अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ४२४ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
दस
ु रे अधधवेशन, २०१८
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

डहाणू व तलासरी (जि.ठाणे) तालक्
ु यात आददवासी आश्रमशाळा आणण वसततगह
ृ ाांची
सांख्या वाढववण्याबाबत

(१)

१९०२९ (३१-०७-२०१५).

श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापरू ), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.किसन

िथोरे (मुरबाड), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा) :

सन्माननीय आददवासी वविास मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) डहाणू व तलासरी (जि.ठाणे) तालुक्यात दरवर्षी हिारो ववद्यार्थी शिक्षणापासून वींचचत
राहत

असल्याने

येर्थे

आददवासी

आश्रमिाळा

आणण

वसततगह
ृ े

वाढववण्याची

मा.मुख्यमींत्री, मा.आददवासी ववकास मींत्री याींचेकडे स्र्थातनक लोकप्रतततनधी

मागणी

व नागररक

याींचेकडून सातत्याने होत आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त मागणीच्या अनुर्षींगाने िासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववष्ट्णु सवरा (२२-०५-२०१८) : (१) डहाण,ू तलासरी (जि.ठाणे) तालक्
ु यात वसतीगह
ु
ृ सरू
करण्याची लोकप्रतततनधीींची मागणी प्राप्त झाली आहे.

(२) वसतीींगह
ु स्ती,
ृ ासाठी िहरामध्ये िागा शमळववणे, बाींधकाम करणे, त्याची दे खभाल दरु

तसेच भाड्याच्या इमारतीसाठी भाड्याची रक्कम दे णे, वसतीगह
ृ ाच्या व्यवस्र्थापनासाठी कमयचारी
तनयुक्ती व त्याींचे वेतन व भत्ते अिा प्रकारचे िासनाचे खचय कमी करण्यासाठी नवीन

वसतीगह
ृ मींिूर करण्याऐविी वसतीगह
ृ ामध्ये प्रवेि न शमळालेल्या ववद्यार्थयाांना भोिन, तनवास
व इतर िैक्षणणक साहीत्य उपलब्ध करुन घेण्यासाठी र्थे् रक्कम ववद्यार्थयाांच्या आधार सींलग्न

बँक खात्यामध्ये िमा करण्याबाबत सन २०१६-१७ या िैक्षणणक वर्षायपासून पींडीत दीनदयाल
उपाध्याय स्वयींम ् योिना सुरू करण्यात आलेली आहे .
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सन २०१८-१९ पासून सदर योिनेचा ववस्तार तालक
ु ास्तरापयांत करण्याचे प्रस्ताववत

आहे . तसेच जिल्हा पररर्षदाींच्या काही िाळाींमध्ये इयत्ता ९ वी व १० वीचे वगय सुरू करण्यात
आले असून आश्रमिाळाींमध्येही श्रेणीवाढ व तुकडीवाढ करण्याचे प्रस्ताववत आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
फेपरवाडा (ता.मारे गाांव, जि.यवतमाळ) येथील एिा शेतिऱ्याच्या शेतातील िपाशी
वपिावर ववद्यत
ु वाहि तार पडल्याने शेतमालाचे झालेले नि
ु सान
(२) ३७११० (१८-०१-२०१६).

श्री.रािु तोडसाम (अणी) :

सन्माननीय ऊिाा मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) फेपरवाडा (ता.मारे गाींव, जि.यवतमाळ) येर्थील पाींडुरीं ग नरारी मस
ु ळे याींच्या िेतातील कपािी

वपकावर ववद्युतवाहक तार पडल्याने त्याींचे िेतमालाचे नक
ु सान झाल्याचे ददनाींक १६
ऑक््ोबर, २०१५ रोिी वा त्या सम
ु ारास तनदियनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत पाींडुरीं ग मुसळे याींनी िेतातील कपािीच्या नुकसानाबाबत तहशसलदार
व सींबींचधत अचधका-याींकडे तक्रार केली आहे , हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, तक्रारीनस
ु ार िेतातील कपािीच्या झालेल्या नक
ु सानाची मदत दे ण्याबाबत
िासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (२४-०५-२०१८) : (१) हे खरे आहे.

सदरची घ्ना ददनाींक २६.०९.२०१५ रोिी घडली होती.

(२) हे खरे आहे .
(३) यवतमाळ जिल््यातील मारे गाींव तालुक्यातील फेफरवाडा येर्थील श्री.पाींडुरीं ग ल्ारी मुसळे

याींच्या िेतातील कपािी वपकाींवर भारीत ववद्यत
ु तार पडून झालेल्या नक
ु सानीपो्ी नक
ु सान

भरपाई दे ण्याकररता सींबींचधताकडून आवश्यक असलेल्या कागदपत्राींची पूतत
य ा, वारीं वार तोंडी व
लेखी

ववनींती

करुनसुध्दा

करण्यात

नुकसानभरपाई दे ण्यात आलेली नाही.

न

आल्यामुळे

महाववतरण

कींपनीकडून

अद्याप

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
चोपडा तालुक्यातील (जि.िळगाांव) हातेड व वैिापूर येथील
शासिीय आश्रमशाळे तील असुववधाांबाबत

(३)

४४६८४ (२९-०४-२०१६).

श्री.रुपेश म्हात्रे (वभवांडी पूव)ा :

वविास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय आददवासी
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(१) चोपडा तालुक्यातील (जि.िळगाींव) हातेड व वैिापूर येर्थील िासकीय आश्रमिाळे तील

ववद्यार्थयाांना बसण्याची योग्य व्यवस्र्था नसणे, हॉलच्या णखडक्याींची तावदाने तु्लेली असणे
या व अिा इतर सुववधाींचा अभाव असल्याने सींबींचधत आश्रमिाळे चे अनुदान र्थाींबववण्याची
मागणी लोकप्रतततनधीींनी माहे िानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान केली आहे , हे खरे आहे
काय,
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय आढळून आले

व तदनुसार सींबींचधत गैरसोयीस िबाबदार असणाऱयाींववरुध्द िासनाने कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त व याबाबतची सद्य:जस्र्थती काय आहे ?
श्री. ववष्ट्णु सवरा (१८-०५-२०१८) : (१) हे खरे आहे .

(२) व (३) िासकीय माध्यशमक व उच्च माध्यशमक कन्या आश्रमिाळा, वैिापूर येर्थे

सद्यजस्र्थतीत १० स्नानगह
ु स्ती करण्यात
ृ े व १० िौचालय उपलब्ध आहे त. स्नानगह
ृ ाची दरू
आली असून स्नानगह
ृ े व िौचालय ववद्यार्थयाांच्या वापरात आहे त. नवीन इमारत बाींधकामाची
अींदािपत्रक तयार करण्यात येत आहे .

___________
िृषी ग्राहिाांचा प्रत्यक्ष  िोडभार, प्रत्यक्ष  वापर आणण त्याांना दे ण्यात येणारी वीि दे यिे
याबाबत अभ्यास िरण्यासाठ तनयुक्ती िरण्यात आलेल्या सवमतीबाबत

(४)

४७१२२ (२०-०४-२१०६).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.राहूल िुल (दौंड) :

सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील

(१) कृर्षी ग्राहकाींना प्रत्यक्ष होणारा वापर आणण त्याींना दे ण्यात येणारी वीि दे यके याबाबत

सखोल अ्यास करण्यासाठी म.रा.वव. मींडळ सूत्रधारी कींपनी अींतगयत तञ व व्यक्तीींच्या
सशमतीची तनयक्
ु ती करण्यात आली होती, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर सशमतीतील तञ व हे कींपनीतील असल्याने अद्याप अ्यास पूणय केला
नाही, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, झालेला गैरप्रकाराकडे दल
य
करण्याचा प्रयत्न करत असल्याची बाब माहे
ु क्ष
िानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान तनदियनास आली, हे खरे आहे काय,

(४) असल्यास, राज्यातील िेतक-याींची फसवणक
करणा-या व कींपनीला गैरप्रकारे महसल
ू
ू
शमळवून दे णा-या अचधका-याींवर िासनाने कोणती कारवाई केली आहे वा करण्यात येत आहे,

(५) तसेच गैरप्रकारची तनषपक्ष चौकिी व्हावी यासाठी िासन त्रयस्त उच्चस्तरीय यींत्रणेद्वारे
चौकिी करणार आहे काय,
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (२४-०५-२०१६) : (१) हे खरे आहे.

(२) सदर सशमतीमध्ये महाववतरण कींपनीच्या एकही अचधकारी/कमयचाऱयाची तनयुक्ती करण्यात
आलेली नाही.
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(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
(६) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
सन २०२१-२२ पयंत सवाासाठ वीि वमळे ल या उद्देशाने अॅक्शन ्लॅ न तयार िरण्याबाबत
(५)

४८६५६ (२०-०४-२०१६).

श्री.ियिुमार गोरे

(माण), श्री.अवमन पटे ल (मांब
ु ादे वी),

डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी) : सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) केंद्र िासनाने अशलकडेच राषरीय वीि धोरणाींमधील सुधारणाींना मींिूरी ददलेली असून या

धोरणानुसार सन २०२१-२२ पयांत सवायसाठी वीि शमळे ल या उद्देिाने अॅक्िन प्लॅ न बनवण्याचे
आदे ि महाराषर राज्य वीि तनयमक आयोगाला माहे

िानेवारी, २०१६ च्या ततसऱया

आठवडयात ददले असून राज्यातील अनेक दठकाणी ३० वर्षायपासन
ू अचधक िुन्या सींचाच्या
दठकाणी या तनणययाचा लाभ होणे अपेक्षक्षत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबतची वस्तुजस्र्थती काय आहे व केंद्र िासनाच्या आदे िानस
ु ार िासनाने
याबाबत कोणती काययवाही केली

आहे वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (२४-०५-२०१८) : (१) राषरीय वीि दर धोरणातील मद्द
ु ा क्र.८

मधील

चौर्थया पररच्छे दानुसार ववद्युत तनयामक आयोगाने राज्यात सन २०१२-२२ पयांत २४ तास वीि
पुरवठा उपलब्धता होण्यासाठी आराखडा तयार करणे अपेक्षक्षत आहे .

ववद्युत अचधतनयम, २००३ मधील कलम ६२ व ६३ मध्ये नमूद केलेल्या तरतुदीींअींतगयत वीि
ववतरण कींपनी वीि खरे दी करु िकते. त्याप्रमाणे ववतरण कींपनी आपल्या बहु-ववर्षयय वीि दर
याचचकेत निीकच्या भववषयातील वीिेची मागणी कोणत्या स्त्रोत्रातन
ू पूणय करे ल याचा तपिील
सादर करत असते. या वीि खरे दीच्या आराखडयास आयोग तनयामक प्रक्रक्रयेनुसार वेळोवेळी
मींिुरी दे त.े

(२) महाराषरात सद्यपररजस्र्थतीत पुरेिी वीि उपलब्धता असल्याने िेती पींप सोडून इतर
कोणत्याही ग्राहकाींस पव
ू तय नयोजित भारतनयमन केले िात नाही. शिवाय आयोग वेळोवेळी
लागणारी अततररक्त वीि मींिूर करते. राज्य िासनाच्या पाण्याचा योग्य वापर करण्याच्या
धोरणानुसार,

आयोगाने

आपल्या

भारतनयमनाच्या

आदे िाव्दारे

स्वतींत्र

कृर्षी

वादहनीवर

असणाऱया कृर्षी पींपाना ८ ते १० तास वीि उपलब्ध करुन दे ण्याचे ठरवून ददले आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
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नादरु
ु स्त वीि रान्सफामार त्वररत दरु
ु स्त िरण्यासाठ तालुक्याच्या दठिाणी
महाववतरण िांपनी माफात रान्सफॉमार शेड उभारण्याचा घेतलेला तनणाय

(६)

५५२३६ (१६-०८-२०१६).

श्री.गणपतराव दे शमख
ु (साांगोले) :

सन्माननीय ऊिाा मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) नादरु
ु स्त वीि रान्सफॉमयर त्वररत दरु
ु स्त करण्यासाठी तालुक्याच्या दठकाणी महाववतरण
कींपनी माफयत रान्सफॉमयर िेड उभारण्याचा तनणयय माहे मे, २०१६ मध्ये घेण्यात आला आहे , हे
खरे आहे काय,
(२) असल्यास, याप्रकरणी सुरवातीला कोणते तालुके या योिनेसाठी तनवडण्यात आले आहे त,

(३) असल्यास, रान्सफामयर िेड उभारण्यासाठी लागणाऱया तनधीची व्यवस्र्था महाववतरण कींपनी
माफयत करण्यात येणार आहे काय व प्रत्येक तालुक्यासाठी क्रकती तनधी लागणार आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (२४-०५-२०१८) : (१) हे खरे आहे.
(२) ज्या तालुक्यात

रोदहत्र नादरु
ु स्तीचे प्रमाण िास्त आहे, अिा एकूण ५० तालुक्याींची तनवड

पदहल्या ्प्प्यात करण्यात आली आहे .

(३) प्रत्येक तालुक्याच्या दठकाणी उभारणी करण्यात येणाऱया रोदहत्र भवनासाठी रुपये ५२.३५

लक्ष तनधी लागणार आहे . सदरहू कामाच्या तनववदाींची ववभागणी चार भागाींमध्ये करण्यात
आलेली आहे. १) स्र्थापत्य, २) सादहत्य पुरवठा, ३) रोदहत्र दरु
ु स्ती व ४) सादहत्य परु वठा व
रोदहत्र दरु
ु स्ती. पदहल्या ्प्प्यामध्ये रान्सफॉमयर उभारणीकररता लागणाऱया तनधीची तरतूद
महाववतरण कींपनीकडून करण्यात आली आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
मांब
ु ई मेरो रे ल्वे िापोरे शनद्वारा मेरो प्रिल्पाला सवलतीच्या दरात
वीि पुरवठा िरण्याच्या मागणीबाबत

(७)

५९४०० (१६-०८-२०१६).

श्री.अबू आिमी (मानखूदा वशवािीनगर) :

सन्माननीय ऊिाा

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुींबई मेरो रे ल्वे कापोरे िनद्वारा मेरो प्रकल्पाला सवलतीच्या

दरात वीि पुरवठा

करण्याची मागणी स्र्थातनक नागररकाींनी, तसेच लोकप्रतततनधीींनी मा. मींत्री (उिाय) राज्यमींत्री

(उिाय), प्रधान सचचव (उिाय) सींबींचधत वीि तनयामक मींडळ तसेच महाराषर राज्य ववद्युत

मींडळ आणण ्ा्ा पॉवर कापोरे िनच्या पदाचधकाऱयाींनी ददनाींक २५ मे, २०१६ रोिी वा त्या
सुमारास सींबींचधत यींत्रणा व मींत्रालयीन ववभागाकडे सववस्तर तनवेदनाद्वारे केली आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास प्रश्नोक्त भाग (१) प्रकरणी िासनामाफयत चौकिी करण्यात आली आहे काय,
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(३) असल्यास चौकिीच्या अनुर्षग
ीं ाने सवलतीच्या दरात वीि पुरवठा करण्याबाबत कोणती
काययवाही करण्यात आली वा

करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (२५-०५-२०१८) : (१), (२) व (३) भारतीय ववद्युत कायदा-२००३

मधील तरतुदीस अनुसरुन महापारे र्षण कींपनीअींतगयत राज्य पारे र्षण उपक्रमातफे वीि उत्पादक
कींपन्या/मोठे

वीि

ग्राहक

याींना

तनशमयत

वीिेचे

तनषकासन

करण्यासाठी/वीिेचा

परु वठा

करण्यासाठी आवश्यक असणारी ग्रीड िोडणी (Grid Connectivity) सींबींचधत वीि कींपनीच्या

पारे र्षण ववभागातफे ववदहत नमुन्यात अिय केल्यावर व आवश्यक कागदपत्राींची पूतत
य ा

केल्यानींतर ददली िाते. त्यास अनुसरुन मे. ्ा्ा पॉवर कींपनी (पारे र्षण) याींनी केलेला अिय व
आवश्यक कागदपत्राींची पूतत
य ा केल्यानींतर, राज्य पारे र्षण उपक्रमाने त्याींच्या दद. ०१.०१.२०१८

च्या पत्रान्वये, त्याींना मेरो-३ (कोलाबा-वाींद्रा-शसप्झ) कररता सम
ु ारे ९० मे. वॅ् वीि परु वठा
करण्याबाबतची ग्रीड िोडणी मींिुरी ददली आहे .

