनी (जज.भडाींरा) तालुक्यातील तूर, चना, िा्णा ि गहू वपकाचे उत्पादन मोठ्या 
प्रमाणात असून, सदर वपकाचे उत्पादन खरेदी करण्यासाठी कोणतीही शासकीय यींत्रणा 
कायापजन्ित नाही, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, यामुळे वपकाींच्या खरेदीअभािी, शेतकऱ्याींना सोयीचे ि सिलतीचे दर ममळािे, 
कडधान्य खरेदी कें द्र त्िररत सुरु करण्यात यािे यासाठी जजल्हा माकेह्ींग अधधकारी, माकेह्ींग 
फेडरेशन भींडारा ि नाफेडद्िारे तातडीन े सुरु होण्याच्या दृष्ीन े ्थाननक लोकप्रनतननधीींनी 
मा.सहकार मींत्री याींना हदनाींक २६ माचप, २०१८ रोजी िा त्यासमुारास लेखी ननिेदन हदले आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३)  असल्यास, सदर प्रकरणी शासनान ेचौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या अनुषींगाने सदर 
हठकाणी कडधान्य खरेदी कें द्र सुरु करण्याबाबत शासनान ेकोणती कायपिाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सुभार् देशमखु (१९-११-२०१८) : (१) नाही. 
     कृवष विभागाच्या अहिालानुसार पिनी तालुक्यात गहू,िा्ाणा ि हरभरा(चना) 
वपकाींखालील के्षत्र नगण्य आहे.तसचे तुरीच ेपीक भात वपकाच्या बाींधािर घेतले जाते. 
(२)होय.. 
(३)प्र्तुत प्रकरणी जजल्हाधधकारी, भींडारा याींच्या अध्यक्षतेखाली सींबींधधत आधधकाऱ्याींना खरेदी 
सींदभापत आढािा बैठक आयोजजत करण्यात आली होती. भींडारा जजल््यातील उत्पाहदत 
धान्याची प्रतिारी ही नाफेडच्या ननकषाप्रमाणे नसल्याने खरेदी कें द्राींना ्थधगती देण्यात आली 
होती. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

अिोले (श्ि.अहमदनगर) तालुक्यातील शेतिऱयाांनी महाववतरण िां पनीिड ेअनामत रक्िम 
भरुनही त्याांना िेबलद्वारे वीिपुरवठा होत असल्याबाबत 

  

(२९)  १२१२९२ (२८-०७-२०१८).   श्री.वैभव वपचड (अिोले) :   सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)अकोले (जज.अहमदनगर) तालुक्यातील अकोले, राजुर,बो्ा या उपविभागामधील अींदाज े
२००० शेतकऱ्याींनी ‘महावितरण आपल्या दारी’ या योजनअेींतगपत महावितरण कीं पनीकड े
अनामत रक्कम भरुनही त्याींना केबलद्िारे िीजपुरिठा करण्यात येत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२)असल्यास, सींबींधधत अनामत रक्कम भरलेल्या शेतकऱ्याींना महावितरण कीं पनीने िीजिाहक 
पोल उपलब्ध करुन सुरक्षक्षत िीजपुरिठा करण्याबाबत  कोणती कायपिाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(३)नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१९-११-२०१८) : (१) अकोले (जज.अहमदनगर) तालुक्यातील अकोले 
उपविभागात १५२४ ि राजुर बो्ा या उपविभागात २९८ असे एकूण१८२२ शेतकऱ्याींना 
“महावितरण आपल्या दारी” या योजनेअींतगपत केबलद्िारे िीजपुरिठा करण्यात येत आहे.  
(२)”महावितरण आपल्या दारी” या योजनेअींतगपत विद्युत जोडण्या देण्यात आलेल्या कृषीपींपाींना 
पायाभूत सुविधा उपलब्ध करुन देणे आिश्यक असून त्यासाठी महावितरण कीं पनीमाफप त 
योजना प्र्तावित आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

ररधोरा (ता.सेनगाांव, श्ि.दहांगोली) येथील खरेदी-ववक्री सांघात  
सोयाबीन खरेदीत ालेला गैरव्यवहार 

(३०)  १२१८६० (२६-०७-२०१८).   डॉ.सांतोर् टारफे (िळमनुरी), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम), श्रीमती तनमाला गाववत (इगतपरूी) :   सन्माननीय पणन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) ररधोरा (ता.सेनगाींि, जज.हहींगोली) येथील खरेदी –विरारी सींघात शेतकरी श्री.शींकर झाड े
याींच्या ३५ जक्िीं्ल सोयाबीन खरेदीत गैरव्यिहार झाला असल्याच े हदनाींक २४ एवप्रल, २०१८ 
रोजी िा त्या सुमारास ननदशपनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यामळेु या सींघाच्या व्यि्थापकाींने सदर शेतकऱ् याींना ्ित:च्या िैयजक्तक 
खात्याचा धनादेश देऊन हे प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या सींदभापत शासनान े चौकशी करुन सदर सींघाच्या व्यि्थापनािर कोणती 
कारिाई केली आहे िा येत आहे, 
(४) अदयाप, कोणतीच कायपिाही केली नसल्यास विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सुभार् देशमखु (१९-११-२०१८) :(१) नाही. 
(२) नाही.  

हहींगोली जजल््यात हींगाम २०१७-१८ मध्ये तालकुा खरेदी विरारी सींघ,हहींगोली 
याींचेमाफप त  नाफेडकडून पीएसएस योजनेंतगपत एकूण २२१  शतेकऱ्याींकडून ४०३२.५०जक्िीं्ल 
सोयाबीन खरेदी करण्यात आले आहे.सदर खरेदी करण्यात आलेले सोयाबीन िखार 
महामींडळाच्या गोदामात जमा करुन िखार पाित्या नाफेड कायापलयास जमा करण्यात आल्या 
आहेत.खरेदीमध्ये श्री.शींकर झाड ेि त्याींची पत्नी रा.ररघोरा  याींच े ६४.५० जक्िीं्ल, सोयाबीन 
खरेदीचे रेकॉडप तालुका खरेदी विरारी सींघाकडून प्राप्त झाले आहे. त्यानुसार ऑनलाईन नोंदणी 
करुन श्री.शींकर झाड े ि त्याींची पत्नी याींच ेनाि े रक्कम आर्ीजीएसद्िारे ५३.२६ जक्िीं्ल ि 
यापुिी हहींगोली खरेदी विरारी सींघाने हदलेल्या चेकद्िारे ११.३४ जक्िीं्ल पुणप जमा रकमा 
करण्यात आलेली आहे. 
(३ )हहींगोली तालुका खरेदी विरारी सींघाने उपलब्ध केलेल्या रेकॉडपनुसार ऑनलाईन नोंदणी 
केलेल्या सोयाबीनचे पुणप चकुारे अदा करण्यात आले आहे. तथावप,हहींगोली खरेदी सीं्थेन े
खरेदीच्या कामामध्ये अननयममतता केल्याचे कारणाने सींबींधधत सीं्थेचे खरेदीचे काम काढून 
घेण्यात आले असून पुढील खरेदीचे काम कृवष उत्पन्न बाजार सममती, हहींगोली याींच्याकडून 
पुणप करुन घेण्यात आले आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  
मरवड े(ता.मांगळवेढ़ा, श्ि.सोलापुर) गावातील शेति-याांच्या िृवर्पांपाना समुारे ३ मदहन्याांपासून 

िमी दाबान ेववद्युतपुरवठा होत असल्याबाबत 
  

(३१)  १२२१४३ (२८-०७-२०१८).   श्री.भारत भालिे (पांढरपूर) :   सन्माननीय ऊिाा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  मरिड े (ता. मींगळिेढ़ा,  जज.सोलापुर) गािातील शेतक-याींच्या कृवषपींपाना सुमारे ३ 
महहन्याींपासून कमी दाबान े विद्युतपुरिठा होत असल्यान े िीजेअभािी शेतक-याींची वपके 
धोक्यात आल्याचे माहे एवप्रल २०१८ मध्ये ननदशपनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, याबाबत ्थाननक शेतक-याींनी सींबधधत अधधका-याींकड़ ेअनेकदा तरारारी देऊनही 
अद्याप कोणतीही कायपिाही होत नसल्याच ेननदशपनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानुसार सदर गािातील िीज 
पुरिठा सुरळीत होणेबाबत शासनाने कोणती कायपिाही  केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?   
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१९-११-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 

कृषी आितपनासाठी उजनी धरणामधून हदनाींक ०९.०४.२०१८ रोजी कालव्याद्िारे पाणी 
सोडण्यात आले होत े ि एकाच िेळेस सिप कृषीपींपाचा भार आल्याने सदर भागात हदनाींक 
०९.०४.२०१८ ते २०.०४.२०१८ दरम्यान काही प्रमाणात कमी दाबाने िीज पुरिठा होत होता. 
(२) हे खरे नाही. 

हदनाींक १९.०४.२०१८ रोजी मा. लोकप्रनतननधी याींनी मींगळिेढा येथ े्थाननक शतेकरी 
ि सिप प्रशासकीय यींत्रणेची बैठक आयोजजत केली होती. सदर बैठकीमध्ये काही शतेकऱ्याींनी 
मौज ेमरिड ेगािाींस कमी दाबाने िीज पुरिठा होत असल्याबाबत कळविले. 
(३) मौजे मरिड ेयेथील निीन शतेकऱ्याींना कायम्िरुपी योग्य दाबाने िीज पुरिठा होण्यासाठी 
मौज े तळसींगी, ता. मींगळिेढा येथे निीन ३३/११ के.व्ही उपकें द्राचा प्र्ताि पायाभूत सुविधा 
आराखडा-२ ननधीतून प्र्तावित आहे. सदर प्र्तािास सक्षम अधधकाऱ्याींची मींजुरी प्राप्त झाली 
आहे. त्यास अनुसरुन के्षत्रीय कायापलयास ननविदा काढण्याबाबत आदेश देण्यात आले आहेत. 
३३/११ के.व्ही तळसींगी उपकें द्र ्थापन झाल्यानींतर मरिड ेपररसरास योग्य दाबान ेिीज पुरिठा 
होईल  
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

सोयगाव (श्ि.ोरांगाबाद) तालुक्यातील वरठाण धरण पररसरात  
रोदहत्राअभावी शेति-याांची होत असलेली गैरसोय 

  

(३२)  १२२५७० (२८-०७-२०१८).   श्री.अब् दलु सत्तार (मसल्लोड), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम), श्री.नसीम खान (चाांददवली) :   सन्माननीय ऊिाा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सोयगाि तालुक्यातील (जज.ोरींगाबाद) िरठाण धरण पररसरात दोन िषापपासून मींजूर 
झालेले रोहहत्र अद्यापही बसविण्यात आले नसल्याच े माहे फेब्रुिारी, २०१८ मध्ये िा त्या 
सुमारास ननदशपनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरील रोहहत्राचे काम पूणप न झाल्यान े शतेक-याींना िीजपुरिठा  होत 
नसल्यान ेवपकाींना पाणी देता येत नाही ,  हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यासींदभापत शासानान े चौकशी करुन सदर हठकाणी तातडीन े रोहहत्र बसिून 
िीजपुरिठा सुरु करण्याबाबत कोणती कायपिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१९-११-२०१८) :(१) सोयगाि  तालुक्यातील जजल्हा ोरींगाबाद िरठाण 
धरण पररसरात ग् रार.१०३ येथ े१०० केव्हीए क्षमतेच्या रोहहत्राचा समािेश पायाभूत आराखडा-
२ या योजनअेींतगपत असून सदर रोहहत्राींच े काम हद. १२.०८.२०१८ रोजी पूणप करण्यात आले 
आहे.  
(२) हे खरे नाही. सदर हठकाणी १०० केव्हीए क्षमतेचे िॉ्र सप्लाय रोहहत्र असून त्याचा 
विद्युत पुरिठा चाल ूआहे. सद्यज्थतीत िॉ्र सप्लाय/रोहहत्रािरचा िीजभार कमी करण्यासाठी 
उपरोक्त निीन १०० केव्हीए रोहहत्र मींजूर केले आहे.  
(३) पायाभूत आराखडा-२ योजनअेींतगपत या निीन रोहहत्राींचे काम पूणप केल्यानींतर हदनाींक 
१२.०८.२०१८ रोजी हे रोहहत्र कायापजन्ित केल्यानींतर सदर हठकाणचा विद्युत पुरिठा सुरु 
करण्यात आला. 
(४) पायाभूत आराखडा-२योजनेअींतगपत कन्नड विभागातील कीं त्रा्दाराने उपरोक्त रोहहत्राींच ेकाम 
सींथ गतीने केल्यामुळे सदर रोहहत्र कायापजन्ित करण्याकररता विलींब झाला. सदर कीं त्रा्दारास 
कामाची गती िाढविण्याकररता पत्राद्िारे सचूना देण्यात आल्या होत्या. 

___________ 
  
पुणे श्िल््यातील राज्य उत्पादन शुल्ि ववभागाचे अधधिि याांनी पदाचा गैरवापर िेल्याबाबत 

  

(३३)  १२३००४ (२७-०७-२०१८).   श्री.सुभार् साबणे (देगलूर) :   सन्माननीय राज् य उत् पादन 
शुल् ि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे जजल््यातील राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच ेअधधक्षक श्री.मोहन िदे याींनी पदाचा 
गैरिापर केला असून नीरा (जज.पणेु) येथील ज्युबबलीएीं् लाईफ सायन्सेस प्रा.मल. या कीं पनीचे 
परिानगी नसलेले मद्य विकण्यास परिानगी देऊन आधथपक गैरव्यिहार केल्याच ेमाहे माचप, 
२०१८ मध्ये िा त्यासुमारास ननदशपनास आले आहे, हे खरे आहे काय , 
(२) असल्यास, उक्त कीं पनीत इथेनॉल, अल्कोहोल आणण ओ-२ या द्रि पदाथाांचे उत्पादन 
करण्यास बींदी असतानाही श्री.िदे याींच्या आदेशानसुार सदरहू पदाथाांचे अिैधपणे उत्पादन करत 
असल्याचेही ननदशपनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रश्न भाग १ ि २ बाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
ननषपन्न झाले, 
(४) असल्यास, त्यानुसार सींबधधताींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे तसेच 
अिैध उत्पादन थाींबविण्याण्यासाठी शासनान ेकोणती उपाययोजना केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१९-११-२०१८) : (१) अींशत: खरे आहे. मे. ज्युबबलीं् लाईफ सायन्सेस 
मल. ननींबुत ननरा, ता. पुरींदर, जज. पुणे नमुना आय ि नमुना डडएस-१ या घ्कास अनतशुद्ध 
मद्याकप  (Absolute Alcohol) मध्ये १% ममथेनॉल विपकृत मद्याकप  (Denatured Spirit) 
चा िापर करून तलेींगणा राज्यात ७५,००० ब.मल. ननयापतीकररता ननयमबा्यपण े ३ ननयापत 
परिाने मींजूर केले आहेत. 
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(२) हे खरे नाही. 
सींबींधधत घ्काकड ेमींजूर केलेल्या एकूण ८ अनुज्ञप्त्या असनू सन २०१७-१८ कररता 

त्याींचे नतूनीकरण केलेले आहे. 
(३) भाग-१ बाबत या प्रकरणी केलेल्या प्राथममक चौकशीमध्ये श्री. िदे तत्कालीन अधीक्षक, 
राउश,ु पुणे याींनी सींबींधधत घ्कास ममथेनॉल विपकृत मद्याकापच्या ननयापतीबाबतची 
ननयमबा्यपणे परिानगी हदलेली आहे असे ननषपन्न झाले आहे. याबाबत सवि्तर चौकशी 
करण्यात येत आहे. 