सदर प्रकल्पास सन २०१९ पासून २०३१ पयांतच्या कालावधीकररता ्प्प्या्प्प्याने

लागणाऱया ववद्युत भाराबाबतचा प्रस्ताव असन
ू त्यासाठी मा.वीि तनयामक आयोगाने त्या
त्यावेळी तनधायररत केलेल्या दराने ववद्यत
ु परु वठा केला िाईल.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
राज्यातील आश्रमशाळाांतील वशक्ष ि सांवगाातील ररक्त पदाांवर तावसिा
तत्त्वावरील सम
ु ारे १२८९ िमाचाऱ्याांना िायम िरण्याबाबत
(८)

६४५९१ (१२-०८-२०१६).

श्री.सुतनल वशांदे (वरळी) :

सन्माननीय आददवासी वविास

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील आश्रमिाळाींतील शिक्षक सींवगायतील ररक्त पदाींवर तात्पुरत्या स्वरुपात ताशसका

तत्त्वावरील सम
े तातडीने कायम करण्याची मागणी केली
ु ारे १२८९ कमयचाऱयानी िासन सेवत
आहे , हे खरे आहे काय;

(२) असल्यास, सदरहू मागणीच्या अनुर्षींगाने सींबचधत कमयचाऱयाींना िासन सेवेत कायम
करण्याबाबत िासनाकडून कोणती काययवाही करण्यात आली आहे वा करण्यात येत आहे:
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. ववष्ट्णु सवरा (१८-०५-२०१८) :(१), (२) व (३) राज्यातील आददवासी ववभागातींगत
य असलेल्या
िासकीय आश्रमिाळाींतील शिक्षक सींवगायतील तसेच शिक्षकेत्तर कमयचाऱयाींच्या ररक्त पदाींवर
तात्पुरती

व्यवस्र्था

कमयचाऱयाींची

म्हणून

तात्पूरता

ताशसका

स्वरूपात

तत्वावर

नेमणक
ू

केली

शिक्षकाींची
िाते.

तसेच
सदर

रोिींदारीवर

शिक्षकाींना

व

शिक्षकेत्तर
शिक्षकेत्तर

कमयचाऱयाींना तनयशमत सेवेत सामावून घेण्याबाबतचा प्रस्ताव आयुक्त, आददवासी ववकास याींनी
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िासनास सादर केला आहे . रोिींदारी तत्वावरील कमयचाऱयाींना कायम करण्याच्या अनुर्षींगाने
याबाबत मा.सवोच्च न्यायालयाचे तनणयय व प्रचशलत धोरणातील तरतूदी तपासून तनणयय
घेण्याबाबत काययवाही सुरू आहे .

___________

नावशि व ठाणे ववभागात शासनाच्या आददवासी ववभागाांतगात तनयमबाह्यररत्या
मुख्याध्यापिाांमाफात रे निोट खरे दीचे आदे श िारी िेल्याबाबत
(९)

६७७६१ (११-०१-२०१७).

श्रीमती तनमाला गाववत (इगतपूरी) :

सन्माननीय आददवासी

वविास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) नाशिक व ठाणे ववभागात िासनाच्या आददवासी ववभागाींतगयत प्रिासनाने पावसाळयाचे
कारणे पुढे करत तनयमात बसत नसतानाही र्थे् मुख्याध्यापकाींमाफयत रे नको् खरे दीचे आदे ि
िारी केले असल्याचे माहे िुल,ै २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान तनदियनास आले आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, हे आदे ि वादात सापडून न्यायालयानेच त्याला स्र्थचगती ददल्यामुळे सम
ु ारे दोन
लाख आददवासी ववद्यार्थी रे नको्पासन
ू वींचचत रादहले आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याप्रकरणी िासनाने चौकिी करून सींबींचधत अचधकाऱयाींवर कारवाई करण्याबाबत
कोणती काययवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववष्ट्णु सवरा (१७-०५-२०१८) : (१) व (२) िासन पत्र दद.१६.०६.२०१६ अन्वये िासकीय

आश्रमिाळे तील मुख्यापकाींना रुपये ३.०० लक्ष पयांत ववत्तीय मयायदेच्या अधीन राहून रे नको्
खरे दीसाठी मान्यता दे ण्यात आली होती. परीं तु सदर खरे दी प्रक्रक्रया रद्द करुन मा.उच्च
न्यायालयाच्या तनदे िानस
ु ार िासकीय आश्रमिाळे तील सवय प्रकल्प कायायलय स्तरावर अल्प
मुदतीची ई-तनववदा प्रक्रक्रया राबवन
ू रे नको् पुरवठा करण्याींत आलेला आहे .

सन २०१७-१८

पासन
ू रे नको् खरे दी बींद करण्याींत येऊन ववद्यार्थयाांना र्थे् तनधी दे ण्यात येत आहे .
(३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
पालघर जिल्ह्यातील आददवासी आश्रमशाळाांध्ये वशिणाऱ्या ववद्यार्थयांना अमत
ृ आहार व
शालेय सादहत्याचे वाटप न झाल्याबाबत

(१०)

७१७९२ (११-०१-२०१७).

श्री.ववलास तरे (बोईसर) :

सन्माननीय आददवासी

वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) पालघर जिल््यातील आददवासी आश्रमिाळाींध्ये शिकणाऱया ववद्यार्थयाांना माहे मे, २०१६
पासून अींडी, केळी आणण दध
ू याींचे वा्प बींद असून, गणवेि व िालेय सादहत्याचे वा्पही
अद्यापी झालेले नसल्याची बाब माहे ऑक््ोबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदियनास आले
आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, िासनाने याची चौकिी केली आहे काय,
(३)

असल्यास,

चौकिीअींती पालघर

जिल््यातील

आददवासी

आश्रमिाळाींध्ये

शिकणाऱया

ववद्यार्थयाांना अींडी, केळी आणण दध
ू याींचे वा्प तसेच गणवेि व िालेय सादहत्याचे वा्प
तातडीने करण्याबाबत कोणती काययवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववष्ट्णु सवरा (१७-०५-२०१८) : (१) हे खरे नाही.

(२), (३) व (४) मे, २०१६ मध्ये िासकीय आश्रमिाळाींना उन्हाळी सट्ट
ु ी असल्याने सदर
मदहन्यात पुरवठा झालेला नाही. सन २०१६-१७ या िैक्षणणक वर्षायपासून ववद्यार्थयाांना अींडी,
केळी, दध
ू तसेच गणवेि व िालेय सादहत्याींचा पुरवठा करण्यात आला आहे .
___________

औांढा नागनाथ पररसरातील िलालदाभा येथील शेतिऱ्याांनी महाववतरण िांपनीच्या
िमाचाऱ्याांच्या मदतीववना नादरू
ु स्त रोदहत्र िाढून नवीन रोदहत्र बसववल्याबाबत
(११)

७२०५९ (२७-०१-२०१७).

श्री.तानािी मुटिुले (दहांगोली), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी) :

सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) औींढा नागनार्थ पररसरातील िलालदाभा येर्थील एकूण २० ते २५ िेतक-याींनी स्वतचचा िीव
धोक्यात घालून नादरू
ु स्त रोदहत्र काढून नवीन रोदहत्र बसववला मात्र वीि कींपनीचा एकही
कमयचारी क्रफरकला नसल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१६ मध्ये वा त्या सुमारास तनदियनास आले, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, वविे अभावी वपकाींना पाणी दे ता येत नसल्याने वपके सुकुन िात असल्यामळ
ु े
तेर्थील िेतक-याींनी त्याींचा िीव धोक्यात घालन
ू रोदहत्र बसववले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, कींपनीवर तेर्थील िेतक-याींनी व ग्रामस्र्थाींनी सींताप व्यक्त केला आहे , हे ही खरे
आहे काय,
(४) असल्यास, रोदहत्र दरु
ु स्ती वेळेवर होण्याबाबत िासनाने कोणती काय काययवाही केली व
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (२४-०५-२०१८) : (१) मौिे िलालदाभा येर्थील ६३ के.व्ही.ए. क्षमतेचे
एक कृर्षी रोदहत्र ददनाींक १५.०८.२०१६ या विी नादरु
ु स्त झाले. सदर नादरु
ु स्त रोदहत्र
बदलण्यासाठी त्या पररसरातील महाववतरणचे स्र्थातनक िनशमत्र व इतर कमयचाऱयाींनी ददनाींक

२१.०८.२०१६ रोिी ११ के.व्ही. वपींपळदरी कृर्षी वादहनीवर नवीन ६३ के.व्ही.ए.चे रोदहत्र
बसववण्यासाठी नेले. या कमयचाऱयासोबत तेर्थील स्र्थातनक िेतकरी सोबत होते. सदर रोदहत्र
ददनाींक २१.०८.२०१६ रोिी नव्याने बदलण्यात आले.
महाववतरणच्या कमयचाऱयाींनी सदर रोदहत्र बसववताींना िेतकऱयाींनी सहकायय केल्याचे
कळववले आहे. यामध्ये कोणत्याही िेतकऱयाचा िीव धोक्यात घालून नादरु
ु स्त रोदहत्र बसववलेले
आढळून येत नाही. सद्यजस्र्थतीत मौिे िलालदाभा येर्थील वीि पुरवठा सुरळीत चालू आहे .
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(२) प्रश्न उद््ावत नाही.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
मराठवाडयात महाववतरणच्या अधधिाऱ्याांना सच
ू ना िरण्यात आलेल्या असतानाही िृवष
पांपासाठ वीि िोडणी िरून दे ण्यात आलेली नसल्याबाबत

(१२)

७२८३६ (१०-०१-२०१७).

श्री.रािेश टोपे (घनसावांगी), डॉ.दे वराव होळी (गडधचरोली) :

सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

िासनाने

प्रत्येक

िेतकऱयाला

कृवर्ष

पींपासाठी

वीि

िोडणी

करून

दे ण्याबाबत

महाववतरणच्या अचधकाऱयाींना सच
ू ना केलेल्या असन
ू ही िोडणीची रक्कम भरूनही मागील
अनेक ददवसाींपासून िेतकऱयाला कृवर्ष पींपासाठी वीि िोडणी करून दे ण्यात आलेली नाही, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मराठवाड्यातील कृर्षीपींपाची २८ हिार ७८० वीििोडणी ठे केदाराींच्या बेिबाबदार
कारभारामुळे प्रलींबबत आहे त, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, वीि िोडणी करून न दे णाऱया महाववतरणच्या अचधकाऱयाींवर
िासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) अद्याप, कोणतीच कारवाई केली नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (२४-०५-२०१८) : (१) हे खरे नाही.

राज्यात माचय २०१६ अखेर १,७०,४९१ कृर्षीपींप पैसे भरुन प्रलींबबत होते. सन २०१६-१७

मध्ये ववववध योिनाींतगयत (कृर्षीपींप अनि
ु ेर्ष, वविेर्ष योिना, जिल्हा वावर्षयक तनयोिन व

पायाभत
ू आराखडा-२ इ.) १,२५,५५२ कृर्षीपींपाचे ऊिीकरण करण्यात आले आहे . तसेच सन

२०१७ -१८ मध्ये ६६,१७४ इतक्या कृर्षीपींपाचे ऊिीकरण करण्यात आले आहे व उवयररत कामे
प्रगतीपर्थावर आहे त.
(२) हे खरे नाही.

मराठवाड्यात माचय २०१६ अखेर २९,१११ कृर्षीपींप पैसे भरुन प्रलींबबत होते.

सन २०१६-

१७ मध्ये ववववध योिनाींतगयत (वविेर्ष योिना, जिल्हा वावर्षयक तनयोिन व पायाभत
ू आराखडा-२
इ.) २१,७३३ कृर्षीपींपाचे ऊिीकरण करण्यात आले आहे .

तसेच सन २०१७ -१८ मध्ये ९,१९२

इतक्या कृर्षीपींपाचे ऊिीकरण करण्यात आले आहे व उवयररत कामे प्रगतीपर्थावर आहे त.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
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धापेवाडा उपसा वसांचन योिना ट्पा-१ ततरोडा (जि.गोंददया)
प्रिल्पाचे भारतनयमन बांद िरण्याबाबत
(१३)

७२८९३ (१०-०१-२०१७).

श्री.वविय रहाांगडाले (ततरोडा), श्री.चरण वाघमारे (तुमसर) :

सन्माननीय ऊिाा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) धापेवाडा उपसा शसींचन योिना ्प्पा -१ ततरोडा (जि.गोंददया) शसींचन क्षमता ६७०० हे क््र
असन
ू सध्या खरीपासाठी- २२०० हे क््र व रब्बीसाठी - १३०० हे क््र झाले असल्याचे तनदियनास
आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकल्पाची ववद्युत दे यकाींची माहे सप््ें बर २०१६ मध्ये पूणय र्थकबाकी

भरुनही व चालु दे यकाींचा तनयशमत भरणा करीत असूनही प्रकल्पाचे भारतनयमन ८ ते १६ तास
केले िात असल्याचे तनदियनास आले हे खरे आहे काय ,
(३)

असल्यास,

शसींचन

क्षमता

वाढववण्याकरीता

व

भारतनयमनामुळे

वपकाींचे

्ाळण्याकरीता सदर प्रकल्पाचे भारतनयमन िासन बींद करणार आहे काय ,

नक
ु सान

(४) असल्यास, तनयशमत ववद्युत दे यक भरणाऱया प्रकल्पाचे भारतनयमन बींद करण्याबाबत
िासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (२४-०५-२०१८) : (१) व (२) धापेवाडा उपसा शसींचन योिना ्प्पा-१
ततरोडाचा वीिपुरवठा एक्सप्रेस वादहनीवर असल्यामळ
ु े महाराषर राज्य ववद्युत तनयामक
आयोग याींच्या मींिुरीनुसार महाववतरण कींपनीचे पररपत्रक ददनाींक १४.०१.२०१३ अन्वये, दर
ददविी

१६

तास

सलग

वीि

परु वठा

दे ण्यात

येतो

(Staggering) वीि पुरवठा पूणप
य णे बींद ठे वण्यात येतो.

आणण आठवड्यातन
ू

एक

ददवस

(३) उपसा शसींचन योिनेचा वीि पुरवठा एक्सप्रेस वादहनीवर असल्यास व र्थकबाकी िून्य
असल्यास उपसा शसींचन योिनेला आवतयन कालावधीत २४X७ वीि पुरवठा करता येतो.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
शेतिऱ्याांना ववद्युत िोडणी दे ताांना भावांडाची सातबाऱ्यावरील
इतर पव
ा ांमतीची अट रद्द िरण्याबाबत
ू स

(१४)

७३०४७ (०७-०१-२०१७).