भाग-२ बाबत- सदर घ्क म.े ज्युबबलीं् लाईफ सायन्सेस मल. ननींबुत ननरा, ता. 
पुरींदर, जज. पुणे याींनी राज्यात मद्याकापत ममथेनॉल ममसळण्याची परिानगी नसताना 
ममथेनॉलची ममधश्रत मद्याकप  परराज्यात ननयापत केले आहे. सदर गींभीर ्िरूपाची 
अननयममतता केल्याबाबत सदर घ्काविरूद्ध कायपिाही सुरू आहे. 
(४) श्री. िदे तत्कालीन अधीक्षक, राउशु, पुणे याींना हद.०६.०३.२०१८ च्या आदेशान्िये ननलींबबत 
करण्यात आले आहे. घ्कास मींजूर असलेली नमुना I ि डडएस--१ अनुज्ञप्ती आयुक्त, राज्य 
उत्पादन शुल्क याींनी हद.०३.०३.२०१८ च्या आदेशान्िये कायम्िरूपी तात्काळ प्रभािान े रद्द 
करण्यात येउन त्याींचेविरूद्ध फौजदारी कारिाई करण्याच ेआदेमशत केले आहे. सदर आदेशाविरूद्ध 
उक्त घ्काने शासनास सादर केलेल्या अपीलाच्या अनुषींगाने आयुक्त, राउश ु याींच्या 
हद.०३.०३.२०१८ च्या आदेशास अींतररम ्थधगती देण्यात आली आहे.   
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

राज्य उत्पादन शुल्ि िायाालय भांडारा (श्ि.भांडारा) येथील अधधिि  
याांची सीबीआय माफा त उच्चस्तरीय चौिशी िरण्याबाबत 

  

(३४)  १२३०४७ (२७-०७-२०१८).   श्री.सुभार् साबणे (देगलूर) :   सन्माननीय राज् य उत् पादन 
शुल् ि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य उत्पादन शुल्क कायापलय भींडारा (जज.भींडारा) येथील अधधक्षक श्री.सुरेंद्र मनवपया 
याींच्या अधधकारात सन २०१२ त े२०१७ पयांत झालेल्या कामाची सीबीआय माफप त उच्च्तरीय 
चौकशी करण्याबाबतची मागणी तेथील सामाजजक सींघ्नाींनी माहे फेब्रुिारी, २०१८ मध्ये िा 
त्यासुमारास मा.राज्य उत्पादन शलु्क मींत्री याींचेकड ेकेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास उक्त प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, तदनुसार चौकशीत काय 
ननषपन्न झाले, 
(३) असल्यास, चौकशीच्या अनुषींगाने शासनान ेकोणती कायपिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१९-११-२०१८) : (१) (२) ि (३) होय. प्र्तुत प्रकरणी चौकशीबाबतची 
कायपिाही प्ररारीयेत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
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वामशम श्िल्हयात िृर्ीपांपाना उच्च दाब ववतरण प्रणालीव्दारे  
वीि पुरवठा िरण्याबाबत 

  

(३५)  १२३४५२ (२८-०७-२०१८).   श्री.अममत नि (ररसोड), श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), 
श्री.सुतनल िेदार (सावनेर), श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), श्री.अस्लम शखे 
(मालाड पश्श्चम), श्री.नसीम खान (चाांददवली), अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), श्रीमती तनमाला 
गाववत (इगतपूरी), प्रा.वर्ाा गायिवाड (धारावी), श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), श्री.सांग्राम 
थोपटे (भोर) :   सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िीजपुरिठयामध्ये िारींिार बबघाड ननमापण  होऊन  कृवषपींपाचा िीजपुरिठा कमी होणे, 
ताींबत्रक िीजहानी होणे आदी सम्याींिर मात करण्यासाठी उच्चदाब वितरण प्रणालीव्दारे 
कृवषपींप उजीकरण करण्याच्या योजनेस शासनाने मान् यता हदली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, माहे म,े २०१८ अखेरपयांत िामशम जजल् हयातील ककती शेतकऱ्याींना या योजनेचा 
लाभ देण्यात आला आहे, 
(३) अद्याप, या योजनेचा  लाभ शेतकऱ्याींना ममळाला नसल्यास, त्यामागील विलींबाची  कारणे 
काय आहेत ि िामशम  जजल्हयात कृषीपींपाना उच्च दाब वितरण  प्रणालीव्दारे  िीज पुरिठा 
करण्याच्या कायपिाहीची सद्य:ज्थती काय आहे ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१९-११-२०१८) :(१) हे खरे आहे. 

  शासन ननणपय हदनाींक ०५.०५.२०१८ अन्िये कृषीपींपाना उच्चदाब वितरण 
प्रणालीद्िारे िीजजोडणी देण्याच्या योजनेस मान्यता देण्यात आली आहे. 
(२) सदर योजनअेींतगपत ६०४९ कृषीपींप अजपदाराींचा समािशे आहे.  
(३) महावितरणच्या िामशम मींडळ कायापलयान ेयाबाबत २४ ननविदा काढल्या असून त्याबाबतची 
पुढील प्रकरारया सुरु आहे. 

___________ 
  

लेंगरे (ता. खानापूर, श्ि. साांगली) येथे आगीमुळे डाळीांब बागेचे ालेले नुिसान 
  

(३६)  १२३८७६ (२८-०७-२०१८).   श्री.अतनल बाबर (खानापूर) :   सन्माननीय ऊिाा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लेंगरे (ता. खानापूर, जज. साींगली) येथ ेहदनाींक २ एवप्रल, २०१८ रोजी िा त्यासुमारास आग 
लागून ९ एकर डाळीींब बागेच ेनुकसान झाले, हे खरे आहे काय, 
(२)असल्यास, आग लागण्याची कारणे काय आहेत, 
(३)असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने नुकसानग्र्त शेतक-याींना मदत ममळण्याबाबत 
कोणती कायपिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४)नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१९-११-२०१८) :(१) हे खरे आहे.   
(२) हदनाींक ०१.०४.२०१८ रोजी मु.पो.लेंगरे, ता.खानापूर, जज.साींगली येथ े ३३/११ के.व्ही लेंगरे 
उपकें द्रामधून ननघणाऱ्या ११ के.व्ही. लेंगरे ए.जी. कफडरिर १०० के.व्ही.ए. दबड ेरोहहत्राचा आर 
फेजचा इन्सुले्र फु्ल्यान े ्पाककां ग होऊन हठणग्या खाली असलेल्या िाळलेल्या गितािर 
पडल्याने गितान े पे् घेतला ि आग पसरत जाऊन जिळच असलेल्या श्री. दत्ताजीराि 
अमतृराि ननींबाळकर याींच्या मालकीच्या डाळीींब बागेला आग लागली. 
(३) नुकसानग्र्त शेतकऱ्याकड े नुकसान भरपाई प्र्ताि तयार करण्यासाठी लागणाऱ्या 
कागदपत्राींची मागणी करण्यात आली असून सदर कागदपत्र े प्राप्त झाल्यानींतर महावितरण 
कीं पनीच्या ननयमानुसार नुकसान भरपाई देणेसींबींधीची पुढील कायपिाही करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

िळगाव श्िल्हयात पैस ेभरुनही िृर्ीपांप वीि िोडण्या प्रलांबबत असल्याबाबत 
  

(३७)  १२४०७६ (२८-०७-२०१८).   श्री.एिनाथराव खडसे (मुक्ताईनगर) : सन्माननीय ऊिाा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जळगाींि जजल््यात  पैसे भरुनही माहे जानेिारी, २०१८ अखरे ९६८८ कृषी पींप प्रलींबबत 
आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कृषी पींप िीज जोडण्या देण्याबाबत शासनाने अद्यापपयांत  कोणती कायपिाही 
केली िा करण्यात येत  आहे, 
(३) नसल्यास, िीज जोडण्या देण्यास हाोेत असलेल्या विलींबाची कारणे काय आहेत ि या 
कामाची सद्य:ज्थती काय आहे ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१९-११-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 

जळगाींि जजल््यात सन २०१७-१८ मध्ये जानेिारी, २०१८ अखेर जळगाींि जजल््यात 
१०७७ कृषीपींपाींना िीज जोडण्या देण्यात आल्या असून जानेिारी, २०१८ अखेर ९६८८ कृषीपींप 
पैसे भरुन प्रलींबबत आहेत.  
(२) राज्यात माचप, २०१८ अखेर पैस े भरुन प्रलींबबत असणाऱ्या सुमारे २.२५ लाख कृवषपींप 
ग्राहकाींना उच्चदाब प्रणालीद्िारे (HVDS) िीजजोडणी देण्यासाठी निीन योजना अींमलात 
आणण्यात आली असून सदर योजनेअींतगपत जळगाि जजल््यातील १०१८९ कृषीपींप ग्राहकाींचा 
समािेश आहे.   
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

आष्ट्टी, पाटोदा व मशरूर (श्ि. बीड) तालुक्यात ११ दठिाणी नवीन  
३३ िे. व्ही.उपिें दे्र सुरु िरण्याबाबत 

(३८)  १२४१०१ (२८-०७-२०१८).   अॅड.भीमराव धोंड े(आष्ट्टी) :   सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१)आष्ी, पा्ोदा ि मशरूर (जज. बीड) तालुक्यात ११ हठकाणी निीन ३३ के. व्ही. उपकें दे्र सुरु 
करण्याची मागणी ्थाननक लोकप्रनतननधी आणण जनतेकडून शासनाकड े केली जात आहे, हे 
खरे आहे काय; 
(२) असल्यास, सदरहू मागणीच्या अनुषींगान ेशासनान ेया हठकाणी पाहणी केली  आहे काय, 
त्यानुसार या तालुक्याींतील ११ हठकाणी निीन ३३ के. व्ही. उपकें दे्र सुरु करण्याबाबत शासनान े 
कोणती कायपिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची  कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१९-११-२०१८) : (१) हे खरे आहे.  
(२) सदरहू मागणी केलेल्या हठकाणी आष्ी तालुक्यात मौजे पाींगरा येथे दीनदयाल उपाध्याय 
ग्राम ज्योती योजनेअींतपगत काम प्रगतीपथािर आहे. HVDS योजनेअींतगपत मौजे बलेगाींि 
(ककन्ही) ि सािरगाींि (ता.आष्ी), पाींचग्री ि पारगाींि घुमरा (ता.पा्ोदा), घा्मशळ पारगाींि ि 
गोमळिाडा (ता.मशरुर का) येथे ३३/११ के.व्ही चे उपकें द्र प्र्तावित केलेले आहे ि ताींबत्रक 
व्यिहायपता तपासणी प्रकरारया चाल ूआहे. 

रुई ि गहहनीनाथ गड (ता.आष्ी) जा्नाींदरू (ता.मशरुर का) या हठकाणी जिळच े
उपकें द्र कायपरत असल्यान ेसदर हठकाणी निीन उपकें द्र उभारणे ताींबत्रकदृषट्या ससुाध्य नाही. 
तसेच भायाळा (ता.पा्ोदा) येथे उपकें द्र कायापजन्ित आहे.  
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

मुांब्रा (श्ि.ठाणे) पररसरामध्ये  वीि पुरवठा सुरळीत िरण्याबाबत. 
  

(३९)  १२४५९१ (२८-०७-२०१८).   श्री.श्ितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.अश्ित पवार 
(बारामती), श्री.ियांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.ददलीप वळस-ेपाटील (आांबेगाव), श्री.छगन 
भुिबळ (येवला), श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरेगाव), श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), श्री.भास्िर िाधव 
(गुहागर), श्री.राणािगिीतमसांह पाटील (उस्मानाबाद), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.अस्लम 
शेख (मालाड पश्श्चम), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.नरहरी णरवाळ (ददांडोरी), श्री.वैभव 
वपचड (अिोले), श्री.सुरेश लाड (ििात), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.ददपि चव्हाण 
(फलटण), श्री.हनुमांत डोळस (माळमशरस) :   सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) मुींब्रा (जज.ठाणे) पररसरामध्ये िारींिार िीज खींडीत होत असल्यान ेयेथील नागररकाींना त्रास 
होत असल्याने लोकप्रनतननधीींनी महावितरण कायापलयािर मोचाप काढून कायापलयास ्ाळे 
ठोकण्याचा इशारा  हद. २७ म,े २०१८ रोजी िा त्या दरम्यान हदला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत नागररकाींनी िारींिार कायपकारी अमभयींता, महावितरण, मुींब्रा विभाग 
याींचेकड े तरारारी केल्या असून याबाबत शासनान े चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले, 
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(३) असल्यास. त्यानुसार शासनाने िीज पुरिठा सुरळीत होण्याबाबत कोणती कायपिाही केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?   
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (३१-११-२०१८) :(१) हे खरे नाही. 
(२) सदर तरारार महावितरणच्या के्षबत्रय कायापलयास प्राप्त झालेली नाही. परींत ुम,े २०१८ मध्ये 
तापमान िाढल्यान ेतसेच रमजानच्या पवित्र महहन्यात अनतररक्त रोषणाईमुळे केबल, केबलचे 
लग, फ्युज जळाल्यान,े काही भागात िीज पुरिठा खींडीत होण्याचे प्रकार घडले होत.े त्या 
हठकाणी िळेेत िीज पुरिठा सुरळीत करण्यात आला. 
(३) िीज पुरिठा सुरळीत ठेिण्यासाठी आिश्यक साहहत्य, जस े लघुदाब िाहहनीचे केबल, 
अनतररक्त रान्सफॉमपर यासह इतर लागणाऱ्या साहहत्याचा साठा करुन आिश्यक हठकाणी 
ठेिण्यात आला.  तसेच िीज पुरिठा सुरळीत ठेिण्यासाठी ि िीज िाहहन्याींची देखभाल/दरुु्ती 
त्िरीत करण्यासाठी कीं त्रा्दारामाफप त कुशल ि अकुशल कामगार िाहनासह २४ तास काम 
करण्यासाठी तैनात करण्यात आले होते.  िरील कामािर देखरेख ठेिून िेळेत दरुु्तीचे काम 
होण्यासाठी अमभयींत्याची नेमणूक देखील करण्यात आली होती. िरील उपाययोजना करुन िीज 
पुरिठा कमीत कमी िेळ खींडीत होईल याची दक्षता घेण्यात आली. 
(४) सद्यज्थतीत िीज पुरिठा सरुळीत चाल ूआहे.  