डॉ.दे वराव होळी (गडधचरोली), श्री.रािेश िाशीवार (सािोली),

श्री.चरण वाघमारे (तम
ु सर) : सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) िेतकऱयाींना ववद्युत िोडणी मोठ्या प्रमाणावर दे ण्याबाबत िासनाचे धोरण असून ववद्युत
िोडणी दे ण्यापूवी

सातबाऱयावर नाव असणाऱया त्या िेतकऱयाींच्या इतर भावींडाींची पूवय

परवानगी घेणे ववद्यत
ु ववभागाने अतनवायय केले आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, कलह असणाऱया पररवारातील िेतकरी बाींधवाींना आपल्याच भावींडाींकडून पूवय
परवानगी न शमळाल्यास ववद्युत ववभागाकडून ववद्युत िोडणी करून ददली िात नाही, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, अिा िेतकऱयाींना ववद्युत िोडणी करताींना आपल्या

भावींडाची

घ्यावयाची

पूवस
य ींमतीची अ् रद्द करण्याबाबत िासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास,ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (२४-०५-२०१८) : (१) हे खरे नाही.
(२) प्रश्न उद््ावत नाही.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
नागपूर जिल्हयातील १५० शाळाांमध्ये ववद्युत पुरवठा खांडीत झाल्याबाबत
(१५)

७४३३९ (२८-११-२०१७).

डॉ.वमवलांद माने (नागपूर उत्तर) :

सन्माननीय ऊिाा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नागपूर जिल्हयातील सम
ु ारे १५० िाळाींनी ववद्युत दे यक न भरल्याने तेर्थील ववद्युत
पुरवठा माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये खींडीत करण्यात आला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, राज्याच्या िालेय शिक्षण व क्रक्रडा ववभागाने ददनाींक ११ ते १७ िानेवारी, २०१७
या कालावधीत ववद्युत सुरक्षा सप्ताह राबववण्याचे तनदे ि ददले होते, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, ववद्युत ववभागाने सदर िाळाींचा ववद्युत पुरवठा पव
य त सुरू होणेकरीता तनदे ि
ु व
ददले आहे त काय,

(४) असल्यास, िासनाने याप्रकरणी चौकिी केली आहे काय, त्यानस
ु ार कोणती काययवाही केली
वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (२४-०५-२०१८) : (१) नागपूर जिल््यातील एकूण १६ िाळाींची ववद्युत
बबलाची र्थकबाकी असल्याने ववद्यत
ु परु वठा खींडीत करण्यात आला आहे .

(२) दद. ११.०१.२०१७ ते १७.०१.२०१७ या कालावधीत सुरक्षा सप्ताह राबववण्याचे तनदे ि दे ण्यात
आले होते.
(३) नाही.
(४) व (५) नागपरू िहर मींडळाींतगयत १७ िाळाींवर वीिबीलाच्या र्थकबाकीमळ
ु े महाववतरण
कींपनीने तनयमानुसार नो्ीस दे ऊन ववद्युत पुरवठा खींडीत केला आहे .

त्यापैकी एका िाळे ने

ददनाींक ३१.०१.२०१७ रोिी र्थक्रकत बबलाचा भरणा केल्यामळ
य त
ु े त्याचा ववद्युत पुरवठा पूवव
करण्यात आला आहे .

नागपूर ग्रामीण मींडळाींतगयत िानेवारी, २०१७ मध्ये एकूण ६ िाळाींवर
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महाववतरण कींपनीने तनयमानस
ु ार नो्ीस दे ऊन ववद्युत पुरवठा खींडीत केला होता. त्यापैकी

एका िाळे ने ददनाींक ३०.०१.२०१७ रोिी र्थक्रकत बबलाचा भरणा केल्यामुळे त्याचा ववद्युत
पुरवठा पूवव
य त करण्यात आला आहे .

___________

पनवेल तालुक्यातील (जि.रायगड) शहरी व ग्रामीण भागात नागररिाांनी पैसे भरून
सुद्धा वमटर अभावी

(१६)

७५०६८ (२८-११-२०१७).

िोडणी वमळत नसल्याबाबत

श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.समीर िुणावार (दहांगणघाट),

अॅड.आवशष शेलार (वाांद्रे पजश्चम), श्री.अतल
भातखळिर (िाांददवली पव
ु
ू )ा , श्रीमती मतनषा
चौधरी (ददहसर) :

सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पनवेल (जि.रायगड) तालुक्यातील िहरी व ग्रामीण भागातील वाढती लोकसींख्या लक्षात
घेता नागररकाींनी पैसे भरून सुद्धा महाववतरणकडून ववद्युत शम्रचा तु्वडा असल्या

कारणास्तव शम्र अभावी िोडणी शमळत नसल्यामुळे नागररकाींना अींधारातच राहावे लागत
असल्याचे माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान तनदियनास आले आहे , हे खरे आहे
काय,
(२) असल्यास, नादरू
ु स्त शम्र बदलून शमळत नसल्यामुळे ववि दे यकात िास्त आकारणी होत
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर प्रकरणी काययकारी अशभयींता, महाववतरण, शभींगारी याींच्या कायायलयावर
वारीं वार नागररकाींनी मोचे काढून सुद्धा कोणतीच काययवाही करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे
आहे काय ,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करून नागररकाींची गैरसोय दरू करण्यासाठी
नवीन शम्र उपलब्ध होण्याबाबत कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (२४-०५-२०१८) : (१) हे खरे नाही.

नवीन ववद्युत मी्रचा तु्वडा नसून नवीन वीि िोडणी दे ण्याची काययवाही महाववतरण
कींपनीकडून सुरु आहे .

(२) हे खरे नाही. िानेवारी, २०१७ मध्ये पनवेल-२ उपववभागात २६० मी्सय बदलण्यात आले
आहे त व पनवेल (िहर) ववभागात ५३७ मी्सय बदलण्यात आले असन
ू उवयररत वीिग्राहकाींचे
नादरु
ु स्त मी्र बदलण्याची काययवाही सुरु आहे.
(३) हे खरे नाही.

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
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पुणे शहरात महाववतरणामाफात नव्याने तनयमावलीनस
ु ार थिीत असलेली
िोट्यवधी रुपयाांची रक्िम वसूल िरण्याबाबत

(१७)

७६६२२ (२८-११-२०१७).
श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर),
श्री.राहुल मोटे
(पराांडा), श्री.वैभव
वपचड (अिोले), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली),
श्री.राणािगिीतवसांह पाटील (उस्मानाबाद) :
सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा
करतील काय :-

(१) पुणे िहरात महाववतरणच्या

नवीन िोडणी, रान्सफॉमयर बसववणे, रान्सफॉमयर

बदलणे

याबाबतची को्यावधी रुपयाींची रक्कम ग्राहकाींकडे र्थकीत असल्याचे माहे डडसेंबर २०१६ मध्ये
वा त्या दरम्यान तनदियनास आले आहे, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणाची िासनाने चौकिी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकिीत काय आढळून आले व तद्नस
ु ार नवीन तनयमावलीनुसार र्थकीत

असलेली को्यावधीची रक्कम वसूल करणेबाबत िासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात
येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (२४-०५-२०१८) : (१) हे खरे नाही.

महाववतरणकडून नवीन िोडणी दे ताना सेवािोडणी आकार, सुरक्षा ठे व आदीींचा समावेि

असलेले फमय को्े िन ग्राहकाींना ददले िाते व या को्े िनची रक्कम भरल्यानींतरच ग्राहकाींना

िोडणी दे ण्यात येत.े त्यामळ
ु े नवीन िोडणीसाठी ग्राहकाींकडे र्थकबाकी नाही. तसेच रान्सफॉमयर
बसववणे, रान्सफॉमयर बदलणे यासाठी ग्राहाकाींकडून कोणत्याही प्रकारचे िुल्क आकारले िात
नाही. त्यामुळे यासाठीची ग्राहकाींकडे कोणतीही र्थकबाकी नाही.
(२) प्रश्न उद््ावत नाही..
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
राज्यातील शासिीय अनुदातनत आश्रमशाळामध्ये त्रत्रस्तरीय यांत्रणा स्थापन िरण्याबाबत
(१८)

७७१८२ (२१-०४-२०१७).

श्री.प्रिाश फातपेिर (चें बूर), श्री.प्रिाश सुवे (मागाठाणे),

श्री.प्रताप सरनाईि (ओवळा माजिवडा), श्रीमती मतनषा चौधरी (ददहसर), श्री.रािन साळवी

(रािापूर), श्री.शाांताराम मोरे (वभवांडी ग्रामीण), श्री.चरण वाघमारे (तुमसर), श्री.योगेश सागर

(चारिोप), श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाा), श्री.योगेश (बापू) घोलप (दे वळाली), अॅड.भीमराव धोंडे
(आष्ट्टी), श्री.अतनल िदम (तनफाड), श्रीमती सांगीता ठोंबरे (िेि), श्री.तुिाराम िाते (अणुशक्ती

नगर), अॅड.गौतम चाबि
ु स्वार (वपांपरी), श्रीमती सीमाताई दहरे (नावशि पजश्चम), श्रीमती
दे वयानी फराांदे (नावशि मध्य), श्री.गोवधान शमाा (अिोला पजश्चम), श्री.हररष वपांपळे

(मुततािापूर), श्री.रािु तोडसाम (अणी), प्रा.(श्रीमती) मेधा िुलिणी (िोथरुड), श्री.सुरेश
(रािूमामा) भोळे (िळगाव शहर), डॉ.सतीश (अण्णासाहे ब) पाटील (एरां डोल), श्री.रािेंद्र पाटणी
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(िारां िा), श्री.चांद्रदीप नरिे (िरवीर), श्री.सत्यिीत पाटील-सरुडिर (शाहूवाडी), श्री.उन्मेश
पाटील (चाळीसगाव), श्री.किशोर पाटील (पाचोरा), श्री.सांिय पोतनीस (िवलना) :
सन्माननीय सामाजिि न्याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) आश्रमिाळामधील ववद्यार्थयाांच्या मत्ृ यूप्रकरणी प्रिासकीय स्तरावर त्वररत काययवाही
होण्यासाठी

आपत्कालीन

आढावा

ग्,

वैद्यकीय

सामाजिक

आढावा

सशमती

आणण

जिल्हाचधकारी याींच्या अध्यक्षतेखाली सशमत्या स्र्थापन करण्यात आल्या असल्याचे माहे
िानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान तनदियनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, राज्यातील िासकीय अनुदातनत क्रकती आश्रमिाळामध्ये सशमती स्र्थापन
करण्यात आली व त्यानुर्षींगाने िासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. राििुमार बडोले (१८-०५-२०१८) : (१) आददवासी ववकास ववभाग, िासन तनणयय,

दद.२८.१२.२०१६ अन्वये आश्रमिाळामधील ववद्यार्थयाांच्या मत्ृ यूप्रकरणी प्रिासकीय स्तरावर

काययवाही होण्यासाठी आपत्कालीन आढावा ग्, वैद्यकीय सामाजिक आढावा सशमती आणण
जिल्हाचधकारी याींच्या अध्यक्षतेखाली सशमती स्र्थापन करण्याींत आल्या.
(२) अपर आयुक्त ्, नाशिक ववभागाींतगयत २२२ िासकीय आश्रमिाळा व २२१ अनुदातनत
आश्रमिाळाींकरीता सशमत्या स्र्थापन करण्याींत आल्या.

अपर आयुक्त ्, अमरावती ववभागाींतगयत ८१ िासकीय आश्रमिाळा व १२२ अनुदातनत

आश्रमिाळाींकरीता सशमत्या स्र्थापन करण्याींत आल्या.

अपर आयुक्त ्, ठाणे ववभागाींतगयत १२८ िासकीय आश्रमिाळा व ७२ अनुदातनत

आश्रमिाळाींकरीता सशमत्या स्र्थापन करण्यात आल्या आहे त.

अपर आयुक्त ्, नागपूर येर्थील आपत्कालीन आढावा ग्/वैद्यकीय सामाजिक आढावा

सशमती

तालक
ु ास्तरावर

गठीत

करण्यात

आली

व

जिल्हाचधकारी

याींचे

अध्यक्षतेखाली

जिल्हास्तरावर सशमती गठीत करण्याींत आली आहे .
िासकीय आश्रमिाळा/अनुदातनत आश्रमिाळे च्या दठकाणी ववद्यार्थी मत्ृ यूची घ्ना घडल्यानींतर
आपत्कालीन आढावा ग् सशमतीकडून घ्नास्र्थला भे् दे ऊन प्रार्थशमक चौकिी करण्याींत येते.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
वावशम जिल्हयातील वविेसदा भात पायाभुत सुववधा तनमााण िरणेबाबत
(१९)

८११३१ (२८-११-२०१७).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.अवमत झनि (ररसोड) :

सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील

(१) वाशिम जिल्हयातील वविे सींदभायतील पायाभुत सुववधा तनमायण करण्याच्या उदे िाने

िासनाच्या इन्रा २ या योिने अींतगयत गतवर्षायपासुन सुरु असलेली सवयच कामे ववदहत मुदतीत
पण
ु य न होता रें गाळली असल्याचे माहे मे, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान तनदियनास आले आहे
हे , खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, पररणामी घरगुती वविेसोबतच कृर्षीपींपासाठी लागणा-या वविेचा पुरवठा
करताींना महाववतरणला मयायदा येत आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, यासींदभायत िासनाने आढावा घेवन
सदर कामाची गती न वाढववणा-या
ु
कींत्रा्दारावर कोणती काययवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे .
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (२४-०५-२०१८) : (१) हे खरे आहे.
(२) हे खरे नाही.

(३) वाशिम जिल््यातील पायाभूत आराखडा-२ या योिनेचे कींत्रा् महाववतरण कींपनीमाफयत मे.

कस्तुम इींजितनअसय, औरीं गाबाद या कींपनीस ददनाींक ०६.०९.२०१४ रोिी ्नय की तत्वावर दे ण्यात
आले होते. सदर कींत्रा्दाराने माशसक उद्दीष्ानुसार काम न केल्यामुळे त्याींना दोन वेळा नो्ीस

्ु करे क्् दे ण्यात आली. तसेच माचय-२०१६ मध्ये रु.१८.७९ को्ीींची कामे त्याींच्याकडून काढून
घेऊन मींडळ स्तरावर त्या कामाच्या तनववदा काढून दस
ु ऱया कींत्रा्दाराींना ती कामे दे ण्यात
आली असून सदरची कामे प्रगतीपर्थावर आहे त. यानींतरही कामाची प्रगती समाधानकारक

नसल्यामळ
ु े आणखी रु. २८.५७ को्ीींची कामे ऑक््ोबर, २०१६ मध्ये कींत्रा्दाराकडून काढून

त्या कामाच्या तनववदा मींडळ स्तरावर काढण्यात आल्या असून तनववदा प्रक्रक्रया सुरु आहे . मे.
कस्तम
ु इींजितनअसय याींना माशसक उदिृष्ानस
ु ार काम न केल्यामळ
ु े कींत्रा्ाच्या तनयमाप्रमाणे
त्याींच्याकडून दीं ड आकारण्यात येत आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
अचलपरू ववभागाचे ववभािन िरून नवीन दयाापरू ववभाग तनमााण िरण्याबाबत
(२०)

८१२८७ (२८-११-२०१७).

श्री.ओमप्रिाश ऊफा बच्चू िडू (अचलपूर) :

सन्माननीय

ऊिाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अचलपूर (जि.अमरावती) ववद्युत ववभागाींतगयत ६८१ खेडी समाववष् असून ७ उपववभाग,
४० ववतरण केंद्र, २६ उपकेंद्रे यात समाववष् आहे त, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, प्रचींड

भौगोशलक आकारामुळे या ववभागातील िनतेच्या तक्रारीींना योग्य न्याय

शमळत नसल्यामळ
ु े अचलपूर ववभागाचे ववभािन करून नवीन दयायपूर ववभाग तनमायण करावा

अिी मागणी स्र्थातनक लोकप्रतततनधीींनी मा. मख्
े डे ददनाींक २१ एवप्रल, २०१६ रोिी
ु यमींत्री याींचक
वा त्या सम
ु ारास केली आहे , हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर प्रकरणी िासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे त,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (२४-०५-२०१८) : (१) हे खरे आहे.
(२) हे खरे आहे .
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(३) महाववतरण कींपनीने स्वीकृत केलेल्या सुधारीत मानकानस
ु ार नवीन ववभाग तनमायण
करण्यासाठी प्रस्ताववत ववभागाींतगयत वीि ग्राहकाींची सींख्या क्रकमान १,२०,००० क्रकींवा त्यापेक्षा
िास्त असणे आवश्यक आहे. मुख्य अशभयींता, अमरावती पररमींडळ, अमरावती याींच्या
प्रस्तावानस
ु ार अचलपरू ववभागाचे ववभािन केल्यास ववद्यमान ववभाग, अचलपरू व प्रस्ताववत

ववभाग दयायपूर ही दोन्ही ववभाग कायायलय वीि ग्राहकाचा तनकर्ष पूणय करीत नाही. परीं तु
महाववतरण कींपनीने सद्यजस्र्थतीत नवीन कायायलय तनशमयतीची मानके तनजश्चत करण्यासाठी

नव्याने प्रक्रक्रया सुरु केलेली असून नवीन मानके प्रसत
ृ केल्यानींतर सदर प्रस्तावासींदभायत
आचर्थयक

दातयत्वाचा

ववचार

करुन

धोरणात्मक

तनणयय

घेऊन

महाववतरण

ववभािनाबाबत उचचत काययवाही करण्यात येईल.