___________ 
  
भोिर (श्ि.नाांदेड) येथील महाववतरणच्या उपववभागीय िायाालयात ग्राहिाांनी भरणा िेलेल्या 

वीि देयिाच्या रक्िमेत ालेला गैरव्यवहार 
  

(४०)  १२४६३६ (२६-०७-२०१८).   श्रीमती अममता चव्हाण (भोिर), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.अस्लम शखे (मालाड पश्श्चम), डॉ.सांतोर् टारफे 
(िळमनुरी) :   सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) भोकर (जज.नाींदेड) येथील महावितरणच्या उपविभागीय कायापलयात  ग्राहकाींनी भरणा 
केलेल्या िीज देयकाच्या रक्कमते गैरव्यिहार झाल्याचे हदनाींक ३० मे, २०१८ रोजी िा 
त्यासुमारास ननदशपनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यासींदभापत नमेलेल्या विभाग्तरीय सममतीने केलेल्या चौकशीत माहे जानेिारी 
२०१६ ते माचप २०१८ या कालािधीत अदाींज े २५ लाख रुपयाींचा गैरव्यिहार  झाल्याचे हदसून 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या चौकशीच्या अनुषींगाने शासनाने सींबींधधत दोषी अधधकारी िा कमपचारी 
याींच्यािर कोणती कारिाई केली आहे िा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्यास,  विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (३१-११-२०१८) :(१) हे खरे  आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
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(३) चौकशीच्या अनुषींगाने महावितरण कीं पनीकडून सींबींधधत दोषी अधधकारी ि कमपचारी याींच े
ननलींबन करण्यात आले आहे ि याबाबतीत खात्याींतगपत चौकशी चालू आहे.  
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही.  

___________ 
  

नूल (ता.गडदहांग्लि, श्ि.िोल्हापूर) येथील ििााला िां टाळून  
तरुण शेतिऱयाांन ेिेलेली आत्महत्या 

  

(४१)  १२४७१६ (२८-०७-२०१८).   श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), 
श्रीमती सांध् यादेवी देसाई-िुपेिर (चांदगड) :   सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नूल (ता.गडहहींग्लज, जज.कोल्हापूर) येथे सोसाय्ी, पतसीं्था ि खाजगी सािकारीच्या 
कजापला कीं ्ाळून सदामशि रामा नींदनिाड े (िय ४२) या तरुण शतेकऱ्याींने हदनाींक २४ एवप्रल, 
२०१८ रोजी आत्महत्या केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले आहे, 
(३) असल्यास, त्यानुसार मतृ शेतकऱ् याच्या कु्ूींबबयास आधथपक मदत देण्याबाबत शासनान े
कोणती कायपिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. सुभार् देशमखु (१९-११-२०१८) : (१) नाही. 
(२) शासनाने चौकशी केली असता मयत श्री.सदामशि रामा नींदनिाड ेयाींचेकडून सहकारी पत 
सीं्थेकडून घेतलेल्या कजापच्या अनुषींगाने कजप िसुलीबाबत त्रास होत असल्याची तसेच खाजगी 
सािकारी सींदभापत त्रास होत असल्याची तरारार अथिा अजप शासनास प्राप्त झालेला नसल्याच े
आढळून आले. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

नाांदेड श्िल््यात आांद्र प्रदेश, तेलांगणा इत्यादी राज्यातून अवैध  
दारु मोठ्या प्रमाणात येत असल्याबाबत 

  

(४२)  १२४७८१ (२७-०७-२०१८).   श्री.सुभार् साबणे (देगलूर) :   सन्माननीय राज् य उत् पादन 
शुल् ि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाींदेड जजल््यात आींध्र प्रदेश, तेलींगणा इत्यादी राज्यातून अिधै दारु मोठ्या प्रमाणात येत 
असल्याच ेमाहे, माचप, २०१८ रोजी िा त्यासमुारास ननदशपनास आले हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, प्र्तुत प्रकरणाींची शासनान ेचौकशी केली आहे काय, तद्नुसार चौकशीत काय 
ननषपन्न झाले आहे, 
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(३) असल्यास, अिैध दारुिर ननबांध घालण्यासाठी शासनान ेकोणती कारिाई केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशखेर बावनिुळे (१९-११-२०१८) : (१) ि (२) होय, हे अींशतम खरे आहे. नाींदेड 
जजल््यातील आींध्रप्रदेश, तेलींगणा राज्याींच्या सीमलेगत असलेल्या तालुक्यात राज्य उत्पादन 
शुल्क विभागातील अधधकाऱ्याींनी महाराषर दारुबींदी कायद्याींतगपत माचप, २०१८ मध्ये अिैध 
ताडी ि दारूविरूध्द विविध हठकाणी एकूण २९ गुन्हे नोंदविले असनू यामध्ये २७ गुन््यामध्ये 
ताडी ि २ गुन्हयामध्ये मद्य जप्त करण्यात आले आहे. 
      तसेच, या तालुक्यात पोलीस विभागामाफप त करण्यात आलेल्या कारिाई मध्ये महाराषर 
दारुबींदी कायद्याींतगपत एकूण ४८ गुन्हे दाखल करुन त्यामधील ५१ आरोपीींविरुध्द कायदेशीर 
कायपिाही करण्यात आली आहे. 
(३) महाराषर दारुबींदी कायद्याींतगपत एवप्रल २०१७ ते माचप, २०१८ या कालािधीत राज्य 
उत्पादन शुल्क विभागामाफप त नाींदेड जजल््यात अिैध दारूची ननममपती / विरारी / िाहतूक 
करणाऱ्याविरूध्द एकूण १६२७ गुन्हे नोंदविले असून त्यापकैी १११६ गुन्हे िारस आहेत. यामध्ये 
११०७ आरोपीींना अ्क करण्यात आली असून त्याींचकेडून ४८ िाहनाींसह एकूण रु.७३.३६ लक्ष 
ककीं मतीचा मुदे्दमाल जप्त करण्यात आला आहे. अिधै धींद्यातील सराईत गुन्हेगाराकडून 
महाराषर दारुबींदी कायद्यातील कलम ९३ अन्िये चाींगल्या ितपणूकीचे बींधपत्र घेण्यात येत.े 
नाींदेड जजल्हयाच्या सीमािर परराज्यात जाणाऱ्या र्त्यािर तात्पुरती तपासणी नाके उभारण्यात 
आलेली असून अचानक नाकाबींदी करून िाहनाींची िेळोिेळी तपासणी करण्यात येत.े अिैध 
मद्य विरारी, िाहतूक ि ननममपतीविरूध्द पोलीस विभागाच्या समन्ियाने कारिाई करण्यात येते. 
जनतेच्या सहभागातून ि ग्रामरक्षक दलाच्या माध्यमातून अिैध मद्य विरारीच्या धींद्यािर 
ननयींत्रण आणण्यात येत आहे. अिैध मद्य विरारी धींद्याविरूध्द तरारारीसाठी आयुक्त 
कायापलयात मध्यिती ननयींत्रण कक्ष ्थापन करण्यात असनू जनतेला ्ोल फ्री ि व्हॉट्सप 
रारमाींक प्रमसध्द करण्यात आले आहेत.  
     त्याचबरोबर, पोलीस महासींचालक, महाराषर राज्य याींच्या कायापलयाकडुन हद. ३१.३.२०१७ 
रोजीच्या पत्रान्िये सिप पोलीस घ्क प्रमुखाींना राज्यातील अिधै दारु विरारी ि ननममपतीच े
धींद्याींिर कारिाई करण्याबाबत सचुना हदलेल्या आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

किनवट माहुर (श्ि.नाांदेड) तालुक्यात मागील तीन वर्ाात महाववतरण ववभाग, भोिर तफे 
ालेली िाम ेतनिृष्ट्ट दिााची असल्याबाबत 