कींपनीकडून

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
अमरावती जिल्ह्यातील सहाय्यि तनबांधि, सहिारी सांस्था धामणगाव रे ल्वे या
इमारतीच्या बाांधिामािररता तनधी उपलब्ध िरुन दे णेबाबत
(२१)

८१७०९ (२१-०४-२०१७).

(बुलढाणा) :

प्रा.ववरें द्र िगताप (धामणगाव रे ल्वे), श्री.हषावधान सपिाळ

सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) अमरावती जिल््यातील सहाय्यक तनबींधक, सहकारी सींस्र्था धामणगाव रे ल्वे
बाींधकामाकररता जिल्हाचधकारी अमरावती याींनी ददनाींक

इमारत

१८ डडसेंबर,२०१४ रोिीचे आदे िानुसार

तहसील कायायलय धामणगाव रे ल्वे या इमारतीवरील दस
ु ऱया मिल्यावर बाींधाकामाकररता िागा
मींिरु केली आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

त्याअनुर्षींगाने

सहाय्यक

तनबींधक,

सहकारी

सींस्र्था

धामणगाव

रे ल्वे

कायायलयाच्या इमारत बाींधकामाचा अींदािपत्रकासह पररपूणय प्रस्ताव सादर करुन िासनाकडून
तनधी प्राप्त होण्याकरीता स्र्थातनक लोकप्रततनीधी याींनी जिल्हा उपतनबींधक, सहकारी सींस्र्था,
अमरावती याींना लेखी कळववले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, सदर प्रस्ताव व तनधी मागणीबाबत िासनाने कोणती काययवाही केली

वा

करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सभ
ु ाष दे शमख
ु (१७-०४-२०१८) : (१) होय.
(२) होय.

(३) सहाय्यक तनबींधक, सहकारी सींस्र्था, धामणगाींव रे ल्वे याींच्या कायायलयाच्या बाींधकामाकररता
प्रिासकीय मान्यता आणण अींदािपत्रक सन २०१६-१७ व तनचधचा प्रस्ताव िा.क्र. १६६१/२०१६,
दद. १८.१२.२०१६ रोिी मींिरु ीस्तव सहाय्यक अशभयींता श्रेणी-१, सावयितनक बाींधकाम ववभाग,
धामणगाींव रे ल्वे याींचेकडे सादर करण्यात आला आहे. उपववभागीय अशभयींता, सावयितनक
बाींधकाम ववभाग, धामणगाींव रे ल्वे याींनी सदरचा प्रस्ताव दद. २.०१.२०१७ चे पत्रान्वये काययकारी
अशभयींता, वविेर्ष प्रकल्प ववभाग, अमरावती याींचक
े डे मींिूरीस्तव सादर केला होता. काययकारी
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अशभयींता, वविेर्ष प्रकल्प ववभाग, अमरावती याींनी दद. ५.०१.२०१७ च्या पत्रान्वये जिल्हाचधकारी,
अमरावती

याींचेकडे प्रार्थशमक

अींदािपत्रक

प्रिासकीय

मान्यतेस्तव

सादर

केलेला

आहे .

जिल्हाचधकारी, अमरावती याींनी दद. ३१.०१.२०१७ रोिी ववभागीय आयुक्त, अमरावती ववभाग,
अमरावती याींचेकडे सादर केला होता. ववभागीय आयक्
ु त, अमरावती ववभाग, अमरावती याींनी
प्रधान सचचव, महसूल याींचेकडे दद. ३.०३.२०१७ रोिी प्रस्ताव सादर केलेला आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

चांद्रपरू शहरातील इरई नदीवर वविेच्या खाांबामळ
ु े ववद्यत
ु शॉि लागन
ू
युविाच्या मत्ृ यु झाल्याबाबत

(२२)

८१७८९ (२८-११-२०१७).

श्री.नानािी शामिुळे (चांद्रपूर) :

सन्माननीय ऊिाा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) चींद्रपूर िहरातील इरई नदीवर वविेच्या खाींबामुळे ववद्युत िॉक लागून युवकाचा मत्ृ यु
झाला असल्याचे माहे डडसेंबर २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदियनास आले, हे खरे आहे काय

(२) असल्यास, या प्रकरणाची िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय आढळून
आले,

(३) असल्यास, युवकाींच्या कु्ुींबीयाींना कोणत्या स्वरूपाची आचर्थयक मदत िासनाने केली तसेच
मत्ृ यस
ू िबाबदार असणाऱयाींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (२४-०५-२०१८) : (१) हे खरे आहे.

सदर अपघात दद. २२.०४.२०१६ रोिी घडला असून त्याचवेळेस तनदियनास आला आहे.

(२) सदर अपघाताची चौकिी ववद्यत
ु तनरीक्षक, चींद्रपरू कायायलयामाफयत ददनाींक २५.०४.२०१६

रोिी करण्यात आली असून चौकिीत चींद्रपूर महानगरपाशलकेच्या सदोर्ष पर्थददव्याींच्या वीिसींच
माींडणीमळ
ु े सदर अपघात झाला असल्याचे तनदियनास आले.

(३) पर्थददव्याींची सींचमाींडणी योग्य दे खभाल व दरु
ु स्ती न राखल्यामुळे ववद्युत तनरीक्षक,
तनरीक्षण ववभाग याींचक
े डून िहर अशभयींता, महानगरपाशलका चींद्रपरू याींना ददनाींक १३.०५.२०१६
च्या पत्रान्वये कारणे दाखवा नो्ीस बिाववण्यात आली आहे .
चींद्रपूर

महानगर

पाशलकेच्या

तनदे िानस
ु ार

पर्थददवे

दे खभाल

व

दरु
ु स्ती

कामाचे

कींत्रा्दारामाफयत मत
ृ व्यक्तीच्या वारसास रु. ३ लाख इतकी भरपाई दे ण्यात आली आहे.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

पुणे शहरातील महाववतरणचे ववद्युत बॉक्स, फ्युि बॉक्स व रान्सफॉमार
रस्त्यात रहदारीच्या दठिाणी बसववले असल्याबाबत

(२३)

८५५९० (०९-०८-२०१७).

श्री.वभमराव तापिीर (खडिवासला) :

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय ऊिाा
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(१) पुणे िहरातील धनकवडी, क्रकरकी्वाडी, नाींदेड, वारिे, कवेनगर, कोर्थरूड, आदी भागातील

महाववतरणचे ववद्युत बॉक्स, फ्युि बॉक्स व रान्सफॉमयर उघड्या अवस्र्थेमध्ये असून बहुताींि
दठकाणी रस्त्यात रहदारीच्या दठकाणी बसववले आहे त, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, ववकासकाच्या फायद्यासाठी रान्सफॉमयर रस्त्यात रहदारीच्या दठकाणी बसववले
असून अनेकवेळा तक्रार करूनही ववद्युत ववभागाकडून त्यावर अद्यापपयांत कोणतीही काययवाही
करण्यात आली नसल्याचे तनदियनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास,

अनेक ववद्युत बॉक्स उघड्या अवस्र्थेमध्ये असून

अपघात होण्याची िक्यता

असल्याने िासनाने सदर प्रकरणी पाहणी केली आहे काय, त्यानस
ु ार कोणती काययवाही केली
वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (२४-०५-२०१८) : (१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे नाही.

ववकासकासाठी रान्सफॉमयर उभारणी करताींना ववकासकाकडूनच रान्सफॉमयरसाठी िागा घेतली

िाते आणण त्या िागेतच ववद्युतसींच माींडणीची उभारणी केली िाते.

(३) या भागातील महाववतरणचे ववद्युत बॉक्स उघडया अवस्र्थेमध्ये तनदियनास आल्यास
त्याची दे खभाल व दरु
ु स्ती त्वररत करण्यात येत.े तसेच अिा प्रकारच्या तक्रारी प्राप्त होताच
सदर तक्रारीींवर त्वरीत काययवाही करण्यात येते.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

वीिेवर चालणा-या उपिरणाांद्वारे ’’हामोतनक्स’’ म्हणिेच वीि
यांत्रणेत प्रदष
ू ण तनमााण होत असल्याबाबत
(२४)

८५९०१ (०९-०८-२०१७).

श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार दहल) :

सन्माननीय ऊिाा

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) वीिेवर चालणा-या उपकरणाींद्वारे “हामोतनक्स’’ म्हणिेच वीि यींत्रणेत प्रदर्ष
ू ण तनमायण
होत असून यामुळे वीि ग्राहकाींची वविेची उपकरणे, वादहन्या अचानकपणे गरम होऊन जस्वच
सातत्याने बींद होऊन काही उपकरणे िळण्याचाही धोका तनमायण झाला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) तसेच, महाववतरण कींपनीने पुणे ववभागामध्ये उच्च दाब वीि ग्राहकाींना हामोतनक्सबाबत
माहे मे, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान नो्ीसा पाठववण्यात आल्या आहे त, हे खरे आहे काय,
(३) असल्यास, सदरचे प्रदर्ष
ू ण कमी करण्याकररता िासनाने

कोणत्या उपाययोिना केल्या वा

करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास त्याची कारणे काय आहे त व याबाबतची सद्यचजस्र्थती काय आहे ?
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (२४-०५-२०१८) : (१) हे खरे आहे.

(२) महाराषर राज्य ववद्युत तनयामक आयोग (ववद्युत पुरवठा सींदहता आणण पुरवठयाच्या

इतर अ्ी ववतनयम, २००५) मधील १२ वे कलम व महाराषर राज्य ववद्युत ववतरण कींपनीचे

वव.स. ४२४ (19)
(कींडीिन्स ऑफ सप्लाय) मधील कलम १९ (पॉवर फॅक््र/हामोतनक्स) नस
ु ार पुणे पररमींडल

अींतगयत मे, २०१७ मध्ये साधारण १२४१ उच्चदाब वीि ग्राहकाींना “हामोतनक्स” सींदभायत
महाववतरण कींपनीकडून नो्ीस पाठववण्यात आलेल्या आहे त.

(३) प्रचशलत वीि दरामध्ये हामोतनक्ससाठी ग्राहकाला दीं ड अर्थवा प्रोत्साहन याची तरतद
ू
नसल्याने

महाववतरण

कींपनीकडून

हामोतनक्सचे

तनयमन

करण्यासाठी

उपाययोिना

करण्यासींदभायत नो्ीस पाठववल्या िातात.
(४) हामोतनक्स हे ववद्युत यींत्रणेत तनमायण होत असून त्याचे प्रमाण कमी करण्यासाठी

ग्राहकाकडून त्याच्या ववद्यत
ु सींच माींडणीमध्ये पररणामकारक उपाययोिना करणे आवश्यक
आहे , िसे की, उपकरणे बदलणे अर्थवा हामोतनक्स क्रफल््र लावणे.
___________
वसांधुदग
ु ा जिल्हयातील वीि पुरवठा वारां वार खांडडत होत असल्याबाबत
(२५)

८७१४८ (०९-०८-२०१७).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

शसींधुदग
ु य

जिल्हयातील

श्री.वैभव नाईि (िुडाळ) :

वीि

पुरवठा

वारीं वार

खींडडत

सन्माननीय ऊिाा मांत्री पढ
ु ील
होत

असून

गींिलेले

खाींब,

लोंबकळणाऱया ववद्युत वादहन्या यामुळे वीि पुरवठयामध्ये अडर्थळा तनमायण होत आहे तसेच
महाववतरण कींपनीकडून सदर वीिपुरवठा सुरळीत करण्याकडे दल
य होत असल्याचे माहे मे,
ु क्ष
२०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान तनदियनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मालवण व कणकवली तालुक्यातील (जि.शसींधद
ु ग
ु )य ग्राहकाींची वीि दे यके

घेण्यासाठी महाववतरणकडे असलेली यींत्रणा बींद असून वीि ववतरण कायायलयाकडून धनादे ि
स्वरुपातही वीि दे यकाच्या रक्कमा स्वीकारल्या िात नाहीत, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय,त्यात काय आढळून आले, तदनुसार
गींिलेले खाींब, लोंबकळणा-या ववद्युत वादहन्या तात्काळ दरु
ु स्त करण्याबाबत िासनाने कोणती
काययवाही केली वा करण्यात येत आहे , तसेच वीि दे यके तनयशमतपणे स्वीकारण्याबाबत
िासनाने कोणती उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास,ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (२४-०५-२०१८) : (१) मे, २०१७ मध्ये झालेल्या वादळी वारा व

पावसामळ
ु े शसींधुदग
ु य जिल्हयातील काही गावाींमध्ये वीि पुरवठा वारीं वार खींडडत होत होता.

िोराच्या वादळी वारा व पावसामुळे झाडाच्या फाींदया, मोठी (लाींब) झाडे उन्मळून वीि
वादहनीवर पडण्याचे प्रकार बऱयाच दठकाणी घडल्याने वीिेचे खाींब मोडणे, वाहक तु्णे इ.
प्रकारामळ
ु े वीि पुरवठयामध्ये अडर्थळा तनमायण होत होता.
ददनाींक

०६.०५.२०१७

रोिी

सावींतवाडी

तालुक्यातील

बाींदा

पररसरातील

आलेल्या

चक्रीवादळामळ
ु े मोठया प्रमाणावर ववद्युत वादहन्याींवर झाडे पडून वीि पुरवठा खींडडत झाला
होता तसेच या कालावधीत आलेल्या अवकाळी पावसामुळे शसींधुदग
ु य जिल््याच्या काही भागात

वीि परु वठा खींडडत झाला होता. सवय दठकाणचा खींडडत वीि परु वठा, दे खभाल व दरु
ु स्तीची
कामे हाती घेऊन, सुरळीत करण्यात आला आहे.
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(२) मालवण व कणकवली तालुक्यातील (जि.शसींधुदग
ु )य वीि बबलाींचा भरणा करण्यासाठी ATP
मिीन बसववण्यात आलेली होती. सदर मिीनच्या कींत्रा्दाराबरोबरचा कींत्रा् सींपल्याने सदरची

वीि बबल भरणा करण्याची यींत्रणा बींद आहे . परीं तु मालवण व कणकवली तालुक्याच्या दठकाणी

महाववतरणच्या उपववभागीय कायायलयामध्ये वीि बबल भरणा केंद्रे सरु
ु केली असन
ू तेर्थे रोखीने
धनादे िाने वीि बबले जस्वकारण्याची सोय केली आहे . तसेच मोबाईल ॲपद्वारे वीि बबल
भरण्याची सुववधा ग्राहकाींना उपलब्ध करुन दे ण्यात आली आहे .