  

(४३)  १२५३०८ (२८-०७-२०१८).   श्री.प्रदीप नाईि (किनवट), श्री.वविय भाांबळे (श्िांतूर) :   
सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) ककनि्-माहुर (जज.नाींदेड) तालुक्यातील महावितरण विभाग, भोकर याींच्या माफप त झालेल्या 
विद्युत खाींब उभारणी, निीन लाईन ्ाकण,े विद्यूत दरुु्ती ि इतर काम ेननकृष् झाल्याच े
ननदशपनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ननकृष् झालेल्या कामाींमुळे अल्प  पाऊस ि िाऱ्यामुळेही विद्युत पुरिठा 
खींडीत होऊन पून्हा विद्युत पुरिठा सुरु व्हायला  दोन हदिस लागत असल्याने नागरीकाींना  
त्रास सहन करािा लागत आहे तसेच ननकृष्  विद्युत खाींब ि तारा याींच्यामुळे जजवितहानी  
होण्याची शक्यता ननमापण झालेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,  त्यात काय आढळून आले ि 
तद्नूसार पुढे सदर भागातील ननकृष्  विद्युत खाींब, तारा बदलण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायपिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१९-११-२०१८)  : (१) हे खरे नाही. 
  ककनि्/माहूर तालुक्यातील (जज.नाींदेड) महावितरण विभाग, भोकर याींच्यामाफप त झालेल्या 
विद्युत खाींब उभारणे, निीन लाईन ्ाकण,े विद्युत दरुु्तीची कामे कीं पनीच्या ननयमानुसार 
झालेली आहेत. 
(२) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही.  

___________ 
  

उच्च मशिणासाठी राखीव िागाांवर प्रवेश घेणा-या ववद्यार्थयाांना िात पडताळणी 
प्रमाणपत्रामशवाय प्रवेश ददला िाऊ नये या शासनतनणायाबाबत 

  

(४४)  १२५७७७ (२६-०७-२०१८).   श्री.नारायण िुचे (बदनापूर), श्री.सांतोर् दानव े(भोिरदन) :   
सन्माननीय आददवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उच्च मशक्षणासाठी राखीि जागाींिर प्रिेश घेणा-या विद्यार्थयाांची जात प्रमाणपत्र े बनाि् 
असल्याच े गेल्या िषी ननदशपनास आल्यान े जात पडताळणी प्रमाणपत्रामशिाय विद्यार्थयाांना 
प्रिेश हदला जाऊ नये असा ननणपय आहदिासी विभागान े घेतल्याचे माहे जून, २०१८ मध्ये 
ननदशपनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू प्रकरण विधी ि न्याय विभागाकड ेमागपदशपनासाठी पाठविण्यात आले  
असून शासनान े त्यानुसार यािर कोणता ननणपय घेतला आहे, 
(३) अद्याप ननणपय घेतला,  नसल्यास त्याची कारणे काय आहेत? 
 
श्री. ववष्ट् णु सवरा (१९-११-२०१८)  : (१) ि (२) होय.  मा.सिोच्च न्यायालयान ेविशेष अनुज्ञा 
याधचका रार.२०२१०-२०२२४/२०१७ प्रकरणी हद.०६.०९.२०१७ रोजी हदलेल्या ननणपयास अनुसरुन 
िैद्यककय अ्यासरारमाच्या प्रिेशाकरीता मागासप्रिगापतील विद्यार्थयाांनी जात िैधता प्रमाणपत्र 
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सादर करणे आिश्यक आहे. सबब, सन २०१८-१९ या शैक्षणणक िषापमध्ये ज्या विद्यार्थयाांचा 
अनुसूधचत जमातीचा दािा प्रकरण सींबींधधत तपासणी सममतीकड े प्रलींबबत आहे, अशा 
विद्यार्थयाांना व्यिसानयक अ्यासरारमाच्या शैक्षणणक प्रिेशाच्या अजापसोबत जात िैधता 
प्रमाणपत्र सादर करण्यास अडचणी होत असल्याची बाब विचारात घेऊन. तसचे विद्यार्थयाांच्या 
शैक्षणणक भवितव्याचा गींभीर प्रश्न ननमापण झाल्यामुळे हद.२०.०६.२०१८ रोजीच्या मींत्रीमींडळाच्या 
बैठकीमध्ये अधधननयम २०००  मध्ये आिश्यक सुधारणा करण्याबाबत ननणपय घेण्यात आला. 
त्याअनुषींगान ेसन २०१८-१९ या शैक्षणणक िषापकरीता ज्या विद्यार्थयाांचा मागास प्रिगापचा दािा 
प्रकरण सींबींधधत सममतीकड ेप्रलींबबत आहे, अशा विद्यार्थयापनी जात पडताळणी सममतीकड ेअजप 
केल्याचा पुरािा सादर करुन त्या आधारे विविध व्यिसानयक पाठयरारमाच्या प्रिेश प्रकरारयेत 
सहभागी होण्यासाठी विद्यार्थयाांना परिानगी देण्याची आणण प्रिेश ननयामक प्राधधकरणान े
विननपहदपष् केलेल्या हदनाींकापूिी िैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास कसुर केल्यास अशा 
विद्यार्थयापनी राखीि प्रिपगातुन ममळिलेला तात्पुरता प्रिेश रद्द झाल्याचे माननण्यात येईल, 
अशी तरतुद उक्त अधधननयम २००० मध्ये सुधारणा करण्यासाठी हद.२४.६.२०१८ रोजी 
अध्यादेश प्रमसध्द करण्यात आला. तदनींतर सन २०१८ च्या नागपूर येथील पािसाळी 
अधधिेशनामध्ये उक्त अधधननयम २००० मध्ये सुधारणा करण्याबाबतचे विधेयकास 
विधानमींडळाची मान्यता प्राप्त झाली असून विधेयकाचे मा.राज्यपाल महोदयाींच्या मान्यतेने 
अधधननयमामध्ये रुपाींतर झालेले आहे.  
(३) लागु नाही.  

___________ 
  

ववचोरी (ता.मोशी, श्ि.अमरावती) येथील अनेि ववदयुत खाांब वादळी वारा व पावसामळेु 
पडल्यामुळे िृर्ी पांप वविपुरवठा खांडीत ाला असल्याबाबत 

  

(४५)  १२५८३१ (२८-०७-२०१८).   अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा) :   सन्माननीय ऊिाा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) विचोरी (ता.मोशी, जज.अमरािती) येथील अनके विदयुत खाींब िादळी िारा ि पािसामुळे 
पडल्यामुळे कृषी पींप विजपुरिठा खींडीत झाला असल्यान ेशेतक-याींच ेनुकसान झाल्याच ेमाहे 
एवप्रल, २०१८ मध्ये  िा त्या समुारास ननदशपनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास,  विदयुत खाींब पुिपित करण्याबाबत शासनाने कोणती कायपिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(३)  नसल्यास, यामागील विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१९-११-२०१८)  : (१) हे खरे आहे. 
(२) मौजा विचोरी मशिारात िादळी िारा ि पािसामळेु एकूण १० रोहहत्राींिरील लघुदाब िाहहनीचे 
एकूण २९ पोल तु्ल्यामुळे/िाकल्यामुळे एकूण ५८ कृवष ग्राहकाींचा िीज पुरिठा खींडीत झाला 
होता. सदर लघुदाब िाहहनीचा नादरुु्त भाग तातडीन ेिेगळा करुन तसचे देखभाल ि दरुु्ती 
करुन १० रोहहत्राींिरील एकूण २९ कृवष ग्राहकाींचा िीज पुरिठा पूिपित करण्यात आला. 
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महावितरण कीं पनीच्या मोशी विभागीय कायापलयाद्िारे ई-ननविदा प्रसाररत करुन पोल 
उभारणीच्या कामाचे कायापदेश कीं त्रा्दारास देण्यात आले. वि्कळीत लघुदाब विद्युत िाहहनीची 
देखभाल, दरुु्ती तसेच तु्लेल्या लघुदाब पोलची उभारणी करुन कृवष ग्राहकाींचा िीज पुरिठा 
सुरळीत करण्यात आला.  
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही 