(३) शसींधुदग
ु य जिल््यात उच्चदाब वादहनीचे एकूण ४३६ पोल व लघुदाब वादहनीचे ३५९९ पोल
बदलण्यात आले आहे त. कणकवली ववभागातील गींिलेले खाींब बदलण्याचे काम ददलेल्या

ठे केदाराने सन २०१५-१६ व २०१६-१७ या दोन आचर्थयक वर्षायमध्ये लघुदाब वादहनीचे १६३५ खाींब

व उच्चदाब वादहनीचे ८५ खाींब बदलण्याचे काम केलेले आहे . कुडाळ ववभागाींतगयत उच्चदाब
वादहनीचे ८७ पोल व लघुदाब वादहनीचे १४५७ पोल बदलण्यात आले आहे त. कणकवली

ववभागाींतगयत लघुदाब वादहनीचे १५९.८३२ क्रकमी व उच्चदाब वादहनीचे ७.४६५ क्रकमी वाहक

बदलण्यात आले आहे त. माहे मे मदहन्यातील वादळी वारे व पाऊस यामळ
ु े पोल मोडणे, वाहक
तु्णे यासारखी पररजस्र्थती उद्भवू नये म्हणून ववभागीय कायायलय, कणकवली व कुडाळ
याींचेकडून उच्चदाब व लघुदाब वादहनी लगतच्या झाडाच्या फाींद्या तोडण्यासाठी कामाचे आदे ि
स्र्थातनक ठे केदाराींना दे ण्यात आलेले आहे त.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

वमरि (जि.साांगली) तालुक्यातील वीि ववतरण िांपनीने मागासवगीय शेतिऱ्याांिडून
िोडणीसाठ पैसे घेऊन फसवणूि िेल्याबाबत

(२६)

८८५७० (०९-०८-२०१७).

श्री.अतनल बाबर (खानापूर) :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील

(१) िासनाने मागासवगीय िेतक-याींना ववदहरीवरील ववद्युत पींप व वीि िोडणी मोफत
दे ण्याची योिना राबववली आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

शमरि

तालुक्यात

(जि.साींगली)

वीि

ववतरण

कींपनीने

मागासवगीय

िेतकऱयाींकडून िोडणीसाठी पैसे घेऊन फसवणक
ू केल्याची घ्ना माहे मे, २०१७ मध्ये वा त्या
दरम्यान तनदियनास आली, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले,

(४) असल्यास, त्यानुसार िासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे , नसल्यास
ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (२४-०५-२०१८) : (१) मा.मुख्यमींत्री महोदय याींच्या वविेर्ष कृती

काययक्रमातींगत
य
अनुसूचचत िाती व नवबौध्द लाभार्थयाांसाठी रोिगार हमी योिनेअींतगयत
बाींधण्यात आलेल्या ववदहरीवर बसववलेल्या कृर्षीपींपाींना वीि िोडणी कररता िासनामाफयत

ववववध िुल्कापो्ी (सव्हीस कनेक्िन चािेस, अनामत रक्कम, छाननी आकार) प्रती लाभार्थी
रु. ६६५०/- याप्रमाणे तनधी महाववतरण कींपनीस दे ण्यात आला आहे .
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(२) हे खरे नाही.
(३) साींगली जिल््यात अनामत रक्कम घेऊन २३ ग्राहकाींना वीि िोडण्या दे ण्यात आल्याची
बाब तनदियनास आल्यानींतर अधीक्षक अशभयींता, साींगली याींनी त्याींच्या दद. २४.०५.२०१७ च्या
पत्रान्वये ज्या लाभार्थयाांकडून सरु क्षा ठे व घेण्यात आली आहे अिा २३ पैकी १७ लाभार्थयाांना,
त्याींनी भरणा केलेल्या अनामत रकमेचे त्याींच्या िून, २०१७ च्या वीि दे यकातून कींपनीच्या
तनयमाप्रमाणे समायोिन करणेबाबतच्या सूचना, सवय ववभागीय कायायलयाींना ददल्या आहे त.

आहे त. उवयररत ६ लाभार्थयाांनी सदर योिना िाहीर होण्यापूवीच अनामत रक्कम भरुन वीि
िोडण्या घेतल्या आहे त. त्यामळ
ु े त्याींना तनयमानस
ु ार रक्कम परत करता येत नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
बेलगव्हाण, (ता.पुसद, जि.यवतमाळ) येथील आददवासी िांगल िामगार सहिारी सांस्था मयाा.
सांस्थेतील िामगाराांिडून िूपतोडीचे िाम िरवन
ू घेतले िात असल्याबाबत

(२७)

८८६२२ (१८-०८-२०१७).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

राज्य

िासनाने

श्री.रािु तोडसाम (अणी) :

िींगलालगत

असणा-या

आददवासी

सन्माननीय पणन मांत्री पुढील
व

गैरआददवासी

वस्त्याींमधील

नागररकाींना कामे शमळावी व वक्ष
ृ ाींची चोरी र्थाींबावी या उद्देिाने िींगल कामगार सहकारी
सोसायट्या अजस्तत्वात आणन
ू सोसाय्ीींच्या सभासदाींना काही प्रमाणात मोबदला दे ण्याची
तरतूद केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, बेलगव्हाण, (ता.पस
ु द, जि.यवतमाळ) येर्थील आददवासी िींगल कामगार
सहकारी सींस्र्था मयाय. सींस्र्थेकडून सभासद असणा-या मूळ कामगाराींना बािूला ठे वून शिवाणी,

िबलपूर, मध्यप्रदे ि येर्थील कामगार आणून वनववभागातील सींस्र्थेस शमळालेले कूपतोडीचे काम

करवून घेतले िात असल्याची मादहती माहे मे, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान तनदियनास
आली, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, त्यामुळे आददवासी कामगाराींच्या अचधकारावर गदा आली आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी सदरहू सींस्र्थेची चौकिी करण्यात आली आहे काय,
(५) असल्यास, त्यानुसार िासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,नसल्यास
त्याची कारणे काय आहे त ?

श्री. सुभाष दे शमख
ु (२२-०५-२०१८) : (१) होय.

सींस्र्थेच्या सभसदाींमाफयत वन ववभागाकडून ववतरीत

होणा-या कुप तोडणीचे कामकाि

करणे हा सींस्र्थेचा मख्
ु य उद्देि आहे . िींगल कामगार सहकारी सींस्र्थेच्या सभासदाींना १०%
प्रोत्साहनात्मक अनुदान वा्प केले िाते.
(२) नाही.
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मात्र, या सींबींधात उप वनसींरक्षक, पुसद वन ववभाग पुसद याींच्याकडे दद. ३०.३.२०१७ ला

तक्रार अिय प्राप्त झाला होता.
(३) नाही.

(४) व (५) सींबींचधत तक्रारीच्या अनर्ष
ु ींगाने उप वनसींरक्षक ववभाग, पस
ु द माफयत प्रत्यक्ष
पींचासमक्ष पाहणी करण्यात आली. पाहणी दरम्यान केलेल्या चौकिीत व कामगाराींनी

दाखववलेल्या ओळखपत्रावरून सदर मिूर हे िींगल कामगार सहकारी सींस्र्था, बेलगव्हाण या

सींस्र्थेचे सभासद असल्याची खात्री झाली. यावरून इतर सभासदाींनी कुप काम केली असल्याचे
तनदियनास येत नाही. त्यामळ
ु े कारवाई करण्याचा प्रश्नच येत नाही.
___________

मोखाडा (जि.पालघर) तालुक्यातील आश्रमशाळाांची दरु वस्था झाल्याबाबत
(२८)

९०९१८ (०९-०८-२०१७).

श्री.दहतेंद्र ठािूर (वसई) :
करतील काय :-

श्री.ववलास तरे (बोईसर), श्री.क्षक्ष तीि ठािूर (नालासोपारा),

सन्माननीय आददवासी वविास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा

(१) मोखाडा (जि.पालघर) तालक्
य ाळ, चास, गोंदे , दहरवे
ु यातील मौिे पळसींड
ु ा, कारे गाव, सय
ू म

आणण घाणवळ येर्थील आददवासी ववकास प्रकल्पाींतगयत असलेल्या सात आश्रमिाळाींची दरु वस्र्था
झाली असून हिारो आददवासी ववद्यार्थी तेर्थे शिक्षण घेत आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, तेर्थील प्रततकूल पररजस्र्थतीमुळे ववद्यार्थी शिक्षण सोडून िात असन
ू उक्त
प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय आढळून आले,

(३) असल्यास, त्यानर्ष
ु ींगाने मोखाडा तालक्
ु यातील आददवासी ववद्यार्थी शिक्षणापासन
ू वींचचत राहू
नयेत याकररता िासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववष्ट्णु सवरा (१७-०५-२०१८) : (१) पालघर जिल्हयातील िव्हार प्रकल्प कायायलयाच्या
अचधनस्त असलेल्या मोखाडा तालक्
य ाळ, चास, गोंदे , दहरवे
ु यातील मौिे पळसुींडा, कारे गाव, सूयम

आणण घाणवळ या आश्रमिाळाींचे नवीन ्ाईपप्लॅ न प्रमाणे इमारतीत सुरु असून, उवयरीत
पळसुींड,े सुयम
य ाळ, चास, कारे गाींव व घानवळ आश्रमिाळा हया िुन्या ्ाईपप्लॅ न प्रमाणे
असलेल्या इमारती (िेडसमध्ये) सुरु आहे त. सदर दठकाणी ववद्यार्थयाांना तनवास, पाण्याची
व्यवस्र्था, स्वच्छतागह
ु व्यवस्र्था इत्यादी सवु वधा उपलब्ध आहे त.
ृ , स्नानगह
ृ , ववद्यत

(२) व (३) सदर आश्रमिाळाींमध्ये शिक्षण घेणाऱया ववद्यार्थयाांना त्याींच्या मानकाप्रमाणे व
िासन तनणययानुसार सकस आहार दे ण्यात येतो. ववद्यार्थयाांना त्याींच्या आवडीच्या व सोयीनुसार
आवश्यक िालेय सादहत्य व अन्य वस्तु खरे दी करण्याकरीता तनधी ववद्यार्थयाांच्या बँक

खात्यात दे ण्यात आलेला आहे. त्यामळ
ु े ववद्यार्थी व पालक आश्रमिाळाींमध्ये प्रवेिाकरीता

आग्रही असतात. मोखाडा तालक्
ु यातील आददवासी ववद्यार्थी वींचचत राहू नयेत, याकररता
आददवासी ववद्यार्थयाांना िवळच्या िासकीय अनुदातनत आश्रमिाळे त प्रवेि दे ण्यात येतो.
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आश्रमिाळे तील

ववद्यार्थयाांना

सोयी-सुववधा

उपलब्ध

असन
ू

मोखाडा

आश्रमिाळे त ववद्यार्थी शिक्षण सोडून गेल्याची बाब तनदियनास आलेली नाही.

तालुक्याींतगयत

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
नावशि जिल्हा पररषदे च्या मदहला व बालिल्याण ववभागाच्या अमत
ृ पोषण आहार योिनेबाबत
(२९)

९३४३७ (२१-०८-२०१७).

श्री.योगेश (बापू) घोलप (दे वळाली) :

सन्माननीय आददवासी

वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नाशिक जिल्हा पररर्षदे च्या मदहला व बालकल्याण ववभागाला अमत
पोर्षण आहार
ृ
योिनेसाठी िासनाने माहे माचय, २०१७ अखेर सुमारे ११ को्ी रुपये शमळणे अपेक्षक्षत असताींना

िासनाने फक्त १ को्ी रुपये जिल्हा पररर्षदे च्या नाशिक जिल्हा मध्यवती बॅकेच्या खात्यावर
वगय केले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उक्त जिल्हयातील चार हिार अींगणवाडयाींना बँकेकडून पैसै शमळत नसल्याने
पोर्षण आहाराअभावी जिल्हयातील बालके उपािी आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन कोणत्या उपाययोिना केल्या आहे त,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववष्ट्णु सवरा (१८-०५-२०१८) : (१) हे खरे नाही.

नाशिक जिल्हा पररर्षदे च्या मदहला व बालकल्याण ववभागाला अमत
ृ पोर्षण आहार योिनेसाठी

िासनाने माहे माचय, २०१७ अखेर ्प्पा १ साठी रुपये ५८८.३८ लक्ष व ्प्पा २ अींतगयत रुपये
४२८.९४ लक्ष असा एकुण रु.१०१७.३२ लक्ष (रु.१०.१७३२ को्ी) तनधी मदहला व बाल ववकास
अचधकारी याींचे अचधनस्त प्रणालीवर उपलब्ध करुन दे ण्यात आलेला आहे .
(२) हे खरे नाही.

बाल ववकास प्रकल्प अचधकारी याींनी र्थे् अींगणवाडी आहार सशमतीच्या बँक खात्यावर
रक्कम िमा केलेल्या आहे त.
(३) व (४) प्रश्नच उद््ावत नाही.
___________
ततवसा (जि.अमरावती) तालक्
ु यात घरगत
ु ी ववि िोडणी दे ण्याबाबत
(३०)

९३६३६ (०९-०८-२०१७).

अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा) :

सन्माननीय ऊिाा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ततवसा (जि.अमरावती) तालक्
ु यात प्रलींबबत घरगुती ववि िोडणी तातडीने दे ण्याबाबत

स्र्थातनक लोकप्रततनीधी याींनी काययकारी अशभयींता, ग्रामीण ववभाग, म.रा.वव.वव.कीं. मयायददत,
अमरावती याींना ददनाींक २३ िानेवारी, २०१७ रोिी वा त्या सुमारास लेखी तनवेदन ददले आहे,
हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, िासनाने सदर तनवेदनावर कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (२४-०५-२०१८) : (१) हे खरे आहे.

(२) सदर तनवेदनातील ततन्ही अियदाराींना डडसेंबर, २०१७ मध्ये घरगुती वीि पुरवठा दे ण्यात
आला आहे .

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
सटाणा (जि.नावशि) शहरात मोठ्या प्रमाणात होत असलेले भारतनयमन
(३१)

९५६३७ (२९-१२-२०१७).

श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.अजित पवार

(बारामती), श्री.ियांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्रीमती तनमाला
गाववत (इगतपरू ी), श्री.डी.एस.अदहरे (साक्री), अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), प्रा.वषाा गायिवाड

(धारावी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.अवमन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.नसीम खान
(चाांददवली), श्री.अब्दल
ु सत्तार (वसल्लोड), श्री.आवसफ शेख (मालेगाांव मध्य) :

सन्माननीय

ऊिाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) स्ाणा (जि.नाशिक) िहरात मोठ्या प्रमाणात भारतनयमन करण्यात येत असल्याने एका
रािकीय पक्षातफे वीि ववतरण कींपनीच्या उपववभागीय कायायलयावर माहे सप््ें बर, २०१७ च्या
दस
ु ऱया आठवड्यात बैलगाड्याींद्वारे मोचाय काढण्यात आला, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

नाशिक िहरासह ग्रामीण भागात वीिेचा तु्वडा

तनमायण झाल्यामुळे

महाववतरणकडून कोणतीही पूवस
य च
ू ना न दे ता मोठया प्रमाणावर भारतनयमन केले असल्यामुळे

नागररकाींमध्ये असींतोर्ष व्यक्त होत असल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान
तनदियनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(३) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे

काय, त्यात काय आढळून आले व

तद्नूसार भारतनयमन कमी वा रद्द करण्याबाबत िासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात
येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (२४-०५-२०१८) : (१) हे खरे आहे.
(२)

वीि

तनशमयती

केंद्राना

कोळिाच्या

उपलब्धतेत

व

पुरवठयामध्ये

येत

असलेल्या

अडचणीमुळे माहे ऑक््ोबर २०१७ मध्ये ददनाींक ०३.१०.२०१७ ते ०७.१०.२०१७ या कालावधीत
मा. वीि तनयामक आयोगाने ठरववलेल्या तनकर्षानस
ु ार महाववतरणमाफयत सींपूणय राज्यात
तात्परु ते भारतनयमन करण्यात आले होते.

(३) माहे ऑक््ोबर २०१७ मध्ये महाववतरण कींपनीने सवय स्त्रोताींकडून उपलब्ध असलेली वीि

व मागणी याींचा ताळमेळ घालून दे खील कोळिावर आधाररत सींच बींद पडणे, कोळसा कमी
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उपलब्ध होणे याकारणाींमळ
ु े भारतनयमनाची जस्र्थती तनमायण झाली होती. वरील अडचणीींवर मात
करण्यासाठी महाववतरणकडून वीि उपलब्धता वाढववण्यासाठी वीितनशमयती कींपन्याींना सूचना
दे णे, सींचाींचे दरु
ु स्ती व दे खभालाचे वेळापत्रक

बदलणे, केंद्रीय वा्ा व पॉवर एक्सेंि मधन
ू

अततररक्त वीि ववकत घेण,े लघक
ु ाशलन तनववदा प्रकाशित करुन त्याव्दारे वीि खरे दी करणे
इत्यादी उपाययोिना करण्यात आल्या.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
नवी मुांबई क्ष ेत्रातील ववद्युत उपिरणाांची झालेली दरु वस्था
(३२)

९५६३९ (२९-१२-२०१७).

श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील

(१) नवी मुींबई क्षेत्रात दठकदठकाणी ववद्युत उपकरणाींची दरु ावस्र्था झाली असून खराब झालेले

डी.पी. बॉक्स, उघड्यावर पडलेल्या ववद्युत तारा यामळ
ु े अपघाताींच्या घ्नाींमध्ये वाढ झाली
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, स्र्थातनक लोकप्रतततनधीींनी ववववध दठकाणी भे्ी दे ऊन दरु वस्र्था झालेल्या
ववद्युत उपकरणाींच्या प्रततमा काढून त्याचा सींच मा. ऊिाय मींत्री महोदयाींना सादर करून
याप्रकरणी त्वररत काययवाही करण्यात यावी म्हणून लेखी तनवेदन माहे िून, २०१७ मध्ये वा
त्या दरम्यान ददले आहे , हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त तनवेदनाच्या अनुर्षींगाने िहरातील ववद्युत प्रणाली बदलण्याच्या िृष्ीने
िासनाने कोणती काययवाही करण्यात आली आहे वा येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (२४-०५-२०१८) : (१) वािी व नेरुळ ववभागात ववद्युत ववतरण प्रणाली

ही सम
ु ारे १५/२० वर्षायपव
ू ी उभारलेली असन
ू त्यातील काही उपकरणे िन
ु ,े गींिलेले, नादरु
ु स्त व
कालबा्य झालेले आहे त. तसेच काही दठकाणी क्रफडर वपलरचे दरवािे व क्रफडर वपलरमधील

फ्युिेस चोरुन नेले िातात. त्यामुळे काही दठकाणावरील क्रफडर वपलर उघडया जस्र्थतीत
ददसतात.

(२) हे खरे आहे .
मा. लोकप्रतततनधी याींचे अधीक्षक अशभयींता, वािी मींडळ याींना सादर केलेले दद. ९.०६.२०१७
चे तनवेदन महाववतरणच्या क्षेबत्रय कायायलयास प्राप्त झाले आहे.
(३) सदर तनवेदनाच्या अनुर्षींगाने िहरातील ववद्युत प्रणाली बदलण्याच्या िृष्ीने सदर

कायायलयाकडून ववववध दे खभाल व दरु
ु स्ती कामाच्या तनववदा दे ण्यात आल्या आहे त. तसेच
एकाजत्मक ऊिाय ववकास काययक्रम (IPDS) अींतगयत सक्षमीकरण व आधतु नकीकरण (U&M)
योिनेअत
ीं गयत ववद्युत प्रणाली सुधारण्याची कामे प्रगतीपर्थावर आहे त.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

वव.स. ४२४ (26)
आददवासी भागातील खाांडस (ता.ििात, जि.रायगड) ग्रामपांचायतीतील िाांभूळवाडीमधील
आददवासी िुटूांब घरिूलापासून वांधचत असल्याबाबत

(३३)

९६१२२ (२९-१२-२०१७).

श्री.मनोहर भोईर (उरण) :

सन्माननीय आददवासी वविास

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) आददवासी भागातील खाींडस (ता.कियत, जि.रायगड) ग्रामपींचायतीतील िाींभळ
ू वाडीमधील

आददवासी कु्ूींब घरकूलापासन
ू वींचचत असल्याचे माहे सप््ें बर, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान
तनदियनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, िासनाने या प्रकरणी चौकिी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले,

(३) असल्यास, आददवासी कु्ूींबास घरकूल दे ण्याबाबत िासनाने कोणती काययवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववष्ट्णु सवरा (१९-०५-२०१८) : (१) हे खरे नाही.

(२) व (३) सन २०११ च्या सामाजिक, आचर्थयक, िात तनहाय सवेक्षणाच्या प्राधान्यक्रम
यादीतील पात्र लाभार्थयाांची तनवड ग्रामपींचायतीच्या ग्रामसभेने ब यादीला मींिरु ी ददल्याप्रमाणे
प्रधानमींत्री

आवास

योिना-ग्रामीण

अींतगयत

कियत

तालुक्याला

ददलेल्या

लक्षाींकाप्रमाणे

्प्या्प्याने सवय पात्र लाभार्थयाांना लाभ दे ण्याची अींमलबिावणी चालु आहे . प्रधानमींत्री आवास

योिना-ग्रामीण मधून वगळलेली परीं तू ज्या कु्ुींबाींचे वावर्षयक उत्पन्न रु.१०,०००/-पेक्षा कमी
आहे , अिा िबरी आददवासी घरकुल योिनेकरीता पात्र असलेल्या लाभार्थयाांचे सन २०१७-१८ ते
सन २०१९-२० या तीन वर्षायचे उदद्दष् तनजश्चत करण्यात आले आहे. त्यामध्ये रायगड

जिल्हयाकरीता वरील तीन वर्षायकरीता एकूण ३१९ घरकुलाींचे उदद्दष् तनजश्चत करण्यात आले

आहे . त्यानस
ु ार लाभ दे ण्याची काययवाही सुरू आहे . िाींभुळवाडीमध्ये घरकुलासाठी एकच कु्ुींब
नव्याने ववभक्त झाल्यामुळे घरकुलासाठी पात्र ठरलेले आहे . त्या कु्ुींबास िबरी घरकुल योिना
२०१७-१८ या आचर्थयक वर्षायत मींिरु ीसाठी प्रस्तावीत करण्यात आलेले आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
टें भा (ता.शहापूर, जि.ठाणे) तालुक्यातील येथील शासिीय आश्रमशाळा
ददहगाव येथे हस्ताांतरीत िरण्याबाबत

(३४)

९७१२४ (२९-१२-२०१७).

श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर), श्री.वैभव वपचड (अिोले) :

सन्माननीय आददवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) ्ें भा (ता.िहापूर,

जि.ठाणे)

येर्थील

िासकीय

आश्रमिाळा

ददहगाव

येर्थे

करण्याचा िासनाने तनणयय घेतला आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, त्यानुसार िासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

हस्ताींतरीत

वव.स. ४२४ (27)
श्री. ववष्ट्णु सवरा (१९-०५-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) अनस
ु ूचचत िमाती व इतर पारीं पाररक वनतनवास (वन अचधकाराची मान्यता) अचधतनयम
२००६ तनयम २००८ चे कलम ३(२) अन्वये िासकीय आश्रमिाळा, ्ें भा, ता.िहापूर कररता

मौिे ददहगाींव येर्थील ९९ आर िागा प्राप्त झाली असन
ू िशमनीचा ७/१२ उतारा आश्रमिाळे च्या
नावे झालेला आहे .

िासकीय आश्रमिाळा, ्ें भा, ता.िहापूर, जि.ठाणे येर्थे इमारत सींकुल

बाींधकामाकरीता प्रिासकीय मान्यता व तनधी उपलब्ध झाल्यावर व इमारत तयार झाल्यानींतर
सदरची ्ें भा येर्थील आश्रमिाळा ददहगाींव येर्थे स्र्थलाींतरीत करण्याींत येईल.

सद्य:जस्र्थतीत

्ें भा आश्रमिाळे साठी मौिे ददहगाींव येर्थील ग् नींबर २०१७ च्या तनयोजित िागेत २७५(१)
अींतगयत प्राप्त झालेल्या तनधीमधन
ू मींिूर झालेले सींरक्षण शभींतीचे बाींधकाम सुरु करण्याींत आले
आहे .

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
सुरडी (ता. आष्ट्टी, जि. बीड) येथील बांद िेलेली आश्रमशाळा तातडीने पूवव
ा त सुरु िरण्याबाबत
(३५)

१००३७३ (२९-१२-२०१७).

अॅड.भीमराव धोंडे (आष्ट्टी) :

सन्माननीय आददवासी

वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) सुरडी (ता.आष्ी, जि.बीड) येर्थील बींद केलेली आश्रमिाळा तातडीने पूवव
य त सुरु करण्याची
मागणी िासनाकडे मा.स्र्थातनक लोकप्रतततनधी आणण िनतेने केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरहू मागणीच्या अनर्ष
ु ींगाने सूरडी येर्थील बींद करण्यात आलेली आश्रमिाळा
तातडीने पव
व
य
त
स
रु
करण्याबाबत
िासनाने
कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
ू
ु
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. ववष्ट्णु सवरा (१९-०५-२०१८) : (१) सुरडी (ता.आष्ी, जि.बीड) येर्थील बींद केलेली

आश्रमिाळा तातडीने पव
य त सरु
ू व
ु करण्याची मागणीबाबतचे तनवेदन कमयचारी सींघ्नेकडून
प्राप्त झाले आहे .

(२) िासकीय आश्रमिाळा, सुरडी, ता.आष्ी, जि.बीड या आश्रमिाळे च्या इमारतीचे बाींधकाम

फार पूवीचे असल्याने इमारतीचे अवस्र्था िीणय झालेली असून, सींपूणय इमारतीची बऱयाच मोठया
प्रमाणात पडझड झालेली असल्याने सावयितनक बाींधकाम उपववभाग, आष्ी, जि.बीड याींनी
सदर इमारत वावरण्यास अयोग्य असल्याबाबत कळववले आहे .

तसेच िासकीय आश्रमिाळा,

सुरडी या आश्रमिाळे तील ववद्यार्थयाांची प्सींख्या कमी असल्याने, ओ्ीएसपी क्षेत्र असल्याने,
इमारत बाींधकाम अींदािपत्रकीय रक्कम फार मोठी असल्याने व िवळच्या िाळे मध्ये

समायोिन िक्य असल्याने िासकीय आश्रमिाळा, सुरडी ही िवळच्या िासकीय आश्रमिाळा,
र्थे्ेगव्हाण येर्थे कायमस्वरुपी समायोिन करण्याींत आले आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

वव.स. ४२४ (28)
राज्यातील शासिीय, खािगी अनद
ु ातनत आश्रमशाळाांमध्ये
सुरक्ष ेसाठ सीसीटीव्ही िॅमेरे बसववण्याबाबत

(३६)

१००८४३ (२९-१२-२०१७).

श्री.सांतोष दानवे (भोिरदन), अॅड.भीमराव धोंडे (आष्ट्टी),

श्री.सतु नल वशांदे (वरळी), श्री.अतनल बाबर (खानापरू ) :

सन्माननीय आददवासी वविास मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील िासकीय, खािगी अनद
ु ातनत आश्रमिाळाींमध्ये सरु क्षेसाठी सीसी्ीव्ही कॅमेरे
कायायजन्वत करण्याबाबत तनणयय घेऊन एक वर्षय

झाले तरी केवळ १४ ्क्के आश्रमिाळाींमध्ये

ही यींत्रणा बसवण्यात आली असल्याचे माहे ऑगस््, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान तनदियनास
आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले,
(३) आल्यास, चौकिीनस
ु ार पुढे कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. ववष्ट्णु सवरा (१९-०५-२०१८) : (१) राज्यातील आददवासी आश्रमिाळे तील सुरक्षेच्या िृजष्ने
सींतनयींत्रणासाठी िासकीय आश्रमिाळा/वसततगह
ृ ाींमध्ये सीसी्ीव्ही

यींत्रणा बसववण्यासाठी क्षेत्रीय

कायायलयास िासन स्तरावरुन सच
ू ना करण्याींत आल्या होत्या. त्यानुसार िासकीय आश्रमिाळा
व वसततगह
ृ ाींमध्ये सीसी्ीव्ही कॅमेरे व यींत्रणा बसववण्यासाठी ताींबत्रक सवेक्षण माहे िुल,ै २०१७
मध्ये करण्यात आले.

(२) व (३) िासकीय आश्रमिाळा/वसततगह
ृ ाींमध्ये सीसी्ीव्ही यींत्रणा स्र्थावपत करणे, मादहतीचे
सींकलनासाठी सॉफ्वेअर व त्याींचे वावर्षयक दे खभाल या बाबी GeM पो्य लवरील खरे दीत िक्य
नसल्याने सदर खरे दी ई-तनववदा प्रक्रक्रया राबवून खरे दीस मान्यता दे ण्यात आली आहे.

परीं तु

प्रर्थम पाींढरकवडा प्रकल्पामध्ये सदर सीसी्ीव्ही यींत्रणेची अींमलबिावणी करण्याबाबत सूचना
करण्याींत आली आहे . त्यानींतर तेर्थील अींमलबिावणीच्या अडचणी लक्षात घेऊन राज्यातील

उवयररत आश्रमिाळाींमध्ये सदर प्रक्रक्रयेची अींमलबिावणीबाबत आवश्यक त्या सववस्तर सच
ू ना
दे ण्यात येणार आहे त.

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
िेंद्र शासनाने एफआरपीत वाढ िेल्याने २,८०० रुपयाांच्यावर प्रततटन ऊस दर वमळणे अशक्य
असल्याबाबत
(३७)

१०१३८९ (१०-०१-२०१८).

श्री.उल्हास पाटील (वशरोळ) :

सन्माननीय सहिार मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) केंद्र िासनाने यावर्षी

एफआरपीत प्रतत्न २५० रुपये वाढ केली असून तोडणी, वाहतूक

यातून विा होणार असल्याने यींदाही २,८०० च्यावर प्रतत्न ऊस दर शमळणे अिक्य आहे हे
खरे आहे काय,

वव.स. ४२४ (29)
(२) असल्यास, याबाबत िासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सभ
ु ाष दे शमख
ु (१७-०५-२०१८) : (१) अींित: खरे आहे .

महाराषरातील साखर कारखाने ऊसतोडणी व वाहतुक यींत्रणा खचय स्वत: करीत असल्याने

केंद्र िासनाने िाहीर केलेल्या ढोबळ FRP रक्कमेमधुन कारखान्याींनी केलेला ऊसतोडणी व
वाहतूक यींत्रणा खचय विा करुन तनव्वळ FRP प्रमाणे दर ऊस पुरवठादाराींना अदा करतात.

केंद्र िासनाने हीं गाम २०१७-१८ करीता ९.५०% साखर उताऱयासाठी प्रतत्न रु.२५५०/- व

त्यापुढील प्रत्येक १%

साखर उताऱयासाठी प्रतत्न रु.२६८/- याप्रमाणे FRP दर िाहीर केलेला

आहे . िो मागील हीं गामाचे तुलनेने प्रतत्न रु. २५०/- िादा आहे . सन २०१७-१८ हीं गामातील
राज्याचा सरासरी साखर उतारा ११.५०% इतका अींदाजित करण्यात आलेला आहे . या

अनुमानानुसार ढोबळ FRP रु.३०८६/- इतकी येते. हीं गामातील राज्याचा सरासरी ऊसतोडणी व

वाहतक
खचय अींदािे रु.६००/- प्रतत मे.्. विा केल्यास राज्याची तनव्वळ FRP रु.२४८६/ु
प्र.मे.्. इतकी तनघते.