___________ 
  
महाराष्ट्र राज्य अपांग ववत्त वविास महामांडळ श्ि. अमरावती या िायाालयािड ेसन २०१६ त े

२०१७ या िालावधीत एिूण १०६ ििा प्रिरणे प्रलांबबत असल्याबाबत 
  

(४६)  १२५८६१ (०४-०८-२०१८).   श्री.ओमप्रिाश ऊफा  बच्च ूिडू (अचलपूर), श्री.ववनायिराव 
िाधव-पाटील (अहमदपूर), श्री.मशरीर्दादा चौधरी (अमळनेर) :   सन्माननीय सामाश्िि न् याय 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषर राज्य अपींग वित्त विकास महामींडळ ( जज. अमरािती) या कायापलयाकड ेसन 
२०१६ ते २०१७ या कालािधीत एकूण १०६ कजप प्रकरणे प्रलींबबत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्यापैकी अमरािती जजल््यातील ६७ आणण चाींदरु बाजार तालुक्यातील ३९ 
प्रकरणे प्रलींबबत असून अद्यावप मींजुरीच्या प्रतीके्षत आहेत, हे हह खरे आहे काय , 
(३) असल्यास, सदर १०६ प्रकरणाींना मींजुरी ममळण्याबाबत शासनान ेकोणती कायपिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत  ? 
  
श्री. राििुमार बडोले (१९-११-२०१८) : (१), (२) ि (३) वित्तीय िषप २०१६-१७ ि २०१७-१८ 
मध्ये अमरािती जजल््यातून एकूण १०० कजप प्र्ताि प्राप्त झाले. प्राप्त प्र्तािातील पररपूणप 
कजप प्र्ताि कजप मींजूर सममतीसमोर सादर करण्यात आले असून त्यािर पुढील कायपिाही सुरु 
आहे.  
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

माणगाांव (श्ि.रायगड) शहरातील वीि ववतरण िां पनीतील ममटर गैरव्यवहाराबाबत. 
  

(४७)  १२५९७८ (२८-०७-२०१८).   श्री.मशवािीराव िर्ड ाले (राहुरी), श्री.सांतोर् दानव े
(भोिरदन) : सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) माणगाींि (जज.रायगड) शहरातील िीज वितरण कीं पनीतील मी्र गैरव्यिहार उघडकीस 
आला असून माणगाींि कचेरी र्त्याच्या बाजूला असणा-या इमारत ईशरत प्लाझा या 
इमारतीमध्ये एकच  मी्र हदला आहे ि  अनेक िषाांपासून रहहिाशी एकाच मी्रचा िापर 
करून िीजेचा िापर करीत असल्याच ेमाहे एवप्रल, २०१८ मध्ये ननदशपनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल्यास, सखोल चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीचे ननषकषप काय आहेत ि त्यानुसार शासनान े सींबींधीत दोषीींविरुद्ध 
कोणती कारिाई केली  िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१९-११-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
(२) होय. 
(३) सदर जागेिर बाींधकाम व्यािसानयकान े िाणणजज्यक दरान े बाींधकामासाठी हद.१७.०२.२०१७ 
रोजी तात्पुरत्या ्िरुपात िीज जोडणी घेतलेली आहे. सदर िीजजोडणी कररता मींजूर करण्यात 
आलेल्या अींदाजपत्रकातील प्र्तावित काम महावितरणच्या ननयमाप्रमाणे पूणप केल्यानींतर 
इमारतीतील सदननका धारकाींना िीज जोडणी देण्यात येईल अशी तरतूद आहे. परींत ु सदरचे 
काम बाींधकाम व्यािसानयकाने आजतागायत पूणप केलेले नाही. ताींबत्रक मींजुरीनुसार काम पूणप 
करण्यासाठी महावितरणच्या माणगाींि उपविभागाकडून बाींधकाम व्यािसानयकास पत्राद्िारे 
सूधचत करण्यात आले होत.े सध्या सदर प्रकरण न्यायप्रविष् आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही.  

___________ 
  

मराठवाडयातील अनूसूधचत िमातीच्या िात वैधता प्रमाणपत्राच्या 
पुनतापासणीस स्थधगती देण्याबाबत 

  

(४८)  १२६१२७ (२७-०७-२०१८).   श्री.सभुार् साबणे (देगलूर) सन्माननीय आददवासी वविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मराठिाड्यातील अनुसूधचत जमातीच्या जात िैधता प्रमाणपत्राची विशेष तपासणी 
सममतीकडून होत असलेली पुनतपपासणी ही जात पडताळणी कायदा, २००१ च्या कलम ६ ि ७ 
(२) चे उल्लींघन करणारी असल्याने जात िधैता प्रमाणपत्राच्या पुनतपपासणीस ्थधगती देण्याची 
मागणी देगलूर-बबलोलीच्या लोकप्रनतननधी  याींनी मा.आहदिासी विकास मींत्री याींच्याकड े केली, 
हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, या मागणीबाबत चौकशी करण्यात आली आहे काय, तद्नुसार चौकशीत काय 
ननषपन्न झाले आहे, 
(३) असल्यास, चौकशीच्या अनुषींगाने सदरहू प्र्तािास मान्यता देण्याच्या अनुषींगाने शासनान े
कोणती कायपिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (१९-११-२०१८)  :(१) होय. 
(२), (३) ि (४)  नाींदेडमध्ये विशेषत: ोरींगाबाद विभागात नामसाधपम्याचा फायदा घेऊन 
अनुसूधचत जमातीची जात प्रमाणपत्र ेतसेच अिैध मागापन ेअनुसूधचत जमातीची बनाि् जात 
प्रमाणपत्र े ि बनाि् पडताळणीचे आदेश तयार करण्याच्या गींमभर तरारारी प्राप्त झालेल्या 
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होत्या. आयुक्त, आहदिासी सींशोधन ि प्रमशक्षण सीं्था, पुणे याींनी देणखल ोरींगाबाद विभागात 
नामसाधपम्याचा फायदा घेऊन अनुसूधचत जमातीची जात प्रमाणपत्र े तसेच अिैध मागापन े
अनुसूधचत जमातीची बनाि् जात प्रमाणपत्र े ि बनाि् पडताळणीचे आदेश तयार केल्याची 
बाब तसेच सींपुणप महाराषरात  असा प्रकार करणारे र्के् सरारीय असण्याची दा् शक्यता 
ितपविली होती. यामळेु सदर तरारारीींच्या अनुषींगान े महाराषर राज्य जनजाती सल्लागार 
पररषदेच्या ४९ व्या बैठककमध्ये घेण्यात आलेल्या ननणपयानुसार या प्रकरणी  सखोल चौकशी 
करण्यासाठी शासनाच्या हद.०१.०७.२०१६ च्या आदेशान्िये विभागीय आयुक्त, ोरींगाबाद याींच्या 
अध्यक्षतेखाली विशेष तपासणी सममती गठीत करण्यात आलेली असून सदर सममतीचा अहिाल 
लिकरच प्राप्त होणे अपेक्षक्षत आहे. मा.उच्च न्यायालय, मुींबई खींडवपठ ोरींगाबाद याींनी 
याधचका रार.८८७५/२०१६ ि रार.११६०२/२०१७ मध्ये हद.२२.०१.२०१८ रेाजी हदलेल्या ननणपयामध्ये 
विशेष तपासणीचे कामकाज योग्य असल्याचे मत व्यक्त केले आहे. 