(२) प्रश्न उद््ावत नाही.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
नाांदेड जिल्हा पररषदे च्या समाििल्याण ववभागाांतगात दवलत वस्ती सुधार
योिनेंतगात वविासिामे प्रलांत्रबत असल्याबाबत

(३८)

१०३५३३ (०६-०१-२०१८).

श्रीमती अवमता चव्हाण (भोिर), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड

उत्तर), श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय सामाजिि न्याय मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

(१) नाींदेड जिल्हा पररर्षदे च्या समािकल्याण ववभागाींतगयत दशलत वस्ती सध
ु ार योिनेंतगयत

यावर्षीचा २८ को्ीींचा तनधी शमळाला तरी ६ तालुक्याींनी अद्याप प्रस्ताव पाठवले नसल्याचे
माहे ऑक््ोंबर, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान तनदियनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, दशलत वस्ती सुधार योिनेंतगयत तनधी असतानाही ववकास कामे प्रलींबबत आहे त,
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, िासनाने उक्त प्रलींबबत कामे पण
ु य करण्याबाबत कोणती काययवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. राििुमार बडोले (०८-०५-२०१८) : (१) नाही, हे खरे नाही.
(२) नाही, हे खरे नाही.

(३) िासन िुध्दीपत्रक, ददनाींक ०८ माचय, २०१६ अन्वये अनुसूचचत िाती व नवबौध्द घ्काींच्या
वस्तीचा

ववकास

करणे योिनेंतगयतची

कामे

जिल्हा

पररर्षद समािकल्याण सशमतीच्या

वव.स. ४२४ (30)
मान्यतेने करण्याचे तनदे ि असल्याने उपलब्ध तनधीतून कामाींना मींिूरी दे ण्यासाठी गाींवाींची

तनवड करण्याचा प्रस्ताव समािकल्याण सशमतीपुढे ठे वण्यात आलेला असून पुढील काययवाही
करण्यात येत आहे.

(४) प्रश्न उदभवत नाही.
___________
राज्य शासनाने गेल्यावषी खरे दी िेलेली ५ लाख २५ हिार जक्वांटल
तरू डाळ रे शन दि
ु ानाांतन
ू वविण्याचा घेतलेला तनणाय
(३९)

१०५७५४ (०४-०४-२०१८).

श्री.आवसफ शेख (मालेगाांव मध्य), श्री.राहुल बोंद्रे (धचखली),
अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.भारत भालिे (पांढरपरू ),
श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील (वशडी), श्री.अवमन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार

दहल), श्री.सांिय िेळिर (ठाणे), अॅड.आवशष शेलार (वाांद्रे पजश्चम), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड),
श्री.महे श चौघल
ु े (वभवांडी पजश्चम) :
काय :-

सन्माननीय पणन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

(१) राज्य िासनाने गेल्यावर्षी खरे दी केलेली ५ लाख २५ हिार जक्वीं्ल तूरडाळ रे िन
दक
ु ानाींतन
ू ववकण्याचा तनणयय घेतला होता, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर तनणययानुसार सवय तूर डाळ रे िनदक
ु ानातून ववकली िाण्याची िक्यता
कमी असल्याने ती खािगी बािारपेठेत तसेच मॉलमध्ये ववक्री करण्याबाबतचा तनणयय

घेण्यासाठी आणण त्या डाळीचे दर पुन्हा ठरववण्याकररता मा.पणनमींत्री याींच्या अध्यक्षतेखाली

मींत्रीमींडळ उपसशमती माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्या सुमारास स्र्थापन केली आहे , हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या सशमतीने आपला अहवाल िासनास सादर केला आहे काय, सदर
अहवालातील तरतुदीींच्या अनुर्षींगाने सवयसामान्याींच्या लाभासाठी रे िनवरही तूरडाळ उपलब्ध
करुन दे ण्याबाबत िासनाने कोणती काययवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सभ
ु ाष दे शमख
ु (२४-०५-२०१८) : (१) होय.

(२) खुल्या बािारात डाळीच्या क्रकींमतीत MSP च्या िवळपास सध
ु ारणा होण्याची पररजस्र्थतीत
रुपये ५५/-(MRP) प्रती क्रकलो ग्रॅम या दरात बदल करणे यासाठी दे खील मा.मींत्री(पणन ्) याींच्या
अध्यक्षतेखाली मींत्रीमींडळ उपसशमती गठीत करण्यात आली आहे .

(३) मा.मींत्री(पणन) याींच्या अध्यक्षतेखालील सशमतीने अहवाल सादर करणे अपेक्षक्षत नसन
ू ,

बािारभाव ववचारात घेता तूरडाळीच्या दरात बदल करण्याचा तनणयय घेणे अपेक्षक्षत आहे.

ददनाींक २३.०४.२०१८ पययत स्वस्त धान्य दक
ु ानाींमध्ये एकूण १,३२,४७३.२४ जक्वीं्ल तूरडाळीचा
पुरवठा करण्यात आला आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

वव.स. ४२४ (31)
िाांद्याच्या भावातील घसरण रोखण्यासाठ िाांद्यावरील किमान तनयाात
(४०)

मूल्य िमी िरून तनयाातीला प्रोत्साहन दे ण्याबाबत

१०६३५१ (२३-०४-२०१८).

(बागलाण) :

श्री.छगन भुिबळ (येवला), श्रीमती ददवपिा चव्हाण

सन्माननीय पणन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) काींद्याच्या भावातील घसरण रोखण्यासाठी काींद्यावरील क्रकमान तनयायत मूल्य कमी करून
तनयायतीला प्रोत्साहन दे ण्याची मागणी नाशिक जिल््यातील कृर्षी उत्पन्न बािार सशमतीच्या

पदाचधकाऱयाींनी मा.मख्
ु यमींत्री व मा.पणन मींत्री याींच्याकडे ददनाींक १२ िानेवारी, २०१८ रोिी वा
त्या सम
ु ारास केली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, काींदा तनयायतीवरील तनबांध ह्ववण्याकररता राज्य िासनाने केंद्र सरकारकडे
पाठपरु ावा करण्याबाबत अद्यापपयांत कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुभाष दे शमख
ु (२४-०५-२०१८) : (१) होय.

(२) केंद्र िासनाच्या ददनाींक २/२/२०१८ च्या अचधसूचनेन्वये काींदा तनयायतीवरील क्रकमान तनयायत
मल्
ू य िन्
ू य केले आहे .

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

अहमदनगर जिल्ह्यातील श्रीरामपरू बािार सवमतीच्या िाांदा अनुदानात
गैरव्यवहार िेल्याची तक्रार ददल्याबाबत

(४१)

१०६५५८ (१९-०४-२०१८).

श्री.वविय औटी (पारनेर) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पणन मांत्री पुढील

(१) अहमदनगर जिल््यातील श्रीरामपूर बािार सशमतीच्या काींदा अनुदानात गैरव्यवहार
केल्याची तक्रार काींदा उत्पादकाींनी मा.राज्यमींत्री, कृर्षी व पणन याींचेकडे केल्याचे माहे डडसेंबर,
२०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान तनदियनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकरणी जिल्हा उपतनबींधक याींनी चौकिी करण्याचे आदे ि सहायक
तनबींधक याींना ददलेले आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास, सदरहू प्रकरणाची िासनाने चौकिी केली आहे काय,
(४) असल्यास, चौकिीत काय आढळून आले व त्यानस
ु ार दोर्षीींववरुध्द कोणती कारवाई केली
आहे वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सभ
ु ाष दे शमख
ु (१७-०५-२०१८) : (१) होय.
(२) होय.

(३) व (४) होय, चौकिी अचधकाऱयाींनी चौकिी अहवालात काींदा अनुदानात सकृतदियनी अपहार
झाल्याचे नमूद केले आहे. त्या व इतर गैरव्यवहाराींच्या मुद्द्याच्या अनुर्षींगाने श्रीरामपूर बािार

सशमतीचे साींप्रत सींचालक मींडळ, सचचव व सींबींचधताींववरुद्ध महाराषर कृर्षी उत्पन्न पणप

वव.स. ४२४ (32)
(ववकास व ववतनयमन) अचधतनयम १९६३ चे कलम ४५(१) अन्वये कारणे दाखवा नो्ीस
बिावून त्याींचे लेखी व तोंडी म्हणणे पुराव्यासह ऐकून घेण्यासाठी ददनाींक ११/५/२०१८ रोिी
सुनावणी तनजश्चत केली आहे .सन
ु ावणी अींती तनयमानस
ु ार दोर्षी शसद्ध झाल्यास सींबींचधताींववरुद्ध
पढ
ु ील योग्य ती कायदे िीर काययवाही करण्यात येईल.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

मौिे िोतळ
ू (ता.अिोले, जि.अहमदनगर) येथे अवैधररत्या दारु ववक्री होत असल्याबाबत.
(४२)

१०७०८९ (०४-०४-२०१८).

श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.अजित पवार (बारामती),

श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर), श्री.जितेंद्र
आव्हाड (मुांब्रा िळवा) :
सन्माननीय राज्य उत्पादन शल्
ु ि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) मौिे कोतूळ (ता.अकोले, जि.अहमदनगर) येर्थे मोठ्या प्रमाणात बेकायदे िीर दारुची

ववक्री

होत असतानाही ववभागाकडून कोणतीही काययवाही होत नसल्याचे माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा
त्या दरम्यान तनदियनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय आढळून आले,

(३) असल्यास, तद्नुसार कोतळ
पररसरात सुरु असलेली बेकायदे िीर दारु ववक्रीवर बींदी
ू
घालणेबाबत िासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१६-०५-२०१८) : (१) हे खरे नाही.

(२) मौिे कोतळ
ू , ता.अकोले, जि.अहमदनगर या गावात राज्य उत्पादन िुल्क ववभागाने ७
गुन्हे नोंदवून ७ इसमाींना अ्क केली आहे . तसेच, पोलीस ववभागाने ११ गुन्हे नोंदवन
ू १३
इसमाींना अ्क केली आहे .

(३) राज्य उत्पादन िल्
ु क व पोलीस ववभागाकडून सींयक्
ु त मोदहमेचे आयोिन करून अवैध दारू
धींद्याववरोधात वेळोवेळी काययवाही करण्यात येत आहे . तसेच, अवैध दारू ववक्रीस प्रततबींध

घालण्यासाठी सदर गावात ग्रामरक्षक दल स्र्थापन करण्याच्या प्रक्रक्रयेची मादहती राज्य उत्पादन
िुल्क ववभागाकडून सींबींचधताींना दे ण्यात आली आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

आददवासी उपयोिनेचा लाभ घेणाऱ्या आददवासी शेतिऱ्याांना िात पडताळणी
प्रमाणपत्र सादर िरणेची अट वशधथल िरण्याबाबत
(४३)

१०७१२६ (१८-०४-२०१८).

श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.अजित पवार (बारामती),

श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर), श्री.जितेंद्र
आव्हाड (मांब्र
सन्माननीय आददवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा
ु ा िळवा) :
करतील काय :-

वव.स. ४२४ (33)
(१) आददवासी उपयोिनेचा लाभ घेणाऱया आददवासी िेतकऱयाींना सदर योिनेचा लाभ
शमळणेसाठी िात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करणेची अ् शिचर्थल करण्याबाबत स्र्थातनक
लोकप्रतततनधीींनी मा.कृर्षी मींत्री याींना लेखी पत्राद्वारे माहे नोव्हें बर, २०१७ मध्ये वा त्या
दरम्यान मागणी केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात काय तनदियनास आले,
(३) असल्यास, चौकिीअींती आददवासी उपयोिनेचा लाभ घेणाऱया आददवासी िेतकऱयाींना सदर
योिनेचा

लाभ

शमळणेसाठी

िात

पडताळणी

प्रमाणपत्र

सादर

करणेची

अ्

शिचर्थल

करण्याबाबत िासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववष्ट्णु सवरा (२३-०५-२०१८) : (१), (२) व (३) आददवासी िेतकऱयाींसाठीच्या ववववध कृर्षी
ववर्षयक योिनेंमध्ये कृवर्ष ववभागाने त्याींच्या ददनाींक ०९.०८.२०१७ च्या िासन तनणययान्वये

सध
ु ारणा केली होती. सदर िासन तनणयय आददवासी िेतकऱयाींना िात वैधता प्रमाणपत्र सादर
करण्याची अ् घालण्याींत आली होती. तर्थावप सदर िासन तनणययातील िात वैधता
प्रमाणपत्राची अ् शिर्थील करुन केवळ िात प्रमाणपत्र सादर करण्याची अ् ठे वण्याबाबत
आददवासी ववकास ववभागाने कृवर्ष ववभागास सूचीत केले. त्यास अनस
ु रून कृवर्ष ववभागाने
त्याींच्या ददनाींक ३०.१२.२०१७ च्या िासन परु क पत्रान्वये सध
ु ारणा केल्या असन
ू िात प्रमाणपत्र
असणे आवश्यक केले आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

आददवासी वविास महामांडळाच्या शहापरू उपप्रादे वशि (जि.ठाणे) िायाालयाच्या
दोन वषाातील भात खरे दीच्या गैरप्रिाराची चौिशी िरण्याबाबत

(४४) ११०५८७ (१८-०४-२०१८).

श्री.शाांताराम मोरे (वभवांडी ग्रामीण) : सन्माननीय आददवासी

वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) आददवासी ववकास महामींडळाच्या िहापूर उपप्रादे शिक (जि.ठाणे) कायायलयाकडून दरवर्षी
करण्यात येणारी भात खरे दी तनयमबाहय केली िात असून या कायायलयाच्या दोन वर्षायतील

भात खरे दीच्या गैरकारभाराची चौकिी करण्याची मागणी सरळाींबे ग्रामस्र्थाींनी ददनाींक ४
ऑक््ोबर, २०१७ रोिी वा त्या सम
ु ारास जिल्हाचधकारी याींना लेखी तनवेदनाद्वारे केली आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या तनवेदनानस
ु ार िासनाने या प्रकरणाची चौकिी केली आहे काय, त्यात काय
आढळून आले,

(३) असल्यास, चौकिीच्या अनर्ष
ीं ाने िासनाने दोर्षीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात
ु ग
येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ४२४ (34)

श्री. ववष्ट्णु सवरा (१५-०५-२०१८) : (१) हे अिींत: खरे आहे . श्री. भगवान महाद ू हुमणे याींनी
जिल्हाचधकारी कायायलय ठाणे याींचेकडे दद. २५.०१.२०१७ व दद. ०७.१०.२०१७ रोिीच्या पत्रान्वये
िहापरू खरे दी केंद्र

कानववींदे

येर्थे बेकायदे िीरपणे हलववणे

ददलेला आहे.

(२), (३) व (४) तक्रार अिायतील सवय मुद्याींबाबत प्रादे शिक

व इतर मद्
ु याींबाबत तक्रार अिय
कायायलय, िव्हार याींनी दद.

१२.१०.२०१७ रोिीच्या पत्रानस
ू ार श्री. हुमणे याींना उत्तर ददले आहे . त्यानुसार महामींडळाकडे
याबाबत चौकिी करुन तनयमबा्य खरे दी केंद्र हलववणे, कागदपत्राींची पत
य ा न करणे,
ु त
गोडाऊनमध्ये िादा माल साठववणे इत्यादी तक्रारीींमध्ये तर्थय नसल्याचे अियदाराींना कळववले
आहे .
___________
अमरावती जिल्ह्यात शासिीय तरू खरे दी िेंद्र सरु
ु िरणेबाबत
(४५)

११०५९० (२३-०४-२०१८).

प्रा.ववरें द्र िगताप (धामणगाव रे ल्वे), श्री.हषावधान सपिाळ

(बुलढाणा), अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), श्री.रणिीत िाांबळे (दे वळी), श्रीमती सुमन पाटील
(तासगाव - िवठे महाांिाळ), श्री.ियांत पाटील (इस्लामपूर) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पणन मांत्री पुढील

(१) केंद्र िासनाने तूर खरे दीसाठी ५ हिार ४५० रुपये प्रती जक्वीं्ल भाव िाहीर केला असताना

राज्यात मात्र हमी भावापेक्षा सुमारे एक ते दीड हिार कमी दराने तूर खरे दी करण्यात येत
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, अमरावती जिल््यात अद्याप िासकीय तुर खरे दी केंद्र सुरु न केल्याने
िेतकऱयाींना खािगी व्यापाऱयाींना अवािवी दरात तूर ववकावी लागत आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, सदर प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय आढळून आले

व त्यानुर्षींगाने केंद्र िासनाने िाहीर केलेल्या दराने तूर खरे दी करण्यासाठी व अमरावती

जिल््यात िासकीय तुर खरे दी केंद्र सुरु करण्याबाबत िासनाने कोणती काययवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुभाष दे शमख
ु (१७-०५-२०१८) : (१), (२) व (३) नाही.

अमरावती जिल््यात हमीभावाने तूर खरे दी ददनाींक १/०२/२०१८ पासून सुरु करण्यात

आली आहे. या जिल््यातील एकूण ९ खरे दी केंद्राींवर ददनाींक ९/०५/२०१८ पयांत २१७०३
िेतकऱयाींकडून ३५६७५८ जक्वीं्ल तरू ीची खरे दी करण्यात आली आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

वव.स. ४२४ (35)
िेंद्र शासनाने िाांद्यावर प्रततटन ८५० डॉलर इतिे किमान तनयाातमुल्य लावल्यामळ
ु े सोलापूर
बािार सवमतीमध्ये िाांद्याच्या दरात झालेली घसरण

(४६)

११०९९५ (२३-०४-२०१८).

श्री.भारत भालिे (पांढरपूर) :

सन्माननीय पणन मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) केंद्र िासनाने काींद्यावर प्रतत्न ८५० डॉलर इतके क्रकमान तनयायतमुल्य लावल्यामळ
ु े
सोलापूर बािार सशमतीमध्ये काींद्याच्या दरात प्रचींड प्रमाणावर घसरण झाल्याचे ददनाींक २८
नोव्हें बर, २०१७ रोिी वा त्या सुमारास तनदियनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सोलापूर कृवर्ष उत्पन्न बािार सशमतीमध्ये काींद्याची उलाढाल राज्यात
आघाडीवर असून सोलापूर येर्थून कनाय्क, आींध्रप्रदे ि व दक्षक्षण भारतातील राज्यात काींदा
पाठववला िातो, परीं तु तनयायतमल्
ु य लावल्याने काींदा उत्पादक िेतकऱयाींना आचर्थयक अडचणीला
सामोरे िावे लागत असल्याचे तनदियनास येत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय आढळून आले
व त्यानुर्षींगाने िासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. सुभाष दे शमख
ु (२४-०५-२०१८) : (१) नाही.

(२) क्रकमान तनयायतमूल्य हे परदे िात तनयायत करावयाच्या काींद्यासाठी लागू केलेले आहे . सदर
तनयायतमूल्य दे िाींतगयत काींद्याच्या व्यापारात लागू नाही.
(३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
राज्य उत्पादन शुल्ि ववभागाने मळी वाहतूि परवाना शुल्ि म्हणून आिारण्यात येणारे
प्रततटन एि रुपया शुल्ि सम
ु ारे पाचशे पट वाढववल्याबाबत

(४७)

१११७३१ (१८-०४-२०१८).

(शाहूवाडी) :

श्री.चांद्रदीप नरिे (िरवीर), श्री.सत्यिीत पाटील-सरुडिर

सन्माननीय राज्य उत्पादन शुल्ि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्य उत्पादन िल्
ु क ववभागाने मींब
ु ई मळी तनयम, १९५५ अींतगयत तनयम १३(१), १५(१) व
१९(१) मध्ये केलेल्या सुधारणाींचे पररपत्रक काढले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या पररपत्रकात मळी वाहतूक परवाना िुल्क म्हणून आकारण्यात येणारे

प्रतत्न एक रुपया िुल्क सुमारे पाचिे प् वाढवून प्रतत्न ५०० रुपये आकारण्याची तरतूद
करण्यात आली आहे , हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, यामूळे कोल्हापूर जिल्हयातील साखर कारखान्याींना ४० को्ीींची अततररक्त
आचर्थयक तरतूद करावी लागणार आहे , हे खरे आहे काय,

(४) असल्यास, िासनाने याची चौकिी केली आहे काय, त्यानुसार िुल्क कमी करण्याबाबत
िासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ४२४ (36)
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१७-०५-२०१८) : (१) व (२) होय. याबाबतची िासन अचधसूचना दद.१
नोव्हें बर, २०१७ रोिी प्रशसध्द करण्यात आली आहे .

(३) मुींबई मळी तनयम, १९५५ अींतगयत तनयम १३ (१)-आयातीकरीता, १५ (१)-तनयायतीकररता व

१९ (१)-मळीवाहतक
ू ीकरीता, िल्
ु क आकारणी केली िाते. सदर तनयमावलीप्रमाणे, िो अियदार
असतो त्याच्याकडून सदर आयातीकररता, तनयायतीकररता व मळी वाहतुकीकरीता िुल्क
िासकीय कोर्षागारात िमा करून घेण्यात येते. परीं त,ू साखर कारखान्याींनी, ज्या घ्काींना मळी

ववतरीत करण्यात येते त्याच्या अींततम बीिकामध्ये (सवय कराींसहीत) सदर िुल्काची वसूली
करून घेतल्यास कारखान्याींना कोणत्याही अततररक्त स्वरुपाची आचर्थयक तरतद
ू करण्याची
आवश्यकता लागणार नाही.

(४) उक्त िासन अचधसूचनेस साखर कारखाने व एम अनुञ वप्तीधारक घ्काींकडून मा.उच्च
न्यायालय, मुींबई येर्थे याचचका दाखल करून आव्हान ददले असून सदर प्रकरणी मा.उच्च

न्यायालयाने तात्पुरते स्र्थचगती आदे ि ददले आहे त. सदर प्रकरण मा.उच्च न्यायालयात प्रलींबबत
आहे .

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
धचखलदरा आणण धारणी (जि.अमरावती) पांचायत सवमतीमध्ये पेसा िायद्याांतगात चौिशी
पथिािडून सखोल चौिशी िेली नसल्याबाबत
(४८)

१११८३७ (१८-०४-२०१८).

श्री.प्रभुदास वभलावेिर (मेळघाट) :

सन्माननीय आददवासी

वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) आददवासी भागातील चचखलदरा आणण धारणी (जि.अमरावती) पींचायत सशमतीमध्ये पेसा
कायद्याींतगयत झालेल्या कोट्यावधीींच्या वादग्रस्त सादहत्य खरे दीची ववभागीय आयुक्ताींच्या
चौकिी पर्थकाकडून चौकिी केली गेली मात्र ग्रामपींचायतीने याबाबत तयार केलेल्या ठरावाकडे
दल
य केले िात असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये मध्ये वा त्या दरम्यान तनदियनास आले
ु क्ष
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने सखोल चौकिी केली आहे काय, त्यात काय तनदियनास
आले,
(३) असल्यास, त्यानस
ु ार ठरावाची दखल न घेउन सखोल चौकिी न करणा-या अचधकायाींववरुद्ध िासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात

येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववष्ट्णु सवरा (१८-०५-२०१८) : (१) हे खरे नाही.

(२) व (३) यासींदभायत चौकिी सशमती गठीत करण्यात आली असन
य पींचायत
ू त्याअतींगत
सशमती धारणी व पींचायत सशमती चचखलदरा अींतगयत ग्राम ववकास अचधकारी/ग्रामसेवक याींची

वव.स. ४२४ (37)
सुनावणी ठे वण्यात आली असून सुनावणी पुणय होताच जिल्हा पररर्षद, अमरावती याींच्याकडून
दोर्षी व्यक्तीींवर प्रिासक्रकय कारवाई करण्यात येईल.
(४) प्रश्न उद्दभवत नाही.
___________
श्री क्ष ेत्र स्तशांग
ृ गडावर (जि.नावशि) पाच ते सहा दठिाणी अवैध दारुववक्री होत असल्याबाबत
(४९)

११२११७ (१८-०४-२०१८).

श्रीमती तनमाला गाववत (इगतपूरी), प्रा.वषाा गायिवाड

(धारावी), अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), श्री.डी.एस.अदहरे (साक्री), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर),
श्री.अवमन पटे ल (मांब
ु ादे वी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर),

श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.अतनल िदम (तनफाड) :
सन्माननीय राज्य उत्पादन शुल्ि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) श्री क्षेत्र सप्तिींग
ृ गडावर (जि.नाशिक) प्लाजस््क मुक्त मोदहम राबववण्यासाठी सहायक
जिल्हाचधकारी कळवन (जि.नाशिक) याींनी प्राींत अचधकाऱयाींसह माहे िानेवारी, २०१८ या

कालावधीत घेतलेल्या बैठकीच्या वेळी अवैध मद्य साठा िप्त केल्याचे माहे िानेवारी, २०१८
मध्ये वा त्या दरम्यान तनदियनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सप्तश्रींग
ृ ी गडावरील पोलीस चौकीच्या िेिारीच अवैधररत्या दारु ववक्री केली
िात असून
आले,

याबाबत िासनाने अचधकची चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय आढळून

(३) असल्यास, तद्नुसार अवैध दारु ववक्री करणा-याींवर िासनाने कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१७-०५-२०१८) : (१) होय.

(२) व (३) तनरीक्षक राज्य उत्पादन िल्
ु क, कळवण ववभाग, जि.नाशिक याींचे पर्थकाने

दद.२९.०१.२०१८ रोिी केलेल्या कारवाईमध्ये मुींबई मद्य तनर्षेध कायदा १९४९ अन्वये गु.र.क्र.
२१/२०१८ नोंदववला असन
ू एक मदहला आरोपीला ताब्यात घेण्यात आले व रु. १०,१९४/क्रकींमतीचे मद्य िप्त करण्यात आले आहे . तसेच, पोलीस ववभागाकडून कळवण पोलीस ठाणे,

जि.नाशिक याींनी िानेवारी, २०१७ ते २७ एवप्रल, २०१८ अखेरपयांत सप्तश्रींग
ृ ी गडावरील
पररसरात एकुण ९२ गन्
ु हे नोंदववले असन
ू रु.१,३६,८३६/- क्रकींमतीचे मद्य िप्त केले आहे .
यामध्ये, सप्तश्रींग
ू याप्रकरणी
ृ ी गडावर नोंदववण्यात आलेल्या १६ गुन््याचा समावेि असन

१६

इसमाींवर कारवाई करण्यात आली आहे . सप्तिींग
ृ ीगड पररसरात वेळोवेळी गस्त घालून व
सामुदहक धाडसत्र आयोजित करून अवैध दारू वाहतक
ू व ववक्रीबाबत प्रततबींधात्मक कारवाई
करण्यात येत आहे.

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
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दमण, दादरा व हवेली या पररसरातून नावशि जिल्ह्यात
(५०)

होणारी मदयाची अवैध वाहतुि

११५२८८ (०४-०४-२०१८).

श्री.अतनल िदम (तनफाड) :

सन्माननीय राज्य उत्पादन

शल्
ु ि मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) राज्यात मद्याची चोर्ी वाहतूक, गावठी दारु तनशमयती व ववक्री यावर कठोर कारवाई
करण्यासाठी राज्य उत्पादन िुल्क ववभागाच्या भरारी पर्थकाने सन २०१७-१८ या वर्षायत ९
मदहन्यात छापे ्ाकून दाखल केलेल्या गुन््याींमधील ७७४ गुन््याींमधील सींितयत अद्याप
भरारी पर्थकास सापडलेले नाहीत, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, नाशिक जिल््यात दमण, दादरा व हवेली येर्थे कर नसल्याने मद्याचा अवैध
व्यापार होत असन
ू िासनाचे आचर्थयक नक
ु सान होत असल्याचे तनदियनास आले आहे, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, छाप्यामधील गुन्हे गार न सापडण्याची कारणे काय आहे त तसेच अवैध दारु
वाहतूक व ववक्री रोखण्यासाठी िासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त व कारवाईची सद्यचजस्र्थती काय आहे ?
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे

(१७-०५-२०१८) :(१) अींित: खरे आहे . राज्यात अवैध दारूची

तनशमयती/ववक्री/वाहतूक करणाऱयाववरूध्द राज्य उत्पादन िुल्क ववभागाने माहे एवप्रल, २०१७ ते
माहे डडसेंबर, २०१७ या कालावधीत एकूण ३३,३८६ गुन्हे नोंदववले असून १८,९४२ वारस गुन्हे

आहे त. तर १४,४४४ गन्
ु हे बेवारस आहे त. यामध्ये एकूण १९३९२ आरोपीींना अ्क करण्यात
आली आहे .

नाशिक जिल्हयात राज्य उत्पादन िुल्क ववभागाकडून उक्त कालावधीत एकूण

१७२७ गुन्हे नोंदववण्यात आले असून त्यापैकी ९५३ गुन्हे वारस आहे त. यामध्ये एकूण ९८९
आरोपीींना अ्क करण्यात आली असून ८२ वाहनाींसह सुमारे रु.२.०३ को्ी रकमेचा मुद्दम
े ाल
िप्त करण्यात आला आहे . ७७४ गन्
ु ्यात आरोपी तनषपन्न झालेले नाहीत. उक्त एकूण
गुन््यामध्ये भरारी पर्थकाने उक्त कालावधीत एकूण ६५१ गुन्हे नोंदववले असून ३१३ गुन्हे

वारस आहे त व त्यामध्ये ३४१ आरोपीींना अ्क करण्यात आली आहे . उवयररत ३३६ गुन्हयात
आरोपी तनषपन्न झालेले नाही.
(२) हे खरे नाही.
(३) व (४) राज्य उत्पादन िुल्क ववभागाकडून नोंदववण्यात आलेल्या बेवारस गुन्हयापैकी

बहुताींि गुन्हे हे हातभट्टी दारू तनशमयतीची असून दारू तनशमयतीची दठकाणे ही दग
य , नदी, नाले
ु म
क्रकनारी असल्याने आरोपी वाहन, मुद्देमाल ्ाकून पलायन करीत असल्याने आरोपी तनषपन्न
होत नाही. मद्याचा चोर्ा व्यापार रोखण्यासाठी वेळोवेळी गुप्त बातमीदारामाफयत बातमी

काढून गन्
गन्
ु ्याींचा िोध लावन
ू
ु हे नोंदववण्यात येत आहेत. मद्याचा चोर्ा व्यापार
रोखण्याकरीता सीमा तपासणी नाके अद्यावत करणे, सामुदहक धाडसत्र आयोजित करणे,
रात्रीची गस्त घालणे, ्ोल नाक्यावर तसेच अचानक सींितयत वाहने तपासणे इ. कारवाई केली

िाते. मुींबई दारुबींदी अचधतनयम, १९४९ मधील कलम ९३ अन्वये प्रततबींधात्मक कारवाई केली
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िाते. अवैध मद्य ववक्रीस आळा घालण्यासाठी िनतेला तक्रार करण्यासाठी ्ोल री क्रमाींक व
व्हॉ्स अप क्रमाींक प्रशसध्द करण्यात आला आहे . राज्य उत्पादन िुल्क व पोलीस
ववभागाकडून सींयुक्त मोदहमेचे आयोिन करून अवैध दारू धींद्याववरोधात वेळोवेळी काययवाही
करण्यात येते.

___________

ववधान भवन :

डॉ. अनांत िळसे

नागपूर.

प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.

_________________________
मुद्रणपूवा सवा प्रकक्रया महाराष्ट्र ववधानमांडळ सधचवालयाच्या सांगणि यांत्रणेवर
मुद्रण: शासिीय मध्यवती मुद्रणालय, नागपूर.