___________ 
  

धुळे येथील बबयर शॉपीच्या नूतनीिरणासाठी लाच श्स्विारताना राज्य उत्पादन शुल्ि 
ववभागाचे िायाालय अधीिि व वररष्ट्ठ मलवपि याांना पिडण्यात अााल् याबाबत 

  

(४९)  १२६१८२ (२७-०७-२०१८).   श्री.सुभार् साबणे (देगलूर) :   सन्माननीय राज् य उत् पादन 
शुल् ि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) धुळे येथील बबयर शॉपीच्या नूतनीकरणासाठी लाच ज्िकारताना राज्य उत्पादन शुल्क 
विभागाचे कायापलय अधीक्षक ि िररषठ मलवपक याींना माहे मे, २०१८ रोजी िा त्यासुमारास 
पकडण्यात आले हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, या प्रकरणाची चौकशी केली आहे काय, तद्नुसार चौकशीत काय ननषपन्न 
झाले आहे, 
(३) असल्यास, चौकशीच्या अनुषींगाने शासनाने सींबधधताींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१९-११-२०१८)  : (१) हे खरे आहे. 
(२) होय. 
(३) चौकशीच्या अनुषींगान ेसींबींधधताींिर ननलींबनाची कारिाई करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

नागपूर शहरात िॉन्क्रीट रस्ते बाांधाण्याची िाम ेघेतली असून त्या िामाचा  
वाढीव िालावधी पूणा होऊनही िामे अपूणा असल्याबत 

  

(५०)  १२६३०१ (२७-०७-२०१८).   श्री.ओमप्रिाश ऊफा  बच्चू िडू (अचलपूर) :   सन्माननीय 
नवीन व नवीिरणीय उिाा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) महाजनकोच्या खापरखेडा ि चींद्रपूर ोजषणक प्रकल्प कायापलयाकडून अमभ इींजजननयररींग 
कापोरेशन प्रा.मल. ्या कीं पनीला बी.जी.आर.कीं पनीच्या ितीन े उपकीं त्रा्दार म्हणून काम केले 
असल्याच ेअनभुि प्रमाणपत्र देण्यात आले  आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास अन्य ककती कीं पन्याींना उपकीं त्रा्दार म्हणून अनुभि प्रमाणपत्र  देण्यात आले ि 
मुख्य कीं त्रा्दाराने शासनाच्या परिानगीमशिाय नेमणूक   केलेल्या उपकीं त्रा्दाराना अनुभि 
प्रमाणपत्र देण्याची तरतूद ि कायपपद्धती काय आहे, 
(३) असल्यास, अश्याप्रकारच्या अनुभि प्रमाणपत्राींच्या आधारे अभी इींजजननयर  कापोरेशन 
प्रा.ली.कीं पनीने नागपूर शहरात कॉन्रारी् र्त े बाींधण्याची कामे  घेतली असून त्या कामाचा 
िाढीि कालािधी पूणप  होऊनही कामे अपूणपच आहेत, हे खर आहे काय, 
(४) असल्यास, अशा ननयमबा्य पद्धतीने प्रमाणपत्र हदल्यामुळे ननविदा प्रकरारयेतून  अनभुिहीन 
कीं त्रा्दाराींचा समािेश होण्याची शक्यता मोठ्या प्रमाणािर असून वित्तहानी ि जीवितहानी 
होण्याची शक्यता आहे तरी उक्त प्रकरणी शासनाचे  चौकशी केली आहे , त्यानुसार कोणती 
कायपिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची करणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१९-१०-२०१८) :  (१)  हे खरे आहे. 
(२)  महाननममपती ोजषणक विद्युत  कें द्र प्रकल्प उभारणीचे काम प्रनतबींधधत के्षत्रात होत असत े
महाननममपती व्यि्थापनाला  ज्ञात  कीं त्रा्दार  ि कामगाराना सदर प्रनतबींधधत  के्षत्रात काम 
करण्याची परिानगी देण्यात येते. महाननममपतीच्या प्रकल्पामध्ये  काम करण्यासाठी मुख्य 
कीं त्रा्दाराने  नेमणूक केलेल्या उपकीं त्रा्दाराींना अनुभि प्रमाणपत्र देण्याची तरतूद ि 
कायपपध्दती खालील प्रमाणे आहे.  
तरतूद : कीं त्रा्ाच्या करारामध्ये कामाचे  प्रगतीपत्र ि अींनतम प्रमाणपत्र देण्यासींबींधीची  तरतूद 
नमूद असत.े त्यानुसार  कीं त्रा्दाराने  कीं त्रा्ाच्या  अ्ीप्रमाणे पुराव्याननशी अजप  करािा ि 
सदर अजापची  तपासणी करुन अमभयींत्यान े कामाचे प्रमाणपत्र द्यािे. 
कायपपध्दती :- उपकीं त्रा्दारान े मुख्य कीं त्रा्दारामाफप त  केलेल्या  कामाच्या तपमशलासह अजप 
सादर करािा. मुख्य कीं त्रा्दाराने  सदर कामाची खात्री  करुन मुख्य कीं त्रा्दाराच्या ितीने काम 
केल्याच े  प्रमाणपत्र उपकीं त्रा्दार याींना  देण्याचा  विनींती अजप सक्षम अधधकाऱ्याींकड े  सादर 
करािा. सक्षम अधधकारी (अमभयींता) याींनी सदर कामाची  तपासणी करुन महाननममपती 
कीं पनीच्या पत्र रार. ED (O & M)/works/All TPS/०६४४९ dtd.१०.०७.२०१८  अन्िये 
ननगपममत  मागपदशपक  सूचनाींनुसार  खालील अ्ीींची पूतपता झाल्याची  खात्री करुन प्रमाणपत्र 
द्यािे. 
  १ मान्यताप्राप्त उपकीं त्रा्दार याींने महाननममपतीकडून पुष्ीकरण /सहमती. 
  २  ईपीसी/्नपकी/बीओ्ी/कीं त्रा्दाराकडून  कामाचे  कायापदेश असािे.  
  ३ कायापदेश यश्िीररत्या पूणप  केल्याचे कीं त्रा्दाराचे प्रमाणपत्र असािे. 
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(३) ि  (४)  नागपूर महानगरपामलकेकडून  प्राप्त माहहतीनसुार, मे. अमभ इींजजननअरीींग 
कॉपोरेशन प्रा.मल. याींना  शहरातील मसमें् कारँारी् र्ते प्रकल्प ्प्पा-२ अींतगपत  प्केज  रार. 
१ ि २ च े कायापरींभ आदेश हदले असून या कामाकररता िाढीि  मुदत हदनाींक ३१.१२.२०१८ 
पयांत  देण्यात आली असून सदरची काम े प्रगती पथािर आहेत. मे. अमभ इींजजननअरीींग 
कॉपोरेशन प्रा.मल.  याींनी सादर केलेली अनुभिाची प्रमाणपत्र े ननयमानुसार योग्य असल्याची 
शहाननशा महाननममपती कपींनीकडून  करण्यात आल्यानींतरच नागपूर महानगरपामलकेकडून 
ननविदा मान्य करण्यात आली आहे.   
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही.     
 

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

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
__________________________________________________________________ 

मुद्रणपूिप सिप प्रकरारया महाराषर विधानमींडळ सधचिालयाच्या सींगणक यींत्रणेिर 
मुद्रण: शासकीय मध्यिती मुद्रणालय, मुींबई. 


